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DIDYSIS MŪSŲ KALBOS UGDYTOJAS IR NORMINTOMS
P. JONIKAS
J. Jablonskis, nuo kurio mir
ties šiemet sueina 50 metų,
yra padaręs dabartinei mūsų
kultūrinei, bendrinei kalbai tvar
kyti, ugdyti ir norminti dau
giau, negu kuris kitas kalbinin
kas.
Pluoštas gyvenimo kelio
duomenų

Jono Jablonskio mirties 50 metu sukakčiai

dėjusi J. Basanavičiaus pradėtoji
leisti "Aušrą".
Matyt, jau Maskvoje Jablons
kis nusistatė, kad jo studijų spe
cialybė klasikinė filologija jam
duos pragyvenimą, o pats jis ga
lės dirbti tautinį lituanistinį dar
bą, ypač padėti ugdyti vieną svar
biausių mūsų tautinės raiškos
priemonių ir tautybės pagrindą
— lietuvių kalba, labiausiai ben
drajam tautos kultūros ir civili
zacijos gyvenimui skiriamą jos
rūšį — bendrinę rašomąją kal
bą. Tam taip pat jis galėjo rasti
paskatos paskaitose prof. F. Fortunatovo, kuris tada universite
te skaitė fakultatyvinį lietuviu
kalbos kursą, ir ypač prof. F. Koršo, kuris įdomiai, patraukliai mo
kėjo atkreipti dėmesį į vieną ar
kitą mokslinę lietuvių kalbos
problemą.

