Šiįame numeryje:

m MOKSLO IR KŪRYBOS

Yra už ką dėkoti: Lituanistikos katedra, Mokslo ir
Kūrybos simpoziumas.
Mokslo ir kūrybos išvakarėse: Simpoziumo orga
nizacinio komiteto pirm. J. Rimkevičiaus apžval
ginis žvilgsnis.
Kultūros tarybos žingsniai į naujuosius metus.
Apie „Lietuvos kultūros istorijos bruožus" detaliau.
Leonardas Dambriūnas darbe ir gyvenime.
Kazio Bradūno eilėraštis „Prierašas prie Mažvydo44.

IŠVAKARĖSE

Simpoziumo organizacinio komiteto pirm. Juozo Rimkevičiaus apžvalginis žvilgsnis

Ketvirtojo Mokslo ir Kūry
bos simpoziumo organizato
riai nuoširdžiai nori, kad sim
poziumai būtų visų mūsų
kultūrinė šventė, visus mus
vienijantis vieną prie kito arti
nantis susibūrimas.
Sunku nusakyti Simpoziu
mo tikslus, nes jie paliečia vi
sus mūsų, kaip tautinės gru
pės,
pasireiškimo barus:
visuomeninius,
mokslinius,
kultūrinius ir tautinius.

Kandinskio paroda Chicagoje.

savose specifinėse srityse. Vi
sada prisimintina, kad tik vi
suma laimėjimų ir pasiekimų
turi mus reprezentuoti. Nepa
sitenkinkime vien dalimi, kas
dažnokai jaučiama mūsų gy
venime ir veikloje.
Esminis skirtumas tarp sim
poziumo ir kitų suvažiavimų
bei kongresų yra tas, kad sim
poziumų paskaitininkai daly
kiškai, moksliškai žvelgia į savos
srities
siekimus,
ieškojimus, atradimus, o ne tų
atradimų santraukas daro, bet
savo įnašą į tuos darbus api
būdina, paryškina ir iškelia to
limesnes galimybes. Tai es
minė Simpoziumo dalyvių
paskaitų paskirtis ir organi
zatorių reikalavimas.

paskaitų
santraukos, Leidinys dvikalbis.
Pasigirsta balsų, kad yra la
bai specifinių temų medicinos
ir technologiniuose moksluo
se, kurias kiekvienam mirtin
gajam sunku įkąsti. Kaip tik
noriu pabrėžti, kad šios te
mos,
gvildenamos lietuviškai,
kelia nuostabą savo nauja ter
minija. Auditorija labai nu
stebs, patyrusi ne tik kiek
daug yra naujenybių tuose
moksluose, bet ir išgirs platų
naują žodyną, pajus jo rei
kalingumą ir dalykišką jo pa
naudojimą. Todėl labai nuo
širdžiai kviečiame apsilankyti
į minimas sesijas kiek galima
didesniu klausytojų skaičiu
mi, nekalbant jau apie tų spe
cialių mokslo sričių bei pro
-.i..
fesijų darbuotojus.

Mūsų veikla turi apimti kiek
galima platesnius kultūrinius
barus, tuo pačiu apjungiant ir
Diferencijuoto skambesio poetika: naujas pianistigausesnius jos sluoksnius. Ir
nis talentas.
kuo toji veikla savo apim
timis bus gausesnė, o kultūri
Su daina ir poezijos žodžiu.
ne, moksline prasme brandes
nė, tuo ji bus įtakingesnė. Gal
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niais
atrodo Simpoziumo prog
Padėkos savaitgalis jau tik maža, ir pralaimėjimo bacila. miramoa.
parašytais
lietuvių,
įvairiomis
rama.
už kelių žingsnių, šiemet ir Tačiau niekad ir niekuo neri
8
1
zikuojant,
nieko reikšmin
„ e O T
M«c «net
* —
,---,
—
Artėjančiam Simpoziumui l ^ f į . * " ^ " E ? " "
mes,
lietuviai,
galime
me8
Ktt
Simpoziumo metu savo su
išskirtinai Apvaizdai pade- gesnio, amžinesnio nepadaro- pagrindinė tema yra pasirink- « J E i f ^ T L S U
^ S i
važiavimus
šaukia Lituanis
a
T
O
a
1
. V. .
.,,_._.. i__•_ ^LT__
.»« n « « i « < M . m . ™*«M,iriirio* ^ . lietuvių
•. - •-•• mokslo
»..- beikuU
» -•«.-» »tas ****£«*».
katalogas apima
daugiau
nesukuria taiką
^ į*"*
*
koti. Amerikiečiai, kaip žino ma, nepasiekiama,
tikos institutas (LI) ir Pasau
tūros darbuotojai yra pasiekę, J « P J00 vienetų, Supran
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Ketvirtojo Mokslo ir Kūrybos simpoziumo Organizacinio komiteto
žemiškąsias gėrybes — už
bės, bet stipri, skatinanti pra vadovai: pirmininkas Juozas Rimkevičius (dešinėje) ir vicepirmininkas architektų sąjunga (PLIAS).
kalakutus. Lietuviams išei valios vieniems tas ar kitas tuvo8 ribų.
Lituanistikos institutas net
džia jau yra padaryta. Sio Stasys Jokubauskas.
Nuotr. P. Maletos
vijoje šiemet krestelta net su darbas atrodo reikšmingas, o
ištisą savo programą sutapa
Kalbant pačia plačiausia darbo tęstinumas yra gyvybi
kaupu grynai dvasinių turtų, kitiems menkavertis. Galvoja
tina su simpoziumo darbais.
niai svarbus. Šios parodos glo
kurie ne kartą, pasirodo, yra ma — ir suklystama. Sakysim, prasme, kuo tokie renginiai, bėjai yra Pedagoginis institu
Dar tik pirmą kartą savo sut
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Šiemetinė mūsų didžioji minės Meno mokyklos stei nio gyvenimo, mokslinių pa
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sesijas.
žmonėms, kurie nepailstamai žemės reformos reikalas yra tamai papildo tas didžiules
guojanti tema: Lietuvių mito
apsisprendimas
ir
noras
gau
rių
sąjunga,
bet
joje
dalyvauti
Kiekvienai
sesijai
vidutiniš
dirbo, siekdami, kad pirmą daug svarbesnis, negu kokie tuštumas, kurios neišven
loginės būtybės. Dailininkės
sesniame būryje aptarti sąjun
kartą mūsų išeivijos istorijoje ten menai: Kaunas juk nėra ir gsimai susidaro, neįtraukiant kviečiami ne vien tik nariai, pasirinko sau lietuviškųjų kai yra pramatyta skirti apie gos tolimesnės veiklos planus..
įsikūnytų Lituanistikos kated nebus Paryžius. Tačiau Vieno į veiklos programas asmenų, bet visi lietuviai, dirbantieji mitų dievus, deives, laumes, dvi valandas laiko. Be to Mūsų meno bei mokslo dar
ra čionykščiame universitete ir žinskis ir keli kiti užsispyrėliai kurie yra išskirtinai pajėgūs tiksliųjų mokslų srityse. Šios aitvarus, kaukus ir kitų kito numatyti 4 bendri posėdžiai, buotojai ir profesionalai dėl
parodos apimtyje yra ir retų,
jau ketvirtąjį kartą — Mokslo laimėjo. O jeigu akademinės
kius, kurie tik sužadino jų kuriuose bus aptarti mūsų pa darbo ir gyvenimo sąlygų yra
istorinių
Lietuvos
žemėlapių
h* Kūrybos simpoziumas. Tik Meno mokyklos įsteigimas
vaizduotę, naudojant savitą siekimai įvairiose mokslo sri plačiai pasiskleidę po gyvena
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kūrybos simpoziumas nutei J. Mikėno, A. Samuolio, V. nesimpatingas bruoželis: bū metais (NASA - National Aerorodys Lietuvos brangakme čios programos, bus dalyvių lieka ištikimi ir savo tėvų že
kia džiaugsmingai ne tik Petravičiaus, P. Augiaus, T. tent nepakentimas nelygumo nautics and Space Admibiografijos, bibliografijos ir mei. Ten jų buvimas, o ypač jų
nius — visą gintarų rinkinį.
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užsiimti kuo kitu, kasdieninėj dešimtmečius, kai tuo tarpu nukirsti, kad tik nebūtų pažeis
aplinkoj gal net praktiškesniu anos kartos meno kūriniai net ta „štakietinė" lygybė. Ir nege
Simpoziumai kaip tik yra
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įsteigimo proga ir Ketvirtojo
mūsų
moksliniais
laimėji
vių
dailės
ateitį.
Buvo abejojančių ir užsimojus
Mokslo ir Kūrybos simpo
mais.
Gausus
ir
entuziastin
Kalbant čia šiandien apie ziumo proga įaisąmoninkim
leisti Lietuviškąją Enciklo
gas akademikų atsiliepimas į
Lituanistikos
katedrą ir apie labiau į mokslo ir kūrybinių
pediją, ir steigiant Lietuvių
kvietimą dalyvauti simpoziu
fondą, ir kitus naujus bei Ketvirtąjį Mokslo ir Kūrybos talentų gyvybinę
reikšmę
me šį bepriekaištinį tvirtini
neįprastus darbus užsibrė- simpoziumą, nenuvertinamos mūsų tautai šių dienų pasau
mą tik sustiprina.
žiant. Bet kokie šiandien mes ir kitos lietuviškosios išeivijos lyje. Be mąstančių ir be kurian
čia būtume dvasios biednio- apraiškos. Sakysim, tautinių čių galvų neapsiėjome ir
Tokį pat gyvą atgarsį tiki
kai, jei būtume anais atvejais šokių, dainų ar sporto šven neapsieisime pakeliui į tautos
me
parodys ir plačioji mūsų vi
nuleidę rankas. Aišku kaip tės. Tačiau jeigu nebūtume valstybinę nepriklausomybę.
suomenė.
O tada visi drauge
dieną, jog kiekvienas tokių turėję ir neturėtame mąstan Todėl tenetrūksta Lituanis
galėsime
džiaugtis vispusiš
gigantiškų dimensijų planas čių, kuriančių, tautine prasme tikos katedrai palankaus
kai
pavykusiu
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yra ir didelė rizika. Juk sąmoningai apsisprendusių in nusiteikimo ir pinigo, o Simpo
užtikrinsime
jam
tolimesnį, dar
žmogaus jėgos ir pagaliau pati telektualų, tai lietuvių tautos ziumo auditorijose tenetrūksta
gausesnį
ir
brandesni
tęstinu
kišenė yra riboti. Tačiau be tikriausiai jau ir nebūtų. mokslo ir kūrybos proble
mą.
D r . J o n a s B i t i n a s , s i m p o z i u m o Mokslinas
rizikos nė vienas reikšmingas Nebūtų tada nei dainų, nei momis besidominčios visuo Dr. P r a n u Zunde, IV Mokslo ir Karybos simposi
progrsmo*
komiteto
narys,
griežtųjų
mokslų,
tech
žmogiškasis darbas nepa šokių, nei sporto švenčių.
Moksline* programos komiteto pirmininkas
menės.
Tad iki pasimatymo SIM
nologijos ir architektūros programos vadovas ir
paskaitininką*
sidaro. Visada jame slypi, nors
POZIUME.
Šia proga tarp gerųjų mūsų
simpoziurn.' omskaitininkaa.
k. brd.
Stankaitytės ir Grigo koncertas.
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Kultūros tarybos žingsniai į
naujuosius darbo metus
V. MARIŪNAS

