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Kas laukia tų,
kurie pamirš savo tėvų kalbą

Dr. Rita Miliūnaitė
Šiais metais bendrinės lie

tuvių kalbos žurnalas Gimtoji 
kalba švenčia savo 70-metį.

Žvelgdami į mūsų normina
mojo darbo tarpsnį po Jono 
Jablonskio mirties, Gimtąją 
kalbą matome, kaip ryškų to 
darbo ženklą. Įsteigtas 1933 
m. Sofijos Kymantaitės-Čiur- 
lionienės rengtuose šešta
dieniniuose to meto lietuvių 
šviesuomenės sambūriuose, 
šis leidinys svarstė bendrinės 
kalbos normas, rūpinosi įvai
rių kalbos vartojimo sričių 
būkle, buvo geras kalbininkų 
ryšių su visuomene palaikymo 
būdas.

Lietuvoje prieškarinės Gim
tosios kalbos (toliau - GK) 
paskutinis numeris išėjo 1941 
m., ir ištisus du dešimtmečius 
Lietuvoje nebuvo jokios kalbos 
praktikos klausimams skirto 
tęstinio leidimo. Tik 1958 me
tų viduryje Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, Čikagoje, buvo 
atgaivinta ir iki 1968 m. II 
pusės ėjo į užjūrį pasitrauku
sių Lietuvos kalbininkų tvar
koma Gimtoji kalba. Iš esmės 
tai buvo tie patys žmonės, ku
rie ir nepriklausomoje Lietu
voje buvo didžiausia šio leidi
nio stiprybė. Amerikoje Gim
tąją kalbą iš pradžių redagavo 
redakcinė komisija (Petras Jo
nikas, Antanas Salys ir Pra
nas Skardžius), o vėliau dau
giausia darbavosi Leonardas 
Dambriūnas (Lietuvoje vadi- 
nęsis Dambrausku). Leidinį 
aukomis ir prenumerata gra
žiai rėmė išeivija ne tik Ameri
koje, bet ir Brazilijoje, Kana
doje, Vokietijoje, Lenkijoje, 
Australijoje.

Šiame rašinyje pažvelgsiu į 
šį leidinį tik vienu požiūriu - 
kaip elgėsi lietuvių kalbinin
kai ir kiti savo kalbai neabe
jingi mūsų tautiečiai, atsidūrę 
anglų kalbos apsuptyje ir akis 
į akį susidūrę su tiesioginiu 
tos kalbos poveikiu.

Prieš anglų kalbos 
poveikį

Lietuvių kalba tebuvo ma
žos salelės didžiuliame anglų 
kalbos vandenyne. Ir kas ten 
darėsi? GK puslapiuose aiš
kiai matyti kalbininkų neri
mas dėl pirmųjų anglų kalbos 
poveikio lietuvių išeivių kal
bai ženklų: į lietuvišką varto
seną skverbiasi anglybės - ir 
pavieniais žodžiais, ir ištiso
mis citatomis; darosi skurdus 
lietuvių mokinių žodynas, ne
bemokama skaityti papras
čiausių lietuviškų žodžių, sin
taksė prielinksnėja; lietuvės 
pradeda vartoti nekaitomas 
vyriškosios formos pavardes 
(pvz., Regina Petraitis, Justi
na Žirgulis)...

Labai pažįstama mūsų die
nų Lietuvoje, ar ne ? Tai, kas 
darėsi Amerikos lietuvių 
bendruomenėje apie 7-ą pra
ėjusio amžiaus dešimtmetį, 
dabar darosi ir Lietuvoje. Ar
ba dar darysis.

Amerika GK savo pusla
piuose, galima sakyti, įamžino 
pradinę kalbininkų reakciją į 
svetimos kalbos poveikį: sa-

Dr. Rita Miliūnaitė, Lietuvių 
kalbos instituto mokslinė dar
buotoja.

voje vartosenoje pamatoma 
tai, kas nelietuviška, aiškina
masi to priežastys ir galimi 
padariniai, pradedama ieškoti 
išeities. Nevengta diskusijų, 
kartais būta šiokios tokios su
maišties, tačiau matyti, kad 
pradėta eiti ir į antrą tarpsnį 
- stiprų priešinimąsi: ang
liškųjų skolinių verčiamųjų 
žodynų leidimą, naujadarų 
kūrimą, lietuviškų terminų 
paieškas, apskritai - savų kal
bos išteklių gausinimą.

Idėjinė aplinka

Pirmiausia imtasi kurti idė
jinę aplinką: GK skaitytojams 
aiškinta kalbos reikšmė tau
tai, jos išlikimui. Leidinio 
bendradarbiai puikiai supra
to, kad be paskatos svetimoje 
žemėje išlaikyti tautinį savi
tumą būtų beprasmiškos pa
vienės pastangos taisinėti vie
ną ar kitą skolinį, piktintis 
kokios konstrukcijos svetimu
mu. Iškelta ir tokia mintis: 
gimtoji kalba skirta ne tik 
tautybei žymėti. Visuose pa
saulio užkampiuose ji yra 
priemonė žmogui su artimu 
susitelkti, susiprasti ir žinių 
pateikti.

Kalbininkas dr. Petras Jonikas, 
vienas Čikagoje leistos Gimto
sios kalbos redaktorių.

Kalbininkas Petras Jonikas 
1959 m. rašė, kad „bendroji 
kalba ir kilmė yra svarbiau
sios tautos žymės” ir citavo 
dr. Joną Basanavičių, kurio 
mintys naujame kontekste 

skambėjo labai įtaigiai: žmo
gus, pamiršęs savo gimtąją 
kalbą, amžinai numiršta savo 
tautai.

Pagaulios atrodo ir Los An
geles lietuvių būrelio 1959 m. 
GK paskelbtos mintys, išky- 
lančids virš kasdienės kalbos 
paskirties sampratos, skati
nančios atsakomybės už savo 
kalbą jausmą: „Mes į pasaulį 
esame paleisti ne tik žmonė
mis, bet ir lietuviais su savo
mis prievolėmis, įpareigoji
mais. [...] Nustojus lietuviškai 
kalbėti, sugrius lietuviškasis 
gyvenimas: lietuvių organiza
cijos, koncertai, vaidinimai, 
radijas, minėjimai, spauda. 
Baigsis mūsų indėlis lietuvių 
tautai ir kultūrai. Be lietuvių 
kalbos lietuviškoji dirva virs 
kapinynu: nebus kam prabilti 
nei atsiliepti. Ar to norime?”

Tos mintys buvo netuščios. 
Jos išaugo į konkrečius dar
bus.

Kalbininkas Leonardas Dam
briūnas, buvęs Čikagoje leistos 
Gimtosios kalbos redaktorius.

Kova su anglybėmis
• * , c i . ' r • . • ■ p .

„Vietinė kalba labai veikia 
atsineštines kalbas, terminolo
giją ypač”, - rašė L. Dambriū
nas 1963 m. Tai supras
dami, GK rengėjai per visą 
žurnalo ėjimo laiką mėgino 
aprėkti tikrai daug specialių
jų- -kalbos vartojimo sričių. 
Buvo skelbiami ištisi lietuviš
kų terminų sąrašai: medici
nos, teisės, technikos, filosofi
jos, antropologijos, bažnyčios, 
bibliotekininkystės, sporto, 
automobilių...

Nenutylėtos ir bendrojoje 
vartosenoje pradėjusios rody
tis anglybės.

Antai 1962 m. amerikinėje 
GK taisytas lietuviškos spau
dos skelbimuose vartojamas 
ofisas. Teikta įstaiga, kabine
tas.. . .t' ♦ »

Po 30-ies metų ofisas prade
dą plisti ir Lietuvoje: 1993 m. 
kalbininkas Albertas Rosinas 
GK rašo apie naują atsiradu
sią spęcialybę ofisų adminis
travimas. ...

Amerikos lietuvių spaudoje 
atsiradus monitoringo stotims,
L. Dambriūnas 1959 m. GK 
rašo: „Nemokantieji anglų 
kalbąs nesupras, apie kokias 
čia stotis kalbama”.

Dabartinėje Lietuvos spau
doje, mano turimais duomeni
mis, apie monitoringą pirmą

kart garsiau prabilta, ir kone 
tokiais pačiais žodžiais, bene 
1997 m. Terminologijos leidi
nyje. Ten Rita Žilinskienė, na- 
grinėdama kalbos požiūriu 
Kauno technologijos magis
trantų mokslo darbus, rašo: 
„kai kurie skoliniai apskritai 
sunkiai suvokiami” ir duoda, 
be kita ko, du pavyzdžius su 
žodžiu monitoringas'. „Vamz
dynų gedimo monitoringo sis
temos sukūrimas ir tyrimas”.

Benediktas Babrauskas 
1960 m. GK, norėdamas paro
dyti, kad pažodžiui verčiant, 
iš lietuviškų žodžių gali būti 
sudaromos nelietuviškos są
vokos, rašo: Jiaršto šuns (hot 
dog) reikšmės Lietuvoje nie
kas nė nesuvoktų, nors, rodos, 
lietuviškais žodžiais išreikš
ta”.

Po 30-ies ir daugiau metų, 
1995 m., apie hotdogus garsiai 
prabyla ir mūsiškė GK - puo
lama tai anglybei ieškoti ati
tikmenų.

Taigi, anglų kalba, vos prisi
lietusi prie mūsų kalbos, - ir 
prieš 30-40 metų, ir dabar, - 
palieka tokius pačius pėd
sakus.

