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Kodėl vienas Obelinis,
o kitas Jablonskis?
Mūsų asmenvardžių
kilmė ir jų raida
i

JC. 2YGAS

Retas tebus girdėjęs žodį ari- \ abu vardu. Pvz.: Michael alias
troporumija. O tai dar labai jau Minegal (Mykolas, kitaip Mininas mokslas apie asmenvardžių gaila) 1387 m., Gregorio alias
(vardų ir pavardžių) kilmę, jų Gedigold (Grigorijus, kitaip Geraidą ir plėtrą. Jau ima prigyti ir digaudas) 1411 m., arba: Andrea
lietuviukas pavadinimas—vardoty- Gaydziun (Andrius Gaidžiūnas)
ra (plg.kalbotyra, dailėtyra). As 1425 m., Joanne Gosztowda (Jo
menvardžiai tiek mūsų, tiek mūsų nas Goštautas) 1452 m.
Lietuvių pavardės pradeda su
kaimynų (lenkų, vokiečių, ru
sų) prabėgomis buvo tyrinėjami sidaryti tik XV a. Pažymėtina,
ir anksčiau, bet tik su šiuo šimt kad jos pirmiausia imta vartoti
mečiu buvo pradėtos gilesnės, iš miestuose, kur didesnis gyvento
samesnės studijos, atliktos kalbi jų susitelkimas, ten būta jau daug
ninkų K. Būgos, J. Balčikonio, P. ir bendravardžių, tad reikėjo to
Joniko, A. Salio, A. Senno, Pr. kius atskirti, savaip pažymėti. Sū
Skardžiaus ir kt. Dabar šio darbo nus pradėta vadinti pagal jų tė.
ėmėsi ir ok. Lietuvoje jaunosios avardžius, pridedant priesagas: —
kartos asmenvardžių tyrinėtojai aius, — ėnas, — ynas, — onis,
J. Kabelka, V. Macijauskienė, A. — ūnas, o dukroms: aite, — ūtė,
ytė. Taip susidarė pavardės Anta
Vanagas, Z. Sinkevičius ir k t
naitis, Petrėnas, Mykoliūnas, Jo
Joną Aničą man yra tekę pa* tytojų Aničas vis vien nepavei
Mūsų tautiški vardai yra susi
nynas.
žinoti. Sykį Lietuvos Mokslų aka kia ar paveikia partijai nepagei darę per ilgus amžius, ir kai ku
demijos kavinaitėje net esame gė daujama linkme. Tačiau turiu tei rių prasmė dabar tik spėliojama:
Taip pat, šalia vardų, gyven
rę su juo kavą. Žinojau, kad vie sę ir net pareigą ištaisyti klai mat, jau pamiršti, išmirę žodžiai. tojus imta vadinti ir pagal jų
na iš jo profesijų — skaityti išei dingą informaciją, kuri liečia ma Vytauto D. laikais
pavardžių amatą. Pvz.: Dailidė, Gelažius,
vijos spaudą. Ta privilegija Lie ne patį. Mielai padaryčiau tai dar nebūta — lietuviai vadino Katilius, Kubilius, Kurpis, Melni
tuvoje suteikiama
nedaugeliui per Literatūrą ir meną. Bet ka si tik vardais. Pvz.: Asteika, By- kas (malūnininkas),
Pyvorius
asmenų, kurie paprastai turi dar dangi tatai mažai tikėtina, darau mantas, Dravenis, Eikutis, Gud (aludaris), Puodžius, Stikliorius,
ir khų, plačiau neskelbiamų tai per radiją ir Draugo kultūri
rutis, Goštautas, Joteika, Klaus- Siaučiulis. Iš svetur dėl įvairių
profesijų. Tada paklausiau, ko nį priedą. Jonas Aničas perskai
priežasčių Lietuvon atkilę žmo
gaila, Lašukas, Pamplys, Ragelis,
kiu būdu Aničas gauna Draugą tys mano atsakymą; ir, be abejo,
nės (amatininkai, pirkliai, belais
Tylenis, Vėžys, Zandenis.
ir kitus išeivių laikraščius: ne tą atsakymą Lietuvoje sužinos ne
viai, kareivos) dažniausiai buvo
įvedant krikščionybę, žmonės
jaugi prenumeruoja? Jis manda jis vienas.
vadinami ne jų turimais asmen
buvo krikštijami šventųjų var
giai atsakė, jog prenumeruoti tų
vardžiais (matyt, lietuviams sun
Aničas vadina mane perbėgė
laikraščių negalįs, tačiau atitin liu. Toks vardas galėtų tikti dais (sulenkintais). Suprantama, kiau ištariamais), o pravardžiuo
kami tarybiniai darbuotojai juos žmogui, kuris buvo komunizmo ne svetimi naujieji, o tautiškieji jami pagal jų kilmės kraštą. Taip
atsiunčia iš Amerikos į uždarą šalininkas ar bent vaidino tokį. vardai dar ilgai gyventojų buvo radosi šitokios pavardės: Gudas,
partinę biblioteką. Visa tai buvo Panašių atvejų yra daug: šit, vartojami ir tik taip visoje apy Kazokas, Latvis, Maskolius, Mo
jau seniai. Nemaniau, kad Jonas Arkadijus Ševčenka, buvęs JTO linkėje pažįstami, prie jų visi bu zūras, Prūsas, Švedas, Totoris.
Aničas toje uždaroje bibliotekoje darbuotojas, savo metu atrodė vo pripratę. Todėl to meto loty
Daug pavardžių kilo ir pagal
gaus pasiskaityti ir mano paties didesnis komunistas už patį Joną niškai rašyti dokumentai ir mini gyvenvietes. Pvz.: Girėnas, Krū
tekstų. Dabar jis parašė ilgą Aničą. Tačiau aš, kaip gerai žino
minis, Užubalis, Užupis, Vidugi
straipsnį Literatūroje ir mene, ma, nuo ankstyvos jaunatvės ne
be iškraipymų. Lietuvos spauda ris, Kalnėnas, Paberžis, Pakalnis,
kur liečia ir naujausius išeivius.
buvau komunizmo Šalininkas ir
to užtikrinti negali, tuo tarpu Šilbajoris, šilgalis. Oficialiuose
Ginčytis su Jonu Aniču būtų dar Lietuvoje tai pareiškiau vie įvairių pakraipų išeivijos spauda dokumentuose valstiečiui, dar ne
beprasmiška. Ginčijamasi su sa šai. Beje, atsidūręs užsienyje ne
turinčiam pavardės (ar pravar
užtikrina.
prašiau
politinio
prieglobsčio,
varankiškais žmonėmis, tuo tar
dės), būdavo pažymima jo gim
Prie pinigingų sluoksnių ne- tinis kaimas: Mikolajūnas ex vil
pu Aničas yra partijos funkcio kol iš manęs nebuvo atimta pilie
sitaikiau Lietuvoje, nesitaikau ir ią Narbuty (1742 m.), Jeraytis
nierius. Partija nutarė kelintą sy tybė.
Amerikoje. Gal būt, Jonui Aničui
kį įrodyti, jog emigracijos kultū
Kitas tvirtinimas: "taikydama sunkoka įsivaizduoti tokį elgesį, de pago Podziuny (1702 m.).
rinis gyvenimas miršta. Tai įro sis prie pinigingų emigracijos kle
Senovėje, dar prieš krikščio
dinėjama kasmet. Jau vien iš to rikalų, T. Venclova ėmė save bet faktai lieka faktais. Net jei
nybės Lietuvon Įvedimą, lietu
nesunku suprasti, kad emigracija vaizduoti tikinčiuoju". Savo tikė būčiau kitokio būdo, neturėčiau
viai buvo pratę vienas kitą va
reikalo
taip
elgtis,
nes
gerai
pra
kultūriškai tebėra gyva. Kasmet jimą (ar netikėjimą) laikau pri
dinti pagal išvaizdą, elgseną ar
Aničas arba kas nors į jį pana vačiu reikalu ir viešai šio klau gyvenu iš akademinio darbo. Čia
prisiminkime dar vieną Aničo būdo savybes. Šios pirmapradės
šus peržiūri išeivių spaudą ir simo nediskutuoju.
Pasisakau tvirtinimą: apie disidentų kultū pravardės ilgainiui virto pavardė
prrrankioja kiek galima liūdnes prieš katalikų ir kitų religijų
nių citatų. Jeigu Lietuvos skai persekiojimą. Tai dariau dar Lie rinę veiklą Vakaruose negalį bū mis. Tad pgl. žvėrelius turime
tytojai galėtų, kaip Aničas, nau tuvoje. Tačiau tas persekiojimas ti nė kalbos, jie užsidirbą duoną pavardes: Bebraitis, Briedis, Kiau
dotis uždaromis bibliotekomis, jie turi piktinti ir dorus netikinčiuo iš antikomunizmo. Kaip žinia, nė, Kiškis, Kurmis, Lapė, Semas,
sudarytų kitokį, žymiai plates sius. Vienintelis Aničo įrodymas, Jonas Jurašas stato spektaklius, Ūdra, Vilkas, Zubrys, Plg. paukš
nį ir nevienpusišką emigracijos kad "vaizduoju save tikinčiuoju*', Vladas žilius tapo, na o aš išlei čius: Gaidelis, Gervė, Gulbinas,
gyvenimo vaizdą. Štai šito funk yra tas, kad žodį Dievas rašau di dau eilėraščių knygą, atidaviau Karvelis, Kregždė, Kėkštas, Pelė
cionieriai ir bijo. O juk skaityto džiąja raide. Bet juk šito papro spaudai vertimų knygą ir publi da, Pempė, Sakalas, Strazdas,
jas vis tiek jais netiki. Jis dažniau čio Vakaruose laikosi ir protingi kuoju amerikiečių moksliniuose Šarka, Vanagas, Varnas, Vištelis,
siai supranta jų straipsnius ir netikintieji, nes jis padeda atskir žurnaluose straipsnius apie Do Zusinas, Žvirblis. Net ir pgl. žu
knygas atvirkščiai. Jis žino apie ti krikščionių, žydų ir mahome nelaitį, Mickevičių ir Puškiną. vis: Karosas, Karpis, Šamas, Sapa
daugybę rimtų išeivijos meninin tonų vieną Dievą nuo graikų, Visuomeninė veikla man neduo las, Lydys, Ungurys, Vėgėlė, Vė
kų ir mąstytojų, jais domisi, kar indų ar senovės lietuvių dauge da pajamų. Ji suteikia man tik žys.
Kas be ko, ne visi esame rimtais net rizikuodamas karjera ar lio dievų. Taigi, mano tikėjimo įvykdytos pareigos pojūtį, be to,
nemažą
malonumą.
Juk
malonu
tuoliai
ir šventuoliai. Ir mūsuo
ba laisve.
klausimą palikime man pačiam sakyti teisybę, visą teisybę, nieko,
se būta šaipokų, aštrialiežuvių,
Taigi aš nesiginčiju su Aniču. ir mano sąžinei. Bendradarbiau išskyrus teisybę To malonumo kurie šaipėsi ir net užgauliai pra
Savo klaidingų ar vienapusiškų ju daugiausia liberalų spaudo- partiniai funkcionieriai nepati vardžiavo savo kaimynus ir apy
tvirtinimų jis vis tiek neatitai ie — Metmenyse ir Akiračiuose, ria, ir man jų nuoširdžiai gaila.
linkės gyventojus dėlei jų kūno
sys. Tai jam nepridera pagal ran- bet mielai spausdinuosi ir kitur,
(Nukelta t 2 prt.)
Tomas Venclova
gąTAntra vertus, daugumos skai- jeigu tai, ką rašau, spausdinama
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Vietoje polemikos su Jonu Aniču

