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KAI IDĖJA IŠSKIRIA, 0 DRAUGYSTĖ JUNGIA 
t , 

Pokalbis apie premijuotą veikalą su romano konkursą laimėjusiu autorium 
Anatolijum Kairiu 

Kai dvidešimt septintąjį "Drau- siogiai paliesti anų įvykių, ne-
go" romano konkursą laimėjęs galėjo išvengti idėjinio susikirti-
romanas — Anatolijaus Kairio 

Poetą pasitinkant 
Vinco Kazoko žodis Bernardo Brazdžionio poezijos vakaro 
metu Sydney mieste, Australijoj 

Nors ir esame pasaulio pa
krašty, bet nuolat ir nuolat mus 
aplanko iš svetur garbingi sve
čiai. Ir kiekvieno svečio apsilan
kymas mums jau yra didelė 
šventė. Tačiau ypatinga šventė 
yra kaip tik šiandie, nes sulau
kėme nepaprasto svečio, svečio 
poeto, kurio žodžius kartoja ir 
deklamuoja senieji ir jauni į-
vairiausiomis progomis, kurio 
dainas dainuoja pavieniai ir cho
rai, kurio giesmės yra gražiausios 
maldos bažnyčiose, AŠ nežinau 
jokios didesnės iškilmės, kurioje 
nedalyvautų poetas B. Brazdžio
nis su savo žodžiu, savo giesme, 
savo rauda. Iš tikrųjų Brazdžio
nis niekad nebuvo šalia mūsų, 
bet visados su mumis. Skirtumas 
šiandie tik toks, kad šios dienos 
šventėje turime poetą gyvą, as
meniškai, ne kitų skaitomą ar 
deklamuojamą, bet girdėsime jį 
patį. 

Sako, Dievas yra visur ir kiek
vienoje vietoje, ir šitą tiesą pri
imdami, nelaikome jos stebuklu, 
bet jeigu Dievas kam nors apsi
reiškia specialiu būdu, jau laiko
me tai stebuklu. Panašiai ir su 
poetu: poetas yra visur, kur tik jo 
žodis skaitomas ar deklamuoja
mas, tačiau išskirtinė garbė ir 
pasididžiavimas tiems, kurie su 
poetu bendrauja betarpiškai. 
Šiandie tokia garbė teko mums. 

Juo labiau laikau sau didele 
garbe šia proga kalbėti. Buvau 
prašomas pristatyti poetą prieš jį 
išgirsiant Tačiau kaip pristatyti 
poetą, jeigu jis kiekviename ei
lėrašty, kiekvienoje poemoje vis 
naujas, jeigu jo lūpose tas pats 
žodis tai meile šiltai padvelkia, 
tai kaip ugnis degina, tai 
kaip žaibas prakeiksmu trenkia, 
tai nuolankia malda į aukštybes 
kelia. Tad ar įmanoma pristatyti 
poetą, jeigu jis nežinia kokia ga
lia pats mylėdamas priverčia ir 
kitą mylėti, kai jis pats kenčia, 
tai ir už kitus kenčia? 

Būdami žmonės, visi mokame 
kalbėti, tačiau tie patys kasdie
niniai žodžiai, išėję iš poeto šir
dies ir lūpų, įgyja magiškos ga

lios: jie virsta aistra, malda, 
griausmu, ugnimi. Nes- iš tikrųjų 
žodis ir yra kaip ugnis — jis šildo 
ir ugdo, bet jis ir degina, ir. nai
kina. Tačiau reikia burtininko, 
kuris žinotų ir mokėtų, kaip tą 
kasdienišką, bespalvį žodį pa
versti deimantu ar geluonių, ši
lima ar žudančia kaitra. Toks žo
džio burtininkas ir yra poetas. 

Pagaliau dar iš pasakų visi ge
rai atsimenam ir žinome, kad vi
si burtininkai buvo tikrieji žo
džio magikai: nes tik žodis, tin
kamai ir laiku ištartas, gali Die
vą pasiekti arba nelaimę už
traukti. Salia to poetas gali dar 
daugiau: jis gali nesamus pagim
dyti, naujus pasaulius sukurti, į 
tolimiausias, fantastiškas šalis 
nukelti. Tačiau pats galingiau
sias ir stipriausias poetas yra tas, 
kuris pajėgia ir gali į žmogaus 
širdį įeiti, žmogaus mintis ir dva
sią paveikti, jį paguosti ir taip 
nuteikti, kad jam pats gyveni
mas net ir juodžiausioje nevilty 
pasidaro toks vertingas, jokia ne
viltim nenužudomas, jokiais pa
žadais nepamainomas. O šitai 
pasiekia tiktai poetai: visos mal
dos yra poezija, visos dainos yra 
poezija, visos giesmės yra poezija. 
Deja, prakeiksmas yra lygiai po
ezija. B tikrųjų mes net nežino
me, kaip giliai ir plačiai yra po
ezija persunktas visas mūsų gyve
nimas. Žmogus net dienos ne
gali gyventi be poezijos, kadaise 
pastebėjo prancūzų poetas 
Charles Baudelaire. Ir tai nėra 
poetinė frazė, bet nuogas faktas. 
Juk mūsų gražiausios svajonės, 
mūsų juodžiausia baimė, mūsų 
slapčiausi troškimai yra poezijos 
diktuojami, poezija persunkti. 
Tačiau kurti poeziją tegali tik 
poetas. Mums žodis yra papras
čiausia komunikacijos priemonė, 
pigiausia medžiaga, kuria grin
džiame kelius. Mes nesiskaitome 
su žodžiais, gi poetas mūsų pa
mintą žodį išaukština, jį bran
genybe paverčia, iš jų gražiau
sias katedras pastato. 

Tačiau žodžio galia neiš
matuojama: jis yra jungtis žmo-

:<Po Damoklo kardu" — jau at
spausdintas ir baigiamas įrišti, 
kai premijos įteikimo iškilmė — 
literatūros vakaras ir Danos Stan-
kaitytės koncertas irgi jau čia pat 
— balandžio mėn. 23 d. 3 vai. 
popiet Jaunimo centre, Chicago-
je, geras laikas užkalbinti ir pa
tį romano autorių, klusteliant, 
kaip jam tie premijuotieji pusla
piai susiklostė ir kas prieš skaity
tojo akis juose paklota. 

— Kiek patyrėme, atrodo, kad 
premijuotasis jūsų romanas "Po 
Damoklo kardu" liečia netoli
mos praeities žydų ir lietuvių 
santykius. Ar tai grynai pagrin
dinių veikėjų asmeniškąja pras
me, ar abiejų tautų istorinių 
kontaktų plotmėje? 

— Taip, romanas liečia neto
limos praeities žydų ir lietuvių 
santykius, tačiau ne griežta for
ma. Tie "santykiaį" knygoje eina 
daugiau šalutiniu prieglobsčiu 
pagrindinei veikalo idėjai. Lietu
viai neįkūrė nei komunizmo, nei 
marksizmo — jį Lietuvai prime
tė rusai, kaip lygiai lietuviai ne
turėjo nė vadinamos "žydų pro
blemos" — ją į Lietuvą atnešė 
vokiečiai. Kaip žydų tauta neat
sako už komunistų padarinius 
Lietuvoje, taip lietuviai neatsako 
už žydų tragediją Lietuvos teri
torijoje, todėl ir žydų — lietu
vių santykiai romane šia pras
me tėra epizodiniai. Suprantama, 
pagrindiniai veikėjai, būdami tie-

mo "istorinių kontaktų plotmė
je", kaip Jūsų klausimas supo
nuoja, bet jie paliesti tokia for
ma, kad greičiau sušvelnina, ne
gu paaštrina žydų — lietuvių 
santykius, jei iš viso galima ope
ruoti "santykių" sąvoka, vei
kiant grynai asmeniškame sek
toriuje. Romano pagrindiniai 
veikėjai kenčia, kovoja ir žūsta 
kaip tik dėl stokos žmoniškumo, 
kurio istorijos bėgyje nepatyrė 
nei žydai, nei lietuviai. Galėčiau 
pridėti, kad žydų problematika 
yra tarpatutinio masto —žydai 
ir dabar dominuoja pasaulio poli
tiką — taigi ir romano fabula iš
eina toli už žydų — lietuvių 
santykių ribos... Romanas — ma
žytė didelio veidrodžio šukelė, 
kurioje atsispindi tarptautinių 
įvykių vaizdai: 

— Kas paskatino tokios temos 
griebtis: ar šios dienos paaštrė
jusi aktualija, ar kokia nors asme
niškoji autoriaus patirtis? 

— Nei viena, nei antra. Pa
skatino gyvenamojo laikmečio 
tragiką: lietuvių tautos, žydų 
tautos ir aplamai Žmogaus kaip 
tokio. Išvykęs iš tėvynės, j ieško
jau atsakymo į šablonu virtusį 
klausimą — kodėl taip atsitiko, 
kas kaltas, žmogaus vertė etc. 
Romanui medžiagą pradėjau 
rinkti jau 1952 metais. Per ilgą 
laiką prisirinko apsčiai pastabų, 
samprotavimų, susidarė daugiau 
kaip 300 puslapių užrašų vien 
šiais ir panašiais klausimais. 

Man atrodė, kad ir kitiems visa 
tai gali būti įdomu. Tik neturė
jau laiko sistematizuoti, paversti 
lokiu nors kūriniu: drama ar ro
manu. Visą laisvalaikį atiduoda
mas kultūrinei veiklai ir drami-

gaus su žmogum, tiltas tarp ats
kirų pasaulių. Netenka stebėtis, 
kad žodis buvo prilygintas Die
vui: pradžioje buvo žodis, ir žo
dis buvo pas Dievą, ir žodis bu
vo Dievas, sako evangelistas šv. 
Jonas. Betgi buvo laikas, kad žmo
nių giminei trūko žodžio. Že
mė pilna garsų, bet jų tarpe ne
buvo žodžio. Ir žmogaus riksmas 

dar nebuvo žodis. Žodį reikėjo 
sukurti. Ir nėra žemėje didesnio 
žmogaus kūrinio, kaip žodis. Ir 
kas jį sukūrė ir pirmas ištarė? 
Mes nežinome to kūrėjo vardo, 
nei laiko, bet mes žinome, kas 
jis buvo. Žodį sukūrė poetas. 

Štai šiandien turime poetą savo 
tarpe. Nereikia jo pristatyti nei 
jam lenktis. Poetą reikia išgirsti 

Nuotrauka V. Noreikos 

nių veikalų kūrybai, negalėjau 
rimtai padirbėti prie šios temos. 
Tik nelaimingoji auto avarija pra
eitų metų pačioje pradžioje, il
gam paguldžiusi į ligoninę ir veik 
metams išvedusi iš darbo rikiuo
tės, suteikė progą baigti užsigu
lėjusį kūrinį. 

lių lyg ir neįprasta, o gal ir ne
įmanoma būti atviram "žmogus 
nemato savęs" prasme Beje, ga
lima būtų kalbėti apie "struktū
rinę psichologiją", kuri narplioja 
tematinį mazgą ir kuri romane 
tiek ryški, kad ir mažiau nusivo
kiantys negalės jos nepastebėti. 
Romano veikėjai — taigi ir visa 
Lietuva — gyvena po "Damoklo 
kardu", nesusigaudydami, kas 
yra tą "kardą" paspendęs, kis 
kaltas, kas atsakingas už virą šį 
chaosą. Nei žydai gali apsiugoti 
lietuvių nuo komunizmo, r ei lie
tuviai žydų nuo nacių teroro. 
Lietuva komunizmui ir naciz
mui tėra kovos arena, o lietuviai 
ir žydai vien stebėtojai, nekaltos 
aukos, fiziškai bejėgiai pakeisti 
idėjines milžinų grumtynes, tad 
romano drama vyksta veikėjų 
dvasioje, sielos gelmėse — tokiu 
būdu išlaikoma tematinė harmo
nija. 

Romane neįmanoma išvesti 
vienos kokios nors, kaip Jūs klau
siate, "užaštrintos problemos". 
Jų rasis kelios, mano nuomone, 
aštrios ir skaudžios, bet ir vėl — 
jos ir pasilieka "užaštrintos". Nei 
lietuvis, nei žydas šių problemų 
nesudarė ir todėl negali jų iš
spręsti — jos yra amžinos, saky
čiau, tematinės, ir neišsprendžia
mos vien humanizmo idėjomis, 
kaip norėjo spręsti dr. Silvestras; 
nei marksizmo jėga, kaip spren
dė enkavedistas Gordonas; nei 
krauju, kaip sprendė naciai. 

—Ar "Po Damoklo kardu" 
yra mums įprastinio tradicinio 
sukirpimo romanas, ar galima 
laukti kokių nors labiau šiuolai
kinių, daugiau sofistikuotų, 
avangardinių puslapių? 

Bernardas Brazdžionis «u s«vo fctotoejaU Sydney ratoata, Australijai, dr Ge
novaite Ir "Mošų Pastos;**" redaktoriumi poetu Vincu Kazokais. 

ir išklausyti. Jį reikia pasveikinti, 
pasveikinti žodžiu, vertu paties 
poeto. Ir aš nežinau šia proga 
tinkamesnio žodžio, kaip poeto 
Vytauto Mačcernio žodis, skirtas 
poetui: 

Ateina jis. Uždekite šviesas. 
Tegu ugny paskęsta rūmų 

salės. 
Tegu dainas beprotiškai 

linksmas 
Mergaitės, kaip svajonės, 

nerealios 

Dainuoja dyvinai aukštais 
balsais 

Apie menus, jų riterius 
žavingus, 

Kurie, praėję žemę žingsniais 
išdidžiais, 

Kolosais jūsų atminty sustingo. 

Ateina jis, vienintelis karalius... 
Jo akyse regėti dideli sapnai 
Ir ateities pasaulio formos 

idealios. 

