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DĖL TAUTYBIŲ SANKIRČIO VILNIAUS UNIVERSITETE
/ skirtingą Vinco Trumpos požiūrį atsiliepiant

nu Gedgaudu buvo priešingi.
Neseniai „Akiračiuose" (1980,
V. Trumpa pasijuokia iš Ylos,
Nr. 3) teikėsi prabilti Vincas
kad jis „bando nukelti tariamus
Trumpa dėl „Jubiliejų ir JŲ vilk
lietuvių - lenkų tautinius skirtu
duobių". Pasisako prieš asmenimus į Vilniaus vyskupo Ignoto
STASYS YLA
ninius jubiliejus ir istorinius. Tai
Masalskio (Massalski) ir Livoni
vadina „savotiška jubiliejų mani
jos vyskupo Juozapo Kosakauskio
ja", apsėdusią mus čia, išeivijoje,
laikus, laikydamas juos lietuviš
ir Lietuvoje. Kodėl? Ogi kad "ju XIX a. pradžioj pademontruoja
kosios opozicijos' vadais ir lenkiš
biliejaus karštligės pagautas kiek beveik visišką jo (Ylos) nesiskaity
kojo
nacionalizmo aukomis ar
vienas manosi galįs ką nors pa mą su istoriniais faktais ir patei
net kankiniais". Visų pirma be
sakyti jubiliato adresu. Ir prisa kia totalSkai iškreiptą (m.p. Y)
reikalo savo terminą „tautinius
ko visokiu nieku".
ano meto Vilniaus ir Lietuvos
skirtumus" V. Trumpa priskiria
Tai įžanga į Vilniaus univer vaizdą".
man. Asai vartoju žodį „patriotiz-siteto 400 metų jubiliejų, kurį, ša
Koks gi to meto ir anų įvykių
mas" lenkų prasme. (Sovietai nū
lia kitų, minėjo pernai LKM vaizdas paties V. Trumpos aki
nai
vartoja „patriotizmą" taip
Akademija savo studijų dienose. mis? „Jau nuo XVII a. lenkų kal
pat
sava
prasme). Lenkų to me
Jų metu buvo paskaita apie ba pasidarė valstybinė kalba Lie
to
„patriotizmas"
gal daugiau
tautybių sankirtį 1803 -1832 me tuvoje". Vilniaus aukštoji mokyk
reiškė Lietuvos ir Ukrainos sulyditais minėtame universitete, vėliau la „nuolat lenkėjo ir tapo tikra
nimą su savo kraštu, jų „suvirš
atspausta „Aidų" žurnale (1979, lenkiškumo tvirtovė 1803 - 1832
kinimą", kalbinę ir kultūrinę doNr. 9 ir 10). Straipsnio taikinys metais". Lotyniškoji mokslo kal
minaciją. Žodis „tautinis" anų
ir yra ši paskaita bei jos autorius. ba buvusi „nugalėta" lenkiško
laikų vartosenoje nėra visai tapaNedalyvavęs studijų dienose, V. sios „jau nuo 1797 m." Taigi, kaltiškas, kaip šiandien, dėl to asai
Trumpa sako nežinąs, „kaip tą biniu-tautiniu požiūriu Lietuva,
jo vengiau, nors lenkų - lietuvių
paskaitą sutiko katalikų akade jo akimis, jau buvo sulenkinta.
skirtumai mūsų ilgoj istorijoj ne-;
mikai". Jo žiniai galima tiek pa Tuo tarpu lietuvių tautinė sam
buvo grynai valstybiniai ar ju
sakyti: tuoj po paskaitos paprašė prata „ėmė žiestis tik XIX a. bė
ridiniai ir juos tam tikra prasme
teksto K Bradūnas „Draugo" gyje ir to amžiaus pabaigoje", va
galima būtų lenkti ir i etninių
kultūriniam priedui ir dr. J. dinas, kai Vilniaus universitetas
skirtumų pusę. Dėl šio neišsiaiš
Jakštas — „Tautos praeities"žur- jau buvo uždarytas. „Lietuvių kal
kinto
klausimo, mes dažnai nesu
nalui. Dr. T. Remeikis pasidarė ba tiko tik ,bromoms ing wieczsikalbame savo tarpe. Tačiau
zeroksinę paskaitos nuotrauką, nastį' rašyti". O dėl rusų, kurie
pats lenkų - lietuvių „skirtumas"-,norėdamas apsispręsti, ar ji tiktų Vilniaus universitetą reformavo,
ne
sykį iškilęs anksčiau, minėtos
išeitų,
kad
jie
nerodė
jokio
inte
„Lituanus" žurnalui. Vėliau pa
lenkų
konstitucijos įvedimo me
prašė laišku prisiųsti paskaitos ver reso savo tautybinei politikai, nei
Pranašas Izaijas nevengia sa
Izaijo klausimas mums įgauna timą anglų kalba. Dr. J. Girnius lenkybės įsigalėjimui. Jų (rusų)
tu ypačiai pasireiškė, nes tai
vo raštuose pateikti asmeninių keleriopas formas. Ar mūsų lū
savo straipsnyje V. Trumpa visai Sių dienų Vilniaus universiteto studentai, liaudies dainų ir tautinių Šoktų palietė gyvybinį Lietuvos egzis
iš
anksto
buvo
užsakęs
šią
pa
išgyvenimų apie tai, kaip jis pa pos nebuvo suterštos krikščioniš
11
tencijos reikalą. Jeigu V. Trumpa
skaitą
„Aidaims", dėl to tenai ir net neužsimena. Ar reikia tad mylėtojai, prie universiteto lėnosios observatorijos.
sidarė Dievo pranašu. Jis sako: ką tikėjimą pažeidžiančių žodžių? r" * • £ " " " T '
geresnio
"įrodymo",
kad
tautybių
galvoja, kad ,,gegužės 3 d. konsti
7T.
._.
. buvo atspausta.
"Vargas man. Aš esu žuvęs. Nes r _ sankirtį išsigalvojo pats Yla, ne
tucija buvo ne tik lenkų, bet ir
aš, žmogus su nešvariomis lūpo Ar mūsų lupos nebuvo susičiau-Į Sie žinomi vardai, manau, at siskaitydamas su faktais ir iškreip kitaip. V. i rumpos istorinį meto-1 Trumpai tautinis lietuvių sąjūdis didelės daugumos Lietuvos vado
mis, gyvenąs tarp žmonių, kuriu pusios, kai reikėjo pasisakyti už į sako bent iš dalies į V. Trumpos damas Vilniaus bei Lietuvos dą pavadinčiau vienpusišku — ne- „ėmė žiestis tik XIX a. bėgyje ir to
vaujančio sluoksnio evangelija",
lūpos suteptos, savo akimis regė teisingą žmogaus ir Dievo samp klausimą, kaip ši paskaita buvo vaizdą.
sismulkinti,
neiti
į
detales,
ne
amžiaus
pabaigoje?"
Kodėl
visu
tai jis labai apsirinka ir klaidina
ratą? Ar mūsų lūpos nebuvo su sutikta akademikų. Kaipgi atsi
jau Karalių, galybių Dievą".
liesti
asmenų,
nesidomėti
skirtin
dvidešimtmečiu
jis
ankstina
len
mūsų visuomenę. Jo pateiktas pa
sičiaupusios, kai buvo
proga, liepia pats V. Trumpa, paskaitęs
Stabtelkim ties V. Trumpos gom kryptim nei jų sankirčiu,
kų
kalbos
įsigalėjimą
vietoj
loty
vyzdys, kad paauglys Mykoliu
Mintis, kurią jis čia nori iš bent savo žodžiais, išreikšti soli ją „Aiduose"? Sakyčiau, aštriai ir metodu. Jis kalba bendrybėmis iš
nej
ieškoti
įvykių
priežastingumo,
nų
Lietuvos
mokyklose,
būtent
kas
Plateris užrašė ant lentos „Te
reikšti, yra ta, kad tiek jis pats, darumą su tikėjimo persekiojimą neigiamai, vartodamas tokius epi- unijinės valstybės pozicijų ir ne
tenkintis
ir
ribotis
tik
atbaigtais
1797,
kai
tai
tinka
tik
Lenkijai?
gyvuoja
konstitucija", nėra joks
tiek ta visuomenė, kurioje jis gy kenčiančiais Lietuvos žmonėmis? totm, kaip "nušnekėjo ir nusira siteikia net prileisti, kad konkre
bendriniais
faktais,
daugeliui
ži
Kodėl
nė
žodžiu
neprisimena
at
įrodymas.
Tokie pavyzdžiai tik
Mes dažniau savo lūpas atve šė". Kodėl? "...Paskaita apie tauty čioj Vilniaus aplinkoj ir apibrėžvena, savo lūpomis yra prikal
nomais
iš
vadovėlių.
Tokiam
me
kaklių
lenkų
pastangų
primesti
banalina istoriką. Jis neskiria da
bėję apie Dievą tokių dalykų, ku riame, kai yra proga pasisakyti bių sankirtį Vilniaus universitete | tame laike galėjo būti ir buvo
todui,
berods,
nereikia
būti
isto
Lietuvos
mokykloms
savo
kalbą?
lies (mažos dalies bajoru) nuo
už Lietuvos laisvę ir nepriklauso
rie tas lūpas yra suteršę.
riku
specialistu.
O
V.
Trumpai,
Bendrinis
V.
Trumpos
metodaugumos, kuri konstitucijai iš
mybę, tačiau į tikėjimo gynimą
kuris
save
laiko
specialistu,
toks
das
dar
labiau
išryškėja,
kalbant
pat
pradžių nepritarė. Nepritarė
Ranką ant širdies padėję ir mes paprastai žiūrime kaip į pro
elgesys
yra
neatleistinas.
Juk
isį
apie
lenkų
gegužės
3
d.
konstituir pačių lenkų vadovaujantys
mes turime prisipažinti, kad savo fesinį kunigu reikalą ir savęs į
toriku? ,,neu2tenka vien patikrin-1 ciją. Jis paneigia mano teiginius, sluoksniai, dėl to jakobinams rei
lūpomis, kitaip sakant, savo žo tuos pokalbius nejungiame. Pa
ti, registruoti, aiškinti faktus. Rei kad ši konstitucija, kuri sunaiki kėjo miestiečių pagalbos ir slap
džiais mes taipgi negalime saky našioje būklėje buvo ir pranašas
kia j ieškoti įvykių priežastingu no Lietuvos savitumą, susilaukė tos, teroru pagrįstos, grasinimais
ti, kad būtume švarūs. Dažnai Izaijas. Jis kažkaip, stebuklingai
mo, o jį geriausia nustatyti, ap rimtos opozicijos ir kad jos nepa paremtos akcijos pačioj Lenkijoj
nekreipiame daug dėmesio į tai, ar ne, pajuto ne tik savo, bet ir
ribojus savo žvilgsnį mažame plo sirašė nė vienas Lietuvos senato ir Lietuvoj. ..Konstitucija
arba
ką kalbame apie Dievą, many visos savo tautiečių visuomenės
te. Tada matyti, kaip skirtingose rius. Tuo pasipiktinęs, V. Trum kartuvės" — toks buvo demonst
dami, jog mūsų žodis yra mažos atsakomybę atstovauti savo tikė