Lietuviški asmenvardžiai

Tie pėdsakai akivaizdūs ne 
tik bendrinių žodžių vartose
noje. Anglų kalba gerokai su
jaukė išeivių lietuvių asmen
vardžius.

Kalbininkas P. Skardžius 
1960 m. kritikuoja lietuvių 
dainininkę, kuri pasivadinusi 
Alvina Giedraitis. Lietuviško
je spaudoje, pasak P. Skar
džiaus, tokia pavardės forma 
esanti nepateisinama: turi bū
ti pridedama priesaga, rodan
ti moters statusą, nes lietuvių 
kalboje „pavardinių lyčių kai- 
tymas priesagomis tebėra gy
vas, organiškas dalykas”.

Nuo moterų čia neatsiliko ir 
vyrai. Jie pirmiausia pradėjo 
anglinti savo vardus. Atsirado 
Joseph Klimas, Charles Gri
nius... Skardžius tokį hibri
dišką vardų ir pavardžių ra
šymą įvertino jau pačiame 
pirmame amerikinės GK nu
meryje: „nei velnias, nei ge
gutė”.

L. Dambriūnas, išnagrinėjęs 
lietuviškos amerikinės spau
dos skelbimuose, užuojautų 
tekstuose vartojamas lietuvių 
pavardes, 1962 m. straipsnyje 
„Ar tinka Petraitienei vadin
tis Petraičiu?” rašo, kad toks 
pavardžių keitimas jau yra 
stojimas į nulietuvėjimo kelią. 
Jis išvardija penkis tokio ke
lio žingsnius: 1. lietuvių mo
terų pavardžių vartojimas 
vyriškąja forma: Aldona Šim
kus; 2. lietuviškos vardo for
mos pakeitimas angliškąja: 
vietoj Emilijos atsiranda Emi- 
ly arba dar blogiau - vietoj 
grynai lietuviškų ar baltiškų 
vardų imami vartoti, pagal 
skambesį artimi, bet pagal kil
mę visiškai svetimi, vardai: iš 
Birutės virstama Ruth, iš 
Gražinos - Grace, iš Nijolės - 
Nelly, 3. pavardės rašybos kei
timas: Šaulys pasidaro Shau- 

les, Šatas pasidaro Skotas; 4. 
lietuviškų pavardžių galūnių 
numetimas: Kirstukas virsta 
Kirstuk, Aleksiūnas - Alek- 
siun, Stankūnas, - Stann; 5. 
visiškas neatpažįstamas vardo 
ir pavardės nulietuvėjimas: iš 
Baltrūno ilgainiui pasidarė 
Balton, iš Jukubausko - Ja- 
cobs, iš Šerkšno - Skers.

Kaip į tokius reiškinius bu
vo žiūrima GK!

Išryškėjo dvi nuomonės. 
Vieni atskyrė lietuvišką varto
seną ir joje siūlė tik lietuviš
kas formas, o angliškoje var
tosenoje manė esant tam tik
rais atvejais galimas ir suang- 
lintas. Kiti be jokių išlygų vi
sur teikė vartoti tik lietuviš
kus neiškraipytus vardus ir 
pavardes. Sutarta tik dėl to, 
kad palaikytina dar Lietuvoje 
pradėta praktika nusimesti 
slaviškas pavardžių priesagas 
-evičius, -auskas ir pan.

Leonardas Dambriūnas ir 
Juozas Vaišnys buvo linkę ma
nyti, kad nelietuviškoje var
tosenoje galimi angliški krikš
čioniškųjų vardų variantai: 
vietoj Jono - John, vietoj 
Petro - Peter. Algirdas Gustai
tis prieštarauja: tai visiškai 
nepateisinama. Lietuviška 
vardo ir pavardės forma rei
kia tik didžiuotis, nes ameri
kiečiai iškart atkreipia akis, 
pradeda klausinėti, o tai pro
ga pasakoti apie Lietuvą, tai 
ne tik neša naudą savam 
kraštui, bet ir teikia pagarbos 
pačiam asmeniui.

P. Skardžius manė, kad var
do ir pavardės forma esąs 
kiekvieno žmogaus reikalas: 
vieni, keisdami savo vardus 
ar pavardes, nori daugiau 
prie aplinkybių prisitaikyti, 
kiti, priešingai, norėdami 
daugiau pasireikšti lietuviais 
ir svetur, palieka ir lietuviš
kas savo vardų bei pavardžių 
lytis. Geriausiai elgiasi tie, 
kurie savo trumpus ir gražius 
vardus palieka visai nepakei- 
tę, o ilgesnes nepatogias, daž
niausiai su slaviškomis prie
sagomis pavardes sutrumpina 
arba sulietuvina.

Į diskusijas dėl lietuviškų 
vardų ir pavardžių vartojimo 
smarkiai įsitraukė rašytoja 
Petronėlė Orintaitė. L. Damb- 
riūną, teisinantį angliškas 
krikštavardžių formas nelie
tuviškoje spaudoje, ji kaltina 
per dideliu atlaidumu. „Kad 
kitiems ištarti sunkoka - 
menka priežastis, - rašė Orin
taitė, - nes ir anglai ne visada 
žino, kaip savas pavardes tar
ti. Vien dėl žmogiškosios savi
garbos reikia tvirtai laikytis 
savo pavardės. Ją kaitalioda
mi pagal išorines aplinkybes, 
prisitaikydami prie svetimųjų 
ar siekdami tariamojo patogu
mo, mes savo asmenį (sykiu ir 
tautą) pažeminame. [...] Pa
vardė yra pagrindinis atskiro 
žmogaus tapatybės ženklas 
viešumoje. Todėl save gerbian
tis asmuo niekad neturėtų, 
pagal aplinkybes kaitalioti 
savo tapatybę, tartum kokią 
nepastovią ar nevertingą pre
kę”.

Vienas GK skaitytojas, taip 
pat nepritardamas J. Vaišnio 
ir L. Dambriūno nuomonei, 
kad angliškoje spaudoje gali
ma esą keisti krikščioniškųjų 
vardų formas, rašo, kad toks 
kelias galintis nuvesti per 
toli: Jurgį keisdami į George, 
kodėl gi negalime taip elgtis 

ir su pavardėmis: Žvirblio 
keisti į Sparrow, Šeškaus - į 
Skunk?

Gal atrodo, kad Lietuvoje 
dabar taip toli mes nesiryšime 
nueiti? Čia įterpkime mažytį 
šių dienų vaizdelį.

Televizijos kanalo TV4 lai
dos („realybės šou”) „ReAkto- 
rius” veikėjams tos laidos ren
gėjai sugalvojo slapyvardžius. 
Spaudoje buvo skelbiamos
12-kos veikėjų nuotraukos ir 
po apačia surašyti slapyvar
džiai: Fanny, Marlen, Pepe, 
Chilli, Fausto, Alex, Army, 
Raa...

Tai ar ne į tą pusę einame? 
Juk dar toliau: tokie svetimi, 
nekaitomi, svetimos rašybos 
vardai „metami” ne į svetimą 
anglakalbę aplinką, o sa
viems, Lietuvos, žmonėms.

* * *
Apibendrinant galima pasa

kyti, kad tai, kas vyko Ameri
kos lietuvių bendruomenės 
kalboje prieš 3-4 dešimtme
čius, buvo tarsi savotiška re

70 metų gimtosios 
kalbos sargyboje

Šiais metais bendrinės lie
tuvių kalbos žurnalas Gimtoji 
kalba pažymi savo 70-metį. Ta 
proga geras būrys kalbininkų, 
lituanistų, kitų kultūrininkų, 
susirinkusių Vilniaus univer
siteto Vinco Krėvės auditori
joje, apžvelgė ir dabar leidžia
mo šio žurnalo kelią, jo reikš
mę mūsų gimtosios kalbos sar
gyboje.

— Lietuvių kalbos kultū
ros ir kalbinio švietimo žurna
lo septyniasdešimtmetis yra 
išskirtinės svarbos įvykis ne 
tik lituanistams, bet ir vi
siems sąmoningiems mūsų 
tautiečiams — ir čia Lietuvoje 
gyvenantiems, ir ten už Atlan
to ar kitur po margąjį svietą 
išblaškytiems, — minėjime 
kalbėjo Vilniaus universiteto 
Filologijos fakulteto dekanas 
prof. Bonifacas Stundžia. — 
Vargu ar perdėsiu sakydamas, 
kad šio leidinio istorija atspin
di mūsų bendrinės kalbos isto
riją, dar daugiau — svarbiau
sius lietuvių tautos gyvenimo 
lūžius. Kuklus laikraštėlis, 
1933 metais Kaune pradėtas 
leisti būrelio entuziastų litua
nistų — S. Kymantaitės-Čiur- 
lionienės, Viktoro Kamantaus
ko, Antano Salio ir Jurgio 
Talmanto — per keletą metų 
išaugo į tvirtą bendrinės kal
bos žurnalą, iki bolševikų 
okupacijos atlikusį didelį nor
minamąjį ir šviečiamąjį dar
bą. Netgi okupacijos metų 
Gimtoji kalba, priversta prisi
segti proletarų vienijimosi eti
ketę, išlaikė savo kryptį, tik 
kalbos norminimo reiškiniai 
jau dvelkė „naujais” vėjais — 
ar vartotinas žodis „obalsis”, 
ar taisyklingas pavadinimas 

Šio šeštadienio priedo puslapiuose:
Žurnalas Gimtoji kalba švenčia 70 m. sukaktį. — 1 psl.