Mergaitės, savo kūnais 
puoškite jam taką, 

Nuo žvilgsnio jo pamišę 
sukitės linksmai, 

Nes šiandien jo širdis už 
milijonus plaka. 

. —I ši klausimą galerų atsa-
Jokios asmeniškos patirties to- , .. A., T , . . . . . . 
,; ;JA,-„; ^ „ • „ , A , « „ ;£U~, ,C ~~ K?11 *** J u r v komisijos nanai. Ar 

jie, premijuodami romaną, įžiūrė-

kiai idėjai neturėjau, išskyrus per
gyvento karo įvykius. Visa "pa
tirtis" atėjo iš bendro žinojimo, 
apsiskaitymo ir laikraštinių ko
mentarų jau Amerikos laikraš
čiuose. Šios dienos lietuvių — žy
dų polemika nieko bendro netu
ri su šio romano fabula ar pasi
rodymu. "Po Damoklo kardu" 
yra ne laikmečio istorija, ne is
torinių faktų rinkinys — tai 
fikcija, romanas, pagrįstas istori
ne tikrove, tiesa, tačiau visi isto
riniai įvykiai yra subeletristmti, 
pritaikyti bendrai romano linijai, 
ir priklauso išimtinai vaizduotės 
pasauliui. Visos kitos prielaidos 
yra atsitiktinės, kiekvienam valia 
jas turėti. 

— Prieš imant skaitytojui į 
rankas knygą, būtų įdomu iš 
anksto, lyg kokiam įvade, sužino
ti (tegu visas uidangas ir neof-
skeidžiant) romano teminį ir 
struktūrinį pobūdį ir užaštrintas 
jo problemas. 

— Klausimas trilypis, taijsi pa
našus bus ir atsakymas. "Struk
tūrinį pobūdį" vargu galima at
skleisti pačiam. Mat, romano 
struktūra autoriaus žymė. Pa
čiam autoriui kalbėti apie savo sti-

jo jame "tradicinį sukirpimą" ar 
kokias nors kitokias, tegu ir so-
fistikuotas ar avangardines žirk
les, ne man spręsti. Jaučiu, kad 
vieni man primes palankumą iz
raelitams, kiti įžiūrės gal net an
tisemitizmą. Nieko nepadarysi. 
Nėra žmogaus visiškai gero, nė
ra žmogaus visiškai blogo. Visa
pusiškai plėtodamas charakterį 
ir veiksmą, autorius privalo ati
dengti gerąsias, lygiai ir blogą
sias puses, patinka ar nepatinka. 
Menas yra disciplina, ir labai 
griežta, gerame meno kūriny vi
si tematiniai elementai veikia 
savarankiškai, protagonistai ir 
antagonistai egzistuoja nevaržo
mi jokia autoriaus pasaulėžiūra 
ar įsitikinimais. Ištikimybė savo 
charakteriui, nesvarbu kokiame 
kūriny, įpareigoja kūrėją būti są
žiningu, bešališku ir objektyviu 
visose aplinkybėse bei sąlygose. 
Romanas ar paveikslas būna su
žaloti, kada yra sužaloti veikė
jai, o veikėjai būna sužaloti tuo
met, kada jiems neleidžiama pil
nai išsiskleisti, laisvai kalbėti ir 
veikti, kada vienokie ar kitokie 

(Nukelta i 2 paU. 
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Rusų emigracijos mozaika 
JURGIS G U A U D A 

Politinė, ideologinė ar religinė liapinas, žavėjo dekadentiškasis 
emigracija yra istorinis stereoti- Vertinskis, virkdė baladininkė 
pas. Stimulai vienodi.Tokie pat iš- Plevickaja (vėliau paaiškėjo, jog 
likimo siekiai. Ir pastangos islai- buvo NKVD agentė), Jonas Bu-
kyti tęstinumą. Jos visos pana- ninas atsiėmė Nobelio premiją 
šios, kaip visos kometos panašios 
viena į kitą. Kometos priartėja 
prie 2emės, vis skaidriau žibėda
mos, ir tolydžio blanksta nutolda
mos. Tokios tad yra tos emigra
cijos ir tos egzilės, kurios neat
remtos vien tik į materialinio ger
būvio pojieškhis. 

Materialinių siekių emigraci
jos visad egoistinės, plėšrios, idė
jiniai anemiškos. Tokios emigra
cijos nesisieloja apleistos tėvynės 
gyvenimu Tokių emigracijų bui
ties portretus piešė mūsų Vaiž
gantas, lenkas H. Sienkiewicz. 
Klasiškas emigracinių vargų ka
leidoskopas yra Uptono Sinclai-
rio romanas "Džiunglės". 

Kaip ir permanentinė lietuvių 
emigracija į Jungtines Amerikos 
Valstybes, rusų emigracija, di
džia savo dalimi, yra idėjinė. To
dėl joje, kaip ir lietuvių emigra
cijoje, labai ryški yra kova dėl sa
vo idealų išlikimo ir aštrus susi
rūpinimas palikta savo tėvyne. 

Palikdami tas emigracines 
angas, kurios jau nukeliavo į is
toriją, smalsiai stebime bėgamojo 
periodo rusus emigrantus. 

Nuo 1918 metų jų emigraci
ja į laisvės kraštus buvo mozaiki
nis raizgynas politikos, partišku
mo, filosofinio idėjingumo, reli
gijos. Valstybės milžino tokia mil
žiniška, disidentinė emigracija 
stebino ir domino ir dar ilgus 
dešimtmečius domins laisvojo pa
saulio smalsuolius ir socialogus 
nagrinėtojųs. Jau nuo 1918 metų 
rusų emigracija liudija vienpar
tinės santvarkos blogį. Išsiveržę 
į laisvę, pabaltiečiai tokį liudijimą 
atnešė pasauliui tiktai 1944 me
tais. Bet buvo tai lemtingi de
šimtmečiai, kada pasaulis ne
nekreipė dėmesio į rusų ir pabal-

už sentimentalią apysaką "Mitės 
meilė". Buvo sakoma: rusų filo
sofų paskaitos Sorbonoje sutrau
kia pilnas sales, rusų balerinos 
dėsto viso pasaulio baleto mokyk
lose, o visi Paryžiaus taksi šofe
riai yra buvę Rusijos karininkai 
aristokratai... 

Rusų emigracija nestokojo pa
saulinių vardų. Bet pro tas 
žvaigždes komercinė spauda ne
matė emigracijos prigimties ir 
vargų, nematė pilkų grumstų 
ant pilko gyvenimo kelio... 

Antrojo pasaulinio karo švais-
tymasis Europoje pagrindinai 
sunaikino rusų emigracijos struk
tūrą. Ir sunaikino taip pagrindi
nai, kad iki šiol sena padėtis ne
atstatoma ir, aišku, nebus atsta
tyta. Stambių telkinių nebėra, 
ir palaida masė merdėja išblaš
kyta. Pesimistiškai tarus, tas ka
ro niokojimas rusų kompaktiškai 
masei padarė tą pat, ką Mar-
ąuette Parko mūsų kolonijai ke
tina padaryti rasistų kurstomas 
karas dėl laisvių be atsakingumo 
dūkstančioje Amerikoje... 

Antroji, 1944 metų, rusų emi
gracija kilo taipgi iš DiPi gelmių. 
Jos masę sudarė tie nelaimingieji, 
kuriems pavyko išsisukti iš pri
verstinio pabėgėlių bei nacių 
deportuotųjų grąžinimo į jų 
kilmės kraštus, ką apsukrus Sta
linas išsiderėjo Jaltos konferenci
joje. Jaltoje "didieji" lengva ran
ka nusiuntė į giljotiną milijo
nus, rusų, kurie jieškojo egzodo 
lafsVės. ***t,*a 

Si antroji rusų emigracija, kaip 
ir mes visi, bėgę nuo sovietinės 
invazijos, pataikė į laisvę idėjinio 
sunkmečio tvaike. Laisvas pasau
lis tebealsavo narkozės atrūgo-
mis. Laisvas pasaulis tebelaikė 

Kai i 
(Atkelta iš 1 p*l.) 

nulemia vei-autonaus motyvai 
kėjų elgesius. 

Romane yra tradicinio žanro 
spalvų, yra šokiruojančių pusla
pių, yra sofistikuotų minčių, 
yra naujo, yra seno - literatūri
nė tiesa suksis kur nors apie vi
durį. Neturiu abejonės, kad bus 
{vairių nuomonių, kaip ir apie 
kiekvieną kūrinį nes kūryba ne
turi nei taisyklių, nei normų 
— jos vertinimas priklauso nuo 
skaitytojo ar kritiko pasaulėžiū
ros kalbamu klausimu. 

— Kokia yra pati pagrindinė, 
sakytume, giluminė romanor min
tis? Nors kaip knygoje ją i&spren-
džiat, čia dar nesakykit — tegu ji 
tik pamasina skaitytoją. 

— Vedamoji romano idėja ša
kojasi į dvi, kurios abi pakanka
mai gilios ir kurias abi galima 
laikyti pagrindinėmis. Abi šios 
idėjos negailestingai neria prie
šingomis kryptimis ir, atrodo, tu
rėtų nesusitikti, o tačiau, man 
pačiam keista, susitinka ir daro 
kone stebuklus... Viena šaka 

, o draugyste jungia 
grynai pasaulėžiūrinė, todėl vi
siems veikėjams bendra, o kita as
meniška, subjektyvi, tegalioja 
dviem: enkavedistui žydui Dovy
dui Gordonui ir katalikų kuni
gui Jonui Radvilai. Pirmasis yra 
marksistas — prieš Dievą ir prieš 
Lietuvą, antrasis yra teologas — 
už Dievą ir už Lietuvą. Idėja juos 
išskiria, padaro priešais, tačiau 
jaunų dienų draugystė jungia ir 
gelbsti. Ar galimas jų santykiuo
se kompromisas? Klausimas — 
koks? Idėjinis kompromisas nega
limas, aišku, bet ar idėja yra vis
kas? Ar idėja yra didesnė dorybė 
už draugystę, kuria remiasi žmo
niškumas ir apskritai gyvenimas? 
Ar keršto idėja nepralenkia pa-

Chicagos lietuvių operas choras ir sofistas Vaznelis "Nsbucco* operoj. 
Nuotrauka Jono Kuprio 

tiečių liudijimus. Pasaulis, kaip, Maskvą savo garbingu partneriu, 
strutis, ketino laikyti savo galvą kuris patalkino sutriuškinti na 
smėly, kad nematytų atūžiančio 
dykumos samumo, smėlio aud
ros.... 

Rusų emigracija yra trijų ban
gų reiškinys. Taip jie patys nu
stato savo emigracijos sudėtį. 
Pirmoji, gausiausioji, bolševiki
nio 1917 metų perversmo pa
gimdytoji. Tai buvo keletas mili
jonų benamių sielų. Kada Pa-
baltijys atkakliai kūrė savo suve-
renes valstybes, šie keli milijonai 
benamių jieškojo sau trapių užuo
vėjų su pasigailėjimo vardu iš
duotais Nanseno pasais, kurie bu
vo tikras simboliškas svetimo 
žmogaus įsikūnijimas. Tai buvo 
tik tapatybės įrodymas, be teisės 
įsidarbinti. Tik 1944 — 48 metais 
pabaltiečiai atsidūrė panašioje, 
"nanseniškoje" padėtyje. 

Stambiausiomis kolonijomis ru
sai kūrėsi Paryžiuje, Prahoje, Ber
lyne, net tolimiausiame Harbine, 
Mandžūrijoj. Su savimi jie išsive
žė į egzilę turėtos namie sociali
nės sandaros skeveldras: švieti
mą, spaudą, meną, ekleziją ir 
politideologinius, nesibaigiančius 
kivirčus. Kivirčai buvo tokie kie
ti, kad būta net politinių savi
tarpio atentatų. 

Laisvojo gyvenimo sąlygose 
poros dekadų rusų emigracija ne
sustojo kurti meno vertybių, kaip 
ir lietuvių emigracija. Žydėjo 
spauda, menas ir partiniai erze
liai. 

Vis dėlto jie nesukūrė virš par
tijų vieningos vadovybės. Spau
doje visada viešpatavo ideologi
nis vienas kitam antagonizmas. 
Paryžius, Praha ir Berlynas buvo 
jų trys sostinės. Ten,Rusijoje, pa
mėgtos čigoniškos užeigos gyve
no pilnu savo spalvingumą Ten 
dabar garsusis kino aktorius Yul 
Brenner skambino balalaika ir 
jautriai dainavo čigonų roman
sus. Garsėjo nepalyginamasis Ša

čių barbariją. Komercinė spauda, 
infantiliškai nenujausdama arti
mos ateities, skiepijo žmonėms 
pasitikėjimą Maskvos (politika ir 
sovietinės "demokratijos" struk
tūra. Pakvaišęs buvo klausimas 
ano periodo emigrantams ir pa
bėgėliams: "Kodėl negrįžtate na
mo, juk karas baigtas, ir nacių ne
bėra?" Tai buvo anų laikų iš
plautų smegenų mąstymo motto. 
Antroji rusų emigracija sutapo 
su didžiule lietuvių tautos egzile 
1944 metais; tos pat bėdos ir tie 

patys siekiai. Bet faktinai tos emi
gracijos niekad nesuartėjo ir la
bai tolimos viena kitai iki šiol. O 
ir iki šiol dar galima įtarti, kad 
pabaltiečių siekių rusai nė neži
no ir nenori pažinti. 