sąlygose kitaip veikia (m. pbr. pa sako: „Tai skamba kaip iš racijų šūkis prieš tuos, kurie prie
vertės dalykas.
jimui. Formalumų buvo negana.
—
Y.) valstybė, Bažnyčia, luo Anatolijaus Kairio romano" ir tei šinosi jakobinų užmačioms. Si ak
Tai buvo tokie laikai, kad tau
čia išeivijoje, tiesa, sąmonin tai betarpiškai grėsė babiloniš
mai" (iš A Aleknos paskaitos gia: „Tą konstituciją pasirašė ir cija buvo vykdoma ir Vilniuje
„Lietuvos istorijos tikslai", at tas pats vysk. Kosakauskis, jai pri prieš konstitucijos priešus, ypač
gai nieko blogo apie Dievą nepa ka okupacija, nešdama su savim
spaustos Atheneum II, 1931 67 - siekė beveik visi Lietuvo seime prieš vysk. Masalski.
sakome, tačiau kai paskaitai Lie nepriimtinas pažiūras į Dievą ir
77).
liai".
Buvau citavęs lenkų istoriką
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni į žmogų.
Iwaszkewicz'ių, kuris vyskupų
ką, pamatai, kaip visa mūsų tau
Metodas, vartojamas V. Trum
Kaip
žinoma,
ši
konstitucija,
Mes gyvename panašiai iššau
pos, suklupdo ne tiek oponentą, nebuvo svarstoma pagal įprastą Masalskio ir Kosakauskio įtakas
ta prievartiniu būdu yra pasida
kiančioje situacijoje. Klausimas,
gyvas
praneūzmetyje
kiek jį patį. Tai kas, kad lenkų procedūrą. Ji tik perskaityta sei randa
riusi "nešvariu lūpų". Bedieviš
kas yra žmogus ir kas yra Dievas,
kalba XVII a. pakeitė buvusią me, užrėkta suvarytų miestiečių (1812), kada lietuvių dvasiškija
koji sistema yra taip plačiai su
yra išėjęs iš bažnyčių ir pasida
valstybinę cerkvinę slavų kalbą. „priimam", po to varyta atstovai nerėmė lenkų primestos vyriausy
organizavusi prievartą, kad pa
ręs net politinių kovų objektu.
Ar lietuvių tauta dėl to jau su į bažnyčią jai prisiekti ir pasira bės užmojų. Kokia gi tų lenkų nu
saulietis žmogus, turįs bet kokios
Pareiga krikščioniui kalbėti apie
slavėjo? Suslavėjo tik aukštoji kla šyti. Vysk. Kosakauskis prisiekė, žudytų Lietuvos vyskupų įtaka
visuomeninės reikšmės, gali tik
Dievą plaukia iš pačios mūsų ti
sė ir tai ne visa, ir tik kalbiškai, bet apsigalvojęs nepasirašė. Ne buvo anuo metu dėl konstituci
blogai kalbėti apie Dievą. Sun
kėjimo gelmės. Dievas liudijimą
kultūriškai, ne valstybiškai. Lietu- prisiekė ir nepasirašė Lietuvos jos? Štai A. Tyzenhauzo, tuome
ku nesijaudinti, skaitant Švieti
apie save yra padėjęs ne kur ki
viškumo apraiškų švietime, kultu-1 kancleris Al. M. Sapiega, etmonas tinio Vilniaus miesto prezidento
mo ministerijos ir Mokytoju or
Poniatovskiui:
tur, bet laisvai tikinčio žmogaus
roje, raštijoj nuo XVI a. ligi XIX Myk. Oginskis ir kiti Lietuvos di- raštas karaliui
ganizacijos taisykles, kaip moky
„čionykštė
visuomenė
jau įsitiki
lūpose. Ir kiek tikintysis šioje sri
a. imtinai prirankiojo pastaruoju dikai-senatoriai, išskyrus žemes
tojai, nori ar ne, privalo skelbti
tyje pasireiškia, tuo Dievas ir
laiku gana apsčiai Jurgis Lebedys niuosius bajorus. Mano oponen no, kad (Lietuvos, Y.) dvasiški
bedievybę. Jų lūpos yra suterštos
savo studijomis. Kiek jų buvo ra tas galėtų tikslesnių žinių rasti ja, sekdama savo vyresnybę, yra
tenkinasi. Jokio kito savęs repreprievartiniu būdu. Ta prievarta
dęs prieš tai Ve. Biržiška, K Jab pas A. Šapoką „Gegužės 3 d. kon priešinga konstitucijai. Net kuni
zentavimo Dievas nedaro. Jis ne
yra tokia visuotinė, kad aš net
lonskis ir kiti. Literatūrinis sąjū stitucija ir Lietuva" (Praeitis I, gai patriotai nedrįsta apšviesti
siima žmonių visuomenei prisis
negalėčiau kaltinti vieno ar kito
dis nuo M. Daukšos ligi K Sir 1940. O dėl seimelių argi V. liaudies. Jau ne vienas jų yra ga
tatyti kokiu stebuklingu, ar me
žmogaus, kuris nedrįso šiai prie
vydo, Jaknaviciaus, Srubausko, Trumpa nežino, kad jie buvo ver vęs iš vyresniųjų pastabą, kad ku
chaniniu, ar kosminiu savęs revartai pasipriešinti. Tačiau objekSlavočinskio taip iškėlė lietuvių čiami prisiekti grasinimais ir te nigų pareiga skelbti evangeliją,
prezentavimo būdu. Taigi ar
tyvinis sprendimas pasilieka ga
kalbą, kad ir dabar negalim atsi roru. Nežiūrint to, Žemaičių ba ne konstituciją" (T. Korzan, Weba mes kiekvienas esame savo gy
lioje: Lietuvių tautos žymi dalis
stebėti ir atsidžiaugti. Sį įsibėgėji- jorai, sukviesti į bažnyčią Rasei wnętrzne Dzieje Polski i, Kra
venamoje tikrovėje Dievo repre
šiandien yra Dievo atžvilgiu su
[ mą, tiesa, sustabdė karai ir dydi- niuose, demonstratyviai iš jos iš iko*-1897, 467).
zentantais, arba iŠ viso mūsų ap
V. Trumpa bando paneigti,
suterštomis lūpomis. Ta proga
sis maras, bet nuo XVTII a. vidu ėjo neprisiekę (plg. A. Šapoka,
linkoje jis tokio reprezentanto
kad
tie vyskupai — Masalskis
mums, laisvėje gyvenantiems lie
rio vėl grįžta pamažu dėmesys sa ten pat, 206). Tos priesaikos no
neturi.
ir Kosakauskis — buvo lietuvių
tuviams, ir iškyla pranašo Izaijoj
Žydrioji PauVAt* (197g, ofortas) vai raštijai ir iškyla Žemaičių są rėjo tik keletas šeimų, visi kiti že
klausimas apie nešvarias lūpas. |
jūdžiu XIX a. pradžioje Kodėl V. maičių bajorai su jų seniū
(Nukelta į 2 psl.)
Vyotrauka A. Grigaičio
Bgd.
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Užčiauptos lūpos.
Dėl tautybių sankirčio Vilniaus uni
versitete: į skirtingą Vinco Trumpos
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Jurgiui Savickiui būtų 90 metų.
Mūsų kalba: Apie du žodžius ir vieną
pavardę.
,,Bėgome nuo teroro" knygos re
cenzija.
Iš Lietuvos pogrindžio poezijos.
Šių metų Poezijos dienos Chicagoje.
Lietuviai tarptautinėje mokslo konfe
rencijoje.
Baltimorės lietuvių bažnyčia ir Bava
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Prisimenant Nepriklausomos prozos pradininkas. Ta prasme ir
pirmasis Edukacinės komisijos afiliuoti su rusais, nes girdi, „Di
Lietuvos
diplomatinėje tarnybo pabrėžtinos pirmosios jo knygo*
pirmininkas, išmokslintas Vaka dieji Lenkijos Rytai mums pasi
opozicijos vadai. Kodėl? Nepatei
je dirbusius žmones, malonu "Šventadienio sonetai" (=1922) ir
ruose su daktaratais, didelis fran- darė svetimi". Rusai masonai ne
kia jokių įrodomųjų faktų, tik ker
konstatuoti, jog žymi atsakingas "Ties aukštu sostu" (1938). At
kofilas, filosofo Rousseau gerbė sileido į kalbas, o tie jo žygiai
ta vyskupą Masalskį lenkuose
pareigas ėjusių dalis buvo rašyto sipalaiduodamas nuo kiek senti
jas ir lankytojas kelionėse į Pran susilaukė reakcijų iš pačių Lietu
žinomu, jų istoriografijoje įprastu
jai. Savo erudicija, savo ne tik po mentalaus Igno Šeiniaus impre
sprendimu: „Buvo žinomas že cūziją, aišku, persiėmęs to meto vos masonų. Dluskis pasiliko vie
litinio, bet ir kultūrinio aspekto sionizmo, Jurgis Savickis čia jau
mos moralės žmogus, savanaudis prancūzų šviečiamosios filosofi- nas; po to rusai jį pasiuntė į Si
giliu suvokimu jie puikiai atsto kelia koją į ekspresionizmą, anais
jos
pažiūromis,
Vilniaus
miesto
j
birą
už
bendradarbiavimą
su
ir gobšus intrigantas, visuomenės
vavo
Lietuvai tarptautinėje plot laikais mums dar nemažą nau
turtu plėšikas, rusų parsidavėlis, plėtėjas ir jo grąžintojas rūmais j prancūzais. Grįžęs iš tremties, vėl
mėje,
laimėdami respektą ne jumą. Tačiau nuo gyvenimo į
masonams,
kuris už savo tuos darbus Kos bei naująja katedra. Visa tai mes vadovavo Lietuvos
vien savo asmeniui, bet ir savo kokias nors abstraktybes nešoksciuškos sukilimo metu sulaukė jam nurašome dėl to, kad taip kreipdamas juos Varšuvos Didžių
padiktavo
mums
lenkų„šalti
gimtajam kraštui. Labiausiai ne ta, o aplinką traktuoja ir» vaiz
jų
Rytų
pusėn.
Jo
brošiūra,
kurią
mirties kartuvėse". Tokią nuo
niai".*
užmirštami čia yra, galima saky duoja atokaus džentelmeno kiek
miniu
savo
paskaitoje,
buvo
tik
monę, sako, išrašęs iš A Šapokos,
Nurašo
V.
Trumpa
lenkams
ti, keturi didieji: Jurgis Baltru sarkastišku, bet ir labai šKfuotu
proga atsipalaiduoti žemaičiams
kurio, girdi, „niekas neįtars ko
šaitis, Oskaras Vladislovas Mila žvilgsniu. Šiam tikslui kūrybingai
kia nors antikatalikiška tendenci ir Vilniaus Niekadėjus (šubrav- (prie jų dėjosi ir kiti) nuo tos,
