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Londone.
Lietuvos žydai ir ,,Holocaust".
Herojiškoji žemdirbio dalia.
Vlado Šlaito eilėraščiai.
Visiškai slaptai! TSRS Ryšių Ministrui
draugui Talyzinui N.V.
Donelaitis sugrįžo į Tolminkiemį.
Giedrės Zumbakienės ofortų paroda.
Dainuoja nežinomi choristai.
Nauji leidiniai.

ALGIRDAS

LANDSBERGIS

| Ha tam tikru filosofiniu proĮ blemų: kam teks nuspręsti, kas
' "pažangu" ir kas "nepažangu"
—arkliai, ar kentaurai, viever
siai ar... meškos; ar P. E. N. neį sirūpins persekiojamais arkliais,
jei jie skirtingos spalvos; ar kai
} kurie arkliai lygesni už kitus arkį liūs; ir kur pasidės zuikiai?
Kaip pernai Stockholme, tikė
jausi susitiksiąs daug latvių ir esj tų delagatų, bet jų pasirodė tik
j viena — latvė Velta Snikere. Jos
j atvykimas pasirodė išganingas,
nes suvažiavimo metu iškilo ir Pa
baltijo klausimas. Bulgaru dele
gatė tvirtino, kad nebėra prasmės toliau laikyti latvių ir estu
centrų. (Tie centrai buvo įsteig
ti prieš Antrą pasaulinį karą; mes,
lietuviškai punktualūs, taip ir
nebesuspėjome). Velta Snikere
atsakė, kad jei tarptautinis P. E.
N. klubas susiaurintu ar panai
kintų
estų ir latvių centrus,.,
tuomi būtų pateisinta agresija i