Jonas Jablonskis gimė valstie
čių šeimoje 1860 m. vasario 23
d. Kubilėlių k., netoli dabarti
nio Kudirkos Naumiesčio, kuria
me ir pradžios mokyklą ėjo. 1872
— 1881 m. mokėsi Marijampolės
gimnazijoje, 1881 — 1885 m. stu
dijavo klasikinę filologiją Mask
vos universitete. Mokslą baigęs,
dėl valdinės lietuvių rusinimo
bei pravoslavinimo politikos ne
Rašomosios kalbos normų
gavęs mokytojo vietos savame
šaltinis
krašte, po kelerių metų Jab
Intensyvi ir vaisinga ankstyvo
lonskis buvo paskirtas gimnazi
ji Jablonskio kalbinė veikla pasi
jos lotynų ir graikų kalbų mo
reiškė 1889 — 1896 m. laikotar
kytoju Mintaujoje, kur išbuvo
piu,
kada jis mokytojavo Min
nuo 1889 m. iki 1896 m. Dėl sa
taujos
gimnazijoje, dėstydamas
vo lietuviškosios veiklos 1897 m.
lotynų ir graikų kalbas. Toje
buvo iškeltas į Taliną, kur, ša
gimnazijoje
mokėsi palyginti
lia mokyklos darbo, redagavo ir
daug
ir
lietuvių
(1890 m. apie
[A. Juškos žodyną. 1901 m. buvo
28
proc.
visų
gimnazijos
moki
visai atleistas iš tarnybos, o 1902
nių). Jablonskis čia palaikė san
m. ištremtas iš Lietuvos į Psko
R e d . p a s t a b a . Šiuo metu lietu kovoti lituanistiką.
Universitete
tykius
su į lietuviškąją veiklą įsi
vių kalbos ir net praplėstos lituanisti "Liberal Arts and Sciences" de vą. 1903 m. jam buvo leista apsi
traukusiais
mokiniais, padėjo pa
gyventi Šiauliuose, o 1904 m.,
kos dėstymas Amerikos universite
kanas
naujas
ir
europietis.
Nese
taisyti
tų
mokinių "Kūdikio"
tuose kažkaip suaktualėjo, aktualina
spaudą atgavus, Jablonskis persi
niai
tačiau
iškilo
kai
kurie
duo
draugijos (kurios vienas uždavi
mas pačių lietuvių, o universitetams,
kėlė į Vilnių, kurį laiką dirbo
Pagaliau
universitete
nių
buvo ir lietuvių kalbos mo
jeigu tik yra studentų, lietuvių kalbos menys.
"Vilniaus žinių" ir "Lietuvos
nesikratant. Atsiranda net ir stam svarbu skaičiai — dekanas yra
kymasis)
įstatus, aktyviai daly
besnių projektų planai, iieskant vie matematikas, atsiminkime. Yra ūkininko" redakcijoje, taisyda
vavo
varpininkų
veikloje, nema
tos visai lituanistikos katedrai. Ši faktas, kad Slavų departamen mas tų laikraščių kalbą. Ten
ža parašė 'Varpui" kalbinių
tokių nuotaikų kontekste siūlome su
įsteigė "Aušros" draugiją taisyk
tas
yra
brangiausias
visame
"Li
straipsnių,
taisė to laikraščio
sipažinti su konkrečia lietuvių kalbos
linga lietuvių kalba knygoms
kalbą. Mintaujoje Jablonskis tu
Ir lietuvių literatūros dėstymo tikrove beral Arts and Sciences" fakulte leisti, dėstė gimnazijoje lietuvių
Dlinojaus valstybiniam universitete, te. Tai apskaičiuojama vienos
rėjo progos giliau
apsvarstyti
kalbą. 1906 —1908 m. buvo ne
Chicagje. Ten lietuvių kalbos ir li įskaitos valandos kaina. Vidur
tuos
pagrindus,
kuriais
turėtų
teratūros kursus dėsto dr. Marija kis yra 34,15 dol. "per quarter etatinis lietuvių kalbos mokyto
remtis rimtos kalbininko pagal
jas Panevėžio mokytojų semina
Stankuvienė - Saulaitytė. Pastaruoju
hour".
Anglų
kainuoja
30,60
bos
reikalaująs to meto lietuvių
metu ji išsiuntinėjo savo laišką litua
rijoje ir mergaičių gimnazijoje,
dol.;
fizikos,
iki
šiol
brangiausias,
rašomosios
kalbos norminimas ir
nistika besidomintiems. Jį čia patei
o nuo 1909 m. dėstė lotynų kal
išeina
59.13
dol.
Slavų
skyriaus
ugdymas.
Tai
daryti jam padėjo
kiame ir mūsų skaitytojams, manyda
bą Breste, 1912 m. persikėlė į
mi, kad prie daugiau ar mažiau teori valanda kainuoja 69.00 dol. Tuo
ir susipažinimas su latvių kalbi
nių svarstymų gali būti naudinga ir niekas nesidžiaugia. Todėl spau Gardiną, iš kur, prasidėjus ka
ninku
K. Miūlenbacriu, latvių
rui, kartu su gimnazija buvo eva
realioji konkretybė, išplaukianti iš tie džiama
sumažinti
profesūrą,
kultūrininkais
bei jų raštais, ku
kuotas į Veližą, paskui į Vorone
siogines patirties.
kad išlaidos sumažėtų. Sumažin
riuose
jau
anksčiau
buvo pradė
žą. 1915 m. buvo paskirtas Mar
ti profesorių skaičių būtų žalin
tos nagrinėti latvių rašomosios
tyno Yčo lietuvių gimnazijos lo
ga naujai įvestai daktarantų
kalbos problemos, ieškoti princi
tynų ir lietuvių kalbos mokyto Kantininkas prof. Jonas Jablonskis ir rašytoja Žemaitė.
(Lietuvių foto archyvas)
Gerbiamieji ir mielieji!
programai. Todėl dabar mūsų
pų, kuriais turėtų ta kalba rem
ju Voroneže, iš ten, karui pasi
departamente
nėra
labai
links
tis,
kovodama su ją gožiančia
Žiemos ketvirtis jau įpusėjo.
baigus. 1918 m. grįžo į Vilnių, o
ma.
Kadangi jau galima šiek tiek su
1919 m. iš lenkų okupuoto Vil XLX a. gale, kada jis iškėlė ir nu-j nas kitas mokinys lietuvis, buvo dijuoti į Maskvą, kur lenkų kal svetimybių įtaka.
Šiaip būdamas apsitrynęs, Jabsigaudyti ir kadangi jau tenka
buvo sakė tuos pagrindus ir kelius, ku ėmęs eiti lenkėjimo keliu. Jab ba ir kultūra nebegalėjo išsiskir
Mokėti
pavaduotojams — niaus valdžios rūpesčiu
,
lonskis
jau ir stoja į mūsų rašoti
kokiu
ypatingu
pranašumu,
o
galvoti apie kitą rudenį, rašau ši "Teaching assistants" — univer pargabentas į Kauną. Čia dvejus rie nustatė pamatines dabartinės lonskis pats sako, kad tos gimna
tebuvo
viena
iš
daugelio
tautinių
zijos mokiniai jau girdėdavę
m o s i o s k a l b o s t v a r k v m o i r puose _
laišką.
sitetas visai atsisako. Be tokios metus vadovavo lietuvių kalbos rašomosios kalbos normas ir tos esant ir lietuvių kalbos kėlimu kultūrų salia kitų (latvių, suo- l ė j i m o d a r b ą 1 8 9 0 ' m «Varpe"
Studentų dabar yra 30 — ke pagalbos retas studentas pajėgs kursams, o įkūrus Lietuvos uni kalbos raidos kryptį.
Rimtai to lietuvių kalbos kul besirūpinančių žmonių: Petras mių ,r kt.), ypač kad jau iš se-' p a s i r o d o p i r m a s brandžiai paraletu daugiau negu rudenį. Dau slavistiką studijuoti. Mūsų tai versitetą (1922. II. 16), ordinari
buvo pavyzdžių, rodančių, ] š y t a s j a b l o n s k i o straipsnis, skirguma ju perėję lituanistiniu mo dabar neliečia, bet kitu būdu nio profesoriaus titulu dėstė lie tūros kėlimo bei puoselėjimo Kriaučiūnas drąsiai viešumoje
kyklų programą. Penki mokosi mums tai labai svarbu. Labai sun tuvių kalbą. 1922. III. 14 išrink darbo, žinoma, tegalima buvo kalbėdavęs lietuviškai ir gynęs jog ir slegiamos mažosios tautos tas kun. M. Miežinio "Lietuviszlietuviškai kalbėti. Keturi nori ku būtų įjungti kitą universite tas garbės profesorium. Jau iš se imtis, kai atsirado lietuvybės pa lietuvių kalbos teises, o J. Basa turi moralinę teisę, o taip pat ir kos gramatikos" (1886) kritikai.
lituanistiką studijuoti kaip šalu to samdomą asmenį. O kito as niau ligos kankinamas, prirakin siryžėlių ir kalbos mokslo spė navičius norėjęs lietuvių kalbą galimybių išlaikyti savo tautinę Ta proga Jablonskis ir nurodo
pakelti į literatūrinės kalbos pa bei kultūrinę individualybę. Jau tuos pagrindus, kuriais lietuvių
tinę mokslo šaką.
mens reikia vesti pokalbiams su tas prie vežiojamų ratukų, Jab-1 cialistų. Nors tautiškai susipra kopą. Tačiau jis, Jablonskis, su V. i kuris laikas besireiškiančios vi
rašomoji kalba turėtų remtis,
Trys lietuviai yra dovanoję mažai mokančiais ("Language lonskis 1926. DC. 1 iš universite tusių veikėjų ypač po baudžia Kudirka manę, kad tai nerimtas suomeneje demokratines ir prieš-! b ū t e n t ^ . ^ žmonįų (pįrmiauknygų — viso apie 40. Dar pas lab") ir pravesti pradinius kur ; to pareigu pasitraukė, bet ir to- vos panaikinimo (1861) daugė dalykas. Juodu sakydavę, kad carmes tendencijos vedė į plačių- s i a nen utautusiu kaimiečiu, valsvieną turiu atsiimti. Finansinės sus, kad galėtume siūlyti daugiau liau rašė lietuvių kalbos vado jo, tačiau kalbinei veiklai pasi "mūsų literatūrinė kalba turin jų gyventojų
sluoksnių, liau-1 t i e č i ų ) k a l b a s u ^ ^ ^
dėsparamos gauta 100 dol. rudenį. aukštesnio laipsnio kursų ir, tuo , vėlius, kalbines knygų recenzi ruošusių žmonių vis tebuvo la ti būti lenkų kalba, kad svajoti dies reikalų gynimą, kartu ir jųj
žmonių
kalbos
kūriniais
n
i
a
i
S
i
Lietuvių fondas yra davęs apie pačiu, kad galėtų bet kada įsi- jas, teikė kalbiniu patarimų. bai maža, ypač tokių, kurie bū apie kokį iškėlimą lietuvių kal tautinės kultūros ypatybių, taip (pasakomis, patarlėmis, priežo
1,400 dol. stipendijoms tiesiogiai j jungti nauji studentai Tačiau: Jablonskis mirė 1930. II. 23, pa tų sugebėję au'oritetingai spręs bos į visus mokslo, literatūros ir pat ir gimtosios kalbos vertini džiais), o taip pat tą žmonių
Studentams. Foto kopijas ir pan. turint pinigų, galima "T. A " laidotas Kaune, kaip ir kiti įžy ti gyvenimo keliamus praktinius šiaip gyvenimo reikalus yra, ma mą, branginimą. Jablonskis Mas kalbą mokančiais autoriais (kaip
iki šiol finansavo dėstytoja. pasamdyti. Tai kainuotų 5,000 mūs lietuvių kalbininkai — K. kalbos klausimus moksliniu me žių mažiausiai, neišmintinga ir kvoje rado lietuvių studentų bū j Donelaitis, Daukantas, Valan
XIX a. ga
JAV LB Švietimo taryba žadėjo dol. mokslo metams. Tas pava Jaunius ir K. Būga. 1959 m. pa todu. Toks kalbininkas
!
le
pasirodė
Jab
onskis,
daugiau nerimta". Tačiau tų savo pažiū relį, kuris rūpinosi lietuvybe, gy-1 Bu% Baranauskas ir dar keletas
,1,000 dol. svarbiesiems reikalams. duotojas ne vien pats mokytų, naikinus Kauno kapines, J. Jab
rų juodu draugų tarpe drąsini veno jos rūpesčiais. Veiklesni to į k i t ų ) G e r o s g r a m a t i k o s autoPirma noriu panagrinėti tris bet ir pats mokytųsi, profesorės lonskio palaikai buvę perkelti į sia nudirbęs mūsų rašomosios negynę, dėl jų nesibardavę, nors būrelio nariai buvo J. Šliūpas, J. J rius ^
p^ndu
ne A
tokiu
kalbos norminamojo ir ugdomo
faktus ar principus. Slavų depar padedamas. Manau, kad mums Petrošiūnų kapines.
mokinių
lietuvių Spudulis ir P. Vileišis, kurie jau\! tesi remti bet ir sugebėti kalbos
jo darbo, nors savų, kad ir gero gimnazijos
;
tamento situaciją, studentų skai yra svarbu tuo būdu ruošti dės
tarpe
jau
buvo
ir
tokių,
kuriems
mėgino steigti lietuvių filologi- į duomenis moksliškai doroti ir
kai
mažesnių,
įnašų
yra
davę
Abejojęs
lietuvių
kalbos
čių, einamuosius reikalus ir pro tytojus. Šį ketvirtį pasamdyti du
lietuvybės
apaštalai
patikdavę..
nę draugiją. Ir Jablonskis ėmė . aiškinti, tam būti susipažinęs
XIX a. ir kiti (A. Baranauskas, K.
kultūrine verte, sto;o uoliu
blemas. Čia gal atrodo ne esmi- studentai pravesti pokalbiams su
bent prieš tos naujosios evange virsti karštu lietuviu, netrukus bent su vokiškomis A. SchleicheJaunius...).
jos gynėju
niai dalykai, bet jų sprendimas! s i l p n a i i ^ i ^ mokančiais. Jiems
lijos skelbėjus mokiniai nieko ne susirašinėjime su draugais (jų rio ir Fr. Kuršaičio lietuviu kal
Bet
dar
Marijampolės
gimnazi
Dideli
Jablonskio
įnašai
mū
priklauso nuo principų.
būtų mokama iš JAV LB Švieti
sakydavę.
tarpe ir V. Kudirka) atsisakė len bos gramatikomis. Miežinio gra
Rudenį visi buvome gana opti- mo tarybos mums skirtų pinigų. sų bendrinei rašomajai kalbai jos laikotarpiu visai nebuvo ma
matikai tie reikalavimai svetimi,
labiau išryškėja, pažvelgus ypač tyti, kad J. Jablonskis imsis šio Tačiau Jablonskio lenkybė stai- kų kalbos. Pats prisipažįsta, kad
Jnistai. Pasisekė darbščiam komi
(Nukeltas į 2 psl.)
į jo kalbinės veiklos pradžią da rbo, nes' jis ten, kaip ir nevie-'giai ėmė nykti, kai jis išvyko stu- lietuvių "atvirsti" jam daug pa(Nukelta į 2 psl.)
tetui Illinojaus universitete išsi
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(Atkelta iš 1 peL)
norą gilintis ir suprasti; gali nu bent konversacinę dalį paruoš
matyti iš mūsų kalbos žodžių !
Vienas tų studentų yra pradė rodyti tam tikrą ryšį su gyveni tų. Taip pat reikia pinigų, kad
eisena, bėgsena (taigi reiškian
jęs ruošti pokalbiams vadovėlį mu. Bet visuomenė irgi turi už būtų galima papildančrf; me
jis neskiriąs lietuviu kalbos žo čių ėjimo, bėgimo būdą). Netin
pagal Introduction ta
Modem duotį. Ji turi surasti vietą litua.-, džiagą studentams
"Jįaifįpinti.
džių bei pavyzdžių nuo sveti kamai esą ir anuomet paplitę
Lithuanian, dr. Reklaitienės įves nistiką studijuojantiems. Galbūt Pagalvokime ir toliau: krjkptfadomųjų, kalbos duomenis nevie- raštuose žodžiai viengentis, vien
tą vadovėlį. Tą studentą norė lietuviams reikia mokytojų, ver vėlį vartoti, studijuojant poeziją
nur aiškinąs klaidingai.
tautis, nes čia pirmasis sandas
čiau pasamdyti paruošti pokal tėjų, literatūros kritikų. Tam ir arba dramą? Ir todėl reikia bib
Prieš imdamas arti apleistus vien-, pagal mūsų kalbos žo
bius spausdinti. Tam reikia pini- I yra lituanistika. Ji nėra tam, kadį lioteką praturtinti — %&$%, stu
to meto mūsų raštu kalbos dir džiu darybos dėsnius, yra būd
gų jo algai ir pačiam spausdini- į galėtume pasigirti, kad UICC tu dentas gali surasti vieną~"d*amą
vonus, Jablonskis 1893 m. "Var vardinės reikšmės, kaip tai maty
ri lituanistiką. Nėra tam, kad stu vienoj knygoj, kitą kitoj. Tiesiog
mui.
pe" (Nr. 3) apžvelgia jos pasta ti, pavyzdžiui, iš: vienplaukis (be
Tuo pačiu čia jau paminėtina, dentai būtų viliojami patriotiz kvaila, kad įdomūs mūsų veika
rojo dešimtmečio raidą (MŪSŲ kepurės),
vienmarškinis
(be
jog šiomis dienomis gauta iš Švie mo labui. Mes gyvename čia, ir lai, nagrinėjimo verti, būtų sun
raštu kalba 1883 — 1893). Cia į švarko)
C
bėgioja. Tad geriau esą
timo tarybos žinia, kad ji studen čia yra darbų, reikalaujančių kiai prieinami lituanistiką studi
jis pažymi, kad lietuvių vado- susidaryti tautietis (su priesaga
tams asistentams žiemos ir pava tam tikro mokslo. Dėl to UICC juojančiam studentui.
vai^ pradėję leistįJ ; Aušrą", "visa j _. e r £ s ) ^
^
Asistentų reikia pokalbiams
sario ketvirtyje, svečiams lekto siūlo lituanistiką. Studentai gali
širdimi troško įskelti tevyne_ ir k I a u s a n t į ^
^
fiai
kai
išmokti
versti,
mokytojauti,
kri
pravesti
ir pradiniams ar kitiems
r
riams bei studentų premijoms ru
jos kalbą , tačiau kalba besirupi- \ , .
. . . . .
.»,.
:
H
tiškai
galvoti.
Jie
gali
paruošti
kursams
dėstyti. Tuo tarpu; at
dens ir žiemos ketvirtyje ir lektū
'
.....
, . .», . kad giminietis
reiškia žmogų,
kai
kuriuos
vadovėlius.
Bet
juos
rodo, tik pirmos rūšies asistentų
ros medžiagai dauginti yra pasky
2 to meto veikėjai nekritiškai p r i k l a u s a n t į tai pačiai giminei,
reikia į visa tai įjungti ir jiems galėtume samdyti. Jau dabai'' su
džiaugėsi pažiūra, kad mušu kaielgdamasis Jablonskis išT
rusi 1000 dolerių.
ba esanti visų kalbų motina, o • . . .» „ «,'.«.
,
•:
jų pagalba pradedantiesiems-ge
Užbaigiu paskutinįjį paragra reikia atlyginti.
_
, i n
'
\ veisė is mūsų rastų kalbos daumusų kaimynu kalbos — zar-1 VDe
,
.* .
„ . i
i
riau einasi.
.
' . s
Dar
viena
grupė,
lietuvių
ap
fą pavyzdžiu, nes tuo noriu kai
*
. *_* -*
- -i •
i š . netikusiu naujadarų, daugonas,
sudarytas is mūsiškes su;: ». . .
... v
. ,
Kaip tik šiuo metu peržiūfimi
6
ką pabrėžti. Rūpinamasi studen leista. Universitetuose ypač va
.v,'. . pri: , .