Rašytojas Martai KatOSkfc

Btaoti. Vytrato MažeBo

Pokalbis su Marium Katiliškiu
Lemonte prie Čikagos, grumdamasis su
liga. gyvena jau pensijon pasitraukęs
rašytojas M a r i u s K a t i l i š k i s . Literatūroje
pradėjęs reikštis dar gerokai prieš antrąjį
pasaulinį karą, jis savo beletristika iškilo,
jau
nurimus karo audroms. Marius
Katiliškis lietuvių literatūroje įsitvirtino
kaip žvalus žmonių buities stebėtojas, itin
jautrus ir gaivus gamtos rašytojas, žodingas
ir taiklus autorius, savo įnašu papildęs
pačias gerąsias lietuvių grožinės prozos
tradicijas. Tad pirmieji klausimai rašytojui
ir buvo apie tai, kaip jis išsiugdė šį savo
literatūrinį lobyną. — A. V a i č i u l a i t i s .
— Dar Vokietijoje išleistoje savo novelių
knygoje "Prasilenkimo valanda'1, paskuti
niame puslapyje, rašote: "O gal išeitumėm
pasivaikščioti?
Ir pasikalbėtumėm
apie
miškus, apie kaimą, kur mylėjau gražią
merginą". Merginą tuo tarpu palikim nuoša
ly. Bet kaip su tais miškais, su kaimu?
Skaitydamas jūsų raštus, tikrai galvoji, kad
atėjote iš kaimo glūdumos, iš žalių girių, o
esate miestelėnas, gimęs Gruzdžiuose. Tad
gal tartumėte žodį kitą apie savo tėviškę,
apie tėtį ir mamą. apie kitus artimus jums
žmones vaikystės dienomis, ir kas taip jus
suvedė su gamta, kaimo buitimi ir Lietuvos
miškais? Ar jau buvote toks gimęs, argai kas
pastūmėjo ton pusėn?
— Devynerių metų buvau, kai išvežė į
kaimą, t.y. į laukus. Buvo puikus gegužio
sekmadienis. Senasis ragino skubėti, bet vis
tiek spėjau prieiti prie pirmosios komunijos
ir gauti "į žandą" iš Žemaičių vyskupo
Pranciškaus
Karevičiaus.
Pusiaukelėj
sutemo. Pakilau, gerokai įdienojus sename
viensėdyje,
kur
dalis
šeimos
buvo
prisiglaudę su milžiniška liepa ir vyšnynu.
Akys apraibo nuo neišpasakytai balto

žagarvyšnių žydėjimo abiejose pusėse reto
didumo
Stungių
ir
Veršių
kaimų
vyšnynuose.
Cia pat švokštė miškas. Turėjau peilį ir iš
alksnio pasidariau
švilpynę. Vasarai
baigiantis, tėvas nusivedė ir prirašė į
ketvirtą skyrių. Buvau mažas ir pajuodęs
saulėje, tad atsidūrus tarp beveik suaugusių
vyrų ir merginų, kurių krūtinės einant
liumpavo.darėsi klaiku. Mane vadindavo
neūžauga ir krupmaušiu ir kaip tik norėjo, ir
visur stumdė ir varinėjo. Ir tas nenugalimas
gimtinės ilgesys, kad. eidamas namo tris
kilometrus, bliaudavau visa gerkle. Kas gi
tas miestelis? Keturios pagrindinės gatvės,
susiremiančios į keturkampę turgaus aikštę
priešais bažnyčią. Bažnyčia buvo verta
pasižūrėti. Raudonų plytų, didžiulė, dviem
aukštais gotiniais bokštais. Kaip ją statė,
buvo
ko
pasiklausyti.
Kunigaikštis
Nariškinas,
aišku.
nekatalikas.
kelių
dešimtų dvarų viešpats, atsilankąs tik kartą
metuose iš rivierų ir paryžių. sužinojęs apie
žmones ištikusią nelaimę, vietoje sudegusios
medinės panoro pastatyti mūrinę ir įsakė
savo dvarų užvaizdoms pristatyti visą
medžiagą, plytas ir ko tik reikia. Šventorių
apmūrijo skaldytais ir tašytais akmenimis,
jog iš lauko pusės, ypač nuo Meškuičių,
atrodė kaip tvirtovės siena.
Namas priešais bažnyčia, kuriame gimiau,
tebestovi ir dabar. Viršuje gyveno ilgus
metus
bajorė
Vladislava
Vertelytė,
netekėjusi, mokėjusi daugybę kalbų. Ji buvo
mano krikšto motina, ir tėvas iš jos neėmė
nuomos. Ūkininkai suveždavo savo vaikus,
kad pramokytų rašto. Kada išmokau
skaityti.
neatsimenu.
Krikšto
močia,
užsiėmusi vilnonių antklodžių siuvinėjimu,
man pavesdavo mokymą. Nejauku būdavo
Nukelta j 2 psl
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Pokalbis su Marium Katiliškiu
žiūrėti
į ašarojančius
ūkininkaičius,
padrožta
žąsies
plunksna
kruvinai
subraižančius elementoriaus lapus. Taigi,
tas namas. Jo vaizdas įdėtas į "Lietuvių
Enciklopedijos" septintą tomą.
Nepaminėjus švento Roko atlaidų, nebūtų
pilnas Gruzdžių vaizdas. Kromelninkų,
monelninkų ir kitokiausių jau gerokai prieš
atlaidus prigužėdavo užsiimti turgavietėje
kuo geresnę vietą. Ubagų vilkstinės iš visų
pusių traukdavo ir žiauriai grumdavosi tarp
savęs, kur pelningiau atsisėsti. Na, ir
važiuodavo iš visų aplinkinių, net iš
tolimesnių parapijų. Daržai, pievutės,
kluonai, dirvos užgrūstos vežimais ir
arkliais. Vietiniai uždirbdavo. Už vienkinkį
litas, už porinį du .litai. Kamša neapsakoma.
Pakliūti bažnyčion prie stebuklingojo švento
Roko altoriaus, nukloto sidabro ir aukso
votomis, reikėjo ypatingo ryžto ir drąsos.
Vienok pati didžioji trauka buvo plačiai
pagarsėjęs gruzdiečių alus. J a u iš laiko
pasitiekdavo atsakančius kiekius salyklo ir
apynių, apsirūpindavo statinėmis, kubilais
ir kita reikmene. Tad ir virdavo ir
raugindavo, kad visa aplink pakvipdavo.
Kelių stiklinių ąsotėlis—litas. Prašau, ponas
ir poniukas! Į sveikatėlę! Dauguma
grytelninkų ir mažažemių tokiu būdu
užsitikrindavo visų metų pragyvenimą. Dar
kone savaitę pakelės kaimai į Žemaitiją
gausdavo nuo maldininkų linksmybių.

Šeštadienis, 1979 m. kovo mėn. 31 d.
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pirkioje — seneliai, pačiame pajėgume tėvai
ir galybė marčių ir žentų. Patamsyje viskas
susijaukdavo ir nebeatskirdavo, kur kieno
pati. Ir koks pagaliau skirtumas? Ir taip
viskas eidavo uru urais. Kilmingasis
vaikinas žvengdavo net atsilošdamas.
— Nuotykingas tas jūsų tėvas... Kokie gi
atsiminimai apie mamytę?
— Motiniukė jau kita pasaka. J o s tėvai
kilę iš rytų aukštaičių, nuo Rokiškio, o pati
gimusi ir augusi Žaiginiuose, prie Šiluvos,
kur dėdė, kunigas Rakštys, buvo klebonu.
Jos tėvas buvo klebono ūkvedžiu ir
parankiniu. T a s pats ir kleboną atkėlus į
Gruzdžius, turtingą ir didelę parapiją, su
trimis fili jomis — Šiupylių, Šakynos ir
Rudiškių. Senelis vidutinio ūgio, plačiapetis,
ne tik krūtine, bet ir n u g a r a apžėlusia
juodais gaurais, kad galėdavai net rankomis
įsikibti, turėjo neeilinę jėgą. Susipešus kur
talkoje bernams, griebdavo už atlapų ir
sutrenkdavo vieną į kitą. Tie sudribdavo a n t
žemės kaip kazlėkai. Augusi tarp klebonijos
panelių, nematė vargo ir skurdo, o ištekėjusi,
nebesulaukė geros dienos. Užauginusi ir
išleidusi į svietą būrį vaikų, daugiausia
dukterų, liko vieniša. Nei kaimynai, nei
giminės jos nelankė ir nesidomėjo. Tik
darbas — ir nieko daugiau. Tėvas gi iš
turgaus dažniausiai grįždavo įsmilkęs kaip
reikiant, be galo priekabus ir aikštingas.
Mano motiną jis t a d a vadindavo "kacape"
ir, sukdamas
aplink
galvą
kumštį,
taikydavosi kur suduoti. Ir suduodavo.
"Mama, kodėl tekėjai už tokio?" — paklausė
viena iš dukterų. "Tai... nenorėjau likti
davatka klebonijoje... O buvo toks gražus ir
meilus... Ne viena sekiojo akis išvertus. Ir
penki šimtai auksiniais, kuriuos tuojau pat
susižėrė į čereslą..." — motina nudelbė akis ir
tylėjo. Paskui, po geros valandžiukės, tarė:
„Namą, priešais bažnyčią, k a i tik pradėjo sta
tyti, tėvelis užpirko mano vardu ir sumokėjo
grynais..."

