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Šiame numery: 
Valer i jonas P r o t a s e v i č i u s — 
pasaulietis vyskupas: jo mirties 400 
metų sukaktuvėms. 
Kai puošnumui trūksta rūpestingumo: 
D. Fainhauzo knyga apie Chicagos 
lietuvius. 
1979 metų Nobelio literatūros premijos 
laureatas Odysseus E lytis 
Odisėjo Elyčio eilėraščiai. 
1979 metų post scriptum prie Čiurlionio-
Kandinskio diskusijos. 
„Draugo" 1979 metų kultūrinio priedo 
turinio ir pavardžių rodyklė (indeksas). 

KAI PUOŠNUMUI TRŪKSTA RŪPESTINGUMO 
• ••>-. 

PRANAS ČEPĖNAS 

Valerijonas Protasevičius-
vyskupas pasaulietis 
Jo mirties keturių šimtų metų sukakčiai 

: 

Paskutinę šių metų dieną su
kanka 400 metų nuo Vilniaus 
universiteto steigėjo vyskupo 
Protasevičiaus mirties. Pats uni
versitetas mūsų visuomenėje 
šiais metais susilaukė atitinkamo 
dėmesio. Tačiau jo steigėjas vis 
dar pasilieka šešėlyje. Vyskupas 
Protasevičius tačiau yra vertas 
dėmesio ne vien kaip tikėjimo gy
nėjas, bet ir kaip Lietuvos seno
sios valstybės asmenybė. Dėl to 
jo mirties sukaktuvių proga ver
ta jį atrasti ne tik kaip Vilniaus 
universiteto steigėją, bet ir kaip 
žmogų. 

Jis yra gimęs 1504 metais Mins
ko apylinkėje. Ta aplinkybė kal
bėtu už tai, kad jis yra gudas. 
Tačiau jo pirmieji biografai: V. 
A. Kojalavičhis ir P. Baltromiero-
vičius jį laiko lietuviu. Tik vėliau 
kai kas ji laikė gudu. Už jo lietu
viškumą kalbėtų h* tai, kad savo 
bažnytinę karjerą jis pradėjo 2e-
maitijoje. 

Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos raštinis 

tarnautojas 
Pirmiausia Protasevičius yra 

sutinkamas, kaip D. L. Kunigaik
štijos raštininkas. Vėliau jis yra 
šios ištaigos notaras ir sekreto
rius. 1532 metais jis yra karalie
nės Bonos raštinės vedėjas ir šio
se pareigose išbuvo iki 1544 m. 

Vienas būdingiausių jo įvyk
dytu darbų, liudijančių jo dva
sią, yra įrengimas Vilniaus kated
roje užrašo ant Vytauto Didžio
jo antkapio. Užraše Vytautas yra 
aptariamas, kaip didelių nuopel
nų vyras savo tėvynei ir vertas 
amžinos atminties dėl garbingų 
žygių, atliktu visame pasaulyje. 
Taipgi sakoma, kad įrašas yra 
padarytas karalienės Bonos var
du. 

Sio užrašo pagaminimas tuo 
laikotarpiu, kai buvo ruošiama 
Liublino unija, liudija abiejų šio 

užrašo autorių: ir Bonos, ir Pro
tasevičiaus didelę pagarbą Vil
niaus valstybinei tradicijai. įdo
mu pastebėti, kad šios dvasios Į 
buvo ir karalienė Bona. Kaip ži- J 
nome iš kitų jos veiklos pėdsakų, 
ji domėjosi etnografinės Lietu
vos visuomeniniais reikalais. Kal
bant apie Protasevičių, šis užra
šas liudija tą pačią jo dvasią, ku
ri reiškėsi atsitraukimu nuo Kro
kuvos, energingai rūpinantis uni
versiteto steigimu. 

Klebonas Žemaitijoje 

Nieko nėra žinoma apie Prota
sevičiaus teologines studijas. R. 
Krasauskas žino tik tiek, kad 
"Savo bažnytinę karjerą Prota
sevičius pradėjo Žemaičiuose" 
(L. E. XXTV, 110 psl.). Jis buvo 
paskirtas klebonu Kražių para-
rapijon. Šios parapijos globa pri
klausė kunigaikštijos stalininkui 
Kęsgailai, kuris buvo Protasevi
čiaus rėmėjas. Netrukus jis Medi
ninkų katedros kanauninkas. 
Karalienės Bonos remiamas, jis 
gauna Maišiagalos altarijos be
neficiją, o 1537 jis Vilniaus kapi
tulos dekanas. 

Šioje karjeroje mes turime bu
dingą viduramžinės bažnytinės 
administracijos vaizdą. Visaip į jį 
galima žiūrėti. Galimas dalykas, 
kad Kražiuose Protasevičius vi
siškai negyveno, nes Krasauskas 
žino, jog jis kanclerio pareigose 
išbuvo iki 1549 metų. Gali, ži
noma, būti ir priešingai, kad jis, 
gyvendamas Kražiuose,, tebeturė
jo Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tijos kanclerio titulą, nors tai ma
žai tikėtina. 

Turint šiuos faktus prieš akis, 
galima įvairiai mąstyti. Galima 
piktintis, kad įtakingiems pasau
liečiams buvo suteikiamos baž
nytinės teisės ir pareigos. Gali
ma įtarti, kad Protasevičius, ma
tydamas silpnėjant politinį Vil-

(Nukelta \ 2 psl.) 

LTTHUANIANS IN MULU — 
ETCHNIC OflCAGO UNTEL 
WORLD WAR H BY DAVDD 
FAINHAUZ. Published by Lithu-
anian Library Press, Ina and Loyo-
la University Press, Chicago ILL. 
1977. Editor Kęstutis Girnius. Con
sulting Editors Jonas Puzinas, Tho-
mas Remeikis. Translators Saulius 
Girnius, Rūta Kulikauskas, Danguolė 
Kviklys, Aleksandras Pakalniškis, Jr., 
Aloyzas Pakalniškis. Art Directors 
Petras Aleksa, Vincas Lukas. Director 
of Photography Algimantas Kezys, 
S.J. Spaudė Morkūno spaustuvė Chi-
cagoje. Knyga didelio formato 230 
puslapių, kurių 100 puslapių auto
riaus teksto, o apie 130 puslapių ki
tų autorių straipsniai — įtarpos, va
dinamos portfolio, bei didelio forma
to iliustracijos. Leidinio kaina — 20 
doL, gaunamas ir "Drauge". 

Kaip pati knygos antraštė 
rodo, knygoje turėtų būti rašo
ma apie Chicagos lietuvių gyve
nimą, jų kultūrinę veiklą nuo 
pirmųjų lietuvių įsikūrimo Chi
cagoje Ugi Antrojo pasaulinio 
karo pradžios. 

Nora mūsų spaudoje jau buvo 
ilgesnių ar trumpesnių šios 
knygos apžvalgų, bet jų auto
riai daugiausia pasitenkino tik 
trumpa knygos apžvalga ir pa
gyrė knygos puošnią išvaizdą 
bei meniską jos sutvarkymą 
(Alė Rūta 1978 m., "Drauge", 
A. Kalnius — "Tėviškes Žibu
riuose" 1978 m. 24 nr., V. Trum
pa — "Akiračiuose'' 1978 m. 
4 nr.). 

Tik vienas kitas jų pastebėjo 
autoriaus vartojamus lietuvio 
ausį labai rėžiančius lietuviškų 
miestų rusiškus pavadinimus, 
Kovno, Vilna, Suvalki, užuot 
Kaunas, Vilnius, Suvalkai O 
gerai žinomą vietovardi — 

Viriam Chteagos, Naujųjų metų 

"Vištytis" pakeitė į "Vysty
čiai". 

Betgi rašytose apžvalgose 
nebuvo dalykiškai pasvarsty
tas dr. D. Fainhauzo knygos 
turinys ir nebuvo nurodyti 
svarbūs praleidimai ir kai ku
rių minimų dalykų netikslumai. 
Todėl šioje recenzijoje ir noriu 
atkreipti skaitytojo dėmesį j 
kai kuriuos šk*? knygos trū
kumus. 

Šią recenziją rašau gal kiek 
{pavėluotai, nes laukiau, kad 
Chicagos lietuvių šviesuomenė 
bus paskaičiusi šią knygą ir at
kreips rimtą dėmesį į šią puoš
nią anglų kalba išspausdintą 
monografiją, skirtą Chicagos 
lietuviams, kaip etninei grupei 

Nuotrauka Visvaldo Grabauską 

ir patys Čikagiečiai nurodys 
monografijos trūkumus. Aš vis 
dėlto manau, kad knygos turi
nys yra vertesnis už knygos 
puošnų išleidimą, ypač jei kny
ga yra skiriama ir platesnei 
anglų kalba skaitančiai visuo
menei 

Savo pastabas noriu pareikš
ti ir dėl to, kad Uthuanian 
Ldbrary Press šiomis puošnio
mis monografijomis, ypač lei
džiamomis anglų kalba, turi 
kilnų tikslą supažindinti ir sve
timtaučius su lietuvių emigran
tų gyvenimu ir jų kultūrine 
veikla. Turint galvoje šį tiks
lą, mano manymu, tokių leidi
nių turinys turi būti itin 
kruopščiai ir objektyviai pa
rengtas ir tatai turi būti svar
biau, negu knygos puošnu-

Prataatvtttas, Vilniau 
i. m. gruodžio 31 d. 

steigėjas, m 
seselei Mercedes 

Apie JAV lietuvių išeivių 
gyvenimą atskirose kolonijose 
ir apie jų katturii-e, ekonomi
nę bei politinę veiklą daug ver
tingos medžiagob yra išspaus
dinta lietuvių Enciklopedijos 
36 tomuose bei Encyclopedia 
Lituanica 6 tomuose (Chicagos 
lietuvių monografijos spausdini
mo metu buvo tik 5 tomai). 
Todėl keista, kad D. Fainhauzas. 
rengdamas šią monografiją, 

i visiškai nesinaudojo lietuviško
mis enciklopedijomis. Aš ma
nau, kad būtų buvę naudinga 
autoriui lietuviškų enciklope
dijų žiniomis pasinaudoti, o 
nuorodose svetimtautis paste
bėtų, kad lietuviai yra išspaus
dinę savą enciklopediją ne tik 
lietuvių, bet ir anglų kalba. 

Be žinių, sukauptų lietuviš
kose enciklopedijose, daug įvai
rių duomenų yra paskelbta ir 
bendruose veikaluose apie JAV 
lietuvius. Pavyzdžiui, J. ži
lius (kun. J. Žilinskas) Lietu
viai Amerikoje 1899 m., dr. A. 
Kučas Amerikos lietuvių fcto-

I rija 1971 m., o angbskai Iithu-

aaians in America 1975 m., St. 
Michelsonas Lietuvių išeivija 
Amerikoje 1961 m., Pr. Lavins-
kas Amerikos lietuviu laikraš
čiai 1879-1965, 1956 m., Leo 
Alilunas (red.) Lithuanuuis in 
the United States: Selected 
Studies 1978 m. bei A Budrec-
kas The Lithuanians in Ameri
ca 1651-1975 bei atskirų lietu
vių veikėjų monografijose: B. 
Balučio, K. Drangelio, J. O. 
Sirvydo, J. Adomaičio-Šerno, A. 
Olšausko. 

O Chicagos lietuviai šiuo at
veju dar laimingesni, nes apie 
Chicagos lietuvius yra išspaus
dinta A. Ambrozės stambi 664 
psl. Chicagos sėtuvių istorija 
1967 m., kurioje apsčiai yra 
surinkta autentiškos medžia
gos apie visokeriopą lietuvių 
veiklą Chicagoje. Nors Ambro
se nebuvo aukšto mokslo žmo
gus, bet buvo pakankamai ob
jektyvus ir jis lietuvių neskir
stė nei religiškai, nei sroviš-
kai 

Perskaičius D- Fainhauzo mo
nografiją apie Chicagos lietu
vius, pirmas įspūdis susidaro 
gan liūdnokas, nes monografi
jos autorius pavaizdavo išei
vius lietuvius, kaip tamsią ma
žai raštingą ir nekultūringą 
etninę grupę. 

Skyriuje Pirmie$ žingsniai 
Amerikoje, D. Fainhauzas lie
tuvių emigracijos svarbiausia 
priežastimi laiko sunkias eko
nominio gyvenimo sąlygas Lie-

i tuvoje, o jau paskui tik politi
nes ir religines priežastis. Ta
čiau jis net ir trumpai neaiš
kina, kodėl tokios sunkios eko
nominės sąlygos susidarė Lie
tuvoje, nenurodo pagrindinės 
priežasties, kad rusų valdžia 
rusinimo tikslu dirbtinai suda
rinėjo tokias ekonomines są
lygas, kad lietuviai, negalėdami 
išgyventi savo gimtajame kraš
te, keltųsi į Rusijos miestus ar 

į daugiau pramoningą Lat- ** 
viją. 