Atidarydamas tarptautinio P.
E. N. klubo delegatu suvažiavi
mą Londone (lapkričio 2 0 - 2 1
d.), sekretorius Peter Elston atsi
prašė už "asketišką" aplinką, bet
pabrėžė, jog ji jam primena karo
laikotarpi, kuriuo britai didžiuo
jasi. Kuklioji aplinka, matyt, bu
vo susijusi su ponios Thatcher
"suveržtu
diržų"
ekonomine
politika, kurios pasekmė — suma
žėjusi vyriausybės parama me
nams ir kultūrai.
Delegatai buvo susigrūdę dai
lės galerijoje (Air Gallery), kur
juos supo drobės, vaizduojančios
erdvėje plūduriuojančius skylėtus
žmogėnus, primenančius į blynus
suspaustas Henry Moore skulp
tūras. Delegatų kojos pasiliko
ant žemės: suvažiavimo metu bu
vo ne tiek tyrinėjama vaizduo
tės erdvė, kiek mūsų pasaulis, ku
ries t n s m a z a
lf
* ^į8?!
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riame literatūrinė vaizduotė tu Iš P.E.N. klubo delegatų suvažiavimo Londone, Anglijoj: Algirdas Landsbergis — Egzilu. P-EJi. centro Amerikoje Pneteisėta aneksija.
P.
E.
N.
sekre
ri kovoti už savo gyvybę. Gausy viceprezidentas, ir serbų (Jugoslavijos) centro delegatas Vjislav Coianovič.
torius ją užtikrino, kad jokių pa
bė organizacinių, administraci
keitimų nemanoma daryti.
nių, politinių klausimų; trupi pranešimo, pasigirdo ir Antano se kenčiantys rašytojai yra tapęiheid'ui" (gyventi atskirai). Apit
ir panašus mėgininys literatūros.
Terlecko bei Viktoro Petkaus pa tokiais P. E. N. nariais. Į šią ypa- !Į Pietų Afriką atskirą pranešimą a Nepavyko
i
s
amputuoti egzilų P. E. N.
Susirūpinimas cenzorių, televi vardės. Komiteto pirmininkas Mi- tingą rašto žmonių šeimą lapkri- padarė naujasis P. E. N. pirmi- p
t centrą. Tą klausimą svarstęs pa
zijos, technologijos biznierių, ir chael Scammell jau buvo išspaus čio 20 d. įsijungė ir Viktoras Pet ninkas, švedas Per VVastberg.
,..,,..
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, ,
į comitetis ne tik patvirtino, kad
kity skelbiamos literatūros svei dinęs savo pranešimą, kai jį pa kus, kuris dabar naudosis P. E. N.
Vienbalsiai, penkiems delega_ __
.
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P. E. N. tun te:sę egzistuoti, bet
kata aiškiai jautėsi serijoje pra siekė informacija apie Terlecką, klubo moraline parama.
tams susilaikius, buvo priimta re- '.
... . .
.P
, •- .
....
, •.
f. M »• ir pareiškė, jog tokių padalinių
nešimų "Bandradarbiavimo su kurį jis kongreso metu paminėjo
.
v„:„ Aa
P. E. N. centrai tokiu būdu zohucija, kurioje DP. E. N. gi- ,/\ . " . . . . °,
Lietuvių kultūrinė veikla sve- į skausmo, jeigu tik jis turėjo ta- UNESCO" tema. P. E. N. klubo savo įvadiniame žodyje. Petkui
... gali
ir daugiau.
Kaip
"adoptuoja" ne tik grožinės lite- j liai apgailestauja" griežtą kalėjiĮ ^ įsisteigti
^
iškė
tel
d e ldė
e,
tur, turint mintyje išeivių skai- i lentą ir mokėjo savo skausmą kū santykiai su UNESCO tamprė- buvo paskirtas visas paragrafas
ratūros kūrėjus bet visus "rasto | mo bausmę neseniai suimtam ce£.
dau_
čių, ir šiandien, po visokiausių rybingai išreikšti.
ja, tikimasi iš to abipusės nau- — aprašomos jo dabartinės są- žmones" neišskiriant
esejittu kų dramaturgu, Vaclovui Have- *
g ^
^ p
Q ^
ne A
šimtmečio emigracijų.
tebėra
Tačiau ir atliktųjų
darbų dos. Ypač vengrų P. E. N. cent- ] lygos, P. E. N. nariai raginami ir žurnalistų. Be.nformuojant de- lui ir reikalauja, kad ,,s butų pa- į - ^
^
H
kuria.
didžiai gyvastinga, kūrybinga, iš prasme kiekvienas turime tikėtis ro iniciatyva, daug kalbėta apie: rašyti jam laiškus. Maloniausia
svarstant jo apeliaci ą.
legatus apie Petkaus ir Terlecko leistas,
„, .
. .
..
, -. įme mes gyvename.
radinga, pasipildanti naujomis ne vien tik laurų, bet ir erškė "mažas šalis su didelėmis litera- j suvažiavimo dovana buvo ŠkotiaJ
savilaidinius rašinius (įskaitant ir Slovėnų (vieno is TJugoslavijos;
jėgomis, pajėgių žmonių išsiug- čių. Net tas pats žmogus vieną tūromis" ir tartasi kaip joms pa- j jos P. E. N. centro nuosprendis
Rytų Europai suvažiavime buneseniai „Kontinente" Išspaus centrų) delegatas priminė šuvadanti savo jaunosiose kartose. kartą gali būti vertas lauro, o ki dėti, pvz., stimuliuojant vertimus, j "adoptuoti" Petkų, įtraukti jį į
dintą jo straipsnį apie antisemi žiavimo dalyviams, kad Helsin-jvo ribotai atstovaujama. Jau vieTik per vienerius metus mokslo, tą — erškėčio. Juk nesame ko
Priėjus prie Kalinamų rašyto-j savo "garbės narių" sąrašą. Jau tizmą), labai pravertė Tomo Ven- kio baigminį aktą pasirašiusios nuolika metų, kai nesimato čemeno, literatūros, muzikos ir ki kia nors išrinktoji, vien genijų jų (Writers in Prison) komiteto I 34 įvairiuose pasaulio kalėjimuo
lovos paruošta Petkaus literatū valstybės įsipareigojo suteikti iš- kų ir slovakų. Rumunų centras
tose srityse padaroma tiek, kad tauta. O kai patys pradedame to
rinės veiklos apybraiža ir L. Ben raiškos laisvę savo piliečiams, jis pradingo — tokia Bukarešto kul
metų pabaigoje, norint visa tai kiais įsivaizduoti, daromės juo
druomenės išleistas Terlecko au ragino P. E. N. reikalauti, kad vi- tūrinė politika. Šį sykį nepasirodė
detaliau suregistruoti, reikėtų iš kingi. Tik, ačiū Dievui, mūsuose
tobiografinis laiškas
Andropo- si kalinami rašytojai būtų pa--ir lenkai, suvaidinusieji svarbų
tisu laikraščio puslapių. Pakan vien tokiu kraštutinumu dar j
povui. Buvo rodoma daug dėme leisti. Olandų rašytojas van den vaidmenį P. E. N. darbuose.
ka tuos puslapius bent pavarty
nėra ligoniškai per gausu. Dari
sio ir Tautos fondo išleistai Doolaard taikliai pareiškė, kad Lenkijos kultūros ministerija at
ti, kad įsitikintum, kiek vis dėlįstengiame į faktus bei rezultatus;
Venclovos studijai "Lithuanian už kalėjimų grotų ne tik asme siuntė laišką, pranešdama, kad
to per dvylika mėnesių padary žvelgti realybe ir vertę užčiuoLiteratu re".
lenkų rašytojams vizos neišduonys, bet ištisos kultūros.
ta, faktų tegu ir neskaičiuojant I puri&i žvilgsniu,
Kalinamų
rašytojų
komite
Ir vėl, kaip ne sykį matytoje os dėl „lėšų trūkumo". (Girdė
lašas į lašą kaip vaistus.
to pranešimas, kaip paprastai, melodramoje, skirtingą poziciją josi ir kitokių nuomonių: kad
Nėra abejonės, kad visko buvo Į
buvo dalykiškas ir objektyvus. užėmė Rytų Vokietijos delega lenkų rašytojus išleisti rizikinga,
Verti metinius dienraščių, sa ir praėjusiuose 1979-tuose me-i
Jis aprėpė visą pasaulį, nuo ra tas. Jis tvirtino, kad ne visi ka nes jie tapo per daug nepriklauso
vaitraščių, mėnraščių,
žurnalų tuose. Tačiau viską iki kruopely-į
šytojų vargų Argentinoje (" vie linami rašytojai nusipelno P. E. mi). Gyviausiai reiškėsi jugosla
bei biuletenių komplektus, o tės sudėjus ant svarstyklių, tur-j
na iš blogiausių") iki
naujų N. klubo paramos: "arklių", esą, vai.
prieš akis mirga naujų knygų re būt nusvertų tai, kas liudytų iš-!
areštų
Sovietų
Sąjungoje
bei
Ry negalima lyginti su "vieversiais", Per dvi dienas buvo kalbėta ir
cenzijos, dailės parodų aprašy eivijos kultūrinio gyvenimo lauri-;
tų Europoje. Pranešimas užsi remtini tik tie literatai, kurie ko daugeliu kitų klausimų: apie
mai, koncertų vertinimai, studi nes ir erškėtinės realybės gana!
baigė Pietų Afrika, kurios rašyto voja už "pažangią" ir "humaniš- vertimus, P. E. N. knygų seriją,
jų ir kongresų dienos, moksli palaimingą simbiozę ir joje dau
jų padėtis daug kuo primena ką" visuomenę. Man teko pain- 'premijas ir kt. Prasidėjęs asketišninkų suvažiavimai, kultūrinių giau ar mažiau nunokusius vai
Rytų Europą, kur nesutinkan formuoti delegatus apie svarbiau- kai, suvažiavimas baigėsi klegevakaronių temos, rašytojų lite sius. Neįmanu čia būtų visas sri
ratūros vakarai, premijos, konkur tis atidžiai pasijoti. Tačiau visose i Belgų delegatu Carlos de Radzltzky ir TietoamJethj rašytoją užsienyje ats- tieji su totalitarine religija tam sias Terlecko straipsnių temas: siu, įraudusiais veidais ir sočia
pa "negrais", pasmerktais "apart- tautų apsisprendimo teisę, isto- vakariene žurnalistų klube, Chelsai ir t. L Ir ne vien pagyrai, bet būtų T A I P ir N E procentas j tov* VHhi Hoai Trinh P-E.N. klubo suvažiavime Londone,
ir kritiškos pastabos. Lygiai kaip maždaug toks pat Stabtelėkimeį
_ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ — ^ — ^ — — ^ — — — — — — — — — rijos klastojimo pavojų, antise- sea rajone, prie kurio prisiglauir turi būti sveikame, natūraliam, detaliau tad bent prie išeiviško- į
mitizmo žalą, tikros demokratijos!dusi P. E. N. raštinė. Nuo siurnuovoką nepraradusiam ir vai šios grožinės ir kitokios literatu-! vo tikra retenybė. Tuo tarpu 1979 i Jonas Šliūpas", A Giedraitis "Mū-; svetimas kalbas, kur dar kasmeti reikalingumą, tautinės kultūros realistiškų drobių iki dickensišsius nešančiame kultūriniame ros. Praėjusių metų jos derlius metais išleista: Alinos Srupske- sų Jurbarkas", Red. A. Rūgytė j niai "The Violations of Human svarbą. Paminėjau, kad Rytų Vo- ikos linksmybės kalėdine nuotaigyvenime.
toli gražu neverčia mūsų nusi lienės redaguota antologija „Lit "Zanavykija" II L, Red. J. Puzi- į Rights in Soviet Occupied Lithu kietijos delegato pasiūlymas iške- ka besigaubiančiame Londone.
minti.
Štai poezijos knygos: Balio huanian Writers in the West",'|nas ir J. Palukaitis 'Tautinės ania" dokumentiniai leidiniai
Mūsuose tačiau ne kartą
Augino „Giesmės žydėjimo me- j Antano Vaičiulaičio lietuvių kai- į minties keliu", Vida Augulytė ir anglų kalba su praėjusių metų
bando įsipilietinti nuomonė, kad
tas", Jurgio BlekaiČio "Rudens bon išverstoji O. V. Milašiaus j J. Masilionis "Lietuvių literatū pabrėžtinos apimties 200 pusla
kultūriniame sektoriuje tegalimi
vienatvės' ra", Kazimieras Barėnas "Brita pių tomu!