Antroji rusų emigracija, kaip 
tai nustato patys rusai nagrinė-
tojai, vos palietė pėda laisvės že
mę, skubėjo kurtis, tvirtintis, 
įaugti į naują gruntą. Antroji 
emigracija neatbloškė su savimi 
intelekto gausos. Tai buvo masė, 
kuriai iki žaksulio buvo įkyrėjusi 
sovietinė politagitacija ir varžy
bos dėl "darbo didvyrio" titulų. 
Ta sumanioji masė pamatė nuo
savo darbo vaisių privilegiją Ame
rikoje. Antroji rusų emigracija 
tenkinosi tuo, ką rado užsieniuose 
ipo pirmosios savo emigracijos: 
bažnytinė struktūra ir keli leidi
niai. Ji nesukūrė, kaip lietuviai, 
savo daugmilijoninio fondo, vie
nijančios bendrąjį siekį instituci
jos, laisvės sąlygose išleistos enci
klopedijos. Antroji rusų emigra
cija nuėjo praktiškais ir "prak
tiškais" įsikūrimo takais; ir tai 
buvo grėsmė jos tautiniam išliki
mui. Turėdami dar vieną bažny
tinės organizacijos išlaikomą gim
naziją, kuri nuolat šaukiasi SOS, 
naujoji karta jau meldžiasi ang
liškai, keičia savo pavardes į la-

čios nusikaltimo idėjos? Skaityto
jai patys ras atsakymą pagal sa
vo įsitikinimus, aš čia tepasaky
siu tiek, kad man draugystės ide
alas yra pats kilniausias, nepakar
tojamas ir nepakeičiamas jokiu 
kitu idealu. Tai didžiausioji do
rybė, kuri įpareigoja žmones ir 
tautas gyventi taikoje, atlaidume 
ir pagarboj. Net jei draugas ir 
kiaulystę iškrečia, vis tiek jis lie
ka draugas, jo negalima išsižadė
ti, kaip negalima išsižadėti savo 
jaunystės, savo praeities, savo gy
venimo. 

Knygoje nėra gryno sekso, 
kaip dabar kai kurie rašytojai yra 
pamėgę, tačiau yra daug žiauraus 
skausmo, daug nekalto kraujo, 
todėl tiems, kurie jaučiasi turį 
silpnus nervus, patarčiau roma
ną skaityti dienos metu. 

DU K. 8. BALUKAS 
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biau priimtinas amerikietiškai au
siai. Gerbūvis tautinei emigraci
jai visad pelkė. 

Tai vis įvykiai būtajame lai
ke, kurie vienu sparno kraštu lie
čia dabartį. Įdomiausia, tuo tar
pu, yra trečioji rusų emigracija, 
kuri vis atkanka į laivąjį pasau
lį būriais ar pavieniais. Laikai pa
kito. Maskva atvirai ir keliskart 
rodė savo imperialistinį šypsnį. 
Maskva jau pavadinta antisemi
tizmo citadelė. Tad dabar Maskva 
nėra tas draugas, su kuriuo bu
čiavosi amerikiečių avangardas 
netoli Berlyno. Trečioji rusų emi
gracija atvyksta tada, kada jau 
tikima: štai narsuoliai, kurie bėga 
nuo tironijos! 

Trečiosios emigracijos eilėse at
kanka labai garsūs asmenys, net 
su savo knygomis ir brangiais pa
veikslais. Jie sandariai atsisėda į 
gerai apmokamas profesūrų ar 
nuolatinių mokslo bendradarbių 
kėdes, tuo sukeldami nemažą ant
ros emigracijos varguolių pavy
dą. Juk šie, kaip mes kadaise, at
bėgo čion 'omnda mea mecum 
porto", pliki kaip tilvikai. 

Susidaro, rašo rusų plunksnos, 
kurioziškos padėtys. Antros emi
gracijos žmonės mato, kad tre
čios emigracijos eksponatai, ge
rai gyvenę kadaise anapus, dar 
geriau įsitaiso atbėgę laisvėn. 
Trečioji rusų emigracija negausi, 
bet daugiausia ji yra savotiška 
sovietinio elito emigracija. Lili
putiškame palyginime tą pat vaiz
dą matome ir mūsų "trečiojoje" 
emigracijoje. Jie laimingi, jiems 
nemeta atšiauraus klausimo: ko
dėl pasišalinai iš sovietų šalies? 
Jau visi žino tą atsakymą: todėl.-

Emigrantų tarpe yra ir tokių 
stambių vardų, kad net atski
rais dekretais sovietinė hierarchi
ja įsismagino atiminėti jiems so
vietinę pilietybę... 

Tik ukrainiečiai "samostijini-
kai" kuriasi egzilėje atskirai, steig
dami savo atskiras institucijas. 
Šiaip sovietinio suvirškinimo pro
cesas sėkmingai nušalina trapius 
tautinio identiteto požymius. So
vietinis kitatautis ne rusas, laiko 
save priklausomu SSSR milžinui. 
Taip 1945 metais Šveicarijoje, 
Cossoney pabėgėlių viengungių 
stovykloje, gyveno gal apie 30 
lietuvių jaunuolių. Tai buvo bu
vę raudonarmiečiai. Kilę iš lietu
viško kaimo Sibire. Lietuviai pa
bėgėliai ragino juos laikytis kar
tu, emigruoti į užjūrius, kur kles
ti lietuviškas gyvenimas. Lem
tingą apsisprendimo dieną, visų 
mūsų apmaudui, tie Sibiro lietu
viukai perėjo į namo grįžti ap
sisprendusių rusų stovyklą. Jie 

grįžo "namo", ir nesunku supras
ti, kokie "dėdės Juozo" pyragai 
jų ten laukė... 

Tautinis apsisprendimas po so
vietinio smegenų plovimo mar
ga prognoze paženklintas spėji
mas. Atrodo, taip susiformuoja ir 
labai marga tautiniu požiūriu ru
sų emigracija. Iš spaudos bendra
darbių pavardyno matyti jų ko 
margiausią tautinė struktūra. 
Virš tautinės sąmonės, kuri gali 
būti ir visai dingusi, galingai 
plazda priklausomumo didžiuliam 
kolektyvui hipnozė, tiksliau: iš
tikimybė visuomeninei ir kultūri
nei tradicijai. 

Labai marga savo tautine mo
zaika trečioji rusų emigracija yra 
nemažiau marga idėjiniu ir 
politiniu požiūriu. Labai dažnai 
absoliučiai tautine prasme suru
sėję nerusai turi stiprias raktines, 
intelektualines pozicijas emigra
cinėje rusų visuomenėje. Galbūt 
dėl to neretai ir kyla gyvai pa
laikomos nuomonės, kad kol kas 
dar utopiškoje sambrėškoje esan
čioje demokratinėje Rusijos vals
tybėje tautos ir gentys nesieks sa
vo suvereninių valstybių, bet pa
sitenkins joms suteiktomis terito
rinėmis autonomijomis? Kai kada 
tokias, mums nesuprantamas, as
piracijas, paskirų kitataučių pa
reikštas, rusų spauda naudoja 
kaip "įrodymą", kad būsimoji 
Rusija galėsianti būti prieglauda 
autonominėms gentims. 

Latvių laikraštyje "Laiks" bu
vo daktaro Ezergailio spėliojimai: 
girdi, ateity Latvijai nebus leng
va verstis be federacijos ryšių su 
kokia nors stambia valstybe. Nors 
Ezergailis neminėjo tos "stam
bios" valstybės, rusų publicis
tas matė toje rolėje tik būsimą, 
demokratinę Rusiją. 

Tautinis konglomeratas rusų 
visuomenėje visiškai nesuderina
mas su lietuviškos emigracinės 
visuomenės tautine sandara. 

Tos pastraipos, aišku, netvirti
na, kad rusų emigracija yra ka
žin koks internacionalas. Tauti
nis pulsas čia plaka plačia amp
litude, iki rusų monarchistų as
piracijų atgaivinti būsimoje Ru
sijoje monarchiją, Romanovų 
dinastijai pavedus carauti. Liepos 
17 dieną rusų bažnyčiose laiko
mos gedulingos pamaldos. Tą 
dieną buvo nužudyta caro Nika-
lojaus šeima ir jis pats.Monar-
chistai leidžia savo leidinį: Russki 
Put (Rusų kelias). Jie gana ak
tyvūs palyginti plačioje emigra
cinėje masėje. Vis dėlto ir kurio
zas: ir monarchistai nesutaria, 
kuris dabar užsieniuose esąs "įpė
dinis" yra tikras caro sosto pa
veldėtojas? 

Apytikriais duomenimis, rusų 
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Finalinė G. Verdžio "Nabucco" scena Chicagos Lietuvių operos Šiemetiniame pastatyme Nuotrauka Jono Kuprio 

"Nabucco " lietuviškieji spektakliai Chicagoje 
Pradėdama jau dvidešimt ant

rąjį savo veiklos sezoną, Chica
gos Lietuvių opera balandžio 1 
d. Marijos aukšt. mokyklos audi
torijoje pastatė Giuseppe Verdi 
operą "Nabucco". Bet kokiu mas
tu matuojant, tai neginčijamai 
įspūdingas išeivijos lietuvių tau
tinio gajumo ir kultūrinio judru
mo įrodymas. 

"Nabucco" opera yra vienas 
ankstyvųjų šio produktyvaus ir 
vis dar nemažėjančio populiaru
mo italų kompozitoriaus kūrinių. 
Ji parašyta po dviejų gana nepa
vykusių operinių bandymų, 
kai Verdi jau net buvo pareiškęs, 
jog jisai .daugiau niekada nesiim^ 
siąs komponuoti. Tačiau, drau
gų prikalbėtas dar ir trečiajam 
bandymui, Verdi susilaukė su 
"Nabucco" opera iš karto milži
niško pasisekimo. Ši opera puikiai 
atitiko to laiko Italijos politinę 
ir muzikinę dvasią ir greitai pa
sklido po visą, tada Austrijos oku
puotą, kraštą. Ryšium su "Na
bucco" opera Verdi greitai tapo 
aukščiausiai apmokamu italų 
kompozitorium. Su "Nabucco" 
opera, paties kompozitoriaus žo
džiais, prasidėjo jo tikroji muzi
kinė karjera. Nors šios operos tu
rinys yra tikrai painus, gerokai 
sumaišytas ir daug kur tiesiog ne
įtikėtinas, joje jau aiškiai pasi
reiškė Verdi operinis genijds, nors 
tada jis dar ir nebuvo aukščiau
siai išvystęs savo stebėtino muzi
kinio išradingumo, kurio pagal
ba vėlesnėse, kartais tolygiai ne
gyvenimiškose operose, jis išmo
ko puikiai užmaskuoti teksto lo
gikos trūkumus. "Nabucco" ope
roje taip pat dar aiškiai jaučia
mos Belini i* kitų žymiųjų to lai
ko kompozitorių įtakos. "Nabu
cco" dabar ne/a dažna; statoma, 
tačiau nereikia pamiršti, kad 
Verdi nemarioji operinė didybė 
prasidėjo tik 1851 m. TU "Rigole-
tto" opera, tik po devynerių me
tų, kurių bėgyje jis parašė dar 
net vienuolika silpnesnių, dabar 
jau gerokai primirštų operų. 
Nežiūrint "Nabucco" trūkumų, 
ji ir dabar yra laikoma svariau
siu Verdi ankstyvojo periodo kū
riniu, viena iš labiau įkvėptų jo 
gausių operų tarpe. 

Mūsiškiame "Nabucco" pa
statyme galima įžiūrėti gal ir ne 
visai pripuolamo simbolizmo. 
Dirigentas Alvydas Vasaitis, prieš 
pasirinkdamas šią operą savo pir
majam savarankiškam pastaty
mui, buvo jau apsčiai metų dir
bęs su Lietuvių opera kaip akom-
paniatorius ir dirigento pavaduo
tojas. Jisai jau buvo išbandęs sa
vo jėgas, diriguodamas net dvi ki
tų paruoštas operas. Todėl ąe-
sunku suprasti, kodėl ši. jos kom
pozitoriui pasisekimą" atnešusi, 
opera buvo ir dirigento širdžiai 

ALGIS ŠIMKUS 

artima. Sprendžiant iš perpildy
tos salės plojimų, Alvydas Va
saitis egzaminą išlaikė. Premje
roje opera praėjo sklandžiai ir be 
pastebimų sutrikimų. Gausūs cho
rai ir solistų ansambliai skam
bėjo švariai ir suderintai. Kiek 
padidinto sąstato 36-ių jaunų 
muzikų orkestras, sekdamas diri
gento aiškius, nors ir stambokus 
mostus, grojo apvaldytai, tvarkin
gai ir muzikaliai. Gaila tik, kad 
panašų lygį dirigentui nevisai 
pavyko išlaikyti visuose spektak
liuose. Trečiajame (antrojo ne
mačius), jaunasis dirigentas, ma
tyt, nugalėjęs pirmojo pasirody
mo įtampą ir gal dar padrąsintas 
premjeros pasisekimo, kiek per 
daug atleido vadeles. Šiame spek
taklyje jo platūs mostai jau nebe-
išgavo iš orkestro reikiamo tra
paus darnumo ir leido ne vieno
je vietoje užstelbti solistus, kar
tais išblaškant dramatinę veika
lo eigą. Scenoje niekada nereikė
ti? pamiršti, kad net ir ilgiausia 
laimėjimų eilė niekada neužtik
rina pasisekimo tęstinumo. Kiek
vienas spektaklis yra "premjera". 

Stropiam ir ambicingam dirigen
tui tegalima palinkėti iš to pasi
mokyti ir su laiku įgyti kiek dau
giau švelnumo bei precizijos mos
tuose, jautresnio atliekamos 
muzikos išgyvenimo. 

Sopranas Dana Stankaitytė įti
kinančiai atliko vedamąjį klastin
gosios Nabucco dukters Abigai-
lės vaidmenį. Tai viena sunkes
niųjų operinėje literatūroje par
tijų, Verdi specialiai taikyta La 
Scala teatro išimtinio pajėgumo 
primadonai Giuseppinai Streppo-
ni, vėliau tapusiai jo žmona. 
Stankaitytė šiame reikliame vaid
menyje paliko atmintino įspū
džio, nė karto nesudvejodarha 
tiesiog neįmanomų intervalų ir 
slinkčių labirintuose, nors vieto
mis šios galingos solistės balse ir 
pasijusdavo kiek jai neįprasto su
silaikymo. 