— Tai jūsų miestelis. O tėvai...
— Apie tėvą nelabai jauku ir pradėti.
Aukštas, lieknas, šviesiaplaukis garbanius,
atitarnavęs
caro
kariaunoje
viršilos
laipsniu, tarp tamsių, beraščių ruskelių
užėmė visokias pareigas, kaip maistininko,
rūbininko.
Baigęs,
kaip
sakydavo,
"narodną", visur galėdavo prieiti. Savo ūkio
dalį perleidęs giminėms, labai dar jaunas
išėjo į dvarą vežėjo padėjėju. O po karinės
tarnybos vėl buvo pakviestas atgal, bet jau
asmeniniu liokajum vyriausio Nariškino
dvarų prižiūrėtojo. Juomi buvo milžiniško
ūgio raudonplaukis škotas Foksas. Jis
gerdavo tik "anglišką gorką", kas buvo
niekas kitas kaip mūsiškė scotch whisky, o
vakarais prie židinio — Maršalą. Geltonąjį
8icilietišką vyną. Kol išrūkydavo pypkę,
ištraukdavo
tiesiai
iš
butelio,
jį
pavartydamas prieš ugnį. Degtinę ir vyną
pristatydavo statinėmis iŠ Šiaulių stoties į
dvaro rūsius, belikdavo tik supilstyti į
butelius, ką liokajus sąžiningai atlikdavo,
žinoma, nenusiskriausdamas savęs.
Žavinga
tarnyba
ūmai
pasibaigė,
kerštingam ruskeliui iš pasalų nušovus
Foksą.
Vengdamas rusų — japonų karo, tėvas
išbėgo Amerikon. Po to dar keturis kartus
sukorė ton laimės šalin, bet niekad
neparsivežė nei laimės, nei dolerių, nei
apstaus pilvo, kas privaloma
rimtam
amerikonui. Jį galėjai vadinti vagabundu,
net į Amūrą buvo pasibaudęs, tik nežinia
kodėl iš pusiaukelės, iš Sibiro, grįžo. Rimtu
darbu niekad neužsiėmė, ar nesugebėjo
užsiimti.
Žemės ūkio komisijai pradėjus dalinti
dvarų žemes savanoriams kūrėjams ir
bežemiams, padavė prašymą, ir jam paskyrė
17 hektarų nualintos ir baisiai apleistos
žemės. Sunkiai kūrėsi, nes ir ūkininkas buvo
nekoks. Kai kas pasišaipydavo, kad
jaunystėje pratekšliojęs paveldėtą žemę,
senatvėje
susimanė
ūkininkauti
ant
svetimos. Jis mėgavosi prisiminimais ir juos
netingėjo garsiai išreikšti. Kaip pulko vadas,
itin senyvas aukšto rango oficierius, vedė
jauną
gražuolę lenkaitę
ir
niekaip
nesusilaukė vaikų. Tad nutarė išsiųsti į
Varšuvos klinikas tą reikalą sutvarkyti.
Tėvą paskyrė palydovu, įtaisė dvi civiles
eilutes — juodą išeiginę, o kitą kasdienai.
Laiko turėjo per akis, tad smulkiai
susipažino su puošnia lenkų sostine. Žmonos
atsiimti atvyko patsai pulkininkas. Ir,
dangau, ką gali klinikos! Netrukus gražuolė
ėmė lauktis. Senis iš džiaugsmo tik barzdos
nenusidraskė. Nekuris pasidomėdavo, ar tik
tėvelis nebus pilna ranka prisidėjęs prie
pulkininko laimės. Kažin kaip jo pypkė
pradėdavo šokinėti burnoj, ir veidą užliedavo
melsvas raudonis. Ir po to nei žodžio.
Nuotykių, jei tikėti, bus turėjęs eibes. Išvykos
į Kaukazą, į Krymą. Padolės Kamenece, kur
buvo paskirtas su būriu kareivių apmokyti
kniaziaus sūnų. Pasirodo, ir tokiems privalu
išeiti pradinį apmokymą, kad galėtų kasmet
prie antpečių prisisegti naują žvaigždutę.
Kunigaikštuko būta linksmo vaikino.
Parūpindavo
atsakantį
kiekį
alaus,
kareivius susodindavo ant Žolės ir liepdavo
paeiliui visiems pasakoti savo pirmuosius
povedybinius išgyvenimus. Ruskelius, kaip
žinia,
sukorus
aštuoniolika
metų,
apvesdindavo, ar jie to norėtų ar ne.
Gyvendavo kaip žiurkės susigrūdę vienoje

Kai išsipagiriodavo, būdavo tykus, kaip
žadą užkandęs iki sekančio pasismaginimo.
Su tamsa prikeldavo šeimyną, rasotais,
žiema — vasara avimais auliniais batais,
braukdamas pypkės kandikliu geltonus
ūsus, stoviniuodavo tai prie klėties, tai prie
daržinių, akylai sekdamas, ar šeimyna
netinginiauja laukuose ir daržuose. Ji kėlėsi
pirmoji ir gulė paskutinė. Karvių melžimas,
kiaulių liuobimas, veršeliai, žąsys, rasoda
gulė ant jos vienos varganų pečių. "Mano
rankos, kaip šunies kojos", yra m a n kada tai
prasitarusi.
Begalinio
kuklumo
ir
nedrąsumo, ji niekam nesiskundė. Iš miestų
užsukančioms
dukterims
paviešėti
ir
miegančioms iki pietų nei mintis nekildavo
pavaduoti savo seną motiną. Jos pase buvo
įrašyta, kad "beraštė", nors puikiai mokėjo
slavų kalbas ir suprato prancūziškai.
Už tėvą buvo devyneriais metais jaunesnė.
Tokiais beveik pat tarpais buvo suguldyti
Raktuvės piliakalnio, atlaikiusio ne vieną
kalavijuočių puolimą, papėdėje, prie Švėtės
upės plytinčiuose kapuose. Ten pat, šalia jų,
palaidotas iš Sibiro grįžęs vyriausias iš
mūsų, brolis Benediktas.
— Dabar eikime į Jūsų laukus ir miškus.
Mano pažintis su mišku prasidėjo itin
anksti. Frontui dundant vis garsiau
vakaruose, rusų raitųjų žvalgų būrelis
pralėkė
per
miestelį,
įsakydamas
gyventojams kuo greičiau trauktis į rytus,
nes už dienos kitos prasidės mūšiai^r viskas
bus sulyginta su žeme. Kai kas traukėsi, o
mūsiškiai, susimetę būtiniausią mantelę,
pasuko į Ražų kaimą pas Lydeikį. Šviesus ir
pasiturįs ūkininkas buvo Lydeikis, porą

Pavardžių
kilmė ir jų
raida
(Atkelta iš 1 pat)
ar elgsenos trukumų, ydų bd
keistumų. Deja, ir tokios pra
vardes pritapo ir virto pavardė
mis, užtinkamos ir senuose doku
mentuose. Prie tokių priskirti
nos Sos: Burba, Kairys, Kuprys,
Plepys, Plikis, Pirdžiukas, Smirdžius, Triznelė, Zirza. Cia budin
gas Vilniaus 5v. Jono bažnyčios
santuokų metrikų 1612 ar 1613
m. (? K. 2.) užrašymas: "... pan
Walenty Szykutowicz Burmistr
Miasta wilenskiego...".
Lietuvos D. Kunigaikštystei vis
prisijungiant didesnius
rytinių
slavų plotus, oficialūs raštai kan
celiarijose, vietoj lotyniškosios,
pradėta rašyti ir slavų kalba, t
y. tokia, kuri valstybės didžiojoje
(B daliai
O.
AofcttM (aliejus) Nootr. V. Maželio
dalyje buvo vartojama. T a š a u
toji kalba buvo dar taip toli nuo
Maskvos kunigaikštystėje varto Pvz.: Adomavičius, Janulevičius, teikiame keliolika pavyzdžių, kaip
vardotyros tyrinžtojai aiškina. Dijamosios, kad jos ten beveik nesu Beržinskis, Jakubickis.
prato ir net turėjo versti į savąją
Žinoma, būta, kad ir patys gy džiosimis raidėmis čia rašomas
kalbą. Mat, toje kanceliarijos kal ventojai, ypač miestelėnai, pagei pamatinis asmenvardis, po jo —
boje, būta daugybės ukrainietiš- davo, kad jų pavardės skambė įvairios atmainos ir paaiškinimai.
Sutrumpinimai: b. — bala, čk
kos, bulgariškos ir net lietuviškos tų "poniškai", o ne taip, kaip
kilmės žodžių.
vargdienių valstiečių ir bau — čekiškai, gr. — graikiškai,
hebr. — hebrajiškai, e i — eže
Daugelis iki dabar išlikusių džiauninkų kalba.
Neprikl. Lietuvoje buvo kilusi ras, 1. — lenkiškai, lot — loty
pavardžių yra verstinės į to me
pavardėms atsi- niškai, pik. — pelkė, pv. — pieva,
to slavų kalbas iš tokių lietu akcija savo
vių vartotų žodžių, kaip: avi lietuvintL Reikėjo užpildyti trum si. — slaviškai, up. — upelis, vok
nas — baran, gaidys — piatuch, pą pareiškimą, sumokėti tik 5 li — vokiškai, vv. vietovardis.
AMBRAZAS: Ambrazaitis, Am
Jonas — Ivan, lapė — lisica, tus, kad apie tai būtų paskelbta
obelis — jablon, ožys — kozla, "Vyriausybės Žiniose". Daug kas braziejus, Ambrazevičius, gr. ambrosius 'nemirtingas';
koriol, vabalas — žuk, žvirblis — tuo ir pasinaudojo.
Lietuvoje labiausiai paplitusios
BRADAS: Bradaitis, Bradelis,
vrobel. To meto kanceliarijų ir
klebonijų raštininkai stengėsi su pavardės yra šios: Kazlauskas, Bradūnas, Bradauskas, vv. Bradišslavinti mūsų pavardes, ir todėl Petrauskas, Stankevičius, Balčiū kės, ež. Bradas, Bradelis, up. Bra
turime tokias: Avinas, Avinėlis — nas, o po šių kiek atsilieka: Ado desa, Bradaunis, pgl. bradas,
Baranauskas; Gaidelis, Gaidžiū- maitis, Baranauskas, Budrys, Kai bristi;
nas — Petukauskas; Jonelis, Jo rys, Kubilius ir t. t
BRAZDIS: Brazdeika, BrazdyDabar Lietuvoje esama jau sa lius,
naitis — Ivanauskas; Lapė — LiBrazdauskas, Brazdžius,
sickis; Obolenis — Jablonskis; vo veikalais pasižymėjusių var- Brazdžionis, vv. BrazdžioniŠkiai,
Bet jų lau up. Brazda, brazdėti;
Oželis, Oškinis — Kazlauskas; dotyros tyrinėtojų.
Vabalas — Žukauskas; Žvirblis kia milžiniškas darbas: ištyrinėBUBLYS: Bublaitis, Bublevi— Vrubliauskas. O lietuvis Aukš ti dvarų, bažnyčių ir miestų čius, Bubliauskas, Bublinskas, vv.
tikalnis pavirto i "lenką" Visoko- mietelių daT išlikusius archyvus. Bubliai, up. Bublys, bublys
gurskįl...
Jų darbą daug palengvina Len toks paukštis, pgl. bubti, baubti;
XVI a. D. L. Kunigaikštystė kijoje jau leidžiamas senųjų len
DAUGĖLA: Daugailis, Daugeje vis plačiau ėmė plėstis lenkų kiškų asmenvardžių žodynas, o levičius, vv. Daugėlaičiai, DauĮtaka ir jų kalba, kuri pamažu taip pat ir gudų atliekamos šios gėlaliai, Daugėla nuo Vytau
visiškai išstūmė rytų slavų kal srities studijos. Su šiais abejais to D. Laikų žinomas asmenvar
bą (ypač po Liublino unijos). kaimynais mes buvome susijun dis, plg. daug gėlos, didelis skaus
XVH a. pabaigoje dokumentai gę stipriais istoriniais ryšiais. Kas mas, širdgėla;
rašomi jau bemaž tik lenkiškai. nebeįmanoma atkasti pas mus,
DUNDULIS:
Dundulaitis,
Plg. r. slaviškai rašomas asmen bus atkasta pas juos, ir atvirkš Dundulevičius, Dundzila,
vv.
vardžius atsirado priesagos: — čiai.
Dundiškiai, ež Dundutis, pgl.
ovič, — evič, o pgl. lenkiškai: —
Daug kam rūpės susirasti ir sa dundėti, tuščiakalbis, greitakal
ovski, — evski, — inski, — icki. vąsias "šaknis". Tokiems čia pa- bis;