Pirmasis garsus lietuvis Amerikoje. Naujas teologijos 
žodynas. — 2 psl.

„Pavasaris rudenį” poezijos šventė Čikagoje. — 3 psl.

Dviejų fotomenininkų paroda. Mažybiniai lietuvių kalbos 
veiksmažodžiai. — 4 psl.

peticija prieš dabar mūsų vi
suomenėje vykstantį spek
taklį. Amerikinė Gimtoji kal
ba, ypač leidimo pradžioje, 
manyčiau, buvo gana stipri tų 
procesų režisierė, mokėjusi 
parodyti, kas laukia tų, kurie 
pamirš savo tėvų kalbą.

Tačiau ta repeticija buvo 
taip seniai ir taip toli, kad ją 
buvus nelabai net kas ir žino 
arba tiesiog pamiršo. O šių 
dienų spektaklis, kuriame visi 
mes dalyvaujame, kartais at
rodo užklupęs staiga, dėl to 
esama ir prieštaringų aistrų, 
ir blaškymosi, ir paprasčiau
sio nesusivokimo, ką darome 
ir kuo tai gali baigtis. Todėl 
mūsiškei Gimtajai kalbai 
nuoširdžiai linkiu stiprios 
režisierės rankos ir daug gau
sesnio skaitytojų būrio - bent 
tokio, koks buvo prieškario 
Lietuvoje ir Amerikoje, kai šį 
leidinį skaitė ne tik lituanis
tai, - tai buvo kiekvieno, kam 
rūpėjo savo kalbos puoselėji
mas, priedermė.

„Marksistiniai leninistinis 
universitetas”, kaip lietuviš
kai vadinti „kolchoz”, „sov- 
choz”?

Prof. B. Stundžia pažymė
jo, kad žurnalo Gimtoji kalba 
prieškarinis komplektas ne 
vienam pokario lituanistui, 
ypač praktikui, buvo tarsi kel
rodė žvaigždė, skaitytas ir 
perskaitytas po keletą kartų. 
Vargu ar kas galėjo tikėtis, 
kad šis žurnalas Lietuvoje, 
ėjęs iki 1941 metų, tarsi fenik
sas atgims išeivijoje — 1958 
metais žurnalas Gimtoji kal
ba buvo atgaivintas ir pradė
tas leisti Čikagoje — didžiau
siame lietuvių telkinyje. Čia 
žurnalas ėjo net 11 metų, re
daguojamas į Vakarus pasi
traukusių kalbininkų Petro 
Joniko ir Leonardo Dambriū
no (Dambrausko).

— Žurnalui nustojus eiti 
išeivijoje, įsidrąsinama ir Lie
tuvoje — 1968 metais Pa
minklų apsaugos ir kraštoty
ros draugijos Vilniaus mies
to skyriaus lietuvių kalbos 
sekcija drauge su Vilniaus 
universiteto lietuvių kalbos 
katedra pradėjo leisti kuk
lius, rotoprintu spausdinamus 
leidinėlius, redaguojamus tuo
met jauno kalbininko Aldono 
Pupkio, — tęsė prof. B. Stun
džia. — Tuose sąsiuviniuose 
daugiausia buvo taisomos ats
kirų kalbos vartojimo sričių 
klaidos — pavyzdžiui: maisto 
prekių parduotuvių, laikraš
čių, mokyklų, medikų.

Profesorius pažymėjo, kad 
nuo 23 sąsiuvinio šis leidinys 
buvo pavadintas Mūsų kalba.

Nukelta į 2 psl.
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A. K. Kuršius — pirmasis 
garsus lietuvis Amerikoje

Hipokrato priesaika skelbia: 
„Visas gyvenimas tebūnie 
skirtas tarnauti žmonijai, sau
goti žmogaus gyvybę ir jos ne
liečiamumą nuo pat pradėjimo 
iki natūralios mirties, mediko 
pareigas atlikti sąžiningai, ne
paisant paciento amžiaus, tau
tybės, religijos, rasės ar socia
linės priklausomybės...” Ši 
priesaika siekia net 460-377 
m. pr. Kr.

Istorija mena daug, šventą 
Hipokrato priesaiką davusių 
ir pareigą atlikusių, gydytojų. 
Vienas jų - pirmasis lietuvis 
gydytojas, profesorius, 1662 
metais parašęs ir viešai apgy
nęs disertaciją apie „Inkstų ir 
šlapimo pūslės akmenį” - 
Aleksandras Karolis Kuršius. 
New Yorko miesto archyvuose 
sulotyninta pavarde lietuvis 
daktaras žinomas kaip Alex- 
ander Carolus Curtius, former 
professor in Lithuania.

Dr. A. K. Kuršius, kaip da
bartiniai duomenys sako, yra 
buvęs pirmasis lietuvis gydy
tojas Amerikoje. Kad jis yra 
lietuvis, įrodo jo Leydeno uni
versiteto matrikuliacijos doku
mentai Olandijoje. Į universi
tetą jis įstojo 1661 m. gruodžio 
mėnesį ir buvo registruotas 
kaip „Carolus Alexander Cur
tius Nobilis Lithuanus IV.D et 
Medicinae Candidatus” Vol. 
10, p. 634. ■

Dr. A. C. Cursius-Curtius 
parašė mokslinį veikalą, kurį

Pristatytas naujas teologijos

Lapkričio 4 d. Kauno arki
vyskupijos konferencijų salėje 
pristatytas, neseniai lietuvių 
kalba išleistas, pasaulyje ge
rai žinomo dogminės teologijos 
žinovo, vieno iškiliausių XX a. 
vokiečių katalikų teologo jė
zuito Kari Rahner mokinio ir 
ilgamečio bendradarbio Her- 
bert Vorgrimler Naujasis teo
logijos žodynas. Renginyje da
lyvavo vyskupas Eugenijus 
Bartulis, apie 100 žmonių. Su
sirinkusiuosius pasveikinęs, 
nominuotasis vyskupas Jonas 
Ivanauskas padėkojo žodyno 
rengėjams ir priminė, kad tai 
pirmasis išsamus teologijos 
žodynas lietuvių kalba.

Žodyno vertėjas Gediminas 
Žukas papasakojo šio leidinio 
vertimo istoriją, glaustai ap
tarė filosofinių ir teologinių 
terminų vertimo problema
tiką, atkreipė klausytojų dė
mesį į įdomesnius bei svarbes
nius žodyno aspektus. Šio 
žodyno pagrindas - didelio 
populiarumo sulaukęs Rahner 
ir Vorgrimler Mažasis teologi
jos žodynas. Anot šio žodyno 
vertėjo G. Žuko, teko pa
plušėti, stengiantis sklandžiai 
lietuviškai perteikti sudėtingą 
vokišką tekstą, mėginant tiks
liai perteikti vokiškus teolo
ginius terminus, prireikė kur
ti lietuviškus naujadarus, pa
vyzdžiui, „Dievo savidava”. 
Kai kurie nauji teologijos ter
minai, atsiradę redaktoriaus
P. Kimbrio dėka, yra Valsty
binės lietuvių kalbos komisijos 
Teologijos pakomisės darbo 
vaisiai. Vertėjas atkreipė ren
ginio dalyvių dėmesį į žodyno 
ekumeninę dvasią — autorius, 
aiškindamas sąvokas, pagar
biai išdėsto iš Reformacijos ki
lusių ir Rytų stačiatikių Baž-

Vitalija Pulokienė
Amerikos lietuvių gydytojų są
junga nuspręndė išspausdinti, 
minint šios organizacijos de
šimtmetį. Be to, dr. A. Cur- 
sius, lietuvis, buvo pirmasis 
pirmos New Yorko aukštesnės 
mokyklos rektorius ir laiko
mas pirmuoju išmokslintu 
New Yorko gydytoju. Tiesa, 
prieš atvykstant dr. Cursiui į 
Ameriką, gydytojo praktika 
jau vertėsi keli kiti Eskulapo 
pasekėjai: Harman Mydrtz

Van der Bogart - nuo 1630 m., 
John de la Montagne - nuo 
1636 m., Hans Kierstede - 
nuo 1638 m., Gerrit Schutt - 
nuo 1638 m. ir t.t.

Dr. Alexander Carolus Cur
sius-Curtius pralenkė visus 
savo kolegas tuo, kad buvo 
plačiai išsilavinęs mokslinin
kas: pedagogas, gydytojas, 
gamtininkas, teologas ir teisi
ninkas. Savo jaunystėje lankė 
kelis universitetus ir, prieš at
vykdamas į New Yorką, profe
soriavo Lietuvoje.

1659 m. balandžio 10 d. 
Vakarų Indijos bendrovė Ams
terdame sudarė su dr. A. C. 
sutartį, siūlydama jį steigia
mos New Yorke (tuo metu va
dinamam New Amsterdam) lo
tynų mokyklos pirmuoju rek
toriumi.

Amsterdamo Vakarų Indijos 
bendrovės nutarimas paskirti 
lotynų mokyklos rektorių New 
Amsterdame, 1659 m.:
„Aleksander Carolus Cur-

žodynas
nyčių poziciją, stengiasi ieš
koti jų sąlyčio taškų. Anot G. 
Žuko, lietuvių skaitytojui gali 
pasirodyti naujas požiūris į 
žydų ir krikščionių santykius, 
į Dievo tautos sąvoką, Senojo 
ir Naujojo Testamento san
tykį. Vertėjo nuomone, šis 
žodynas „tai ne vadovėlis kla
sikine prasme, bet retsykiais 
polemiškas ir diskutuoti kvie
čiantis veikalas, kartais reika
laujantis išankstinio teologijos 
konteksto išmanymo, bet sy
kiu uždegantis gilintis toliau. 
Kartu žodyne atveriama plati 
teologijos sąvokų bei problemų 
panorama, leidžiama pajusti 
šiandienės teologijos dvasią”.