Mūsų operos patikimasis bari
tonas Algirdas Brazis, pirmau
jančioje Nabucco rolėje, daug 
prisidėjo, palaikydamas viso ope
ros ansamblio lygį tinkamoje 
aukštumoje. Jo dar vis galingas 
balsas skambėjo lanksčiai ir iš-

I lygintai, o Metropolitan operoje 
įgytas vaidybinis stilius tarnavo 
sektinu pavyzdžiu visam kolekty
vui. 

Bosas Jonas Vaznelis sukūrė 
tikrai įspūdingą ir išgyventą žy
dų vyriausio kunigo Zaccarijo 
vaidmenį. Kaip balsiniai, taip ir 
vaidybiniai šią rolę tenka laiky
ti viena geriausių šio mūsų po
puliaraus dainininko karjeroje, 
nors paskutiniajame spektaklyje 
ji ir pasirodė kiek balsinio nuovar
gio žymių. 

Sopranas Margarita Momkie-
nė dainavo Na'bucco dukterį Fe-

neną, įsimylėjusią Jeruzalės ka-Į 
raliaus vaikaitį Ismaelį. Pastarą-' 
jį pirmuosiuose dviejuose spek
takliuose vaidino mums jau įpras
tas, lietuviškai dainuojantis, len
kų tenoras Stefan Wicick Ši įsi
mylėjusių pora buvo gerai vai
dybiniai pasiruošusi ir balsiniai 
atliko savo partijas be priekaišto. 
Trečiajame spektaklyje Ismaelio 
vaidmenyje matėme kanadietį 
Rimą Strimaitį. Šis, jau antru 
kartu Lieuvių operoje dainuo
jantis, solistas sukūrė simpatingą, 
patrauklų charakterį, ir jo švel
nus, lyrinio atspalvio balsas ge
rai jungėsi į visą ansamblį. So
listų tarpe negalima šilčiau ne
paminėti dabar profesionalinia
me Chicagos simfonijos orkestro 
chore dainuojančio Bernardo 
Prapuolenio. Pagalbiniame Babi
lonijos vyriausio kunigo vaidme
nyje jis išsiskyrė savo gerai val
domu sodriu balsu ir nuosaikia 
vaidyba. Julius Savrimas Abdal-
lc vaidmenyje ir Catherine Kogu-
taitė Zaccarijo sesers Annos rolė
je tinkamai papildė solistų sąs
tatą. 

Chicagos Lietuvių operos cho
ras, kaip jau ne viename buvu
sių pastatymų, buvo taip pat 
vienu pagrindinių "Nabucco" 
operos veikėjų. Šioje chorais gau
sioje operoje choristai turėjo dė
kingų progų pasirodyti įvairiuos 
jungimuos, vaizduodami, žydus, 
asyriečius, minią, kareivius, žy
nius, šventyklos mergaites ir ki
tus. Choras buvo išimtinai ge
rai paruoštas, švariai skambėjo ir 
savo uždavinius atliko tikrai 
sklandžiai. Balerina Violeta Karo-
saitė, asistuojama Anne Accettu-
ro ir Dovilės Užubalytės, atliko 
trečiojo akto įtarpe trumpą šokį. 

Scenos vadovu šiais metais 
Lietuvių opera pasikvietė buvu
sį New York Opera Company re-

(Nukeltaį4 psl.)) 

Marija Sutkuvienė-Saulaitytė 
MOTERIAI MUENCHENE 

Tau nereikia saulės. Baltas ruožas 
nuo žmogaus į žmogų 
per sąmonę ir prieš sąmonę 
išryškina įlenktą mėnulį, -
kreivą miestą, klaidų jausmą, ~ 
vyro sferinę akį, žvėries ištemptą odą 
ir patį perkeitimo žodį. ? 
Atrenku ir pakreipiu vaizdus. * 
Pernai juodą Velykų naktį balo snaigėmis. 
Šešėliu^ tipingai įtraukus vidun, r, 
moterų katedra nelauktai niūniavo 
kančios, ne pergalės, giesmes. -> 
Sužiurom į nematomus jos vitražus. 
Tie langai šiandieną ryškesni. 
Vėliau pavasari ant balto suolo tu 
kalbi apie poeziją jauniesiems, pirmą kartą 
sutinkantiems poetę ir norintiems paklausti, 
kodėl ir kaip staiga parūpi skausmas. 

Gal saulės ir per daug, kai iš minties į mintį 
šauna šaižus suvokimas, jog 
vienas žingsnis iš nakties į rytą, 
o iš dienos į naktį net ir to nėra. 
Tu juokies, laiminga, nes visa čia, 
šalia masyvaus skausmo: baigtas apskritimas, 
nenusibodęs miestas, suprasti jausmai, 
vyro melsva akis, žvėries saugi letena 
ir pats išsipildymo žodis. 
Įvaizdžiai atrinkti ir pamilti 
baltame ruože iš širdies į širdį. 

BEDARBĖ BARBORA 

Rusų emigracijos mozaika 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

Solistas Algirdas Brazis Babilonijos karaliaus Nabucco rolėje, to paties vardo 
C. Verdžio operos lietuviškajame pastatyme Chicagoje. Nootr. Jono Kuprio 

emigracija siekia bent pusės mi
lijono a°menų. Jie turi nemažai 
ir spaudinių. Beveik visi jie su
kurti antrosios ar pirmos:os emi
gracijos. New Yorke einąs "No
voje Puskoje Slovo" (Naujas ru
sų žodis), eina dar nuo caro lai
kų. pirmosios emigracijos spau
diniai — didžiūnai jau dingo. Jų 
vietoje Paryžiuje sunkiai verčiasi 
savaitraštis "Ruskaja Mysl" (Ru
sų mintis) ir nuo 1924 metų lei
džiamas Rusų krikščionių sąjū
džio žiniaraštis "Viestnik", kuijį 
remia amerikinės misijinės orga
nizacijos IMCA skyrius Paryžiu
je. San Franciske leidžiamas "Rus-
skaja Žizn" (Rusų gyvenimas). 
Stipriai įsitvirtino spaudos bare 
"solidaristai" su savo mėnesiniu 

kreipinys į lietuvius, prašant šį 
leidinį remti. Kreipinys buvo pa
rašytas avansu, dar pirmojo nu
merio neišleidus. Suprantama, 
kad "Kontinent" tol galės rodytis, 
kol juo domėsis kitatautiška lei
dykla. 

Vis dėlto, kaip ir pirmosios 
emigracijos metais, Paryžius ir 
dabar yra intelektualinis rusų 
emigracijos centras. Čia "nusėda" 
jų stambūs emigrantai* savo ke
lionėje į laisvę. Cia veikia nors 
negausūs, bet atkaklūs ir akty
vūs įvairių "platformų" jieško-
tojai. Tuo tarpu JAV yra dau
giau, sakyčiau, estradinės veiklos 
žemė rusų emigracijai. I Ameri
ką atvyksta iš SSSR daug meno 
žmonių, instrumentalistų. Nere
tai galima matyti debiutuojan-

leidiniu "Posiev" (Sėja) ir dai- č i u s pinnaeilėse New Yorko salė-
liosios literatūros žurnalu "Gra-|se> susilaukiančius puikių įverti-

(Briaunos). Solidaristai gal_ į nimų stambioje New Yorko spau-ni" 
būt sandariausiai organizuota po
litinės ir kultūrinės veiklos gru
pė, šaukianti savo seimus, semi
narus, turinti nuosavą leidyklą 
ir atsidavusius darbui kadrus. Bu
veinė — Miunchenas. "Posiev" 
neretai rašo ir apie lietuviškąjį 
pogrindį bei suėmimus, dažnai 
pateikdamas net pirmąsias žinias 
apie tai. 

JAV-se jau nuo pirmosios emi
gracijos laikų leidžiamas stam
bus (po 400 puslapių) žurnalas 
"Novy Žumal" (Naujas žurna
las), išvaizda ir pavadimmo kon
tekstu susišaukiąs su sovietiniu 
žurnalu "Novy Mir" (Naujas pa
saulis). Cia, suprantama, pana
šumas ir baigiasi. "Novy 2ur-
nal" laikomas intelektualinio įver
tinimo matu ir žaizdru. 

Apie "Kontinentą", kuris dar 
žalias leidinys, tik trejų metų 
amžiaus, leidžiamą stambios vo
kiečių leidyklos, man keliskart te
ko čia rašyti. Ir tą mano dėmesį 
"Kontinentui" sukėlė buv. žur
nalo sekretoriaus I. Golomštoko 

doje Stambiausias rusų dienraš
tis "Novoje Russkoje Slovo" turi 
apie 40.000 tiražą. Skaičius rodo 
lyginamąjį kitataučiuose svorį. 

Magiškas ruso meninko var
das, reikia manyti, talkino rusų 
emigracijos žvaigždėms Ameri
koje atrasti pasakišką Ameriką. 
Celistas M.Rostropovič ir jo žmo
na solistė, šokėjai R. Nurejevas ir 
Makarova uždirba iki 200.000 
dolerių per metus. Netgi nelega
lioji amerikinio admirolo duktė, 
atvykusi Amerikon, sovkino akto
rė, pasirašo reklaminės veiklos 
sutartį, su 100.000 dolerių meti
nio atlyginimo. Rašytojas Terc, 
pripildęs savo knygą "Balsas mi
nioj" nešvankybėmis, New Ti
mes Books Revievv priede buvo 
apšauktas genialiu rašytoju (ver
tinant anglišką knygos laidą). 
Terz įsikūrė Paryžiuje, nusipir
kęs trijų aukštų namus... 

Tai emigracinės žvaigždės. Tai 
naujienos, paimtos iš komercinės 
spaudos. Tas naujienas skaito ir 
plačioji emigracija, kuri kovoja 

; 

-

. 

Atsigręžus, pamačiau aukštyn skriejančius 
savo pėdsakus, negatyvu įsirėžiančius 
į debesų vilnis. 
Negali būti, kad jau praėjo trisdešimt metų* 
Atrodo, tuoj bombonešiai nardysis, 
giliai įsmeigdami snapus į smegenų putas. 

II 
Suvalkietis darbdavys, aiškiai durdamas priebalsius 
ir balsiams duodamas progą plačiai išsiplėsti, 
pasmerkė ją sunkiam nedarbui. 
Nedarbas nedarbui nelygus, 
ir bedarbė Barbora barborai nelygi. 
Visuose posakiuose glūdi tam tikras netikslumai, 
kurį vien gyvenimiška tarmė pataiso. 

III 
Pavasaris sprogsta parko pakraščiuose, 
kuriuos žingsnis po žingsnio naktimis lankau, 
kviesdama mėnesieną surasti sau tinkamus žiedus. 
nes saulė gal nedrįs ją pasišaukti 
dienos metu, kada slopinami šešėliai ir švelnus 
minties pūstelėjimas nusmeigiamas aštria raide. 

TV 
Mano raides laukia manęs už prarajos, 
rudens spalvom ir vėsesniu prilietimu, 
žadėdamos visokeriopą atgaivą. 
Dar pajėgiu atsiminti Naujosios Anglijos 
akmenines tvoras, jungiančias ledyno laiką 
su mūsų jaukesniais tiksėjimais; 
tvoras, prie kurių prisilietus, tuo pačiu 
šilta ir šalta, šiurkštų ir švelnu, 
samanoms saugojant akmenų kraštus. 

• Bedarbė Barbora naktimis vaikšto palei mūrą, 
dainuuodama lopšinę pilniems nakties žiedams 
ir mėnesienai. Jos pėdsakus įsisiurbia padangė, 
skonėdamasi saldžiai karčiu jos atstūmimu. 

dėl būvio, reikalinga užuojautos 
ir jos psichės supratimo. Cituoju 
vieno rusų emigranto priekaištus 
toli prasiveržusioms trečiosios 
emigracijos žvaigždėms: 

"Kada mes čion atvykome, nie
kas mums nepadėjo. Dirbome fab
rikuose, pamiršę savo senus dip
lomus. Niekas mums neapmokėjo 
kelionės per Atlantą. Mums ne
pavyko išsivežti mūsų bibliote
kų, rašomųjų stalų, senų iko
nų ir paveikslų kolekcijų. Ir nie
kas iš mūsų negavo katedrų Sor-
bonoje ar JAV universitetuose"... 

Nusiskundimas ipaimtas iš 
"Novoje Russkoje Slovo", o juk 
po tuo nusiskundimu bemaž ir 
kiekvienas 1944 metų egzodo lie
tuvis intelektualas galėtų pasira
šyti. 

Pirmoji rusų emigracija 90 
proc. iš gyvenimo jau pasitrau
kė. Antroji emigracija pastatė ma
terialinį pagrindą trečiajai priim
ti. Trečioji ateina kai kada nesu
prasta, kai kada net nenorima 
Apie kurčią ir šiurkščią tarpemi-
gracinę kovą, kuri itin ryški Pa
ryžiuje, plačiai rašo Andrei Se-
dych, "Novoje Russkoje Slovo" re
daktorius, (NRS 9. 19. 1977), 
kreipdamas dėstymą į optimisti
nio pageidavimo tonaciją: "Man 
atrodo, jog jau laikas būtų nu
traukti tarpusavio kovą tarp trijų 
generacijų ir suprasti, kad turi
me vieną, bendrą priešą". 

Didžiulei rusų emigracijos te
mai reikia knygų. O gal pažin
ti ją galima ir iš straipsnio laik
raštyje?... 
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Nauji leidiniai 
• Antanas Maceina, FILOSO

FUOS KILMĖ IK PKASM£. Jš-
atskleidimas, m . Būtis ir Die
vas. Užsklanda: Kritinis žvilgis 

umt ir *.i*u»t mm* «•• •—i'i 

leido Lietuvių katalikų mokslo atgalios. Priedas: Filosofija ir 
akademija Piazzza della Pilotta, i lietuvių kalba. Gale pridėta san-
4, Roma, Italia, 1978 metais, trauka vokiečių kalba, asmen-
Veikalas didelio formato, 332; vardžių ir dalykų sąrašas. 