vaikų išleidęs į aukštuosius mokslus. Ražų
kaimas, kaip ir gretimas Saveikių, tarpo
derlingose žemėse, prisiglaudę prie didžiųjų
Tyrelio miškų, jausdamiesi lyg paties Dievo
saugomi ir globojami. Šilta ir maloni buvo
rudens pradžia. Rugiai jau pasėti ir pradėję
kaišioti raudonus daigelius. Jei ne karo
grėsmė, tai tik džiaugtumeis ir dėkotumei
Viešpačiui, rankas kaip aniuolas sudėjęs. Ne
mes vieni, ir daugiau buvo patyrelin
atsikraustę. Prunkštė besiganydami arkliai,

tevUkfa Gruzdi iq kapą koplyčia, statyta 1881 metai*

kūrenosi lauželiai, ruošiant vakarienes, o
motiniukė ūkčiojo savo naujagimį ant
patiestos milinės antklodės. Kai rytą milą
pakėlė, kad prasivėdintų saulėje, po juo, ant
samanų,
buvo
tiltų
tiltais
išsipylę
baravykėliai. Ir visi kaip vienas.
Būdavo,
iš
vakaro
moteraitės
pasibausdavo "į uogas". Saulelei kilstelėjus.
dar su rasa, klegantis būrelis patraukdavo
tik joms žinomais takais, pro žydkapius, pro
eigulio Girdvainio pasodą į Daujočių
skynimus. Pasiimdavo ir mane "dėl visa ko".
Mėlynių ir vaivorų, kurias kai kas vadino
girtuoklėmis, nes, jas berenkant, moterėlės
apsvaigdavo ir tutinėdavo kaip girtos. Jos,
mat. veisėsi tarp gailių, skleidžiančių stiprų
ir svaiginantį kvapsnį. Uogų gausybė, nors
pasiusk, kad nebežinai kurią imti, nes viena
už kitą gražesnės. Moterėlės ūksėdavo, kad
nepasimestų tankumynuose, tad linksmybių
buvo per akis. Kas be ko, o tvarka turėjo būti,
svarbiausia, kojas apmauti iki kelių storomis
vilnonėmis kojinėmis, kad kartais šmaižė
neįkirstų. Bet nepasitaikė. Landžiodavau
tarp paparčių, voliodavaus a n t samanų, o
3avo dalį vis tiek susirinkdavau. Grįžtant
nuo svorio pakirsdavo rankas, kad ir
permetant iš vienos į kitą. Pakluonėse
uogautojos susėsdavo a n t pievos atsipūsti ir
ant patiestų skarelių apversdavo krepšius ir
pintines, kad susigulėjusios uogos atsileistų
ir vėl būtų lygmalai. Pasirodytumei su
nepilnu, tai špitolės cimbakvarkos per akis
užėstų. Penkias vasaras ganiau Katiliškių
miškelyje, kažin kaip užsikorusiame tarp
dirbamų laukų — graudus likutis buvusių
didingų miškų, apie šimtą hektarų ploto,
Praėjusio karo metu, paliktą be apsaugos,

parodo. Knttflroa žkflny, Hmm Y«*»)
GAVĖNAS: pavarde virtusi pra
manyta būtybė vaikams pagąs
dinti gavėniai prasidedant: vy
resnieji perspėdavo vaikus: "Vai
kai, nevalgykit gavėnioj mėsos,
nes G. prarėš jums pilvą";
IGNAS: Ignaitis, Ignatonis, Ig
natavičius, lot ignatus, 'ugnin
gas, liepsningas', vv. IgnaliŠkė,
Ignalina;
JURGELIS: Jurgaitis, Jurgėja,
Jurgutis, Jurgutavičius, pgl. vok.
Jurgen, Jorgen, gr. georges 'žem
dirbys';
JONULIS: Jonaitis, Jonelis, Jo
nynas, Janulis, Janulevičius, pgl.
1. Jan, lot Johannes, hebr. Johanan 'Dievas', Jahve yra malonin
gas, Jahve išklausė;
KAUNAS: Kaunaitis, Kaunelis, Kaunys, Kauneckas, pgl.K. be
ne bus buvęs pavadintas ir Kau
no miestas?, žodis 'kaunus' aiš
kinamas kaip muštis, kautis, kaunia, kova, vv. Kauniai, Kauniš
kiai, dabar Lietuvoje Kauno pa
vardę turi apie 100 šeimų;
MATAS:
Matelis, Matukas,
Matulaitis, Matulis, Matulionis,
Matulevičius, pgl. Motiejus, hebr.
matithja 'Dievo dovaną, Dievo
žmogus';
P AUTELIS: Pautienis, pv. Pautiškis, b. Pautabalė, up. Pautupis, pgl. pautienė, kiaušinienė;
STANKUS: Stankaitis, Staniu
lis, Staniškis, Stankevičius, pgl.
Stanislovas, iš si. stani 'stoti, tap(Nukelta i 4 puri.) -

kruvinai ir totaliai nuengtą aplinkos
kaimiečių. Tik krūtinės aukštumo kelmai
tebepuvo mano atminime. Ir kažin kokiu
stebuklu užsikorusi vidury miškelio eglė,
vadinama Didžiąja egle. Dviem glėbiais
teapkabinama, sakų gurvolais nutekėjusi,
mušėsi į aukštį. Jos šakose perėjosi miškiniai
karveliai, ir jų
ūbavimas
nejaukiai
persmelkdavo net vidurdienį. Dantyta kaip
harpūnas viršūnė buvo matoma i i kažin
kiek, iš kokios pusės bekeliautum. Nebuvo
pėdai padėti vietos, kurios nežinojau.
Barsiukalnis, Laidarėlis — neaptariamo
gražumo aikštė, Gilusis lieknas. Ė, ką ten...
Po vakarienės, gerokai pritemus, vaikinas
jodavo naktigonėn arklius. Ir kaip be
manęs?... Prieš pūdymo kartojimą, d a r
dobilų
atolui
nesusigavus,
arkliams
reikėdavo šviežaus pašaro. Liekneliai ir
balutės siūravo viksvomis arba. kaip pas
mus vadindavo, — vikšriais. Jų laiškai, kaip
kalavijai, smulkiai dantyti ir taip aštrūs, kad
pirštą iki kaulo perrėždavo tik palietus.
Karvės jų vengė iš tolo, o arkliams tik
paduok. Vaikinas krisdavo a n t žolės ir
tuojau užknarkdavo, aš gi susikurdavau
ugnelę prie didelio, pūvančio kelmo ir tomis
pačiomis, nuo aušros neužsimerkusiomis
akimis, ieškodavau Grigo ratų, s pėdavau.
kur Paukščių Takas, sekdavau neužgęstantį
saulėlydžių gaisą, keliaujantį
šiauriniu
pakraščiu,
iki
imdavo
brėkšti.
Ir
klausydavaus supančiotų arklių šokavimo ir
gailiai klykaujančios, šunies prikeltos
pempės — klibi, klibi, kur kūlynsss, klibi.
klibi... ir karkvabalių dūzgimo, ir ištisinio
uodų zyzimo apie ausis.
Taigi, mano miškelis buvo pasmerktas