vien laurai, tik laurai teiktini ritmu", Lietuvos pogrindžio eilė- poezija "Septynios
O buvo kruteta ne vien kny
nijos lietuviai", P. Klimas "Iš
kiekvienam, kas bent pirštą kul raščiai "Litanija" ir kt. Roma Povilo Gaučio išverstos ispano mano atsiminimų", Red. V. Ma gų leidyboje. Nesistengiant vis
nai
ir
novelės:
Aloyzo
Barono
Azorino novelės "Pirmasis ste
tūros vardu pajudino. O kad vi
"Laivai
ir
uostai",
Liudo
Dovy
buklas", Sigito Gedos poezijos ciūnas "Lituanistikos instituto, ko prisiminti ir ilgiau negalvo
sais amžiais ir visur greta laurų
darbai" IV t , Red. Janina K. jant, ryškiai iškyla ir vienuolik
egzistavo ir erškėčiai, mes jau dėno "Vasaros vidudienis", Jur pluoštas "Songs of Autums",
tasis Lietuvių katalikų mokslo
baigiame pamiršti. Kultūrinis gy gio Gliaudos "Perlojos respubli anglų kalbon išverstas Jono Zda-1 Rėklaitis "Lituanistikos institu- akademijos suvažiavimas Chicaka",
Juozo
Kralikausko
"įkaitę
nio,
ir
metų
užsklandai
pasiroto
1977
metų
suvažiavimo
darvenimas nėra tik angeliškas
akmenys", Algirdo džiusi Tomo Venclovo pasauli bai", A. Pakalniškis "Gyvenimo goje, ir septintasis Lituanistikos
džiaugsmas, jis buvo, yra ir bus Vilniaus
pakelėse", A. Rubšio "Raktas į instituto suvažiavimas New Yortaipgi žmogiškas skausmas, bus Landsbergio "Muzika įžengiant į nės poezijos vertimų knyga "Bal
Naująjį Testamentą" II t., Red. ke, ir Baltiškųjų studijų tarp
fr erškėtis. Pamirštama, kad iš neregėtus miestus", R. Spalio sai".
Jei peršoksime iš grožinės li- V. Adamkus "Santara — Šviesa", tautinė konferencija Stockholme,
skausmo, net labiau negu iš „Širdis iš granito" ir kl
B. Krištopaitis „Jūrų keliais", J. ir lietuviams atstovavimas PEN
džiaugsmo, gimė didieji žmonijos
Grožinės literatūros vertimų teratūros į kitas kultūrines sritis,
Karvelis "Prekybininko keliu" ir klubo delegatų suvažiavimuose
kūriniai. Gimė iš visos tautos gausa praėjusieji 1979 metai yra | ««> leidinių vėl rikiuosis netrum- ^
Brazilijoj ir Anglijoj, ir operos
8
skausmo, iš epochos skausmo, iš ypač išskirtini. Ankstesniais me- i P virtinė: Dr. A Kučas "Arki-, al
bei operetės Chicagoje, J. Katam tikros visuomenės skausmo, tais vertimų būdavo labai pasi- į vyskupas Jurgis Matulaitis — ! O kur dar "Lietuvos Katalikų
>Votų P.EJN. centro atstovė LavinU Derweru posMily pertraukos pokalbiuose.
(Nukelta į 2 psL).
iš asmeniškojo pavienio žmogaus gendama, jų pasirodymas būda-1 Matulevičius", J. Jakštas "Dr. į Bažnyčios KronHcos" vertimai į
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Lietuvos žydai ir „Holocaust
Dr. Juozas Prunskis, LTTHUANIA'S
JEWS AND THE HOLOCAUST,
pub. by Lithuanian American CountŠ, Inc., Chicago, UI., 1979.
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žydams buvo suteiktos žymiau| šios pozicijos ūkio, teismo k ad
trinktelėjimą tikrai nustelbs pa
(Atkelta is 2 psl.)
ministracijos aparatą" (Enc. Ju
vienių ir visuomeniniu pastan
činsko ir Br. Markaičio kūrybos gų bendrasis džiaugsmas, kaip,
daica, II t , 385 psl.). Lietuvių
koncertai, vokalistu ir instru sakysim, liepos mėnesio pradžio
Skyrely Žydai Lietuvoje ir ju komunistu partija buvo negausi,
mentalistu
rečitaliai, plokštelės je vėl Chicagoje įvykstanti didžio
kultūrinė autonomija dėstoma, daugumą jos sudarė žydai, lietu
ir teatrinės pastangos su premija ji tautinių šokiu šventė.
kuriomis sąlygomis žydai gyveno vių būta tik Vz visu narių.
Nedidelė tai knygutė angly Lietuvoje, pradedant Vytauto Di NKVD įstaigoje 50 proc. sudarė
J. Kelečiui ir kt Tegu ir ne išei
Neeilinis dėmesys taipgi turė
kalba, vos pusantro spaudos lan džiojo laikais (iš tikrųjų jie bu-^ rusai, 40 proc
vių dėka, o daugiau pačių vo
žydai ir tik 10
tu
būti skiriamas Kristijono Do
ko (48 psl. in 8°), bet joje su vo įsikūrę Vilniuje ir Trakuose proc. —lietuviai. Autoriaus žo
kiečių pastangomis surengta Va
nelaičio,
to mūsų grožinės litera
kaupta labai svarbi medžiaga.
karų Berlyne M. K. Čiurlionio
jau Gediminui valdant). Žydai džiais: "Suėmimai, kankinimai
įvairūs mūsų veiksniai, komi visą laiką netrukdomai tvarkėsi per tardymus, trėmimai į Sibirą,
tapybos originalu paroda ir jo tūros didžiojo pradininko, 200
tetai, organizacijos, paskiri veikė savo bendruomenėje iki pat vo kuriuose žydai dalyvavo, buvo
muzikinės kūrybos tenykštė de metų mirties sukakčiai atitinka
jai nuo pat pirmųjų tremties die kiečiu okupacijos Antrojo pasau pagrindinė priežastis, dėl kurios
monstracija yra visų lietuvių mai paminėti. Kaip mokslo'-ii
nų rūpinosi, kad būtų surinkta linio karo metu. Cituodamas iš kai kurie neatsakingi lietuviai su
praėjusių
metu
bendrasis kultūros prasme praėjusiuos me
ir paskelbta medžiaga
apie "Encyclopedia Judaica", Ecyclo- kriminaliniais palinkimais vėliau
džiaugsmas ir didelis lietuvių tuos ir auditorijose ir spaudoje
skriaudas, padarytas Lietuvai tiek pedia Zionism" ir iš kitu žydų prisidėjo prie žydu naikinimo".
dailės laimėjimas pasaulinėje dominavo Vilniaus universiteto
jubiliejinė sukaktis, taip naujuo
sovietinės Rusijos, tiek naciona- veikalų, autorius duoda statisti
plotmėje.
Žydų naikinimas nacių val
siuose ypač turėtų būti akcentuo
nalistinės Vokietijos. Per gana il nių ir kitokiu duomenų apie
Pabrėžtini ir Vilniaus univer
jamas Donelaitis, o tuo pačiu ir
gą laiką atsirado nemažai atsimi žydų gyventojų skaičių, ju ins dymo metais. Vokiečiai siekė vi
siteto
jubiliejiniai minėjimai vi
visos mūsų literatūrinės pastan
nimų,
dokumentų
rinkiniu, titucijas, mokyklas, tikybinę prak sai sunaikinti žydų tautą. Jau
soje išeivijoje. O kiek tuo laiku
gos. Cia jau nereikėtų pasiten
straipsnių, archyvų, bet viskas tiką. "Žydų tautinio atgimimo 1941. VI. 25 prasidėjo baisioji ak
žurnaluose ir visoje periodinėje
išsklaidyta po kartais jau nebe idėja turi gilias šaknis Lietuvoje... cija. SS Brigadefuehrer Stahlespaudoje buvo paskelbta išsamių kinti vien tik Donelaičio mir
cker
įsakė
saugumo
policijai
vyk
egzistuojančius leidinius. Nema Lietuvos žydai buvo vieni pirmųšios temos studijų bei ilgesniu ties diena — vasario 18, bet rei
dyti iš anksto paruoštas žiaurias
ža dalis unikalios medžiagos jau
ar trumpesnių straipsnių, nukal kėtų jam pašvęsti visy metą
yra žuvusi, mirus jos rinkėjams. JU, kurie propagavo mintį ž y j ^ ^ j į į ^ i i k v i d u o t i .
tas meniškas jubiliejinis medalis, parankias progas, rengiant lite
dams grįžti t Izraeli . Žymus au- j g
Taip per 35 metus nesulaukėm
uvo
stengtasi
sudaryti
įspūdį,
surengtos atitinkamos parodos ir ratūros vakarus, rečitalius, pas
torius L Cohen knygoje "Vilna"'
kaitas, simpoziumus, kultūrinės
veikalų, kuriuose būtų paskelbti
kt
(Vilnius) liudija: Lietuviams kad tai vietos gyventojai sponta
vakarones, gal net liejant sukaki
dokumentai, faktai, kuriais galė
valdant (Vilniaus kraštą), gy niškai reaguoja už žydu dalyva
O vasarą įvykęs Europoje ket tuvinius medalius, leidžiant su
tume ginti mūsų teises ir atrem
vimą
komunistu
terore.
Autorius
ventojai lengviau atsiduso, žydai
virtasis mušu jaunimo kongre kakties proga įvairius lddiniusnir
ti metamus lietuviams kaltini
pasijuto laisvesni negu bet kada". cituoja iš "Encyclopedia Judai
sas
taipgi yra akivaizdus faktas, prisimenant rašytoją, o tuo pa
mus. Ypač tokių leidinių pasige
Patys žydai pabrėžia, kad nepri ca", tuo įrodydamas, kad žydai
jog lietuviškosios veiklos kultūri čiu ir Mažosios Lietuvos likimą
dome, kai JAV žydai rodė pla
klausomos Lietuvos vyriausybė puikiai žinojo, jog žydų genoci
nės
ir kitokios pastangos lyg es Vasario 16-tos minėjimuos, nes
čiai išpopuliarintą filmą "Holo
buvo net įsteigusi atskirą minis- dą sugalvojo vokiečiai, o ne lie
tafetė
sėkmingai perduodamos į Donelaičio mirties dieną — va
caust", kuriame už žydų naiki
tuviai, su kuriais jie daugelį amteriją žydų reikalams, kad žydai » .
- ••
jaunųjų
kartu rankas. Todėl ir sario 18-ta beveik sutampa su
nimą Antrojo pasaulinio karo me
turėjo daug organizacijų, mo zių taikoje gyveno. Toliau faktu kaltinami ne tik vokiečiai, bet
Madona Assy bažnyčioje, Prancūzijoje žvilgsnis į Naujuosius metus yra Vasario 16-ta. Taipgi nepamiršti
kyklų hebrajų ir idiš kalbomis. tais ^ įrodomi lietuvių protestai i jacąues Lipdritz
šviesus ir viltingas.
na, kad šiemet sukanka 550 me
ir lenkai, lietuviai ir kt. Lenkai
Primenami žydų ministro pirmi prieš žydų varymą į ghetto, į S i ų ^ ^ g a r e u s i s skulptorius Jacąues Lipcbitz yra Lietuvos žydas, gimęs faiš karto karštai reagavo, o mes tu ninko Menachem Begin žodžiai koncentracijos lagenus, į šaudy- J „ ^ ^ M. R. Chiriionio tėviškėje, Druskininkuose.
Suprantama, iš anksto 1980- tų nuo Vytauto Didžiojo vainiką*rėjom tylėti ir net kentėti orga jo knygoje "White Nights", kad mus vyrų, moterų, vaiku, sene-:
tuosius vertinti šiandien dar per vimosi sumanymo ir nuo jo mir
nizuotus puolimus, daugiausia jo tautiečiai laikė Vilnių Lietu lių. Juk Laikinoji Lietuvos vy-j
anksti. Tačiau žvelgiant į gana ties spalio 27 d.
taikomus didžiausiai lietuviu ko vos Jeruzale (pats Begin karo riausybė buvo vokiečių panai- dai > *** i r lietuviai nukentėjo musų visuomenei yra gana ge stiprią 1979-tųjų pabaigą, var
Taigi jau esame 1980-tųjų
nu0
vokiečiu, autorius duoda ofi- rai žinoma. Ji turi būti priskaity gu ar būtų pagrindo pranašauti, greitkelyje Ir tikėkime,kad kūry
lonijai Chicagos Marąuette Par metu yra buvęs Lietuvoje). Žydų kinta, bet buvęs Lietuvos prezi-j
l ciaiius
žymiausių Lietuvos mote- i, „ , „. • »• •• • .
duomenis, kad SS dali- ta pne
kui.
A - • i i. • • . • • - v 'kad ateinantieji jau bus nuosmu- binių pastangų ratams lietuve
teologijos mokyklos Vilniuje, dentas dr. K. Grinius, buvę mi- n i u