Autoriui derėjo čia išryškin
ti, kad po 1863 m. sukilimo lie
tuviai ir menkiausios valdžios 
tarnybos ar kitokio valdiško 
darbo negalėdavo gauti Lietu? V 
voje, nes visur skirdavo t i k e f 
rusus - pravoslavus.ir ši prie* ;<« 
žastis skatino lietuvius emi- u< 
gruoti į svetimus kraštus. O 
konfiskuotą sukilėlių žemę ar -
praskolintą dvarų žemę caro-.it 
valdžia per 2emės banką par--vž 
davinėjo tik rusams, bet ne lie- h 
tuviams. Taip pat caro valdžia "V 
kliudė lietuviams steigti veravriJ 
lo įmones ar ūkio organizaci
jas, kurios būtų galėję suteik-,,,. 
ti darbo lietuviams. t 

• 

Ilgametis Lietuvos žemės 
ūkio ministras ir VD universi- .;> 
teto profesorius J. Aleksa dėl 
išeivijos į JAV socialinės su-" 
dėties kiek kitokios nuomonėsr*" 
negu dr. D. Fainhauzas. Alek
sos tvirtinimu, iš Lietuvos į 
JAV daugiausia emigruodavo 
stambesnių ir vidutinių ūki
ninkų jaunimas, o mažažemių 
jaunimas daugiau emigruoda
vo į Rusijos miestus. I š Suval
kijos emigracija vyko beveik 
tik į užjūrį, iš Kaunijos — 
mišriai, o iš Vilnijos — dau
giausia į Rusijos miestus. To
dėl neteisinga tvirtinti, kad_ 
lietuviai į JAV emigravo tik 
dėl ekonominių sąlygų (J. Alek
sa, Lietuvių tautos likimo klau
simu 1925 m., 60 psl.). 

Svarbus veiksnys, skatinęs 
jaunimą emigruoti į JAV ar ki
tur, dar buvo ir karo tarnyba 
Rusijos kariuomenėje, nes joje 
reikėjo tarnauti ilgus metus, 
toli nuo gimtojo krašto, neį- " 
prasto klimato sąlygose, pakel
ti pažeminimą dėl nemokėjimo 
rusų kalbos. Todėl sunkios ka
rinės tarnybos sąlygos, o ir, 
apskritai, nenoras tarnauti ca
ro kariuomenėje laikytina ne 
ekonomine priežastimi, bet po
litine, kuri skatino jaunimą 
verčiau emigruoti į Ameriką, 
negu rusėti ir vargti caro ka
riuomenėje. 

Taip pat derėtų priminti ir 
laivokarčių agentų atliekamą 
vaidmenį, verbuojant lietuvius 
vykti darbams į Ameriką ir 
vaizduojant ją kaip žemiško 
gyvenimo rojų. 

Kad lietuvių jaunimas kariš
kos tarnybos nebūtų vengęs 
savame krašte ir savoje kariuo
menėje, patvirtina t a s faktas, 
jog lietuviai jaunuoliai, atvy
kę į Ameriką, nors ir sunkiai 
dirbo fabrikuose, pradėjo steig
ti karinio pobūdžio organizaci
jas, pvz., Vytauto Didžiojo, 
DLK Algirdo gvardijas ir vadi
namas raitelių divizijas. Mėgo 
įvairias kariškas uniformas, 
paradus, suorganizavo dūdų or
kestrus. O kun. J. 2ebris net 
buvo išspausdinęs lietuviškus 
karinės komandos terminus. 

Po Pirmojo pasaulinio karo 
Chicagoje įsisteigė Amerikos 
lietuvių kareivių susivieniji
mas, turėjęs apie 1500 narių. 
Susivienijimo nariai buvo ruo-

(Nukaha | S pa*.). 

y 



Nr. 300 (48) — psl. 2 DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1979 m. gruodžio mėn. 29 d. 

Kai puošnumui trūksta rūpestingumo 
(Atkelta ii 1 psL). 

šiami kariškai, kad galėtų vyk
ti Lietuvon ir dalyvauti lietu-
vos laisvės kovose, bet ir apie 
šią organizaciją monografijoje 
nėra ir užuominos. 

Siame skyriuje D. Fainhau
zas daug vietos paskyrė D. Ku
raičio atsiminimų tekstui ir ano 
meto spaudos parengtų įvai-

jančią vktą Rusijos imperijoje. 
Suvalkų gub. raštingų gyven
tojų procentas buvo dar dides
nis — 64% ^Lietuvos Aidas 
1918 m. kovo 9 d, 30 Nr.). 

Taip pat skaitytojas turi tu
rėti galvoje, kad Rusijos 1897 
m. statistikoje lietuviai, moką 
lietuviškai skaityti ir lietuviš
kai pasirašyti, bet nemoką ru-

į siškai, dažnai buvo įtraukiami 
raus turinio laiškų nuotrau- . n e r a š t i n g u j ų s k a i č i ų «• tuo 
koms (daugiau nei 4 psl). Bet- b ū d u l i e t u v i ų neraštingumo 
gi autorius nepaaiškino, jog ir j p r o o e n t a s dirbtiniu būdu buvo 
dabar JAV klesti gatavų iš- didinamas, 
spausdintų laiškų pramonė su ^ Mįcheisonas knygoje Ue, 
kiekvienai progai pritaikintu tek-l ^ ^ išeivija 1961 m. 98 psi. 
stu net labai raštingam siuntėjui „ ^ ^ jggg ^ J A V ^^ayių 
telieka tik pasirašyti Knygoje 
būtų pakakę įdėti vieną tok} 
laišką - atvirutę, bet ne pen-

iseivių buvę 50.000, tačiau 
spausdinamų knygų tiražai bu
vo gan dideli. Pavyzdžiui, kun, 

kis jų pavyzdžius. Kada tų t ^ Tatarės Pamokslai išminties 
laiškų turinys neišverstas į an
glų kalbą, tai tik angliškai 
skaitančiam asmeniui tie pa-
veikalėliai yra be prasmės. To
kiais anuomet spausdintais laiš
kais nėra jokio pagrindo įrodi
nėti lietuvių neraštingumą. 

Toliau, dr. D. Fainhauzas 
(11 psl.) laiko M. Tvarauską, 
kun. A Strupinską, kun. J. Juš
kevičių ir kun. V. Debskį 
Amerikos lietuvių kultūrinio ir 
dvasinio gyvenimo vadais. Ta
čiau niekas lietuvių tautinio at
gimimo sąjūdžio veikėjų nelai
ko šių asmenų lietuvių tautinio 
ar kultūrinio gyvenimo vadais, 
nes daugumas jų buvo unijos su 
lenkais šalininkai, lietuvių li-

ir teisybės pirmasis leidi
mas JAV buvo išspausdintas 
1887 m. 1000 egzempliorių ti
ražu, o po poros metų 1889 m. 
vėl pakartotas Chicagoje. Arba 
vėl, knygos Lietuviškos dainos 
1893 m. buvo išspausdinta 
3.000 egzempliorių, S. Daukan
to Lietuvos istorija — 1893 m. 
du tomai po 3.000 egzempliorių. 
Vadinasi, jau ir tuo metu buvo 
pakankamai daug raštingų lie
tuvių, kurie knygas pirko ir 
skaitė. 

J. Žilinskas savo veikale 
lietuviai Amerikoje, teigė, jog 
jau 1899 m. 250.000 lietuvių 
išeivių priklausė įvairioms or
ganizacijoms. Tokią etninę gru-

teratūroje yra abėcėlinė tiesa, į pę, kuri sugeba įsteigti daug 
kad unijų šalininkai nelaikomi Į organizacijų, spausdinti, paly-
tautinio atgimimo vadais. l ig i ; ginti, dideliais tiražais knygas 
šiol yra visuotinai įprasta JAV 
lietuvių tautinio bei kultūrinio 
gyvenimo vadais laikyti dr. J. 
Šliūpą, kun. A Burbą, kun. J. 
žilių (Žilinską), J. Adomaitį-
Serną ir kitus. Lietuvoje dr. A. 
Šapokos redaguotoje Lietuvos 
istorijoje 1936 m., 642 pat. yra 
parašyta: "Lietuviškų parapijų 
steigimo nuopelnas priklauso 
sutartiniam Šliūpo ir Burbos 
veikimui. Juos abu į bendrą 
darbą suvedė tik tautos mei
lė". 

Be to, tame pat 11 psl. D. 
Fainhauzas lietuvių spaudos 
draudimą lotyniškomis raidėmis 
iš 1964 m. nukelia į 1865 m. 

ir leisti įvairių srovių laikraš
čius, negalima laikyti neraštin
ga mase. 

Religinio gyvenimo skyriuje, 
autorius su pagrindu rašo apie 
vargus, steigiant JAV savas 
lietuviškas parapijas ir nurodo 
lietuvių katalikų parapijų įsi-
steigimo laiką (53 psl), bet tą 
nurodymą baigia 1914 m., o ne-
nutęsia ligi 1927 m. Marąuette 
Parke lietuvių katalikų parapi
jos įsteigimo (šv. Panelės Gi
mimo bžn.). Tačiau apie kai 
kurių kitų religijų, lietuvių esi-
mą Chicagoje jis net neužsime
na. O dėl bešališkumo vertė
jo paminėti ir Baptistų ir Tau-

Cia jis be jokių rimtų; aiškinimų tinės bažnyčios parapiją, nes ir 
keičia lietuvių spaudos draudi- jos turėjo lietuvius dvasininkus, 
mo datą. (žiūrėk — lietuvių leido lietuvių religinę uteratū-
Bndklopedija XXVIII t , 334 rą, o taip pat steigė savo orga 
psi, Mažoji Tarybinė enciklope 
dija m t , 364 psl. ir J. Šliū
pas, Rinktiniai raštai 1977 m., 
293 psL). 

Tame pat puslapyje autorius, 
mindama* 1905 metų revoliu
cijos dalyvius Lietuvoje, vė
liau emigravusius į JAV. be J. 
Griniaus, P. Grigaičio, St Mi-
dvelsono, sumini ir A Margerį 
(Kostą šeštoką), kuris 1907 m. 
išvyko į Ameriką kaip papras
tas emigrantas, bet ne kaip 
1905 m. revoliucijos dalyvis. 
Tačiau tikrų 1905 metų revoliu
cijos dalyvių, gyvenusių Chi
cagoje, kaip poeto K Jurge-
nonio, švietėjo V. Mišeikos, dra
mų autoriaus dr. A Montvydo, 
dr. P. Puskunigio, — Fainhau
zas nemini. 

Kitame skyriuje — emigran
tų prisitaikymo problemos (21 
psl.), autorius nurodo lietuvių 
emigrantų skirtingą padėtį nuo 
V. Europos emigrantų dėl jų 
neraštingumo ir tvirtina, kad 
1899—1914 m. atvykusių lietu
vių išeivių į JAV buvo net 
63% neraštingų, tačiau jokiu 
šaltiniu savo tvirtinimo nere- į 
mia. U tikrųjų ir oficialioji \ 
Rusijos 1897 m. statistika ro
do, kad Kauno gub. buvo 
&M% raštingų gyventojų (V. 
Merkys, Lietuvos valstiečių ir 
femės ūkio darbininkų judėji
mas 1901-1904 m. 1959 m., 50 
psl). Savo brošiūroje V. Mer
kys tuojau skaitytojui paaiški
na, kad Kauno gub. gyventojai 
savo raštingumu užėmė pirmau-

nizacijas. Apie šias bažnyčias 
autorius žinių būtų radęs dr. A. 
Kučo, A. Ambrozės veikaluose 
bei lietuvių Enciklopedijoje. 

Organizacijų skyriuje dr. D. 
Fainhauzas taip pat nepamini 
Laisvamanių organizacijos ir 
Tautinių kapinių, nors jose il
sisi ir žymių veikėjų bei vals
tybininkų. Autorius turėjo ži
noti, kad Amerikoje, rašant 
veikalą, nėra privalu kai ką 
nutylėti. 

Rašant apie lietuvių katalikų 

parapijas Chicagoje, būtų buvę 
naudinga sudaryti parapijų 
steigimo lentelę, įrašant para
pijos įsteigimo metus, bažnyčios 
pastatymo metus ir bent apyti
krį lietuvių parapiečių skaičių, 
vedybų, krikštų ir mirimų skai
čių. Iš Ambrozės knygoje pa
teiktų žinių aiškėja, kad Chi
cagoje ligi 1960 m. krikštų bu
vo 49.628, o mirimų 26.066. 
Aišku, kad Ambrozės pateik
toje lentelėje yra paklaidų, nes 
ne visi lietuviai katalikai pri
klausė lietuviškoms parapijoms 
ir ne visų jungtuvės buvo lie
tuviškose parapijose. Tačiau, 
neatsižvelgiant į tas paklaidas, 
A Ambrozė suteikė realius 
skaičius, pavyzdžiui, 1927 m. 
lietuvių katalikų parapijose 
Chicagoje buvo 34.309 parapie-
čiai (A. Ambrozė, Chicagos lie
tuvių istorija, 1967 m., 135 
paL). 