~, ,., . , . geų atvejų pasiūlydamas taisykneaiskiais priedais. Todėl tokie i•
J V , įf-—
,v , •
karais studijuoja daug žmonių, Slavų departamento kursai* —
tų
skaičiumi.
Faktas,
kad
litua
K
autoriai neretai
ir svetimuosius iingai
zodziųsusidarytų),
(is kitur
paimtų sudarytų
ar paties
nistika UICC neišsilaikys, jeigu jau turinčių šeimas ir darbus. dalinai todėl, kad įvestas dakta
lietuvių kalbos žodžius laikė lie nors vienas kitas jo siūlymas ir
nebus patenkinamo
studentų Pasaulis keičiasi, mokslas keičia- ratas. Aš irgi šiom dienom pro
tuviškais, o patys nejautė reika neprigijo mūsų kalboje.
skaičiaus. Visaip bandoma jų ii. Turėtume rūpintis, kad ir lie jektuoju kursus. Jie reikalingi li
lo savo gimtosios kalbos mokytis.
studijuojan
rasti: komiteto siūlomos stipendi tuviai, jau dirbą ir šeimas augi tuanistiką toliau
Rašybiniai rūpesčiai
Tokie rašytojai, priversti ilgesnį
jos, premijos. Tai labai svarbu. ną arba užauginę, toliau studi tiems: jų reikia daugiau ir įvai
laiką gyventi svetur, tik vaikys
Šalia žodžių bei terminų stigBet svarbiau, esu įsitikinusi, yra juotų. Mokslas nėra pasiekiamas, rių. Būtų visai kas kita, jeigu
tėje tegavę kiek progos pagyven liaus ir nevykusių naujadarų,
studentui pajusti, kad jis čia ką užbaigiamas. Su kiekviena kny- būtume bent dviese. Lietovių
ti sodžiuje gimtosios kalbos ap-: , „ J - , - . , ••,.
5
nors išmoksta, kad jo mokslas Į. ga ko nors naujo išmokstama visuomenė turėtų, manau;? to
.. , . ;
v ,
. , ,
. tada rūpesčių kele ir mūsų rasynaudingas,
kad gali
užsidirbti • Dvasia minta protaudama. Ko- siekti — profesūros, įvedančios
hnkoje, ką rašydami dabar apie * „
«
•«
, 7 ,
'
ir
nenusistovėjimas.
Jablonskis
bent
dalį
pragyvenimo
iš savo dėl negali mokslus "užbaigę" ar studentus į lituanistiką įvairiose
_, , ,
i.
,v.
bos, ypač raidyno netobulumas
skundėsi,
kad
beveik
kiekvienas
mokslo. Iš patriotizmo čia maža, jų nepradėję tokie lietuviai daly- jos srityse bei fazėse. Bet tai įma
dalykus,
sodžiuje,
pa
saką pagalnesančius
svetimuosius
sintaksi
XIX
a.
lietuvių
laikraštis
ar
net
naudos. Universitetas vis tiek yra! vauti universiteto gyvenime ir noma, tiktai turint didesnį sflcaiimtuspavyzdžius.
iš svetimųTokie
šaltinių,
nius
autoriainuir
ir autorius vartoja savotišką ra
mokslo
institucija, ir tas mokslas I protavime? Ir kodėl negalėtų jieįčrų studentų, o studentams: reitikrai ar tik tariamai trūkstamus
šybą. Savo kritikoje ir siūlymuo
, turi rištis su suaugusio žmogaus
žmogaus | lituanistikoj gilintis ir su kitais kia jų gyvenimams aktiFaliu
žodžius kalasi, nesukdami galvos,
se jis daugiau žiūrėjo praktišku
b
gyvenimu
ir
pragyvenimu.
Dės dalyvaujančiais dalintis įžvalga kursų.
kaip žodžiai mūsų kalboje suda
mo, stengėsi per daug nenutolti
bei
patirtimi?
Net
ir
lituanistinių
Taip
ir
grįžtame
prie
šio
"ilgo
tytoja
iš
savo
pusės
gali
duoti
romi, ir tuo būdu "daugelis mū
nuo lietuviškuose raštuose prak
mokyklų
mokytojai
galėtų
čia
laiško
pradžios.
Dabar
seks
j9
lymaisto
protui
—
gali
sužadinti
sų rašytojų, ar šeip ar teip, vis
tikuojamos rašybos, tik norėjo
dalyvauti, nes mokslas yra ne vien ! riška pabaiga.
-2
-gi nutauto"
(Jablonskio pa
įvesti raidyne daugiau nuosakužinių
perdavimas,
kiek
bendrai
Sunku
gyvenimą
įsivaizduoti
braukta). Tačiau jau esanti nors
kuri faktiškai buvo ir "Aušros"
mo, gramatinės logikos, troško
maža, bet gaji rašytojų saujelė. susilaukti daugiau vienybės. Jabpriimta, o pačios gramatinės jieškojimas gilesnės įžvalgos, tiks- be mokslo. Sunku Ameriką įsikuri mokanti rašyti gana gryna l o n s k i $ n u r o d ė n e n u o s e k l u k a i
(ypač morfologinės kaitybinės) lesnio fakto, kai tas mokymasis j vaizduoti be universitetų. Ir sayra suaugusiųjų tarpe. Dalyva vo lietuviškajam pasauliui ^siū
lietuvių kalba, ir nuo jos priklau- k u r į ų r a i d ž i ų v a r t o j i m ą vienos j Viktoras PetraviCius
lytys beveik niekuo nesiskiria nuo
Erdve (spalvota grafika)
vimas
universiteto
gyvenime lome universitetą. Yra kitų,* la
sysianti mūsų kalbos ateitis. Si- ^ ^ g a r s a m s reikgtL j e i v a r t o _
Kuršaičio gramatikoje
pateiktų
B Lietuvių dailės instituto parodos M. K. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo
praturtintų
ir
bendrąjį
lietuvių bai svarbių mokslo intitucijų.
tų autorių kelias esąs vieninte- j jami atskiri rašmenys trumpa- centre Chicagoje.
jų, ypač. kad ir būsimieji varpi
gyvenimą
veiklą. Universitetas] Gal galėtume konsoliduoti, susilis tikras rašto kalbos augimo ke- '•jam ir ilgajam i ir y, tai jis dėl to
ninkai jau 1888 m., Petro Kriau
nėra
tik
visai
jauno žmogaus ap tarti, vieni kitiems padėti žinio
lias, atsiremiąs, kaip ir lat%'ių j
čiūno patariami, buvo nutarę lai
linkuma.
T
a
m
tikra prasme tai mis bei įskaitomis. Vakarais ar
nuoseklumo
reikalavo
*
*
»
P
»
W
vartojama'
žėje
Petro
feiaušaičio
slapyvari
f
c
t
o
v
h
|
k
a
i
b
o
j
e
nusistatymas rodąs, į žmonių,' raidinio skyrimo ir u atveju, nes- . „ M .
kytis Kuršaičio gramatikos. .
. , , . , .
,.
yra
gyvenifrio
būdas,vreikalaująs
ba savaitgaliais galėtume nagri
džiu išspausdinta, laimėjusi ametautosakinės kalbos dėsnių pa
,
., .
.,.
i priežasčiai, ne tikslui bei paskir
sekti
mokslinę
pažangą,
su
kitais
nėti lietuvių literatūrą AF ji tuo
grindą. "Ne vieną nutautėlį ga tada tiK viena ii raide trumpa-' čiai reikšti; kad posakis iš r prie- į ri kiečių SLA (Amerikos lietuvių
Tokia, buvo
, ., ankstyvesnė
,.
. Jono , kalbėtis mokslo temomis, kritiš- nesustiprėtų? Galėtume
T ,.
rašyti
žasties
valymo
kalbos
yra
lenkyi
susivienijimo)
konkurso
premiją,
li pati tokia kalba atgaivinti ir jam ir ilgajam balsiui tebuvo var
Jablonskio
kalbine
veikla^
platės-1
^
i
įvairias
apraiškas.
veTtint
studijas,
pagyvindami
spaudą,
pritraukti ant tikro kelio".
sluoksniams I
tojama populiariniuose lietuviš ibė (polonizmas), keistina į dėl, "Lietuviškos kalbos gramatika. niems skaitytojų
Cia bendrybė, bet gal drįstina praturtindami savo
gyvenimą.
kuose raštuose. Ilgieji balsiai tu į valymo kalbos ir t. t. Tačiau tuo! Rašytojams ir skaitytojams vado- mažiau težinoma, bet labai reikš-;
pasakyti,
kad
lietuviams
atsiga
Atsakingi už save esame mes pa
Netikusios darybos naujadarų
rį būti skiriami nuo trumpųjų, | metu lietuvių kalbos sintaksei | vėlis". Šis vadovėlis tai smarkiai minga, pagrindusi ir tolimesnę
vus
finansiniai,
atėjęs
lai
tys. Tuo mes padėtume ir Lietu
atsijojimas
šio didžiojo mūsų rašomosios
vpač kad tai
susiję su žodžių.
, , .
„
. . . . . •
...
. i v ..
....
-.
-.<-.
pasigilinti moks vai ir lietuvybei. Vilniaus uni
' ., v
,i
.
- „ - \ i esant labai maža tetynnetai, Jab-; perdirbta ir išplėsta Lietuviška kalbos normintojo ir puoselėto kas jiems
(plg.
sunūs ir Jablons
sunūs).> ,
, . ^TV
I J . ••
-i -i-» i • , o m
Dėl to pat
nuoseklumo
Miežinio gramatikos recenzijo reiKsme
.,*le — ne vien savo tarpe, bet ir versiteto
kursuose
nenagrinės
6
^
•
lonskis
XIX
a.
gale
dar
turėjo
paį
gramatikele
, kurią 1897 m. pa jo darbuotę. Mes čia tos veiklos
kis
patarė,
šalia
di,
vartoti
ir
dvije turėjęs progos nurodyti autengyvenamojo
krašto
akademinia
Bradūno. Chicagos lietuvių psi
: sis būsimasis
gydytojas Petras
tiška žmonių "kalbos šaltinį lie-1 rašmenį te garsui " č " reikšti, sitenkinti vienu specialiu straips- rašė ir kalbos dalykais domėję- aprašymu ir apsiribojame. Tik me pasaulyje. Turime mokslinin- chologijos ten nestudijuos,' Ui
Avižonis
(1875
—
1939),
pasirė
dar pridursiu, kad tolimesnę sėktuvių kalbos gramatikai rašyti, \ nes jųdviejų tesamą tų pačių niu, vardu "Medega sintaksiui'
,. . „ .
...
kų, bet universitetas apima daug išeivijoje esančią lietuvių tautos
T ,,
męs
Pr.
Kuršaičio
vokiška
lietu
pastarojo dešimtmečio (1883 —j garsų, tik pirmasis skardus, o (1893 m. "Varpo" Nr. 10), ku
minga
Jablonskio
kalbinę
veiklą,
|
~ j dalį tiesiogiai atsakingi esame tik
d
id
fe
Galvot{
vių kalbos gramatika, o Jablonsplatesniaj
1893) raštų kalbos apžvalgoje \ antrasis duslus. Praktiškiau esą riame, daugiausia gyvosios kai
kuri
ir
platesniajai
visuomenei
1
_.
.
•^•..J:
.
• .• mes, kurie tuo pačiu ne maža' da
m. daugiau pažįstama, nulėmė vi niaus universitetą mums svarbu,
iškėlęs priežastis, dėl kurių toje Į rašyti ie (o ne i su maža ant bos ir geresnių lietuvių auto
kai suotiniai mūsuose vyravę jo lietu bet mūsų akademinis gyveni limi esame atsakingi ir už kitą
kalboje prisiveista netikusių žo- į šios raidės patupdyta e) ir uo (o rių pavyzdžiais, iškėlė lietuvių I kis ją peržiūrėjo. Tas 1901
tautos dalį.
-; *
mas vyksta čia, dabar.
tybių
sakiniuose
su
bendratimi,
Į
kurių
ir
buvo
kritikuojamas
daukalbai
būdingų
sintaksinių
ypa-1
gramatikos
vadovėlis,
nors
vių
kalbos
vadovėliai,
kalbinės
ne
u
su
maža
o
viršuje).
Jablons
džių ir formų, Jablonskis iš ei
Laimingu atveju prieš litua
Kaip puiku, kad Lietuva nors
siekiniu, tikslo naudininku, ver giausia dėl jo rašybos (raidyno), knygų recenzijos bei gausūs kai
lės imasi tas formas įvertinti, at- kis taip pat nepritarė ir rašybai tingų ne tik praktikai, bet ir
nistiką
dėsčiau
anglų
kalbą
ir
li
trumpai buvo nepriklausoma. Tų
pagaliau kanonizavo gramatines Uįįįį
taisymų straipsniai, jo vasijoti, pasiremdamas mūsų pa-, (raidynui) J. Basanavičiaus, kuteratūrą.
Tą
sritį
ir
pedagogiką
metų žymę nešiojame savo Šir
mokslui.
normas, kurios ir nustatė mūsų dovauti lietuvių kalbos kursai
Čių gyvosios kalbos kriterijais.
i ris sakėsi norįs pašalinti bjaurų
išmokau
tiksliai
ir
šaltai.
Todėl
dyse.
rašomosios kalbos raidos kryptį. mokytojams, kurie, kartu su jo
gramatika
Pirmiausia jis atkreipia dėme-: mūsų rašybos jovalą , sujauktą is Pirmoji jablonskinė
kai
kuriais
atžvilgiais
nesu
gai
Su Vasario šešioliktai
Siame vadovėlyje rašomosios kal vadovėliais, per mokyklą palaips
sį į daugelį nevykusiai sukurtų Į įvairių tautų raidynų, įsivesdalestinga.
Lietuviškuose
dalykuo
Pradinį Jablonskio
kalbinės bos pagrindu priimama vakarų niui ir prigydė jaunojoje kartoje
Marija
Stankuvienė-Saulaitytė
naujadarų, nesutinkančių su lie mas naujų diakritinių (su pridė
se pasiekiama to, ko siekiame.
veiklos
laikotarpį
užviršijo
1900
aukštaičiu
pietiečių
patarmė
iablonskinius
kalbos
norminimo
tuvių kalbos žodžių
darybos tiniais ženklais) rašmenų, pvz.
Turime siekti svarbių dalykų
dėsniais, parodydamas,
kokios "č" garsui reikšti rašmenį t su m. parašyta ir 1901 m. Til- (kapsų bei zanavykų šnektos). oa grindus.
pirmoj eilėj, o gal tik antroj už
kuriam reikalui vartojamos prie kableliu apačioje, o "di" garsui
širdies griebiančių. Vilniaus uni
sagos, priešdėliai ar sudurtiniai — rašmenį d su kableliu apačio
versitetas yra gyvybiniai svarbus
žodžiai, kurie šių darybinių ele je; taip pat " š " garsui — s su kab
Lietuvai kaip mokslo institucija.
• LAIŠKAI UETUVIAMS,
mentų su kuriais dedami ir kū leliu apačioje, o "ž" garsui — z
Mūsų mokslo įstaigos yra tiek 1980 m. sausio mėn,, Nr. L Lie
ria reikšme tie elementai mūsų j su kableliu apačioje; vietoj «. e
pat svarbios ir tuo pačiu būdu tuvių jėzuitų .leidžiamas religinės
kalbos žodžiuose vartojami. Tuo į, ų rašvdamas an, en, in, un ir
svarbios mums. Sentimentai mū ir tautinės kultūros mėnesinis
būdu, pavyzdžiui, jis parodo, kad kt
sų neišgelbės.
žurnalas. Redaktorius — Juozas
yra netikęs to meto mūsų raš
Sintaksinio darbo pradžia
Einamųjų reikalų sąraše yra I Vaišnys, S.J. Adrmnrstruoja-A. K.
tuose vartojamas (net ir šian
šie: biblioteka, vadovėliai, ašis- Į Likanderienė. Redakcijos ir adPirmiausia rūpindamasis aktu
dien kartais pasivaidinąs!) žodis
tentai, kursai.
ministracijos adresas: 2345 W.
aliais
tada žodyno (leksikos) bei
rašėjas (su priesaga — ėjas), nes
Atskirai bus rašoma bibliote 56th St., Chicago, IL 60636. Me
iš rasyri tegalimas
rašytojas, naujadarų ir rašybos reikalais,
kos reikalu. Knygų reikia: pačių tine prenumerata —8doL
kaip iš skaityti — skaitytojas. Ne Jablonskis gerai suprato, kad sa
svarbiųjų bibliotekoje nėra. BeRedaktoriaus žodžiu minima
tikusi esanti ir ateitinė, praeitinė, voji, lietuviškoji mūsų kalbos
etristikos nėra. Lituanistiką pra- "Laiškų lietuviams" 30 metų su
nes iš veiksmažodžių padaryti prigimtis labiausiai reiškiasi sin
edančios dvi studentės išjieško- kaktis; žiupsnį minčių apie meilę
žodžiai su priesaga -tinė, -tinis taksės srityje. Jau minėtoje deJ
lietuviškų knygų lentynas ir paberia Anicetas Tamošaitis, S.J..
turį pasyvinę reikšmę (plg. pirk šimtmetinėje lietuvių rašomosios
nerado
nė vienos joms reikalin Sv. Raštą (pamoko skaityti P.
tinis arklys "pirktas a." gimtinis \ kalbos apžvalgoje jis ir pabrėžė,
gos. O knygoms pirkti lituanisti Daugintis, S.J.; mirga daug ir ki
kraštas "kraštas, kur kas gimęs"),! kad kai kurie mūsų autoriai rokos
skyrius neturi nė vieno cento.
tad jų vietoje Jablonskio siūlo- Į dosi nutautę, nes nemoka savo
tokių įvairiausių temų bei šiaip
ma ateifis, praeitis (darybiškai Į minčių išsakyti pagal lietuvių
Vadovėlių, žinoma, trūksta. informacijų. Puslapiai papuošti
gretintinos su mirtis, sugaištis, \ kalbos sintaksės dėsnius, tiesa,
Literatūrai galima vartoti ir kita dari. Povilo Kaupo tapybomis.
prapuiltis), kurios ilgainiui ir im-; plačiau dar ir neiškeltus. Todėl
kalba arba užrašais principus per
tos visuotinai mūsų raštų kai-1 Jablonskis retkarčiais savo kalduoti, nagrinėjant
lietuviškas
• EGLUTĖ, 1980 m. sausio
binių
taisymų
straipsniuose
paknygas.
Pradiniams
kursams
ta mėn. Lietuviškas laikraštėlį' vai
boję vartoti. Vėl Jablonskis nu
čiau medžiagos nėra. Introduc kams išeivijoje. Leidžia ir spaus
rodo, kad kartais raštuose lie kaišiodavo ir taisytinų nelietu
viškos
sintaksės
pavyzdžių,
var
tion to Modem Lithuanian ne dina Neka'ltai Pradėtosios Marijos
tuviška priesaga ne savo reikš
tojamų raštuose, nurodydamas,
pakanka ir ne visai tinka. Prati seserys. Vyr. redaktorė — ses. O.
me vartojama, kaip pvz. rašyse
kad pvz. žodžių samplaika už
mų
per
mažai,
perdaug Mikailaitė.
Administratorė —
na, kuri netinka "rašybai" pava
dėti kromą yra lenkų zalozyc kragreit viskas pristatoma. Kirčiavi- Danguolė Sadūrtaitė.
Redakci
dinti, nes šis žodis su priesaga
. . . . , me sekimas; kad žodžiu samplaitui be reikalo skirta vieta, prati jos ir administracrjos adresas' Eg
ereictau
reiškiąs.,
, ,,
,.,
«...'..
f
-sena
jau
a
Koralų pasaulis (aliejus). Nuotr. A. Urbos mams labiau reikalinga. 5iam va- lutė — immaculate Conception
,
_
,.,
T
i
^
mokyklos
del
apšvietimo
žmo Adolfas Valeska
"Handschrift" (ang. būtų "handnių turėtų būti pakeista į mo- H Lietuvių dailės instituto parodos M K Čiurlionio galerijoje. Jaunimo centre, Chicagoje. Paroda galerijoje vyksta dovėliui reikia daug pagelbinės ; Convent, Putnam, CT 06260.
•vvriting"), kaip tai esą galima mokyklos žmonėms šviesti, nes Ud kovo 2 d
medžiagos. Kaip minėta, yra kas i Metinė prenumerata — 7 doi.
(Atkelta id 1 psL)