Apie ją labai jautriai rašo zy-, u• ^ i^_\ T • . - . . \L ,
nistrai J. Aleksa ir kun. M. Krulietuviai iš viso neturėjo ir rų.
, rašytojas
\
. cFilipas
tr
•J
' i kio metai. Jeigu IT atsirastų ke- kojo gazolino nepritrūks.
1.
du
Friedmanas
lyje viena kita duobė, tai jos
k. brd.
savo knygoje "Their brother's
Vuotojas dr. uozas Prunskis Jis l y ) e . N e p 4 l a u s o m a i
l i ž ^ T O f Z L *
SL2f3E S f a j S
m o E d i a T i Keeper".
paskubo™ 1979meta,s paskel- į v a l s t y b e i k u r i a n t i , j jauni
^ J ^ ^ f a j J - j ^ t e
^ t £ ? * ^ > J *
a u n i ^žydai!
bė "Lietuva bolseviKŲ oKupaci- , ėjQ savanoriais į Lietuvos kariuoPadėkos laiškais Tai autenusLeidinyje minima ir padėka, i ten. Dokumente aus dem Proces1
pagal tarptauti- kų laiškų ištraukos daugiausia' kad prof. B. Sruoga kacete išgel
joje" (išleido jūrų
saunų Klai-l mono MOTV,Q?<, ,-„ ™ ^ A < - ; T S « * _ | ne vienas lietuvis už tai savo gal- nJe mobilizacija,
jūry šaulių
sen erausgegeben von Dr..:H
teise
neleistina okupuotame iš Izraelio, kuriuose išgelbėtieji Į bėjo žydę (raš. Savickio marčią), G. van Dam und Ralph Giordapėdos vardo kuopa Chicagoje) ir menę, nemaža jų mokėsi Lietu va ir turtu sumokėjo. Primena- krašte
vos mokyklose, žydai turėjo daug| mas faktas, kad vokiečiai buvo
>
nepavyko,
vokiečiai
nepraleidžia
progos atsiliepti gydytoju, advokatų, jų prekyba; ^
^
no. Europaeische Verlaganstalt").
Mtinti
^ g ^ j ^ ^ ^ ^ griebėsi barbariškos priemonės - dėkoja savo netikriems tėvams ar j Neteisin
trumpais, bet reikšmingais laiš klestėjo.
geradariams uz nuoširdžią glo-, A u t o r i u s r a š o . « K f i k v i e M
^
Maža toji dr. J. Prunskio gnybūrį už atsisakymą šaudyti nelai- paėmė lietuviu tautos įkaitus — bą
kais į neteisingas informacijas
gutė,
bet labai turininga, svarbi
n
turi
Sovietu okupacijos metu daug mingas aukas. Nepaslaptis ir tai, buvusius ministrus, profesorius, šiauliečiai
- r ! - Ž l advokatas
7 \ f " " TK.
' £
* i^
* *^* kriminalinio elemento, ir reikalinga. I ją įdėta daug
apie Lietuvą ir lietuvius JAV
Venskik
karininkus — ir nuga- lauskis, dr. D. Jasaitis, čia sutinspaudoje anglu kalba, dalyvau žydu pasiraškė komunistu ad-. kad vokiečiai savo budelius per- gydytojus,
«" v . . - • , . i- Z • kruopštaus darbo, kuris jau yra
no
uos
,
. , ,.
i sakingą uz tai, jei kuns lietuvis,
i Stutthofo koncentra- ,kame pavardes
ja tautinėse ir protesto demons ministracijos aparato viršūnėse, i rengdavo lietuvių uniformomis be J
ir keliu saugu- U j °
./.
, . , .' davęs reikšmingu
rezultatŲ:
i
tai jie patys liudija: "Sovie-! ir juos filmuodavo ekzekucijos cijos lagerį prie Gdansko. Iš jų miečiu — tos profesijos žmonės žydas ar amerikietis padare kn- reikia manyti, kad su ja susipaži
tracijose ir kt. Savo knygutėje tApie
Lithuanias's Jews and the" Ho- u valdžia tuoj uždarė visas heb--metu. Pasitaikydavo jaunų vy- P61" pirmuosius devynis mėnesius paprastai en block kaltinami kaip minalinį nusikaltimą? Tai būtų nęs Chicagos dienraštis: "Sw\
dvasinis "Holokaustas", ypač,
locaust" kerta žydams atsakymą! r a ^ i r sionistines kultūros orga-jru savižudybių, kai jie negalėjo devyni mirė ar buvo nužudyti, vokiečiu kolaborantai.
Times", kuris buvo pradėjęs tik
nizaci
Tik
kada
yra faktu, liudijančių visai
į jų kaltinimus lietuviams, dauJas, visą žydų spaudą, net kitaip išvengti nežmoniško įsakyautorius nepridėjo, kad_ be
rą kampaniją prieš tariamuosius
tos
Sia proga tenka dar kiek papil- priešingus dalykus. Kelios teksto Marąuette Parko lietuvius nacirf^
giausia remdamasis pačių žydų idiš kalba, pakeitė komunistiniais mo, taip pat ir atsitikimų, kada t a i įkaitų grupės buvo dar šimar tūkstančiai lietuvių, kan- j dyti ir paaiškinti kai kurias au- nuotraukos ir žymių žydu rašy paskelbė vedamąjį straipsnį, ap
literatūra. Ne lietuviai sumanė organais''. "Nauiam komunistų Patys žydai būdavo verčiami eiti
budelh
* Pareigas.
| ! * S 5 * * % l ^ e 3 ™ ^ * . i r toriaus informacijas. Ne vien tojų bei verkėju atsiliepimai at šaukdamas kaltinimus. Aprimo ir
žydus persekioti, bet vokiečiai ir režimui prireikė žydų inteligen1
remia piktu fanatikų ir filmo
?[ j pradėtoji akcija, pasireiškusi or
vykdė baisias žudynes, dažnai tijos patirties bei gabumų, tad Įrodinėdamas, kad ne vien žy- kalėjimuose. Uždarę aukštąsias adv. K. Venslauskis ir dr. D. Ja"Holocaust"
autorių insinuaci ganizuotomis demonstracijomis*!*
saitis
pasižymėjo
žydu
gelbėji
mokyklas
Lietuvoje,
vokiečiai
lietuviais prisidengdami.
gabenosi jaunimą į Vokietiją dar mu, bet ir jų žmonos. Yra žino jas, kaltinimus. Taip dr. Levi, kėlusi mūsų kolonijos gyvent?
Dėl paties žodžio "Holocaust".
ma, kaip uoliai rūpinosi ištrauk hebraiško universiteto Jeruzalė jų tarpe baimę bei karčios skriau
bams karo pramonėje.
Jis mažai žinomas ir plačioms
je profesorius rašė pik. K. Ali
angliškai skaitančioms masėms,
Gelbėjo žydus, nepaisydami pa tais iš ghetto Sofija Lukauskaitė šauskui: "Aš niekad nekaltinau dos jausmus. Ši knygutė turėtų
juo labiau reikalingas paaiškini
vojaus gyvybei. "Naciai ypač siu - Jasaitienė. Taip pat pakarto visos lietuvių tautos". Rašytojas būti išversta į lietuvių kalbą, kad
mo lietuviškam skaitytojui.
to dėl lietuviu pastangų gelbė tinai kaip žydu gelbėtojas mini Meras jautriai maldos žodžiais kiekvienas raštingas tautietis tu
ti žydus". Seka ilgas sąrašas as mas Kipras Petrauskas, tuo tarpu mini visus tuos žinomus ir neži rėtu po ranka sukauptus arg**»
" Holocaust?' — senas rituali
menų, kurie buvo gestapo* suim jo žmona, aktorė Elena 2alinke- nomus, kartais matomus ar nie mentus prieš mūsų priešu puo»
nis, sakralinis terminas, kilęs iš
limusL
kaip tikra motina su diti arba ištremti į Vokietiją, jų dvičaitė,
graiku kalbos Holokaustos ir
turtas konfiskuotas, sodybos su- e l e m e i l e užaugino mažytę Po- kad nematomus asmenis, kurie
reiškiąs visišką aukos (gyvulio)
Betgi ši brošiūrėlė neturėt?
degintos, ar net sušaudyti ar vie- i rarancaitę (dabar žinomą smui- visoje Lietuvoje, miestuose, mies
kinmke
sudeginimą ugnyje, kartais ir ri
teliuose,
kaimuose
ir
bažnytkai
sustabdyti
išleidimo
išsamaus
šai pakarti, kaip tai atsitiko Kau- !
Mazurkevič), gavusią fe
tualinį susideginimą. 2odis buvo
miuose,
nepaisydami
žiaraus
te*
tuvisk
veikalo mūsų tautos garbei ap^
ne. Primenama Lietuvoje S. B i n - i
3 Danutes vardą ir giliai
perimtas romėnų, kur įgijęs for
1
roro
»
gelbėjo pasmerktuosius ginti ir istorinę teisybę plačiai pa
kienės išleista knyga "Ir be gink prisirišusią prie savo netikrosios I
mą Holocaustum, prancūzų —
mirtL
J į nurodoma,^ kad net sauliui iškelti.
lo kariai", kurioje išvardinta apie motinos. Gaila, kad tekste, ypač
Holocauste; vokiškai jis verčia
pats vokiečių teismas Ulme 1959
1.000 pavardžių tų žmonių, ku paraše po nuotrauka (24 p.) 'pa
Norintieji dr. J. Prunskio kny
mas das Brandopfer, lenkiškai —
m. pripažino, jog už žydu likvivartotas
žodis
"Jewess"
—
tai
re
rie
gelbėjo
žydus.
Ir
"Encyclope
gutę
"Lithuania's Jews andnhe
calopalenie, lietuviškai sakytu
dia
Judaica"
žino
keletą
žymiu
ta
anglu
kalboj'e
moteriška
for
davimą
buvo
atsakingi
vokiečiai
Holocaust"
gauti, tesikreipia'f
me — kraujo auka. Ritualas
naciai
ir
kaltininkus
nubaudė
lietuviu,
kurie
ar
padėjo
nelai
ma ,turinti kiek paniekinamą atLietuvių Amerikos Tarybą 2606
mums žinomas iš žydų tikėjimo
]
mingiesiems
pabėgti
iš
ghetto,
ar
spalvį.
Gerai,
kad
visur
dominuokalėjimu
(remiamasi
"KZ
VerWest 63rd Str., Chicago, III*
Senajame Testamente. Pagal žo
kalėjimo, kurie šelpė juos pini ja išsireiškimas "Jewish women". i hrechen vor Deutschen Gerich- 60629. Gaunama ir "Drauge". *J
dynus tas žodis tik figūratyvine,
gais, darė rinkliavas jų naudai,
perkeltine prasme reiškia bend
parūpindavo
suklastotas metri
rai visišką sunaikinimą. Matyt,
MBH
kas, pagaliau slapstė juos savo
filmo "Holocaust" autoriai tą ri
namuose, kai kuriems net padėjo
tualini terminą panaudojo ant
pasiekti užsieni.
raštei, norėdami dar labiau dra
matizuoti savo tautos tragediją.
Gaila tik, kad tų vardų yra
per mažai. Kol dar gyvi liudinin
Dr. J. Prunskio knygutė turi
kai,
reiktų tuos sąrašus papildy
kelis skyrius. Pirmajame, Lie
ti.
Niekur,
pavyzdžiui, nepami
tuvos žydai ir Holokaustos, auto
nėti
Marija
Nemeiksaitė,
jos bro
rius pabrėžia, kad proporcingai
lis dr. Juozas Nemeikša, Vanda
nedidelio skaičiaus žydų tauta
Janavičienė,
gydytojo žmona is"
yra davusi žmonijai nepaprastai
Alytaus.
Jie
ypatingu sumanu
daug gabių ir iškilių asmeny
mu
išsaugojo
ne vieną pasmerk
bių. Jis išvardina kai kuriuos iš
tąjį. Reiktu turėti ir tikslesnių
mūsų laikų ir pamini, kad ne
duomenų
apie tas šviesias asme
mažai jų yra kilę iš Lietuvos,
nybes,
kukliai
išlikusias šešėly
kaip gydytojai E. Landau, B. Zaje.
charinas, menininkai Ch. SoutiChaim Sourine (1894-1KS).
Skerdiena
ne, J. Lipchitz, smuikininkas J. Pasaulinio garso ekspresionistines tapybos meistras Chafan Soutine yra isto
Kr-staus galva
W, Zorach
Sv. Jonas Krikštytojas
WUliam Zonch
Herojiškos pastangos.
Čia W1IHam Zorach
Morą
Chaifoc (jis rašosi Heifetz, Ja- rinėje Lietuvoje (prie Minsko) gimęs žydas, mokęsis ir savo tapytojo keJia.
skaitome s m u l k ų a p r a š y m ą tik- j Wlfliam Zorach yra žymu. A M t a A^ptorioa, t**, gtae, U ^ ^ o j e , Jurbarke. 1887 m. Savo atsiminimu
scha).
pradėjęs Vilniaus meno mokykloje.
TOS didvyres OnOS Šimaitės, k u - gojo \ii nj did>'»- meile ir nostalgija raio apie u v n tAvUke, Nemuną Ir jame plaukiančius įleliua
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Herojiškoji žemdirbio dalia
Juozas Baltušis, SAKMĖ APIE
JUZĄ. Išleido "Vaga" Vilniuje,
1979 metais.