Būtų tikslinga, kad autorius 
būtų sudaręs atskirą lentelę 
Chicagoje veikusių parapinių 
mokyklų, užuot tik perspaus
dinti J. B. Končiaus knygos iš
tisą puslapį apie Švento Kazi
miero kongregaciją, kuriame 
yra tik 1932 m. visų JAV lie
tuvių parapinių mokyklų ir 
mokinių skaičiaus lentelė, ku
riom vadovavo šv. Kazimiero 
vienuolės seserys. 

Aptariant čia parapinių mo
kyklų reikalus, tenka apgailes
tauti, kad autorius šioje mono
grafijoje apie kitas Chicagoje 
veikusias mokyklas jokių infor
macijų nepateikė. O tų kitokių, 
negu parapinės, mokyklų Chi
cagoje buvo daug ir jos veikė 
ilgą metą. Cia būtų buvę galima 
ir pasididžiuoti, kad Chicagoje 
veikė daug vakarinių mokyklų, 
pvz., Aušros mokykla ir skai
tykla, A Karaliaus užakinė 
mokykla, Levecko, Olekos ir 
lietuves Vyčių mokyklos, Pa
rengiamoji mokykla į kolegi
jas, J. Elijošiaus, K Barono 
mokyklos, liaudies universite
tas, Kanklių, lietuviškų šokių 
ir žaidimų mokykla, Tėvų Mari
jonų lietuvių kolegija Hinsdale 
ir kt. Vien tik J. Olekos mo
kyklą per visą tą laiką lankė 
1.200 mokinių, o Aušros mo
kyklą Halsted gatvėje ligi 1922 
m. lankė apie 1.000 mokinių (A. 
Ambrozė, Chicagos lietuvių isto
rija 1967 m., 356-362 psL). 

Apie tokių mokyklų svarbą 
1893 m. J. Šliūpas rašė ir dr. J. 
Basanavičiui (J. Šliūpas, Rink-

Valerijonas Protasevičius - \ 
vyskupas pasaulietis 
(Atkelta II 1 psL). 

niaus vaidmenį, pasuko bažny
tinės veiklos kryptimi, tikėdamas 
šioje srityje turėti daugiau reikš
mės ir įtakos. Bet gal galima mąs
tyti ir daug paprasčiau ir sakyti, 
kad Protasevičius šia kryptimi 
pasuko, vedamas natūralaus dė
mesio religinei sričiai, i šią pažiū
rą skatintų vysk. Hozijaus (vė
liau kardinolą) liudijimas, kad 
Protasevičius buvo pamaldus 
žmogus. 

Vyskupas 
1549 metais Protasevičius pake

liamas Lucko vyskupu. R. Kra
sauskas pažymi, kad, ir būdamas 
Lucko vyskupu, jis pasiliko Vil
niaus vyskupijos kapitulos nariu. 
Tai ir vėl viena viduramžinės 
bažnytines administracijos keis
tenybių, kuri mums yra nesu
prantama. Apskritai, anų laikų 
bažnytinė administracija yra ne
palyginamai komplikuotesnė, 
negu mūsiškė. Dėl to labai leng
va ją apkaltinti, jos nesupran
tant Ką bemanytume apie tokią 
tvarką, bet neįtarkime Protasevi-
čiaus, kad jb iš godumo pasiliko 
Vilniaus kapituloje, nes jis vėliau 
visus savo turtus atidavė Vilniaus 
universitetui. Protasevičiaus pa
silikimas Vilniaus kapituloje 
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jos federaciją. 1568 m. 
seime Protosevičius buvo išrink
tas Lietuvos statuto pataisymo 
komisijon ir išbuvo jos pirminin
ku 11 metų. 

Dėmesys etnografinei Lietuvai j 
Studijuodami anuos laikus, ne 

viską galime vertinti mūsų Įsi' 
kų pažiūromis. Atrodo, kad pa
rapijų administracija tada, bent 
kai kuriose parapijose, buvo dvi
lypė. Salia vyskupo, jas globojo 
įvairūs didikai Taip kartais ir 
vyskupas kai kurioms parapijoms 
turėjo ne tik vyskupo bet ir patro-
nato arba globos teise. Protasevi
čius buvo gavęs iš karaliaus Ba
toro Punios, Merkinės, Maišia
galos, Kriavo, Daugų ir Balnikų 
bažnyčias, kurios buvo gerokai 
apleistos. Protasevičius rūpinosi 
jų būklės pagerinimu. Jis pasta
tė bažnyčią Šešuolių parapijoje, 
ir yra išlikusi žinia, kad jis įpa
reigojo kleboną laikyti vargoni
ninką, kuris būtų ir tikybos mo
kytojas. Šia proga mums aiškėja, 
kad vyskupas Protasevičius bu
vo ne vien aukštojo mokslo rė
mėjas, bet ir parapijinio. 
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Apie Protasevičiaus nusiteiki
mą mūsiškai suprasto lietuvišku
mo atžvilgiu liudija jo pastan
gos M. Giedraitį paskirti Žemal-

tiniai raštai, 1977 m., 493 psl.). 
Labai gaila, kad autorius jokio 
dėmesio neatkreipė į šias mo
kyklas. Todėl nenuostabu, kad 
V. Trumpa, patikėjęs D. Fain-
hauzo informacija, apgailesta
vo, kad Chicagoje teveikė tik 8 
parapinės mokyklos ir tik vie
nas knygynas (Akiračiai, 1978 
m., 4 nr.). Iš tikrųjų, jeigu 
monografijos autorius būtų rū

pestingai rinkęs medžiagą, tai 
jis būtų galėjęs įvardinti daug 
daugiau mokyklų, veikusių Chi
cagoje, o taip pat ir knygynų, 
nes Chicagoje be jo suminėto 
"Aušros'' knygyno įvairiu me
tu dar veikė — P. Tumasonio, 
M. Damijonaičio, P. Gudo, J. 
Mickevičiaus, A Olšausko, N. 
Tananevičiaus, A Ambrozės ir 
kitų knygynai. Be to, knygas 
pardavinėjo laikraščių adminis
tracijos ir atskiri asmens — 
savotiški knygnešiai. 

Taip pat autorius, rašyda
mas apie Chicagoje spausdina
mus lietuviškus laikraščius, ga
lėjo ir šį reikalą išsamiai ir be
šališkai pavaizduoti, sudarant 
laikraščių leidimo lentelę, pasi
naudojant F. Lavinsko veikalu 
Amerikos lietuvių spauda, A. 
Ambrozės Chicagos lietuvių isto
rija bei Danutės Tautvilas 
straipsniu — The Iithuanian 
Immigrant Press — in LHhusv-
nians in the IMted States 
(red L. J. Alilunas) 121 psl. ir 
t. t. Iš čia pažymėtų veikalų 
D. Fainhauzas galėjo išrinkti 
visus Chicagoje spausdintus 
lietuviškus laikraščius, pami
nint laikraščio vardą, redakto
riaus pavardę, kuri politinė ar 
religinė srovė leido ir kiek jis 
ilgai ėjo. 

D. Fainhauzo knygoje lietuvių 
kultūros veikėjai laikomi lyg 
"posūniais", nes jis tik prabėgo
mis jų vieną kitą paminėjo, bet 
biznio atstovams nepagailėjo 
vietos ir platesnėms biografi
joms. Pavyzdžiui žurnalistui ir 
rašytojui J. Adomaičiui - Šer
nui tepaskyrė vos porą eilučių, 
nors fierms buvo ilgametis 
Lietuvos redaktorius ir daugelio 
knygų autorius. Chicagos lietu
viai už tą veiklą Tautinėse ka
pinėse pastatė jam paminklą ir 
1982 m. išspausdino rašytojo 
A. Rūko monografiją apie Šer
ną — Vienišo žmogaus istoriją. 
Visiškai neprisimintas buvęs 
Katalikų Federacijos pirminin
kas, visuomenės veikėjas, Lie
tuvos seimo atstovas ir ilga
metis Draugo redaktorius L Si
mutis, numizmatikas, muzieji
nių daiktų rinkėjas, knygų au
torius dr. A. Račkus, Motoro 
Dirvos redaktorė ir katalikų 
veikėja A. Nausėdienė, knygų 
autorius ir visuomenės veikė
jas dr. A. Graičiūnas, knygų au
torius ir neakivaizdinio švieti
mo organizatorius dr. A Kara
lius, laikraštininkas ir trijų to

mų Kultūros istorijos autorius 
J. Chmeiiauskas, laikraštininkai 
— V. Jokubynas, S t Pieža, ra
šytojas ir redaktorius kun. P. 
Lapelis, kurio redaguotu Ame
rikos kataliko metraščiu auto
rius naudojosi. 

Dr. D. Fainhauzas Chicagos 
monografijoje apgailėtinai ma
žai dėmesio tekreipė į lietuvių 
kultūrinę veiklą Chicagoje, ypač 
į teatrą, chorus, muzikos ir dra
mos mokyklas. Atrodo, kad 
autoriui yra miglotas reikalas 
lietuviškų vakarų rengimas, 
chorų organizavimas ir jų reikš
mė mūsų tautiniam atgimimui 
bei tautiniam sąmonėjimui. 

Jeigu autorius būtų nuodug
niau susipažinęs su teatro ir 
chorų vaidmeniu lietuvių tauti
nio atgimimo metu, tai ir mo
nografijoje nebūtų vengęs dau
giau vietos skirti šiai Chicagos 
lietuvių emigrantų kultūrinei 
veiklai. Apie lietuviškų vakarų 
— vaidinimų reikšmę galėjo 
paskaityti V. Maknio Lietuvių 
teatro bruožus 1972, Landsber
gio - Žemkalnio raštus, B. Sruo
gos Peteraburgo lietuvių teat
ras, J. Būtėno Vilniaus lietuvių 
teatras ir kitų, tai tikrai tada 
nebūtų pagailėjęs skirti atitin
kamą vietą ir šiai kultūros ap
raiškai lietuvių emigracijoje. 

O vis dėlto reikėjo painfor
muoti, kad Chicagoje buvo įvai
riais pavadinimais ir daug teat
ro sambūrių, kurie rengdavo 
lietuviškus vaidinimus. Dargi 
buvo dramos mokyklų - kursų: 
M. Dundulienės, B. Laucevi
čiaus - Vargšo, kuris leido teat
ro žurnalą Veidrodi, Z. Vitkaus
ko, A Vitkausko, Unės Babic-
kaitės ir kitų. 

Chicagos lietuviai ne tik tu
rėjo vaidintojų sambūrių, bet tu
rėjo ir savųjų dramaturgų — 
J. Grinius, B. Laucevičius -
Vargšas, dr. A. Montvydss, A 
Zolpys, K. Jurgelionis, kun. P. 
Lapelis. Apie šių asmenų veik
lą yra pakankamai žinių ir Lie
tuvių Encildopedijoje h- Ency-
clopedia Lituanka, 

Man visai nesuprantama, ko
dėl monografijos autorius nepa
rašė apie Chicagos neturiu žy
mesniuosius chorus, nes Chica
goje buvo ne tik parapijų cho
rų, bet buvo h- garsesnių, kaip 
"Birutes", "Pirmyn", sietuvos 
Vyčių", "Attce Stephens" ir kiti 
chorai. Jie ne tik rengė viešus 
koncertus, surengė Chicagoje 
lietuvių dainų šventę (1915), 

greičiau liudija, kad Vilniuje yra «U vyskupu. Vėliau jis 2emaM 
jo širdis. 

Šiuo laikotarpiu Protasevičius 
susirašinėjo su Prūsų vyskupu 
Hozijum, taip pat ne vienu at
žvilgiu vilniečiu, kuris vėliau bu
vo popiežiaus atstovu Tridento 
visuotiniame Bažnyčios susirin
kime. Ne be Hozijaus įtakos jis 
buvo 1556 m. paskirtas Vilniaus 
vyskupu. 

Vilniaus vyskupas 
- Šiuo kartu galima palikti nuo
šaly jo vaidmenį, steigiant Vil
niaus universitetą, nes tai šiais 
metais buvo pakankamai iš
ryškinta. Mums įdomu ir kitos 
šio asmens reiškimosi sritys. 
Nors iš D. L. K. raštinės pasi
traukęs, bet, tapęs Vilniaus vys
kupu, jb rūpinosi ne tik bažny
tiniais reikalais. Jis važinėjo po 
seimus, buvojo karaliaus dvare, 
nes ten, matyt, buvo tos vietos, 
kur buvo daromi sprendimai, 
reikšmingi visuomenei Taip štai 
malonu jį sutikti kartu su Rad
vila Juoduoju, didžiuoju refor
matu, Varšuvos seime 1563 — 4 
metais. Tai buvo Liublino uni
jos sudarymo išvakarės. Jie abu 
ten energingai atstovavo lietu
vių pažiūrai į Lietuvos — Lenki

jon perleido keletą 
mokančių kunigu. 

?ou 

lietuviškai 
" 

Pasaulietis vyskupas 
Taigi, prieš mūsų akis iškyli 

ne tik labai vertinga, bet ir įdomi 
16 šimtmečio lietuvio asmeny
bė, kartu atidengdama kai ku
riuos ano meto religinius ir vals
tybinius santykius, kurie nėra 
mūsų laikų reiškiniai. 