Renginyje kalbėjęs žodyno 
konsultantas filosofas Tomas 
Sodeika akcentavo šiame žo
dyne atsiskleidžiančią filo
sofinės tradicijos dirvoje išau
gusią teologinę kalbėseną. 
Mat H. Vorgrimler studijavo 
pas K. Rahner, kurio teologijai 
nemaža įtakos turėjo vienas 
iškiliausių XX a. filosofų Mar
tynas Heidegeris. Anot T. So
deikos, žodynas vertingas ne 
tik dėl išsamios teologinės in
formacijos, bet ir dėl indėlio į 
lietuvių teologinės bei filoso
finės kalbos raidą. Baigdamas 
Tomas Sodeika paragino kurti 
lietuvišką teologinę kalbą ir 
sakė tikįs, kad tai ne pasku
tinė tokio pobūdžio knyga.

Kun. doc. dr. Arnold Val
kauskas, dogminės teologijos 
specialistas, Popiežiškajame 
Grigaliaus universitete apsi
gynęs darbą iš Kari Rahner 
teologijos, glaustai aptarė šio 
žodyno pagrindo — raneriš- 
kosios teologijos esminius tei
ginius. Anot kun. A. Valkaus
ko, Rahner ir Vorgrimler Ma

sius, buvęs Lietuvos profe
sorius, jau minėtas anks
tesniuose protokoluose, pa
sirodė bendrovės vadovy
bei ir pasisiūlė tarnybai. Po 
balsavimo, jis buvo pasam
dytas lotynų mokyklos rek
toriumi New Netherlande 
su metine 500 fl. alga, iš ku
rios ketvirtadalis buvo nu
tarta sumokėti iš anksto...”

Šios bendrovės Amsterdame 
1659 m. balandžio 25 d. laiš
ko, rašyto New Yorko guber
natoriui Peter Stuyvesant, 
faksimilės ištrauka:

„Kiek mes turėjome sun
kumų rasti lotynų mokyk
lai vadovų. Pagaliau atvyk
sta vienas - Alexander Car
olus Cursius, buvęs profe
sorius Lietuvoje...”

Susitarta, kad lietuviui pro
fesoriui bus dar pridėta 100 fl. 
vertės prekių bei 100 fl. nusi
pirkti reikiamoms knygoms. 
Bendrovė prižadėjo dr. A. C. 
parūpinti tinkamą sklypą, kad 
galėtų užveisti daržą ar sodą, 
ir leido dėstyti privačias pa
mokas, nepakenkiant parei
goms, kurioms jisai skirtas. 
Taip 1659 m. mūsų tautietis, 
nevedęs, „Bever” laivu išplau
kė į paskyrimo vietą. Kelionė 
užtruko ilgiau kaip du mėne
sius.

1659 m. liepos 4 d. lietuvis 
profesorius prisistatė New 
Yorko miesto vadovybei ir da
lyvavo jos posėdyje. Čia pat 

žasis teologijos žodynas tuo 
metu padarė perversmą kata
likiškoje teologijoje. Nors Nau
jojo teologijos žodyno autorius
H. Vorgrimler nepranoksta 
savo mokytojo, tačiau pastara
sis jo veikalas skatina gilesnį 
teologinį mintijimą.

Renginyje dalyvavęs, žodyno 
redaktorius Petras Kimbrys 
sakė, kad štai jau 40 metų jis 
dirba redaktoriaus darbą, ku
ris būna labai įvairus, tačiau 
šio žodyno redagavimas jam 
buvęs žodžių puota. Redakto
rius pabrėžė žodyno ekume
ninį matmenį ir pridūrė, kad, 
deja, lietuviškų teologinių są
vokų aktyviau ieško ne katali
kai, bet evangelikai liuteronai.
P. Kimbrys priminė, kad kun. 
Česlovas Kavaliauskas taip 
pat išleido teologijos žodyną, 
tačiau jis buvo nebaigtas, 
rašytas pogrindžio sąlygomis, 
todėl Naujasis teologijos žody
nas vertai tituluojamas pir
muoju Lietuvoje. Redaktorius 
išreiškė viltį, kad žodynas 
prisidės prie teologinės apy
vartos Lietuvoje.

Naujojo židinio-Aidų ben
dradarbis doc. dr. Paulius Su
bačius perskaitė netrukus šia
me žurnale pasirodysiančią 
Vytauto Ališausko mažąją žo
dyno recenziją ir palinkėjo ki
tiems filosofiniams bei teolo
giniams žurnalams spausdinti 
kur kas nuodugnesnes šio lei
dinio recenzijas.

Žodyno pristatymo vakare 
klasikų ir savos kūrybos kū
rinius skambino tarptautinių 
konkursų laureatė J. Naujalio 
gimnazijos mokinė, Guostė 
Tamulynaitė (mokytoja A. 
Paškauskienė).
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dr. A. C. buvo įteikta 100 fl. ir 
pažadėtasis namas su žemės 
sklypu. Kartu buvo suteikta 
teisė verstis gydytojo prakti
ka.

New York Historical Re- 
cords įrašyta:

„Alexander Carolus Cur
sius, pasamdytas lotynų 
mokyklos rektoriumi, jau 
atvyko. Mes viliamės ir tiki
mės, kad bendruomenė su 
Dievo pagalba susilauks 
tinkamų rezultatų, auklė
jant vaikus...”

Pravartu pastebėti, kad dak
taro vardą praktikuojantiems 
gydymo meną pradėta taikyti 
Amerikoje apie 1768 metus. 
Pirmiau jie buvo 'skirstomi į 
chirurgus, gydytojus ir barz- 
daskučius-chirurgus.

Lotynų mokyklos organiza
vimo nuopelnas priklauso Va
karų Indijos bendrovės įga
liotiniui - gubernatoriui Peter 
Stuyvesant, kuris nuo 1652 m. 
kėlė mokyklos reikalą. Stei
giamoji mokykla turėjo tar
nauti New Yorke gyvenančiai 
olandų kolonijai. Miesto vado
vai tam buvo palankūs ir 
tikėjosi, kad vėliau mokykla 
taps akademija. 1658 m. rug
sėjo mėn. gubernatorius pa
kartotinai kreipėsi į Vakarų 
Indijos bendrovę Amsterdame, 
prašydamas parūpinti mokyk

Gimtosios kalbos sargyboje
Atkelta iš 1 psl.
Gražiai tęsdamas nepriklauso
mos Lietuvos laikais leisto 
žurnalo Gimtoji kalba tradici
jas, šis leidinys per 22 tylio
sios rezistencijos metus išvarė 
plačią ir gilią lietuvių kalbos 
norminamojo, šviečiamojo ir 
lituanistinės visuomenės tel
kiamojo darbo vagą. Svarbūs 
šio žurnalo nuopelnai taip pat 
mūsų kalbos kultūros teori
jai, kalbotyros terminų žody
nui.

Tyliajai rezistencijai per
augus į Lietuvos persitvarky
mo Sąjūdį, 1988 m. rudenį 
būrelis lituanistų nusprendė 
atkurti nepriklausomoje Lie
tuvoje veikusią Lietuvių kal
bos draugiją, o per atkuriamą
jį šios draugijos suvažiavimą 
— mėnesinį žurnalą Gimtoji 
kalba. Taip šis žurnalas susi
grąžino nepriklausomoje Lie
tuvoje ir išeivijoje gautą savo 
prigimtinį vardą ir tebeeina 
iki šiol. Dabar žurnalą Gimto
ji kalba leidžia valstybinis 
Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institutas.

Kalbėdama apie dabarti
nio žurnalo Gimtoji kalba 
kryptis ir uždavinius, jo vyr. 
redaktorė Rita Umėžiūtė pri
minė jame išspausdintus žo
džius: mūsų gimtajai lietuvių 

lai kvalifikuotą dėstytoją.
Tuo metu New Yorkas (jam 

atvykus buvo vadinamas New 
Amsterdamu) turėjo 1,500 gy
ventojų ir 200 namų. Mokykla 
buvo pastatyta žemutinėje 
Manhattan salos dalyje ir pa
ruošta darbui. Pastatas sto
vėjo dabartinėje Broad Street, 
keletas pėdų į šiaurę nuo Ex- 
change Place.

Pradėjęs savo tiesioginį dar
bą, dr. A. C. netrukus pajuto 
pragyvenimo sunkumus. Jis 
kreipėsi į vietos vadovybę, 
prašydamas padidinti atlygi
nimą. 1659 m. rugsėjo mėn. 
gubernatorius P. Stuyvesant 
parašė bedrovei Amsterdame 
raštą, girdamas dr. A. C. pa
siektus rezultatus:

„Atsižvelgdami i jo darbų 
ir uolumą, mes iš tiesų tu
rime paliudyti, kad jo darb
štumas yra stebinantis, ir 
kad jaunuolių padaryta pa
žanga nepaprasta”.

Tačiau bendrovės vadovybė 
pasižymėjo neeiliniu šykštu
mu ir 1659 m. gruodžio mėn. 
pranešė, kad gaunamo atlygi
nimo, iki daktaras pasiliekąs 
nevedęs, padoriam pragyveni
mui turį pakakti.