padiskutavo Kultūros tarybos
planus ir jų realizavimo eigą
bei būdus. Ten pat buvo galu
tinai susitarta su dr. A. Klimų
ir kun. J. Vaišniu, kad juodu
baigs rašyti „Lietuvių kalbos
ir rašybos vadovėlį", atremtą į
paskutiniąsias Lietuvos kalbi
ninkų priimtas rašybos refor
mas. (Vadovėlis jau parašy
tas, Mokslo simpoziumo metu
bus pateiktas Lituanistikos
institutui aprobuoti ir atiduo
tas spausdinti). Kun. J.
Vaišnys, dr. A. Klimo talki
n a m a s , sutiko parašyti
nevartotinų žodžių bei posakių
žodyną.

pradėjo rašyti istoriją, kurioje
toli gražu ne viskas nušviesta*
taip, kaip buvo.
3 KM
Kultūrinis gyvenimas pagy
vėjo, kai sustiprėjo ryšiai su už
sieniu: pradeda daugiau jau
nimo išvažiuoti studijuoti,
lankytis šviesūs svetimšaliai
Lietuvoje. Ateina naujų fdėjųt
Su renesanso pradžia stosįję
pirmieji pasaulietiški kūriniai:
Jono iš Vislicos poema "Prūsų
karas" (joje, be kita ko, yntfr
toks pasakymas: "Tas kraMaf*
vadinasi Lietuva, ir šį iš<fidųr
vardą davė jai tie, tauTė^pir*
mieji kietą dirvą plėštr * W
ragais"), Mikalojaus Husoviano "Giesmė apie stumfcfsTT
Adomo Šreterio "Apie Nė)riV
ną, Lietuvos upę", JonOTOu1'1.
vano "Radviliada" (kurioje
apie didikus rašoma, kad" jtt*
„snaudaliai, dabitos žvilgan
čiais purpuro rūbais, juratT^e-'
gaila tėvynės, negėda dėl mto-"
skaudų josios") ir kt Juraše
dar ne lietuvių kalba, bef gar
bino Lietuvą. Savieji if sv£'
timieji ima vis daugiau užra
šyti, kaip žmonės gyvena u*
dirba ir kokių papročių laflto-