Galbūt įdomiausias šios epopė
jos bruožas yra tas, kad mes' bal-
nytinėse pareigose sutinkame pa
saulietį šviesuolį. Ne tik nėra ži
nios, kad Protasevičius butų ėjęs 
kur formalius teologinius moks
lus, bet, atrodo, jo gyvenimo ei
goje net nebuvo tam laiko. Mes 
esame daug girdėję apie blogą 
pasauliečių didikų įtaką Bažny
čios gyvenimui viduramžiais. Ji, 
iš vienos pusės, privedė Bažny
čią prie reformacijos, o iš kitos 
— prie uždaresnio katalikybės su
pratimo, labiau apsiribojant dvtr, 
sininkija.Protasevičiaus asmenyje 
mes turime aukšto lygio pasaulie
tį, be formalaus teologinio išsi
mokslinimo, kuris tiek Bažny
čiai, tiek tautai yra išimtinai ge
rai pasitarnavęs. °? 

V. Bgd. 

statė operas, operetes ir repre
zentavo lietuvių etninę grupę 
1933 m. įvykusioje Chicagos 
šimtmečio parodoje. O A. Ste
ponavičiaus vadovaujamą "Pir-
byn" chorą reikėjo išskirtinai 
paminėti, nes jis 1998 m. aplan
kė Lietuvą, dalyvavo lietuvių 
dainų Šventėje Kaune ir suren
gė Lietuvojt keliasdešimt kon
certų. 

Jeigu Chicagoje buvo daug 
lietuviškų chorų, tai savaime 
jiems reikėjo savų dirigentų, 
kompozitorių, solistų, bet auto
rius h* juos nutylėjo. O bent 
žymesniuosius reikėjo paminėti 
ir būtent: A. Aleksį, J. Byjans-
ką, A. Kvedarą, A. Mondeiką, 
A Pocių, K. 8arpa1ių, seserį 
Bernardą Mariją ir kitus. Taip 
pat vertėjo paminėti, kad M. 
Petrauskas Chicagoje buvo įstei
gęs muzikos mokyklą, o A. Po
cius 1921 m. — Beethoveno 
vardo konservatoriją. 

Be autoriaus suminėtų kai 
kurių lietuvių žymesnių daini
ninkų, Chicaga jų turėjo ir 
daugiau, kurtų autorius nepa
minėjo, A. Brazio, dainavusio 
Metropolitan operoje, M. Ra
kauskaitės iŠ "Pirmyn" choro, 
J. Kudirkos, kurie dainavo Kau-
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no operoje, ir H. Bartueh -
Swaggart bei B. Darlys . Dran. 
gelienės, dainavusių Chicagos 
City operoje, O. Skeveriūtės -' 
Steponavičienės, Alice Stephens, 
O. Klimavičiūtės - Pocienės. '' 

Nuostabu, kad autorius ne
paminėjo nė vieno lietuvių ra
šytojo, gyvenusio Chicagoje, j | 
vertėjo bent kelias pavardes 
įrašyti, pvz., A. Tuno, B. Lauce
vičiaus . Vargšo, L. Simučio, dr. 
A. Montvydo, kun. P. Lapelia, 
A. Zolpio ir kitų. 

D. Fainhauzas į savo mono
grafiją teparinko tik du lieta-. 
vius dailininkus — J. Šileiką ir 
M. eileikį, bet galėjo šį savo 
sąrašą pratęsti ir įrašyti! 
skulptorių A Aleksandravičių, 
E. Valaitį (rašosi Walaitis), JL 
Skupą (Cooper), P. Kačeraus
ką, Iz. Baką, A. Valadką (rašėsi 
Valda), J. Pihpauską ir k t , 

Dar tenka pastebėti, kad Au
torius išskirtinai daug infor
mavo apie lietuvių ekonomini 
gyvenimą, net tavernų bei *W. 
Černių" biznį, ekonomines orga
nizacijas, ypač kurios yra 1£ 
spausdinę apie savo veiklą In
formacijų arba apie jas yra pa
kankamai žinių tų organizacijų 

(Nukelta J 4 pusi) 
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Poetas Odysseus Elytis - Nobelio 
literatūros premijos laureatas 
fifT' 

! 

ont . 
Busimasis poetas Odysseus Ale-

poudhelis gimė 1911 metais He-
rakliono mieste, Kretos saloje. 
Užaugo ir mokėsi Atėnuose, kas
met vasarodamas vis kitoje Grai
kijos saloje, šiu salų akmenys, 
laiveliai, išbaltinti namukai, vė-
jttrmalūnai, saulė padėjo išsivys-
tjrti jo vaizduotei ir paliko joje 
ryškias žymes. Savo literatūrini į 
vardą 
iš <keturiu žodžiu: Ellada (Grai
kija), Elefterija (laisvė), elpida 
(viltis) ir Eleni (Elena — mote
ris^ kuri graikams simbolizuoja 
groži ir jausmingumą). 

; Elytis apie save yra rašęs, kad 
jis neliko vien Graikijos saulės ir 

EGLĖ JUODVALKĖ 

ku tradicija ir t uo pačiu su šiuo
laikiniais rašytojais avangardis
tais. 

Asmeniškąją mitologiją — sa
vo kūrybos pamušalą — Elytis 
yra pavadinęs "pakartot ina me-

Elytis -poe tas sukūrė t a m o r f o z e . • Joję mergina pavirs
ta i vaisiu, idėja įsikūnija žmo
gumi, vasarai duodamas kūnas, 
kuris tampa poetiniu įvaizdžiu. 
Pradėjęs spausdinti eilėraščius 
žurnale "Nea g r ammata" (Nau
ji laiškai) 1935 metais, Elytis 
greit buvo pripažintas. 1936 me
tais pasirodė jo pirma eilėraščiu 

juros poetu, nes kritišką akimir-l knyga "Prosanatolizmoi" (Orien-
ką susipažino su prancūzų siur-j tacijos), kurią 30-tais ir 43-iais 
realistų (Paul Elouard ir kiru)! pasekė nauji rinkiniai. Karo m e _ ! ruošos stovio poezija, 
kuVyba. Atėnų universitete Ely-i tais Odisėjas Elytis kovojo Alba-! ?au,s SifTaaĄJ! u n i k a l u m a ' . 
tfs pradėjo studijuoti teisę, tačiau : nijoje prieš įsibrovėlius fašistus. 1 l g a l m a n t l J l . P " e š m t , s . , s u n k u : i 
vėliau studijas nutraukė, visą sa- 1945 metais išėjo jo "Herojinė T Pavojams, paniekinimui! 
voMaiką pašvęsdamas literatūrai .elegija", kurioje apraudamas Al- ir nelaimėms ir visa tai pernešti, 
irt'menui. Kai kuriuos teigiamus; banijoje žuvęs j aunas karininkas. Apie poezijos vertimą į kitas Į 
siurrealizmo bruožus Elytis sako- Per visą Graikijos pokario metu'kalbas Elytis yra pasakęs: "Kuo; 

Elyčiui paskyrė Tautinę poezijos! 
premiją už „To aksion esti", o į 
1964 žymusis kompozitorius Mi-
kis Theodorakis šiam kūriniui su
kūrė muziką. Vėlesnius poeto ei
lėraščius yra iliustravę meninin
kai Picasso, Matisse, Ghika ir 
pats Elytis. Neseniai knygų rin
koje pasirodė jo "Rinktiniai raŠ-j 
tai", o trys nauji veikalai jau pa-1 
ruošti spaudai. Švedu komitetas, į 
paskyręs N,obelio premiją, Elyčio; 
filosofiją taip apibūdino: "Svar-į 
bu nepasiduoti. Svarbu nuolat, 
galvoti, koks gyvenimas turėtų' 
būti ir ką žmogus gali sau su-Į 
kurti, nepaklusdamas tom jėgom, 
kurios siekia jį sunaikinti ir su-( 

į niekinti". Elyčio poezija, pasak 
j komiteto, nėra politiška. Tai pa- j 
j ru/>Šos stovio poezija, ginanti žmo I 

Meūė 
jos daina 
ir jos kelionės horizontai 
ir jos ilgesio aidas 
ant jo drėgniausios uolos sužadėtinė laukia 
laivo. 

MM 
jos laivas 
ir jos vėjelio nerūpestingvmas 
ir jos vilties burė 
ant smulkiausių raibulių sala supa 
atvykimą. 

VISĄ. DIENĄ VAIKŠČIOJOM LAUKUOSE 

Visą dieną vaikščiojom laukuose 
su savo moterimis} savo sūnumis, savo šunim 
žaidėm, dainavom, gėrėm 
šviežią, iš amžių trykštantį vandeni 

po pietų akimirkai prisėdome 
ir pažiūrėjom viens kitam gūiai į akis 
peteliškė išskrido iš mūsų krūtinių 
baltesnė ui baltąją šakelę mūsų sapnų viršūnėje 
mes žinojom, kad ji niekad nepradings, 
kad visiškai nebeprisimenaf kokius kirminus ji vilko 

• 

i* 

Graikų poetas Odysseus Elytis (g. ltll), 1071 meti) Nobelio literatūros 
premijos laureatas. 

si yra pritaikąs ilgai, turtingai ir 
lanksčiai Graikijos tradicijai, ku
riai vis dėlto atėjo laikas atsinau
jinti. Savo kūryboje Elytis iš psi
choanalizės skolinasi laisvą įvaiz-
dfej jungimą, kaip sapnuose, ir 
mėgina išryškinti kitą tikrovę, 
kuri egzistuoja greta paprasto
sios. Poetas jieško naujų išraiš
kos būdų, kurie iŠ senųjų sa
vintųsi tik vieną savybę —išlie
kamumą. Elytis pažymi, kad ob
jektyvumas, mitų kūrimas ir sin
tezė yra elementai, kuriais jis iš
reiškia savo ryšį su tikrąja grai-

ikijos pokario metų 
pilietinį karą Elytis tylėjo, bran-1 geresnis poetas, tuo sunkiau jo 
dindamas patį svarbiausią savo kūriniai verčiami. Mažosios kai-i 
kūrinį "To aksion esti" (Verta °°s turi ypatingas problemas. Pa
yra), išleistą 59-tais metais. Savo j vyzdžiui, yra neįmanoma iš pran-į 
sandara jis panašus į Bizantijos j cūzų kalbos į graikų išversti to-' 
liturgiją; naudojama ir poezija irlkius poetus kaip Paul Valery ar 
proza. Poeto Genezės aiškinimas j Arthur Rimbaud. Verčiant poe-
perpina šiandieninės būties vaiz- ziją, reikia mėginti naudotis ma-
dus. Vieno graiky kritiko nuo- giškomis kalbos jėgomis, kibirkš-
mone, kūrinyje išryškėja poeto 
sąmoningumo gimimas ir bren
dimas, supintas su Graikijos isto-

01 uteeu5 ^*lty C^lutis 

EGĖJO 

timi, kuri įsižieba, susitikus žo-: 
džiams". Galima būtų pridurti, L 
kad Odisėjus Elytis yra kaip tiki 

rija, tradicijomis, budo savybė- Į toks "geresnis" poetas, kurio kū- \ 
mis ir gyvenimu. 1960 metais! ryba labai nenoriai paklūsta ver- j 
Graikijos vyriausybė Odisėjui' tėjo plunksnai. 

Meilė 
salynas 
ir tavo putų laivas 
ir tavo sapnų žuvėdros 
ant aukščiausio jo stiebo plevena jūreivio 
daina 

naktį užkūrėm laužą ir dainavom aplink jį: 
ugnie, graži ugnie, nesigailėk malkų 
ugnie, graži ugnief nepavirsk pelenais 
ugnie, graži ugnie, degink mus, pasakok mums apie gyvastį 

Mes esam tie, kurie pasakoja apie gyvastį, 
paima ją už rankų 
mes žiūrim jai į akis, kurios žiūri į mus 
ir jei šitai, kas mus svaigina, yra magnetas, mes tą žinom 
ir jei tai, kas mus skaudina, yra nelaimi, 
mes esam ją pajutę. 

Mes esam tie, kurie pasakoja apie gyvastį 
mes einam pirmyn 
ir atsisveikiname su jos išskrendančiais paukščiais 

Mes esam kūę iš geros šeimos. 

Iš graikų kalbos vertė Eglė J u o d v alke 

1979 metų Post seriptum prie Čiurlionio - Kandinskio diskusijos Ir šveicarai stebisi M. K. Čiurlioniu 
«* 

ALEKSIS RANNITAS 
Brancusi meno specialistė. įGrohmann. 

George pareiškė, kad „Dabar- j Tuo metu nežinojau, kad Kan-
i ties prancūzų mene nėra nei vie-idinskio akvarelės, kurios kai ku
ino, kuris formaliai ir filosofiškai j riems atrodė esančios abstrakti-

.~rPrieš 30 metų, į Tarptautinės j būtų tiek pasinešęs į eksperimen- j nio meno pradžia, buvo klaidin-
» •-•• • - tus ir drąsius jieškojimus, kaipigai datuotos 1910 m. data, kai 

"P, 
meno kritikų sąjungos antrąjį pa 
saulinį kongresą, kurį buvo su iš tikrųjų jos buvo sukurtos 1913; 

m. Taip pat nežinojau, kad žy
mus Kandinskio darbų skaičius! 