HLOSOHJU* KILVB; m MIASME 

psl., kaiua 16 doi.. gaunamas 
ir "Drauge". 

Pirmam susipažinimui patei-

Apie pačios knygos struktū
rą ir jos kelią iki skaitytojo 
įvado žodyje autorius, be kita 

kiame čia šios knygos bendruo-. ko, prasitaria: "Ji prasideda 
sius turininio plano bruožus. Vi- j plačiu filosofijos kilmės keliu, 
sa tema puslapiuose suskirsto-' 'kuris siaurėja filosofijos es-
ma į stambiuosius skyrius, po- ; mės sklaidoje ir galop baigiasi 
skyrius ir smulkesnius skyrė- į būties ir Dievo tapatybe kaip 
liūs. Veikalas pradedamas pa-! galutine filosofijos prasme, 
ties autoriaus žodžiu. Po jo j užbaigdamas ir patį filosofavi- j m ecenato, nenorinčio tarti savo 
duodamas Įvadas: Filosofija '• mą: pasiekęs būtj kaip Dievą, i v a r d 0 ) a u k a įr galop Lietuvių 
kaip problema; poskyriai: L Fi-: filosofavimas turi grįžti atgal, f o n d o paspirtis įgalino šią stu-
losofijos abejotinumas, U. Filo- i nes eiti toliau, negu būtis-Die- i fo^ pasirodyti viešumoje". 
sofijos abejotinumo pergalė. Vi- į vas, yra išmonė. Be abejo, bū- ; 
si poskyriai savo keliu dar j tų buvę žymiai tiksliau, jei ši į « AID AL 1978 m. kovo mėn., 
skirstomi į mažesnius atskirų j knyga būtų galėjusi išeiti anks- N r 3 Mėnesinis kultūros žur-
antraštėlių skyrelius. Pirmasis! čiau negu autoriaus Religijos \ n a j ^ Redaguoja dr. Juozas 
knygos skyrius: Filosofijos kil- j filosofija (I dalis, Putnam j G i r n i u S ) 2 7 Juliette St., Boston, 
mė. Jo poskyriai: I. Filosofijos; 1976): tokiu atveju ji būtų šią- ! 

kilmės sudėtingumas, n . FUo- j ją sistemingai pagrindusi. Ta-
sofijos kilimas iš nuostabos, TJL čiau savo turiniu būdama gry-
Filosofijos kilimas iš abejonės, nai filosofinė, ji nesitikėjo ra-
IV. Filosofijos kilimas iš kan- j sianti lietuviškojo leidėjo, todėl 
čios, V Pirmoji metafizinė Į trūnijo stalinėje kaip nesutvar-
įžvalga. Antrasis skyrius: Filo-lkytas vokiškų paskaitų rank-
sofi jos esmė. Jo poskyriai: I. Į rastis. Tik Lietuvių fondo 1975 
Filosofijos kaip mokslo negali-j metais skirta kūrybinė stipen-
mybė, LT. Filosofijos ir mokslo į dija paskatino jį imtis aną kur-
skirtybės, m . Filosofija kaip i są paversti lietuviškuoju skai-
interpretacija, IV. Antroji me- • tiniu, jau bent trečdaliu dides-
tafizinė įžvalga. Trečiasis sky-1 niu, negu vokiškasis jo poteks-
rius: Filosofijos prasmė. Jo po-i tis. O Lietuvių katalikų moks-
skyriai: I Būties jieškojimas j lo akademijos ryžtas knygą iš-
— M. Heideggeris, U. Būties | leisti, didelė vieno geraširdžio 

į-

:K? mKtmį 

\ 

Prof. dr. Antanas Maceina ir jo naujausios knygos viršelis 

duodama Mirgos Girniuvienės 
eilėraščių pluoštas ir Kotrynos 
Grigaitytės vienas eilėraštis. Dė
mesį džiugiai patraukia M. Gir
niuvienės poezija, nes, prisime
nant, kas kur nors anksčiau 
buvo jos eilėraščių spausdinta, 

Mass. 02122. Literatūros, ap
žvalgų ir techninis redaktorius 
— dr. Leonardas Andriekus, 
O F. M., Franciscan Mbnaste-
ry, Kennenbunkport, Maine, 
04046. Leidžia Lietuviai pran
ciškonai. Administruoja Ben-
venutas Ramanauskas, O. F. M., 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y., 11207. Žurnalo metinė 
prenumerata — 15 doL 

Naujas numeris pradedamas 
intriguojančiu Alinos Skrupske-
lienės straipsniu "Sovietų po
grindis". Poezijos šį kartą 

Mies van der Rohe architektū
ros, duodama plati kultūrinės 

1 veiklos ir faktų kronika. Prisi
menamas neseniai miręs prof. 
dr. Alfredas Sermas. Naujų 
knygų skyriuje recenzuojama: 
Jono Griniaus "Veidai ir proble
mos lietuvių literatūroje", II to
mas (Pranas Razminas) ir Al
bino Baranausko "Rudenys ir 
pavasariai, arba Užplynių Pul-
tinevičius namie ir svetur", II 
tomas (VL Kulbokas). 

Šį kartą "Aidų viršelius puo
šia K. Žoromskio tapybos nuot
raukos, o vidaus puslapius — 
Georgės Rouault, Edmundo Ar-
bo, Mies van der Hohe kūryba, 
Marburgo ir Kėdainių senieji 
vaizdai ir kt. 

• LITHUANIANS IN THE 
UNITED STATES: SELECT-
ED STUDTES. Leo J. Alim-
n a s Editor. San Francasco. 
California, 1978. Published By 
R & E Research Associates, 

šie pastarieji yra ryškus šokte-j * * • f843 M i s s k > n S t r e e t » S*11 

Įėjimas aukštyn. Visu moksliniu! F r a n C l s c o ' < * ^112. ****-
kruopštumu yra parengtas Po
vilo Rėklaičio raštas "Lietuvos 
studentai Marburge XVII ir 
XVTJJ amžiuje". Apie pi aėju
siu metų Nobelio literatt ros 
premijos laureatą, poetą Viccn-
t e Aleixandre, rašo Birutė Cipli-
jauskaitė Jurgis Gliaudą pia-
deda premijuotąją novelę "Vys
kupo šešėlyje". Vytautas Vai
tiekūnas žvelgia į išeiviją Lietu
vos byloje 

shers Robert D. Reed and Adam 
S. Eterovich. Library of Con-
gress Card Catalog Number 
^7-081018. I. S- B. N. 0-88247 
487-1. 

Tai knygų serijos apie etni
nes Amerikos imigrantų gru
pes lietuviškasis tomas. Leidi
nys 186 psl., kaina 10 dol. Ga
lima užsisakyyti duotu leidyk
los adresu San Francisce. 

Knygos turinys suskirstytas 

mioa kone kiekvienam. Pagaliau 
yra ir aplamai kultūrinio pobūdžio 
straipanių. kurie pravartus per
skaityti visiems. Čia turime minty 
prof. Jono Puano rastas "Dr. Jo
nas Basanavičius — lietuvių tau
tos atgimimo tėvas" ir dr. J. Jakš
to straipsnis "Lietuva, Vilniaus 
universitetui besikuriant". Vienas 
pageidavimas tik būtų: žurnalo 
bendradarbiai medicinos daktarai 
savo raštus, prieš juos spausdin
dami, turėtų parodyti bent kiek 
daugiau lietuvių kalbos gramatiką 
ir sintaksę žinančiam Tada būtų 
žurnale išvengta akį rėžiančių kal
bos bei rašybos klaidų. 

• Kun. dr. Feliksas Gureckas, 
ESAME NEMARŪS. Pomirtiniai 
raštai. Redagavo Vladas Būtė
nas. Išleido Kun. dr. F. Gurecko 
fondas 1977 m. Puikus ir pras
mingas viršelis bei meninė prie
žiūra Kazio Veselkos. Sielovadi
nius rašinius atrinko ir rankraš
tį peržiūrėjo kun. Anketas Ta
mošaitis, S. J. Spaudė "Draugo" 
spaustuvė, 4545 W. 63rd St., Chi-
cago, 111.60629. Tiražas 1000 egz. 
Leidinys iliustruotas nuotrauko
mis, 312 psl., kaina — 6 dol., 
gaunamas ir "Drauge". 

Ši gerai paruošta ir skoningai 
išleista knyga yra bene pats tvir
čiausias paminklas vienam iš ne

pamirštamų mūsų kunigų išei
vijoje — kun. Feliksui Gureckuį 
Tai knyga apie jį pa*į ir jo paties • 
giliai ir be gaio krikščioniškai & •' 
mąstytų raštų pluoštai. Jau vien 
tik jo labdaringosios veiklos re
zultatas — Lietuvos Dukterų 
draugija — liudija, kad kukliojo 
kun. Felikso Gurecko būta išskir 
tinės asmenybės. 

Knygos pradžioje duodama 
kun. F. Gurecko biografija. Vi-. 

j i 

(Nukelta i 5 pusi.) 
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II Nabucco 
lietuviškieji 
spektakliai 
Chicagoje 
(Atkalta i i 3 pusL) 

žisierių David Hicks, dabar dės
tantį garsiojoje New Yorko Jul-
liard muzikos mokykloje ir sta
tantį operas įvairiuose JAV teat
ruose, šis patyręs profesionalas 
galų gale išblaškė mūsų tarpe 
įsigalėjusį mitą, kad lietuviškų
jų choristų yra neįmanoma sce
niniai apvaldyti ir apipavidalin
ti jų grupinių scenų. 'TVabucco" 
operoje staiga pranyko tuščiai 
bestoviniuojančių ir į dirigentą 
bežiopsančių sustingusių choris
tų masės. Kiekvienas choro bū
relis turėjo gerai suprantamą pa
skirtį, ją aiškiai žinojo ir tinka^ 
mai įvykdė. Gero įspūdžio pa
darė net ir pavienių 
rių įvestos mizanscenos. Italijoje 
gamintos paprastos, bet stilingos 
ir meniškos dekoracijos bei iš 
profesinės teatro reikmenų ben
drovės išnuomoti rūbai taip pat 
daug prisidėjo, priduodami ope
rai orumo ir patrauklumo. 

Sia proga sunku praeiti, nepa
minėjus vienos nedidelės, su spek
taklio menine verte ryšio netu
rinčios, tačiau pirmosiose eilėse 
ėdinčhis gerokai erzinusios smulk
menos. Tai nelemtas atitvėrimas 
orkestro nuo salės nauja, daugiau 
kaip trijų pėdų aukštumo per
skyra. Virš žiūrovų galvų iš
kelti skudurai uždengė dirigentą 
ir muzikantus, o mažesnio ūgio 
žiūrovas nebematė net visos sce
nos. Jei ši uždanga ateityje ne
bus sumažinta, sekančių metų 
operos spektakliams reikėtų pir
mųjų eilių bilietus parduoti, 
kaip Chicagos simfonijos salėje, 
sumažinta kaina ir i jas neso
dinti dosniausiu operos gerada
rių. 

Mūsų čikagiŠkė opera jau yra 
įmynusi ryškius pėdsakus lietu

viškosios muzikos istorijoje. Tar
pe visų nuopelnų, pirmiausia 
pabrėžtini tie, be kurių nebūtume 
^ftatę "net "kefių lietuvių kompo- Marijošiaus "Priesaika" ilgai dar 
s tor ių ^ pasaulinių premjerų. 1 gulėtų rankraščiuose. Tikėkimės, 

Banaičio "Jūratė ir Kastytis", 
Gaidelio "Dana" ir "Gintaro ša
ly", Kačinsko "Juodas laivas ir 

kad, atsigavęs nuo praėjusių me
tų deficitų, šis energingas an
samblis netrukus ir vėl mums at
neš naują lietuvišką, čia dar ne
girdėtą ir nematytą operą. 

TIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIHIHII 

A. TVERAS 
LAKRODflAI Ot BRANGENYBES 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 W. 661* Street — Tel. RE 7-1941 | 
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Vaizdas i i "Nabucco" operos spektaklių Chicagoje. Babilonijos karalių soste Dana Stankaitytč ir Babilonijos 
1 0 r 0 . n a " ' vyriausias kunigas Bernardas Prapuolenis su būriu jiems atsidavusių dvasiškiu. Nuotr. Jono Kuprio 

planas: Preface; L Tlie Back-
Immi-

granta: 1. Origins of Lithua-
nians, 2- An Introduction to the 
History of Lithuania, 3. Lithu
anian National Character 
Traits, 4. The Psychosocial 
Traits of Lithuanian Peasante, 
5. Causes of Lithuanian įm
ini gration to the United States; 
n . The Earlier Lithuanian Inv 
migrants; 6. General Characte-
rizations of Lithuanian Immi
grants, 7. The Lithuanian Im
migrants in the City, 8. The \ 
Lithuanian Immigrant Fami- ( \ 
ly, 9. The Reiigious Life of I i 
American Lithuanian, 10. The j E 
Lithuanian Immigrants Press, 5 
11. The Lithuanian Immigrants į S 
in American Politics; IH. T h e j | 
Later Lithuanian Immigrants: 

112- Lithuanian Immigration to 
The ILS-A. after World War II, 
13. Lithuanian Refugees and 
their Occupational Adjustment. 

• CHRONICLE OF THE 
CATHOLIC CHURCH IN LI
THUANIA, No. 16. A Trane-
lation of Authentic Reports 
from Soviet-Occupied Lithua
nia. PubUshed by the Lithua
nian Roman Catholic Priests' 
League of America, 351 High
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207. 