Nauji leidiniai
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^Šeštadienis, 1980 m. vasario mėn. 23 d.
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Estijos laisvės dienai - Vasario 24-tai
-su:

3&fy PEN klubas, jų literatūra
išeivijoje ir tėvynėje
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-nu2 Tarptautinio PEN klubo pir:
ALEKS1S RANNIT
h Alininkas Julės Romains 1935 m.
lankėsi Estijoje. Man buvo proga
aūifUsitikti su juo. Mūsų pokalbio
enidSietu jis mane paklausė, ar tik- vus, estų PEN klubas buvo už
ii> ra* aš esu laimingas, būdamas darytas, kaip "žydiškai masonišį.j'.itety rašytoju. Aš atsakiau, kad ka organizacija, nereikalinka daTu<> visiškai laimingas. Tuo metu Es- bininkų klasei". Per pirmąją So
-^stija buvo suvereninė valstybė, ir vietų okupaciją (1940 — 1941)
aš jam išaiškinau specialius kul ir ją sekusią vokiečių okupaciją
tūrinius pranašumus, kuriais es- (1941 — 1944), estų PEN vei
— rų rašytojai naudojosi, gyvenda kė pogrindyje. Gelbėdamiesi nuo
v u s i tarp Europos Rytų ir Vaka- vokiečių ir nuo antrosios sovietų
-«rų; jie lengvai gali pasirinkti bet okupacijos, kuri vis dar tebesi
-t! kurią jiems patinkamą idėją iš tęsia, dauguma estų PEN narių
"-.vokiečiu ar rusų. Kartu su tuo pasitraukė iš Estijos. Nuo to lai
Estija ir Suomija, kiek tai liečia ko tarptautinei PEN valdybai
•.įiH kultūrą, yra Balto — Skandi- nepripažįstant estų PEN sky
jos sudėtinė dalis. Kiekvienas iš riaus uždarymo, estų PEN akty
silavinęs estas moka vokiečiu ir viai ir nepertraukiamai veikė Va
:c:črusų kalbas; daugelis mūsų ge- karuose. E pradžių estų PEN
32c:*okai kalba suomiškai, nes suo- klubas įsikūrė Švedijoje, o nuo
-sriiĮiių kalba labai artima estų 1971 m. JAV-se. Nuo to laiko iš
-kJkalbai, ir nemažas mūsų skaičius eiviai rašytojai sukūrė 140.000
-išmoka, prancūzų ir anglu kalbas. puslapių grožinės
literatūros.
yikTuo būdu estai yra persisunkę Nuo 1973 m. jo pirmininku buvo
daugelio kultūrų vėjais, tuo pa- Ants Oras, tarptautiniai žinomas
ogtfįfai metu pasilikdami gera pras literatūros istorikas (pirmos mo
t i Ęūe kultūriniais nacionalistais. nografijos apie T. S. Eliotą au
Kaip velionis Norman Holmes torius), poetas, vertėjas, eseistas.
houPearson, amerikiečių PEN klu Nuo 1971 m. sekretorė yra Asta
bo narys ir Yale universiteto li Wilmann, žinoma rašytoja, dra
teratūros istorikas, yra rašęs: "Es- maturge ir kritikė. Daugelis estų
-trietai labai turtingi prieštaringa pa- PEN klubo narių profesoriauja
-«! tirtimi. Aplinkybių verčiami bū JAV, Kanados ir kituose univer
ti kosmopolitais, savo viduje sitetuose, tik nedaugelis jų atsi
jie pasiliko nacionalistai. Jie tapo dėję vien kūrybai. Estų egzilų
formalistais per save išsaugančią skaičius nesiekia nė 80.000.
dvasios ekonomiją". .
;~ •.:gi
Mes turime du literatūros žur
yą&a