JAV LB Kultūros taryba
savo 1980-81 darbo metus
užsklendė Premijų švente.
Buvome ja patenkinti mes
patys. Jautėme, kad neklydome jai duoti ne tik vardą ir
formą, bet ir dvasią. Buvo
patenkinti tie, kuriems premi
jas įteikėme, ir tie, kurie stebė
jo jų įteikimą. Duota proga
tikėti, kad gimė nauja kultū
Spalio 15 d. posėdy Kultū
rinė tradicija, kuriai lemta
ros
taryba paskyrė muzikos
augti reikšme, įtaka ir garsu. Trijų kultūrininkų susitikima. Clevelande. II kaires i dešine: rašytojas
premiją
komp. Juozui Žilevi
JAV LB tarybos šių metų Bronys Raila, JAV LB Kultūros tarybos pirm. Ingrida Bubliene ir Kul
čiui,
neseniai
atšventusiam 90spalio 24 d. sesija Bostone tūros tarybos vicepinn. Viktoras Mariana*.
Nuotr. V. Bacevičiaus
tąją
savo
amžiaus
sukaktį, ir
priėmė
rezoliuciją, įparei
Petrui
Petručiui
radijo
premi
gojančią visas būsimąsias nę išeivijos veiklą. Vasaros
bėdos,
dėl
to
dar
visi
galime
ją,
jo
programai
„Margučiui"
JAV LB kimšto valdybas ir pabaigoje tarybą žodiniais
Kultūros tarybas Premijų keliais ir laiškais pasiekė rasti bendrą kalbą*. Bet kai minint 50 metų sukaktį.
šventę rengti kiekvieneriais Bendruomenės darbuotojų iš realiai ir konkrečiai gyveni Abiejų premijų paskyrimo
miškoj praktikoj ko nors reikė kriterijai — ne amžiaus ir
metais.
politinio sektoriaus kritiški jo siekti, tai beveik nieko iki veiklos metai, bet įnašų į
Naujųjų 1981-82 darbo metų balsai, daugiausia atsiradę dėl šiol nepasiekta. Maža to — kul
tautos kultūrą reikšmė ir koky
pradžioje taryba jau du kar klaidingų gandų, kad kultū tūrinio prado iškėlimas priori
bė.
tus posėdžiavo. Pirmajame rinė veikla plečiama iš tam teto plotmėn buvo ir tebėra
posėdy rugsėjo 21 d. buvo sektoriui numatytų lėšų. Todėl vertinamas, kaip politikos
Kiti stambesnieji Kultūros
pasidalinta informacija, ku buvome nudžiuginti ir padrą veiksnio išjungimas iš mūsų tarybos užplanuoti ir pradėti
Kai gausėja knygų ir didija
riuo nors aspektu palietusią sinti kieto ir įžvalgaus žurna svarbiausios veiklos. Taigi vykdyti darbai:
jų pareikalavimas, tai pra
Kultūros tarybos darbus vasa listo Bronio Railos nuomone, neva logiškai galvojama, kad
Visų likusių premijų skyri
dedamos steigti spaustuvės
ros metu. Kokių nors atostogų pareikšta aptariant savo jeigu politiką išjungsi iš mūsų mo komisijų suorganizavi
(Skorinos, Lenčickio, Karcasavo srities darbuos dauguma eseistinių straipsnių rinkinius svarbiausios veiklos užsienyje, mas;
Rašytojas Aloyzas Baronas, miręs Chicagoje praėjusiais metais, rugsė no, Fiodorovo, Mstislaveco,
tarybos narių nebuvo pasi Tėvynės Garsų radijo jam tai bus tautos laisvės pasilpniGruodžio — spaudos mėne jo 7 d. Mirties metinių minėjimas ir rašytojo naujos pomirtinės knygos Mamoničių). Didikai susidari-.
romano „Mirti visada suspėsi" sutiktuvės LFB Chicagoe sambūrio yra nėjo bibliotekas.
ėmę.
nasra
skirtoje vakaronėje Cleve- nimas ir galbūt artimas kelias sio skelbimas, garsinimas;
rengiamos šiandien (šeštadieni) Jaunimo centro kavinėje, Cnicagoj, 7
Tarybos pirmininkė Ingrida lando Lietuvių namuose rugsė- į tautinę savižudybę". Kitą
Pirmoji
knyga
lietuvių
Jiak
Lietuvių
Bendruomenės
Bublienė palaikė pastovų ryšį jo 18 d. Mums rūpimu dieną Bublienė ir Mariūnas kultūros darbuotojų konferen- vai. vak. Romaną išleido I Laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti.
ba, kaip jau visiems žinoma,
su krašto valdyba, Lietuvių klausimu Raila taip pasisakė: Gaidžiūnų sodyboje su Raila cija Chicagoje kovo 12-13 d.
buvo Mažvydo "Katekizmas".
fondu ir tarybos nariais. Ji „Kitos trys knygos, pava ta tema dar plačiau išsikal- 1982 m., organizuojama Vidu- savo lotyniškai parašytoje ne tik dabartiniai tarybiniai Jeigu Mažvydui daugiau, nV
neseniai buvo dalyvavusi dintos bendru vardu .Paguo bėjo ir taip pat aptarė Rašyto- no apygardos valdybos su dviejų tomų "Lietuvos istorijo istorikai ir kultūros istorikai, pėjo vien religija ir dėl tajis.su-.
Lietuvių i.ndo pelno skirsty da' buvo savotiškas žurnaliz- jų draugiją liečiančius klausi- pirm. K. Laukaičiu;
je" teigia, kad nuo pat valsty bet A. Šapoka ir V. Mykolai darė knygą ta kalba, kuri prirmo komisijos posėdy, džiau mas, kurį galėtume pavadinti mus, ypač jos sumanytąjį
Premijų šventė, organizuoja- bės pradžios aristokratai ir tis, V. Maciūnas ir P. Galaunė, einama tautai, tai M. Daukša
gėsi tos komisijos ir visų kultūržurnalizmu. Tose knygo Clevelande saukti rašytojų ma gegužes 22 d.. 1982 m. liaudis kalbėjo ne ta pačia kal P. Klimas ir J. Stakauskas, M. savo "Postilės" prakalboje,yLietuvių fondo darbuotojų vis se aš ryškiai kėliau kultūros ir suvažiavimą ir Lietuvių Detroite apylinkės valdybos ba, nors nenurodo, kada tie Andriulytė - Ruginienė ir J. pač iškelia gimtosios lietuviu^
šiltu palankumu Kultūros politikos pradų vaidmenį Bendruomenės literatūros su pirm. J. Urbonu.
Lietuvos bajorai išmoko len Purickis, Vac. Biržiška ir K. kalbos reikšmę. Ilgainiui susi
tarybos ir išeivijos kultū mūsų tautos likimui ir mūsų premiją.
kiškai.
Nors tada jau buvo iš Avižonis, M. Biržiška ir J. rūpinimas savo kalba tiek
.
Daugelis Kultūros tarybos
rininkų
pasiekimams ir pačių išlikimui išeivijoje. Iki
leista
M.Daukšos
"Postilė", ku- Purinas, S. Šalkauskis ir L. padidėja, kad jai mokytis jau
Liepos 13 d. Bublienė ir sumanymų ir nutarimų keliauplanams. Ir tame posėdy buvo šiol mūsų siekimai labai Mariūnas nuvyko į vasaros ja galimybių panaudojimo bei rios prakalboje bajorai Karsavinas, K Būga, A. Salys rašomos ir gramatikos. Apie
paskirta lėšų įvairių autorių nesėkmingai vystėsi. Abstrak lituanistikos seminarą prie ieškojimo keliais į įsipavi- raginami neišsižadėti gimto- A Kučinskas ir kiti dar nepri- XVI a vidurį jau steigiamos
poezijos apie Čiurlionį rinki čiai ir teoretiškai — dar pusė Akron, Ohio, ir su lektoriais dalinimą.
šios lietuvių kalbos. Kojelavi klausomybės .laikais parašy mokyklos. Pagaliau prisikasa^
niui, kurį išleis Ateities leidyk
čiui tauta buvo vien tik bajo tuose darbuose.
ma ir iki aukštosios mokyklas.
la, bei anglų kalba informa
rai. Simono Daukanto tautos ir
Kultūros istorija knygoje
Vėlesniojo laikotarpio kultū
ciniam leidiniui apie lietuvių
Su knyga iš Lietuvos
jos kultūros supratimas buvo pradedama teorijomis ir hipo rą aprašo I. Lukšaitė. Ji
tautos iškiliuosius istorinius
visiškai kitoks, dėl to jis ir ra tezėmis apie lietuvių tautos pasakoja, kaip katalikai ir
momentus ir jos kultūros
šė: "Kas Lietuvoje lenkiškai susidarymą ir valstybės atsi reformatai rūpinosi religiją
nekalbėjo, tas neb žmogum radimą, genčių jungimąsi, pa žmonėms įdiegti, kokie buvo
elementus. Duota skatinanti
bebuvo, nes vergu (buvo) to, goniškosios kultūros bruožus, būdingi liaudies kultūros, biuos*
parama komp. Juliui Gaide
kurs
lenkiškai kalbėjo". Jo po pagonių tikėjimus ir apeigas, žai įvairiose Lietuvos vietose;
liui, rašančiam operą apie
žiūriu,
Lietuvoje įsigalėję len papročius ir buitį. Iš tų pusla aptaria liaudies tikėjimus.
Mindaugą, ir komp. Bruno
kų
ponai
artoją laikė "it jautį pių, štai, sužinome, kad miręs Rašydama apie lietuvių^ kak
Markaičiui, taip pat kurian
ant sieto pririštą vienoj vietoj kunigaikštis Algirdas buvo su bos vartojimą, autorė nurodo,
K. BARĖNAS
čiam operą apie Romą Kalan
it mėšlui minti, taip ir šį vieną degintas su 18 žirgų, panašiai kad nemaža jos žodžių vtšrdeltą. Paskirta lėšų Balio
Gaidžiūno filmams iš lietuvių
Lietuvoje
šešiasdešimtai enciklopedija, kuriai parašyti šis ar tas išaiškinta ne taip, dirvai arti ne dėl savęs, bet dėl ir Kęstutis. Surasta Lietuvoje to pateko ir į rusų ir lenkų kaK