FR. VISVYDAS

gingo žemdirbio veiklos epu. Są
Neseniai perskaičiau iš po pre lytis su gamta byloja sodriu lyriz
kystalio gautą Juozo Baltušio mu. Iš kasdieniškų detalių, kiek
naujausią romaną "Sakmė apie vieno apgalvoto ryfitingo judesio, o
Juzą". Perskaitęs priėjau išvadą, kartais graudaus susimąstymo
jog apie Lietuvos valstiečio gyve- trykšta žmogaus ir gamtos sąs
nimą, originaliai rašant, galima kambis. Rodos, išmintinga Būtis
dar daug ką pasakyti.
valdo visus veiksmus. Kietą dar
Sakmėje J. Baltušis atidavė kū bą lydi dvasinė atvanga.
rybinę duoklę nepriklausomam,
Išlikti visiškai nepriklauso
darbščiam, savo aplinką mylin mam ar vienišam Juzai neįma
čiam Lietuvos žemdirbiui. Kas noma. Žmonės patys ateina pas
ypatinga, romane tarsi pašlovi jį, traukiami jo žmogiškos tvirty
namas rupus individualumas. Gi bės, jieškodami pagalbos. Santy
liaudies balsas išlieka pilkai ne kiai su jais yra santūrūs, netgi
reikšmingas. Keistuolis Juza ste šiurkštūs. "Kietas senis, tiktai
bina skaitytoją. Tokio charakte kietas iš viršaus, o širdį turi auk
rio mūsų kaimo prozoje dar ne sinę". Dėl tos auksinės širdies
Juzos Kairabalėje prasiveria maž
buvo.
Knygos tekstas, kaip dera "Par daug visos epochinės Lietuvos
duotų vasarų" autoriui, skam žaizdos. Skaudi patirtis brandina
ba gaivia kalba. Dialogai perne Juzos tylų herojiškumą.
lyg trumpi, tačiau daug sakantys.
Yra knygoje neužmirštamų
Veikėjai dažniau patyli, nei tuš epizodų, tiesiog
sukrečiančių
čiai šneka. Juzos stebėjimo ir vaizdo autentišku tragizmu, nors
mąstymo fragmentuose atsive pasakojimas tuo metu išlieka
da įdomi spalvinga informacija blaiviai objektyvus. Itin išsiski
apie kaimo žmogaus darbą, daik ria Juzos žūtbūtine paslauga
tus, tradicijas, troškimus, apie kraumvininko žydo šeimai. Pri
gamtos dėsnius, gyvūniją, aug glaudžia juos, slepia. B kiekvie
meniją. Skaitai ir mokaisi.
no sakinio jauti, kaip baisiai ši
Veiksmas apima nepriklauso nelaimė slegia Konelrus ir Juzą.
mos Lietuvos tarpsnį, vokiečių ir Tačiau žemdirbys daro tai, kas
bolševikų okupacijas. Nelaimin reikalinga — su doro žmogaus
ga' meilė atneša Juzai neišdy- logika. Su pasišventėlio kantry
rantį sopulį. Per visą gyvenimą be.
jos vaizdas taip ir neišeina iš Ju
J. Baltušio pasakojimas, kad
zos galvos. Vinciūtė išteka už pa ir įtaigus, daugeliu atžvilgių ne
siturinčio ūkininkaičio Stonkaus. išvengia šališko įvykių spalvini
Malšindamas gėlą, Juza nuspren mo pagal tarybinę formulę. Ji pa
džia ūkiu dalintis su savo broliu sidaro "būtina", aprašant lietu
Adomu ir seserimi Uršule
Iš vių tautos akistatą su įsibrovė
tikrųjų visą ūkį atiduoda jiems. liais iš rytų. Pavyzdžiui, auto
Pats eina kurtis į nuošalų rais- rius niekais nuleidžia trėmimų
tingą žemės sklypą, vadinamą siaubą. Net anekdotą įterpia: iš
Kairabaie, šalia liūno, čia auga vežimų vykdytojai,
Stonkhikui
vien samanos ir viksvos, žliugsi pabėgus, kad suimtųjų sąrašas
vanduo, žmonės čion ateina tik būtų pilnas, į sunkvežimį įgrūdo
pašienauti ar uogauti.
nieku dėtą mažažemį Jocį. Des
Juzos kūrimasis Kairabalėje tis, trėmimai tada nebuvo jau to
tampa didžiai pamokančiu na- kie tragiški. Autorius paprasčiau

(VISIŠKAI SLAPIAI!)
Č^.

Imkime pačią Kairabaie, aplais
tytą žemdirbio prakaitu. Ar jos
visa buitis — sunki pradžia besikuriant, suklestėjimas ir paga
liau negandų metai — nesim
bolizuoja Lietuvos padėtį abiejų
karų gniaužtuose. Turiu minty
nepriklausomos Lietuvos padėtį.
Juza nuolat giria savo Kairabalės nepriklausomumą. Nori čia
gyventi taip, kaip jo vidus reika
lauja, puoselėti dar iš senelio Jo
kūbo paveldėtas tradicijas. Kas
damas šulinį, jis suranda dviejų
atėjūnų kareivių — vokiečio ir
ruso — griaučius. Palaidoja juos
viename karste. Ant kapo pasodi
na vyšnios medį. Vėliau dar pa
stato ąžuolinį kryžių su erškė
čiuotu, jo rankomis Bdrožtu Kris
tumi. Lietuva Juzai yra kryžiaus
kraštas.
Kuklūs herojai labai retai susi
laukia teigiamo atpildo. Taip at
sitinka su Juza. Lemtingu mo
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VLADIMIRAS VOJNOVICIUS gimė 1932 m.
l-ttgsėjo 26 d. Dušanbe mieste. Būdamas 16 metų,
baigė amatų mokyklą. Dirbo stalium, šaltkalviu,
aviomechaniku, geležinkeliečiu, rajoninio vykdo
mojo komiteto instruktorium, radijo redak
torium. Pusantrų metų mokėsi pedagoginio insti
tuto istorijos-filologijos fakultete. Nuo 1962 iki
1974 buvo TSRS Rašytojų sąjungos narys. 1974
m. vasario 20 d. buvo pašalintas iš Rašytojų
sąjungos už atvirą laišką Sąjunginei autorinių
teisių gynimo draugijai, kuris buvo atspaus
dintas Vakaruose.
Vojnovičiaus žymiausią bei populiariausią
romaną „Nepaprasti kareivio Ivano Conkino
nuotykiai" 1975 m. pavasarį vienu metu išleido
amerikiečių, prancūzų, italų, švedų bei vokiečių
leidyklos. Kiti kūriniai: „Du draugai", „Noriu
būti sąžiningas", „Mes čia gyvename", „Ivanktada", „Pretendentas į sostą" (Conkino II d.) ir
t.t.
Rašytojas VI. Vojnovičius yra vadinamas
„disidentu per prievartą". Kalbėdamasis su Vak.
Vokietijos savaitraščio „Die Zeit" bendradar
biu, jis taip išsireiškė: „Pagal savo charakterį aš
visiškai ne disidentas. Apskritai, aš žmogus apo
litiškas... Tačiau yra dalykų, kurie neduoda man
ramybės... aš tiesiog negaliu neprotestuoti.
Vojnovičius tebegyvena Maskvoje ir yra nuo
lat varginamas saugumo. 1976 m. rudenį jam
buvo išjungtas telefonas. Ta proga Vojnovičius
raštu kreipėsi į TSRS ryšių ministrą Talyziną.