SeKatUenis, 1979 m. kovo mėn. 31 d.
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Praktiškai samprotaujantis poetas
Vta<fes Skitus, NESU VtJO
rinė miniatūra. Tiesa, yra ir il
MAlX>StJEi Eilėraščiai. Aplankas
PR. VISVYDAS
gesnių
prozinių
išsiliejimų
Vilijos Eivaitėa. 1978 m. Išleido
kaip,
pavyzdžiui,
"Esu
pozity
"Att*W\ 17689 Goldwin Dr.,
vus ir praktiškas svajotojas".
Southfleld, Mich. 48075. Spaudė M.
Morkūno spaustuvė Chicagoje. Lei Šlaito knygą į rankas ir iš Šiuose, praktiSkai
svajojant,
dinys kietais viršeliais, n o psl., anksto numatai, kokia bus me jau skaitomasi su popieriumi.
kaina — 5 dol., gaunamas ir
lodija: poetas kartos tuos pa
Šlaito komentaruose kai ka
"Drauge".
čius motyvus, žinoma, juos ap da pasitaiko įdomių, net ryž
vilkęs šiek tiek kitaip sukirp tingų minčių. Būtent: "Ateina
Nebūti vėjo malonėje reiškia tomis metaforomis. Lyrika daž laikas, / k a i reikės atsisakyti
būti valingu savo padėties vieš niausiai bus pinama su proza, visų savo meilės eilėraščių, /pa
pačiu. Smėlis pasiduoda vėjui, poetinis palyginimas
šliesis dėti plunksną į stalčių / ir dau
nes yra bevalis, anarachiškas. prie blankaus pasakymo. Žmo giau jau neberašyti meilės ei
Smėlis užpusto žvejų kaimus, giškoje introspekcijoje girdėsis lėraščių". K a d taip netrukus
arba, numetus alegorijos rūbą, ir dūsaujanti savigaila.
atsitiks, abejoju, tačiau inten
smėlėto būdo žmogus lengvai
Nenorėčiau tvirtinti, kad VI. cija y r a pagirtina.
pasiduoda aplinkos ir likimo
Nepasakysiu, kad šlaito no
galiai ir praranda dvasinę ne šlaitas nėra sukūręs išliekančių ras filosofuoti būtų pagirtinas.
eilėraščių. Jų būta anksčiau, O
priklausomybę.
naujame rinkinyje dėmesį pa Jame dominuoja ne gelmė, o pa
Taip maždaug
samprotauja traukia "Bobų vasara*', "Lai viršius. Aforistinės išmonės be
Vladas Šlaitas eilėraštyje "Vėjo kas miegoti', "'Romos ožkų buvo veik nėra. Jokio išradingumo.
malonėje". O kad jis nėra iš tų per maža", "Birželio mėnesio Jokių
netikėtumų.
Vietomis
mirtingųjų,, kurie pasiduoda vė dienos" ir dar vienas kitas kū prasikiša priekaištingas tonas,
jo valiai, aiškiausiai matome iš rinėlis, čia poeto kalbėjimas kitur pernelyg sermėgiškai ap
jo rinkinio pavadinimo "Nesu trykšta iš pergyvenamos nuo rėdyta mintis. Kai kurios šlaito
švento Jono bažnyčios fragmentas pavasartįanč'ame Vilniuje
vėjo malonėje", šitaip poetas taikos, su menišku įtaigumu. aksiomos, šiek tiek sušildytos
Nuotr. Alg. Kimčiam
skelbiasi esąs tvirtas savo li Proza norom nenorom leidžia poleminės ugnies, galėtų tikti
kimo kalvis, sugebąs stovėti pasireikšti ir lyrikai. Aliuzijos, kultūrinio laikraščio vedamasaugioje nuošalėje, ramiai ste palyginimai neužgožia vieni ki jam. Imkime kad ir eilėraščio m ą s i ** "U** V0™ r a r t " s r ° - ^^smingos poezijos. Ir vargu
vėmis, yra sukūręs apsčiai vaiz- ar tam kas nors pritartų.
bėti 'pragaištingas vėjo išdai tų. Išlaikoma vaizdo ir minties "Menas menui" sakinius:
dingų, su tikroviška logika ne
Minėtuose šlaito samprota
gas ir apie tai rašyti eiles.
pusiausvyra. Skaitai ir tiki poe
Menas menui
susijusių
metaforų.
Mūsų
lite
vimuose abejonę kelia ir poeziT a i tikrai pavydėtina padė to atvirumu. Toks verlibras da
yra ^uksčiaiusio savimylumo
ratūroje
(vadinasi,
ir
atminty-i
tapatinimas su muzika,
jos
ro
įspūdį.
tis. Palanki nuomonė apie savo
rūšis.
je) jie tikriausiai paliks gilesnį n e s > k a i p ^ 3 ^ įsitikinome,
būseną jokiam poetui nekenkia.
Deja, šioje smėlėtoje knygo
Tai trupučiuką kvepia
; įspaudą, negu proziškai rašan- j i s a t m e t a « m e n a s m e n u i " poe-]
Pasitikėjimas savimi netgi pri je dažnesniais atvejais poetas
nardzismu
Labai j a u akivaizdu kad epi- £ i * * * * S i d v a r t i n g 0 S * * * * Jnašą, o pastarieji kaip tik
klauso prie charakterio dory renkasi perdėm deklaratyvų
iaciJOS
j pirmumą atiduoda kalbos mu
bių*/ Nors, tiesą pasakius, mū braižą. Matyt, jam labai rūpi tetas "aukščiausio" nesiderina;
zikai
- T a i £i matome, prie ko
sų epochos poetų bei literatui išryškinti savo asmeninę pozi šu "trupučiuką", nes "trupučiu-; Ars poetica tema nūdienių j
t a r p e plačiame pasaulyje daž-! ciją, taip sakant, su sausoku j kas reiškia nedaug, o aukščiau-, lyrikų tarpe yra tapusi savotiš- i Paveda filosofinis paviršutiniškum
a s poezijoje — prie klamniau vyrauja priešingos nuotai- aiškumu pakalbėti apie praei-Įsias — labai daug. Bet, k a i p k u ritualu, šiandien ją privalu '
tį,
savo
moralinius
įsitikinimus,
j
vadovėliuose
tvirtinama,
poetų;
įsprausti
į
knygą,
lyg
konjako
P"i
prieštaravimų.
kos. Jie linkę abejoti tiek savo;
nuošalumo, tiek kūrybinio tiks-' pasaulėjautą, pasvarstyti meno | premisų logika abejoti negali- butelį į užantį, einant į tautie- i Esu tikras, poetas šlaitas
lo verte. Jie net padeda maišti ir poezijos prasmę. Šlaitas ban- ma. Jiems viskas leidžiama, ir; čio vaišes. Antra vertus, poezi- į puikiausiai nusituokia pasaulio
ninkui vėjui ir j o pavaldiniui į do filosofuoti. Imasi j a m įpras jų mintis reikia priimti kaip i V* b* vertės klausimai visuo-! poezijoje ir žino, kad kūrybiniamet
domina kiekvieną intelek- į me procese dalyvauja visos žmosmėHui ardyti apkerpėjusius i to išpažinties — monologo, neil- tikrą pinigą. Minėtoje prielai- J
go
komentaro;
lyrinę
eilutę
Idoje
šlaitas
be
jokių
užuolankų
j
tualų
žmogų. Kas yra poezija? | gaus emocijos, visa pojūčių,;
tradicinių vertybių pylimus. Ar;
t a i blogai, ar gerai, ne vieta! dažnai apkrauna prozine išraiš- j parodo savo nepasitenkinimą j I tai šlaitas atsako eilėraščiu , nervų, reakcijų sistema. Išjung- \
čia .spręsti. Pravartu tik pažy ka; oriai aiškina tai, k a s dau- i grynojo meno šlovintųjų laiky-! "Apie poeziją". Į poeziją jis žiū-\ tį negalima nei pykčio, nei ne-į
ri
kai
mėti, kad poeto šlaito dalinai geliui žinoma ir be aiškinimo. į sena. J o nuomone, jų kūryba, į " P J Dangaus arba Dievo apykantos priešams. Tai įrodė, i
Tokio pobūdžio eiliavimas nė-' atitekusi n u o gyvenimo, y r a pa-1 malonę". Žmogaus mąstymui ir tarp daugelio kitų poetų, ir Mil- j
nostalgiškoji, dalinai praktiš
svajonėms nereikia ypatingo \ tonas, ir Shelley, ir Puškinas, •
koji ramybė yra tolima moder r a naujiena Meditacinės pro-'smerkta išblėsimui:
pasiruošimo. Visa tai "savaime ir Maironis, ir mūsų Brazdžio-!
nios poezijos neramiai, sudėtin zos griebiasi daugelis šiuolai
Vienas vaizdas praeina,
ateina iš dangaus". Pagal šią nis, parašęs didingą "šaukiu aš
gai,
į paslaptingas gelmes kinių poetų. Lietuvoje E. Mie
ir kitas vaizdas praeina,
sampratą, gražiausius eilėraš- tautą".
krypstančiai tėkmei.
ir trečias vaizdas praeina,
želaitis, eiliuodamas ir komen
čius turėtų kurti vaikai arba
Visiškai sutinku su šlaitu,
ir nei vienas jų atminty
Vladas šlaitas yra blaivus tuodamas, yra parašęs net
nepalieka ženklo. I paprasti, aukštesnių mokyklų | kad "poezija yra daugiau negu
dailaus žodžio teigėjas. Jam 'stambią veikalų seriją, žinoma,
Kadangi
t
a
i
y r a šlaito ko- nelankę liaudies žmonės. Toliau! proza", šio įžvalgaus konstatapoezija palengvina
gyvenimą, jlyrinės formos meistras MiežeI
laitis
savo
prozines
pastraipas
i
mentaras,
o
ne
poetinė detalė, į Šlaite* įtikinėja, kad poezija i vimo šviesoje juk galima paa u g a m a su Dievu, su begalybe,
1
su meile, su praeitimi... Įsitvir deramai atskiria nuo eilėraščių • drįstu pareikšti kitokią nuomo- j 'nieko bendra neturi nei su pa-j stebėti ir skirtumus tarp poezitinęs pakilioje nuošalėje, jis ke I ir samprotavimus spausdina j ne. Man regis, labai dažnai poe- \ mokymais, / nei su pavydu, / j jos ir prozos. Orakuliškai tarian e i ro
pykčiu ar neapykanta mos mintys — "niekas neatsiliolika metų pastoviai, nuošir į visiems įprastu būdu — nuolzijos mylėtojų atmintis kaip tik
8avo
|
puslapio
pradžios
rki
galo.
Tuo
Į
įsisavina
keistą,
į
abstrakčią
Presams, A nes poezija | tinka be priežasties. / Kiekvie-j
džiai mums pasiel vartauja dėl
1 3
j
tarpu
Šlaitas
popieriaus
negaij
erdvę
prasiveržusį
vaizdą,
jei
y
*
muzika.
Imant poeto šlaito | na nelaimė arba tragedija / tugyvenimo praeinamumo, tėviš
kės praradimo, vienatvės, se | Ii ir savo kelis prozos sakinu- j tik jame y r a pakankamai skam- ; pamokymus už gryną pinigą, iš į ri turėti savo buvimo / arba savo
atsiradimo priežastį". "Nėnatvės, ' mylimosios efemeriš- ikus sulaužo verlibro būdu pus-!baus grožio. H. Radauskas, ku-jpasaulio poezijos lobyno t u r ė t u - Į
1
(Nukelta į 4 psl.)
kumo i r panašiai. Imi naują lapio apačioje. Išeina lyg ir ly-'' riam daug kas prikiša broliavi- j me išmesti gan stambią dalį i

sunaikinimui. Miškelis, kuriame smulkiai
žinojau, kad šiame skruzdėlyne gyvena
juodosios, gerosios skruzdėlės, o aname — tik
neprisilieskit
—
raudonosios,
kurių
užpurškimas svilina bjauriau nei liepsna.
Netrukus plynai nukirto ir išdalino sklypais
—kūrėjams savanoriams.
IfęlCti-tr*
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koplytM* Gruzdžių mle»t*ty)e
(B BT. Kviklio archyvo)