Po dviejų su viršum darbo 
metų, 1661 m. liepos mėnesį, 
dr. Alexander Corolis Cursius 
iš rektoriaus pareigų pasi
traukė ir grįžo į Olandiją. Tų 

kalbai niekuomet nereikėjo to
kio rūpesčio, globos ir meilės 
kaip dabar, po keleto okupaci
jos dešimtmečių vėl atgavusiai 
jai priderantį valstybinį sta
tusą, bet dar neatsigavusiai 
nuo prisiveisusių nereikalingų 
svetimų apnašų. Vienas svar
biausių Gimtosios kalbos už
davinių — kaip tik ir yra 
konkrečiai prisidėti prie spar
tesnio lietuvių bendrinės kal
bos apvalymo, jos raiškos prie
monių gausinimo ir visapusiš
ko tobulinimo. Leidinyje sten
giamasi išlaikyti ne tik išorinį, 
bet ir vidinį ryšį su Neprik
lausomybės laikais leista 
Gimtąja kalba, kuri Lietuvos 
visuomenėje buvo išsikovojusi 
didelį autoritetą ir yra daug 
prisidėjusi prie lietuvių bend
rinės kalbos švarinimo, gryni
nimo.

Apie žurnalo Gimtoji kal
ba leidimo kelią minėjime 
kalbėjo Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos pirmininkė 
dr. I. Smetonienė, kalbininkas 
A. Pupkis ir kiti.

Šio žurnalo leidimą išeivi
joje ir didelę jo reikšmę nu
švietė lietuvių kalbos instituto 
mokslinė darbuotoja dr. R. Mi
liūnai tė.

Algimantas Naujokaitis 

pačių metų gruodžio mėn., 
kaip medicinos mokslų kan
didatas, jis įsimatrikuliuoja į 
Leydeno universitetą, kur 
apie jį yra išlikusios tokios 
žinios: 1661 m. XI. 27. Carolus 
Alexandrus Curtius, Nobilis 
Lithuanus, Juris et Medicinae 
Candidatus.

Pradžioje atvykęs apsistoja 
„In den Hertog van Venetien” 
bendrabutyje, Ilgojo tilto gat
vėje, bet netrukus persikelia 
gyventi privačiai pas kažkokį 
Nicolaas Coop, kilusį iš Lue- 
becko siuvėją.

1662 m. liepos mėn. dr. A. C. 
Leydeno universitete apgina 
savo tezę „Disputatio Medica 
Inauguralis De Calculo Re- 
num ac Vesicae” medicinos 
daktaro laipsniui gauti. Tuo 
pačiu metu ji buvo išspaus
dinta Leydeno Jono Elseviri- 
jaus Našlės ir Įpėdinių Akade
minėje spaustuvėje. Iki šiol 
yra žinomi išlikę tik du šios 
disertacijos egzemplioriai: vie
nas Leydeno universitete, o 
antras - Britich Museum, 
Londone.

Apgynęs disertaciją, dr. Al- 
exander Carolus Cursius-Cur
tius Leydeną paliko, ir apie jo 
tolesnį gyvenimo kelią žinios 
nutrūksta.

Dr. A.C. 1662 m. disertacijos 
apie „Inkstų ir pūslės ak
menį”, įvade rašo:

„Grubiame mūsų pasaulyje 
(jis toks dėl grubaus pirmųjų 
tėvų priešinimosi Kūrėjo po
tvarkiams) tarp kitų vargų ir 
ligų, kurios ruošia kelią neiš
vengiamam grįžimui į dulkes 
bei pelenus, taip pat ir akmuo 
lygiai apninka turtingus, vi
dutinius ir vargšus. Nuo to ak
meniu lyjančio debesies nie- 
ts nesijaučia saūgūš nei ore, 

i žemėje, nei jūroje. Vfejasi 
jis pridurmais net toli iške
liaujantį, tirštai padengtą ap
eito pasaulio dulkių, atlekia 
pas bijantį svetimos padangės, 
nekviestas prisistato pas užsi
kvempusius ant knygų ir raš
tų; nors neaplenkia net saikin
gai besimaitinančių, jį ypač 
džiugina sočiųjų kankynės. 
Todėl gydytojui pagrįstai dera 
kalbėti apie tokį visuotinį blo
gį”. Toliau seka dvidešimt vie
na tezė ir trylika išvadų. Pa
baigoje pažymima:

„Prakilniems, garsiems vy
rams,

Algirdo Sabaliausko (Elta) nuotrauka.

P. Abraomui Heidanui, Šv. 
Teol. daktarui ir viešam profe
soriui, pastoriui ir Garbiajam 
rektoriui Leydene;

P. Adolfui Vorstijui, Med. 
daktarui ir Botanikos fakulte
to dekanui;

P. Pranciškui de la Boe, Sil
vijui, Praktiniam medicinos 
daktarui;

P. Jonui van Horne, Med. 
daktarui ir anatomui, didžio 

garso ir gebėjimo Viešiesiems 
profesoriams Šviesiajame Ley
deno universitete;

Perkeltam į kitą šio netobu
lo pasaulio pusę, tuo būdu va
karinėje padangėje nenorma
liai gimusiam silpnojo vaisiui 
grėsė smarkus vėjas, neišlei
dus mano medicininės studijos 
Jūsų, rytinėje ir uolioje, Euro
pos žemėje. Taigi, nuėjęs pas
kui motiną, kuri nėra nedora, 
bet laimės apleista, pateikiu 
Jūsų žvilgsniui savo nors ir ki
tur pagimdytą darbą. Kuo 
tvirčiausiai pasitikiu, kad ir jį, 
kaip mane iki šiol, priimsite 
su tokiu pat giedriu palanku
mu.

Jūsų šviesiausios prakil
nybės amžinas gerbėjas, 
autorius ir atsakinėtojak’

Verta pažymėti, kad dr. A.
C. savo pavardę šiek tiek kai
taliojo. Leipcigo universitete 
jis registravosi kaip Curtius 
Alex. Car., atvykęs iš Lietuvos 
į Amsterdamą save vadino Al- 
exander Carolus Cursius, o po 
to New Yorke ir Leydene vėl 
rašėsi Alexander Carolus Cur
tius.

Amerikos lietuvių gydytojų 
sąjungos pirmininkas ir kny
gos Dr. Alexander Carolus 
Cursius-Curtius redaktorius 
Stasys Budrys, M. D. rašė; 
„Faktas yra, kad mūsų tautos 
atstovui teko garbė dalyvauti 
New Yorko, didžiausiojo Nau
jojo Pasaulio miesto kūrime, 
kuris jam atvykus buvo vadi
namas New Amsterdamu. Mū
sų tautietis buvo vienas pir
mųjų New Yorko gydytojų, 
kaip lygiai ir pirmasis aukš
tesniosios mokyklos rektorius. 
Mums malonu, kad lietuvių 
kultūrinis ir medicinos indėlis 
į Amerikos ir vieno iš di
džiausių pasaulyje miesto pro
gresą, pradėtas pačioje jo 
užuomazgoje ir šiandien dar 
tebedidinamas”.
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Jaunieji poetai žvelgia „3-čia 
akimi” i save ir pasauli

Vitalija Pulokienė

PALIKIMAS

Iškėlus galvą 
žiūriu į žvaigždžių 
sietyną.
Skaičiuoju perlus...
Ramūs vakarai, 
palieka erdvėje 
tik tylų aidą 
ir tuos metus, 
kuriuos 
manei prasmingai gyvenai...

Giliai jausta, 
skausmu 
ir viltimis penėta, 
likimo draugė 
mano kasdiena.
Tik retkarčiais 
suknia 
gėlėta, 
dažniau vilkėjo liūdesio 
marška pilka.

Vis žiūriu į 
žvaigždėm 
apsnigtą dangų 
kiek daug likimo 
blaškomų prasmių...
Nusilenkiu 
didingai Dievo 
erdvei.
Palikus menką žiburėlį 
danguje, 
krentu...

Linas Umbrasas

Pažadėk, kad nelauksi...
Neieškosi manęs pievoje, žodyje, mintyje,,.
Prižadėk, kad nebandysi pritraukti akimis 

horizonto ir nematuosi mano laiškų 
ilgėsią... Taip, kaip aš matuoju...

Tu dabar mano žvaigždė danguje, tu 
švieti man iš tolo... Iš tolo?

Taip, iš tolo...
Tačiau kartais aš tikiu pasakomis.

Tikiu, kad tu, kaip ir visos žvaigždės, 
auštant pavirsi rasa... Mažyčiu jaukiu 

rasos lašeliu ir gaivinsi man akis. 
Paskui vėl ieškau tavęs... Dabar tu 
— tas geltonas narcizas puokštėje, 

kurią tau dovanoju. Jis vienas iš daugelio, 
bet aš jį atpažįstu, atpažįstu

iš šypsenos... Niekas taip nemoka šypsotis, 
niekas nemoka šypsotis taip 
skaisčiai, kaip tavo lūpos...

Bet... Pažadėk, kad nelauksi...
Neieškosi manęs pievose, žodyje, mintyje...

Dar pažadėk, kad nematuosi mano 
laiškų liūdesiu...

Niekas nemoka šypsotis taip 
skaisčiai, kaip tu...

Sigita Šulaitytė

AUTOPORTRETAS

„Aš” tavęs niekad nepaliksiu 
Tu manęs niekad nepaliksi, 
Tačiau, kuo buvo „aš” 
prieš atsirandant „aš”?