Čiurlionis", o Giedion-Welcher 
šaukusi UNESCO Paryžiuje 1949 ! tvirtino: „Čiurlionio tapyba turi 
m., aš nusivežiau savo leidinį'visuotinumo, antlaikiškumo sa-
„M. K. Čiurlionis — pionier de • vybes, kai tuo tarpu Kandinskio j buvo iliustracijos jo teosofinių 
l'Įrt abstrait" (M. K. Čiurlionis menas galbūt, geriausiu atveju, j idėjų, kaip Jungo brėžiniai buvo 
•% abstrakčiojo meno pionierius).! tėra tik labai reikšminga tam j jo paties analitinės psichologi-j 
Btldamas atsargus, aš Čiurlionio j tikro meno periodo omamenti- Į jos iliustracijos. Atsakydamas po-, 
ten nepavadinau pirmuoju abst-' ka". Toje kongreso sesijoje savo j niai Kandinsky ir Grohmannui, j 
rakčiojo meno pionieriumi, bet'atsakymu aš tik tegalėjau pagar- į nepaminėjau labai svarbaus fak-l 
pasakiau tik paprastai —pionie- į biat sutikti su Keorge ir Giedrion- j to, būtent, pats pirmasis teorėti-1 
rįus. Čiurlionio — Kandinskio -Welcher mąstymais. j kas abstraktinio meno, kaip mes 
klausime nuo to laiko aš nepa- Po trijų metų buvo išspausdin- j j pažįstame dabar, buvo gar-
keičiau savo nuomonės, bet vis tas mano straipsnis apie Čiurlio-i sus rusų poetas, kritikas ir bele-
turėjau mintyje, kad ir prieš Ciur-į nį leidiny „La Biennale di Ve-|tristas Andrėj Belyj, kuris savo 
lio'nį buvo kai kurie eksperimen-jnezia" ir buvo ten paskelbti ne-Įessay „Būsimasis menas" padarė, 
tih'iai vadinamojo grynojo (mo- j gatyvūs apie tai komentarai, ra-: pranašišką būsimojo meno pra 
dernistų prasme) meno bandy-į syti Ninos Kandinsky ir Will i matymą ir sudarė terminą: „bez 
mat, pvz. Turnerio ir Monet dar
bai. Ir nors Kupka, Mondrian, La-
ionov, Malevich, Kandinsky Ir ki-
tf 'taip pat anksti pridėjo savo 
ltfašą į XX amžiaus abstraktinio 
meno vystymąsi, dabar, kai mes Į 
turime daug tikslesnę perspėk-į 
tyvą, Čiurlioniui turi būti pripa- j 
žrrkas kreditas paties pirmojo į 
mroterio šioje srityje. (Jau 1904' 
m. jis pradėjo tapyti abstraktųjį į 
cfHą, pavadintą „Pasaulio šutvė- j 
rimas"). 1 
'Kandinskio ir Čiurlionio santy- ! 

Cio debatai tarp meno kritikų iŠ- į 
kilo ten antrojo tarptautinio kong-; 
reso salėje ir dar tebesitęsia Eu- j 
ropos spaudoje, ypač ryšium su 
šnf metų Čiurlionio darbų paro
da Vak. Berlyne, Charlotenbur-
go rūmuose. 
"Norėčiau pažymėti, kad tuo 

klausimu savus komentarus Pa
ryžiuje pateikė tik du asmenys: 
prancūzas meno kritikas, moder
niojo meno ekspertas VValdemar 
deorge, kuris matė 33 Čiurlionio 
paveikslus Pirmoje meno parodo-
\l Vilniuje 1906 m., ir antras — 
Šveicarų teoretikė Carola Gie-
dion-Welcher, Arp, Schwitters ir 

predmetnoje iskustvo" ar. žodiš
kai verčiant, bedaiktis menas. 
(Tą Hilla Rebay vėliau klaidin
gai išvertė kaip „neobjektyvinis 
(sic!) menas"). Taigi, pirma ne
gu Kandinsky pradėjo propaguo
ti abstraktų meną, jisai jau buvo 
griežtai formuluotas rašytojo Be
lyj. Salia Belyj. Kandinsky savo 
knygoje „Apie dvasinį meną" ne 
cituoja, o tiesiog nurašo idėjas 
Viačeslavo Ivanovo. Konstantino 
Erbergo ir kitu rusu simbolistų. 
o taip pat lenkų kritiko Przy-
byszewskio ir taip pat rusų teo
sofijos; tie visi buvo Kandinskio 
benralaikiai. 

Ciurlionio-Kandinskio klausi
mas buvo toliau nagrinėjamas 
1953 ir 1954 m. Paryžiaus rreno 
žurnale „Cimaise" išspausdintuo
se dviejuose straipsniuose: „Hero
jiškieji laikai. Abstraktinio meno 

pradžia Rusijoje". Straipsnius ra- Šiais metais Vakarų Berlyne į-; dalies nuotrauka. 
šė Jurij (Georgės) Annenkov, la- Įvykusi M. K. Čiurlionio tapybos j B a c h m a n n a s § i a m e laikrašty

je išsiskiria iš daugelio kitų v>; 
sur rašiusių, jiems vis stabtelė-

bai vertinamas rusų avangardi- j originalų paroda ir ta proga bent 
nis tapytojas, rašytojas, kritikas j kelių jo muzikinės kūrybor pą-j 
ir abstraktinio teatro meno ma-j vyzdžių atlikimas ien k o n c e r t ų ! ^ , a b į a u p r i e C i u r l i o n i o t a p y . 

.nifesto autorius. Annenkovas bu- salėse plačiai nuskambėjo ne tikį k a i t u o U r p u B a c h r n a n n a s 
ivo Petrapily, kai u Itramoderniš- Vokietijos spaudoje, bet susilaukė; ^ ^ p r j s i r i 5 c s p r i e Čiurlionio 
'kieji Ciurlionio kūriniai, vėliau atoliepio visos Europos spaudoje., l B O m p o d l o r i a u S i \ e t i r j 0 tapvbą 
kai kurie iš jų dinge, buvo pir- Plačiai skaitomų laikraščių kul- j l i e s d a m a S ) j ą a p t a r i a daugiau 
mą kartą išstatyti parodon. Ir jis! tūriniuos puslapiuos Čiurlionio s a n t y k v j c s u m u z i k a . Bachman-

• (Annenkovas) pabrėžė, kad pir- pavarde jau tapo visos Europos-^ . C i ' u r l i o n i o m u z ikįnė kūrvba 
mojo abstraktinio tapytojo lau- kūryb nio šios dienos g > ^ n ' m o

 n ė r a v i e n t i k l y g i r a n t raeilės pa
rai priklauso Čiurlioniui. | gana akivaizdus komponentas.: $ t a n ^ i r m a e i l i ų t a p y b i . 

-r. , *. , . , ; Rašantys įvairiais aspektais apta- . T __»_„_„j. w v n ra? ta 
Tyrinėdamas Ciurlionio da r - ' - ci„rlinnin kūrvba eilinasi i n * . netrumpą savo rastą 

bus nuo oat oradžiu \™*i*« \ 9 u r > 1 0 n 1 0 k q 7 ^ l A ? . l i n f ? J Bachmanaas baigia išvada apie 
DUS, nuo pat praozių jaučiau,; specif l nes jo U2gnebtųjų klodų R , atliktus Ciurlionio mu-

>kad privalau savo jdejas g n s t i . d ^ a l i i e § k o j o v i e t o s p i r m a w l ^ ? u i U u . r " o n i ° . , m ^ 
dviem abstraktinio meno rūšim ^ . ,-] t J t • • • • zikimus veikalus, viską uzsklęs-

, dviem abstraktinio meno rūšim, b e m § a h a K a n d lnSkio, sieja su v i - . . , . f « F d i 
ka,p tai a.skina vokiečių m e n o : M t o s e r f v i ų atsivėrusiomis astro-į d a m a S t 0 k , a 

! teoretikai: „Uebergegenstaend- į n a u t i n i o a m ž į a u s perspektyvo-j 
.che Kunst" (materialinę realy- m i s > s t e b i s i > j ^ ^ l i g š ioj 

bę transcenduojantis menas) i r L ^ m a ž a i a p i e C i u r l i o n j ž i n o t a . „Gegenstandslose Kunst" (me 
nas be objekto, be materijos) 
Abudu abstrakcijos tipai yra Ciur 
lionio mene. Ir jie nesusikerta vie 
nas su kitu, bet jungiasi jame. 

Jie taip pat buvo ir ankstyba 
• me Kandinskyje, tačiau jis nw 

Štai turime prof. J. Ereto mums J 
atsiųstą įtakingo Šveicarijos dien- i 
raščio "Basler Zeitung" spalio 4 į 
dienos kultūrinių puslapių iškar- į 
pą. Per penkias laikraščio skiltis 

] duodamas Clauss - Henning 
i Bachmann'o straipsnis, pavadin-

įstengė ,ų sintetinti, o juos is- j ^ ^ $ m i ų a n t r a | t e : E i n y 
skyrė. Geras čiurlioniškos sinte 

: zės pavyzdys reiškiasi ir Ameri
kos mene: Marko Rothko kūry-

į boję ir iš dalies Richardo Die-
ibenkorno darbuos, kurie realybę 
jsutarpina abstrakte vidinės tapy-
' binės distiliacijos procesu. Kadan
gi Čiurlionis, Rothko ir Dieben-

: korn — visi trys yra metafizikai, 
' jie yra susirūpinę galutine me
džiagos ir dvasios problema. Jie 

! eina giliau pojūčių bei dvasios 

tauisches Mirakel — Wer ist der 

mal: Gefundene Meistenverke -
nicht mehr, nicht weniger". Tai
gi nei daugiau, nei mažiau — 
meistriški darbai. 

Chicagos Lyric opera 
angažuoja Daunorą 

Neseniai Amerikoje koncerta-
w , , ,, • /• • • • • - , ves ir ta proga išgirstas taipgi 
M a l e r u n d K o m p o n . s t C i u r h o n . s ? ; ^ ^ ^ L y H c opcrQS v a d < > v ^ 

solistas Vaclovas Daunoras šiuo (Lietuviškasis stebuklas — kas i 
yra tapytojas ir kompozitorius 
Čiurlionis?). Straipsnis papuoštas 
per dvi skiltis duodama Ciurlk • 
nio "Pavasario sonatos" Allegro 

.. . . . , presionistinio abstrakto stiliue. 
fenomenu ir savo demesj sutelkia «..•. 

. ;. r , . . ; Vėliau jis pasišventė geometn-

metu yra gavęs Lyric operos 
kontraktinį pasiūlymą visam 
ateinančių metų šios operos sezo
nui. Sutartimi susirišus, jis turėtų 
dainuoti net penkiose operose iš 

, _ , , . . . . . . įprastinių sezono septvnių. Tos 
1911 m., sukure stiprias kompo- . k i o $ y r g § i o s ; & y ^ „ K a u _ 
zicijas pus.au realistiniame ck<- i k i ų b a l i u $ < , y » A t t i l a ^ R W a g . 

nerio "Lohengrinas", Musorgs-

M. K. 
m Ir katvtrtJMfc 

rykmtio* Vakarų SartyM ra&ėįo ir ipallo m*n„ pulkaus lluk*u«into katsloco virt*-
n CIurHenie -Etiu" ir "lUralhi puaka" 

t į pagrindines formos — kaip tu 
rinio ir turinio — kaip formos 

i tiesas, kas yra vienintelis logiš
kas abstrakto pagrindas. Jų me-

; nas yra įtikinantis savo lyrine 
i srove, kuri persunkia visą jų ta-
: pyka. 