cus)
dėl
to,
kad
jų
„Gatvės
ži
šius, Ignas Šeinius ir Jurgis Sa pajungta ir visa saviokiška saki
anot
V.
Trumpos
„labai
įdomios
ja". Bet ar tai Šapokos autentiš
nios"
buvo
redaguojamos
graiia
vickis. Visi jie jau amžinybėje. nio konstrukcija bei saloniška įLietuvos
masonijos
istorijoje
aska nuomonė? Juk jo straipsnis
Tačiau jų įminti pėdsakai gilūs ir vaizdžių atranka. Bene geriausiai
„Atsakingi Lietuvos politikos va lenkų kalba. Betgi ir mūsų M. Bir- menybės'
neištrinami, ypač literatūros pus visi šie bruožai susijungia kūrydai reformų seimo metu" (Seno žiška redagavo, jau nepriklauso
Dėl kitų V. Trumpos priekaiš
lapiuose. Iš Užsienio reikalų mi bingon vienumon jau pokario
vė II, Kaunas, 1936) daugiau re mybę paskelbus, Vilniuje laikraš tų, ypač bendrinių ir su šia pa
nisterijos
žinyboje dirbusių su metu išeivijoje pasirodžiusioj no
čius
lenkų
kalba.
Ir
Donatas
Maferuoja (citatomis iš įvairių ano
skaita neturinčių ryšio, kad „kun.
mumis
dar
tebegyvena taipgi velių knygoj "Raudoni batukai"
linauskis,
vartojęs
gražią
lenkų
meto atsiminimų bei raštų) apie
S. Yla jau ir seniau yra visokių
plunksnos žmonės Povilas Gau- (1951). Dar kitos jo knygos
buvusius tada politikos
vadus. kalbą (nemokėjęs lietuviškai) pa keistų dalykų prišnekėjęs apie
čys ir Jonas Žmuidzinas. Diplo "Šventoji Lietuva" (romanas, 19
(Gaila, to „Senovės" tomo šiuo sirašė Vasario 16-tos aktą. Kiek to mūsų praeitį, ar tai nukeldamas}
matinės tarnybos keliu pastarai 52) ir dviejų tomų karo metų
metu neturiu po ranka, nors jį kių, lenkiškai rašiusių, buvo anais tautinį atgimimą į XVI amžių, ar
siais nepriklausomybės metais diplomato ir rašytojo labai lite
laikais
Lietuvos
patriotai.
Vis
dar
naudojau Romoje,
ruošdamas
tai iškreipdamas protestantizmo
jau buvo pasukęs ir Antanas Vai ratūrinis dienoraštis "Žemė de
„Šiluvą Žemaičių istorijoje"). mes nesusigaudom anų laikų pa vaidmenį, ar kreivai aiškindamas
čiulaitis.
dėtyje, išskirdami kalbiškumą ir
ga" (1956). U ž šį veikalą jau po
Abejoju V. Trumpos tikslumu, tautiškumą, lyg neturėtume pa vysk Baranausko santykius su Į
rašytojo mirties paskirta jam Lie
Šiandien čia išskirtinai prisi
nes jisai ir man priskiria tai, ką vyzdžių, sakysim, airių, kurie, Auszra (žr. jo knygą Veidai ir
tuvių
rašytojų draugijos premija.
mename Jurgį Savickį. Jeigu gy
asai tiktai cituoju iš kiti}. A. Ša visiškai savo kalbą praradę, ne vardai, 1973)", galėčiau tiek pa
Ji sunaudota paminkliniam ant
ventų, tai Šiemet gegužės 2 d.
poka pakankamai buvo kritiškas, pasidarė anglais, arba žydai be sakyti. Tautinį atgimimą kėlė į j
XVI a. jau kan. J. Tumas-Vaiž
būtų atšventęs savo 90-tą gimta kapiui įrengti rašytojo amžino
kad šitaip redaguotų savo nuomo savo kalbos išlikę žydais.
gantas, tad gal man jau nederė
dienį. Tačiau rašytojas ir diplo poilsio vietoje Roąuebrune, Pietų
nę. Jis gi žinojo, kad Kosciuška
V.
Z
—
1952.
XIL
22)
UetoRašytojas
ir
diplomatas
Jurgis
Savickis
(1890.
Nemato V. Trumpa skirtumų tų priskirti šios garbės. Ta krypti
matas mirė 1952 m. gruodžio 22 Prancūzijoje. Apie ten praėjusi
teisė ir nubaudė šių vyskupų žu
vos
nepriklausomybės
pirmaisiais
metais.
paskutinį rašytojo gyvenimo eta
tarp lenkų ir lietuvių ir labai bū mi tačiau mus lenkia galvoti Jur
d. Prancūzijoje.
dikus, dėl to įtaigoti, lyg pats Kos
pą labai vaizdžiai pasakoja Jo
dingoje Lietuvos masonų refor gis Lebedys savo kruopščiomis
ciuška būtų pritaręs ar įsakęs
1
moje, kurią mojosi pravesti žemai studijomis. Argi visai pateisina Aš pats skyriau tam darbui pus
Jurgis Savickis mūsų li nas Aistis savo atsiminimų kny
bausti tariamus valstybės išdavi
čiai. Praslysta šį klausimą bana mas ligšiolinis nesugebėjimas riš trečių metų, ir kam gi ar kad iš
teratūroje pasilieka kaip ne goje "Apie laiką ir žmones" (19
kus, mūsų vyskupus, per daug jau
liai ir šokteli kelti buvusį masonų ti tų trijų tautinio pasireiški kreipčiau tikrovę. O gal V.
pamirštamas
lietuvių
pro 54). Sukakties proga norintiems
būtų nešapokiška. Rašydamas
vadą kan. Mykolą Dluskį, pri mo „salų", kurių dvi pastarosios Trumpa ir kiti, be studijų, laikosi
• CHRONICLE OF THE zos atnaujintojas, kai reikėjo su rašytoju Jurgiu Savickiu pabu
apie konstituciją, Šapoka žinojo
mindamas Jezno dvarininko St. beveik susibėga, o pirmoji buvo iškreipto vaizdo ir nenori su juo CATHOUC CHURCH IN LTT- žengti žingsnį toliau nuo tradici voti jo vilutėje "Ariogaloj" ant
lenkų priekaištus Varšuvos seime
Moravskio pagyras.
Pilnesnį pertraukta tik fizinių, ne išvidinių išsiskirti.
HUANIA, No. 38, May 1, 1979. nio realizmo, net dar toliau nuo Viduržemio jūros kranto, patar
vysk Masalskiui dėl tariamų vi
Dluskio vaizdą pateikia gerai do priežasčių. Reikia stebėtis skirtu
Buvo įdomu dirbti Romoje, A Translation of the Complete Igno Šeiniaus impresionizmo. Šio tina paimti į rankas čia minėtų
suomenės turtų eikvojimo ir gob
kumentuotas St. Malachowskio - mu: dirbantieji lituanistinį darbą
šumo (seniūnijų valdymo). Bet
nes galėjau naudotis įvairiomis Lithuanian Original, LIETU je slinktyje Jurgis Savickis didžia Jono Aisčio atsiminimų knygą.
kbrd.
Lempickio
veikalas
,,WolnomuJ
Lietuvoj
turi
žymiai
platesnių
akigi jis pats mini, kad šiuos priekaiš
bibliotekomis. Svarbiausia, bu VOS KATALIKŲ BAŽNTCIOS dalimi yra moderniosios mūsų
larstwo
na
ziemiach
davvnego
račių, o čia kai kurie užsikonser vo gyvas bendravimas su būriu is KRONIKA, xNo. 38 Documenttus Lietuvos atstovai atmetė, vys
Wielkiego
Księstvva
Litewskiego"
vavę
senose pažiūrose, susidariu torikų, tada plušusių „Lietu- ing the Struggle for Human
kupą gynė arba teisino. Šapoka
(Wilno
1930).
Tai
buvo
vienas
iš
pildančioje redakcijoje Viso to
siose
be specialių studijų. Te vių
iškėlė vysk. Masalskį, kaip pirmą
enciklopedijai".
Būdavo ; Rights In Soviet-Occupied Lithu- Y. 11207.
tų
prolenkiškų]
ų
„patriotų",
len
išdava: "Pasaulio Lietuvis" šian
nai nebėra baimės atiduoti nuo sankirčių, gyvų ir atkaklių disku ania Today. Traasiated by: Vata
jį, kuris bandė atpalaiduoti Lie
Gražiai parirošto leidinio įva
kęs
Lietuvos
masoniją
Varšuvos
dien jau yra tapęs vargia! ar ko
pelnus dvasiškiams, pasireišku sijų bei aiškinimosi. Ivinskis, sa' Matusaitis. Translation Editor;
tuvos Bažnyčią
nuo Lenkijos
de skaitytojas supažindinamas su
lietuviškumu ar lietuvių kysim, negalėjo sutikti su manim, Rev.
(Vilniaus vyskupijai gauti savi tikslų kryptimi. Nieko nuosta siems
Casimir
Pugevičius. religiniu gyvenimu nepriklauso kios plytos nesudaužomu gyvo
tos metropolijos teises). Šiam pla baus, kad jis buvo sužavėtas „Na kultūrinėj veikloj, o čia šis barje kad mūsų protestantizmas prade- į Published by the Lithuanian R. moje Lietuvoje ir bolševikinėje sios ir kūrybingosios mūsų išei
nui vyskupas parengė beveik poleono priglobstyje atsinauji ras vis dar neperžengtas ir tai jo karpyti katalikų nuosavybes j C Priests' League of America, okupacijoje. Numeryje minimi vijos veidrodžiu.
visus Lietuvos atstovus ir pristatė | nusia
j į Lietuvos unija su Lenkija", ypač jausti V. Trumpos pasisaky anksčiau, negu jis (Ivinskis) bu 351 Highland Blvd. Brooklyn, N faktai daugiausia liečia šias vie
• LATVAS, 1980 m. kevas —
grįžo rusai, muose. Jis niekina, sakysim kun.
Varšuvos seimui. Tuo savo pla
vo
radęs,
rašydamas
savo
,,Merketoves:
Didvyžius,
Garliavą,
Kau
balandis,
Nr. 2. Religinio ir tau
nu jis pirmiausia suerzino lenkus ! jis tris kartus kreipėsi raštu į rusų dr. Mykolo Olšauskio „Bromą at lį Giedraitį ir jo laikų Lietuvą".
ną, Kelmę, Klaipėdą, Krosną, Ky tinio gyvenimo dvimėriesinis
Petrapilyje, vartą in vviecznastį" (Vilniuje
taip, kad šie neleido lietuviams ' masonijos centrą
Dvarininkai
kaip
žinia,
pradėjo
bartus,
Mažeikius,
Panevėžį, žurnalas. Leidžia Marijonų vie
CHRONICLE
OP
THE
toliau kalbėti. Tada lietuviai ne bandydamas Lietuvos masonus 1753), kai tenai ji jau giriama, atiminėti iš katalikų vadinamas
GATH011C CKURCH
Šaukėnus,
Slabadus,