Pasitiki daiktais ir atspindžiais.
Ir šitaip lengva tave apgauti, 
Kasdieną sensti, o dar vis naivi?

Juk būtų truputėlį gaila, 
nors gal ir nuostabu, 
Jei atsibudus pasijustų, kad nėra veido — 
kaip tuščias veidrodis 
Atspindi — ką?

Atspindi viską, kas tik priartėja.
Kas linksma — juokiasi.
Parausta saulei kylant, 
kai vieniša — ji guodžia, 
įgaudamas šventumo bruožų, 
ar virsta demonu, apakintas aistrų, 
pamiršęs, kad juk jis tiktai atspindi. 
Forma — tai tuštuma, tuštuma — tai forma. 
Taip natūraliai atsispindi pasaulis mumyse 
Ar mes jame?

Žolė žalia!
Siela žalia

Linas Umbrasas, Sigita Šulaitytė ir Vitalija Pulokienė, poezijos 
knygos 3-čia akis autoriai.

Atradę poezijos džiaugsmą vėlyvą rudenį — publikos dalis. Pirmoje eil. iš kairės: Vainis Aleksa, Ana
tolijus Šlutas, Arvydas Reneckis, Julija Švabaitė-Gylienė, Audra Daulienė, Vilimas Zablockis.

Visos nuotraukos iš „Poezijos pavasario rudenį” — Jono Kuprio.

Jei bent žodis išliko kieno
širdyje...

„Poezijos pavasaris rudenį” 
- lietuvių rašytojų draugijos 
literatūros popietės su pirmai
siais žiemos ženklais, pir
muoju šaltuku ir snieguo
lėmis, įvyko 2003 m. lapkričio 
29-osios vakarą. Kurie poezi
jos šventėje buvo ne naujokai, 
žinojo, kad Jaunimo centre 
bus apgaubti ne tik ramiai 
skambančiais, iš širdies besi
liejančiais, žodžiais, namų jau
kumu, o pirmą kartą atsilan
kiusieji, dalyvavusieji jaunieji, 
tikrai surado netikėtai gražų 
renginį. Kol poezijos grožio 
išsiilgę ramiai rinkosi į M. K. 
Čiurlionio galeriją, skubiai 
tikrino, kur surasti patogesnę 
vietą atsisėsti, pianistė Jolan
ta Banienė kūrė muzikinį 
foną. Žiūrovai rimo ir šven
tinis vakaras nelauktai prasi
dėjo laiku. Pagrindinė vakaro 
ruošėja Vitalija Pulokienė pa
kvietė Lietuvių rašytojų drau
gijos pirmininkę Stasę Peter
sonienę sveikinimo žodžiu 
pradėti šventę. O žmonės ėjo 
ir ėjo, užpildydami visus lais
vus kampelius, tarpdurius ir 
koridorių erdves. Susidomėji Violeta Pakalniškienė.

atsiradimo idėją nusako

Savo kūrybą skaito Julija Švabaitė-Gylienė. Šoka — Lina Bulovaitė.

mas rodė, kad šioje pakrantėje 
žmonės ieško malonaus kultū
rinio bendravimo.

Poezijos šventė jaunųjų en
tuziazmo dėka tapo maloniu 
reginiu - skambėjo muzika, 
čia pat salės artumoje Lina 
Bulovaitė išraiškingu šokiu, 
plastiškais judesiais, lengvai 
kūrė ir papildė poetinio vaka
ro nuotaiką. Svečiai susido
mėję vartė naują leidinį, o su
sijaudinę autoriai laukė susiti
kimo su žiūrovais. Pirmasis 
bandymas, eilėraščių knyga 
3-čia akis, trijų autorių - Vi
talijos Pulokienės, Lino Um
braso ir Sigitos Šulaitytės 
bendras kūrinys, įdomus me
ninio vaizdo ir poetinio žodžio 
susitikimas, trijų kuriančiųjų 
atsivėrimas skaitytojui. Pir
mosios eilės, prisipažinimas:

„Ne taip lengva gyvenime 
atrasti save. Dar sunkiau su
tikti bendraminčių. Bet mes 
susitikome! Tada nedrąsiai 
vienas kitam prisipažinę apie 
kūrybą, dabar drąsiai sakome 
- mes mokame kurti, svajoti, 
norime reikštis, būti paste
bėtais ir įvertintais”, taip kny- 
gds

Vitalija Pulokienė. Bendras 
darbas pristatomas knygoje su 
intriguojančiu spalvingu, ne
rimą keliančiu viršeliu ir, 
verčiant puslapį po puslapio, 
atrandi, kad žodžiai ir vaizdai 
lyg glaudžiasi vienas prie kito, 
papildo mintis, užaštrina jaus
mus, neiliustruoja, tik rauda 
daug bendros kalbos.

„Po kojomis - dangus, virš 
galvos - žemė. Suvokimas ky
la iš kur? Ten nėra nei dan
gaus, nei žemės... Akys mato 
nežiūrėdamos. Ausys girdi, 
nors nėra garso... Pieštukas 
juokiasi, o ši knyga - kalba”. 
Taip prisistato poetė dailinin
kė Sigita Šulaitytė knygos 
puslapius pripildžiusi pieši
niais. Daugeliui ši knygelė bus 
netikėta, o tai, kad poetas Vai
nius Aleksa skaito savo tvirtai 
suręstas eiles, palydimas sū
naus Nerijaus ir Kazio Mote- 
kaičio smuiko muzikos garsų, 
taip pat maloni netikėta staig
mena.

Vainis Aleksa skaitė savo eiles su Kazio Motekaičio (kairėje) ir savo sūnaus Nerijaus muzikine paly
da.

Poetas visų pirma yra žmo
gus. Žmogus su visomis silp
nybėmis, savaisiais privalu
mais, ypatingais pojūčiais 
jaučiantis visuomenės, gyveni
mo, šeimos virpesius. Apie tai 
kalba Kornelijaus Jazbučio, 
dažno svečio Lietuvoje, mėgs
tančio buvoti poezijos šventė
se, ten skinti laurus, skaitytos 
kartais net juoką sukeliančios 
eilės. Tai patvirtins ir Vilimas 
Zablockis, eiles rimuojantis, 
metalo kompozicijas kuriantis 
ir čia pat jas eksponuojantis 
bei noriai aiškinantis, svečias 
Čikagoje, ar, pirmą kartą bal
su poezijos šventėje posmais 
apie žmogų, jo esybę prabylan
tis, fotomenininkas Algiman
tas Kezys, kad būtų drąsiau, 
iš karto prabilęs angliškai, tik 
jo lietuviškai skaitoma poezija 
nuskambėjo dar gražiau, o 
kun. Rimvydas Adomavičius 
papildė, gal net prisodrino, ro
mantinę lyrišką nuotaiką.

Šį vakarą jaukias, įtaigias 
eiles, išaustas iš ryšio su 
žmonėmis, pasauliu, gamta, iš 
nuojautos ir gerumo, šiltu bal
su skaitė poetė Julija Švabaitė 
- Gylienė. Ir tai buvo didžioji 
klausytojui dovana.

Į platų poetų ratą įsiliejo ir 
kitos kūrėjos: klausėmės Ma
žojo pasakoriaus kraitelės au
torės Violetos Pakalniškienės 
jau vyresniem skirto kūrinio, 
Audros Kubiliūtės - Dau- 

lienės, Onos Matuzaitės ir kilo 
mintis, kad šalia poezijos va
karų galėtų savo erdvę surasti 
ir prozos skaitymo valandėlės, 
nes kuriančiųjų ir klausan
čiųjų gretos matomai sparčiai 
didėja. Ir buvo malonu išgirsti 
dainuojančią Loretą Umbra- 
sienę - „Maldą”, jos muzika ir 
eilės, akompanuojant Jolantai 
Banienei, tai gražiai papildė 
vakaro programą.

Ne taip lengva 
gyvenime atrasti save.

Dar sunkiau 
sutikti bendraminčių. 
Bet mes susitikome!

Eilės perskaitytos, įtampa 
atslūgo, pasakyti padėkos žo
džiai, įteiktos gėlės, svečiai 
būrėsi prie vaišių stalo, dali
nosi įspūdžiais. Ne pirmą ru
denį suruošta, poezijos šventė, 
prisiviliojusi jaunuosius kūrė
jus, pasiryžusi tapti tradicine. 
Dėkodami rengėjam už malo
niai, prasmingai praleistą lai
ką, palinkėkime gero vėjo, 
sėkmės kūrybos baruose, pri
tardami Lino Umbraso išsa
kytai minčiai: „Jei iš viso to ką 
parašiau ir sudėjau į šią 
knygą, bent žodis išliko kieno 
nors širdyje - rašyti buvo ver
ta”.

Teodora Krivickienė
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Eugenijus Butėnas. „Kritęs angelas”. Vilnius.