Kandinsky pradėjo kaip poeti-
i nis realistas ir Art Nouveau pa-
į sekėjas. Paskiau perėjo į ekspre-
' sionizmą ir, po Ciurlionio mirties 

niam abstraktizmui, nepasiekda 
mas nei Mondriano asimetrinio 
balanso meistriškumo, nei meto
do pastovumo, nei Ciurlionio nuo
lat judančio paveikslų paviršiaus, ' 

kio "Borisas Godūnovas" ir W. 
Mozarto "Don Giovanni" O iŠ 
Vokietijos ateinančiomis žinio
mis solistas pakviestas tapgi dai
nuoti Muencheno, Frankfurto 
ir Stuttgarto operose. Taigi rei-

nei jo laisvo, subtilaus ir va.z- ^ ^ ^ . k a d j r ^ ^ 
dingo teptuko potepiu Todėl sa- V a c l o v u j D a u n o r u i k e H a s • 
Iia nengurm:ų abstrakto aspektų ,. i . . ,. . . A v . , . ^ v saulnes operos scenas, kaip at-shnkties yra žymus skirtumas , ~ . — 

/s- i- • v J- i- i - rodo, yra atviras. 
tarp Čiurlionio ir Kandinskio kū
rybinės kokybės. 

http://pus.au
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/ / Draugo "1979 m, kult priedo turinys 
BENDRYBĖS 

BALYS. Jonas. Mitologija ir propaganda 
1. 13 

BARSKĖTYTĖ. Ofelija Kaip jaunimas 
žiūri i Vasario 16-ią? 1 13 

GLIAUDĄ. J Romanas kaip stambaus 
biznio objektas 3 31 

GLIAUDĄ, J. Ruslanas — sovietinis kar
žygys 6. 16 

J. Pr. Autonu diskriminacija 2 3 
k. brd. Riebieji knygų metai 2. 24 
k. z. Staline kulto apeigos literatūroje ir 

mene 3. 17 
k z Partiniai rašytojai mėgina uzur

puoti Alberta Camus 8. 11 
PA P ..Kuklūs pasiūlymai", kalbant 

apie literatūra ir Stalino laikmety 6 
16 

PRUNSKIS. Juozas LKMA suvažiavimo 
dienos Chicagoie... 9. 8. 15. 22 

PRUNSKIS. Juozas Prof. Jakubėno 
filmas 6 2 

RADAVICIENĖ MAZILIAUSKIENĖ. Jad
vyga. Pokalbio su Katiliškiu pasi
klausius 6. 16 

Ser. Brežnevo literatūriniai laimėjimai 
11 24 

Vilniečiai prašo gražinti pagrobtas ver 
tybes 6. 2 

Žalojama Traku miesto architektūra 12 
22 

RELIGIJA IR FILOSOFIJA 

BAGDANAVIČIUS. Vyt Filosofas popie 
žiaus soste 5. 26 

BRIZGYS, V Ir mokslui turi rūpėti žmo
gaus kilnumas 9. 15 

LABUTIS, J Lietuvos Kataliku Bažnyčia 
ginama tarptautiniame forume 12. 
8 

LIUIMA. Antanas Dvasinio persdau 
žimo išvaKarėse 9 8 

MACEINA. Antanas. Dieviškojo žodžio 
kenozė 3. 3. 10 

MACEINA, A. Filosofija kaip svarstybos 
6. 9 

MACEiNA. A Religijos ir tautos 
dialektika 11. 24; 12. 1 

V Bgd. VVashmgtono sutartis religiniu 
požiūriu 4. 7 

V Bgd Išsipildžiusios svajonės ir bu
vimo džiaugsmas 4. 14 

V. Bgd. Pasiaukojantis kentėjimas ir 
poetas Vytautas Mačernis 11. 3 

V Bgd Laisvė, kaip krikščioniškoji ver
tybė 12. 1 

V Bgd. Teisingumas — pasirengimas 
Kalėdoms 12. 22 

VISUOMENINE IR POLITINĖ VEIKLA 

JANKUS Jurgis Kaltinimai ir apsikalti
nimai (žydu pr.) 1. 27; 2. 3 

Pr. V Talka pavergimo metinėms ir 
žemdirbiškoji tiesa 9. 22 

V Bgd Unija. Vilniaus valstybingumas 
ir popiežius Jonas Paulius II 11. 7 

VENCLOVA. Tomas. Nepaliaujamas 
pasitikėjimas savo jėgomis 2. 17 

VENCLOVA T Vieton polemikos su 
Jonu Aniču 3. 31 

KULTŪRINĖ VEIKLA 

ALSEN Liuda. Baltiškieji jspūdžiai iš 
Stockholmo 9. 4 

ALŠĖNAS. Pr Kazio Bradūno rečitalis 
Toronte 3. 31 

ALŠĖNAS. Pr Henrikas Nagys pri
jaukino sakaia Toronte 6. 9 

BAGDANAVlClUS. Vyt. Lietuviu katalikų 
mokslų akademijos problemos 12 
15 

GIMBUTAS, J Kazimiero Pratapo sti
pendijų fondas 8. 11 

GOŠTAUTAS St. PEN klubo kongresas 
Rio de Janeiro 9. 15 

GRINCEVlClUS. C. Dėl mielos tėviškės 
grumstelio 10. 27 

GRINIUS. Jonas Lietuvių renginiai 
Vakaru Europoje 8 29 

Iš Lietuviu rašytojų draugijos veiklos 2 
24 

Iš Lietuviu kataliku mokslo akademijos 
veiklos 5 26 

J. Gbt Povilo Rėklaičio straipsniai apie 
Lietuvos paįūn 8 11 

JOTAUTAS. Steponas. Petrapilio lietu 
vių kultūrinis gyvenimas 1915— 
1917 metais 3 17 

k brd Juozas Kralikauskas ..Draugo" 
27-jo romano konkurso laureatas 
1 13 

k brd. Gelbėkimės iš pnmityvėjimo 4. 
28 

k. brd Ir kultūrinio priedo jubiheius 5. 
12 

k brd. Jūsų laukta poezija 5. 19 
k brd. Kūrybinio žodžio rečitaliai 5. 26 
KLIMAS. Antanas Jurgio Jankaus ..Ana 

pus rytoiaus" Rochesteryje 4 28 
KLIMAS. Antanas Du didžiausi lietuviu 

kultūros šaltiniai 8 4 
MAŽIULIS Antanas Giliai .įmintos 

.pedos Prof Jono Puzmo gyveni 
mas ir darbai 8. 11. 18. 25; 9 1 

Pokalbis su inž. dr Jurgiu Gimbutu. 
perduodant Lituanistikos instituto 
vadovavimą nauiam pirmininkui 1 

Parengė 
Povilas GAUČYS 

REKLAITIENĖ J Septintasis Lituanis 
tikos instituto suvažiavimas New 
Yorke 4. 21 

RŪTA. Alė Šnektelėjimas su Jurgiu 
Jankum 11. 24 

STAS1ENĖ. Stefanija Velykų simbolis — 
kiaušiniai 4. 14 

ŠVABAITĖ-GYLIENĖ. Julija. Jury komi
sijos kėdėie 4. 20 

ta Santaros-Šviesos šių metų suvažia
vimas 9 29 

V Bgd. Valenionas Protasevičius — vys
kupas pasaulietis 12. 29 

VENCLOVA T Kūrybinis genocidas 
Lietuvoje tebevyksta 3. 3 

VISVYDAS. Pr Kultūrinės apraiškos be 
kultūros židinio 4. 21 

TIKSLIEJI MOKSLAI 

RADZlUS. A Saulės užtemimo belau
kiant 2. 10 

A. M. Visatos žvaigždynai — galaktikos 
3 24 

RADZlUS. A. Lietuviai astronomų suva
žiavime 10. 27 

AK. 

KALBOTYRA 

byloja airiu kalbos Ka lietuviams 
likimas 9. 1 

BARZDUKAS. Stasys. Rašybos 
kymas ir išeivija 8. 25 

MACEINA. Ant Religinės kalbos 
keltai 10. 13 

ZYGAS K. Kodėl vienas Obuolėnas. o 
kitas Jablonskis? Mūsų asmenvar
džių kilmė ir raida 3. 41 

tvar-

klyst-

Pok*lb'S ant neatvėsusiu akmenų (su J 
Kratikausku) 2 24 

Pokalbis su Povilu Gaučiu. Diplomatinė 
veikla, vertimai, premijos 10. 20 

Premira paskirta Stasiui Santvarui 3 10 
Pr V Jrašu laikmetis 3 10 
PRUNSKIS Juozas LKMA suvažiavimo 

dienos Cnicagoje 9 8. 15. 22 
PRUNSKIS J Poezijos dienos Chicagoie 

6 2 
RADZlUS. A Lietuviu fondas ir jo pe! 

nas 8 18 

MENAS. PARODOS 

Albino Elskau*. vitražai Mindaugo pilai 
tėję 12 22 

ALŠĖNAS. P' Akademija dail. T Valiui 
pagerbti 4 21 

BRADŪNAS Kazys Saulėtas vasaros 
jkvėpimas )• pūdžiai iš Prano Gai
liaus p.irodos 9. 22 

CERKELIŪNIENĖ. Rima. Elenos Kepa-
laitės skulptūros New Yorko gale
rijoje 3. 3 

GLIAUDĄ. J Stankūnienės paroda prie 
Pacifiko 4 21 

Ir šveicarai stebisi Čiurlioniu 12. 29 
JAUTOKAITĖ Saul'\ Sutinkant Henri 

Toulouse-Lautrec'o parodą Chi-
cagoje 11 17 

JUODVALKĖ. E'.lė Čiurlioniški jspū
džiai iš Vakaru Berlyno 10. 20 

k. brd Jspūd/iai iš Jurgio Račkaus paro
dos Ch:cagoįe 3. 3 

k. brd Ai knygų 3pie Čiurlionį per daug 
6 30 

k brd Zėruoianti ugnis juodose 
anglyse Jspūdžiai iš Telesforo Va
liaus parodos 9. 8 

k. brd Impresionistinė Antano Lipskio 
paroda Crvcagoje 9. 29 

k brd Vandos Aleknienės paroda 10. 
20 

k brd. Siu metu lietuviu nuotraukų 
paroda 11. 10 

KOLBAITĖ. Dalia Žvilgsnis j naująją 
tapyba 5. 26 

KOLBAITĖ. Dalia Žvilgsnis ; naująja 
tapybą 12 1 

kz. Čiurlionis nustebino Vakarų Vokie 
tiįa Parodos aprašu bei muzikinių 
recenziiu mozaika 10. 20 

MURINAS. Bronius Žvilgsnis j dali 
Povilo Kaupo kūrybinj palikimą 11. 
24 

PLIOPLYS, Andrius Tolimesnės recen
zuos, liečiančios Čiurlionį Vaka
ruose 1. 20 

Pokalbis su Aleksui Rannitu apie M. K. 
Čiurlionį, meną ir poeziją 12 8 

RANNIT Aiekjs Chnstianne Bauer 
meister 10 20 

RANNIT. Aleksis. 1979 metų Post 
scrtptum prie Čiurlionio Kadmskio 
diskusijos 12. 29 

S<biro kankinėm vitražo proga. Pasikal 
bė|imas ..Gulag Archipelago" te
momis su dail A. Valeška 10 20 

STAKNIENĖ Alma Pabaltiečių grafikos 
ir skulptūros paroda Nevv Yorke 6. 
9 

VAIČIULAITIS A. Berensonas. Lietuva. 
apsilankymas ir laiškas 4. 21 

VASILIAUSKIENĖ. Dana Kai menas 
darosi tikresnis už konkretu pa-
saulj Vytauto Virkau darbai Kalt-
formjoi 3 10 

VIESULAS. "?omas Amerikrs akademija 
Romoie laukia hetuvu 12. 1 

2EROMSKIS K Elenos Urbaitytės pa
roda New Yorke 1. 24 

ZEROMSKiS. K Penkiasdešimtmetis M 
Dobu mskio teatrinio meno 4 7 

ZEROMSKIS. K Draugiškam susipaži 
nimui (Su Tadu Burba) 12 8 

MUZIKA. KONCERTAI 

k brd Kai ir tautiniai šokiai virsta ttk so
vietiniais 1. 27 

BC. Pirmosios Vilniaus kamerinio or
kestro gastrolės Amenkoie 2 10 

GLIAUDĄ. J Bruno Markaičio naujo 
veikalo premjera atemantj rudenj 
6 23 

JAUTOKAITĖ. Saulė Kompozitorius Ga-
etano Donizzetti ir jo opera Luoa di 
Lammermoor 3. 17 

JUŠKA. Rapolas Amerikoje gimusio lie
tuvio solisto įspūdžiai iš ,.Luci|OS" 
operos 5 19 

Kompozitorius Aloyzas Jurgutis apie 
..Emiliją Plateryte" 3 24 

KUČIŪNAS. Aleksandras Ne suprasti. 
bet priprasti (modern. muzika) 6 9 

LAPINSKAS. Darius. Gmos čapkauskie-
nės rečitalis Chicagoje 9. 13 

LAPINSKAS. Darius Kuprevičių kon
certas 10. 20 

LAPINSKAS. Darius Chicagos stygi-
ninkų koncertas 12. 1 

LAPINSKAS. Darius. Vaclovo Daunoro 
rečitalis 12. 15 

LAPINSKAS, Darius. M K. Čiurlionio an
samblio viešnagė Chicagoje 12. 15 

LIEPAS, Stasys Nelegalizuokime savo 
muzikinio nebrandumo 6. 23 

LIEPAS. Stasys. Mūsų koncertinės audi
torijos išugdymu besirūpinant 9. 
29 

NAINYS. Bronius. Grandinėlei iš Aust
ralijos sugrįžus 3. 10 

p.m. Aktoriaus J. Palubinsko rečitalis, 
Blandyčių dainuotine poezija 6. 2 

Pokalbis su Monigirdu Motekaičiu 1. 6 
Pokalbis su Gina Čapkauskiene — Lucia 

di Lammermoor 4 . 14 
Pokalbis su Chicagos lietuviu operos 

pirmininku V. Radžium 4. 21 
Pokalbis su kompozitorium apie operos 

genezę ir pobūdi. Nauja Dariaus 
Lapinsko opera baigta 4. 28 

Pokalbis su keturiais muzikos žmo
nėmis 5. 12 

Pr V. Naujas skrydis \ operos erdvę 8. 
11 

Pr V. Dailaus dainavimo pasiklausius 
12. 22 

SAUDARGIENF. Eva. Grandinėlės vieš
nagė Australijoje 2. 17 

ŠIMKUS. Algis. Muzikinė dovana iš Vo
kietijos 3. 16 

ŠIMKUS. Algis Solisto Vaclovo Dau
noro sunkumai Lietuvoje 3. 24 

ŠIMK S. Algis. Mamgirdo Motekaičto 
utano rečitalis Chicagoie 3. 24 

ŠIMKUS Algis. Laimos Restenytės reči
talis 4. 7 

ŠIMKUS Algis. Muzika ir drama „Pla-
terytėje" 4. 7 

ŠIMKUS Algis, šių metų Chicagos lie
tuvių operos spektakliai 5. 5 

ŠIMKUS. Algis. Clevelando „Ner i ja" Chi
cagoje 5. 12 

ŠIMKUS, Algis Jubiliejinis „Draugo" 
koncertas 5 26 

VID2IŪNIENĖ. R'ta Klevą. Vasyliūnu 
kamerinė plokštelė 2. 17 

VID2IŪNIENĖ. Rita Klevą. Pabiros min
tys apie muziką. Bruno Markaičio 
koncerto proga 9. 15 

VISVYDAS. Pr Vilniaus šviesai skirta 
muzika 11. 10 

TEATRAS 
Balys Magiškas ir žydintis AUGINĄS. 