am)- Kssą
s<i I * P nalus. Vienas jų, MANA, leidžia
Estai turime daug priežasčių mas Toronte, o kitas — TULIkultūriniam pasididžiavimui: bū MULD išeina Lunde, Švedijoje.
dami vos 1.300.000 tauta, mes Taip pat Lunde veikia mėnesinės
turime bene turtingiausią Euro knygos klubas. Jis gali nustebin
poje tautosaką. Iki šiol yra užra- ti kai kuriuos mūsų amerikie
-uj^šyta daugiau kaip 400.000 liau- čius draugus tuo, kad, atsižvelgiant
-inušes dainų. Dešimtame ir trylik į nedidelį estų tremtinių skai
tame šimtmečiuose mūsų liau- čių, estų romanų tiražas siekia
— dies dainiai sukūrė tautinį epą nuo dviejų iki trijų tūkstančių
$U "Kalevipaeg" (Kalevo sūnus). Jis egzempliorių. Poezijos rinkinių
9otrriSiko labiau kaip žodinė, o ne tiražai siekia nuo vieno iki dvie
ši! cašytinė tradicija, nes raštu jis jų tūkstančių egzempliorių. Kai
o ^ buvo perkurtas tik XLX šimtme- kuriais atvejais, kaip pvz., Hen"•"vtyje. Dabartinėje Estijos žemėje rik Visnapuu ir Marija Under,
senoji estų kalba, manytina, jam (dviejų žymių poetų tremtyje)
r^rbuvo vartojama 2000 metų pr. knygų tiražas pasiekė 10.000 eg
;• * Kristų.
Tačiau
literatūrinių zempliorių. Ir taip yra, kartoju,
-:- tekstų, siekiančių ankstybesnius 80.000 žmonių grupėje. Marija
nei XVI šimtmetis, nebuvo ras Under gal yra žymiausia visų
ta. Literatūrinė poezija pradėjo laikų estų poetė. Daugelį kar
^ reikštis XVIII šimt
pradžioje. tų buvo siūlyta Nobelio lite
Tuo metu Estijoje jau nebuvo be ratūros premijai. Nuo 1944 m. ji
raščių, nors ji ir buvo carinės gyvena Stockholme. Dabartiniu
Rusijos dalis, kur rusų buvo 89 metu ji yra vienintelė gyva tarp
ptoc beraščiai.
tautinio PEN klubo garbės narė.

.21/.; Vienas klausimų, kokius Julės
aURomains kėlė, buvo: "Kokie yra
čJ.i.ljūsų ryšiai su Viduržemio jūros
tautų kultūromis? Ar prancūzų
iušSi oei italų idėjos pasiekė Estiją."
* Aš atsakiau, kad santykiai su
->•*> Pietų Europos kultūromis yra suWdaFyti tiesiogiai ar per Vokie"h/tiją bei kitas Vidurio Europos
tautas. Ir čia galbūt įdomu pa
žymėti kad, pavyzdžiui, Mallarmės poezija ir Croce's "Estetika"
į estų kalbą buvo išverstos de! šimčia metų anksčiau negu į
^'^ anglų ar kitas kalbas.
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V .i Estų knygų leidimas, procen? 'Jotiniai imant, yra didžiausias Eu
ropoje, išskyrus Islandiją, kitą
aukšto kultūrinio lygio šalį
„i«..«J928 m. įsteigtas estų PEN ldu-•*- bes buvo ir vis dar tebėra savo- ? , r t tiška rašytojų akademija,
ku"Hbs
nariai
yra
renkami,
o
ne
pri•»
imami. Tarpkario laikotarpyje
PEN buvo laiminga drasugiškubs
— j mo organizacija, kupina tarptau
tinio bendravimo dvasios, ir, kaiC3ipo tokia, pasiekė ir suaktualino
tarptautinio PEN statuto esmę.
1940 m. Sovietams Estiją okupa- Krfstjan Rsud (ertas, 19«5—1»43)

Skaitytojai, norį susipažinti su jos
kūryba, mielai gali perskaityti
Ants Oras apybraižą: „Marie
Under and Estonian Poetry", pa
skelbtą "The Sewanee Review",
1970, 247 — 268 psl. Ir kitose
anglų kalba knygose apie poetę
rašoma: Baltic Eclipse, London,
1948, Estonian Literary Reader,
Indiana University Press, 1963 ir
Estonian Literatur
in Exile,
Lund, 1967.
Estai turi ir kitų rašytojų, ku
rių kūryba gali būti įdomi ameri
kiečiams skaitytojams. Specialiai
apie klestinčią estų poeziją JAVse rašo Brown universiteto pro
fesorius ir estų PEN narys, Victor Terras leidinyje Proceedings
of the Comparative Literature
Symposium, Ethnic Literature
Since 1977; The Many Voices of
America, Texas University, 1978,
Vol. 9,175 — 192. Ivar Ivask, es
tų literatūros istorikas, poetas,
kritikas ir estų PEN klubo na
rys, redaguoja labai vertinamą
žurnalą World Literature Today
(anksčiau Books Abroad). Estų
PEN valdybos narys, prof. Paul
Saagpaak, dėstąs Massachusets
universitete, per pastaruosius tris
dešimt metų ruošia stambų es
tų — anglų kalbų Sodyną, Tas
žodynas apima 1.500 puslapių.
Šiais metais jį atspaiudė Yale uni
versity Press.

Ago
JGger

Šauklys (piešinys)

Kitejan Raud (estu, 1885—IMS).

Ateisim, ateisim mes juodąją naktį,
Ar ryto aušrinei pragydus mum žodį,
Ateisime ryto tiesoj melo plakti
Ir rytmečio purpuro grožį parodyt.

Ir gaudžia dar sieloj šventieji tie gojai,
Kur sentėviam karžygiam gaudė kadaise,
Ir jausmą tą laisvės giesmė pakartoja.
Galinga, kaip karžygiai, audrų nepaisę.

Ereli jaunasis, jėgas dar kaupi tu —
Gyvenimas greit stot kovon įsakys tau,
Sudrumstas žaviųjų sapnų tavo rytą,
Gražiausiąją valandą tavo jaunystos.

Tatai mes ateisime juodąją anktį,
Ar rūko apsemtąjį melsvąjį rytą,
Ateisim jaunatvės tiesa melo plakti, —
Ir visas pasaulis mum bus atdarytas .

Nors temsta dangus mum, nors dienos taip blankios,
Taip plaka širdis man, taip šaukiasi draugo —
Iš vieno pakils tuoj darbingos mūs rankos —
Kur drožlės, kur skiedros — laivai tenai auga.