išeivių kultūrininkų, daugiau siais ir pirmoje septyniasde panaudota daug šaltinių ir ap kaip svetur gal mūsų istorio- svetimo, ką šiandien žodžiai kapų, kariuose palaidoti žir bomis rašytus oficialius' ras-'
sia Vokietijos tremtinių šimtųjų metų pusėje buvo iš tarta galvbė faktų. Du pagrin grafai išaiškintų, naudos ture- patys rodo: pavynastis, lažas, gai, bet nėra žmonų. O tai reiš tus. O teismuose, be Hftjb,"
stovyklose, gyvenimo ir leistos keliatomės Lietuvos ir dinius skyrius (kultūra feo tų nemažos iš tos faktų daugy- donis yra lenkiški žodžiai, ne kia, kad raitelis Žuvo mūšyje, turėjo būti vartojama lftftftių*
veiklos. Sutvarkius, šie filmai lietuvių literatūros istorijos. d a l i z m o
į s i g a l ė j i m o bes. Knyga, be abejo, rašyta ne lietuviški".
tik žirgas parbėgo namo ir bu kalba, nes jie vykdavo be W
bus dovanoti Kultūros tary Tie ilgai ruoštieji ir svarsty laikotarpiu ir Renesanso kul istorikams, ne vien tiems, ku
S. Daukanto nuomonę rėmė vo palaidotas
tėjų. Ji pateikia ir tokį Pilypo
bai, kad jais galėtų pasinau tieji tomai turėjo sudaryti lyg tūros plitimas) yra parašęs rie yra iš panagių viską iš Jonas Basanavičius, atmes
Raštas Lietuvoje žinomas Ruigio liudijimą, rašytąf^Cyn
doti Lietuvių Bendruomenės ir gaires.kaip nuo šiol reikia akad. J. Jurginis, o trečiąjį studijavę, bet skaitytojams, damas, kaip svetima, kas bu nuo valstybės susidarymo lai- ą. pabaigoje: "Prieš 50 met$
apylinkės. Paremti ir įvairūs žiūrėti į Lietuvos praeitį ir lie (Kultūrą vėlyvojo feodalizmo kurie nori plačiau, giliau pa vo sukurta sulenkėjusių bajo
kų. Mindaugas ir Gediminas Didžiojoje Lietuvoje b u v o * « r
kiti kultūriniai projektai bei tuvių literatūrą. Daugiausia laikotarpiu), kuriam skirta bai žinti savo tautos praeitį. Tai rų.
r,
„
i
.
.
v
*
.
laiškus rašė lotyniškai, kuri bajorų, kurie kalbėjo tiktaUlei
darbai, tarp jų ir Kultūros ta jau po to pasirodė gerų ir labai giamoji pusė knygos, — I. Luk tiems žinių trokštantiems įdo
Požiūri
i
lietimų
tautos
istotuviškai ir įžymiosios Katmobuvo ^
Įtat ^ b a ž n y t i n ė k^.
rybos iniciatyva monografija gerų monografijų, skirtų nu šaitė,. Kas nebijo išsigąsti, mybės prasideda jau su įva
jos kultūros
raidą irdaug
pažymėti Vinco Krėvės 100 šviesti atskiroms siauresnėms kad skaitydamas kartą vis dėl diniais puslapiais, kuriuose riją
kas ir
reiškė.
J. Jurginis
su b a S u t a r t y 8 ( 1 3 2 9 ^ 1393 m ) miesto moterys itin immdiP
metų gimimo sukaktį.
istorijos ir literatūros temoms. to užtiks Lenino, triskart dėstomos istorikų pažiūros į mini, kas ir kaip į tai žiūrėjo, su Livonijos ordinu rašytos vo- giai šnekėjo ir viena kftf" p*'
Vasaros pradžioje pir Tokios monografijos ir toliau Markso ir net septynis kartus lietuvių tautos, jos kultūros kokias nuomones reiškė, ne tik kiškai. I Lietuvą įjungtose ne- gerbdavo žodžiais, kurie "dsV
mininkė ir vicepinn. V. Mariū- vis rašomos ir leidžiamos —jo Engelso pavardę ar užeis ke plėtotės sąlygas. Štai, sako, Al anie jau suminėtieji, bet taip lietuviškose srityse buvo nau- Prūsijoje, nėra vartojlM'
0
nas susitiko su Clevelande mis turtinamas lietuvių tautos letą ir tokių vietų, kuriose bus bertas Vijūkas - Kojelavičius pat J. Lappo ir M. Liubavskis, dojamasi rusų kalba, kokia "Tamsta" (jūsų malonybe)*. "'
buvo vartojama Kijevo RuSmulkiai ji aptaria, kflfp « •
besilankančiu Lietuvių Rašy praeities pažinimas ir moks
šios
valstybėje:
laikomasi
bu«>d*
lietuvių kalbos vlrttjr
tojų draugijos pirmininku liškai nagrinėjami jos sukur
vo tokio dėsnio, kad jeigu krei- mas bažnyčioje, kokios reliBern. Brazdžioniu. Jis buvo tieji kultūriniai lobiai.
piesi į kurios nors valstybes girdo i* pasaulietinio turinio
painformuotas apie Kultūros
Tos dvi sritys, žinoma, nea
įstaigas
ar gyventojus, tai nau- knygos buvo išleistos hetuvfcį"
tarybos nutartus Lietuvių pima visa ko, ką lietuvių tauta
dojiesi
tos
valstybės kalba, kalba jos aprašomuoju laikot4
Bendruomenės
literatūros ar atskiri jos žmonės sukūrė,
Pareigūnai, kurie būdavo siun- tarpiu. Tą kalbą brarigtou'-premijos sąlygų pakeitimus ir ką davė kultūrai. Taigi rašė
čiami į nelietuviškas sritis, ir šiems teko ypač atsidėjus HP
apie tai, kad rašyt. Č. Grince- knygas ar straipsnius ir kitų
raštininkai
turėdavo mokytis pintis, kad ji tobulėti). ToHeT
vičius paprašytas sudaryti sričių tautotyrininkai, o da
atitinkamos
kalbos, o ilgam gramatiką parašęs D. rOėuMaf
premijos vertinimo komisiją bar, naudodamiesi iki šiol pasi
laikui skirti dokumentai būda- ir pažymėjo: "Kodėl ir mttttT
Chicagoje.
D r a u g i j o s rodžiusiomis studijomis, Moks
vo rašomi iš avių, ožkų ar ver- neišdailinti tos kalbos, turią f
pirmininkas pritarė pakeiti lų akademijos istorijos
šių odos pagamintame per- daugelis laiko barbariška H h*
mams ir pažadėjo, kad draugi instituto darbuotojai istorikai
gamente, nes popierius, tegu ir tvarkinga, išradingomis' taijos valdyba pasiūlys du savo akademikas prof. dr. Juozas
Siek tiek pigesnis, nėra toks syklėmis, kad nuvalytum* *ą*
narius į vertinimo komisiją.
Jurginis ir Ingė Lukšaitė pa
patvarus, jis naudotas mažės- purvą, kuriuo taip ilgai ji b«vo"
Tom pačiom dienom buvo rašė, o "Mokslo" leidykla Vil
nes
reikšmės susirašinėjimui aptaškyta, ir ji džiugintų'Aus'
susitikta su rašytojais St. niuje išleido stamboką (348
(seniausi
ligi šiol išsilaikę po- visus savo blizgėjimu". I "'"**
Santvarų ir Baliu Gaidžiūnu. psl.) knygą "Lietuvos kultūros
pieriuje rašyti dokumentai yra
Paskutinis 100 pusi. sMftas
Su jais buvo plačiau apžvelg istorijos bruožai. (Feodalizmo
Vytauto
laiškai
kaimyninių
detaliems
duomenims .* Mpte"
tas kultūrinio darbo laukas ir epocha. Iki aštuonioliktojo am
valstybių
valdovams).
švietimą,
mokslą,
spaustą i*'
susilaukta naudingų suges žiaus)". Kadangi knygą reda
Kai
pradėjo
aiškėti,
kad
laišbaroko
epochos
meną
^afėSfc'
tijų.
gavo trys profesoriai (isto
kų gavėjai kai kada rimtus do- tektūrą, literatūrą, mužiką Ir
Po ilgoką laiką trukusių rikas, filosofas ir filologas), o
kumentus sufalsifikuoja (kry- teatrą). Kai kuriais I. Lakiaipalankių atsiliepimų apie šios recenzavo kiti du (filosofas ir
žiuočių ordinas šitaip darė, kai tės iškeltais lietuvių pastėkV
tarybos veiklą, pavasarį ėmė filologė), tai turbūt joje nėra
norėjo pasilaikyti sau lietuvių mais, be abejo, didžiuotis ttepasigirsti ir ją menkinančių tenykštėmis sąlygomis kuo
žemes), o taip pat ir dėl kitų tuviai skaitytojai. Rašydama
balsų. Spaudoje kraštutinių nors nepriimtinų dalykų. Ta
priežasčių pradėta raštus re- a P i e mokslą, štai ji sako, kek!
nacionalistų iš principo buvo čiau knyga, greičiausiai, nelai
gistruoti knygose ar pasilikti kai kurie Vilniaus uiuversttsttV
pasisakyta prieš laiko, jėgų ir kytina gairėmis visiems, kurie
nuorašus, kas sudarė jau Lie- d*atytoju anuomet parašyti I4V':
lesų
skyrimą
kultūrinei ateityje rašys kultūros isto
tuvos Metrikos pradžią. Steng- gikos, retorikos, literatūrostee- *
t
Ina Uiglriene, simpoziumo Mokslinėa profveiklai, užtemdančiai neva rijos temomis. Tai yra lyg ir ko Dr. Rimvydas Šilbajoris. Lituanistikos Instituto
rsmos
komiteto
narė,
humanitarinių
ir
socialinių
damiesi aprašyti savo valdo- rijos ir poetikom veikalai &»•<>
pirmininkas, simpoziumo Literratflros sesijos pirmi
vieninteliai prasmingą politi- kia tos srities apžvalga, ninką* ir paskaitininkas.
mokslų profrrumo. vadoV«.
vų žygius, metraštininkai
(Nukelta į 4 psl.) '** •&