žodis 1. 13 
kz Aktorius Jonas Kelečius — laureatas 

8 18 
kz. Pagaliau Balio Sruogos „Kazimieras 

Sapiega" 12. 1 
LUKŠYTĖ. Agnė. Los Angeles dramos 

sambūris Australijoje 12. 8 
MARTINAITYTĖ. Nijolė. Jono Kelečiaus 

teatras 10. 27 
MARTINAITYTĖ, Ni|otė. Hamil tono lietu

viu teatro viešnagė Chicagoje 11. 
10 

NAKAS. Alfonsas Stratfordo festivalio 
27 jo sezono programa 3. 24 

NAKAS. Alfonsas. Šviežias kraujas Strat
fordo festivalio vidury 8. 25 

NAKAS. Alfonsas Susit ikimas Strat-
forde su Ingrida Blekyte 9. 22 

NAKAS. Alfonsas. Yemos vardu pri
dengta improvizacija 10. 6 

NAKAS. Alfonsas Karalius Lyras — pa
skutinis Stratfordo sezono pastaty
mas Lietuviškoji Kordelija — Ingri
da Blekytė 10. 27 

Nauias Jono Jurašo spektaklis ir 
pokalbis su režisierium 8. 18 

Pokalbis su aktorium Jonu Kelečium. 
Galmėjuosi su bent dvylika .įno
ringų charakteriu 10. 13 

VISVYDAS. Pr. Linksma erotika scenoje 
4 21 

ŽUKAUSKAS. Vitalis. Tylioji scenos ju
biliato (Vera Oleka 2ilinskienė) 3. 
24 

LITERATŪROS MOKSLAS 
IR KRITIKA 

GAUČYS. Povilas. 2moRus šiu dienu lite
ratūroje 2. 17 

GAUČYS Povilis Nauioji rumunų 
poeziia 9. 29 

GLIAUDĄ J. Išeiviškos literatūros ver
timu klausimų 11. 10 

GRINIUS J. LaiSkas-straipsms ryšium 
su jo nuomonės krit ika 3 10 

GRINIUS. J. Formalistinė ar literatūrinė 
kritika? 5. 19 

JUODVALKĖ. Eglė. Poetas Odysseus Ely-
tis — Nobelio premijos laureatas 
12. 29 

K Z Išeivijos rašytojai „Tarybinėse en 
ciklopediioje" 2. 3 

KRIVICKIENĖ. Gražina Santykiavimas 
su mirusiais mūsų tautosakoje 10 
27 

LIULEVIČIENĖ A Meistro dirbtuvėje J 
Jankaus romano analizė H i o 

LUKŠYTĖ Agnė Patr.ck White - žy
miausias Australuos rašytoias 5 26 

MACEINA A Poezijai apginti 4. 7 
Pr V Tūta turi du galu 11 10 
pv kz Vertimai — literatūrinio 

gyvonimo būtinybė 10. 13 
VASILIAUSKIENĖ. Dana Paprasta kriti

ka ar šaipymasis? 5 5 
VISVYDAS. Pr Nauias vingis lietuviu 

raštijoje 5 5. 

POEZIJA 

AISTIS. Jonas. Prūsai (6 eil) 6. 30 
AUGINĄS. Balys. Legenda 1. 13 
AUGINĄS. Balys. Širdys užsidega tul 

pėm 6. 23 
BRADŪNAS. K. Linksmai ir elegiškai 4 

7 
BRADŪNAS. K. Europos kelionių eski

zai 12. 1 
CARRERA ANDRADE, Jorge. Dulkė, 

laiko lavonas. Išvertė P. Gaučys 9 
8 

CHESTERTON. G. K. Drakono medžiok
lė. Vertė T. Venclova 2 17 

ELYTIS. Odysseus. Egėjo; Visų dieną 
vaikščiojom laukuose. Vertė Eglė 
Juodvalkė 12. 29 

ELLIOT. Thomas S Giesmė Simeonui. 
Vertė A. Tyruolis 2. 3 

FROST. Robert. Beržai. Vertė T 
Venclova 10. 13 

GIRDŽIUS, Pranas. Nematomiems vei
dams ir vardams be adreso 6. 9 

Iš Vilniaus universiteto pogrindžio 
poezijos 6. 2 

Iš šių dienų amerikiečiu moterų poezi
jos. Vertė D. Sadūnaitė 6. 4 

Iš Stasio Pilkos vertimų 8. 18 
Iš rumunų poezijos. Išvertė P. Gaučys 9. 

29 
JUODVALKĖ. Eglė. Du eilėraščiai 12. 15 
KAZOKAS. Vincas. Pienė 1. 27 
LANDSBERGIS. Algirdas. Dainininkės 

portretas 5. 5 
MAČERNIS. Vytautas. Iš rudens sonetų 

10. 6 
NAGYS. Henrikas. Vienu du 4. 28 
Nobelio laureatai graikai. Vertė Povilas 

Vaišvila 11, 24 
PAPIEVIS. J. Lietuva 11. 17 
Pėdos Nemuno pakrantėje Iš Johannes 

Bobrovskio paskutinių eilėraščių 
Vertė A. Tymolis 8. 11 

RADAUSKAS. Henrikas. Dinastijos galas 
9.22 

RADZlUS. Aleksandras Lietuviškieji 
haiku 2. 10 

RANNIT, Aleksis. Lietuvos kryžiai. Vertė 
H. Radauskas 12 8 

SADŪNAITĖ. Danguolė. Gyvenimo 
upėje 4. 14 

SADŪNAITĖ, Danguoiė. 2iemos žai
dimai 12. 22 

SENA. "Jorge de. Laiškas mano sūnums 
dėl Goyos sušaudymų. Išvertė P 
Gaučys 3. 17 

SENA, Jorge de. Penki eilėraščiai. Iš
vertė B. Ciplijauskaitė ė. #C 

STANEVIČIUS. Simonas, šlovė žemaičių 
1. 6 

STOJANOV. Liudmil. Mano motina. 
Išvertė P. Gaučys 5. 12 

STANKUVIENĖ SAULAITYTĖ, Marija. Iš 
keturių tūkstančiu 10. 27 

ŠLAITAS. Vladas. Niekur nebeskubu 3. 
31 

ŠLAITAS. Vladas Tavo širdies kaimy
nystėje 8. 25 

šVABAITĖ. Julija. Prie šv Onos bažny
čios 9. 1 

Tas akmenų švelnumas. Pavergtos Lie
tuvos studentiškos parodijos Juo
zo Nekrošiaus eilėraščių 6. 16 

TYRUOLIS. Alfonsas Pjūties metas 11. 
3 

ŪSELIENĖ. V. Medžio mirtis 1. 20 
ŪSELIENĖ. V. Pavasario žąsys 4. 21 
VAIDAS. Mykolas. Sibiro tremtinių 

poezija 9. 15 
VISVYDAS. Pranas, judėjimas 1. 10 
VISVYDAS, Pranas. Pokario metu sap

nas 2. 24 
VISVYDAS. Pranas Viešnia iš uosto Elau 

3. 24 
VOZNESENSKAJA. Julija. Eilėraščiai iš 

kalėjimo. Vertė J. V. 3. 3. 

BELETRISTIKA 

AISTIS. J. Ramovė Ištrauka i; romano 6. 
30 

BOELL, Heinrich. Mano liūdnas veidas. 
Vertė A. Tyruolis 2. 17 

JOTAUTAS. Steponas. Balandės skun
das 5. 5 

KRALIKAUSKAS Juozas Nakvynė kar-
čiamoje 2. 24; 3. 3 

MARKELIS. Adolfas Peršamoji Nijolė. 1. 
13 

SAVASIS. J. Nėra vietos užeigoje 2. 10 
ŪSELIENĖ. V Atostogų nuotykis 3. 17, 

24 

KNYGŲ RECENZIJOS 

BARĖNAS. K Pultinevičius istorijos 
pabaiga 2. 10 

BRADŪNAS. Kazys. 2mogaus ir paukš
čio draugystė. Henriko Nagio nau
jos knygos „Prisijaukinsiu sakalą" 
proga 4. 28 

ČEPĖNAS. Pranas Petro Klimo atsimi
nimų knyga 6. 2 

ČEPĖNAS. Pranas Kai puošnumui 
trūksta rūpestingumo (Fainhauzo 
knyga) 12. 29 

GALVA. Gediminas, jspėjimas Europai 
(J. Ereto) 1 13 

GALVA. Gediminas. Lūžiai Klaipėdos 
krašte (M. Anyso) 2. 3 

GAUČYS. P Dr Stasio Goštauto studija 
apie miestiečių romano atnau
jintoją Lotynų Amerikoje 1. 6 

GIMBUTAS. J. Encyclopedta Lituanica 
užbaigta 2. 24 

GLIAUDĄ. J. Alb. Baranauskui Pulti-
nevtčiaus epopėja baigus 2. 10 

GLIAUDĄ. J Suskambo paskendęs tra-
diciių varpas (Ylos) 1 20 

GLIAUDĄ J. Azorinas lietuviškai 10. 29 
JAKŠTAS. J Zanavykiia Sūduvos is

torijos rėmuose 1 20 
JONIKAS. Petras Dėl P Kušneno ..Piet

ryčiu Pabaltiio etninės praeities" 
vertimo 6. 16 

JONYNAS. A V Nauioii Kazimiero Ba 
rėno novelių knyga 3 17 

JONYNAS. A Naujoji Liudo Dovydėno 
novelių knyga 11. 17 

KRIVICKAS. Domas Petro Klimo atsi
minimus beskaitant 11. 3 

KVIKLYTĖ-KULIKAUSKIENĖ. Rūta. Nau
jas Aloyzo Barono romanas 9. 1 

LIULEVIČIUS. Vincentas, šiaurės Lietu
vos švietimo židinys 1. 20 

LIULEVIČIUS. Vincentas. Kun. Prunskio 
vieta bolševikų istoriografijoje 5.12 

MIKAILAITĖ. Ona. Ilgesys apsunkęs pa
žinimu (Šimkutės) 6. 30 

PRUNSKIS. J. Senovės rašytoju anto
logija (Gutausko) 8. 4 

PRUNSKIS. J Lietuvių Kataliku Bažny
čios Kronika ispaniškai 11. 24 

RAILA Br. Stasys Santvaras Ruba-
įatuose ir gyvenime 6. 23 

RAZMINAS. Pranas. Vertingas tautosa
kos ir senosios literatūros vado
vėlis (V. Augulytės) 1. 6 

REMEIKIS. T. Komentuoja dr. V Var-
džio knygoje iškeltas temas 4. 14 

TRUMPA. Vincas. Labai laukta Zenono 
Ivinskio istorija 1. 13 

TRUMPA, Vincas. Keista knyga (Kuš-
nerio) 6. 9 

TRUMPA, Vincas. Monografija verta dr. 
Jono Šliūpo 10. 6 

VAIČIULAITIS, A. Karaimo Izaoko iš 
Trakų knyga 6. 30 

VAIČIULAITIS. A. Ernesto Samuels 
knyga apie Berensoną 12. 15 

VISVYDAS. Pr. Sunki abejonės našta 
(Gliaudos „Noras gyventi") 1. 20 

VISVYDAS. Pr. Pilna ir neišnaudota 
poezija (Radausko) 9. 22 

VISVYDAS Pr Džiaugiamės pastan
gom, abejojam rezultatu (J. Krali-
kausko romanas) 12. 22 

Žvilgsniai į tikinčiąją Lietuvą. Dr. A. 
Darnusis apie V. Vardžio naujausią 
knyga 4. 14 