Gerbiamas Nikolajau Vladimirovičiau,
Kupinas giliausio nerimo, pranešu Jums,
jog Jūsų vadovaujamos liaudies ūkio šakos
iiduje slepiasi tarptautinio Įtempimo mažiSkno priešas, pasiglemžęs atsakingą MaskjĮSe miesto telefono tinklų viršininko postą.
* Štai kaip man pavyko jį atskleisti. Š.m.
rugsėjo 20 d., nusprendęs pasinaudoti
paslaugomis, kurias telefono tinklas teikia
iavo abonentams, aš paskambinau į Bos
tono miestą (JAV) savo asmeniniam drau
gui, poetui Naumui Koržavinui ir su juo
maždaug taip pasikalbėjau:

Bijokit ligos,
bijokit persekiotojų ir ištrėmimo,
bijokit akių užtemimo ir išprotėjimo,
bet nebijokit manęs,
nes aš gimiau kartu su jumis jūsų motinų įsčiose,
idant,
atėjus laikui,
paruoščiau jus miegui.
Toks yra mano darbas.
Viso pasaulio žodynai mane vadina mirtim,
bet tai yra vardas,
kuris man nepatinka,
nes mano tikrasis vardas yra suramintoja
bei palydovė iš šio pasaulio į kitą pasaulį.
Jeigu nebūtų nakties,
tai nebūtų ir sekančios dienos ryto,
jeigu nebūtų žiemos ir speigo,
tai nebūtų ir jokio pavasario,
jeigu nebūtų manęs,
tai nebūtų ir prisikėlimo iš mirusiųjų.
Taigi,
kartoju,
nebijokit manęs,
nes aš esu jūsų geroji bičiulė ir palydovė.

DVI VIENO PINIGO

mentu jis kiekvienam ištiesė pa ną. Užkūrė keršto liepsną. Ati
galbos ranką. O vis dėlto Vin džiam skaitytojui aišku, jog dėl
ciūtė, po 12 metų iš Sibiro sugrį visko kalti į Lietuvą smurtą at
žusi (maloningos amnestijos dė nešę įsibrovėliai.
ka!), prakeikia Juzą. Ji ton palai
Romane paliesti įvykiai per
dojo vyrą, o čia, jai atrodo, Juza daug mums opūs, kad, juos apėję,
yra kaltas dėl jo sūnaus žuvimo.
kalbėtumėm tik apie literatūrinę
Jaunojo Stonkiuko antitarybi veikalo vertę. Norom nenorom
nis charakteris romane sudar j šalia grožinės tiesos rikiuojasi ir
komas ir morališkai, ir psicholo Į istorinė tiesa. Jei žemdirbio Jugiškai. Elgiasi jis kaip blogai su zos charakteris yra reljefiškai
reguliuotas blogio automatas. Tie ' meniškas, jei jo herojiškumas pasiog krečia tragiškas nesąmones. I lieka dvasioje skaidrinantį at
Jam autorius nedavė nė vienos švaistą, tai istorinio fono pavaizsiužeto pastraipėlės
apraudoti , davimas jau nepakyla iki tokio
I lygio. Ką padarysi — dabartinė
nekaltai išvežtus tėvus.
O šis įvykis neabejotinai iki mis sąlygomis Lietuvoje tai neįmapamatų sukrėtė Stonkiuko būse ! nomas dalykas.

kad mes gyvename tarptautinio įtempimo
mažinimo epochoje, kai suartėja žemynai,
kai tarpusavio žmonių ryšiai bei pasikeiti
mas informacija (tegul ir bereikšmė) tapo ne
tik prieinami, bet ir skatinami šalių, pasi
rašiusių Helsinkio susitarimą.
Deja, įtempimo mažinimas truko neilgai.
Sekantį rytą, nukėlęs telefono ragelį, su šird
gėla suvokiau, jog pastarasis tyli lyg žuvis.
„Kažkas sugedo". — tariau sau ir nuėjau į
artimiausią telefono būdelę.
— 151-28-53? — žaviu moterišku balsu
— Alio, — tariau aš poetui Koržavinui. dar kartą paklausė remonto biuras.
— Tai Jūsų telefonas?
— Heilo, — atsiliepė jis.
— Mano.
— Kaip gyvuoji?
— Išjungtas už chuliganizmą.
— Nieko sau. O tu?
Aš sumišau ir padėjau ragelį. Tačiau po
— Ir aš nieko sau.
Mūsų Tėvynės sostinėje buvo diena. kiek laiko vėl paskambinau.
— Atleiskit, gal aš nenugirdau... už ką
Šviesi dešimtojo penkmečio diena. Mūsų
Žmonės, pagauti entuziazmo dirbti, kėlė išjungtas?
— Tai jūsų telefonas? — vėl buvau pa
aukštyn naujus pastatus, valdė įvairius
mechanizmus, lydė plieną ir davė šaliai klaustas.
— Ne, ne mano, — atsakiau šį sykį.
anglies*).Tuo pat metu Bostono mieste,
— Išjungtas nesumokėjus.
savaime suprantama, buvo naktis. Tamsos
Prieštaraudamas chuligano reputacijai,
priedangoje siautė gangsterių gaujos, lieps
stengiausi
būti mandagus.
nojo Ku-Kluks-Klano deglai, rūko marihua
— Jūs ką tik paminėjote kitą priežastį.
na, nesulaikomai krito dolerio kursas, pra
radę viltis bedarbiai iš vakaro būriavosi prie Prašau, pagalvokite ir atsakykite tiksliau.
darbo biržos tokiomis ilgomis eilėmis, už ką išjungtas mano telefonas.
Regis ji sumišo. O gal ir ne.
kokios mūsuose pasitaiko tik prie kilimų ir
— Jūsų telefonas išjungtas pagal nuro
dešros.
Matyt, prislėgtas šios niūrios aplinkos, o dymą iš viršaus.
— Iš kokio maždaug viršaus?
gal tiesiog mieguistas poetas Koržavinas į
— Galima pagalvoti, kad jūs to nežino
mano klausimus atsakinėjo suglebusiai ir
te?
apgraibomis:
— Aš nežinau.
— Kaip Liuba? — teiravausi aš apie jo
— Keista. — Ji man aiškiai netikėjo. —
žmonos sveikatą.
— Liuba? — pakartojo jis padrikai, pagal Tuomet paskambinkite tokiu ir tokiu tele
savo atsilikusią pasaulėžiūrą. — Liuba fonu, ir jums pasakys.
Aš paskambinau tokiu ir tokiu telefonu,
miega. 0 kaip Ira?
po
to dar kažkokiu, o po to dar ir dar. Asme
Manau, Jums bus malonu sužinoti, jog
Jūsų vadovaujama ryšių sistema veikė be nys, su kuriais kalbėjausi, atsisakinėdavo
priekaištų. Girdimumas buvo toks, tarytum man nurodyti savo pareigas bei pavardes,
užsimiegojęs poetas Koržavinas sėdėtų ne atsakinėdavo mįslėmis bei užuominomis ir
priešingoje planetos pusėje, o kažkur visai aplamai mane apėmė toks jausmas, tary
greta. Pats mūsų pokalbis, kaip man atro tum aš skambinčiau ne į telefono mazgą, o į
dė, nekėlė jokio susidomėjimo pašalinei au kažin kokią pogrindinę organizaciją. Neįti
siai, tačiau jis akivaizdžiai bylojo apie tai, kėtino triūso dėka man vis tik pavyko iš
aiškinti, kad mano telefonas išjungtas
Maskvos miesto telefono tinklų viršininko
*) „Duoti saliai anglies" rusų k. turi ir kitą, ironišką at
spalvį, kas maždaug atitiktų „plušėti, prakaituoti" Viktoro Fadejevičiaus Vasiljevo nurodymu.
Tačiau už ką?
(vert.)

draugui T AL YZINUI N. K
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AŠ ESU JŪSŲ GEROJI BIČIULĖ IR PALYDOVĖ

Štai raudonarmiečių tankų in
vazija į Lietuvą apibūdinama
"negardžiais dūmais", kuriuos vė
jas atpūtė nuo kelio į Maldyniškę. Taip pat įsidėmėtina, kad
silpno būdo Adomas, nesugebė
jęs tvarkytis gerame
ūkyje,
džiaugiasi bolševikų atėjimu, o
tvirtavalis brolis Juza išlieka abe
jingas. Jam Lietuvoje keičiasi
valdžia, o visos valdžios vienodos.

TSRS Ryšių Ministrui
VLADIMIRAS VOJNOVICIUS

l/ictucid

siai užsimerkia prieš faktą: visa
Lietuva anuometinį terorą per
gyveno su dideliu skausmu ir
pykčiu. Bolševikus už tai smerkė
net neturtingiausi miesto darbi
ninkai. Tai istorinė tiesa. Jos neištrinsi partiniu trintuku.
Žinoma, J. Baltušis yra per ge
ras ir per jautrus prozininkas,
kad nenutuoktų, kaip tuomet
vystėsi istoriniai įvykiai ir kokios
vyravo nuotaikos žmonių tarpe
Todėl vienur kitur bando šiek
tiek išlyginti prasilenkimus su
tiesa. O gal tai tik slidžios teisy
bės ylos, nesąmoningai lendan
čios B tarybinio maišo?