Apie "Lietuvos kultūros
bruožus"

istorijos
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Sdttariiffliis, 1981 m. lapkričio mėn. 21 d.
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Leonardas Dambriūnas darbe ir gyvenime
-te m.
->.'.ni u

prisipažinęs savo dėdei prela
tui Dambrauskui, pas kurį jis
gyveno Kaune studentauda
mas. Didysis dėdė j a m atsa
kęs, kad tai nieko blogo...

A. V A I Č I U L A I T I S

Leopardas
D a m b r i ū n a s v i e n u k l a u s i m u : Lietuvos
ilgiausiai, 25 metus, vienoje rusinimu. Apie tai medžiagą
įstaigoje dirbo Amerikos jis rinko nuosekliai, kruopš
Baisa, lietuvių skyriuje. Lietu- čiai ir metodiškai, ir rusinimo
L. Dambriūno stiprybę ir
'ifcjgrpgramos buvo pradėtos pavojų ryžtingai kėlė spau
silpnybę sudarė loginis galvo
•w»Yorke 1951 m., o 1955 m. doje. Kai dalis kitų, grįžę iš
jimas. Vargiai buvo ateiti
pęgkeltos į Washingtoną. Jį apsilankymų Lietuvoje, aptilsninkų ar kitų susirinkimas,
šiam- darbui
rekomendavo ta ir dingsta, L. Dambriūnas,
kur jis nebūtų prabilęs su savo
iš Vilniaus,
kalbininkai A. Salys ir A. p a r v a ž i a v ę s
nuomone ir išvadomis. Kalbė
„Akiračiuo
Sannas, kaip lietuvių kalbos negaišuodamas
davo nuosekliai ir aiškiai.
specialistą. Tad iki išėjimo se" paskelbė savo įspūdžius,
Tačiau diskusijose norėjo turė
penjįon 1976 metais, skyriaus ilgiau sustodamas ties rusini
ti paskutinį žodį. Jeigu kilda
L i e t u v o j e . Ir b e n e
tarnautojai kreipdavosi į jį, kai m u
vo ginčas, kartais taip įsikarš
tarėjavo kalbinių neaiškumų. paskutinė jo paskaita (Prancū
čiuodavo, kad imdavo šaukti ir
I* Dambriūnas jiems mielai zijoje 1976 metų vasarą), bei
jaudintis, o tai nepadėjo šir
patardavo ir aiškindavo, ypač ilgesnis straipsnis buvo skir
džiai, kuri su trūkumais buvo
įg kirčiavimo taisykles, t a s rueinimo grėsmei. Reži
iŠ prigimties. Savo protavimo
kartu jisai
buvo m a s i š Lietuvos tik po trejų
galia jis taip tikėjo, kad sykį
įsitraukęs ir į esperanto-kalbą, metų smarkiai puolė Dambriūėmė ir pasakė, kažkuria proble
nęs t Amerikos Balse atsirado n ą už tuos straipsnius — kai jis
ma besiginčijant: „Duokite
b u v o j a u miręs. Beliktų
vienas kitas šios kalbos žinoman Chruščiovą — a š ir jį
vas, o 0 Dambriūnas ją mokėja pastebėti, kad po jo mirties nei
perkalbėsiu". įdomus dalykas:
nuo Lietuvos laikų. Lietuvių jokia institucija, nei asmenų
atrodė, kad tarpais jo ginčai
grupė neperėmė Dambriūno
skyriui buvo sudaręs sąrašą
buvo su pačiu savim. Raudataip sąžiningai varyto darbo —
įvairiji terminų,
pakaitalų
vosi su savo bendradarbiais,
dokumentuoti
dažnesniems barbarizmams, m e t o d i š k a i
kalbėdamas prieš televiziją, —
rusinimą ir šią grėsmę lietuvių
kaJKkjrčiuoti.
kam jos reikia! Ir štai po gerų
tautai skelbti pasaulio žiniai
metų girdim, kad Leonardas
'Carbe jo tvarka buvo įpras bei reagavimui.
nusipirko
televiziją.
Ilgai
ta? vertimas žinių ir straipsnių
šnekėjo
ir
s
p
y
r
ė
s
i
prieš
lietuviškoms
l a i d o m s , jų
N a m i e , o tarpais ir pertrau
automobilį- Ir vėl vieną dieną
įkalbėjimas, paruošimas origi kų proga, L. Dambriūnas
nalių straipsnių ar lietuviško plušėjo ir prie mokslinės Kalbininkas Leonardas Dambriūnas. Lapkričio 24 d. sueina 5 metai nuo girdim: D a m b r i ū n a s turi
gyvenimo apžvalgų, o porą m e d ž i a g o s . Kalbos dalykais jis jo mirties. J o straipsnius, paskelbtas periodinėj spaudoj, neseniai per automobilį! Negana t o — iš
pastarųjų metų jam teko būti n e m a ž a i parašė Lietuvių žiurėjo ir atrinko lituanistas Vladas Kulbokas, o dabar juos išleidimui moko vairuoti ir greitkeliais
redaktoriaus pareigose. Kaip Enciklopedijai, be to, drauge atskiru tomu suredaguoja Rocbesterio universiteto profesorius dumdavo n e p a s i d u o d a m a s
kalbininkas Antanas Klimas. Išleis Lituanistikos Institutas. Leidiniui
redaktorius, jis buvo nuolai su profesoriais W. Schmals- ilgesnę biografine ir kalbine apžvalga, parašė Stasys Barzdukas, spėjęs kitiems.
dos ir paslaugus. Jei kartais tiegu ir A. Klimu paruošė dar ją praplėsti prieš savo mirtį.
Kaip savo galvojime jis buvo
pasitaikydavo
k l a u s i m a s , „ I n t r o d u c t i o n to Modern
pažangus,
taip žemiškuose
kuris iš dviejų žodžių būtų L i t h u a n i a n " .
Išspausdino
per visą tą laikotarpį gilinosi ir reikaluose — didžiai konser
palenkė
į
„Akiračius",
kur
jis
taisyklingesnis,
protarpiais s a v o studiją „Lietuvių kalbos
į teoretinius dalykus, filoso vatyvus. Nesivaikė drabužių
atsakydavo: „Galima taip ir v e i k s m a ž o d ž i ų
aspektai". savo straipsniais lyg virto jų
fijos
problemas. Kaip kalbos nei valgio madų. V i s ą laiką
v
tirp*:* Gi jo rodyklė kalbos Paskutiniu laiku su profe teoretiku. Į amžiaus galą jis
reikaluose,
taip ir šioje srityje priešpiečiams į darbą atsi
taisyklingumui buvo tokia: soriais Schmalstiegu ir G. pradėjo atslūgti ir nuo „Akira
jis
buvo
gan
pažangus: jo nešdavo termosą su liepžie
kaip žmonės vartoja.
Fordu ruošė lietuvių kalbos čių": žmonai sakė, kad tai bus
dėmesio
laukas
ėjo
nuo sociali džių ar kitų žolelių gėralu.
gramatiką, kuri turėjo išeiti paskutinis jo straipsnis anam
nių
problemų,
nuo
popiežių, Kavos nepripažino, kai tame
Balse darbas buvo gan a n g l i š k a i ir buvo skiriama laikraščiui. Daugiau jis ir
įtemptas, tačiau L. Dambriū universitetams. 1976 metų neparašė, nes greit mirė. I enciklikų iki Maritaino ir Teil- pat kambaryje kiti ją maukė
nas /kažkaip mokėdavo nesku rudenį, visai prieš patekda amžiaus galą vis daugiau hard de Chardino. Paskutinė kone kubilais. Bemaž iki savo
bėti.: Kai jau prispirdavo, kad m a s į ligoninę, baigęs apie galvojo rašyti savo dėdės jo stotis šioje minties raidoje darbo Balse pabaigos, jis
vėluojama, kad laikas bėgti į trečdalį savo darbo, pats nune prelato A. Dambrausko — buvo evoliucijos teorija. Čia žiemą dažnai ateidavo su šiltu
dar tektų pridurti, kad jaunys apsiaustu, išsaugotu dar iš
studiją, jis ramiai atsakydavo: šė į p a š t ą ir išsiuntė Schmals- Adomo Jakšto monografiją.
tės dienose jam didelę įtaką Lietuvos. Tarpais pasirody
„Nėra ko skubėti, gyvenimo tiegui.
Šalia praktinių ir aktualiųjų paliko skaitytieji Rousseau ir davo apsiavęs batais, kokių
kelią įpusėjus. Suspėsim,
dienos temų, L Dambriūnas Tolstojaus raštai. Apie tai jis Amerikoje iš viso nematei ir
suspėsim..." Jeigu kas imdavo
T a i g i per tuos dvidešimt
šaukti, kad dar neišversta
penkerius
metus L. Dambriū
viena ar kita svarbesnė žinia,
n
a
s
niekados
iš savo akių
jis ramindavo: „Bus gera ji ir
neišleido
lietuvių
kalbos. Kiti
jusles. Kandinskis grįžo į Maskvą
paaku?.
jo didieji interesai įvairavo,
1914 metais ir po revoliucijos tapo
svarbiu
asmeniu meno pasauly.
slūgo
ir
keitėsi.
Iš
pradžių
jisai
Pertraukas, apie valandą
Netrukus
tačiau Sovietai nutarė,
buvo
karštas
Lietuvių
Fronto
laiko,, L. Dambriūnas skirda
DALIA KOLBAITĖ
kad
šios
rūšies
menas netarnauja
v o poilsiui, kaip jisai jį suprato Bičiulių ir A. Maceinos gynė
liaudžiai
ir
primetė
oficialią jo
fr mėjgp. Jei oras buvo gražus, jas. Vėliau, kai jie kritiškiau
pritapo prie Der Blaue Reiter kryptį, kuri buvo vyravus Imperi
Chicagoje,
Chicagos
universi
jis apeidavo aplink namą, ar p a s i s a k ė apie ryšius su Lietu teto Smart galerijoj (5550 S. Green- avangardinės grupės. Šios „Mėly jos laikų gale. Todėl Kandinskis
atsistojęs pasišildydavo prieš v a , a n a s karštis atvėso. wod Ave.), ligi lapkričio 29 dienos no raitelio" grupės nariai turėjo buvo priverstas palikti Maskvą
saulutę. Netoliese buvo kele R y š i a m s jis pasiliko ištikimas vyksta V. Kandinskio akvarelių daug ką bendro teoretinėj plotmėj, 1922 metais. Jį priėmė dėstytoju
tą* g»rų Washingtono muziejų iki paskutinių savo dienų. Dar paroda. Tai pirma iš trijų parodų, nors patys darbai šio fakto neliu Vokietijoj esanti Bauhaus meno
(Nacionalinė
g a l e r i j a , dirbdamas Balse, buvo nuskri kurios per penkerių metų laiko dytų. Kiekvienas jų turėjo „misti mokykla, kurioj jis dirbo iki naciai
Spįtįhsonian),
tačiau
L. dęs į Lietuvą. Grįžęs, tarp kitų tarpį žada parodyti visą Kan nių" polėkių, n -ėdamas išreikšti ją uždarė 1933 m. Tada nuvyko į
Dambriūnas ten retokai užsuk dalykų, jis pasakojo, kad ten dinskio kūrybinį kraitį. Atranka ką nors universalaus. Jau 1910 Paryžių, kur ir gyveno ligi savo
davo.-: Salimais buvo botani j a m pademonstravo iš juoste yra iš Salomono Guggenheim'o metais Kandinskis buvo nustatęs mirties — 1944 metų.
muziejaus ir iš Hilla von Rebay savo kūrybos kryptį po to, kai
kose sodas ir šiltadaržis. Ten lės ir jo įkalbėjimus per Balsą. fundacijos.
Išstatytosios Čia minimoj
nutapė savo pirmą „Improviza
jisai mėgdavo nueiti, ypač apie Tvirtai jis stojo už Bendruo
parodoj
akvarelės skirstosi į tris
ciją".
Čia
jis
atsisakė
vaizduot
Vejįjkąs, kai būdavo gėlių m e n ę ir lietuvių fondą, agita
laikotarpius. Der Blaue Reiter
realistinį
pasaulį
ir
teigė,
jog
jo
Kandinskis
atėjo
į
meną,
PftfSjįes. Grįžęs,
kitiems vo už jį ir pats nesigailėjo laiko atšokės nuo politinių mokslų ir kūryba yra tapus grynai spon laikotarpis — nuo 1911 Ugi 1920
pasakodavo, ką matęs, ir dar surasti jam narių. Tuos, kurie teisės. Jis gimė Maskvoj 1866 m. taniška vidinio charakterio metų. Jame su aštriu vaizdiniu
paragindavo, kad jie nubėgtų nepalaikė Fondo, jis griežtai Būdamas 30 metų, išvyko į Miun išraiška. Šių dienų terminas to protavimu Kandinskis (nors ir ne
kritikavo, net tiesiai į akis cheną studijuot tapybos. Atidžiai žanro kūrybai yra abstraktus pats pirmas) reiškiasi kaip
pą»į#Įftr*tL
išvardindamas susirinkime. O ir kantriai dirbo šioj naujoj srity, menas, nes jis nevaizduoja abstraktaus meno inovatorius.
jis pertraukas skirda ryšių su Lietuva pozicija jį kol pagaliau išvystė naują stilių ir išorinio pasaulio, kurį perduoda šios akvarelės, tik su keliom išim
tim, nėra nefigūrinės. Tik linija ir
vo, „skaitymui, ar rašymui
spalva tampa išraiška vidiniam
Būdavo, atsisės kiek skersas
pergyvenimui.
Medžiaga vibruoja.
kėdelę, nusiims akinius, pato
Nors, palyginus su jo tapyba, šios
giai išties kojas ir įniks į lietuakvarelės labai jautrios ir švel
vjįką laikraštį ar knygą. Jis
nios, jos byloja užuominą šio
4pjįėjpei eiline lietuvių veikla,
naujo pasaulio — nereprezentatya|įįspindinčia spaudoje, domėvinio meno. kuriam rūpi grynas
jojg„crganizacijomis, polemika
spalvos išsiliejimas Spalvų har
ir ypįųC jaudinosi didžiosiomis
monija turi sąryšį su garsais, nes
Kandinskis taip pat yra rinesproblemomis,
liečiančiomis
tezijos (simbolinės spalvų galios)
lietuvybę. Nebuvo tai domėjišalininkas. Dingus perspektyvai,
masįs.dėl smalsumo: jis rinko
vaizduojama
erdvė yra tapus
raedž\agą — kalbos klaidas
kosmine.
Antras
laikotarpis, 1922
mūsų
raštuose,
skirtingas
ligi
1933
metų,
Bauhaus laiko
nuompnes politiniais, kultū
tarpis. Kūryba liudija stiliaus
riniais, tautiniais, ryšių su
pasikeitimą. Vaizdiniai elementai
Ląetųyą ir kitais klausimais.
tampa apčiuopiamesni, dažnai
SupJMtas kalbos klaidas jis
geometriniai Atmosferinė erdvė
paskui įtaisė „Gimtojoje kalbopasiduoda plotmių sistemingam
Jft"toikKri& redagavo, gi savo
išdėstymui. Matomas harmonijos
pąįįūjras kitais reikalais dėstė
ieškojimas, nors ir ekspresyvia
jam
asmeniškam
priėjimui
eilėje te straipsnių kitur periodingus, šios akvarelės susidaro iš
difl^je: spaudoje. Kai kada, jei
architekto ninių bei geometrinių
Ūkdavo laiko, jis pieštuku ir
elementų.
Taip pat ir iš intuirašydavo pertraukos metu,
tyvinio
racionalių
vaizdinių ele
lapą tJ f ulenkęs pusiau į du
mentų
išdėstymo.
Cia
jaučiama
vadinamuosius
liežuvius.
rusų konstruktyvizmo įtaka. Kan
Vytautas
Ixblckas,
PLIA8
pirmininką*
ir
Svaria centras jo temose keitė
chano paskaitininkas. Inžinierių ir architektų Dr. Rimgaudas Nemickas, simpoziumo Mokslines dinskis dažnai vartoja rutulį, jam
si, tačiau kuo toliau, tuo suvažiavimas vyks Chicagoje Mokslo ir karybos programos komiteto narys, medicinos mokslų duodamas metafizine prasme. O
programos vadovas ir paskaitininkas.
daugiau jis sekė ir jaudinosi
spalvos ir toliau čia išreiškia

a

Kandinskio

i

paroda

J
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Prierašas prie Mažvydo
KAZYS