Naujas "Kronikos" anglų 
kalba numeris pradedamas re
daktoriaus ir vertėjo kun. Ka
zimiero Pugevičiaus įvadu, api
būdinant turinyje liečiamus 
įvykius, žmones ir bendrąjį si
tuacijos kontekstą. Paties 
"Kronikos" šešiolikto numerio 
struktūra tokia: The Trial of 
Juozas Gražys; Interrogations; 
The Fate of Those Sentenced; 
Calumies against the "Chronic-
le of The Catholic Church in 
Lithuania"; News from the 
Dioceces; Statėm en t of Fa the r 
Laurinavičius; In the Soviet 
Schools. Leidinys 48 psl. Gau
namas, rašant duotu Kunigų 
Vienybbės adresu. 

L A D 1 B S A N D O E N T L E M E N ! 
Halr tormnla JIB i» Patented-Guaranteed in Switzcrland and U> 
Registered ln USA, Canada, Europe. It eures Dandruff. Falling 
Hair, Itching sca'.p. Spliting ends. stengthemng HAIR. Root 
gTowth, and restoring NATURAL, HAIR COLOR. Uslng JIB 
you will never be BALO or GREY. 100% Guaranteed. Llsted 
ln Druggist Red-Blue Book. Drug'8-Chemlst Order STRAIGHT 
JIB LAB.: i t t i , 2537 W. SSth St , 1S40 TV. 47th St., So. SOtb 
Ave. A 14U) St , Cicero, UL, 1147 8. B O l Ave., 2834 No. 
BUHroukee Ave., Chioago, IL JIB Mediclne Liqu)d 8 oz., 
week supply — S6.00. Money Order postpaid Send Today 

JIB LABORATORY, 1437 8 a 4tth Ave^, OICEJIO. UJU S0S50 
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| MES STENGIAMĖS DUOTI LIETUVIAMS GERIAUSIĄ 1 
| PATARNAVIMĄ ir GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS. 1 
E ĮSIGYKITE LABAI' PATVARIA Bt EKONOMIŠKA E 
= SUSISIEKIMI PRIEMONE. E 

Naujas 1978 m. Pryraoutb HORiZON — labai ekonomiškas, 
4 dBnderiai, sa galioną 88 mylias 

Kaina nuo — $3,706.00 
1178 m. CHRYSLER kaina m $4,700.00 

Turime iaannoHgnn malinu; Cadillac, Bukk, Pontiac, Oidsmobile 
k * S ^*^gi ******** Į"**! k**"* pradedant au© $180.80. Mu
šą dirbtuves* prityrė mich—ekal pataisyt karoeeriją (Body), spar
nus (Fenders) b* 

Į BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer V! 1515 i 
= Seniausias automobilių pardavėja. Chicagoje, gerbiamas virš 60 m. = 
| PLYMOUTH — VOLARE — CHRYSLER — ARROW = 
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Chicagos Lietuvių operos choras "Nabucco" 

• MEDICINA, 18T7 m. Nr. 1 
Pasaulio lietuviu gydytojų sąjun 
gos žurnalas. Redaguoja Danielius 
Degėsys, 10612 Lake Srore Blvd., 
Cleveland, Obio 44108. Adminis
truoja Birute Skrinakienė 33441 
Lake Shore Blvd., Eastlake, Ohio 
44904. 

Žurnalas didelio formato, 60 psl., 
skoningai ir gražiai atspausdintas 
Vilties spaustuvėje, CJevetande. Te
mos daugiausia liečia medicinos 
mokslą. Bet jos parašytos taip, 
kad yra gana suprantamos ir įdo-
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! EKSKURSIJOS į LIETUVA 1978 METAIS!! 1 
AMERICAN TRAVU SERVICE RURtAU 

Į įstrigta 1 9 » m. 
i 9727 So. Wastara Avô  Chieago, Illinois 60643 

Ti l . - (8I2)23M7S7 
I 6 VIENOS SAVARM KELiONfiS: S 
| # 1 — gegužės mėn. 1 d.; # 2 — gegužės mėn. 8 d. (užpildyta) fe 
= #3-gegužės mėn. 14d. (užpildyta); # 15 -rugsėjo mėn. 25d.; g 
= # 18 — spalio mėn. 9 d.; # 17 — spalio mėn. 18 d. 
| DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONES: 

# 4 - 7 birželio mėn. 12 d. (VoMetijs); 
# 5 — birželio mėn. 18 d. (Roma); 
# 8 — birželio men. 28 d. (Leningradai): 
# 7 — liepos mėn. 2 d. (Roma); 
# 8 - liepos mėn. 10 d. (Šveicarija); 
# 9 - liepos mėn. 17 d. (Paryžius); 
# 10 — Uepos mėn. 24 (Ryga-Leningradas); 
# 11 — liepos mėn. 31 d. (Leningradas); 

= # 12 - rogpiflCio mėn. 7 d. (Šveicarija); 
i * 13 - rugpjūčio mėn. 14 d. (Paryžius) 
= # 14 — rugsėjo mėn. 4 d. (Ryga-Leningradas); 
i # 18 - gruodžio mėn. 20 d. (Kalėdinė) 
f Dėl kalnų ir platesnių Informacijų kreipkitės | American Travel 
§ Service Bureau! 
§ Visos ekskursijos apiankvs Kauną ir Trakos. Visos skrenda su 
3 palydovu. 
= Taioai psrtuodsine paylgintm skridimas (čarterius) J Londoną, 
: Frankfurtą, Zuncną, varsuv^ Havajus, Laa Vegas ir kitur 
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sas kitas knygos turinys padalin
tas i šiuos didžiuosius skyrius: 
Tėviškė, Australija, Vakarų Vo
kietija; Toliuose plačiuosiuose; 
Sielovadiniai rašiniai; Nešk žmo
nėms laimę. Didieji skyriai dar 
dalinami į daugybę mažesnių 
skyrelių. Baigminiame priedų 
skyriuje pateikiami Lietuvos Duk
terų draugijos įsikūrimo ir veik
los metmenys, kun. F. Gurecką 
pažinojusiu atsiminimai ir kitos 
įvairios aprašyminės dokumenta
cijos. 

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1978 m. kovo mėn., Nr. 3. Religi
nės ir tautinės kultūros žurnalas. 
Leidžia lietuviai jėzuitai. Redakci
nė kolegija: J. Vaišnys (atsak. 
redaktorius), A Saulaitis, S.J., A. 
Tamošaiti*, S. J. Administruoja A. 
Likanderienė. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: 2345 W. 56th 
St, Chicago, IL 60636. 

Naujame numeryje A. Ruhikas 
religiškai filosofuoja apie žodį, A. 
Grauslys rašo apie Motiną Teresę 
Kalkutoje, duodama Vėjūnės be
letristinė apybraiža, V. Bagdana-
vičius žvelgia į naujas apaštalavi
mo progas, J. Venckus svarsto 
kas yra senatvė, "B kitų tautų 
poezijos" puslapyje D. Sadūnaitė 
pateikia po vieną penkių autorių 
eilėraštį, išverstus lietuvių kalbon. 
Pageidautina panašiu atveju atei
tyje prie autorių pavardžių pridėti 
bent jų tautybę, gimimo ir mirimo, 
jei miręs, metus. Numerį užsklen
džia įprastieji skyriai: Jaunimas, 
Šeima, Kalba ir smulkesnė kroni
ka. Puslapiai iliustruoti Kazio Nor
vilo nuotraukomis. 

• KARYS, 1978 m. vasario 
mėn., Nr. 2. Pasaulio lietuvių ka
rių — veteranų mėnesinis žur
nalas. Redaguoja Zigmas Rauli-
naith. Administruoja Leonas Bi-
leris. Redakcijos ir administraci
jos adresas: Karys, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N. Y., 11207. Me
tinė žurnalo prenumerata — 10 
dol. 

Naujame numeryje rašoma 
apie erdves ir planetas,--apie Al
girdą ir jo laikų Lietuvą, apie 
Sūduvos piliakalnius ir kt. Plati 
karių veteranų ir šaulių veik
los kronika. Duodama įdomių 
karinių žinių. Žurnalas gausiai 
iliustruotas. 

• MŪSŲ ŽINIOS, 1978 m. 
kovo mėn. 26 d., Nr. 5. Lietuvių 
jėzuitų ir Jaunimo centro Chica-
goje dvisavaitinis biuletenis. Re
daguoja Antanas Saulaitis, SJ. Ad
ministruoja Petras Kleinotas, S. J. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, 111. 60636. Atskiras nu
meris — 25 centai. Siunčiant 
biuletenį paštu, bent 5 dol. me
tams. 

Sio numerio puslapių temos: 
Kaziuko mugė, LB apylinkių veik
la, Hamiltono "Gyvataro" vieš
nagė Chicagoje, Muzikologijos ar
chyvo reikalai, VI Pietų Ameri-

Vienas ryškiųjų, pokario de
šimtmečiais Lietuvoje subrendu-1 
sių jaunosios kartos poetų yra I 
Tomas Venclova. Kaip žinome, 
nepakeldamas bolševikinės siste
mos kūrybą gniaužiančių varž
tų, jis išvyko į Vakarus ir šiuo 
metu profesoriauja UCLA uni
versitete, Kalifornijoj. Algimanto 
Mackaus Knygų leidimo fondas 
neseniai išleido stambią Tomo 
Venclovos poezijos knygą "98 ei
lėraščiai". Rinkinin yra sudėta 
visa, ką poetas iki šiol šiame 
žanre yra sukūręs. Tai ne eilinė 
knyga, labai papildžiusi 1977 me
tų išeivijos grožinės literatūros 
derlių. Santara — šviesa atei
nantį sekmadienį (balandžio 16 
d.) 5 vai. popiet M. K Čiurlionio 
galerijoj, Jaunimo centre, Chica
goje, rengia šios naujos knygos 
pristatymą. Čikagiečiams bus ge
ra proga plačiau išgirsti apie kny-

Aktorius Jonas Kelelius, kuris karta su Vitalija Ruibyte-Vasaitiene atliks li-J gą, ją įsigyti ir susitikti su auto-
trauką ii Vydūno dramos "Prabočių šešėliai" rytoj, balandžio 16 d., Chicago
je įvykstančiame Vydūno Jaunimo fondo 25 m. sukaktuvių pobūvyje. 

Tomo Venclovos 
knygos sutiktuves 

Poetai Tomas Venclova 

A Kairio knygai — Zita Sodei-
kienė. Abu romanus jau bus ga
lima įsigyti "Draugo" dailiojo žo

džio koncerte ir konkurso premi
jos įteikimo iškilmėje balandžio 
23 d., 3 vai. popiet Jaunimo cent
re, Chicagoje. 

-

Paskirtos 1978 metu 
"National Book 

Award?" premijos 
^Amerikiečių rašto pasaulyje 

kasmetinės ir didelį prestižą tu
rinčios "National Book Award" 
vardo premijos jau paskirtos ir 
šiais — 1978 metais. Poezijos 
premija nieko nenustebino, ji te
ko, anot komentatorių, vertai 
Howard'ui Nemerov'ui už kny
gą "Collected Poems". Staigme
na buvo prozos premija, paskir
ta Mary Lee Settle už knygą 

kio dėmesio nebuvo atkreipusi, ir 
jai premijos paskyrimas laikomas 
kone nesusipratimu. 2urnalizmo 
premiją pasiėmė Gioria Emerscn 
u? Vietnamo karo studiją "Win-
mrs and Losers". Biografinio 
žanro premija išskirtas Harvar
de profesoriui W. Jackson Bate 
už knygą "Samual Johnson". Is
torinio veikalo premiją gavo Da-
vid McCullough už knygą "The 
Path Betvveen the Seas". Joje už
griebiama šiuo meiu aktuali Pa
namos kanalo tema. Vertimų 
premija pažymėti Richard'as ir 
Clara VVinston'ai (žmona ir 
vyras) už vertimą iš vokiečių 
kalbos "In the Deserts of This 
Earth". Vaikų literatūros pre
mija paskirta Judith'ai ir Her-
hert'ui Kohrams už knygą "The 
View From the Oak: The Private 

'Blood Tie". Knyga ligi šiol jo- i VVorld of Other Creatures". 

kos Lietuvių kongresas, Tauti
nės skautų stovyklos įspūdžiai ir 
kt. Visa gausiai iliustruota nuo
traukomis. 

• ME7TŲ LAIKAI. Populia
rių dainų ciklas. Žodžiai Prano 
Lemberto. Muzika Giedros Gu
dauskienės. Jaunimo bibliote
kos leidinys, Nr. 1. Spausdino 
Saleziečių spaustuvė Romoje 
1977 m. Tiražas 500 egz. Kūri
nys išleidžiamas poeto Prano 
Lemberto 10 metų mirties su
kaktuvių proga. Leidinio pra
džioje nuotraukos ir tekstas su
pažindina mus su kompozitore, 
poetu ir pirmą kartą čia spaus
dinamas dainas atlikusią sol. L 
Zaikiene-Mažeikiene. "Metų lai
kuose" randamos keturios dai
nos: Vasara (valsas), Ruduo 
(tango), Žiema (baladė) ir Pa

sas: 4545 W. 63rd. St., Chicago, 
111. 60629. Metinė prenumerata 
JAV ir Kanadoje — 4 dol., kitur 
— 5 dol. 

Šiame numeryje rašo: A Noc-
kūnas, MIC, Stasys Žilys, kun. J. 
Prunskis, Vladas Šlaitas, kun. Fab. 
Kireilis, seselė M. Palmira, Ona 
Žastautaitė, V. Bagdanavičius ir 
kt. Daug ir įvairios religinio gy
venimo kronikos. 

riumi. Visi kviečiami. 