Švėkšną, nuolija. Redaguoja kun. J. Vaš
leido lenkams svarstyti kitų klau
IN UTHUANIA
gana įsakmiai, nes parašyta dešimtines, paskui visas žemes,
Telšius,
Užventį,
Viešvėnus,
Vil kas, MIC. Redakcijos ir adminis
No.38. May I, 1979
simų. Lenkai tada iškėlė planą
originaliai, autoriaus surinkta iš naikino buvusius bažnytinių fun
nių, Žaliąją. Gale duodamas net tracijos adresas: 4545 W. 63rd St,
panaikinti Lietuvai savitas, ne
* Baigęs rašyti šį straipsnį, ne įvairių kalbų medžiaga, susilau dacijų aktus, pagaliau ėmė nusa
septynių puslapių minimų asme Chicago, IL 60629. Metinė pre
priklausomas pozicijas — kancle tikėtai gavau pas Br. Kviklį "Se kusi 20 leidimų, buvusi visą šimt vinti pačias bažnyčias. Teikda
nų indeksas.
numerata JAV ir '(Kanadoje' —4
rio, etmono ir iždininko. Tada novės" II tomą su minėtu A. Ša metį nepakeičiama lietuviškos masis į Šiluvą, į jos savininkus
dol., kitur —5 dol.
vysk Masalskis bažnytinį klausi pokos straipsniu. Vysk. Masalskio skaitybos knyga, tegu ir su neto bei artimus giminaičius, kurie
• PASAULIO . LIETUVIS, Straipsniai: Be mirties nėra pri
mą „atitraukė" ir gynė valstybi charakteristiką jis užbaigia išnaša bula kalba.
valdė įvairias vietoves, radau, kad
1980 m. vasario — kovo mėn., sikėlimo (J. Vaškas), Sv. Juozapo
nes pozicijas. Argi Šapoka galė
Dėl protestantizmo, kai recen ši akcija Šiluvoj buvo pradėta jau
(nr. 240), kur "be nurodytu (trijų
Nr. 2 — 3. Leidinys Bendruome ir Marijos moterystė (kun. J.
jo vysk Masalskį pavadinti „ru
lenkiškų, Y) veikalų", Šapoka pažy zavo mano knygą „Šiluvą Že 1533 metais. Tokių pirmųjų
nės minčiai ir gyvenimui. Lei Duoba), Išvadavimas ir I kojų
sų parsidavėliu" (ir kodėl tik ru
mi dar tris lenkiškus autorius: J. maičių istorijoje I d.", V. Trum ženklų užtikau Žeimiuose ir Tau
džia Pasaulio Lietuvių Bendruo plovimas (Sesuo M. Palmira),
sų, o ne ir prūsų), nes jis kreipėsi I Kurczews!q\ W. Przyalgowskį ir pa nedarė tokio priekaišto, kaip ragėje, Kražiuose ir Krakėse.
menės valdyba Redaguoja: Ro Džentelmenas (J. H. Cardinal
nūnai;
netgi
labai
teigiamai
apie
Ivinskiui
to
vis
dar
buvo
per
ma
pas vienus ir kitus, bandydamas j Kraszewskj. Ir toliau rašydamas apie
mas Kasparas, Linas Rimkus, Emi Newman). Kituos puslapiuos: ar
apginti Lietuvos reikalus nuo len- vysk. Masalskio veiklą, nuolat nuro- ją atsiliepė. Kodėl dabar ta pati ža. Jis kėlė bažnytinių turtų nu
lija Sakadolskienė ir Romas Saka- kivyskupo Jurgio Matulaičio bea
knyga
jau
„iškreipė"
protestan
savinimą
bene
30
metų
vėliau,
o
do
naujus
lenkų
autorius.
Vadinas,
dolskis (vyr. red.). Spaudžia tifikacijos bylos žinios, Maldos
kų - jakobinų užmačių. Ar neva
tizmo
vaidmenį?
Ar
V.
Trumpa
bažnyčių
dar
vėliau
ir
jų
skaičius
mano
prielaida
pasitvirtino:
Šapoka
"Draugo" spaustuvė. Adminis apaštalavimo intencija, Ai A
žiavo pas rusų care Kotryną lenper
tą
laiką
pats
paraše
kokią
palyginti
buvo
mažas.
Bet
vieną
truoja Daina Kojelytė. Redakci- Elzbieta Račiūnienė ir kt. Plati
kų valstybės atstovai — vyr. et- perduoda lenkų šaltinių nuomonę,
monas Branickis, Rzevvuskis ir Sz. ne savo; be to, prieš neigiamus pasi naują studiją, atrado naujų da dieną jis gauna iš K. Jablonskio LKB Kronikos Nr. 38 angliškosios lai os ir administracijos adresas: 5620 religinio gyvenimo kronika,, poe
Potockis? Kodėl jie nevadinami sakymus jis pateikia iš tų pačių šal lykų, ar atsekė pas Ylą padarytų Vilniaus archyvuose rasto doku dos viršelis: nuotraukoj kun. Antanas S. Glaremont Ave., Chicago, IL. zija: Benedikto Rutkūno, L-Kovo
„rusų parsidavėliais" ir nebuvo tinių ir teigiamą apibūdinimą. Tai- kokių klaidų? Rodos, nieko nei jis, mento kopiją su visų nusavintų Lukošaitis atnašauja šv. Mišias 1979 60636. Metinė prenumerata — ir K. Gaudenio (abiejų iš pogrin
metų Velykose Žaliosios (Vilkaviškio
nužudyti? Labiausiai stebina V. I gi, šapokayir lenkų šaltinius naudo- nei kiti neparašė. Tad kokiu pa bažnyčių sąrašu, paruoštu vysk apskr.) kapinėse, nes vietinė bažnyčia 6 dol.
dinės "Aušros"). Numeris iliust
f
Trumpos neapdairumas lenkų is- Į damas, nėra vienpusiškas, kaip V grindu jis daro tokį piktą kalti M. Giedraičių kurijos. Tada, at valdžios įsakas paversta malūnu.
"Pasaulio Lietuvis" šiandien ruotas dailininkų darbais, =
torijos interpretacijoms.
Vysk į Trumpa. "...Tai vienas Šviesiausių nimą? Ar tuo jis neperžengia pa nešęs man tą sąrašą parodyti, sa
jau tikrai yra ne koks kuklus
• MUZIKOS 2INIOS, J 9 7 9
ir nediskvali- ko: Dabar teks iš naujo redaguoti
Masalskis yra turbūt antroji mū- \ XVIII amž. pabaigos Lietuvos mag-Į dorumo riby
Bendruomenės biuletenis,
ar m., Nr. 3—4. Leidžia Lietuvių
visą
Merkė";
Giedraitį
ir
jo
laikų
natų,
tikrai
nepaprastų
gabumų
irjfikuoja
savęs
kaip
istoriko?
krašto asmenybė labiausiai
čia visko išsėmęs plačiuose istori blankus mėnesinis laikraštis, bet vargonininkų — muzikų sąjun
lenkų suniekinta, kaip ir kalvinis aukštos erudicijos vyras. Kultūri-; Mano rankraštį skaitė kritiškai Lietuvą.
jos laukuose. Žinovu gali save visas lietuviškosios veiklos sritis ga. Redaguoja Vytautas Kerbelis.
tas Jonušas Radvilas, kuris 1655 niam Lietuvos gyvenimui jo reikšmė i pirmaeilis istorikas 2. Ivinskis, Sąžiningas istorikas tikslina ki laikyti tik vienu ar kitu klausi apimantis, puošnus ir stambokas
perrašė istorikas R- Krasauskas. tus ir save patį- Jis niekad nesijau- mu, kuriam pašvenčia daugiau žurnalas. Tai kone mūsų jau Išeina keturis kartus per inetus.
metais pasirašė Kėdainiuose są neabejotinai didelė" (o.c. 153).
Muzikinės kronikos redaktorius
jungą su švedais, atsimesdamas
laiko, labiau įsiknisa į šaltinius, nosios kartos stebuklas — jų ran
— Juozas Stankūnas. Metinė, pre
nuo unijos su lenkais. Radvilo
nors ir tada gali būti neįžvelgtų kose dabar ir žurnalo redagavi
numerata
— 5 dol. Redakcųos ir
mes nelaikom valstybės išdaviku
spragų. Tikras istorikas - tyrinė mo ir jo administravimo darbai
ar švedų parsidavėliu, o vysk
tojas yra atsargus, o arogantas iš bei rūpesčiai. Ir viskas ne rau- administracijos adresas: 63 g - 23
Wetherole St., Rego Park, N . Y.
Masalski dar vis plakam lenkiš
duoda savo paviršutiniškumą.
kiasi, bet plečiasi ne vien tik sri 11374.
ku liežuviu, užuot plakę lenkus Dėl vysk. Baranausko santy- čių, temų ir ju skyrių apimty
Rašoma apie kompozitorių Je
jakobinus už mūsiškių žudymą,
j kio su Aušra esu pasisakęs savo je, bet ir naujais žmonėmis pasironimą Kačinską, jo kūrybą i r jo
ginant (gal ir ne visada vykusiai)
knygoje Vardai ir veidai. Bankūrinių koncertą Kultūros židiny,
mūsų valstybės reikalus. V.
\ dziau pralaužti vienpusiškai susiTBB1
Brooklyne
(p. j.), apie "Sekminių
Trumpa praranda istorinį orumą,
| darytą, be gilesnių studijų, pažiū
vainiko*spektaklį
(Alf. Nakas),
kai vysk Masalskiui niekinti lau
rą, kad jis buvęs priešingas auš
UETTTS
apie muziką Vincą Mamaitį, apie
kiasi dar K. Prapuolenio, kurio
rinei tautinio atgimimo srovei.
Juozą
Stankūną ir jo plokštelę.
Cia noriu tik priminti Ant Alek
veikalas „Lenkų apaštalavimas
Plati
muzikinio
gyvenimo apžval
nos vieną įsidėmėtiną pastabą.
Lietuvoj" kitų mūsų istorikų ne
ga.
Kartą, vieno istorijos seminaro
laikomas vertu dėmesio šaltiniu.
metu, jis buvo paklaustas, ar mū
Tegu šis vyskupas nebuvo šven
• PIRMIEJI ŽINGSNIAI, 1980
sų
praeities tyrinėjimuose ne
tuolis asmeniškame gyvenime,
m kovo mėn., Nr. 3. Kristijono
reikia rimtos revizijos.
Alekna
vis dėlto jis buvo uolus ir pažan
Donelaičio lituanistinių msįkykatsakė:, Taip. Daug yra be reika
gus vyskupijos
administrato
lų mokinių laikraštėlis. Beina
lo ir be dideliu nuopelnų išaukš
rius, švietėjas, pirmasis plačiu
4 kartus per mokslo metusi Fi
tinta, o kiti, turėdami nuopelnų,
mastu išplėtęs parapinių mokyklų
nansuoja mokyklų tėvų komi
neįvertinti" (P. Šležas apie A.
tinklą (juo bus vėliau sekęs vysk
tetas. Spaudai paruošia mokyt
ografija)' Alekną, Atheneum IL 1931,72).
Valančius Žemaičių vyskupijoje), Sauiius Ikamas
Vilnių*
D. Bindokienė,
.a