Iš mūsų kiemo, į vakarus, gumšavo kalvų
grandis, su aukščiausiu pakilimu, vadinamu
Zvelgotės kalnu. Šalia jo į dangų smigo
vienabokštė, gotinė evangelikų bažnyčia,
kitų dar vadinama kirke. Be šventoriaus, be
menkiausio
medelio,
be
klebonijos,
gairinama šaižių vėjų. Kartą metuose iš
Elkiškių atvykdavo pastorius ir laikydavo
pamaldas susirinkusiems
tikintiesiems.
Vakaruose, už Gražaičių ir Maželių kaimų,
mėlyna juosta driekėsi Vaidminių girios.
Pasisukus į žiemius, už Stungių aukštumų,
Rukuižių pušynas. Ankstyvais Gavėnios
rytmečiais negalėjai apsiklausyti
nuo
tetervinų burbuliavimo čia p a t už Pleikio
pasodos, Montoriškių didmiškyje.
Neprivažiavus Veršių, kur
vieškelis
staigiai atsilaužia į rytus, senų vinkšnų alėja
vedė j Mantoriškių dvarelį, už kurio tuojau,
ant Krūčkalnio aukštumėlės, puikavosi
Nariškino medžioklės pilaitė. Medinė,
angliško stiliaus, su daugeliu kambarių ir
saliukių, kur diduomenė uliodavo po
sėkmingos medžioklės. O medžioklės turėjo
būti sėkmingos, kai joms gerokai prieš laiką
ruošdavosi eibė girininkų, eigulių, dvariškių
ir varovų. Parinktoje kvartalo linijoje, ant
vienodais tarpais išstatytų suolų susėsdavo
iš Petrapilio suvažiavusios damos, sniegu
besivelkančiais brangių žvėrelių kailiniais,
liokajus tik spėdavo paduoti muškietą ir
užtaisyti keletą tuščių, šalia sudėtų. Miško
gyvūnija,
stumiama
žvangėjimų
ir
barškinimų peklos, griuvo krūvomis ant
linijos. Be atrankos, kas papuola. Stirnos,
danilės, elniai. E'guliai čia p a t skrosdavo.
išversdavo vidurius ir, prikimšę eglišakių,
guldydavo į porines roges tolimesnei

kelionei. Kurgi kitur, jei ne Petrapilin.Dabar
pilaitėje gyveno girininkas Radavičius.
stambus, dar stambesne raudona nosimi,
senis. Mane stebindavo, kai girininkas,
išėjęs iš bažnyčios ir pasitraukęs atokiau nuo
būrio pašventoryje
besišnekučiuojančių
parapijiečių,
kimšdavosi didelę pypkę
stambiai surantytu naminiu taboku. Toks
tarnautojas, imąs gerą algą, rūko naminį,
kai tuo tarpu mano senasis pirkdavo
Klaipėdos Werbliovskio "Havaną"*. Mano
manymu ir patirtim, jokie pasauliniai
išgarsinti dobelmanai ir turkiškieji negali
prilygti buvusiai havanai. Sūnus, tėvo
įtaisytas
eiguliu,
kartą
savaitėje
pasirodydavo ant baltos kumelės, perjodavo
miškelį ir pasiimdavo pusėtiną eigulio algą.
Artėjant karinei tarnybai, abu su seserim,
šešių pėdų negražaila, gerai pasirengę,
išlaikė egzaminus ir. gavę keturių klasių
pažymėjimus, dingo. Tasai įstojo kunigų
seminarijon, o sesuo vienuolynan.
Skersai — išilgai išlandžiojau didmiškį,
ilgiau
sustodamas
Skėrių
aikštėje,
apimančioje bene šešiasdešimt hektarų.
Ilgus metus aikštė buvo dirbama ir dar
dabar buvo galima aptikti buvusio ūkio
trobesių pamatus. Žinojau visas eiguvų
pasodas, pažinau visus eigulius. Anais
laikais Nariškino įgaliotinis miškams,
nekęsdamas lietuvių, eiguliais parsivežė
latvius, tokius niūras, šiūpėlinėm barzdom,
niekad nepramokusius lietuviškai. Dar buvo
užsilikę
keletas
jų
palikuonių,
tai
Krišjansons, Silke, Žiemelis, Upenieks,
Jankauskis, bet tai jauni, išsilavinę vyrai,
kuriais ūkininkai negalėdavo atsidžiaugti,
turėdami reikalų miške.

Vlado Šlaito naujausieji
eilėraščiai
NIEKUR NEBESKUBŪ
Dabar jau niekur nebeskubu.
Ir kurgi man,
penkiasdešimt devintuose metuose,
beskubėti t
Atrajoju buvusių vasarų meilės prisimiMmuB
ir laikau save laimingiausiu Žmogum pasauly je,
nes seniai jau išmokau nebeliūdėti
dėl dalykų, kurie praeina ir nebegrįžta..
O tačiau tave kartais labai ir labai prisimenu
ir taikaus vienuolyno ramius ir svajojančius mūrus
ir kažkaip vis tikiuosi, jog teks su tavim susitikti
vieną kartą kito pasaulio Dangaus Karalystėje.
O, praėjusių vasarų skaisčios ir šviesios svajonės!
O, praėjusių vasarų skaistūs ir graudūs mėnuliai!
O, taikaus ir ramaus vienuolyno svajojantys mūrai!
EILĖRAŠTIS JUODVARNIUI
Juodvarnio
judesiai yra staigūs ir žiaurūs.
Jo balsas
panašus į pusiau surūdijusią seną skardą.
Ir jis daužo danguj surūdijusią seną skardą,
lyg rudens metalinis dangus jam vienam priklausytu.
O tačiau aš tave vieną kartą labai mylėjau.
Bet dabar tiktai juodvarnis daužo dangaus panoramą,
lyg rudens metalinis dangus jam vienam priklausytų.
STRĖLĖ
Strėlė įsmigo sielon ir strėlės
aštri žymė paliko mano sieloje,
nes tu esi strėlė,
ir be tavęs
labai labai negera mano sielai.
ANT LANGC STIKLO
Negalvok,
kad keturiasdešimt metų
yra didelis laiko nuotolis.
Kas yra keturiasdešimt metųt
Musės apsisukimas ant lango stiklo
yra keturiasdešimt metų,
ir dėl to aš kiekvieną dieną tave prisimenu.
LAPAS
O, mano tolimas,
mielas,
lietuviškas krašte!
Esu vėjo nešiojamas lapas be gimtojo medžio kamieno,
idant niekad daugiau savo gimtojo medžio nepamatyčiau.
Toks yra mano likimas.
Esu vienas iš tų, kurie niekur neprisiderina.
O, kaip aš baisiai norėčiau dar kartą prieš mirtį tave
pamatyti.

kurių kibirais ir bulviniais krepšiais
priveždavo gaspadinės turgų dienomis.
Išbėgę per ilgąją pertrauką, už dešimt centų
nusipirkdavom litrinę mierą, ir tik aižyk.
Turgavietė ir v i s o s g a t v ė s aplink
raudonuodavo vėžių išnaromis.Priartėjusi
prie Žagarės, Švėtė virto tikra kalnų upe. per
puskilometrį krisdama aštuonis metrus,
prilygdama visame pasaulyje išgarsintai
suomių Imatrai. Tik dvaras tegalėjo ją
užtvenkti ir priversti sukti galybę girnų,
velykių, spaudykų, džiovyklų ir ko tik nori.
Cia pat, ant stataus iškilimo, vėjinis
malūnas, sukrautas iš didžiulių granito
luitų.
Juodupis, pirmasis rimtas Švėtės intakas,
ištekąs iš Miknaičių ežero, šešių hektarų
ploto ir dėl to vadinamas ežerėliu, nors
čionajos pusės hektaro vandens duobė
vadinama ežeru (Lake). Senasis pasakodavo,
kad jiems šienaujant Daugėliškiu pievose,
maisto paįvairinimui pasigaudavo ir žuvies,
kurios buvo labai skanios, bet labai juodom
nugarom. Jie nežinojo, kad tai upėtakiai
(forelės), žydų grobstyte išgrobstomos. Iš
Miknaičių ežero pradžią gauna Mūša,
statmenai atsilaušdama į rytus.
Tyrelį gožė bruknės ir spanguolės.
Moteršos. nusigavusios
į
bruknynus,
prisibraukdavo kibirus, krepšius ir maišus.
Ne kartą teko važiuoti poriniu vežimu jų
parvežti. Buvo toks eigulis. Dijokas, mažas,
dalgio nosimi, kurs
persekiodavo
uogautojas, tikėdamasis šį tą pelnyti.
— Parodyk prašportą!
— Va tau prašportas! — pasitursinusi
moterša užsiplėšdavo sijoną ant galvos.
r'pmpnulcM C,ni7dt\ų apylinkėje
(B BT. Kviklio archyvo)
Bus daugiau

Švėtė buvo puiki upė. Taip, buvo, kol
nepalietė melioracija, paversdama giliu,
plačiu grioviu. Jos versmės Burbinų balose.
Gruzdžių apylinkėje. Vingių vingiais ji
raitosi pro Kiauklius. Diržius. Puiktuižius,
M i m a i č i u s , Velviečius,
Gedaičius,
Girkančius, Žukančius, Tarbučius, Dilbinus
ir Dilbinėlius, pertekusi žuvimi ir vėžiais.
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Studija apie