Tad kilki, jaunatve, į savąjį kelią —
Tavoji tauta tave ragina nūdien —
Mūs meilė, tėvų mūs skaisčioji šalelė,
Ugnies laukia tos, kur širdy tavo glūdi.

Ir plaukia laivai tie mūs darbo į jūres,
Juos neša erelio sparnais audrūs vėjai —
Tie vėjai mum giesmę, mum himną nūn kuria,
Kovos džiugesiais visad darbas žavėjęs.

Pakilki, jaunatve, įžiebti ugnies tos!
Rytų — Vakarų mum čia ūžauja vėjai —
Krauju tiktai tuo, kur širdys' plaka estų —
Ne svetimom galiom — mūs dirvos gerėja.

Ir mūs akyse nūn šventadieniai žiba,
Ir derliaus auksinio mum tviska aruodai —
Tik džiaugsmas teatžymi nuovargio ribą,
Kai derlių ruduo iš laukų suimt duoda.

Ar tu moteris, ar tu vyras — vis toja —
Viena ta pati mus juk priesaika sieja.
Ateisim audringoj jaunystos tiesoj mes
Ir mūsų laimės tad idėja!
__ - , _
Verte L.G.

Okupuotos Estijos literatūrinę
būklę geriausiai galima apibūdin
tautotyrininkams ix jų disertaci
ti pasakius, kad ji yra intelekto nio veikalo kalba turi būti įmaj
noma
suprasti
ir
paprasčiausiam
joms".
išprievartavimas; jo reiškimąsi
nuolat varžant komunistų val 1 žmogui,
• Vincentas Liulevičius. Aį
džios įsakymams.
Penkeriopa
MERIKOS LIETUVIU EKONO
Šitokiose sąlygose estų rašytocenzūra yra rašytojo kasdieninio
MINĖ VEIKLA. Išleido Pedago
Jonas
Balys,
VAIKYSTĖ
IR
!
jai
turi
kovoti
savo
herojinę
koginis lituanistikos institutas su
gyvenimo dalis. Rašytojas, iš
VEDYBOS. Lietuvių liaudies tra
Justo Lieponio šeimos ir Lietu
anksto žinodamas, jog negalės iš Į vą. Daugelis jų žuvo koncentra
cijos stovyklose, kalėjimuose, psi dicijos. „Lietuvių tautosakos lo
i.csTvvtv tmrftmmsKi ,.osvv*; * m
vių fondo parama 1980 metais
leisti savo knygos, parašytos taip,
chiatrinėse ligoninėse. Kitų, kaip byno" VIII t. 1979. x,172 psl.
Chicagoje. Tiražas 500 egz.
kaip jis norėtų, iš baimės cen
Uku Masing, vieno žymiausių Tekstai lietuviškai, vokiškai ir
Kongreso bibliotekos
katalogo
zūruoja pats save. Kartais tai
estų poetų, kūriniai niekad ne angliškai. Užsisakyti galima tik
VAIKYSTĖ IR VEDYBOS
numeris:
79-89702.
Knyga
224
būna labiausiai žalinga cenzūra. buvo atspausdinti knygos for iš leidyklos: Lithuanian Folklore
psl,
gausiai
iliustruota
nuotrau
Po to seka oficiali, politinė cen ma (vien tik keturi Masingo ei Pub., ',1105 ChisweH Lane, Silver
komis.
• wt*?vpiįsmtms
zūra (neabejotinai komunistinė lėraščiai per pastaruosius 40 me Spring, Md. 20901. Kaina: 6 dol.
Po įvadines autoriaTis pratar
pažiūra visad turi būti ryški), to tų rotatorium atspausti universi (persiuntimais 60 centų). At
mės,
veikalas suskirstomas į šiuos
liau seka cenzūra rusinimo at teto žurnalėlyje. Estų PEN klubas spausta 300 numeruotų egz.
skyrius:
1. 2emės -ūkis, 2. Nejužvilgiu (nieko negalima kriti yra gavęs daug slaptų laiškų,
Tai jau aštuntoji čionykščio
domo turto savininkai, 3. Įnamių
kuoti, kas rusams leista), estas kuriuose nepaprastai džiaugia „Lietuvių tautosakos lobyno" kny
laikymas, 4. Amatai, 5. Pramo
rašytojas turi parodyti, kad visa masi estų PEN klubo veikla už ga. Visi tie veikalai buvo para
nė, 6. Prekyba, 8. Profesionalai,
kultūra atėjo į Estiją, Vakarų ša sienyje kaip nepriklausomo tarp šyti žinomojo mūsų tautosakinin
9. Verslininkų organizuotė. Sie
lį, iš Rusijos. Stiliaus požiūriu tautinio PEN nario, ir jie mus ko dr. Jono Balio. Reikia tik ste
skyriai savo keliu dar skirstomi j
cenzūra pripažįsta tikru ir teisin prašo tęsti kovą ir rašyti tomis bėtis jo darbštumu ir ištikimu
daugelį smulkesnių poskyrių. Ga
gu tik realistini stilių. Kalba ir temomis, kurios jiems yra drau mu savo akademinei profesijai.
le yra daromos išvados, duoda
Juk be šių dr. J. Balio tautosa
Išvertė P. Gaučys.
gi cenzūruojama, nes literatūri- džiamos.
ma bibliografija, vardynas ir
kos mokslo veikailų išeivija pas
santrauka anglų kalba.
taraisiais dešimtmečiais šioje sri
Veikalas ir istorikui, ir ekono
tyje liktų beveik be jokių kredi paskelbtą studijėlę. Jos atsiradi
mistui,
ir aplamai kiekvienam
tų. O tai vis buvo knygos, be ku mo istorija tokia. Vokiečių oku
rių ateityje negalės apsieiti kiek pacijos metu viena jų įstaiga pa bus labai parankus ir įdomus.
vienas rimtesnis lietuvių tautosa siūlė man parašyti apie lietuvių Ypač dar ir dėl to, kad išeivijos
vestuvių papročius studiją, pana praeityje mes vis labiau linkę
kos tyrinėtojas.
akcentuoti jos kultūrinę bei poli
Pirmiausia skaitytojui jau bus šią į žinomą L. v. Schroederio
tinę vieklą. Ekonominis gyveni
įdomus ir labai informuojantis veikalą Die Hochzeitbrauche der
mas neretai likdavo vis lyg ir
Esten
in
Vergleichung
mit
depats šios knygos įvadas — „Pra
"pažemintas". Gerai ir vertai
tartis". Tuoj pat bus aišku, ko nen der indogermanischen Vol
;į
dabar pabrėžė Vincentas Liu
galima tikėtis rasti šioje knygoje, fas (Tartu, 1888, Verhand. GEG
levičius šiame savo plunksnos
kas pastaraisiais metais yra tau XIII). Toks pasitikėjimas mano
darbe.
sugebėjimais
galima
buvo
laiky
tosakininkų nuveikta Lietuvoje,
kokios nuotaikos tenai mūsų tau ti komplimentu, be to, ir pati
tema įdomi. Aš sutikau ir 1942tosakos atžvilgiu.
„Pratarties" pradžioje rašoma: -43 m. parašiau vokiškai apy
VI*KINT« iHjliVtflVS
„Siame tome skelbiama medžia braižą, nors mano darbo planas,
ga yra atsivežta iš Lietuvos. Ilgai j apimtis ir metodas buvo kitokį.
truko, kol ją buvo galima pa- i [...] Dirbdamas Baltic Universi
skelbti — laiko ir lėšų stoka bu- Įty 1945-46 m., turėjau daug lais
vo laiko ir, pasinaudodamas ga
vo svarbiausios priežastys.
na gera Mufseum fur VolkerkunAMERIKOS LIETUVIŲ
„Prietarai ir burtai apie vaikys
de Hamburge biblioteka, tą dar
EKONOMINĖ VEIKLA
tę ir vedybas šiais moderniais lai
bą gerokai patobulinau".
kais kai kam galės atrodyti kaip
prasmės nustojusios atgyvenos.
Po daugelio kitų paaiškinimų
Tačiau etnografas juose pastebės ir užuominų „Pratarmė" baigia
du įdomiu dalyku: jų didelį ge ma tokiais sakiniais: „Si knyga
ografinį išplitimą ir siekimą gi- yra skiriama ne praktikos, bet et
I lios senovės, net klasikinius grai nografinių ir folkloristinių tyri
kų ir romėnų laikus".
nėjimu reikalams. Todėl nekrei
piama
dėmesio į gražų jos api
Liečiant antrąją knygos dalį,
Įsakoma: „Apie vestuves tenka pavidalinimą ar lengvą skaity
Kanklininkai fp^irtyn I perspausdinti vokiškai 1946 m. mą, — tai medžiaga būsimiems

Nauji leidiniai
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Šeštadienis, 1980 m. vasario mėn. 23 d.