Nauji leidiniai

•

I

šeštadienis, 1980 m. gegužės mėn. 10 d.

MŪSŲ KALBA
*: arr.;

Apie du žodžius ir vieną pavardę

•J*

P. JONIKAS
Dr. J. Grinius straipsnyje)
.
..
. U S J | Bendrija. Laurynas St(u)oka.
į n ? r ' D e t a n t e ' ", išspausdintame 1980.
II. 9. "Draugo" kultūriniame
,..
priede, pasisako dėl šių žodžių
„v' r
vartosenos lietuvių kalboje, mei,,„ .lydamas išgirsti ir kalbininkų
į £Sn nuomonę, nes pats nesąs kalbi
ninkas.
* Uc

šalia jo pagrindinės reikšmės —
"vandens atslūgimo" — jau di
džiajame akademiniame "Lietu
vių kalbos žodyne" žymima ir
perkeltinė reikšmė — "ko nors
vystymosi susilpnėjimas", vis dėl
to pastaroji reikšmė jame nėra
taip artimai susijusi su įtampos
mažinimu, kaip atlydyje.
; .- Ei
Kad skaitytojai priprastų prie
Detentė
detantės lietuviškojo atitikmens,
.^
Sį skolinį (kurį J. Grinius ka- tektų iš pradžių
skliaustuose
kažin kodėl rašo detante — su nurodyti ir svetimąjį žodį, skoli
-e vietoj -ė) lietuviškoji tremties nį, pvz. atlydys
mQa
(detante).
spauda dažnai rašo detentė, bet,
rodos, rečiau (kaip pvz. " D r a u 
Stuokos pavardė
gas") detante.
J. Grinius nepatenkintas, kam
Jau seniau esu laikraščio re
Vilniaus katedros ir Vilniaus ro
dakcijai laišku priminęs, o pas
tušės kūrėjas lietuvių enciklope
-6* ! kui trumpai ir spaudoje nurodęs dijose (bostoniškėje ir sovietinė
y a (Lituanistikos darbai, IV, 1979, je), o taip p a t ir kitoje lietuviško
psl. 31 — 32), kad mūsų bendri
je spaudoje dabar vadinamas
nės kalbos bei rašybos raidos ir Stuofea(t.y.Laurynas Stuoka-Guce
jos polinkiu dėsniais reikėtų ra vičius, kur pastaroji yra susibajošyti detante, bet ne detentė. Pa rintoji pavardė). J. Grinius teigia,
staroji forma tėra šio žodžio (prc. jokių kitokių įrodinėjimų nepa
dėtente
"įtempimo atleidimas; teikdamas, kad architekto pavar
tarpvalstybinių
santykių įtam dė turinti būti Stoka, matyti,
pos mažinimas") grafinio vaizdo m a n y d a m a s , kad ši pavardė tu
persirašymas pirmiausia iš ang ri būti kilusi iš rytų aukštai
liškosios spaudos. M Ū S Ų skolinių čiams pažįstamo žodžio stoka "trū
raida rodo, kad mes svetimus kumas, stiglius" (nes architek
bendrinius žodžius skolinamės — tas kilęs iš Kupiškio parapijos).
paprastai per savo kaimynus (ne
tat
Čia neprieinant lietuvių pa
iš pirmo originalo) — daugiauvardžių
rinkinių bei
atitinka
^ n sia pagal tartį, o ne pagal origi
m
ų
archyvų,
nėra
lengva
spręsti
nalo rašybą. Tuo būdu jau se
šios
pavardės
formos
ir
kilmės
niai mums pažįstama
Antantė,
antantė
(pagrindinis originalas klausimą. Vis dėlto pirmiausia
prc. enterite), kuri duodama ir darosi neaišku, kodėl J. Griniui
o
"Tarptautiniu žodžių žodyne" nepriimtina pavardė 'Stuoka,
turi
būti
Stoka
tik
dėl
to,
kad
yra
(Vilnius, 1969). Plg. ir detande,r£s v ~garo slėgimo mažintuvas; bendrinis žodis stoka, kuris pa
stūmoklinė mašina, dirbanti su vardei bent teoriškai atrodo ir
suslėgtomis dujomis" (pagr. orig. neįprastas. Tiesa, yra pažįstama
prc. detender "sumažinti spaudi pavardė Stokos, bet ji kilusi iš
mą", ten pat), desantas (pagr. Stokos (o ši iš Stach, atsiradusio
orig. prc. descente). Parašoma ir iš Stanisfatv...). Kitos pastarosios
.- antanta (V. Gailius, Vokiškai - pavardės lytys: Stokus, Stakė, Sta• .' lietuviškas žodynas, Tuebingenas, kelė... T u r b ū t J. Griniui nepa
tinka Stuoka dėl to, kad šiokios
1948, s. v. Entente).
pavardės
etimologija (kilmė) jam
-'.tV
Kad kai kurios kitos tautos raneaiški.
Tačiau
vien dėl to jo
-<it- šb detentė, entente....
(prancū
kiu
būdu
negalima
tos formos
zai, anglai, vokiečiai...), tai dar
•T nereiškia, kad ir mes turime atmesti. Reikia manyti, kad Lie
*— taip daryti: mes rašome ir, su tuvoje taip rašoma ne be pagrin
prantama, turime rašyti pagal do. M L T E Stuokos pavardė pa
teikta su tvirtaprade priegaide.
•hq -savo kalbos ir rašybos dėsnius.
cq«raū Bet J. Grinius siūlo nevartoti Jei pavardė būtų kilusi iš bendri
;
šio skolinio, kuris jam esąs n e nio žodžio stoka, ji ir rytiečių
— tarptautinis žodis, o "šiurkštus šnektose, kirtį atitraukiančiose į
barbarizmas". Kaip ten bežiūrė šaknį, nors ir turėtų vienabalsį o,
tume į tokį šio žodžio klasifika- negalėtų turėti tvirtapradės prie
.z vimą, reikia pritarti J. Griniui, gaidės (priegaidė tada būtų la
:; kad būtu geriau turėti lietuviš- biau panaši į tęstinę). Visai ga
x!, ką jam pakaitą. Kartais tokių pa- limas dalykas, kad pavardė, kaip
A kaitų ar aprašomų svetimžodžio teigia ir J. Griniaus minimasis E.
.;„. nusakymų mūsų spaudoje ir pa- Budreika (literatūra ir menas,
... sitaiko. Tačiau Lietuvoje ararto- 1980. L 19, Nr. 3 ) , buvo Kupiškio
1765
dvižodis įtampos
(įtempi- parapijos baudžiauninkų
m.
sąraše
užrašyta
Stoka
dėl
to,
-.;• mo) marinimas
(mat, sovietinė
kad lietuvių dvibalsis no lenkiš
•>••> spauda skolinio detante nevarto
kai
buvęs rašomas o. Kad daž
ja) esąs nepatogus, todėl J. Gri
niausiai
taip buvo elgiamasi, ro
nius siūlytų kiek pakeistos reikš
Y\f\
do
daugelio
lietuvių pavardžių
mės atotampą, Pastarasis žodis
"(vardininkas atotampą') "Dabar h- vietovardžių lenkiškas rašy
tinės lietuvių kalbos žodyne" (II mas, pvz. Jodis "Juodis", Kodzis
Jeid., Vilnius, 1972) taip nusako "Kuodis, -ys" (XVII a pradžios
mas: 1. virvė, jungianti ratų Vilniaus šv. Jono bažnyčios san
ir krikšto registracijos
priešakį su paskuigaliu, vežant tuokų
sąrašuose"),
Sosry "Suostas", Sze/""kartis, rąstus; 2. viela, į kurią
szole
"Šešuoliai"
ir k t (Z. Zin
;.„"" nors pusę tempianti stulpą, kad
kevičius,
Lietuvių
antroponimi~ jis tvirčiau laikytųsi.
ka, Vilnius 1977, psl. 98 — 9 9 ) .
Bet šis žodis tam nelabai teKad pavardė Stuoka lietuviams
- tiktu, nes jis iškelia ne "įtampos
nesvetima,
liudija ir žemaičio pa
"mažinimo" reikšminį
atšešėlį,
bet įtampos prilaikymą nuo jos langiškio, matematikos vadovė
nusvirimo į vieną pusę. Reikš lių autoriaus J. Stonkaus (1886
minį įtampos mažinimo atšešė — 1946) pavardė, kuri į bendri
išversta
lį geriau iškeltų atlydys, gal ir nę kalbą tegali būti
atlyda, nes mes savo kalboje Stuokus. Jo pavardė M L T E irgi
Įtempimo, įveržimo mažinimą pateikta su tvirtaprade priegaide.
»

•

•

•

paprastai reiškiame priešdėline
atleisti forma. Plg. pasakymą:
"""•Virvė per daug įtempta — at""-.feasfe. Taigi čia tebūtų tik pačioI Je šaknyje tūnančio kito reikšzz: fcrinio atšešėlio iškėlimas šiame
n žodyje, kurio pagrindinė kasdie.. nio gyvenimo reikšmė yra "šal
čio atsileidimas, atodrėkis". Jau
mažiau tetiktų atoslūgis. Nors

DRAUGAS — MOKSLAS, MEČIAS, U T E R A T C R A
čioji visuomenė t a m nepritarian
ti, o, kita grįžus, ir nežinia, kur
lietuvinimas turįs baigtis, nes,
Bažnyčią išmetus, liekas neme
tamas pvz. toks pat slaviškas sko
linys knygą.
Apskritai yra geriau vartoti sa
vus, lietuviškus žodžius kurioms
sąvokoms nusakyti, nes jie —
dėl savo žodžio šaknies bei jo da
rybos permatomumo, aiškumo —
lietuviui suprantamesni ir dau
giau pasako, negu svetimieji. Pap
rastai tik vad. bendrieji tarptauti
niai kultūros ir civilizacijos ter
minai bei žodžiai labiau telinkstama skolintis, nors ir čia nevie
nu atveju prireikus ieškomasi sa
vų žodžių (plg. ir mūsų dorovė
"moralė", kalbininkas "lingvis
tas", tarmetyra "dialektologija",
veiksnys "faktorius"). Bet kalbo
je reiškiasi ir tautinis veiksnys,
mūsų kalboje ypač buvęs gyvas
tautinio atbudimo metu, priešin
gas daugiausia slaviškiesiems sko
liniams bei barbarizmams —
neretai primestinei bei prievarti
nei įtakai, gožusiai mūsų kalbą
ir grėsusiai net jos gyvatai. T o 
dėl daug ypač slaviškųjų skoli
nių, barbarizmų buvo išveista
iš mūsų kalbos XIX a. gale ir
XX a. pradžioje labiausiai J. Jab
lonskio, o bažnytinės kalbos gry
ninime nemaža padėjo kun. K.
Jaunius, nors nevienas senesnio
sios kartos dvasininkas ypač XIX
a. priešinosi tų skolinių išmeti
mui. Gerokai slaviškų skolinių
mūsų kalboje ir paliko, labiausiai
tų, kuriems tada ir gerų savų
pakaitų neturėta ar nespėta susi
rasti.
2inoma, teoriškai galima ir
toliau varyti tą bažnytinės kal
bos gryninimą, bet praktiškai
tam yra nemaža sunkumų. N e 
lengva išveisti senus ir plačiai įsi
galėjusius skolinius; ne visada tam
yra ir būtino reikalo, nes, rodos,
nėra nė vienos kalbos, kuri netu
rėtų skolinių. Bet jei Bendrija
dalyko žinovams (teologams) at
rodo tinkama, tai kalbiniu požiū
riu ji vargu kuo bedėta. Dabarti
nė bendrijos vartosena mūsų kal
boje neužkerta kelio ir kalbamajai religinei reikšmei išsitekti se
mantiniame
(reikšminiame)
šios formos lauke. Plg. "Dabarti
nės lietuvių kalbos žodyno" (Vil
nius, 1972) bendrijos apibūdini
mą: 1. kokio nors bendro tikslo
siekiantis susivienijimas; 2. drau
gija, draugystė. Tiesa, iš pradžių,
pereinamuoju laikotarpiu, nevie
nas galės jausti, kad Bendrija
neatstoja Bažnyčioje prigyvento
priereikšmio — vad. konotacinės
žodžio reikšmės, t y . jausminio
bei idėjinio reikšminio atšešėlio,
kurį žodis iškelia kalbėtojo bei
rašytojo ir klausytojo bei skaity-