BRADŪNAS

„Broliai, seserys,
Imkit mane ir skaitykit"

—

Šitaip atidavė save
Knygos balsu
Martynas Mažvydas —
Pasklidę po pasaulį raidės
Rikiuojas į žodžius,
Kaip rikės rugiapjūtėj,
Išniekintoje Prūsų žemėj,
Užgrobtoj Lietuvoj
Ir Sibiro
maldaknygėj,
Laisvojoj „Žemės" antologijoj
Ir puošniame portfolio
„Lithuanian Writers in the West'
O Katekizmas viršum visko
Tarytum pirmapradis
„Tebūnie!"
Kai vakaro žara sutvisko,
Kada jautiesi vėl namie,
Kai broliai, seserys aplinkui,
Kada ant stalo vėl knyga
Nudirbtų rankų šeimininko
Atverčiama tarytumei
vaga,
Prasideda raidžių stebuklas —
Velykiniai varpai kapuos...
Klaupkis ir pabučiuok lapus.

kuriuos Lietuvoje vadin
davome k a m a š a i s . Namų
apyvoka galvos sau nekvar
šino. Sostinėje sklido toksai
pasakojimas: esą žmona Ele
na pasilypėjus taiso stogą ar
dažo sieną, o Leonardas laiko
kopėčias. Neseniai jos pasitei
ravau, kaip ten iš tikrųjų buvo.
Ji patikslino: „Kopėčias jis
laikė tik viena ranka, o antro
je turėjo knygą ir skaitė".

džiaugiantį savo laisvesnėmis
dienomis, dar tais pačiais
metais bloškė širdies smū
giai ir paguldė į kapus, kur
ilsisi šalia būrio kitų lietuvių.
Kukliuose jų nameliuose prie
Washingtono paliko našlė Ele
na, besirūpinanti vyro raštų
išleidimu. Abu vaikai, sūnus
Antanas ir dukra Marytė,
dirba Europoje.
*

O Kedrų Kalvos kapinėse
Nors iš jaunų dienų buvo
netvirtos sveikatos (buvo sir ant vyro paminklo Elena iškalgęs džiova), pas daktarus nebė- dino šiuos Jono Jablonskio žo
giojo ir prieš keletą metų vos džius: „Maža garbė svetimo
gyvas išliko, užleidęs apendi mis kalbomis kalbėti, didi gėda
citą. Išėjusį į pensija ir besi savosios gerai nemokėti".

beribę erdvę. Trečiasis, 1936—40
metų, yra Paryžiaus periodas.
Geometriniai elementai nutolsta,
pavidalai tampa daugiau biomorfiniai, švelnesni, primenantys Arp
ir Miro. Spalvos jautrios. Taip pat
vyrauja vaizdinė intuicija, kartu
su racionalia kontrole sudary
dama reikšmingą sintezę.
Paroda tad atvaizduoja visą
lauką tarp abstraktaus ekspresio
nizmo ir konstruktyvizmo. Cia
Kandinskis žengė vos tepaUestais
takais. Parodoj nereikia tikėtis
dramatiškų išgyvenimų, kuriuos
teikia jo didžioji tapyba. Šios
akvarelės — maži šedevrai, liudi
jantys apie didelio talento nekas
dienišką jausmą ir jautrią ranką.
Ta pačia proga prisimintina šio
pokario dešimtmečiais tarptau
tiniame dailės pasaulyje kilęs gin
čas: kas yra pirmasis abstrakcion i s t a s — Č i u r l i o n i s ar
Kandinskis?

NAUJI LEIDINIAI
• MOŠŲ 2 I N I O S , 1 9 8 1 m.
spalio 3 0 d., N r . 8. Lietuvių
jėzuitų ir Jaunimo centro Chi
cagoje biuletenis. Redaguoja
Antanas Saulaitis, S.J., admi
nistruoja Petras Kleinotas,
S.J. Redakcijos ir administra
cijos adresas: 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636.
Atskiras egz., — 25 centai, me
tinė prenumerata paštu — bent
5dol.
Tai gražiai paruosta infor
macija apie tai, kas vyksta
Jaunimo centre Chicagoje:
koncertai, parodos, kultūrinės
vakaronės, jaunimo ir senimo
įvairiausia veikla. Bet ne
trūksta ir šiaip pasiskaitymų.
Štai šį kartą randame ir tokią
antrašte: "įspūdžiai ir nuoty
kiai Lietuvoje".

Vasilij Kandinskij (rusas. 1866-1944) Improvizacija Nr. 3d, 1913
(Chicagos Meno institutas)
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DRAUGAS

Stankaitytės
Vis dėlto m a ž o k a s skaičius klau
sytojų susirinko J a u n i m o centre,
Chicagoje, lapkričio 15 d. išskir
tiniam vokalinės muzikos koncer
tui, į v a i r u s repertuaras ir meistriskas
atlikimas
iššaukė
pasigėrėjimą Lietuvių s k a u t y b ė s
fondo Chicagos skyriaus s u r u o š t a
popiete.
Pirmoji p r o g r a m o s dalis s k i r t a
lietuviams kompozitoriams. Pra
džiai b a r i t o n a s A l g i m a n t a s Gri
gas pasirinko A. K a č a n a u s k o kū
rinius: " M a n o g i m t i n ę " (Maironio
žodžiai), liaudies d a i n ą " T y k i a i , ty
kiai" ir "Vai gražu" (K. Binkio žo
džiai). Atlikimas k u p i n a s emocijų
raiškumo ir vaizdžių k o n t r a s t ų . A.
Grigo t e m b r a s y p a č m a l o n u s ir
sodrus žemajame registre. G a l i m a
prisikabinti prie n e n u o s e k l a u s
aukšto registro; k a r t a i s piano pa
sažuose g a r s a s šiek tiek s u s p a u s 
tas, " p r a r y t a s " . Tačiau t a i išimtis,
o ne taisyklė. Forte p a s a ž ų ener
gija tokius s u n k u m u s p a n a i k i n o .
D a n a S t a n k a i t y t ė atliko V.
Jakubėno originaliai h a r m o n i 
zuotas "Oi, m n e r g y t e " ir "Pie
menų raliavimą". D r a m a t i n i o sop
rano b r a v ū r a ir jėga s u d a r ė
neįprastą, bet įdomų k o n t r a s t ą
liaudies dainos p a p r a s t u m u i . V.
Jakubėno dainos "Žemė kryžių ir
smutkelių" (žodž. P. Karužos)
diapazonas platus, bet D.Stankaitytė žavėjo klausytojus tiek aukš
tom, tiek žemom gaidom. G a l i m a
teigti, kad jos balse n ė r a " s i l p n o s

ir Grigo

Toliau — K.V. Banaičio "Savo
s k a m b a n č i a d a i n a " ir ištrauka iš
operos " J ū r a t ė ir Kastytis". Ypač
įspūdingas S. Stankaitytės su
gebėjimas kontroliuotais crescen
do ir decrescendo
interpretuoti
kiekvieną gaidą, užburti švelniu,
bet toli nešančiu
pianissimo.
Kitomis progomis solistei taikytų
pastabų dėi per santūrios sceninės
laikysenos šį k a r t ą nereikia kar
toti; g a l i m a tik pagirti.
Mažiau sėkmingas, ne visai tiks
liai i n t o n u o t a s b u v o d u e t a s
"Auksiniai l a p a i " iš B. Budriūnoir
A. Kairio operetės "Sidabrinės die
n o s " (programoje kažkodėl "pakel
tos" i operos statusą).
Opera - abiejų solistų stiprybė —
sudarė programos a n t r ą dalį.
Duetas "Turiddu Mi tolse" iš P.
Mascagni operos "Cavalleria Rus-