PUSĖS

Anksčiau prisimindavau tavo veidą,
ir mane aplankydavo šventiška popiečio nuotaika.
O dabar,
kai daugiau tavo veido nebeprisimenu,
visos dienos man yra paprastos ir kasdieniškos.
Tik pirmadienis,
tik antradienis
.
arba trečiadienis.
Ir jau niekad daugiau neaplanko manęs sekmadienis.
II
Saulė leidžiasi.
Vyšnių sodas yra raudonas.
Tavo lūpos,
kaip saldžios vyšnios,
yra raudonos.
Ko dar trūksta?
Manau,
kad trūksta tiktai plokštelės
ir prieš karą seniai pasenusio

Štai sėdžiu aš. mieliausias Nikolajau
Vladimirovičiau savam bute, atkirstam nuo
viso pasaulio ir kartoju sau tą patį klau
simą: už ką?
Na, kas liečia nesumok ėjimą, tai be abejo
melas. Už paslaugas, teikiamas man ryšių
organų, aš visad moku labai tvarkingai.
Mano, kaip vieno iš pavyzdingiausiųjų
mokėtojų paveikslą Jūs drąsiai galėtumėte
pakabinti savajame kabinete ar netgi gat
vėje priešais Jūsų ministerijos pasta
tą. Chuliganizmas? Bet kodėl gi tuomet
bausmės laipsnį nustato ne teismas, o tele
fonų viršininkas? O kas bus, jei jo pavyz
džiu paseks elektros, lifto, dujų, vanden
tiekio, kanalizacijos viršininkai? Juk tai
tiesiog juokinga! Tai juk gali prasiskverbti į
laikraščius. Tatai gali pasisavinti ir linkę į
sensacijas vakarų „balsai" ir armėnų radi
jas.
Ir kuo gi pasireiškė mano chuliganiz
mas? Poetui Koržavinui aš nieko chuli
ganiško nepasakiau. Jūs galite jam paskam
binti ir patikrinti, jei, žinoma, nesibai
minate, kad po to ir Jūsų telefonas
nutils. (Beje, aš manau, jog Jūs turite keletą
telefonų ir, jei vienas iš jų pasirodys išjung
tas, Jūs laikinai galėsite naudotis kitu). Gal
chuliganizmu laikomas pats faktas, jog
kalbamasi su kita šalimi? Tai kam gi tada
abonentams teikiamos tokio pobūdžio chuli
ganiškos paslaugos?
Atsakymas
„patys žinote" taipogi
neatrodo man patenkinamas. Aš nežinau,
Nikolojau Vladimorovičiau.
Netgi prie būdingos man savikritikos ne
galiu įžvelgti savo veiksmuose nieko chu
liganiško. 0 tai, kad Jums pavaldus Vasil
jevas klausosi svetimų pasikalbėjimų, pats
meluoja, verčia meluot kitus ir atima iš žmo
nių galimybę tarpusavyje bendrauti, tai ir
yra pats tikriausias chuliganizmas. Na,
galima būtų parinkti ir daugybę kitokių api
būdinimų: neteisėtumas, savivaliavimas,
tironija — nežinau, kas Jūsų skoniui labiau
tinka.
Tačiau ne apibūdinimai esmė. Reikalas
tas, kad yra (galbūt Jūs girdėjote) vadi
namos žmogaus teisės, pagal kurias Žmo
gus turi teisę ne vien tik kaip dainos žo
džiuose „į mokslą, poilsį bei darbą", bet ir į
kitas smulkmenas. Dalinai ir į tokias, kaip
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laisvai išreikšti tai, kas ateina į galvą, pasi
keisti informacija, idėjomis ir užmegzti ry
šius vienam su kitu. Man su Jumis ar su
poetu Koržavinu, arba Jums su poetu Koržavinu, arba dar su kuo tik panorėsite, nepra
šant Jums pavaldaus Vasiljevo leidimo. Ir
štai šios mudviejų teisės civilizuotam pasau
ly yra neatimamos, o jų saugojimas yra
viena iš svarbiausių įtempimo mažinimo
sąlygų. Jos paminėtos įvairiuose tarptauti
niuose susitarimuose ir iškilmingai paskelb
tos tuose pačiuose Helsinkio susitarimuose,
po kuriais Tarybinės valstybės vardu asme
niškai pasirašė Leonidas Iljičius Brež
nevas. Tad, išjungdamas manąjį telefoną,
Vasiljevas ne tik daro sau gėdą kaip chuli
ganas, bet ir mėgina abejoti Tarybų Są
jungos nuoširdžiomis pastangomis, vyk
dant įtempimo mažinimo procesą, o taip pat
stato į nepatogią padėtį asmeniškai drg.
Brežnevą.
Ne man Jums teigti, Nikolajau Vladi
mirovičiau, jog dar nemaža yra visame
pasaulyje įtempimo mažinimo priešų. Gerą
pagalbininką jie sau rado mūsų šaly! Juk
dar nė vienam iš jų, netgi „pagarsėjusiam"
Džordžui MINI nepavyko išjungti nė vieno
telefono. O Vasiljevui pavyko. Girdėjau, jog
jis tai daro nebe pirmą kartą, jog jo vado
vaujamas telefoninis teroras pasiekė nere
gėtų maštabų.
Nežinau, kaip Jums, bet man padėtis
atrodo grėsminga. Pasiglemžę telefoninį
tinklą, įtempimo mažinimo priešai gali nu
žengti ir toliau. O jeigu jie į savo rankas
paims dar priedo ir paštą, telegrafą, radiją
bei televiziją, tai tuomet... Jūs patys žinote,
kas atsitinka panašiais atvejais.
Idant mūsų šalis būtų išgelbėta nuo tokių
nemalonių pasekmių, prašau Jus nedel
siant pašalinti Vasiljevą iš užimamų parei
gų, o naujajam MMTT (Maskvos miesto
telefono tinklų) viršininkui įsakyti įjungti
mano telefoną.
Priimkite mano tikriausios pagarbos
Jums užtikrinimą.
Vladimiras Vojnovičius
Maskva, 1976 m. spalio 10 d.
Iš rusų kalbos vertė V. R. — L.
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Šeštadienis, 1980 m. sausio mėn. 5 d.