Apie Bažnyčios keitimą
į Bendriją
J. Grinius pritaria ir kitų (Pr.
Gaidos, bene ir kitų)
siūly
m a m s vartoti Bendriją slaviška
jam (gudiškajam)
Bažnyčios
skoliniui pakeisti. "Draugo" re
dakcijos pridėtoje pastaboje į siū
lymą žiūrima skeptiškai, nes pla Pn±?$r> tulpėm
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m. vasarą, tegaliu atsakyti: bė
gau nuo dvasinės ir fizinės nelaisvių, kurias į Lietuvą nešė So
vietų Rusijos tankų divizijos".
Apie dvasinį Lietuvos neparuošimą ir nepasiruošimą egzo
dui gana vaizdžiai pasakoja A.
Plateris: "...Lietuvoje pirmą sykį
susidūrėme su tremties problema
1939 m. ankstyvą rudenį, kai So
vietų Sąjunga iš rytų smogė Len
kijai... Kaskart daugiau lenkų
pabėgėlių matėsi Kauno gatvėse,
0 mes jautėmės laimingi, kad
galime tęsti savo įprastą norma
lų gyvenimą Lietuvoje. Atrodo,
niekam neatėjo į galvą, kad už
kelerių metų ir mes patys atsi
dursime tremtinių padėtyje". Ta
da niekas netikėjo tokiu galimu
mu.
Rašinyje "Okupantų skriaudos
vertė pasitraukti" taip pat pasa
kojama ir apie enkavedistų siau
tėjimą Panevėžyje ir birželio mėn.
25 d. jų įvykdytus nužudymus
Kryžių kalno Jurgaičiuose (J Šiaurę uuo Šiaulių) dabartine nuotrauka. Nasaskatttuojama daugybe krytių Ir minios apskrities ligoninėje ir prie cuk
juos belankančių imonlų. Kalnas šiuo metu yra tapęs tikinčiosios, u* laisvo žmogaus teises ir ut tautos laisvę raus fabriko. Kituose rašiniuose
kovojančios Lietuvos simboliu.
pasakojama apie VI. 14,15 d. iš
vežimus, kurių visas aplinkybes
matė rašinių autoriai. T a i , tikrą
ja to žodžio prasme, liudininkų
parodymai.
Rašinių autoriai
įvairiausių
Mes einame su dideliu tikėjimu,
MES
ŽENGIAME
profesijų,
nors
gausiausią
grupę
Darbais galingi,
nepalaužiami.
sudaro
mokytojai,
viso
8;
profeso
Užkursime visoj tėvynėje
Dienas dienom
išgražinę.
riai 3; valdininkų bei tarnautojų
Tėvynės meilės laužą!
Mes Žengiame!
—
6, karių 3, kunigų 2, ūkininkų
Amiko
Gana svajonių ir saldžių
miražų,
4 ir t.t. Dauguma autorių per
Per daug jau vaikščiota
padangėmis.
pirmąją bolševikų okupaciją bu
TIESOS
ŽIBURYS
vo
likę Lietuvoje. Kilimu ir dar
Mes einame!
Ėjau aš žiburį tiesos iškėlęs,
bo
vietomis
— iš įvairiausių Lie
Po kojom skamba brangi, miela žemė,
Ir bėgo nuo manęs visi.
tuvos
kampų;
labai įvairaus am
Prisimenam jos laisvės
kainą...
Ir veidą dangstėsi
šešėliais.
žiaus. Kitaip tariant, autoriai su
Gana ją priešai purvino ir žemino!
Nes sąžinė jų buvo neteisi.
savo pasakojimais sudaro savitą
1940-1944 m. Lietuvos lietuvių
Krauju nuplovėme likimą vergo,
O spindesy tiesos vainiko
"skerspjūvį".
T a i p pat reikia ma
Ranka rankon žygiuoja broliai aisčiai
Baltieji kūdikiai
paliko,
nyti,
kad
tai
yra ir lietuvių egziPer krw inas audras ir darganas
Ir vargšai elgetos, ir tie,
lų
"skerspjūvis".
Tačiau to negaIšnešim laisvę, saulėtą ir skaisčią!
Kurie kaip žvaigždės
nekalti.
1 Ii pakakti. Tokio pobūdžio doA.
Tautmila
[ kumentacijos
ir šiai dienai ir
A u š r a , 1979 m . lapkritys, Nr. 19(59).
ateičiai reikia kuo daugiau. To
kia medžiaga būsianti reikalinga,
•
kai bus įmanu rengti Sovietams
tojo sąmonėje. Tačiau ilgainiui
bylą būsimajame tarptautinia
toks naujadaro trūkumas išnyks
me tribunole dėl lietuvių Tautos
ta, kaip kad yra atsitikę ir kitų
genocido.
slaviškųjų bažnytinių skolinių at
Red. pastaba. Šioje knygoje
vejais, kai tie skoliniai bavo pa
mažiau
minimi okupantų prie
keisti lietuviškaisiais žodžiais bei
J.
DAINAUSKAS
spaudos
ir
genocido veiksmai Lie
naujadarais. Tik morfologinio da
tuvoje, kadangi tam buvo skirta
rumo (priesaginių vediniu) po
žiūriu Bendrija, pati jau turėda
BĖGOME NUO TERORO. Iš tėvy nių atsirado ir tokie "egzodo prie ankstybesnė to paties kun. J.
ma priesagą (-ija), terminu nela nes išblokštųjų atsiminimai. Redaga žasčių" pagrindai, kurie tada, Prunskio paruošta knyga "Lietu
bai tebūtų paranki. O naujadarą vo Juozas Prunskis. Išleido Vytauto 1944-45 metais, tikrai nebuvo ži va bolševiku okupacijoje". Kny
sėkmingiau prigydyti tebūtų ga Didžiojo Saulių rinktinė 1980 metais nomi. Sakykime, Ribbentropo - ga "Bėgome nuo teroro" yra lyg
lima sutarus bent bažnytinei vy Chicagoje. Kalbą žiūrėjo Juozas Ma- Molotovo slaptas susitarimas a- antra dalis, liudijimai apie bėgi
silionis. Viršelį ir aplanką piešė dail.
resnybei (ar vyresnybėms) ir jį Jonas Tričys. Spausdino "Draugo" pie "įtakos sferų pasidalinimą mo sunkumus ir pavojus, vaiz
įvedus į tikybinę raštiją, ypač mo spaustuvė, 4545 W. 63rd St., Chica- Pabaltijyje", arba apie Vorkutos duojanti, kad bolševikų okupaci
kyklinius vadovėlius. Ir tai žodis go, IL 60629. Knyga iliustruota, 288 geležinkelio tiesimo baisenybes, ja tikrai buvo nepakeliamai žiau
teimtų gajau plisti priaugančio psl., kaina — 7 dol., gaunama "Drau kur kiekvienam pabėgiui tekusi ri. Šiuo leidiniu norėta palikti ateičiai duomenis apie paties bė
je ar priaugsimoje kartoje. Tuo ge"vieno žmogaus - kalinio gyvybė.
gimo Šiurpius išgyvenimus.
•
tarpu realiosios, praktinės mūsų
Tie faktai tapo žinomi, tik karui
tautos gyvenimo sąlygos tokiam
"Bėgome nuo teroro" knygoje pasibaigus.
plitimui, žinia, nėra palankios.
yra 39 asmenų rašiniai, pareiš
Pastebėtina, kad veik niekas iš
ATSIŲSTA PAMINĖTI
kimai, pasakojimai ar net saviti tų autorių dabar net neužsimena
• ŠALTINIS, 1980 m., Nr. 2.
parodymai. Gal jie ne vienodo apie tai, jog daugumas 1944 m.
Tikybinės ir tautinės minties
vaizdumo ir ne vienodos įtampos. besitraukusių iš Lietuvos į Vokie
dvimėnesinis žurnalas. Leidžia
Bet juose, nors po tiek metų, ban tiją tikėjo, kad iš Lietuvos trau
Marijonai ir Sv. Kzimiero sąjun
doma suformuluoti mūsų 1940- kiasi tik laikinai, nes... "... n a 
ga. Redaguoja kun S. Matulis,
44 m. išeivijos egzodo motyvus. cius
sumušus,
sąjungininkai
MIC. Administruoja J. DubickasTiesa, veik visi autoriai daugiau ginklu pastos kelią rusams, neleis
Redakcijos ir administracijos ad
rašo ne "kodėl mes bėgome", jiems užimti ne savo žemių".
resas: Šaltinis, 16 H o u n d Rd.,
bet — "kaip mes bėgome?", ta Taip pat nė vienas iš tų atsimi
West
Bridgford,
Nottingham
čiau tai nemažina tos knygos pa nimų autorių neužsimena, kad,
NG2 6AH. England. Metinė pre
sirodymo svarbos.
nežiūrint
aplink Lietuvą jau
numerata — 4 dol. (2 sv.).
Pergyvenimai labai įvairūs, bet nuo 1939.LX.1 d. siaučiančio ka
Apie kančią , mirtį ir prisikėli
visi jie dramatiški. 1940-41, 1941 ro, 1940-1941-1944 mėty įvykiai
mą rašo vysk. A. Deksnys. Kiti
-44, 1944-45 metais autoriai tu Lietuvą, Lietuvos visuomenę, pa
puslapiai: grožinė literatūra, re
rėjo nugalėti įvairiausius sunku skirus Lietuvos gyventojus užklu
liginiai straipsniai, plati Angli
mus, nuostolius, vargus ir net pa po nepasiruošusius ir, savaime
jos lietuviu ir aplamai visos išei
vojus gyvybei, gal ne visuomet suprantama,
nesusiorganizavu
vijos veiklos ir tėvynės įvykių
tada įsisąmonindami tų pavoju sius, užtat egzodas buvo grynai
kronika, gausybė iliustracijų
rimtumą. Visus tuos rašinius indiiridualus, tada kiekvienas bė
• VYTIS, 1980 m . balandžio
jungia įsitikinimas, kad mūsų eg go sau.
zodą neabejotinai iššaukė baimė
Savaime
suprantama,
kad mėn., Nr. 4. Lietuvos Vyčių m ė 
fizinio ir dvasinio teroro, kurį ne knygoje nėra pasakojimu apie tai, nesinis žurnalas. Redaguoja Lošė nauja bolševikų okupacija ir kas vyko Lietuvoje 1944 m. ir vė retta L Stukas, 234 Sunlit Dr.,
kurio patikimumui veik kiekvie liau, bolševikams ją pakartotinai VVatchung, N . J. 07060. Admi
nas tų autorių dar prieš pasitrau užėmus, tačiau, nors ir labai nistracijos adresas: Vytis, 2524 W .
kimą asmeniškai buvo prisirinkęs skurdūs duomenys apie to meto 45 St., Chicago, IL 60632. Metinė
pakankamai duomenų.
terorą, siautėjusį tada Lietuvoje, prenumerata — 8 dol.
Dalis medžiagos spausdinama
Savo ruožtu tie atsiminimai, neabejotinai su kaupu patvirtina
(išskyrus pora paskutiniųjų, ku išbėgusiųjų pasitraukimo moty lietuviškai, dalis angliškai. N u 
rie buvo surašyti seniau ir į šį vų prielaidas. Vaizdus liudymas, meris pradedamas velykinėmis te
leidinį buvo paimti iš archyvų), kas laukė tų, kurie liko ir pateko momis; toliau rašoma apie isto
didžiausia dalimi rašyti praėjus į grįžusių bolševikų malonę, yra rinį Bostoną; įdomus skyrius "Lit35 metams "po įvykių", neišven "Lietuvaitės dienoraštis - Pa huanians in the News; patrau
giamai tuos įvykius kartais pa tekome į raudonarmiečiu apsupi kia ir Jack Sharkey (Žukausko)
vaizduoja taip, kaip juos ty atsi mą". Labai suprantamai savo at atsiminimai ir plati Lietuvos Vy
minimų autoriai mato dabar, o sakymą yra suformulavęs dr. J. čių veiklos kronika. Sumaląs ilius
ne taip, kaip tada vyko iš tikrųju- Grinius: "... kai mane kas klau truotas nuotraukomis ir pieši
Užtat
viename, kitame tų raši sia, kodėl palikau Lietuvą 1944 ni ais.
Nuotr, R Ki<itel'*u«

Iš Lietuvos pogrindžio

poezijos

Bėgome nuo teroro
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DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LITERATŪRA

Šeštadienis, 1980 m. gegužės mėn. 10 d.