Naujas pianistinis
Mūsų išeivijos k o n c e r t i n i a m s
p i a n i s t a m s suskaičiuoti užtektų
vienos r a n k o s pirštų. S p r e n d ž i a n t
iš jos b a k a l a u r e a t i n i o rečitalio
pereitą šeštadienį De P a u l uni
versiteto muzikos salėj, C h i c a g o j ,
atrodo, jog į šį eksliuzyvų būrelį
veržiasi su gerais kredencialais ir
21-erių metų Vida K a z l a u s k a i t ė .
Paskutini kartą t a r p lietuvių tokio
lygio s k a m b i n i m o yra tekę girdėti
tik prieš ketvertą-penketą metų
Vytautos Smetonos rečitaly, Bos
tone.
Beveik visus V. K a z l a u s k a i t ė s
atliktus kūrinius koncertuose ir
plokštelėse dažnokai s k a m b i n a
didieji
pasaulio
klaviatūros
meistrai. Šiame aukščiausio profe
sionalumo fone m a t u o t i n a ir jau
nosios
pianistės
sugebėjimai.
Pasakysime — egzamino rezul
tatai džiuginantys. Keista, t a č i a u
techniškai
sudėtingiausius
programos dalykus — Debussy
1903 m. p a r a š y t a s tris E s t a m p e s
— ji atliko geriausiai. N ė r a abejo
nes, kad Kazlauskaitė valdo v i s a s
pianistines
priemones,
kurių
reikia impresionistinio skambesio
n i u a n s a m s realizuoti. Be to, aišku,
jog debiusiškoje garsų paletėje
pianistės interpretacinė fantazija
r a n d a visišką savo a t b a i g i m ą .
Greta impresionizmo, rečitalio
programą sudarantieji k ū r i n i a i at
stovavo d a r trims kitoms pagrin
dinėms stilistinėms epochoms —
romantizmui, klasicizmui
ir
barokui. Tokia
įvairialytė
programa teikia puikią galimybę
v i s a p u s i š k a m ją
atliekančio
pianisto sugebėjimų
vaizdui
išryškėti. To dėka gal ir nebūtų per
drąsu tarti, jog Kazlauskaitė y r a
skambančios detalės m e i s t r a s . J a i
geriausiai sekasi su tokiais veika
lais, kurių muzikinė s t r u k t ū r a bei
substancija kyla tiesiai iš jų
sąskambių
poetikos
— kaip
impresionistinio repertuaro atve
ju. O ten, kur skambesio grožis y r a
tik vienas iš kelių muzikinę mintį
formuojančių elementų, iki inter
pretacijos įtikinamumo bei profiliuotumo pianistei d a r lieka gaba
liukas kelio. Todėl ir koncerto
pirmoji dalis (Bacho c-moll p a r t i t a
ir Mozarto b-dur s o n a t a K. 333) nu
skambėjo gal trupučiuką
per
vienodai (išskyrus t a r p šių dviejų
kūrinių įterptą, L. Godowskio
romantiškai perdirbtą
Rameau
Elegiją). Stilistinio ir s t r u k t ū r i n i o
charakterio savitumą solistė ryš
kiau atkūrė Bacho n e g u Mozarto
kūrinyje, nors abiejuose ji lygiai
sėkmingai išsprendė v i s a s g r y n a i
techninio pobūdžio p r o b l e m a s .
Aplamai paėmus, V. Kazlaus
kaitė turi visus t e c h n i n i u s duo
menis tapti tikrai aukšto lygio vir
tuoze. Nuo tobulumo šia p r a s m e ją
skiria tik tolesnis d a r b a s ir patir
tis, o ne, atrodo, kokie „įgimti"
apribojimai. J i s k a m b i n a visiškai

MOKSLAS,

MENAS,

skambesio
švariai ir beveik be atsitiktinių
klaidų (tai reta'.). Vienur kitur
(pvz., Griego g-moll baladėje) net
kvapą užėmė lyg iš plieninių pirš
tų staiga prasiveržiantys pasažų
f e j e r v e r k a i . (Beje, v ė l y v a s a i
romantizmas a la Griegas ir Liszt a s — turbūt kita jaunosios pia
nistės stiprybė). Bet ir triukš
mingoje
Griego
pjesės
kulminacijoje ji neprarado nei
pusiausvyros, nei gero skonio —
savybės, kuriomis
pasižymėjo
visas jos pasirodymas. Tai ne
išviršinės ekspresijos ir ne teatra
linio efekto, o susikaupusios intro
spekcijos bei disciplinuotos laiky
senos menininkė.
V. Kazlauskaitei teko skam
binti pabrėžtinai metalinio at
spalvio Steinvvay instrumentu.
Vis dėlto jautrios klavišų užpa-

• VILTIS, Vol. 40, N o . 4, laikų Lietuvos žemėlapiu bei
December,
1981.
A istorinių pilių ir bažnyčių nuMagazine of Folklore and Folk traukomis; liečiama dar prof.
Dance. Šį žurnalą anglų kalba J. Stuko vadovaujamos "Lie
redaguoja ir leidžia Vytautas tuvos prisiminimų" • radijo
F. Beliajus. Redakcijos ir valandėlės 40 metų sukaktis,
Clei|elando
administracijos adresas: Vil akcentuojama
tis, P.O. Box 1226, Denver, CO "Grandinėlė" ir kt
8021. Metinė prenumerata —
• SKAUTŲ AIDAS,
10 dol., užsienyje — 12 dol.
Šiame numeryje ypač apstu spalio mėn.
ir lietuviškos medžiagos: ran Tarybos Pirrnija. Kad ptaja
dame nuotrauką lietuviškos Antanas Saulaitis, 234fitW. 56
Kalėdų eglutės Clevelando St, Chicago, IL 60636. Admi
aerodrome, pats redaktorius nistruoja Malvina JomOammė,
bei "Vilties" leidėjas rašo apie 6346 S. Washtenaw Ave., ChiVytautą Didįjį, straipsnį ilius cago y IL 60629. MetintVjaenutruodamas Vytauto portretu, jo merata — 5 dol., gi
numerata — 10 dol.
Numeryje daug dėmseto ski
riama
skautų stovykloj* iš
baisiai tolimi Jogailos skundas ir
radingai
suvaidintam V*įPieŠvitrigailos priesaika i š Balio
tario
romanui
Sruogos „Milžino paunkamės"'.
Tai pirmarūšė poezija, nieko Įvairūs aprašai ir nuc
neprikiši, vis tiek iš A. Žemai rodo, kaip jaunimas vis* tai
taičio lūpų ji sroveno l a b a i jau sugebėjo kūrybingai ir nuotai
sutirštintu tembru. Karalius, kara kingai atlikti.

Popietės įspūdingiausi momen
tai buvo A. Grigo interpretuotame
R. Leoncavallo "I Pagliacci" pro
loge bei D. Stankaitytės arijoje
"Sola, perduta, a b b a n d o n a t a " iš G.
Puccini "Manon Lescaut". Abu
solistai pasižymėjo puikia vai
dyba, emocine jėga ir vokaliniu vir
tuoziškumu. Nei vienas, nei kitas
nebandė publikos nustebinti gar
sumu ar ištvermingumu (o tokiom
pagundom d a ž n a i pasiduoda mū
sų solistai).
Ne mažesniais nuopelnais pasi
žymėjo ir akompaniatorius Alvy
das Vasaitis, atliepęs kiekvieno kū
rinio nuotaikas, neatkreipdamas į
save dėmesio, bet duodamas para
mos ten, kur reikia.
Gal didžiausias priekaištas so
listams — kad, atlikus duetą "Mi
ra, di acerbe lagrime" iš G. Verdi
operos "II Trovatcre", nepaten
kino klausytojų bisavimo. Retai
tenka nuogąstauti, kad koncertas
per trumpas, bet ši popietė visais
atžvilgiais buvo neeilinė meno iš
raiška.
Emilija
Sakadolskienė

poetika
vimo („Anschiago") bei pedalizacijos technikos įsisavinimo dėka
jai beveik visuomet vykdavo iš
gauti gražų, skaidrų ir spalvingą
toną. Tik stebino, kad, skambin
d a m a Bachą ir Mozartą, ji taip
gausiai vartojo kairįjį („una corda") pedalą. Gal tai jos profe
soriaus Dmitry Paperno įtaka?
(Vokiečių mokykloje toks dažnas
kairysis pedalas priešromantikų
kūriniuose būtų neleistinas, o Kaz
lauskaitės sugebėjimų pianistė juk
šios „paspirties" nereikalinga).
Kiekvienu atveju, jei V, Kazlaus
kaitė ir toliau su tokiu atsidėjimu
kultyvuos bei gilins savo meną, tai
vieną dieną apie ją turbūt žinos ne
vien De Paul muzikos mokykla ir
„Draugo" skaitytojai, bet ir visas
muzikinis pasaulis.
Mykolas Drunga

Šeštadienis, 1981 m. lapkričio mėn. 21 d.

NAUJI LEIDINIAI

ticana" buvo žymiai dėkingesnė
medžiaga vaidybiniam ir bal
siniam darnumui. Nuotaika - pil
n a elektros.
Iš R. Wagner "Tanhaeuser" at
likta soprano arija "Dich teure
Halle" ir baritono arija " O du mein
holder Abendstern", kurioje buvo
intonacijos nelygumų.