Mstislavo Dobužinskio atsiminimai

Galerija skaidrėse
• bežiūrint nuolat reiškiamo Angeles Griffith parko šlaite,
^•^ėmesio dailei, Los Angeles lietu- jaunųjų kultūrininkų Dalios ir
iai ilgus metus tebegyvena be Jono Navickų vaišinguose na
4) pastovios meno galerijos. Tai su muose, dailės profesorius Vizgir
prantama, nes nėra nuosavo pa da pasirodė su nauja skaidrių pa
togaus būsto, kurį galima būtu norama — su išeivijos dailės ap
'"'pavadinti kultūros namais. Cia, žvalga. Šitoje serijoje sukaupta
kaip kadaise svajota, turėjo būti maždaug 50 dailininkų: tapytojų,
ne tik modernūs virtuvės įrengi grafikų, skulptorių, vitražistų,
mai su baru, bet ir salė su teat audėjų... Vyrų ir moterų. Iš Eu
rui tinkama scena, taip pat ir pa ropos, Amerikos, Kanados, Aust
talpos dailės kūriniams ekspo ralijos, net Pietų Afrikos (Pra
nuoti. Deja. svajonės įšalo di- nas Domšaitis). Įvairios įtakos,
šlelių planų ledynuose, o pinigai įvairūs stiliai. Dominuoja abs
— taupomoje kasoje.
traktai su mirgančiomis spal
AČiū Apvaizdai: losangeliečių vomis bei drąsiomis kompozicijo
troškulys dailei yra suradęs gy mis. Išsiskiria liaudies motyvai.
vą atgarsį tapytojo Viktoro Neretai ekspresyviai prabyla mū
Vizgirdos pedagogiškoje sąmonė sų tragiškas amžius.
je. Jau kelintas kartas žiemos mė
Paskaita buvo suskirstyta į dvi
nesiais jis atvyksta iš Bostono pa dalis. Pirmoje parodyti senesnės
sisvečiuoti sūnaus Rimo šeimoje. kartos dailininkų darbai: A Gal
Atvykęs džiaugiasi saulės malo diko, M. Šileikos, J. Rimšos, A.
numais, stebi gamtą^ dirba prie Varno, P. Puzino, Pr. Domšaisavo grakščių škicu. Bet tai dar čio, Alf. Dargio, V. Petravičiaus,
ne viskas. Dailės meistras Viz V.K. Jonyno ir kt. Antroji dalis
girda vykdo ir auklėtoj išką misi pradėta dailininkais, kurie po ka
ją — supažindina tautiečius su ro mokėsi Freiburge: Alb. Elskus,
lietuvių daile. Reikia pasakyti, la Teisutis Zikaras, A Mončys, V.
bai įdomiu būdu.
Raulinaitis, E. Urbaitytė ir kt.
Prieš metus, žiemodamas Ka Toliau sekė jau čia, Vakaruose,
lifornijoje, V. Vizgirda atsigabe susiformavusių dailininkų kūry
no į dr. Zigmo Brinkio talpią sve ba.
Platesnių paaiškinimų susilau
tainę stambų skaidrių rinkinį. Tą
vakarą ekrane su paaiškinimais kė A Galdikas, Alf. Dargis, Vyt.
buvo rodoma daug kam neregė Kasiulis, K. 2orom?kis... Ilgėliau
tas pavergtos Lietuvos dailės pa sustota prie optinio meno puose
saulis. Atsiskleidė net ir tie avan- lėtojo Kazio Varnelio, grafikų T.
gardiški paveikslai, kuriuos dai Valiaus ir R Viesulo, taip pat
lininkai, privengdami partijos prie eksperimentinių Aleksand
kryptingo žvilgsnio, tausoja pri ros Kašubienės struktūrų.
Paskaitininkas
apgailestavo,
vačiose kertėse.
ŠIŲ metų vasario 3 d., vėl Los kad nepavyko gauti skaidrių iš

Pažintimi su M. K, Čiurlioniu,
su mūsų dailės nepriklausomyI bės laikotarpio raida ir su mūsų
teatru tampriai susirišusio dai
lininko M. Dabužinskio atsimi
nimai išleisti rusų kalba New
Yorke: "Vospominanija" I tomas.
Išleido "Putj 2izni", S t Seraphim
j Production, Inc. Kaip žinome,
M. Dobužinskis yra kilęs iš senos
lietuvių bajorų giminės. Savo
protėvių tėvynei visada jautęs
! respektą, domėjęsis jos kultūrinėI mis problemomis, dirbęs, kaip de
koratorius, nepriklausomybės me
tais jos teatrui, keliavęs po Lietu
vą, piešdamas jos būdinguosius
gamtovaizdžius bei architektūros
paminklus: bažnyčias, koplytėles,
l kryžius ir senųjų miestų deta
les.

M. Dobužinskį (1875-1957)

kelių žymių dailininkų. Pabaigoje
kukliai įterpė ir savo kūrybos ke
lis pavyzdžius. Įdomu buvo pa
matyti fotografiją, rodančią jo
ankstyviausius darbus, iškabin
tus M.K Čiurlionio galerijoje
Kaune.
Skaidriu paaiškinimai, vieto
mis gyvi bei analitiškai svarūs,
nebuvo reikiamai išbalansuoti.
Kai kurie dailininkai palydėti la
konišku sakinuku, o kiti — pla
čiais pasikartojančiais apibūdi
nimais. Man regis, glaustai,
lanksčiai suformuluotų pastabų

Skarulių bažnyčia (piešinys)

galėjo būti daugiau. Nesutinku
su įžangoje sąmojingai išreikšta
mintimi: Dailės kūriniai kaip
gražios moterys — į juos reikia
žiūrėti, žavėtis ir nesigilinti į jų
biografijas. Anaiptol: "biografi
nės" paslaptys tiek moterims,
tiek meno kūriniams visuomet
suteikia papildomas prasmes.
Dar vienas dalykas: Kodėl to
kio reikšmingumo paskaitos ren
giamos tik privačiuose namuose
— anksčiau pas dr. Brinkį, dabar
pas Navickus? Kodėl ne viešoje
salėje? Esu tikras, susidomėjimas

butų nemažas: į salę, šiek tiek pa
reklamavus, susirinktų ne ketu
riasdešimt, bet keturgubai dau
giau meno mylėtojų.
Galop norėtųsi pabrėžti pedagokiško tapytojo Viktoro Vizgir
dos estetinį visuomeniškumą k
pagarbą savo kolegų-kolegių dar
bams. Gilintis į kitų kūrybinį
grožį, suvokti jo ypatybes ir apie
tai dalintis mintimis su visais —
šities bruožai puošė dažno žy
maus
dailininko
gyvenimą.
Brandūs kūrėjai yra drauge ir
mokytojai.
Pr. Visinjdas

kia daryti atranką. Bet daryda goje nepaminėti muzikai, rašy taip užpuolė. Tas, kuris jieškos
mas atranką, autorius naudojasi tojai ir t. t. Tam tikrų faktų ar teisybės, suras laiko pakartotinai
kokiais nors kriterijais. Tuo reika asmenų suminėj imas ar apėji paskaityti ir mano recenziją ir dr.
lu aš ir pareiškiau savo nuomo mas ir sudaro vienokį ar kitokį V. Sruogienės straipsnį "Teisy
nę Man atrodo, jog šioje knygo įspūdį — šališkumo, dispropor bės vardan", palyginti su dr. D.
je nepakankamai buvo iškelta cijos ar paprasto nerūpestingu Fainhauzo knygos tekstu ir nu
spręsti, kurio mūsų rašymo bū
lietuvių savitarpio
lavinimosi mo.
Į mano parašytą dr. D. Fain- nėra reikalo daugiau ir kalbėti.
veikla, jų politinis interesas sa
5, Jei dr. V. Sruogienė visoje das yra nekorektiškas ir užgau
hauzo knygos Lithuanians in
3. Dr. V. Sruogienė nurodo, vo krašto atžvilgiu, ir jų kultū mano recenzijoje terado tik vie lingas.
Multi - ethnic Chicago until jog pats D. Fainhauzo knygos pa
rinė veikla ne tik savo, bet ir ną "reikšmingą priekaištą" dėl
Kadangi gaila užpildyti "Drau
World War II recenziją, išspaus vadinimas įtaigoja, kad lietuviai
amerikiečių visuomenės tarpe. vardo "VištyČiai", tai aš prisipa go" puslapius nekonstruktyviais
dintą "Draugo"
kultūriniame ten bus aprašomi kaip viena iš
priede, 1979 m. gruodžio 29 d. daugelio Chicagoje gyvenančių Ypač, kad ir knygos aplankas pa žįstu padaręs tik vieną esminę ginčais, daugiau su man© recen"Kada puošnumui trūksta rūpes etninių grupių. Ir pats knygos brėžia, jog čia bus " a sočiai and klaidą, kada, kalbėdamas apie rijos kritikais nepolemizuosiu
tingumo", atsiliepė dr. V. Sruo autorius pratarmėje sako, kad jis cultural history" (o ne "picto- teatrą iš atminties, pacitavau V.
Pranas Čepėnas
gienė straipsniu "Teisybės var naudoja lyginamąjį metodą. To rial encyclopedia" kokia ją regi Maknio ir prof. dr. B. Sruogos
Vincas
Trumpa).
Faktai
palieka
knygų
apie
teatrus
pavadinimus.
dan", išspausdintu "Draugo" die kio metodo knygoje kaip tik ir
ninėje laidoje 1980 m. sausio 21 pasigedau. Tik 96 ir 97 psl. duo faktais, ar jie mums patinka ar Bet tas, kuris bent kiek moka nau
ir 22 d., ir Vincas Trumpa damos lentelės, kuriose lietuviai ne, o autorius, darydamas tarp dotis bibliotekų katalogais, žino
straipsniu "Nerūpestingumas ar palyginami su kitomis etninėmis jų atranką, gali parodyti ir ne damas norimos knygos autoriaus
nesusipratimas?", išspausdintu grupėmis uždarbių ir įsidarbini rūpestingumą ir neobjektyvumą. pavardę ir nors nevisai tikslią
"Draugo" kultūriniame
priede mo požiūriu. Šiaip jau kitais at Yra faktas, kad Chicagoje buvo knygos antraštę (šiuo atveju aš
1980 m. sausio 26 d. Manau, jog vejais tokio palyginimo labai ma ne vien tik lietuvių katalikų V. Maknio knygai praleidau žodį
1979 m. gruodžio 6 d. važia
bažnyčios, bet ir kitų, ne vien "raidos", o prof. dr. B. Sruogos
reikia padaryti keletą pastabų žai.
knygai
sukeičiau
antraštės
žodžių
vome
į komandiruotę ir (pakeliui
dėl dr. V. Sruogienės ir Vinco
Suprantama, kad dr. D. Fain tik parapijinės mokyklos, bet ne eilę), tikrai galės norimą knygą
norėjome aplankyti Pilotiškes —
Trumpos man daromų priekaiš hauzas negalėjo trumpu laiku at mažai ir kitokių, kad buvo ne vie
lengvai
susirasti.
V. Mykolaičio - Putino tėviškę,
nas
knygynas,
o
daugiau,
kad
vei
tų,
likti studijų apie visas kitas Chikė ir geri ir menkesni chorai,
6. Ar mano recenzijoje D. kur įrengtas memorialinis muzie
1. Kadangi apie D. Fainhauzo cagos etnines grupes, kad galėtų
kurie turėjo reikšmės ne vien Fainhauzo knygai
padarytieji jus. Pasirodo, rudeni tatai ne taip
knygą jau buvo
išspausdinta lietuvius su jomis palyginti. Bet
juose
dainuojantiems,
bet
ir
pla
priekaištai
ir
nurodymai
yra ob jau paprasta. Nors nuo plento iki
keletas
palankių
recenzijų tikrai buvo galima, kaip aš savo
tesnei
Chicagos
lietuvių
ir
nelie
jektyvūs ir reikšmingi, ar prieka jos tėra apie kilometrą, neseniai
"Drauge", "Tėviškės Žiburiuose" recenzijoje nurodžiau, sudaryti
ir "Akiračiuose", savo straipsny išsamesnes lenteles, liečiančias tuvių visuomenei (pvz. pasirody bingi ir tendencingi ir kuris mū nutiestas žvyrkelis dabar — tik
je tos knygos pliusų nekartojau, lietuvių spaudą, mokyklas, cho mai Chicagos šimtmečio parodo sų — aŠ ar dr. V. Sruogienė ne ra klampynė: nei važiuoti, nei
o iškėliau, mano manymu, svar rus, organizacijas, kad eventua je), chorai aplankė net ir Nepri korektiškai ir įžeidžiamai rašė* bristi. Kur dingsi —bridome.
bius trūkumus. Iš spaudos žino liai būtų galima palyginti lietu klausomą Lietuvą. Faktas, kad gali spręsti patys "Draugo" skai Bet ir sodyba panašiai atrodo:
jau, kad dr. D. Fainhauzas yra vių ne tik ekonominę, bet ypač Chicagoje yra tautinės kapinės; tytojai. Baigdamas tenoriu pri ūkinio pastato stogas kur lopytas,
angažuotas rašyti panašų veika kultūrinę veiklą su kitų etninių faktas, kad Chicagos lietuvių minti, kad savo recenzijoje dr. V. kur nelopytais, kieme mėtosi vai
tarpe atsirado ir dabar yra komu Sruogienės nė vienu žodžiu, nei kiško vežimėlio griaučiai, "tpuilą apie Pennsylvanijos lietuvius grupių veikla.
spauda; piktu nei geru, nepaminėjau, to kuojasi" didžiulė krūva mėšlo...
4. V. Trumpa pastebi, kad vis nistų organizacija ir
(žiūrėk "Mūsų 2inios" 1978 m.
faktas,
kad
Chicagoje
veikė
kny dėl man neaišku, kodėl ji mane Tvoros aplink sodybą niekas taip
vasario 5 d. 25 psl.), todėl norė ko negalima surašyti ir todėl rei
ir neprisiruošė aptverti, o ir klė
jau iškelti reikalo pasvarstymą,
telėje
numatytos ekspozicijos ne
kaip bešališkai, kiek išsamiai ir
įrengė... Tik rašytojo tėviškėje
kokia veikla norime save parody
ti angliškai skaitančiai visuome
gyvenančio jo brolio Antano
nei.
Mykolaičio šypsena tokia pat
jauki
ir maloni, kaip ir ką tik ati
2. Recenzijos paprastai rašo
darius
memorialini muziejų, jis
mos apie vekalą, o ne apie jo au
taip pat svetingai pasitinka ir iš
torių. Genialūs rašytojai gali pa
lydi
(lankytojus. Ačiū jam, kad
rašyti (ir parašo) prastų veika
saugo
Mykolaičių trobos Šilumą,
lų, geri mokslininkai — padary
tik ar šio senyvo žmogaus jė
ti menkų studijų. Nurodyda
goms prižiūrėti sodyba? Rei
mas šios knygos trūkumus, ver
kia jaunesnių rankų talkos. Ir ne
tinau knygą, o ne prof. dr. D.
tik rankų. Reikia Prienų rajono
Fainhauzą kaip asmenį ar moks
lininką. Tad visai be reikalo ir
vadovų rūpesčio ir globos, nes
be pagrindo dr. V. Sruogienė sa
gėda, kad Pilotiškės neprivažiuo
vo straipsnyje primeta man viso
jamos ir apšepusios.
kias nuomones dr. D. Fainhauzo
Grupė "Pergalės" žurnalo
atveju ir daro insinuacijas apie
redakcijos darbuotojų
mano nusiteikimus. Jokių insi
nuacijų ir netikrų premisų ma Uetuvot grafikų darbai Vilniaus dienos parodoje, Clevelande. VUnlaui dieną čia nareng* D. M. & P. Betartų pa(E "Literatūra ir menas"
no recenzijoje ruebuvo; apie tai rapija Clevelande.
Nootr. P. Baeerttiaua
1980 m. vasario 2 d., Nr. 5)