Sių metų Poezijos dienos

Nuomonės ir pastabos

Chicagoje

Baltimorės lietuvių bažnyčia ir Bavarijos karalius

!

jos rečitalis. Visas jis bus skirtas
Donelaičio kūrybai. Klasikinio
poezijos žodžio gerbėjai turės pro
gos išgirsti ikaip gražiausios "Me
tų" hegzametro vietos tobulai
skamba kūrybingo aktoriaus in
terpretacijoje.
Antrosios dienos vakaras —gtgužės 31 d. (šeštadienį) skirtas
šiemet įvairioje Poezijos dienų
gyvųjų poetu kūrybai. Kai kurių
programoje bus itin pabrėžiamas naujausieji posmai taipgi bus spe
ctidysis mūsų literatūros klasikas cialiai skirti Donelaičio prisimi
Kristijonas Donelaitis, minint nimui. Šiemet svečių poetų iš \d200 metų sukaktį nuo jo mirties. tur (net iš užsienio!) bus trys: iš
Bus puiki proga su pasididžiavi Clevelando atvyksta Balys Augi
mu visiems prisiminti, jog mūsų nąs, neseniai išleidęs naują >>avo
grožinė literatūra jau daug'au poezijos knygą "Giesmės žydėji
kaip prieš du šimtu metu buvo mo metas"; iš gretimo Detroito
pasiekusi europinį lygį ir toli pra atvažiuoja Vitalija Bogutaitė; ir
lenkusi anuo metu savo kaimy iš vidurio Europos — iš Miun
nus: latvius estus, suomius ir kt. cheno atskrenda Eglė Juodvalkė.
Todėl Poezijos dienu pirmasis Vakaro programoje taipgi daly
vakaras — gegužės 30 d. (penk vaus čikagiečiai poetai: Aloyzas
tadienį) visa savo programa ski Baronas, Kazys Bradūnas, Liūne
riamas Kristijonui Donelaičiui. Sutema ir Julija Svabaitė-Gylienė.
Dr. Marija Stankuvienė — Sau.
Kasmetines poezijos dienas
laitytė, dėstanti lietuviu kalba ir Chicagoje rengia Jaunimo cent
lietuviu literatūrą Illinojaus uni ras. Programos organizatorius ir
versitete, Chicago Circle, skaitys vadovas Kazys Bradūnas. Visuo
paskaitą, gilindamasi į Donelai menė kviečiama jau iš anksto ačio kūrybią nauju ir įdomiu po ną paskutinį šio mėnesio savait
žiūriu. Po jos paskaitos bus ak galį įsidėmėti ir Poezijos dieno
toriaus Algimanto Dikinio poezi se gausiai dalyvauti.

|a"u kasmetine tradicija tapu
sios Poezijos dienos Chicagoje
šiemet įvyks gegužės mėn. 30 d.
(penktadienį) ir gegužės mėn. 31
4. (šeštadienį). Kaip ir visada,
programa abi dienas prasidės 8
vai. vak. Jaunimo centro kavinė-

Perskaičius „Draugo" kultūri
niame priede (š.m. balandžio 26
d.)
Cezario
Surdoko įdomų
straipsnį apie Baltimorės miestą
ir ten užsimintą lietuvių Sv. Al
fonso bažnyčią, noriu pasidalin
ti papildančia informacija, ku
rią radau Dieter Cunz knygoje
„The
Maryland
Germans"
(Princeton University
Press,
Princeton, New Jersey, 1948, pp.
220-221). Autorius, rašydamas
apie katalikų vokiečių istoriją Bal
timorės mieste, pamini, kad 1840
metais sena Šv. Jono bažnyčia jau
buvo per maža vis didėjančiam
vokiečių skaičiui. Tais metais pa
rapija buvo perleista vokiečių re-

,

demptoristų vienuoliams, kurielrėje statymo išlaidoms padengia
nugriovė seną bažnyčią ir prade- vienuoliai redemptoristai rinko
jo statyti naują ir didesnę jos 1 aukas iš savo parapiečių, bet pavietoje. 1845 metais bažnyčia bu rama plaukė ir iš įvairių misi;
vo konsekruota ir pavadinta Sv. jas remiančių organizacijų Vokie
Alfonso vardu, pagerbiant Re- tijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje,
demptoristų vienuolijos steigėją Minėtoje knygoje sakoma, kad
Sv. Alfonsą di Liguori (1696— anuometinis Bavarijos karalius
1787). Kongregaciją jis įsteigė Liudvikas I (1786—1868), dide
1732 metais Scaloje, Italijoje, ir lis visokių menų mecenatas, pats
jos vienuoliai dirbo misijų dar asmeniškai bažnyčios
statybai
bą iš pradžių Italijoje, o vėliau padovanojo 4,000 dol. Knygoje
Austrijoje, Lenkijoje, Vokietijoje taip pat pažymėta, 'kad nuo 1917
ir Šveicarijoje. Nuo 1832 metų jie metų Šv. Alfonso bažnyčią perė
jau keliavo ir į Ameriką, pradėjo mė lietuviai ir ja naudojasi iki
čia steigti parapijas ir rūpintis
šios dienos.
vokiečių vaikų švietimu.
Sv. Alfonso bažnyčios BaltimoE. Bradūnaitė
•