talentas

lius, karalius...
Abejoju, ar k a s suprato anks
čiau paminėtą Robinson Jeffers
dialogą antroje dalyje. Trumpas
įvadėlis būtų padėjęs, n e s šiaip
Didysis mūsų literatūros klasikas Vincas Krėvė-Mickevičius (1882— kontroversišką Kalifornijos poetą
1954), k u r i o „Raganius" Mokslo ir kūrybos simpoziumo proga stato R Jeffersą pažįsta dažniausiai tik
mas J a u n i m o centro didžiojoje salėje, Chicagoje, lapkričio 27 d. literatūrą studijuojantys žmonės.
(penktadieni) 7 vai. vak. Si viena i i paskutinioji) rašytojo nuotraukų Gražu, kai aktorius jį atskleidžia
daryta B. Raugo jau Vinco Krėvės mirties metais.
lietuviams, bet ištraukos miglotas
kraupumas paliko tik gūdų įspū
dį.
Toliau sekė ir kiti, daug aktoriš
ko pasiruošimo kainavę dalykai:
Velnio kalba iš Bernard Shaw
„Don Žuanas pragare" ir Cyrano
kalba
iš Rostando „Cyranas de
Rečitalinis menas visuomet y r a turi. O vis dėlto savo aukšto lygio
Beržerakas".
Šiems kūriniams
skaitymais
taip
ir
neužburia
susijęs su t a m tikra rizika. Eini į
sceną ir nežinai, kas tavęs laukia. klausytojų. Žino visus aktoriškus autorius nepagailėjo paaiškinimų
Niekad nepramatysi, kokia bus balso moduliavimo triukus, viso ir tuo, žinoma, sudomino publiką.
kius jausmų virpesius ir audras,, Dažnas stebėjosi puikia A. Žemai
klausytojų temperatūra.
Blogiausia, kai nuo scenos bet klausytojams vis tiek sunku taičio atmintimi. Pabrėžtinas yra
p a m a t a i apverktinai tuščią salę. įsigyventi į jo aktorišką patosą. ir jo vaidybinis įsikūnijimas į
atliekamus personažus. T a i pliu
Sėdi vos šešiasdešimt žmonių, o Nėra jungiančios šilumos.
Kodėl? Vienu sakiniu neatsaky sai, kurie galėtų pakelti a n t kojų
tikėjaisi bent kelių šimtinių. K a s
si.
Yra kelios priežastys. Man kiekvieną auditoriją, jei tik atliki
atsitiko? Rodos, buvo ruoštasi,
regis,
A. Žemaitaičio interpretaci me atsirastų daugiau šilumos, o
reklamuota su stambiu plakatu,
skelbta parapijos laikraštėlyje, per jose balso kaita y r a perdėm mono repertuare — daugiau paprastos,
lietuvių radiją... Visi tave pažįsta, toniškai nukreipta į tą dusliąją, nūdienai artimos poezijos.
Kad būtų salė pilna, nuo scenos
gerbia, po pamaldų draugiškai dundančią, vaidiloms ar prana
šnekučiuojasi. O dabar, štai, salė š a m s tinkamą balsinę tonaciją. turi spinduliuoti ir patrauklus
je tik artimųjų sauja. Kiti, kurių J i s gali kuždėti, t a i tiesa, bet kai menas, ir patraukli asmenybė. Ar
kužda, išgirsta tik labai ausylas nepraverstų, prieš įsileidžiant į
laukei, t a i p ir neatėjo. Kodėl?
varganą ir brangią rečitalio ruošą,
M a ž d a u g šitaip mąstydami sa mirtingasis.
apmąstyti savo meninį potencia
Kita
nesėkmės
priežastis
glūdi
vo koncertą palydėjo tenoras An
t a n a s P a v a s a r i s ir aktorius Al aktoriaus repertuare. Kad ir tą lą, tiesiog atsiklausti savojo „Aš":
g i m a n t a s Žemaitaitis. Juodviejų vakarą. Pirmoje dalyje girdėjosi ar esu pakankamai populiarus ir
jungtinis dainos ir dailiojo žodžio nuožmūs, dramatiški, tačiau nuo meniškai įtaigus?
Pr.V.
rečitalis įvyko lapkr. 7 dienos šio gyvenimo atitokę, nūdienai
vakare Los Angeles Sv. Kazimie
ro parapijos salėje. Tenorui prie
rojalio talkino pianistė Raimonda
Apeikytė. A. Žemaitaičiui — akto
rė Sigutė Mikutaitytė-Peterson,
atliekant a.r.enkiecių poeto Robinson Jeggers tragišką Oresto ir
Elektros dialogą.

Su daina ir poezijos

Pirmoje dalyje A. Pavasaris
p a d a i n a v o Franz Schuberto ciklą
,,Die ach o* r.?: Muelierin". Ciklas,
romantiška; nuotaikingai, supin
t a s iš veržlių ir lyriškų strofų,
atitiko A Pavasario entuzias
tingai Saurų dair.avirno būdą ir
sugebėjimą iveJniai išdainuoti
jautriąsias .n-tj^. Cia. kaip ir kito
se Schur?--?.--. dainų
pynėse
akorr-par.i.T. - tan yra tiek svar
bus, kiek : ;ukščiui antras spar
nas. R. Ajmkytė, tai žiriodema,
gan i a n k- S u perteikė d a i r ų
atmosferą ir tuo padėjo solistui
flsuot' S<: .berto kury Sos OPI
Atlikimą * K tiek menkino tušto
kas operetinis balso a t s p a S i s .
viršūnėse ;a-.-.rstąs ne itin malo
nia skardi: - - ^aida.
Pastaro?, -i pasta Dos tiktų ir
italų
kai h a
sudainuotoms
dainom.*: F. '."osellio ..Serenada"..
E Gaetald r „Mupica Proibita",
F. Fiotowo Martha". V. Bellinio
,,Cava*.na Myli A P a v a s a r i s tas
dainas ir rį nuoja HU jam būdinK a bravu.ru Nors jo italų kalba
skambėjo pernelyg lietuviškai.
Patarčiau am palikti ramybėje
rečitatyvą r ariją 'S Donizetti
„Don Pa8'iual e ". Kas iš to, kad
patinka, je. balse nėra reikiamo
diapazono, r.ri gelmės.
Aktoriaus- Algimanto Žemai
taičio pa*-rodymai yra reti. iš
tiesų, netgi per reti. Dažnesnis poe
ZIJOB interpretavimas — scenoje ar
per radiją — duotų progų susiremti
BU klausytojais, išgirsti nuošir
džių kritiškų pastabų. Juk įdomu
patirti, ko įmonės pageidauja,
Aktorių* J o n a n Keleliu*. Jo refimiojamas Vinco Krėvės „Raganius" kaip Ailčiau \ juos prabilti
Moknhi ir Kūrybos «imr>oziuTno proga ntntomas Jaunimo centre,
Niekas nepasakys, kad A.
S) «*•;'•• '«pkrl("'o 27 Ą v'fiknle pnKrln^lnv fiuRlo rolę vaidina p B U Žemaitaiti*
neturėtų
sodraus,
•!< : i t i « K « ! c : i u i >
Nuotr V. Matelio
gražaus eceninio baiso. J i s tokį
r
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koncertas

vietos". Gaila, k a d dainą "paįvai
r i n o " fortepijono stygos trūkimas,
(jau anksčiau r a š y t a apie nepatei
sinamą J a u n i m o centro koncer
tinio pianino priežiūrą, dėl kurios
iki galo koncerto išsistyguoja pneš
pat uždangos atskleidimą suderin
t a s fortepijonas. J o laikymas prie
šildymo sistemos tikriausiai pri
sidėjo ir prie stygų nepatvarumo).
A n t r a m e išėjime A. Grigas atli
ko J. Gruodžio "Visur t y l a " (žodž.
L. Giros) ir "Odrio d a i n ą " iš V. Klo
vos operos "Pilėnų". Šiai mūsų
baritonų m ė g s t a m a i arijai nestigo
šviežumo ir šiam solistui tinkan
čio šelmiškumo.

Diferencijuoto

-

žodžiu

• EGLUTĖ, 1981
mėn. Mėnesinis U
vaikams lietuviukam* iieivijoje. Leidžia Nekaltai Pra
dėtosios Marijos seserys Purname. Redaguoja se. Ona
Mikailaitė.
Administruoja
Danguolė Sadūnaitė. Metinė
prenumerata — 7 dol. Redak
cijos ir administracijos adresas: Eglutė — Immaculate
Conception Conv., Putnam
Conn. 06260.
Pasakos, apsakymėliai, eilė
raščiai, piešiniai, galvosūkiai,
gamta ir aplinka, vaikų kū
ryba ir kt.
'Z,«
• ŠALTINIS, 1981 m., N r / 4 .
Tikybinės ir tautinės minties
žurnalas. Leidžia Marijonai ir
šv. Kazimiero sąjunga. Išeina
kas antras mėnuo. Redaguoja
kun. dr. S. Matulaitis, MIC,
administruoja Juozas Dabiokas. Metinė prenumerata —
3 svarai (9 doleriai). Redak
cijos ir administracijos ad
resas: 16 Hound Rd., West
Bridgford, Nottingham NG2
6AH, England.
.'*<ft:*l'I
Spausdinama medžiaga yra
religinio, kultūrinio ir visuo
meninio pobūdžio. Leidinys
yra neblogas Europos tietttvių
gyvastingumo veidrodi*:•**• ~
JL

.iyi *

Arnoldas Voketaitis
televizijoj : **»
Solistą Arnoldą Voketalti
girdėsime ir matysime tele
vizijoje. Lapkričio 23; pirma
dienį, 8 vai. vakaro SanFrancisco opera transliuos Saint
Saens „Samsoną ir Dsdilą",
kur šalia Placido Domingo,
Sbirley Verret, Volfgang^&rendel dainuos ir Arnoldas- Voke
taitis (Abimelecho partiją).
Chicagoje operą perduos tele
vizijos kanalas 11 ir J
nės muzikos radijo i
WFMT(FM 98.7).

Su knyga iš Lietuvos

Poetė Kotryna Grifaitrte, kuriai u i poetuos rinkinį „Marių vėjui
skambant" buvo paskirta 1980 metu Lietuvių rašytoju draugijos
premija. Premijos mecenataa — Lietuvių fondas. Poetei premija bua
(teikia Mokslo Ir Karybos simpoziumo metu, literatūros ir dramos
vakare, lapkričio 27 d. Jaunimo oentre, Chicagoj, 7 vai. vak.
Nuotr. V. Matelio

(Atkelta iš 2* psl.).
pripažinti žymiuose Vakarų ir
Vidurio Europos univecsitetuose, o M. Smigleckio "Lo
gika" tris kartus buvo išleista
Oxforde ir taip pat kaip vado
vėlis naudojama Paryžiaus
Sorbonos, Dublino it kituose
universitetuose. To pasididžia
vimo atvejų nemaža būtų, bet
kur čia juos visus aprėpsi ir su
minėsi!
*ė
Suminėtina dar viena šios
knygos ypatybė — gausybe re
tų iliustracijų. Kadangi gausy
bė nelabai tikslus žodis, tai ty
čia suskaičiau, kiek jų yra.
Pasirodo, daugiau kaip 100
visokių senovinių aktų nuo
traukų, popieriaus su vanden
ženkliais pavyzdžių, knygų
viršelių ir titulinių puslapių,
monetų, iškabų ir vėbavų žy
mių žmonių portretų, antka
pių plokščių, pilių, bažnyčių,
miestų planų ir dar
aių kitų dalykų.