Nauji leidiniai

Naujosios
lietuviii parapijas

ginti ir savo ambicijoms patedsinti''.
Labai detaliai ir akylai pa
Bėjo iš spaudos koleirtyvinis
rengta 1978 metų tarptautinės
veikalas,
pavadintas "The Other
politikos analizė, apimanti ir lie
Catholics".
šio rinkinio tikslas
tuviškos išeivijos politinės veik
yra
išryškinti
kitų katalikų (na
los barus. Jos autorius — Vytau
šą Amerikos katalikų gyveni
tas Vaitiekūnas. Kaip žinome,
mui. Tuo būdu norima atsverti
Helsinkio aktas mūsų pačių bu
Amerikos
katalikų gyvenimo su
vo labai įvairiai vertinamas. Ta
plakimą su airių tauta. Leidinys
čiau greta tam tikrų rezervų V.
yra
studijos apie čekus, lenkus,
Vaitiekūnas prasitaria ir šitaip:
italus,
vengrus, rytų apeigų ka"Helsinkio galutinis aktas tą So
katalikus, slovėnus, slovakus ir
vietų Sąjungos tabu žmogaus tei
Naujas žurnalo numeris pra ses laikyti valstybės vidaus reika
syrus. Jų tarpe yra IT labai meto
dedamas Juliaus Rimdžiaus ge lu panaikino.
dingai parašyta kun. VaflcaviSovietų pa
rai paruoštu istorinės temos vergtoms tautoms tai istorinis
čiaus studija apie šešias lietuviš
straipsniu *cVasarto 16 ir oku teisinis laimėjimas. Sovietų ban
kas parapijas Hartfordo vysku
pantų gruodžio
16". Rašte, dymas Belgrade tą laimėjimą už
pijoje, šios parapijos įsikūrei va
remiantis faktais ir jų analize, tušuoti ne tik nepasisekė, bet, at
dovaujant šiai vyskupijai dviem
ryškiai nušviečiama, į kokią tik virkščiai, §• dar praktiškai pa
vyskupam: M. Tierney ir J. Nirovę yra atremtas Vasario 16-tos ryškino".
lan. Autorius nesivaržydamas api
aktas ir gruodžio 16-tos bolševi
būdina
šių vyskupų laikyseną
Antanas Maceina tęsia pokal
kinis manifestas. Rodomas ir atautinių parapijų atžvilgiu, kur
bį su jaunesniaisiais mūsų filoso
no meto boševikų noras iš Lie
ji
buvo gera ir kur negera. Stu
fais, kalbėdamas šį sykį apie fi
tuvos ir Gudijos kurti simbiozi
dija
yra parašyta, naudojant ar
losofinės kalbos klystkelj.
nę "Lietbielą". T a proga liečia
chyvinę
medžiagą, surinktą kuri
Apžvalginėje žurnalo dalyje
ma ir šiandienė, tiesiog genoci
jose ir buvusių -kunigų bei para
aiavM
spausdinamas jau
pomirtinis Dvi Emilijos Platerytfs. Kalr*)e — karty gflkoa 1831 matą Lietuvos sukilimo prieš rasosi dalyvis Emnrjet Platarytes (įsoa-iaai) parastas
dinė komunistinės Gudijos ribo
roję;
dešinėje
—
soliste
Nerija
Linkevičiūte,
atliekanti
istorines
Emilijos
Platerytes
vaidmenį
to
paties
vardo
Aloyzo
Jurgučio
muzikinėje
dramoje.
pijiečių išsaugotuose arcrryvuoprof. dr- Vlado Juodeikos raštas
Veikalą stato "Dainavos" ansamblis; spektakliai Marijos aukst. mokyklos auditorijoje, Chicagoje, iiandien (šeštadienį) 8 vai vak. ir rytoj (sekmadienį) se. Valavičius plačiai sustoja;'ir
se likusių lietuviškųjų sričių situ
apie tariamą humanistinį mark 3 vai. popiet
acija. Visas žurnalo numeris yra
prie pačių lietuvių visuomeni
sizmą. Minima Lietuvos genera
iliustruotas anų, nuo Lietuvos
nių
ir idėjinių srovių. Autorius
linio konsulo New Yorke Anice
atplėštųjų, sričių šiandieninėmis
yra
labai kantrus archyvinės
to Simučio 70 metų sukaktis.
nuotraukomismedžiagos tyrinėtojas. Studija
Žvelgiama į solistės Ginos Cap- Jean Bellemin-Noel knygą "La toriae Pontificiae numeryje P. rinys, laimėjęs "Draugo" premi
ypač
daug kalba apie kun/ EdbDuodamas puslapis Kotrynos kauskienės nueitąjį dainos kelią poesie-philosophie de Milosz". Rabikauskas S. J., recenzuoja vo ją, yra naujas įnašas į mūsų gro
rį.
šalia
to čia minimi: P. SauruGrigaitytės naujų eilėraščių. O (St. S.). Aptariamas Lietuvių Rusiškųjų knygų skyriuje Rim kiškąjį leidinį "Lexikon des Mit- žinę literatūrą, paskatas geriau
saitis,
V.
Dilionis, V. Paukštys,
Bronius Nemickas įžvalgiai pa-! kambarys Wayne State univer- vydas Šilbajoris aptaria Olgos telalters" Erster Band: 1. Liefe- pažinti tautos dvasines gelmes,
A. Baran, Šatkus, M. Pankauskas,
nagrinėja temą "Nuo Helsinkio į sitete, Detroite. Knygų recenzijos: Dvinskajos atsiminimų knygą "V rung: Aachen-Sgypten; 2. Liefe- ryškiu vaizdu parodas lietuvių
V.
Bukaveckas ir kiti.
. ,i>,r
iki Madrido". Tai žmogaus teisių Prano Čepėno "Naujųjų laikų Lie pienu vremeni: Gody s Borisom rung: Agvpten-Almohaden, Mūn- tautą istorinėje tikrovėje.
"Įkaitę Vilniaus akmenys" vaiz
kėlimo problema iš Helsinkio ak tuvos istorijos" pirmąjį tomą per Pastemakom (A. Captive of Ti chen und Zūrich, Artemis VerKnyga ' T h e Other Catholics"
lag,
1977
1978.
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—
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me:
My
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With
Pasternak).
žvelgia
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Jatulis,
o
Aug.
R
džiai
parodo Vilniaus didįjį gais
to išplaukiančiose konferenci
(Atkelta ii 3 paL)
yra
tik vienas tomas serijos, kuri
jose, ypač liečiant, lietuviškąjį palankiai vertina Teresės Pau- Vytas Dūkas recenzuoja Igor'io und 225 — 488. Leidinio recen rą, kuris yra tartum simbolinis
nori metodiškai
išnagrinėti
reikalą. Jį plačiai imant, au tieniūtės eilėraščių rinkinį "Lyg Kuzmičev'o kritikos knygą "Pisa- zijoje vertinamas ir Viduramžių tų visų ugningų kovų, tautinių r a nieko, / k o negalėtų laikas
Amerikos
katalikų
tradiciją.
Kny
Lietuvos
šiame
leksikone
liečia
tel' Arsenev "Ličnost' i knigi".
troškimų, religinių susibūrimų sulyginti". "Svarbiausia neat
torius randa jame ir pliusų ir nebūtų rytojaus".
gos
leidėjas
yra
Arno
Press,
A
mos temos, pasidžiaugiant, kad ir šviesos ilgesio fone, kuriame sisakyti svajonių" ir pan. minusų, tačiau siejant vien su
New
York
Times
Company,
iš
• ARCHIVUM JHISTORIAE lietuviai ir senoji Lietuvos valsty išauga ano meto kalbėtojai, pa- yra žinomos kiekvienam gatvė
• WORLD UTERATURE
išeiviškąja veikla, Bronius Ne
leista 1978 m.
V.
mickas sako: "Po Helsinkio ne TODAY, Volume 53, Number 1, PONTIFICIAE, 16, 1978. Pon- bė čia nėra suplakama su slavais, mokslininkai ir lietuviško rašto je sutiktam individui. O šitokia
sėkmės mūsų vienybė pairo, kai Winter 1979. A Literary Quarter- tificia Universitas Gregoriana, kaip ne kartą praeityje pasitaiky- Į kūrėjai. Romanas savo intriga ir jų išraiška pasiekiama be g i 
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pasukome į kraštutinybes: vieni ly of T h e University of Oklaho- Facultas Historiae Ecclesticae davo. Pačios redakcijos plačiai ir sodriu žodžiu patraukia skairyto- lesnio susimąstymo, be vaiz
Romae.
palankiai recenzuojama: "Rela- j 0 dėmesį sekti šią tikrovę iki jo duotės, be jokio emocingo užsi
'be pakankamo pagrindo puolė ma. Edltor: Ivar Ivask.
me kone neviltin dėl Helsinkio
Tai istorijos mokslui visame tiones status diocesium in Magno atomazgos — K. Sirvydo pasiry- angažavimo. Paprasčiausiai —
Žurnalas puošnaus, didelio for
(Fon- 2 į m o į ^ v o tautą ateiti su lietu- šovė išganingas štampas į gal
pralaimėjimo, kiti, gindami sve mato išeina 4 kartus metuose- pasaulyje gerai žinomas leidinys. Ducatu Lkuaniae, II
timąjį prestižą, ėmėme be pa Kiekvienas numeris apie 200 psl. Jo kruopščiai paruošti tomai ipa- tes Historiae Lituaniae, 2 ) , pluri- viška knyga,
vą, griebi plunksną, brūkšteli
bus
adlaborantibus
in
unum
red'egrindo mūsų nesėkmę vadinti Jo redakcinėje kolegijoje yra ir dr. siekia visų kraštų bibliotekas.
ant popieriaus, sakinį sulaužy
laimėj imu. Helsinkio baigminio Rimvydas Šilbajoris. Sumalo meti Čia rninimas 1978 metų 16-tas to git Paulus Rabikauskas S. L, Ro
damas nevienodo ilgio eilutė
Daugelis lietuvių
pensinin
akto reikšmės Lietuvos laisvini nė prenumerata — 13.50. Admi mas mums įdomus dar ir tuo, kad mae, Academia lituana Catho- j
mis, įterpi kokį nors dailesnį kų dirba kurį nors naudingą
1978, XXVI —
mo bylai skirtingas aiškinimas nistracijos adresas: 1005 Asp. Ave., jame yra apsfiai ir grynai įj*-\ lica Scientiarum,