Du nauji romanai 
iš karto 

"Draugo" spaustuvėje šiuo me
tu yra baigti spausdinti du šian
dieninių mūsų rašytojų roma
nai: Jurgio Gliaudos "Narsa 
gyventi" ir konkursą laimėjusis 
Anatolijaus Kairio "Po Damoklo 
kardu". Jurgio Gliaudos roma
nas yra 310 psl., kaina 6 dol., 
Anatolijaus Kairio — 224 psl., 
kaina 5 dol. J. Gliaudos knygai 
viršelį nupiešė Vilija Eivaitė, o 

Laiškas redakcijai 

Dėl tariamo Y. Mykolaičio-Putino brolio 
Šiuomi norėčiau atitaisyti kai 

vasaris (cha, cha — pietietis-' kuriuos netikslumus gerb. P. G. 
kas ritmas). Leidinio kaina j straipsnelyje "Juozo Mykolaičio 
$2.50. Gaunamas pas autorę: U ^ i j a apie jo brolio Vinco kū-
Mrs. G. Gudauskienė, 1 0 3 0 ' ^ " ' paskelbtame Drauge", 
Gretna Green Way, Los Ange
les, Calif. 90049. 

• LAIVAS, 1978 m. balan
džio mėn., Nr. 4. Religinio ir tau
tinio gyvenimo mėnesinis žurna
las. Leidžia Marijonų vienuoli
ja. Redaguoja kun. J. Vaškas. Re
dakcijos ir administracijos adre-

Aatnfarinleaą kupeta. B kairia | deftne j#di: Dana Nolte. Jūrate Jafcstyt* 
Ir Jurgii Ritinai Antroje eilėje stovi: Juozas Kapačinskas, Juozas Aleksio-
MM, Eugenijus Mttftus ir Vaigafli Kavaliūnaite. Pačioje virSflneJe — Al-

Titus Antanaitis. Antro kaimo ilo sezono premjera Šiandien Play-
satftje 8 vai. vak. Kiti spektakliai balandžio 22 d. ir balandžio 29 d. 

1978 m. vasario mėn. 25 dienos 
numeryje. Straipsnelyje trumpai 
apžvelgiama Lenkijoje išleista 
studijėlė, PUTINAS. Ją parengė 
Josef Mikolajtis. Straipsnelyje sa
koma, kad studijėlės autoriumi 
yra Putino brolis Juozas, "kuris 
nežinia kada išvyko į Lenkiją ir 
ten pasiliko". 

Iš tikro studijėlės PUTINAS 
autorius Josef Mikolajtis yra Vin
co Mykolaičio-Putino tikros pus
brolis, o ne brolis. Jis yra sūnus 
Jono Mykolaičio (Putino tėvo 
tikro brolio), caristiniais laikais 
baigęs Veiverių mokytojų semina
riją ir caristinės valdžios nutrem
tas į Čenstakavą mokytojauti. 
Ten jis vedė lenkaitę ir sukūrė 
lenkišką šeimą. Jo vaikai lietu
viškai nemokėjo. Vienas iš jo iš
augusių keturių sūnų kaip tik ir 
yra minimas ir studijėlės autorius 
Jozef Mikolajtis (taip jis visur ra
šosi). Tik jis vienas užmezgė gi
minystės artimesnius ryšius su 
bendro kamieno Mykolaičiais per 
Putiną, kai išėjo "Altorių Šešėly". 
Pirmiausia pusbroliai susirašinė
jimą vedė lenkiškai, o vėliau, 
1939 m. vasaros pabaigoj, Josef 
buvo atvykęs pas Putiną į Kauną 
vienas — be savo šeimos —pa
viešėti. Jo viešnagę nutraukė ki
lęs vokiečių-lenkų karas, ir mū
sų pusbrolis turėjo skubotai grįž
ti į Lenkiją. Susirašinėjime Puti
nas ir Jozef vienas kitą vadino 
broliais. 

Jozef Mikolajtis yw uolus Len
kijos kultūrininkas. Už nuopel
nus lenkų literatūros istorijai jam 

suteiktas profesoriaus titulas. Iki 
šiol, jau sulaukęs 82 metų savo 
amžiaus, tebegyvena h* darbuoja
si Censtakavoje. Su juo palaikome 
intensyvią korespondenciją (jam 
lenkiškai laiškus rašinėja mano 
vyras, nes aš pati lenkiškai ne
moku). Jis savo studiją apie Pu
tiną tuojau mums prisiuntė ir 
apie ją savo laiku paskelbėme 
Australijos lietuvių spaudoje. 

Apie Pilotiškių Mykolaičių ge
nezę (kartu ir jų šaką, nusviru
sią Lenkijos pusėn) platokai yra 
rašyta paties Putino atsimini
muose — "V. Mykolaičio-Putino 
Raštai", VII t, 291,292 p.p.; lei
dinėlyje "Vinco Mykolaičio-Puti
no laiškai Australijon", 22 p,; 
M. M. Mykolaitytės-Slavėnienės 
"Putinas mano atsiminimuose", 
31-33 p,p. 

M.MMykolaitytė-Slavėnienė 

iiiiiiiittiiiiiittnrrfiintfmtiiiiiiTiiiiiuiiTit 

M tft !st)t Ii spaudos 
Anatolijaus Kairio dramų 
rinkinys vienoje knygoje 

T R Y S D R A M O S 
1. RŪTELĖ, 4 v. drama 
2. SAULĖS RŪMAI, 4 v. dra

ma 
3. 2MOGUS IR TILTAI, 3 v. 

drama 
Rinkiny* dedikuotas nepri

klausomybės 60 m. sukakčiai 
paminėti. 

Ksina su persiuntimu $6.55. 
Užsisakyti: 

D RAUGĄ S 
4545 W. 63rd Street 
Chicago, 111. 60629 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
DAINŲ IR ARIJŲ REČITALIS 

TIK TAU VIENAI 

DAINOS IR ARIJOS 

AKVARELĖ 

VILIJA 

SUTEMŲ GARSAI 

AR PAMENI. 

EUR LYGŪS LAUKAI 

rĖVYNEI AUKOJAU 

GARBĖ TAU, VIEŠPATIE 

TĖVIŠKĖS NAMAL kantata 

IŠ RYTŲ SALELĖS 

SONATA IR KITOS MODERNIOS 
LIETUVIŲ DAINOS 

AUKURAS 

VASAROS ŠOKIS 

ŽALIAS VĖJAS 

DAINOS 

Jonas Vaznelis. Prie piano Aleksandras Kučiū-
nas. — Tamsioj naktelėj, Dzūkų kraštas, Žalio
joj lankelė j ir kitos dainos. Kaina $6.00 
Įgrojo LS.T. Korp Neo-Ldthuania orkestras su 
Algiu Modestu, Vytautu Paskum ir Zigmu Mi
kužiu, Jr. — Dvi gitaros, Tau dėkoju, Negerk, 
Žali laukai, Sapnas ir kitos dainos. Kaina $6.00 
Laima Stepaitienė. Dainų ir arijų plokštelė. 
Apynėlis, Rytmečio burtai, Meilės eleksyras ir 
kitos. Akompanuoja Aloyzas Jurgutis. 

Kaina $7.00 
Lietuviškos Lengvos muzikos rinkinys: žalio
ji banga, Dar nežinia, Tu man brangiausia, 
Oi, oi, oi!, Polka, Mažasis šeikas, Daina apie 
Kauną, Jūreivių valsas ir kitos. Kaina $6.00 

Moterų kvartetas, direktorius L Stukas, ak
ompanuoja A. MaJeski. Dainos — Kur gimta 
padangė, Apynėlis, Oi motinėle, Rid rito, Už 
mėlynų marių, Piršliai, Kareivėliai ir kitos 

Kaina $6.00 
Vanda Stankienė. Orkestras ir trio — Bobb y 
Christian. Svajonė, Joninių vabalėlis, Apka
bink mane, Tik nežinau, Kas iš to ir kitos 

Kaina $5.00 
Vanda Stankienė. Orkestras Bobby Christian, 
mus. Vytautas Jančys. Neužmirštuolės, Ilge
sys, Ar pameni, Sudiev, Sidabrinės naktys ir 
kitos pramoginės dainos. Kaina $5.00 

Šioje plokštelėje rasite: Tu, žeme gimta, Ko 
Derimsti tu, širdie, Kalnų sėkmė, Nebark ma
nęs. Daina be galo h* įvairios kitos. Išleido 
"DAINA", Chicago. Kaina $6.00 

Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Kur bė
ga Šešupė, Jūs berneliai apgavikai Lietuviai 
esame mes gimė ir kitos. Diriguoja Stepas 
Sodeika. Kaina $5.00 

Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA. Tyliąją 
oaktį, Sveikas, Jėzau, gimusis. Tinkamą gies
me mes užtrauksim, Malda žuvusiems ir kitos 
Diriguoja Stepas Sodeika ir Algis Šimkus 

Kaina $500 
Los Angeles 8v. Kazimiero parapijos choras. 
Lietuvio giesmė* Pradės aušrelė aušti, Mano 
protėvių žemė, Lietuvos himnas ir kitos. 
Dirigentas Bronius Budriūnas Kaina $6.00 

Alice Stepbens direktorė ir jos dainininkės. 
Piemenėliams, Į Betliejų bėkit, Sveika Marija, 
Dul-dul dūdelė, Pas močiutę augau ir kitos 
religinės, klasinės ir liaudies dainos bei gies

mės. Kaina $5.00 
Alice Stepbens direktorė ir jos dainininkės. 
Sonata — Bruno Markaičio. Kitos — Vakaro 
ilgesys, Batsiuvėlis, Vėjų šventė, Kodėl, dai
nele? Kaina $5.00 

Alfonsas Mikulskis — dirigentas. Kanklių or
kestro vadovė — Ona Mikulskienė. Atlieka 
Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos an
samblis. Kaina $5.00 
Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys. Vasa
ros šokis, Baravykas, lietuviškoj pirty, Kol 
mamos nėra namuos, Meilė pražydo, Sekma
dienis ir kitos. Kaina $7.00 

Lietuviškos lengvos muzikos rinkinys. Puti
nai, Saulėleidis tėviškėje, Juodkrantė, Žavin
goji raganėlė, žaliam sode, Jeigu meile tiki 
ir kitos. Kaina $7.00 

Kun. Vytautas Gorinąs Motto. Mama, Klajū
nas, Namai, Snaigės, Danutė, O Lietuva, Burės 
ir kitos dainas Diriguoja sesuo M. Bernarda 
Venckutė, SS.C. Kaina $6.00 

V 

Užsakymui siusti: DRAUGAS, 4S4S W. 63 St., Chicago, Dl. 60629 
Uisakant pridėti M centų oi rMkvtosą plokštate p>rssisUniuL mtass gyventojai taip
gi moka 5% mokesčių, Ulsakymams J Kanadą reikia pridėti po $1.75 palto išlakiom* 
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REDAGUOJA OFELIJA BARŠKĖTYTĖ, 6640 S. TALMAN AVE, CHICAGO, IL 68629; TELEF. (S12) 476-1974 

TURISTO TEISĖS IR LIETUVIŠKASIS ATSAKINGUMAS 
Amerikos turistų masinis kryžiumi ir palengvino lagami- I si. Tačiau faktas, kad anie, nesi-

lankymasis Sovietų Sąjungoje aus, iš jų išimdami ir Amerikoj veždami Šv. Rašto ten, kur jis 
yra palyginti naujas reiškinys, palikdami Šv. Raštą. Gaila, jog ypač branginamas, prasilenkia 
kurį iššaukė plačiai išreklamuo-: jįe visa tai darė, kad tik būtų i su esminėmis krikščioniškomis 
ta detante- Nors kelionių pa-' sargybos nesulaikyti ir muiti- j pareigomis. Tie, kurie bereika-
sikeitimas tarp pasaulio galiu- n i n k ų praleisti Ar tai tikro U n S a i slepia savo religinius įsi
jaus iu šalių sparčiai išsiplėtė, | k r i k š č i o n k ) e I ^ ? 
ideologinis jų karas labai ais-1 
kiai tęsiasi ir toliau. Panašiai .» _„NB_^_tl s—^-s. i0«w+; . As neraginu žmonių įanKyti 
kaip ir su pačia detante, tunsti- „. __ __. _ . . 
niu kelionių leidimas nebuvo Uet"vos- N e P € a l a u t a c i a u i r tų' 
stebuklingasis ideologinių pa- W* studentų, kurie ten lanko-
žiūrų pasikeitimo vaisius, bet ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

TRUMPOS 
BANGOS 

• Sveikinam čikagišidns dr. 
Liną Sidrf ir Rimą Briedyte, 
sukūrusius lietuvišką šeimą. 

• Sveikinam Aloyzą Pakal
niškį, sėkmingai užbaigus* 
Northwestern universitetą Chi-
cagoje. 

• Chicagos tautinių šoki? 
grupės t r a n d i e s " tradicinis 
i k a r a s įvvkc balandžio 15 d. 

7 vai. 30 min. vak. Jaunimo 
centre, šiandien! 

• JAV LJS tarybos suvažia
vimas įvyks balandžio 22-23 d. 
Rochester, N. Y. Jaunimo na
muose. Registracija nuo 8 vai. 
30 min. iki 9 vai. 30 min. ryte. 
Visi tarybos nariai dalyvauja! 

Dr. Antanas Razma ir Loreta Plienaitė" diskusijų {karštyje, o Edis Razina mė
gina sugalvoti, kur butų geriausia jam įsikištu N'uotr. J. Kaprio 

Šeštoji baltistikos 
studijų konferencija 

praktiškų sumetimų rezultatas. 

M i e l i s k a i t y t o j a i , 
Pavasaris — tai reiškia, kad 

ir vasara netoli. Matote, į ku- j matyti 

tikinimus, bijodami ateistų, turi 
atsiminti ir pabijoti Kristaus 
įspėjimo: " Kas išsigins manęs 
žmonių akivaizdoje, ir aš jo iš
siginsiu savo dangiškojo Tėvo 
akivaizdoje..." (Mt. 10-33). 