Laiškai, nuomonės ir pastabos

Dabar išleistoje, iliustruotoje,
406 puslapius turinčioje atsimi
nimų knygoje autorius daug vie
tos skiria tėvams,
vaikystei,
mokslo metams (įskaitant Vil
niaus periodą), pirmuosius žings
nius meno pasaulyje. Pirmasis
tomas baigiasi šio šimtmečio pir
mąja dekada. Knygos priede au
torius dalinasi prisiminimais
apie susitikimus su būriu amži
ninkų — poetais V. Ivanovu,
Bloku, choreografu M. Fokinu,
kompozitoriumi S. Rachmaninovu ir kitais. Beveik keturi pus
lapiai paskirti ir M. K Čiurlio
niui — skyrelis pavadintas "Apie
Čiurlionį" (O Ciurlionise). Au
torius labai šiltai kalba apie
Čiurlionį. Beje, šie atsiminimai
perspausdinti iš rusų dienraš
čio "Naujasis rusų žodis" (Novo
je ruskoje slovo) 1965 m. spalio
10 d.

Antrasis prisiminimų tomas
teberuošiamas spaudai. Siame to
me turėtų būti įdomios medžią^
gos ir apie Lietuvos meninį, be!
aplamai kultūrinį gyvenimą 192§
— 1939 m., t y. apie laikotarpį,
kurį M Dobužinskis praleido
Kaune.
Knygos kaina 10.00 dol. (plitfe
persiuntimas) ir ją galima užsisakyti pas autoriaus sūnų —V
V. Dobujinsky
Hamptonburg
Dr., Campbell Hali, N. Y. 10916.
Beje, V. Dobužinskis kalba ir ra
šo lietuviškai.
•

-

Nauja LRD valdyba
pasiskirstė ^
pareigomis
Savuotėje ir tarptautinėje plot
mėje gražiai išeivijoje veikianti
Lietuvių rašytojų draugija kelias
iŠ eilės kadencijas savo valdybą
buvo išsirinkusi iš Amerikos ry
tiniame pakraštyje gyvenančių
rašytojų. Beveik šimtinė draugi
jai priklausančių rašytojų nese
niai slafptu balsavimu naują ra
šytojų draugijos valdybą išsirin
ko iš draugijos narių, gyvenan
čių Amerikos vakarinėje pakran
tėje, prie Pacifiko. Išrinktieji jau
pasiskirstė ir pareigomis: (pirmi
ninkas — Bernardas Brazdžionis
(1106 Lime Place, Vista, CA
92083), vicepirmininkai — Bro*
nys Raila ir Tomas Venclova, sek
retorė — Alė Rūta - Aibienė ir
iždininkas —Alfonsas Gricius;

Nauji leidiniai

Mano recenzijos kritikams

Vinco MykolaičioPutino tėviškėje

• Ritonė Jotvingytė, TULIUKAS. Iliustravo D. Kazlauskienė.
Išleido Elena J. Stankevičiūtė —
Juknevičienė. 'Kalbą taisė Elena
Sanginienė. Išdėstymas ir meni
nė prtežiūra Dianos Kazlauskie
nės. Spaudė Mykolo Morkūno
spaustuvė, 3001 VVest 59th Stre
et, Ghicago, IL 60629. Tiražas —
1000 egz. Išleista 1979 Vaiko me
tais. Leidinys 32 psl., kaina —
3 dol., gaunamas ir "Drauge".
Patiems mažiesiems, vos tik
pradedantiems skaityti, lietuviš
ku knygelių labai trūko ir trūks
ta. O tai amžius, kuris gali turė
ti lemiamos reikšmės ir tolimes
nei vaiko bei žmogaus lektūrai.
Vaikystėje galima prie lie
tuviškos knygos priprasti, o ne
pripratus, ir visai nuo jos nusi
gręžti. Tad patraukti ir gerai
tekstuaiine ir vizualine prasme
paruosta knygutė čia gali turėti
lemiamos reikšmės.
Toks ir yra Ritomės Jotvingytės *Tuliukas". Tai mažojo an
čiuko Tuliuko trumpi, su mini
mumu žodžių aprašyti nuotykėliai, čia pat pailiustruoti labai
nuotaikingais piešiniais, šio am
žiaus vaikai mažuosius gyvuliu
kus bei paukštukus labai mėgsta
ir myli. O Tuliukas to viso labai
vertas Knygutė įsidėmėtina kaip
prasminga dovana mūsų mažie
siems.

šm. gruodžio mėn., Nr. 10. Reda
guoja Redakcinė kolegija. Lei
džia ir administruoja Antanas F.
Skirius. Redakcijos ir administra
cijos adresas: 4364 Sunset BAvtL,
HaUywood. CA 90019. Metinė
prenumerata — 15 dol.
Numeryje Igno Medžiuko raš
tu plačiau informuojama apie
ateitininkus, jų įnašą į laisvės ko
vas ir kultūrini tautos gyvenimą.
Duodamas platus pasikalbėjimas
su naujuoju Ateitininkų Federa
cijos vadu Juozu B. Laučka. Apie
Amerikos ilietuvių spaudos šimt
metį rašo kun. dr. J. Prunskis.
Spausdinama Jurgio Jankaus no
velė, kalbamasi su prof. dr. Ma
rija Gimbutiene apie jos atliktus
archeologinius kasinėjimus ir ar*
cheologų tarptautini suvažiavi
mą.
-

• MŪSŲ ŽINIOS, 1980 sau
sio mėn. 27 d., Nr. 1 Lietuvių jė
zuitų ir Jaunimo centro biulete
nis. Redaguoja Antanas Saulaitis,
S.J. Adrmnistruoja Petras Rlein©i
tas, S.J. Redaikcijos ir admmistra"
rijos adresas: 5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636. Atskiras
egzempliorius — 25 centai, p«&*
tu — bent 5 dol. metams.
• LAIVAS, 1980 m. sausio —
vasario mėn., Nr. 1. Religinio ir
tautinio gyvenimo dvimėnestms
žurnalas. Leidžia Marijonų vie
nuolija. Redaguoja kun. J. Vaš
kas, MIC. Redakcijos ir adminis
tracijos adiresas: 4545 W. 63n£
St., Chicago, IL 60629. Metinė
prenumerata JAV ir Kanadoje —
4 dol., kitur — 5 dol.
SIBIRO LIETUVIŲ
NUOTRAUKOS

. .

Dari. P. Aleksa ir dail V. Lu
kas dabar apipavidaliną knygą
"Sibiro lietuviai", kurią paruošė
kun. J. Prunskis, o leidžia Ameri
kos Lietuvių Biblioteka. Knyga
jau surinkta spaustuvėje, bet jei
kas greitomis atsiųstų naujai gau
tų įdomių Sibiro lietuvių nuo
traukų, dar būtų gailimą įdėti.
Siusti kun. J J*runskiui, "Draugo"
• LIETUVIŲ DIENOS, 1979 adresu,
:

-r