j lyrizmą ir, va, išeina eilėraštis. darbą. Vieni rašo pulkų istori
j j ^
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Tg.
k
perskėlė į dvi stovyklas mūsų vi Norman, OK 73019. Redakci viskosios medžiagos. Pirmiausia.
Be abejo, paviršutiniški sam jas, kiti mini gimnazijų sukak
^
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mtTaL.
suomenę, spaudą, organizacijas. jos adresas: 630 Parington Ovai, minėtinas vokiečių kalba paskelb R e l a c i j ų
protavimai nėra Vlado šlaito tis, treti rašo atsiminimus i r t? t
sis tomas, apimąs kitas Lietuvos
Ėmėme stigti Lietuvos vadavimo Room 110, Norman, OK 73019.
nuolatinė linija. Jo lyriškose ištas Pauliaus Rabikausko, D. SL J.,
Vienas tų kruopščiųjų darbi
vyskupijas, be Vilniaus ir Žemai
darbe darnos, ir jis pasunkėjo.
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pažintyse kada-ne-kada prabyla
. .i j i. *. i
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anksčiau išleistas tomas apėmė
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j , žmogaus balsas. Kaip tik su tą į Sibirą lietuvį.
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svaidėme lietuvių visuomenės su The TLašt Picmc (E- J. Czer- biliejų,
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Į
situacijų
esmę,
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— 1941 m. ištremtųjų į Sibirą
AKMENYS
tai labai reikšmingas šios likų mokslų akademijos.
dėtas lėšas svetimam prestižui winski), Juditos Vaičiūnaitės mokslo institucijos
;
į
širdis.
Tada
gimsta
reljefiški,
sąrašą.
Tokiam sąrašui sudaryti
atsiradimo
"Neužmirštuolių mėnesį" ( R
Archivum
Historiae
Pontificiae
% \ išmintingi palyginimai:
reikėjo aštuonerių metų, dainai
fakto istorinis pristatymas pasau
Šilbajoris) ir Tomo Venclovos
dirbant net daugelį valandų pa
liniu pločiu. Straipsnis išleistas ir adresas: Universita Gregoriana
"98 eilėraščiai" (Dalija J. Valiu
Editrice, Piazza della Pilotta 4 —
Savo jaunystėje buvau
roje. Žinios sulesiotos iš 54 vei
atskiru atspaudu.
S
kėnas). Taipgi Viktorija Skrups00187 Roma — ItaKa.
imperija, kalų, archyvų duomenų, periodi
kelytė recenzuoja
prancūzišką
Tame pačiame Archivum His• KARYS, 1979 m . vasario i savo viduramžyje buvau
kos, asmeninių kontaktų- ir-kL
meru,
Nr. 2. Pasaulio lietuvių
• Juozas Kr alikauskas, ĮKAITĘ
respublika, Rankraštis sudaro daugiau kaip
VILNIAUS AKMENYS. Premi karių veteranų mėnesinis žur-| o dabar,
500 puslapių. Išvežtieji surašyti
juotas romanas. Išleido Lietu nalas. 'Redaguoja Zigmas Raulisavo senatvėje,
alfabetine eile, parviemuL.firba
viškos knygos klubas 1979 m. naitis. Administruoja Leonas Biesu mažesnis ui Monako
Šeimomis, jei buvo ištremta vija
(Atkerta i i 2 paU.
Chicagoje. Viršelis daiL Ados leris.' Redakcijos ir administraci
valstybėlę, Šeima. Sunumeruota 19,140 pa
jos
adresas:
Karys,
341
Highland
Korsakaitės
Sutkuvienės.
Spaus
— .Oii
tačiau svajonėse esu didesnis vardžių.
tf ir slavą tlovė';
dino "Draugo" spaustuvė, 4545 Bivd., Brooklyn, N . Y. 11207. Me
ui visas imperijas,
STEPKUS: Stepaitis, Stepulis,
Tai milžiniškas darbasl Įdo
W. 62rd SL, Chicago, IL 60629. tinė prenumerata — H dpi.
įskaitant ir Monako
Stapulionis, Steponavičius, pgL
mus ne vien palikuonims suBnoKnyga 186 psl., kaina — 5 dol.,
Steponas, gr. stephanos Vainikas',
valstybėlę.
A.
J.
Audronis
bando
atsaky
ti
apie jų giminaičių liūdną, li
gaunama "Drauge".
vv. Stepkiškė;
ti į klausimą: kas paruošė ir įvyk
kimą, bet svarbus ir kaip istori
TAMULIS: Tamulaitis, TamuJuozas Kralikauskas čia iš nau dė 1923 m. Klaipėdos krašto su
nis dokumentas. Reikia būtinai
lėnas, Tamulevičius, Tamulionis,
jo prabyla į skaitytojo širdį isto kilimą? Algirdas Budreckis rašo
Apie žemaitę moterį rašo Alek jį atspausdinti, kad liktų ateičiai.
pgl. Tamošius, lot Thomas, hebr.
riniu kūriniu, liečiančiu lietuvių apie kunigaikštį Daumantą. Ido- sario™* Pakalniškis. Zenta Te- Reikia jį palikti tautos kančiof ir
te'ome, 'dvynys*;
tautos istorijos vieną tarpsnį. T a mūs neseniai mirusio pulk. Kazio ™sonaitė supažindinta su Pietų baisios skriaudos pavaizdavimui.
ŽILA: Zilaitis, Žilėnas, Žilio
istorijos dalis pridengta šimtme Ališausko atsiminimai iš nepri- A * r i k o s P 0 ^ ' 3 - £ Tyruolis stab Būtų labai daug pasitarnauta,
nis, Žilevičius, Žilinskas, Žilys,
čių miglomis. Šiame kūrinyje at klausomybės kovų Zarasų kraš- j • * » • P r i e Jaunimo rašytojos J. jei atsirastų asmuo, kuris imtų
vv. Žilučiai, Žiliškiai, up. žilė,
skleidžiamas tikras ano meto gy te- Tęsiamas istorine prasme ge: ' ^ - :.'
si visa tai išleisti atskira knyga.
pgl. žilas, pražilęs.
venimas, tautinės ir religinės ko rai paruoštas straipsnis "Lietuvis rusų moterų būklę. Labai įvai Jei neatsiras vieno asmens, gal
Skaičiuojama, kad esama net
vos, prispaustas valstiečių luomas Rusijos pilietinio karo sūkuriuo rūs ir įdomūs žurnalo apžvalgi atsiras kuri nors šeima, norinti
apie 40.000 skirtingų lietuviškų
ir sauvaliaujanti bajorija
se". Daug nuotraukomis iliust niai puslapiai. Leidinys gausiai vietoje paminklo Sibire nukankin
pavardžių Užtat ir sakoma, kas
tų giminaičių pastatyti ui varį
skirta
šaulių iliustruotas.
Rašytojas premijuotame roma ruotų puslapių
iki šiolei mūsuose vardotyros sri
tvirtesnį paminklą šiuo leidiniu
ne atidengia ir šviesiųjų tautos verkios kronikai.
• MOŠŲ ŽINIOS, 1979 m. Gal kuri patriotinė organizadtyje atlikta, yra 'tik lašas jūrovaikų pastangas kelti Vilniaus
Je*\ Gal ir mes kada nors susi
• MOTERIS, 1978 m, Nr. 6 kovo mėn. 25 d., Nr. 4. Lietu ja ryšis savo tautos kankinius
universiteto
mokslinį lygį ir
vių jėzuitų ir Jaunimo centro įamžinti šiuo leidiniu, kuriame
lauksime lietuviškų asmenvar
žiebti spaudos priemonėmis tau Lietuvių moterų žurnalas. Re Cnicagoje biuletenis. Redaguoja neišgalvotais tvirtinimais, bet iš
džių žodyno?
tinę ugnį. Tame sunkiame lietu daguoja Nora Kulpavičienė. Lei Antanas Saulaitis, S. J. Admi skaičiuotomis pavardėmis pasiliks
vių raštijos kelyje kūrėjas išryš džia Kanados Lietuvių katalikių nistruoja Petras Kleinotaa, 3. J. pailiustruotas į Sibirą trėmimo
1. Z. Zinkevičius. LIETUVIŲ AN"/V*
kina Konstantino Sirvydo ir jo gi moterų draugija. Administruo Redakcijos ir administracijos faktas.
TROPONTMIKA. Vilniaus lietuvių
ja
Bronė
Pabedinskienė.
Redakci
minaičio Jono Jaknavičiaus dvasi
adresas: 5620 S. Claremont
asmenvardžiai XVH a pradžioje,
Kas šio rankraščio išleidimu
nius bruožus, spinduliuojančius jos ir administracijos adresas: Ave., Chicago, IL 60636. Atski
VUniua. 1977 m.;
susidomėtų,
prašoma rašyti: Pa
2. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA. Lahna Rastenyte; tartos daina, tr *r1fo reCHaUs Jsunhno centro 4id21s4oje naujomis pastangomis pabudinti 1011 College St., Toronto, Ont. ras egzempliorius — 25 centai,
saulio
lietuvių
archyvas, 5620^ S.
saJeje,
Chkagofe,
{vyks
ryto}
(seJcmadlenj)
3:30
v.
p.
p.
Koncerto
prognntto}e
Bostonas. JAV;
savo tautą geresniam gyvenimui. M6H 1A8, Canada. Metinė pre- siunčiant paštu — bent 5 dol. Claremont Ave., Chicago, IL
kompozitorių
J.
Gruodžio,
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Lapinsko,
K.
BrundzUaltea,
R.
Schumanno,
H.
3. Bronys Savukynas, et ai. VAR
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DAI IR tODŽJAI. VUniua. 1971 m. Pnrcsfl, G. Dontzatti, G. Rossim Ir C.
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• AIDAI, 1979 m. vasario
mėsų, Nr. 2. Mėnesinis kultūros
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas
Girnius, 27 Juliette St, Boston,
Mass. 02122. Literatūros, ap
žvalgų ir techninis redaktorius
— dr. Leonardas Andriekus,
Kennebunkport, Maine, 04046.
Žurnalą leidžia Lietuviai pran
ciškonai. Administruoja Benvenutas Ramanauskas, 361 Highland Bkd., Brooklyn, N.Y. 11207.
Metinė prenumerata — 15 dbl.
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