Turistų ir mūsų pačių lanky
masis Sovietų Sąjungoje mums 
iškelia tiesą, kad kiekvieną tei
sę lydi ir atsakingumas. Jau
nuolis, pasinaudojęs teise pa-

Lietuvos žemę ir jos 

Amerikos lietuvių balso nie
kas čia nepageidavo, jų nuo
monių niekas net ir neklausė. 
Lietuviai atviri žmonės, ne dip-1 
lomatai, todėl jie atsisako net * pnsę jan niano mintjs kryp-i vargus, turi jausti pareigą ir 
suvaidinti sovietams draugys- sta! O vasara — tai kelioniųi atsakingu 
tę, ko detante kone primygti- metas, čia — šiame puslapyje 
nai reikalauja Lietuviai aiškiai _ _ . . . . . . , , , . . . . . . . . , . rasite įvairių stovyklų, kursu ir atsisako priimti rusų vaidinamą ~* - • 
"bičiulystę". suvažiavimų datas. Planuokite 

jomis pasinaudoti. Kartu čia I sai. Toks lengvapėdiškas mūsų 
Amerikiečių ir rusų sudary- ^ ^ ^ d a a g ^ a k t ^ ^ minčių I elgesys nė kiek nelengvina Lie

tos teist inių kelionių sąlygos tuvos būklės, o tik dar labiau ją 
Amerikos lietuvių taip ir liko ' " apsunkina, 
neišnagrinėtos. Šios Washing- j n e s I Lietuvą. 
tono biznierių ir Maskvos biu-; Svajokite, galvokite ir dirb-
rokratų turizmo sąlygos nėra k | t e _ tAm-^ pavasaris! 
ir dabar aiškios, tačiau mums 

O f e l i j a 

palikti ją kokiu 
nors atžvilgiu pradžiugintą sa
vo viešėjimo .proga. Kas visa 
tai užmiršta, neatlieka savo pa-
pareigos, tiesiog nusikalsta tie-

Toronte, Toronto universite
te, š. m- gegužės 11-14 d. įvyks 

• Studentų ateitininkų pava- j Baltistikos studijų konferencija, 
sario kursai jvyks Memorial • Rengia The Association for the 
Day savaitgalį Wasagoje, Ka- į Advancement of Baltic Studies. 
nadoje. Rengia Toronto studen-! Tai yra proga mokslininkams 
tai. Vasaros stovykla įvyks ir visuomenei susirinkti ir pa-
rugpjūčio 27- rugsėjo 4 d. Dai- ' sidalinti paskutiniais savo at-
navoje. Ruošia Detroito studen-' radimais baltistikos studijose, 
tai ateitininkai. i Bus paskaitos įvairiomis temo-

j mis — visos angių kalba. Kon-
• Skautų tautinė stovykla i ferencijos metu taip pat vyks 

įvyks rugpjūčio 13-26 d. Trea- baltų dailininkų paroda univer-
sure Valley, Paxton, Mass., siteto galerijoje, 
apie 15 mylių nuo Worcesterio 

Dr. Linas Sidrys, 
Pasaulio Lietuvių katalikų 
bendrijos vicepirmininkas 
jaunimo reikalams verta pažvelgti į keliautojų tei

ses ir atsakingumą. 

Amerikos ir Sovietų valdžiosi 
akyse amerikiečiai keleiviai yra j 
pilnateisiai JAV piliečiai, turis-j 
tai, brangiais Amerikos dole-j 
riais nusipirkę teisę pabuvoti j 
Sovietų Sąjungoje. Keleiviui j 
leidžiama peržengti Sovietijosį 
sieną su sąlyga, kad lankymosi; 
laikotarpiu jis laikysis Sovietų! 
Sąjungos įstatymų, neperžengs, 
nustatytų kelionės ribų, nekels 
triukšmo ir neakleis "kapitalis- \ 
tinės" propagandos. 

Bet kiekvienas turistas turi 
teise kartu su savim vežtis sa- '• 
vo asmeniškus reikmenis, įskai
tant ir lietuviškas knygas, Šv. 
Raštą, rožančių, maldaknygę. 
Uždrausta vežtis ginklų, narko
tikų ir antisovietinės propagan
dos leidinių. Sienos sargai, be 
to, jieško dar spekuliantų, ku
rie, sovietų manymu, vežasi di
delį kiekį vienos rūšies prekių, 
norėdami pasipelnyti, jas So- j 
vietijoje parduodami. Tai bend- i 
rieji nuostatai ir gairės. Tačiau 
visiem aišku, kad muitinių pa
reigūnai, norėdami, gali prie 
bet ko prikibti net ir be aiškios 
priežasties. Nėra jokios garan
tijos, kad visus keleivius leng
vai praleis. Tik reikia įsiminti, 
kad, neperžengus sutarties įsta
tymų, jokio asmeniško pavojaus 
turistui nėra. 

Man čia skaudu pažymėti, jog 
pažįstu lietuvių jaunuolių, ku
rie, prieš išvykdami turistinėn 
kelionėn į savo tėvų žeme, nusi
ėmė nuo krūtinės grandinėlę suĮ Chicagos studentes ateitininkes ruošiasi milioms suslkau pinto savaitgalyje. 

• Akademinio skautų sąjū
džio studijų savaitė jvyks rug
pjūčio 27 — rugsėjo 4 d. Wa-
sagoje, Kanadoje. 

• Jaunųjų Akademikų skau
tų meno paroda įvyks Chd-
cagoje, Jaunimo centre šį ru
denį. Kviečiami dalyvauti visi 
akademikai — menininkai iŠ 
Chicagos ir kitų vietovių. 

• šiaurės Amerikos Lietu
vių studentų sąjnngos —centro 
valdybą sudaro pirmininkas 
Marius Naria, 6561 N. Sheridan 
RA, Chicago, Dl. 60626. Vice
pirmininkas yra Ramutis Bal
čiūnas, o Indrė Ramanauskaitė 
ir Gailė Ošlapaitė — atstovės. 

19 m. amžiaus ir vyresniam jau
nimui nuo 19 iki 30 metų am
žiaus. 

Muziko Jonušo 
stipendija 

Muziko Broniaus Jonušo naš
lė savo mirusio vyro atminimui 
steigia kasmetinę stipendiją. 
Stipendija bus duodama netur
tingam jaunuoliui, jaunuolei, 
norintiems šalia pagrindinių 
studijų studijuoti ir lituanisti
nius dalykus. Iš kandidato pa
geidaujama, kad būtų aktyvus 
lietuvių jaunimo organizacijų 
narys ir reikštųsi lietuviškoje 
dirvoje. Stipendijos kasmetinis 
dydis — 1000 dol. 

Kandidatus gali siūlyti kiek
viena jaunimo organizacija, 
įvairus sambūriai arba kiti vie
netai. Siūlymo terminas — 

Uetuvhj. - latviu 
studentu diena 

Lietuvių — latvių studentų 
diena vyksta šiandien — balan
džio 15 d., 1 vai. popiet Latvių kiekvienerių metų gegužės 15 
centre Chicagoje. Programa — diena, 
paskaitos, diskusijos. Vakare 8 Kandidatus siūlyti: 
vai. šokiai. Ruošia latvių stu- j ^ E Jonušienė, 
dentų organizacijos ir Lietuvių 4003 s . 26th Ct , 
studentų, sąjunga. Jaunimas 
kviečiamas! Omaha, Nebraska 68107 USA 

Studentams gerai pažįstama čikagietė Emilija Pakštaitė-SaJtaaokk apsupta Vankljninsrji; 

Nuotrauka J. 

Sporto žaidynės 
Vidurinių vakarų lietuvių 

sporto apygardos žaidynės 
įvyks balandžio 22-23 d. Chica
goje. Dalyvauja Clevelando, 
Detroito, Chicagos ir apylinkių 
sportininkai, šeštadienio vaka
re Jaunimo centre šokiai, žaidy
nes rengia Chicagos ASK Li-
tuanica. 

Pasaulio lietuvių 
dienos 

Kas? 
1. Pasaulio lietuvių sporto žai
dynės. 
2. PLB Seimas. 
3- JAV ir Kanados Lietuvių dai
nų šventė. 
Kur? 
Toronte, Kanadoje. 
Kada? 
Š. m. birželio 28 d. — liepos 3 d. 
Kas kviečiami? 
Visi, visi lietuviai! 
Kur nakvosime? 
Sportininkams u* jaunimui la
bai papigintomis kainomis nak
vynės parūpintos Toronto uni
versiteto bendrabutyje. Kartu 
užsakyta 300 kambarių "Holi-
day Inn" Dixon Rd. Nakvynių 
reikalais kreiptis į Kęstutį Bud-
revičių, 519 Dovercourt Rd., 
Toronto, Ontario, M6H 2W3. 

"Ateities" konkursas 
"Ateities" žurnalo konkur

sas jaunimui yra tapęs kasme
tine tradicija, 1976 m. apdova
noti 24 jaunuoliai $640 vertės 
premijomis, o 1977 m, — 22 
jaunuoliai $700 vertes premijo
mis. Panašus konkursas skel
biamas ir šįmet. 

Sis konkursas apima daug 
sričių: prozą, poeziją, straips
nį — rašinį, veiklos aprašymą, 
veiklos fotografavimą, meniš
kas fotografijas ir iliustraci-

| jas. Redakcija vertine visus 
į 1977 m. nuo rugsėjo 16 d. iki 
Į1978 m. rugsėjo 15 d. "Atei

čiai" atsiųstus kūrinius. Skiria-
Kuprio mos premijos moksleiviams iki 

KULTŪRINIAI 
PAGRĖBSTAI 
B ANGLIJOS 

Kuprio 

CIVILIZACINIS IŠRADIMAS 
TURTINCU TĖVU 

NUOBODŽIAUJANTIEMS 
VAIKUČIAMS PAIJNKSMINTI 

Kai kurie žmonės turi tiek pi
nigų, kad dėl to jų namuose ga
li užtikti nuostabiausių įrengimų, 
apie kokius niekada nė nepagal
votum paprastas pilietis. Sitai ži
no atitinkamos institucijos, ku
rios prigalvoja visokių naujienų, 
kad galėtų šiek tiek pratuštinti 
tų piniguočių kišenę. Kiti tušti
na, tai kodėl ne mes? 

Britų pašto įstaiga sugalvojo, 
kaip už gerą pinigą pasitarnau
ti turtingųjų vaikams, kurie jau 
visko turi, bet gal dar mėgtų pa
kalbėti. Ji pagamino vadinamąjį 

Mickey Mouse telefoną. Visas jo 
įrengimas yra truputį aukštes
nis negu pėda, dailiai numargin
tas juoda, balta, raudona ir gel
tona spalvomis, o viršuj — mi-
kimauzas, kaip pasakytume lietu
viškai. Ragelis kabo ant to mi-
kimauzo dešinės rankos. Tik 
imk, vaikeli, ir naudokis — su
kinėk numerius, gal kas nors at
silieps, tai bus juokol 

Laikraščiai stebisi pašto įstai
gos išradingumu. Kai tie ma
ži mikimauzai pradės naudotis 
mikimauziniais telefonais, tur
būt pradės stebėtis ir kai kurie 
nieku dėti telefonų savininkai, 
išgirdę ragelyje nepažįstamą kaž
kokio išdykėlio balsą. Tačiau 
biznis yra biznis. 

BAISI SKUBAUS DARBO 
KAINA 

1973 m, Irish University Press 
užsakė Listowelio grafienei Judi
tai parašyti knygą apie Ugando
je valdžią perėmusį Aminą, ku
ris savo kalbomis ir iki šios dienos 
juokina pasaulį, o darbais pasi
baisėjimą kelia. Ir laikas darbui 
atlikti buvo nustatytas labai 
trumpas — šešios savaitės. Dir
bo moteris tom savaitėm po 18 
valandų kasdien, bet negalėjo 
atidžiau patyrinėti, tai pasinau
dojo net ir atsitiktine į rankas pa
kliuvusią medžiaga, kad tik lai
ku baigtų ir gautų honorarą. 

Su skubos darbais būna, taip, 
būna nesusipratimų. Anot lietu
viško priežodžio, skubos darbą 
velnias renka. Šįkart ir atsitiko 
moteriai lyg pagal tą priežodį — 
pradėjo prie jos kibti visi, kas tik 
pasijuto ir galėjo įrodyti, kad yra 
įžeistas. Mes galime vienas kitą .ir 
spaudoje drąsiai įžeidinėti ir pas
kui ramiai miegoti, nieko nesibi
jodami. O Britanijoje už šlovės 
nuplėšimą teismai kartais gana 
žiauriai prikerpa uodegą. Kenčia 
dabar ir grafienė. 

Paprastai knygos autorius ir 
leidėjas traukiami atsakomybėn. 
Šiuo atveju vargšė grafienė ken
čia viena, nes leidykla jau likvi
duota. Nemaža jau bylų ji turė
jo dėl tos knygos, ir ji tiek neužV 
dirba, kiek reikia sumokėti teismo 
išlaidų ir atlyginimo geistie
siems. O paskutinė byla jai kai
nuos 66.000 svarų (daugiau kaip 
132.000 dol.)! Teismui pasiskun
dė Amino nuverstasis Ugandos 
prezidentas Miltonas Obotė ir du 
jo buvusieji artimi valdininkai, 
kad knygoj jie pristatomi, kaip 
naudojęsi korupcija ir jiems ne
priklausančia valdžia. Dabar dėl 
to neatsargaus paskubėjimo Obo-
tei mokėk 40.000 sv.,' o jo padėjė
jams vienam 8.500 sv., kitam 
17.50 sv. ir priedo teismo išlai
dos apie 15.000. 

Kai tik knyga pasirodė, auto
rei tuoj buvo duota suprasti, kad 
ji neišvengs bylų. Prašė leidė
jus, kad neplatintų, kol ji patai
sys įžeidžiančias pastraipas, bet 
apie 200 egz. jau buvo iškeliavę 
į rytinę Afriką ir tie pridirbo bai
sybę bėdos. 
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