Rytoj jau nebus vakar
Laikas yra nuostabus daly- mais į praeitį, o tik tylus šir- 

kas, suteikiantis laisvę keis- dies šauksmas - „kaip gera, 
tis. Fotografija turi nelengvą „ kad viskas nebe taip”. Viskas 

gyvenime keičiasi - ir aplinka, 
ir tradicijos, ir santykiai, ir 
vietoj vienų žmonių ateina 
kiti, ir tik išliekantis žmogaus 
dvasingumas jungia rytdie
ną su praeitimi.

uždavinį papasakoti istoriją, 
atskleisti žmogaus trapumą, 
džiaugsmą ar nusivylimą vie
name sustingusiame laiko 
kadre. Poetiškumas fotografi
joje nesukuriamas - jis randa
mas. Reikia turėti begalinį 
sąmoningumą ir supratimą, 
kas aplink mus vyksta kasdie
niniame gyvenimą. Štai ką 
gali fotografas pasiekti taip 
įspūdingai ir paprastai. Nors 
abiejų fotografų apsilankymas 
vienas kito šalyje ir yra ta 
juosta, kuri juos suriša, bet 

• laikas priverčia judėti į priekį.
Tai nėra sugrįžimas prisimini- dėmesys ir patarimai padėjo

Tem per amen tingas 
tenoras

Tenoras Franco Corelli.
Vyresnieji operos teatrų 

lankytojai bus girdėję ne tik 
didelio, nuostabiai žavaus bal
so, bet ir pavydėtinai dailaus 
fizinio sudėjimo savininką, 
italų tenorą Franco Corelli.

Jis, operos scenoje pradė
jęs reikštis 1951 m., per du ir 
pusę dešimtmečių žavėjęs ope
ros meno mėgėjus, išgyvenęs 
82 m., spalio 29 d. mirė Mi
lane (g. 1921 m.).

Corelli, kaip dainininkas, 
laikomas beveik savamoks
liu. Dainavimo studijas pra
dėjęs Pesaro (Italija) konser
vatorijoje, ten dviejų, viena po 
kito mokytojų „dėka” prarado 
aukštąjį balso registrą. Jo ne
tekus, beliko bandyti studijuo
ti baritoną. Ir iš to nieko gero 
neišėjus, nusivylęs balso dės
tytojais, juos pavadinęs labai 
pavojinga liga užkrečiančiais 
dainininkus, apsisprendė mo
kytis savarankiškai.Tą jis pa
darė. Ištisas dienas ir naktis 
klausėsi didžiųjų tenorų (Ca-

Romualdas Požerskis gimė 
Vilniuje, Lietuvoje. Fotogra
fuoti išmoko pats tėvo dovano
tu pirmuoju fotoaparatu. 1975 
m. baigęs Kauno politechnikos 
institutą, pradėjo dirbti Lietu
vos fotografijos meno draugi
joje. Požerskio darbams didelę 
įtaką turėjo Aleksandras Ma
cijauskas, kurio asmeninis 

ruso, Pertile, Gigli) dainavi
mo įrašų, gilinosi ir imitavo 
jų dainavimo stilius, niuan
sus, techninę balso išraišką.

1951 m. įstojo į Magio Mu- 
sihale, Florence (Italija), te
norų varžybas ir tapo pirmos 
vietos laimėtoju. Laimėtojo 
dovana — debiutas Spoleto 
festivalyje, Radames vaidmuo 
operoje „Aida” (Verdi). Tačiau, 
tą vaidmenį pagrindinai išstu
dijavęs, priėjo išvados, kad jo 
tinkamam atlikimui dar nepa
kanka techniško pasiruošimo 
ir legato. Užuot Radames, pa
sirinko irgi didelius rekalavi- 
mus tenorui statantį „Car
men” (Bizet joperoje Don Jose 
vaidmenį. Pasisekimas di
džiausias! Pakviestas į Romos 
operos teatrą, įvairiose ope
rose atlikdamas pagrindinius 
vaidmenis, dainavo 4 metus. 
Po to su didele sėkme buvo 
girdimas visuose Europos 
operų teatruose.

Metropolitan („Met”) ope
ros teatre, NevvYorke, debiu
tavo 1961 m., Verdi operoje 
„II Trovatore”, atlikdamas pa
grindinį Manrięo vaidmenį. 
Tas operos pastatymas buvo 
laikomas istoriniu. Mat, jame 
Leonoros vaidmenį atliko irgi 
debiutantė, vėliau išgarsėjusi 
sopranas Leontyne Price.

F. Corelli savo repertuare 
turėjo paruošęs apie 30 pag
rindinių operų vaidmenų, 
„Met” operos teatre per 13 se
zonų, 19-os skirtingų operų 
pastatymuose dainavo 365 
kartus.

Corelli, susilaukęs pagar
bos iš garsiosios, itin kaprizin
gos, soprano Maria Callas. Ji 
išsireiškė, kad pagaliau atra- 

susiformuoti fotografo filoso
finėms bei estetinėms savy
bėms „pamatyti, kaip iš 
tikrųjų ten yra - nedramati
zuoti, ieškant efekto”. Nuo 
1980 m. Požerskis tampa lais
vu fotografu - ruošia me
džiagą Lietuvos ir užsienio 
spaudai. Tikriausiai nėra to
kios Europos valstybės, ku
rioje nebūtų eksponuoti Po
žerskio darbai. Dalyvavo dau
gybėje parodų, tiek autorinių, 
tiek grupinių: Kaunas (1975), 
Lenkija (1976), Bulgarija 
(1979), Vengrija (1983), Aus
trija (1985), Vokietija (1988), 
Olandija (1990), Prancūzija 
(1992), JAV (1996), Japonija 
(2000), Jaunųjų fotografų kon- 

dusi partnerį, su kuriuo ga
linti dainuoti.

Ne mažiau garsi daininin
kė Birgit Nilson pasakiusi, 
kad F. Corelli buvęs vieninte
lis tenoras, atliekant „Turan- 
dot” (Puccini), galėjęs prilygti 
jos jėgai.

Corelli išskirtinai buvo pa
garsėjęs aukštąja gaida C, ga
lėjęs labai ilgai ištęsti. Vieno 
Royal opera House „Tosca” 
(Puccini) pastatymo metu, an
trame veiksme dainuodamas 
Cavaradossi ariją, visu balsu 
šaukdamas „Vittoria”, aukštą
ją C ištęsė 12 sekundžių.

Jis turėjo gan nemažą 
temperamentą, buvo profe
sionaliai pavydus ir net kerš
tingas. B. Nilson mėgusi pasa
koti tokį nuotykį. Kartą jiems 
dainuojant „Turandot”, antra
me veiksme ji aukštąją C il
giau užtęsusi negu Corelli. Jis 
to jai negalėjęs dovanoti. Tre
čiame veiksme atsilyginęs: 
užuot pabučiavęs į skruostą, 
įkandęs jai į kaklą.

Prieš eidamas į operos 
pastatymą, nekreipdamas dė
mesio kas bus jo partnerė, 
valgė mėsos patiekalus, užsi- 
gardžiuodamas žaliu česnaku.

Corelli neneigė ir tokio, 
nuotykio. Dainuojant Naples 
(Italija) operos teatre „II Tro
vatore”, buvęs gerokai suer
zintas, kada vienas studentas 
balkone, savo nepasitenkini
mą išreiškęs labai garsiai 
šaukdamas bū... Corelli pasi
naudojęs scena, kada jam ne
reikia joje būti, net su kardu 
rankoje, užbėgęs į balkoną ir 
norėjęs su tuo „nevidonu” at
siskaityti. Tačiau, tvarkdarių 
sulaikytas, vos tik spėjęs laiku 
sugrįžti į sceną.

Operos scenoje tenoras 
Franco Corelli skaisčiai švie
tęs vos 26 metus, iš jos pasi
traukė 1976 metais.

Toks ankstyvas jo pasi- 

kurse „Recountres Interna- 
tionales de la Photographie” 
Arli, Prancūzija (1977) Po
žerskis laimėjo du pagrindi
nius prizus - žiūrovų ir foto
grafų. Raudonojo kryžiaus pa
rodoje „World in fokus”, Že
neva, Šveicarija, (1990) pelnė 
Didįjį prizą. Nuo 1994 m. yra 
Tarptautinės meninės fotogra
fijos federacijos (FIAP) foto
grafas menininkas. Šioje paro
doje nuotraukos iš kelionės po 
Ameriką eksponuojamos pir
mą kartą. Fotografijose atsi
spindi kasdieniško gyvenimo 
proza, kuri kartais - atviresnė 
ir nuoširdesnė nežinomam ry
tojui.

Eugenijus Butėnas gimė ir 
užaugo Čikagoje. Pamokytas 
ryškinti nuotraukas skautų 
stovyklose, susidomėjo foto
grafija. 1973 m. vasarą dirbo 
Alekso Urbos, tuometinio 
Playboy žurnalo fotografo, 
asistentu. Iš jo išmoko komer
cinės fotografijos apšvietimo 
studijoje paslapčių. 1978 m. 
baigė Illinois universiteto di
zaino specialybę bakalauro

■ Šv. Kazimiero-lietuvių kapinėse Čikagoje yęlinių dieną. Romualdo Požerskio nuotraukos.

Mažybiniai (akimirkos) veiksmažodžiai
Kai mes kalbame apie 

mažybinius-maloninius žo
džius, paprastai turime gal
voje daiktavardžius: pieva: 
pievelė, pievukė, pievutė; gal
va: galvelė, galvutė, galvytė; 
pirštas: pirštelis, pirštukas ir 
t.t.

Teoriškai kalbant, kiekvie
nas lietuvių kalbos daiktavar
dis galėtų turėti bent dvi ma
lonines / mažybines formas: 
vieną su priesaga - elis, - elė, 
kitą - su priesaga - (i)ukas, - 
(i)ukė. Pvz., kalnas: kalnelis, 
kalniukas; žvirblis: žvirblelis, 
žvirbliukas ir t.t. Praktiškai 
ne visi daiktavardžiai gali 
turėti mažybines / malonines 
formas; tarkim, žodis dangus 
nevartojamas jokia malonine / 
mažybine forma: nepasitaiko 
* nei dangiukas. (Žvaigždutė 
prieš žodį rodo, kad toks žodis 
negalimas, neįmanomas, ne
vartojamas).