—

-18 dol., Kanadoje —j
merata
20 dol.
Šiame numeryje: Dr. S. A. BačLietuvos operą ir kai kuriuos apie 2,500— 3,500 dol.
kis "Lietuva bus laisva"; Juozas
Menų taryba padeda surasti
Stempužis "Lietuvių tautinio me kinis lietuvių kultūrinius užmo
jus
yra
jau
ne
kartą
parėmusi
jieškomus
meno specialistus, pirk
no Čiurlionio ansamblio veiklas
Illinojaus
Menų
taryba
(Illinois
ti
kūrinius
pastovioms kolekci
Aktorius Algimantas Dikinls. sių metų Poezijos dienose Chicagoje, kuriose apžvalga". V. R. "Ona Mikuls
Arts
Coundl).
Tai
Illinojaus
vals
joms,
organizuoti
meno studijų
bus pabrėžiama Kristijono Donelaičio mirties 200 metų sukaktis, aktorius kienė —kanklių muzikos moky
Algimantas Dikinis deklamuos didžiojo mūsų literatūros klasiko kūrybą. Jo toja ir vadovė"; V. Rociūnas tijos institucija, sukurta ugdyti tikslais besilavinančių grupes, or
rečitalis įvyks gegužės mėn. 30 d. (penktadienį) 8 vai. vak Jaunimo cen
meno pažangą, finansuojama iš ganizuoti parodas, teikti premi
tro kavinėje.
Lietuvių foto archyvas "Kompozitoriaus Alfonso Mikuls valstijos iždo, o taip pat iš fejas, organizuoti Šokėjų gastroles,
kio biografija" ir kt. Daug infor
deralinių
sumų
meno
reikalams.
meno savaites.
macijų ir angliškuos
žurnalo
Dabartiniu Menų tarybos pir
skyrius: I. Kaukai ir aitvarai, II. Į rūpestingumas. O mūšio išdavas puslapiuos. Žurnalas gausiai ilius Šios tarybos metinis biudžetas sie
kia arti 3,000,000 dol. Parama mininku yra William M. DuVall
Aušrinė šr Laima, III. Apie bi- Į svarstant, kategoriškai tariama: truotas nuotraukomis.
duodama kaip pavieniams meni (Chicagoje). Jo padėjėjais yra de
tes ir moteris, IV. Dievai ir šven "Lietuvos nepriklausomybė bu
• SKAUTŲ AIDAS, 1980 m. ninkams, taip ir organizacijoms, vyni įvairių meno sričių specia
tės, V. Deivilai. Kiekvieno sky vo palaidota ir Lietuva giliau
mėn., Nr. 3. Leidžia LSS kurios visuomenėje plečia meno listai, pirmininko parenkami vie
vu
riaus tema dar skirstoma į dau įklimpo į Lenkijos unijines pink- ^kovo
,
.>, .. ..
i~.»
v>
u
•
i
—
•
i
Tarybos
Pirmija. Si numeri paruo supratimą ir juo susidomėjimą.
neriems metams. Jie dukart me
gybę poskyrių ir skyrelių. Pa
mušis gi įvyko v . -,
les . Pabaisko mušis
-r, ,. „. . , r 1 , , r .
Illinois
Menų
taryba
susideda
tuose renkasi svarstyti ir reko
baigoje parankiai pridėtas vardų 1435. Argi po jo jau nebuvo Lie
^
se Juozas Toliušis ir Vladas Vi- iš 35 narių, skiriamu valstijos gu menduoti paramos prašymus, r p t*
ir pabrėžtinesnių žodžių indek tuvos valstybės su atskirais savo
jeikis. Redakcijos adresas: 7220 S• UTUANUS, Volume 26, Chicagoje. Knyga kietais virše sas.
Menų taryba turi 20 nuolati
kunigaikščiais, galingais didikais California Ave., Chicago, IL bernatoriaus. Jų tarnyba neapmo
Number 1, Spring 1980. Lith.ua- liais, 360 psl., kaina — »10 dol.,
kama. Jie skiriami 4-iems metams. nių tarnautojų. Jos adresas: Illi
1 Goštaut ais
LIETUVOS ISTORIJOS
, > Radvilais, Sapiego 60629 Administruoja Malvina
nian Quarterly Journal of Arts gaunama ir "Drauge".
Gubernatorius parenka ir pirmi nois Arts Council, 111 N. Wamis
ir
Kitais, argi nebuvo atskiŠios srities ir tokios apimties VAIZDAI. Surinko Vladas Vijei- JI ros Lietuvos kariuomenės, valiu Jonikienė, 6346 S. Washtenaw ninką. Taryba per metus turi ke bash Ave., Chicago, IL 60602,
and Sciences. Sį rimto akademi
nio lygio anglų kalba žurnalą knygos išeivijoje tikra retenybė. kis. 1979 m. išleido "Tėviškėlė" tos ir kitų nepriklausomai valsty Ave., Chicago, IL 60629. Metinė turis posėdžius, kuriuose paskirs Tel. 793-6750. Paskutinis termi
leidžia Lituanus Foundation, Inc. O Algirdo Greimo knygos atve 4346 S. vVestern Ave., Chicago, bei būtinų institucijų iki pat prenumerata — 5 dol.
to paramą.
nas prašymams paduoti :a»? me
Daug
skautams
ir
šiaip
jauni
Redakcinė kolegija: Kęstutis Gir ju net pabrėžtinas žvilgsnio ir IL 60609. Knyga-albumas didelio paskutiniųjų
Parama
duodama
menų
tarny
tu
paramai — gegužės 30 d. Stai
padalinimų 18nius, Antanas Klimas, Tomas Re- metodo naujumas. Bendresnių formato, 548 psl., kietai viršeliais, tojo šimtmečio gale? Kadaise ro mėliui įdomių skaitinių, daug boms, bendruomenių menų sam giam reikalui iškilus — gali būti
meikis ir Jonas Zdanys. Naujasis šios mitologinės srities samprota kaina — 15 dol., leidinys gauna mantiškasis istorikas Narbutas įvairiausių iliustracijų, piešinių, būriams, kūrybingiems meninin prašoma paramos iki 750 dol. dar
numeris redaguotas Tomo Remei- vimų pateikiama netrumpoje mas ir "Drauge".
baigė Lietuvos valstybės istoriją praktiškų patarimų (pvz., kaip kams, šokio, filmu, video atsto iki 1980 m. rugsėjo 30 d. Tai
inkilą), vams, literatūrai, muzikai, teat daug pagalbos teikianti instituci
Tai
milžiniškas
Vlado
Vijeikio. Dailės puslapių redaktorė knygos pratarmėje. Paskui studi
ir plunksną sulaužė prie Žygi padaryti paukšteliams
plati
skautiškos
veiklos
kronika.
Vanda Balukienė. Žurnalą ad ja skirstoma į keturis didžiuosius kio užmojis tiek 'leidinio formato, manto Augusto karsto. Jį dabar
rui, fotografijai, architektūrai, ko ja, kuria ir lietuviams reikėtų
• IŠGANYMO ŽINIA, 1980 munikacijos priemonėms.
tiek sutelktos iliustracinės me pralenkia VI. Vijeikis, Lietuvos
ministruoja Jonas Kučėnas. Re
daugiau susidomėti. Šiuo mettt
metų
Nr.
1.
Evangelikų
sekmidžiagos
prame.
Iš
tikrųjų
kny
dakcijos ir administracijos adre
Finansinė parama duodama or Menų taryba priima menininkų
nepriklausomybę palaidodamas
ninkų laikraštėlis.
Išeina ke ganizacijoms, kurios veikė bent darbų skaidres parodai jų būstinė
ga yra Lietuvos krašto ir lietu dar 137 metais anksčiau.
sas: Lituanus, 6621 S. Troy, Chi
turis kartus per metus. Išsilai'ko metus ir yra inkorporuotos kaip je. Už skaidres duos honoraro
vių tautos istorinio kelio albu
cago, IL 60629. Metinė prenume
•
LIETUVIŲ
DIENOS,
1980
tikinčiųjų aukomis. Atsakinga- non-profit.Duodama parama kul 100 dol. ir pridės 100 dol. skel
mas. Čia istorija skaitytojui, gal
rata —10 dol., bibliotekoms ir
m.
kovo
mėn.,
Nr.
3.
Redaguoja
I
sis redaktorius — Stasys Taut- tūrinėms institucijoms, festiva bimams. Reikia pateikti 35 m$igeriau
sakyti
žiūrovui,
vaizduo
šiaip institucijoms — 15 dol.
Redakcinė
kolegija.
Leidžia
ir
ad
jama
senomis
graviūromis,
rank
vaišas,
Max-Beckmeann Str. 38, liams. Parama svyruoja tarp 500 metrų skaidres penkių meno dar
Sio numerio straipsniai: The
ministruoja
Antanas
F.
Skirius.
raščiais, įvykius rodančiais pa
5014 Kerpen-Sindorf, W . Germa ir 50,000 dol, dažniausiai — bų.
J. Pr.
Nazi-Soviet Pact of 1939 and the
Redakcijos
ir
administracijos
ad
veikslais,
visokiais
muziejiniais
ny.
Redakcijos
narys
—
A.
TaBaltic States: Reactions Forty
eksponatais ir nuotraukomis. Salia resas: 4364 Sunset Blvd., Holly- lačka, 4846 "C" Street, PhiladelYears Later (Statements by 45
Lietuvos istorijos lygiagrečiai wood, CA 90029. Metinė prenu- phia 19120, Pa.
Dissidents in Moscowy. Academitrumpai parodoma, kas tuo pa
cian Sakharov and others, and
čiu laiku vyko ypač svarbaus mū
US Department of State); LithuTarptautinė civilizacijų lygi State University) "The Concept
sų kaimynų ir aplamai pasau
ania Through Polish Eyes, 1919
namųjų
studijų draugijos (Inter- of Evil and Malaise".
lio istorijoje. Daugelyje puslapių
— 1924 (Alfred Erich Senn);
nacional
Society for the Compaprikištas ir paties autoriaus pieš
The Linguistic Russification of
rative Study of Civilizations — Ši visų amžių ir visų 'kultūrų
tukas.
Iliustracijų
ryškumas
vie
Titular Baltic Nationalities (Al
I. S. C S. C) devintoji metinė problemas svarstanti konferenci
tomis
nėra
pakankamai
geras
ir
gis Tamošiūnas); Psychometric
konferencija įvyks gegužės 22-25 ja savo programon yra sutrauku
jų svarbumo laipsnis nėra pa
intelligence Pattem of the Nadienomis Maxwell School of Ci- si daugybę mokslo žmonių iš vi-,
kankamai
atsvertas.
Tačiau
visa
tive-Bom Children of Lithuatizenship and Public Affairs, Sy- so pasaulio, visų žemynų ir iŠ vi
tai
gali
būti
suprantama
ir
patei
nian Immlgrants (Julie Zaracuse University, Syracuse, N.Y. sų šios dienos gyvųjų kultūrų. Te
sinama
paties
autoriaus
įvado
barskas). Meno puslapiai su
Tarp daugybės temų h* pavar. mos ir problemos be galo įvai
žodžiais: "Kadangi medžiaga bu
«•••-.
puikiomis skulptoriaus ir jo' dar
džių konferencijos programoje rios ir šakotos.
vo surinkta iš įvairiausių šalti
bų nuotraukomis skirti Londone
randame ir lietuvius.
Norintieji konferencijon nuva
nių, tad ir kokybė labai nevie
gyvenančiam ir ten į meno pa
noda".
Gegužės 23 d. (penktadienį) žiuoti daugiau informacijų gaji
saulį giliai šaknis įleidusiam
Kas neprisiverčia istorijos skai
skulptoriui Antanui Braždziui.
8 vai. 30 min. ryte paskaitoms ir gauti teiraujantis šiuo adresu;,
Syracuse University,
tyti, bet mielai ją žiūri paveiks
kolokviumui bendruoju pavadini
Dokumentų skyriuje: Dissi
Michael Barkun,
luose, tamsi knyga bus tikros auk
dents Opose the Decree on Relimu "Comparative Rationalities" Department of Political
so kasyklos. Tačiau ji bus miela
gious Societies — Document No.
vadovauja Algis Mickūnas (Ohio
Science,
pavartyti ir net akyliau įsižiūrė
5 of the Catholic Committee for
University). Tos pačios dienos 4
Maxwell
School,
ti kiekvienam. Juo labiau, kad
Defense of the Rights of Believai. popiet paskaitoms ir kolok
Syracuse, N.Y. 13210
paveikslus lydi ne vien tik para
vers.
viumui tema"Cultures and Cli- Galima skambinti ir šiais telefo
Algimanto Kezio foto nuo šai, bet ir trumpi įvykių apra
Recenzuojamos šios knygos: V.
rnates of Liberality and Intole- nais: Michael Barkun 315 - 42&
traukos išstatytos Keystone ga šai. Deja, tuose aprašuose daug
Stanley Vardys "The Catolic
lerijos (Santa Barbara, Ca) kur išnyra autoriaus nerūpestin
Tance" pirmininkauja
Vytau .4335 arba Dr. Robert Daly 315Church, Dissent and Nationalisurengtoje parodoje, pavadinto gumas, nepakankamas istorinių
tas Kavolis (Dickinson College), 473-5630.
ty in Lithuania" (Antanas Kli
je "Landmarks in Photogra- faktų žinojimas, nuslydimas vi
o 8 vai. vak. Presidential Admas); Janas Lankutis, A. Dmietphy". Toje parodoje dalyvau sai pro šalį. Kalbiniu tekstų at
Į
dress: paskaitą skaito Vytautas
i
rieva "Istorija Litovskoj literatuja Anselm Adams, Eugene žvilgiu (gramatikos, sintaksės,
Kavolis "Civilization Analysis
ry" (R. Šilbajoris) ;SotsialistichesSmith, Henry Carties - Bresson stilistikos ir aplamai kalbos gry
kie revoliutsii 1940 goda v Litve,
and
the Disciplines". Šeštadienį,
ir kiti žymesnieji foto meninin numo prasme) autorius taipgi
i .K!
Latvii i Estonii" (two commengegužės 24 d., 8 vai. 30 min, ry
kai. Chicagoje Algimanto Ke negirtinas. Šiaip klaidų galėtume
taries).
te paskaitą skaito Algis Mickūnas
zio foto paroda vyks naujai at pririnkti aibes. Daugelis jų būtų
"The New Hermeneutics: From N. Gražulienė į anglų kalbą
• Algirdas J. Greimas, APIE sidariusios meno studijos - par panašios rūšies, kaip, sakysim,
verčia kun. J. Prunskio paruoštą
Gadamer to Poeggeler". Tą patį
DIEVUS IR ŽMONES. Lietu duotuvės "Galerija" patalpose atsitiktinai atverstame -181 puslaknygą „Lietuva bolševikų okupa
Šeštadienį 2 vai. popiet kolok cijoje". Joje yra pavardės 1970viu mitologijos studijos. Išleido nuo gegužės 16 iki birželio 29 d. j pyįe. Ten trumpai Tašoma apie
viumui ir paskaitoms bendrąja ties žmonių, kuriuos nužudė oku
Algimanto Mackaus knygų lei Parodos atidarymas ir svečia Pabaisko mūšį. Aipie Švitrigailą
dimo fondas 1979 m Chicagoje. vimasis bus gegužės 23, penk ten sakoma, kad jis prie Pabais Dr. Marija Starkuvlene - SauiaitytS, dėstanti lituanistiką Ulinojaus universi tema "Comparative Nihilisms" pantai. Jei kas turėtų duomenį
Tiražas 800 egz. Aplankas A. tadienį, 5 iki 8 vai. vak. Visuo ko "susitiko su Švitrigailos jėgo tete, Chicago (ircle. sių metų Poezijos dienose, Chioigoje, didžia dalimi pirmininkauja ir diskusijose da tą sąrašą papildyti ar patikslin
skirtose Kristijono Donelaičio 200 met-ų mirties sukakčiai, ji skaitys paskai
Mončio. Kongreso bibliotekos menė kviečiama atsilankyti. mis". Iš tikrųjų su Žygimanto tą, ii naujo ta*ko žvelgdama | §io mūsų literatūros milžino kūrybą. Jos lyvauja vėlgi Algis Mickūnas, o ti, prašomi pranešti kun. J. Pnmskatalogo numeris: 79 — 56313. Parduotuves "Galerija" adre Kęstutaicio jėgomis, o ne su savo paskaita ir ak* rteus Algimanto Dtkinio do-oHailirtis rečitalis įvyks gegužes paskaitą tarpe kitų skaito ir Al kiui, 2606 Vv*. 63 St, Chicago,^
Spaudė M. Morkūno spaustuvė sas: 744 N o r i t Wella S t
jėgomis. Neapsižiūrajimas. Ne- mėn. 30 d. (pe ktadienį) 8 vsL vak. Jaunimo centro kavinčje.
fonsas Lingis (PennsylvaniaĮlL 60629.
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