SUKAKTYS 

GRINCEVlClUS. Česlovas. Dešimtmetis 
be Benedikto Babrausko 3. 3 

YLA Stasys. Gaida žaidžia žiburiais. 
Savaitraščio redaktoriaus 25 m 
sukakčiai 12. 8 

k. brd Šimtas metu nuo Jono Biliūno 
gimimo 3. 10 

k. brd. Dr. Vincas Kudirka po 80 metų 
11. 17 

krp. Dailininkui V. Vizgirdai sukako 75 
metai 1. 27 

KVIKLYS. B. Metai'be prof. Jono Puzino 
4. 13 

kz. Prof. Kazimiero Būgos sukaktys 11. 
17 

LAUČKA. J. Kosto Jurgėlos sukakčiai 
paminėti 6. 30 

LIEPAS, Stasys. Kompozitoriaus Juliaus 
Gaidelio sukaktis 3. 24 

PRUNSKIS. J. Šimto metų gyvenimas 
(A. Varno) 1. 6, 13. 20, 27; 2. 3, 10 

RUBIKAS, A. Teologui Karoliui 
Rahneriui 75 metai 9. 1 

VILNIAUS UNIVERSITETO 
SUKAKTIS 

BAGDANAVIČIUS. Vyt. Kam turime būti 
dėkingi už Vilniaus universitetą 6. 
16 

k brd. Vilniaus universitetas Chicagoje 
4 .7 

NAKAS. A Išskirtinis Vilniaus universi
teto minė|imas Detroite 11. 17 

RABIKAUSKAS. Paulius. Vilniaus uni
versiteto reikšmė Lietuvai pirmai
siais jo veiklos šimtmečiais 11. 3, 
10 

RIMŠELIS. Viktoras. Teologinės studijos 
Vilniaus universitete 12. 22 

STAKNIENĖ, A Lituanistikos instituto 
suvažiavimas Vilniaus universiteto 
sukakų minint 8. 11. 18, 25 

ŠLAPELYTĖ SIRUTIENĖ. Gražutė. Lie
tuviai ir lituanistika lenkiškam 
Stepono Batoro universitete 12. 15 

V. Bgd. Vilniaus universiteto metus 
pradedant 1. 6 

V. Bgd. Problemos, susijusios su Vil
niaus universiteto minėjimu 2. 10 

V. Bgd. Naujas dėmesys universiteto 
miestui 5. 5 

V. Bgd. Viduramžinės dramos pabaiga ir 
Vilniaus universitetas 5. 19 

V. Bgd. Vilniaus universitetas — snau
džiantis milžinas 8. 25 

V. K. Vilniaus universiteto sukakties 
minėjimas Floridoje 4. 21 

ZUBURAS. A. Vilniaus universiteto šim
tmečiai 2. 17 

Kai puošnumui trūksta 
rūpestingumo 

i 

teikė lėšas Lietuvos delegaci
jai Taikos konferencijoje, Ver
salyje. 

Autorius taip pat nepaminė* 
jo ir žymiųjų lietuvių politiko* 
veikėjų, gyvenusių Chicagoje. 
Aš čia turiu galvoje adv. B. 
Mastą (Mastauską) buvusį Ka
talikų Federacijos pirmininką, 
Tautos Tarybos narį JAV Tal
kos delegacijos Versalyje ben
dradarbį, kuris savo pažasti
mi nemažai pagelbėjo ir Lietu
vos taikos delegacijai. Vėliau 
jis vadovavo Lietuvių informa
cijos biurui Washingtone, pro
fesoriavo Chicagos Loyolos 
universitete bei ėjo Cook Coun-
ty, UI. prokuroro padėjėjo 
pareigas. 

Mano įsitikinimu, šioje mono
grafijoje vertėjo išryškinti ir 
Chicagos lietuvių reagavimą į 
Lietuvai reikšmingus įvykius, 
kaip kad 1919 m. dr. St. Biežio 
iniciatyva suorganizuotą Lietu
vai gelbėti draugiją, 1920 m., 
2eligowskiui pagrobus Vilnių, 
Chicagos lietuvių surengtas mil
žiniškas protesto demonstraci-

(Atkelta H 2 paL). 
informaciniuose leidiniuose ar 
kalendoriuose. Šios srities au
toriaus informacija turėtų maž
daug siekti 1939-1940 m., bet 
autorius dažnais atvejais pasi
tenkina tik 1910 m. kalendorine 
informacija. 

Pravartu atkreipti dėmesį, 
jog autorių domina ne visi lie
tuvių Chicagos bankai, bet tik 
didieji, apie juos išspausdinta 
apsčiai teksto, įdėta fotografi
jų, o apie mažesniuosius nieko 
nepasakoma. Bet istoriškai 
įdomu, kad ir didesnieji Chica
gos lietuvių bankai yra buvę 
tik fpw«iirina taupomosios ka
sos, pavyzdžiui, J. Mackevi
čiaus bankas buvo DLK Gedi
mino vardo taupomoji kasa, J. 
Mozerio — DLK Kęstučio var
do, J. Kazanausko — S. Dau
kanto vardo ir 1 1 St. Mfchel-
sonas knygoje lietuvių išeivija 
Amerikoje (306 psl) informuo
ja, kad Chicagoje yra 11 lietu
vių bankų. Manau, kad ir šio
je monografijoje skaitytojas 
galėjo būti tiksliai painformuo
tas ir apie ankstyvesnį lietuvių jas, 1922 m, pripažinus Lietuvą 
bankų veikimo laikotarpį ir jų i de jure, surengtą džiaugsmo 
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ATSIMINIMAI 

Jono Aisčio laiškai Vaičiulaičiui 6. 30 
BALYS J J Prano Skardžiaus atsimini

mus atsiliepiant 12. 15 
BRAZAUSKAS, Pijus. Kunigo atsimini 

mai apie Vincą Krėve 6. 23 
KUCĖNIENĖ. Dalia. Jspūdžiai iš tau

tinės Kinijos — Taiwano 3. 17, 24 
MIKŠYS. 2 Pastabos apie Stasj Pilką 9. 

18 
Pokalbis su Marium Katiliškiu 3. 31; 4. 

7. 14. 21 
SKARDŽIUS. Pranas Mano pažintis su 

Vincu Krėve ir atsiminimai apie 
rašytoją 10. 27 

SRUOGAITĖ BYLIENĖ. Dalia Su Vincu 
Krėve po Vilniaus žemelę 10. 6 

TYRUOLIS. A Literatūrinio darbo gre
tose ..Drauge" 6. 2 

Vinco Krėvės laiškai kunigui (Bra
zauskui) 6 23 

NEKROLOGAI 

BARONAS. Al Mirė lietuviu draugas 
rašytojas Charles Angoff 5. 19 

BRADONAS. Kazys Netekome laisvės 
kovų istoriko pulk Kazio Ališausko 
1. 27 

RUBIKAS A Palikes neišdildoma jspūdi 
(Povilas VI) 1. 6 

augimą, o nepasitenkinti vien J 
Mackevičiaus angliškomis banko 
apyskaitomis (psl. 126). 

Todėl skaitant šią monogra
fiją, nenoromis susidaro spū
dis, kad autoriaus simpatijos 
krypsta į stambesnio biznio rei
kalų informaciją, o ne dainai, 
muzikai, teatrui, literatūrai, 
menui, t y. ne kultūrinei lietu
vių veiklai. Jis parašė apie 
Dzimdzi Drimdzi, Vanagaičio' 
vadovaujamos aktorių grupės 
gastroles JAV, bet nepaminėjo 
solisto J. Babravičiaus, solistų 
P. Olekos ir J. Byros, smuiki
ninko M Leškevičiaus, akto
riaus St Pilkos ir kitų teatrinių 
gastrolių. Toks pat mastas ir 
radijo valandėlėms — paminė
jo Margutį, bet nutylėjo J. Su
driko, S. Barčus ir kitas. 

Informuodamas apie draugi
jas, autorius taip pat daugiau 
žinių pateikia apie patalpines 
lietuvių draugijas — Suaivieni 
jimus Lietuvių Amerikoje, o 
taip pat ir apie Tėvynės Mylė
tojų draugiją ir monografijoje 
išspausdino net jos įstatus. 
Ten autorius rašo, kad didžiau
sias Tėvynės Mylėtojų draugijos 
pirmininko B. Balučio nuopelnas 
yra V. Kudirkos raštų išspaus
dinimas (160 psl.). Ir čia noriu 
pabrėžti, kad autorius turėjo 
būti teisingas ir nurodyti, jog 
V. Kudirkos raštus surinko, su
redagavo ir Kudirkos 75 pusla
pių biografiją parašė dr. J. 
Gabrys, o Balučio nuopelnas yra* 
tas, kad jis, būdamas tuo metu 
Tėvynės (Mylėtojų draugijos 
pirmininkas, pasirūpino tuos V. 
Kudirkos raštus išspausdinti 
1909 m. (bet ne 1910 m., kaip 
dr. Fainhauzas nurodo). 

Be autoriaus įvaHintų drau
gijų, derėjo jų sąrašą papfldy-
ti dar daugeliu kitų draugijų, 
pvz., S Daukanto draugija, 
Chicagos lietuvių suvalkiečių 
draugija (keli šimtai narių), 
vietoviniaia klubais — Joniškie
čių, Zarasiškių, žemaičių, Ku
piškėnų ir 1.1 O ypač aktyvi 
buvo Vilniui vaduoti sąjunga, 
kuri rėmė Vilniaus lietuvių kul
tūrine veiklą. 

Monografijoje autorius kaž
kodėl vengė akcentuoti Ameri
kos lietuvių politinės veiklos ir, 
apskritai, teikiamos paramos vi
sų lietuvių politinei veiklai. Nė
ra net užuominos, kad JAV lie
tuviai (Katalikų Federacija ir 
Tėvynės Mylėtojų draugija) iš
laikė dr. J. Gabrio {steigtąjį 
Lietuvių informacijos biurą Pa
ryžiuje, o Pirmojo pasaulinio 
karo metu subsidijavo lietuvių 

[politine veiklą Šveicarijoje ir 
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manifestą. Taip pat nepaminė
jo, kad Chicagoje 1924 m. buvo 
įsteigtas Lietuvos konsulatas, 
o pirmuoju konsulu buvo paskir
tas P. žadeikis, vėliau Lietuvos 
atstovas Washingtone, 1926— 
1936 m. — konsulas A. Kalvai
tis ir nuo 1937 m. dr. P. Dauž-
vardis, kad Chicagoje 1930 mu 
įvyko Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Vytauto vainikavimosi 
500 metų sukakties iškilmingas 
paminėjimas, kad 1936 m. Chi
cagos lietuviai dalyvavo Oen-
tury of Progress parodoje, kad 
tais pat metais Chicagos lietu
vių pastangomis buvo sureng
tas lakūno F. Vaitkaus trans
atlantinis skridimas į Kauną ir 
taip toliau 

Leidiniui galima prikišti ir dėl .. 
kai kurių nuotraukų parinkimo, 
pavyzdžiui, įdėta trijų ••progre
syvių'' moterų gan didelė nuo
trauka (53 psl.),. bet apie jų 
veiklą ir leistą ne Chicagoje 
"Moterų Balsą" — nė žodžio. į 
Neįdėjus 15,17, 53, 83, 84,107, 
134, 139, 195 psl. nuotraukų, 
monografija*tikrai nesumenkėtų 
ir gal tada būtų atsiradę vietos 
žymiems Chicagos veikėjams (L.,; 
Šimučiui, B. Mastui, J. Adomai
čiui - (šernui ir P. Grigaičiui). 

Knygos baigiamajame skyriu
je — prieraše Po 50 meta, psL 
211 vienu sakiniu suminėta, kad, 
kaip Antrojo pasaulinio karo pa
darinys, Chicagoje atsiradę emi
grantai (atseit emigrantai lietu- ~* 
viai) atgaivino Marąuette ir • 
Brighton Parkų lietuvių kultu* 
rinę ir prekybinę veiklą. Tačiau 
čia monografijos autorius nė 
vienu žodžiu nepaaiškino prie
žasčių, dėl ko ši nauja lietuvių 
emigrantų banga atsirado Chi
cagoje ir iš viso JAV. Senosios 
lietuvių emigracijos atsiradimo 
priežastis dr. D. Fainhauzas la
bai plačiai aiškino, todėl h* apie 
šios emigracijos priežastį jis tu
rėjo bent trumpai pasakyti, kad" 
ji buvo politinė, ftios monogra
fijos autoriui derėjo nors ir 
trumpai paaiškinti tą naujos 
masinės lietuvių emigracijos 
priežastį, kaip tą daro kiti au- . 
toriai rimtuose angių kalba vei
kaluose (žiūrėk — Lithuanians 
in the United States: Selected 
Studies red. L. J. Alilunas 1978 
m., 166-170 psl.). 

Malonu, kad Lietuvių Biblio
tekos Leidykla yra pasiryžusi ir 
toliau spausdinti tokio pobū
džio mo-ografijų apie JAV lie
tuvius. Tačiau leidėjai, autoriai 
ir redaktoriai turėtų pasistengti, , 
kad tokių monografijų turinys 
būtų visais atžvilgiais pakan
kamai nešališkas ir išsamus. 