Reikėtų paminėti, kad ir 
vienas kitas būdvardis yra 
vartojamas maloninėmis / ma
žybinėmis formomis, bet tokių 

traukimas buvo rišamas su jo 
širdies negalia. Tačiau užku
lisyje slankiojo gandai — ner
vinis sutrikimas.

F. Corelli, užbaigęs savo, 
kaip operos dainininko kar
jerą, vieno pokalbio metu, pa
sakė esąs truputėlį pavargęs, 
balsas patamsėjęs ir nebeturi 
brilijantinio žėrėjimo. Daini
ninko gyvenimas jam kaina
vęs labai daug nervų. Dažnai 
negalėjęs nei valgyti, nei mie
goti.

Su F. Corelli padaryta 
daug įrašų. Jų dėka ir dabar 
galime išgirsti bei pasigėrėti 
jo kerinčio balso grožiu.

P. Palys 

laipsniu. Daug naudingų pata
rimų ir profesinių žinių įgijo iš 
žinomų fotografų - Joseph 
Jachna ir Robert Stiegler. Jų 
darbai paskatino Butėną gilin
tis ir domėtis dokumentine fo
tografija. 1982 m. River North 
galerijoje įvyko jo bendra pa
roda su Romu Bartuška ir Al
girdu Grigaičiu. 1983-iaisiais
M. K. Čiurlionio galerijoje su
rengė parodą su grafiku Rim
vydu Cinką, tais pačiais me
tais įkūrė ir savo LCA fotogra
fijos studiją, kurioje darbuoja
si iki šiolei. Butėnas dalyvavo 
daugelyje, Illinois universitetą 
baigusių, parodų, Mont- 
gomery Ward galerijose. Jo 
klientų sąrašuose yra Ameri
kos medikų sąjunga, Roose- 
velt universitetas, įvairios ki
tos organizacijos. Šiandien jo 
darbuose vyrauja dokumen
tinė fotografija, nors, pasak 
paties menininko, „sielai pati 
artimiausia juodai - balta fo
tografija”. šios parodos nuo
traukos iš 1989 m. kelionės po 
Lietuvą yra eksponuojamos 
pirmą kartą. Nuotraukose 

būdvardžių yra tik keli: ma
žas: mažiukas, mažytis, ma- 
žiuliukas ir pan.

Daugiausia - beveik visais 
atvejais - vartojama priesaga
- ei, kuri taip pat pasitaiko ir 
mažybiniuose (akimirkos) 
veiksmažodžiuose:

šokti: šoktelėti; traukt: truk
telėti; žvelgti: žvilgtelėti ir t.t.

Kai kurie kalbininkai galvo
ja, kad ši maloninė / ma
žybinė priesaga - ei - gali 
būti paveldėta net iš indoeu
ropiečių (ide) prokalbės laikų 
(apie 3000 pr. Kr.).

Tarp kitko, noriu pastebėti, 
kad Lietuvoje išleistos grama
tikos ir žodynai tokius veiks
mažodžius vadina akimirkos 
veiksmažodžiais, nes jų veiks
mas paprastai trunka labai 
trumpai, akimirką. Bet juos 
drąsiai galima vadinti ir 
mažybiniais veiksmažodžiais, 
nes jie reiškia „mažą”, trumpą 
veiksmą.

Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, 4—ji laidą (2000), 
trumpinamas DŽ-4, rašo, kad 
jame šių mažybinių (akimir
kos) veiksmažodžių bus duo
dama tik viena forma: su - 
elėti, nors lietuvių kalboje iš 
tikrųjų vartojamos keturios 
atmainos, arba formos:

Žvilgtelėti, žvilgtelti, žvilg
terėti, žvilgterti.

Didesnių skirtumų tarp tų 
keturių atmainų {-elėti, -eiti, 
-erėti, -erti) nėra pastebėta. 
Vienose tarmėse daugiau var
tojamos vienos formos, kitose
- kitos, bet bendrinėje kalboje 
yra vartojamos visos keturios 
„atmainos”.

Lietuvių kalboje tokių ma
žybinių (akimirkos) veiks
mažodžių rasime apie 500. Vi
si jie yra surinkti, surūšiuoti 

žvelgia į mus pamažu nyks
tančio gyvenimo vaizdai, su
keliantys ramybės jausmą, ta
rytum prieš audrą, kurios var
das — permaina. Džiaugs
mas yra įdėmiai pažvelgti į 
šias fotografijas, akimis atras
ti jų didybę ir iš naujo supras
ti kasdieninę realybę ir dva
sią žinant, kad „rytoj jau ne
bus vakar.”

Amerikos Lietuvių meno 
draugija pristato fotomeni

ir surašyti tik viename žo
dyne - 20 tomų LKŽ (Akade
minis, didysis Lietuvių kalbos 
žodynas) su visomis jų reikš
mėmis. O tų ypatingų, idio
matinių reikšmių jie turi ne
mažai. Paimkime tik vieną 
pavyzdį:

truktelėti - 1. greitai, staiga 
patraukti; 2. gerai išgerti 
(degtinės, alaus, vyno); 3. gar
siai, smarkiai (už) dainuoti.

Vienas ne visiškai iš
spręstas klausimas yra toks: 
kodėl tik kai kurie veiksma
žodžiai gali turėti mažybines 
(akimirkos) formas. Pvz., ves
ti, nėra vėstelėti; eiti, nėra ei- 
želėti ir t.t.

Tai aiškinama daugmaž 
taip.

1. Mažybiniai (akimirkos) 
veiksmažodžiai yra sudaromi 
daugiausia iš vad. pirminių 
(dviskiemenių) veiksmažo
džių, visų pirma iš tokių, 
kurių šaknis - vienaip ar ki
taip - gali sudaryti jaustuką: 
traukti: trukt: truktelėti; temp
ti: timpt: timptelėti; žvelgti: 
žvilgt: žvilgtelėti; šokti: šokt: 
šoktelėti ir t.t.

Yra vienas kitas tokių veiks
mažodžių, sudarytų ir iš tris- 
kiemenių (išverstinių) veiks
mažodžių:

šnekėti: (išnekt); šnektelėti
2. Šie veiksmažodžiai turi 

turėti konkretaus veiksmo 
reikšmę: kelti: kilst: kilstelėti; 
maukti: maukt: mauktelėti ir 
t.t.

3. Mažybiniai (akimirkos) 
veiksmažodžiai yra vartojami 
tik tada, jeigu jie yra reikalin
gi parodyti trumpą, staigų, 
veiksmą: spausti: spūst: spus
telėti; merkti: mirkt: mirktelėti 
ir pan.

4. Niekuomet mažybiniai 

ninkus Romualdą Požerskį 
(Lietuva) ir Eugenijų Butėną 
(JAV) parodoje „Rytoj nebus 
vakar”, ir kviečia į parodos 
atidarymą M. K. Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo centre, 
5600 S. Claremont Avė. 2003 
m. gruodžio 12 d. 7:30 vai. va
karo. Kviečiame visus kalė
dinėje nuotaikoje praleisti 
vakarą. Paroda vyks iki 2004 
m. sausio 14 dienos.

Laima Plioplienė

veiksmažodžiai nesudaromi iš 
jausmo, pojūčių, abstrakčių 
veiksmažodžių, tokių kaip: 
mylėti, galvoti, tikėti, jausti ir 
pan.

Išimtis: pykti: pyktelėti.
5. Su šiais mažybiniais (aki

mirkos) veiksmažodžiais tie 
dvylika veiksmažodžių prieš
dėlių (ap -, at-, į-, iš-, nu-, 
pa-, par-, per-, prie-, pri-, su- 
„ už-) niekad nėra vartojami. 
Kitaip sakant, neįmanomos 
yra tokios formos: * patimp- 
želėti, * pašnektelėti ir t.t.

Yra kalbininkų, kurie mano, 
kad beveik visi mažybiniai 
(akimirkos) veiksmažodžiai 
yra sudaryti iš vienaskieme- 
nių jaustukų, reiškiančių stai
gų veiksmą arba staigų garsą: 
pokšt: pokštelėti; pykšt: pykš
telėti; timp: timptelėti; mukt: 
muktelėti; spūst: spustelėti; 
trinkt: trinktelėti; amt: am
telėti ir t.t. ir t.t.

Tačiau, kaip minėjome, yra 
vienas kitas mažybinis veiks
mažodis, kuris, atrodo, suda
rytas tiesiai iš kito veiks
mažodžio: šnekėti: šnektelėti; 
šokti: šoktelėti; kelti: kilstelėti 
ir pan.

Pastabos.
1. Kai kurie kalbininkai gal

voja, kad mažybiniuose veiks
mažodžiuose galima pastebėti 
tam tikrą r-Z garsų pasiskirs
tymą. Tarkim, burbtelėti yra 
retai vartojama dviem -r: 
burbterėti, nors teoriškai tai 
yra galima. Arba, sakysime 
mirktelėti beveik nevartojama 
forma mirkterėti.

2. Vienas kitas šių ma
žybinių veiksmažodžių kar
tais gali reikšti ir ilgesnį 
veiksmą. Pvz.: Mes kad šnek
telėjome, tai šnektelėjome - 
visą naktį!
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