Giedrės Žumbakienes ofortų paroda

Donelaitis sugrįžo į Tolminkiemį

Kaip kartais plona poezijos
• M H
knygelė gali būti vertingesnė už
šimtapuslapinį tomą, lygiai pa
lyginti nedidelė, tiesiog kameri
nio pobūdžio dailininko paroda,
gali prašokti net kelių didelių
salių ekspoziciją. Tokiam teigi
mui pagrįsti gerai tinka šiuo me
tu Balzeko Lietuvių kultūros m u 
ziejuje, Chicagoje, vykstanti dail.
Giedrės Žumbakienes ofortų pa
roda. Nedidelės apimties ir nedi
delio formato eksponatų paro
dai muziejaus antrojo aukšto be
veik miniatiūrinė saliukė labai
patogi. Gerai įrengtas paveikslų
apšvietimas, turimos erdvės pa
dalos ir visa kita tiksliai akcen Pokalbis G. 2umb«kicnic parodoje. U kabfe į dešinę: dafl. Adolfu Valeika,
tuoja
eksponatus.
daiL Giedre 2ua*aJdeač k adv. Povflaa ZHDtekfc.
Nuotr. V. Noreikos
Donelaičio statytoji Tolminkiemio bažnyčia, lietuvių rūpesčiu prikelta
Išeivijos
dailės
parodose,
repre
karo paliktųjų griuvėsių.
zentacinėse išvykose į amerikie
Visur ji tiksliai žinojo, ką daro ir demonstruoja visu išraiškos ir
visų lietuvių piligrimine vieta. O lankysis nepamirštamam Done čių galerijas ir viso Chicagos kaip t a m e daryme pasiekti ge temų pločiu nuo klasiško me
miesto dailės gyvenime Giedrės
kurie negalės tenai nuvykti, tie laičio Tolminkiemyje.
džių peizažo iki
abstrakčiųjų
riausių rezultatu.
Žumbakienes vardas jau dauge
kz.
bent širdimi, ypač šiais metais,
Šiuo metu vykstančioje paro formų kompozicijos bei erdvės
lio yra ryškiai įsidėmėtas. Tai
doje dailininkė vėl stebina nau kosminių perspektyvų, iš kurių
dailininkė, kuri dirba n e vien
ju, bet ir labai tvirtu žingsniu, 'ėl grįžtama prie miniatiūrinio žo
"laiko užmušimui", bet ir reik
pateikdama žiūrovui kelias de lės stiebelio. Ir visa tai atlikta ne
kiai pateikiama skaitytojui reikiama
liam savęs išsakymui tiek formi
šimtis ofortų. Visi jie pasižymi atsitiktiniu linijos brūkštelėjimu
statistika, kai kurie praeities faktai
M*
ne, tiek intelektualine prasme.
klasiškai įnoringos linijos plasti ar spalvos nutėškimu, bet labai
ir dabarties gyvenimo situacija, kad
Įdomu dar ir tai, jog ji gana stip
ka, plokštinių figūrų bei dė išmąstytu, išstudijuotu, be abe
"Kronikoje" randama dokumenta
riai jaučiasi įvairiose dailės tech
mių artistišku
žonglieravimu, jo, Škicuose ne kartą išbandytu
cija skaitytojui būtų labiau supran
nikose. Prisimename, kurį laiką
tiksliu, bet ir labai nuosaikingu ir tik paskui tiksliai įkūnytu už
tama.
ji buvo pasinėrusi į tapybą me
• Algirdas Landsbergis, MU
moju. Tai tikrai kažkokiu sidab
spalvos naudojimu.
UETUVIS ŽURNALISTAS, talo lydiniuos, po to nesišalino
ZIKA J2ENGIANT I NEREGĖ
riniu grynumu skambanti paro
Aigirdacl o
Rankos įgudimą ir intelekto
1979 m., Nr. 8. Leidžia Lietuvių grynosios tapybos, vėl gerokai lai
TUS MIESTUS. Novelės. Išleido
da.
Landsbergis
žurnalistų sąjungos Centro valdyba. ko buvo įnikusi į vario raižinius. skvarbumą dailininkė puikiai paATEITIS (17689 Goldwin Dr.,
Vienintelis
priekaištas būtų
Redaguoja Rūta Klevą VidžiūnieSouthfield, Miah. 48075) 1979
—
katalogo
trūkumas.
Tačiau
nė, 23500 Via Galera, Valencia,
metais. Literatūros serija Nr. 17nežinia
ir
kam
priekaištauti:
pa
CA 91355. Redaktorės padėjėjas
Spaudė Lietuvių Enciklopedijos
čiai
dailininkei,
ar
parodą
ren
Gintautas
Juodgudis.
Spaudė
spaustuvė Aplankas — Nijolės
.i s i
gusiam muziejui? Paroda be ka"Draugo" spaustuvė Chicagoje. Ats
Palubinskienės. Knyga kietais
tologo, tai kaip žmogus be pilie
kiro numerio kaina — 1 doL 50 cen
viršeliais 128 ĮpsL, kaina — 6 doL,
tybės,
be jokio dokumentėlio, net
tų.
gaunama ir "Drauge".
be
socialinio
draudimo kortelės.
Leidinyje rašo: J. Kuprionis, Bru
Knygoje randame septynias
Parodos
katologas
pagaliau rei
no Markaitis, S.J., V. Bagdanavi• AIDAI, 1979 m. lapkričio noveles: "Dainos gimimas", "Du
kalingas ir kaip mūsų kultūrinio
čius, A.T. Antanaitis, J. Dagys, V.
mėn., Nr. 9. Mėnesinis kultūros etas moters balsui ir smuikui Ve
gyvenimo išliekantis dokumen
Alantas, R K. Vidžiūnienė, J. Karka,
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas necijoje", "Dangūs tirštėja, dan
tas,
ir kaip visur įprasto parodų
S. Pautienienė, Balys Brazdžionis,
Girnius, 27 Juliette St, Boston, gūs pildosi", "Tyrone Power ir
etiketo
dalis.
Į V. Balutis, P. Jasiukonis ir k l Pus
Mass. 02122. Literatūros apžval Martin Fierro plačiajame ekra
Paroda Balzeko Lietuvių kul
lapiai iliustruoti nuotraukomis.
gų ir techninis redaktorius dr. ne", "Sinjora su katėm", ' T r y s
tūros muziejuje, Chicagoje (4012
Leonardas Andriekus, O. F- M. psichiatrai pienių lauke" ir "Ra
vuloO
• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 19Administruoja Benvenutas Ra šytojas M. lankosi N. mieste".
Archer Ave.) vyksta iki sausio
79 m. lapkričio mėn., Nr. 10 Lietu
manauskas, O. F. M., 361 Highmėn. 18 d. Atdara visas septynias
Algirdas Landsbergis yra jau
vių jėzuitų leidžiamas religinės ir
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207. gryniausias šių laikų mūsų išei niai: Pratarmė; Kodėl ši knyga at
savaitės dienas n u o 1 vai. iki 4 vaL
sirado (B. V. G . ) ; Keturakį arti tautinės kultūros mėnesinis žurna
Metinė prenumerata — 15 doL
vijos 'produktas literatūrinėje rin
popiet
las. Redaguoja Juozas Vaišnys, S.J.
Naujasis žurnalo numeris ne koje. Jokiais saitais nesusiejamas mai pažinus (B- V. G . ) .
Taos gamtovaizdis (ofortas)
k. brd.
Antroje knygos dalyje spausdi Administruoja A. Likanderienė. Re
maža savo medžiagos dalimi skir su tėvynėje paliktąja literatūra.
dakcijos
ir
administracijos
adresas:
tas paminėti Vilniaus universi Nebent kiek linksmai ironiška nami Juozo Vilkutaičio - Ketur
345 W. 56th Str., Chicago, IL 606
teto 400 metų sukakčiai. Akylai šypsena jis galėtų būti labai toli akio raštai. Knygos paruošėjų
36. Metinė prenumerata — 8 dol. Tagore, P. Alšėnas, R. K. Vidžiūnie Nuomones ir pastabos
paruoštas ir gerokai nauju daly mas Jurgio Savickio giminaitis. Su jie pateikiami tokie: Kas kaltas?
Puslapiuose rašo: A. Saulaitis, nė, Ver. Kulbokienė ir k t Įdomiai
kų iškeliantis yra Pauliaus Ra "Drarego" konkursą laimėjusiu Gaisras, Kaip Mikas apsidžiaugė
S.J.,
P. Daugintis, S.J., V. Brizgys ir parengti skyriai: Moterys pasaulyje,
bikausko straipsnis (LKMA su romanu "Kelionė" A Landsbergis čebatais, Amerika pirtyje, Šimto
metmenys,
Parazitas, A Deksnys (vyskupų laiškai), J. Lietuvoje. Madų ir grožio pasau
važiavimo paskaita) "Lietuviš 1954 m. iš karto žengė tvirtą margų
Petraitis, j . Miškinis (apie Jurgį lis, Šeimininkių pasaulis, Sveikata.
kumo apraiškos Vilniaus akade žingsnį mūsų literatūros kelyje. Ant to jų galvos, Kūrinių frag
Pabrėžą), B. Markaitis, S.J. (apie Numeris iliustruotas mūsų daili
Esu pastovus Balfo rėmėjas ir kilmingume. Programoje daugy
mijoje". Taipgi anksčiau mažai O toliau išleista novelių rinkinys mentai, Bepig tokį užvadą turė
meną
ir jo svarbą tautos gyvenime), ninkų darbų nuotraukomis ir šiaip
dažnas
jo renginių lankytojas. bė nuotraukų, skelbiama kepyk
liesti duomenys iškyla ir Stasio "Ilgoji naktis", drama "Penki ti, Šiltieji vandenys, Pasaka, Šim
A. Tamošaitis, S. J. (keliauja po įvykius bei temas iliustruojančiomis
Manau,
kad
trisdešimtį metų dai la ir valgykla, taupykla ir šildykYlos rašte (irgi LKMA suva stulpai turgaus aikštėje", scenos tas margų, Atsiminimai.
Dievo laukinę gamtą), V. Maciū •tatinkamomis nuotraukomis.
Knygą
užsklendžia
Stasio
Barznavęs
ir
giedojęs
įvairiuose cho la. Dainavusių choristų sąstatas
žiavimo paskaita) "Tautybių san- veikalas su istoriniu pamušalu
nas ( mini Vilniaus universiteto
duko
straipsnis
"Keturakio
ratšų
•
EGLUTĖ,
1979
m
lapkričio
ruose dvyMkos dirigentų vadovy istorijai palieka nežinomas.
kirtis Vilniaus universitete 1803- "Vėjas gluosniuose — Gluosniai
400 metų sukaktį), V. Kąsnis, A mėn. Mėnesinis laikraštėlis lietu
bėje, turiu teisę pasisakyti kon
1832 metais"-. Apie ispanų hu vėjuje", dvi šmaikščios komedijos kalba" ir Teksto pastabos (B. V.
Skraido mintis: o gal Čiurlio
Nockūnas, MIC, J. Vaišnys, S.J., D. viukams vaikams išeivijoje. Reda
certų programų reikalu.
manistą Petrą Roizijų Vilniuje "Meilės mokykla" ir "Paskutinis G.).
nio ansamblio vadovybė nelei
ir G. Vakariai ir k t Numeris pa
(1551 — 1571) rašo dr. Stasys piknikas".
• CHBONICLE OF THE CA- puoštas Algirdo Grigaičio nuotrau guoja ses. O. Mikailaitė. Leidžia
1979.12.9 diena. Grįžtu iš Čiur džia skelbti choristų sąrašo? Jei
eselės putnamietės. Administruoja
Goštautas. Duodama du pusla
Ir pati naujausioji čia minima T H O U C CHURCH IN LTTHU- komis, tema — Žmonės, sutikti gat D. Sadūnaitė. Redakcijos ir admi lionio ansamblio koncerto. Prog taip, jų valia- Bet šią nuomonę
piai naujų Kazio Bradūno eilė A Landsbergio novelių knyga su ANIA, No. 35, VoL 16, 1978. A
palėpėje
tūnojusi
vėje.
nistracijos adresas: Eglutė — Imma- ramoje Balfo veikėjų nuotraukos sugriauna
raščių iš ciklo "Užeigoje prie gana mįslingu vardu
"Muzika translation of the Complete Lithuculate Conception Convent Put- ir aprašymai. Įdomiame ir n u o  1952.4.27 „Draugo" bendradar
Vilniaus •vieškelio".
įžengiant į neregėtus miestus". anian Original, LIETUVOS KA • MOTERIS, 1979 m., Nr. 5. Re nam, CT O6260. Metinė prenume taikingame koncerte dainavo n e  bių klubo surengto Čiurlionio
Apžvalginėje
žurnalo dalyje Tačiau skaitytojas tegu neišsigąs TALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA daguoja Nora Kulpavičienė. Admi
Chicagos
žinomi choristai. Nei pavardžių, ansamblio koncerto
rata — 7 dol.
rašoma apie popiežiaus Jono Pau ta: nei kokių suktų mįslių, nei No. 35. Documenting the Struggle nistruoja Bronė Pabedinskienė. Lei
Operos
rūmuose
programa.
Pilnas
nei vardų — tik nuotrauka. Sel1 8
ti
liaus n lankymąsi ^ Amerikoje j ^ ^ į ^ ^ š t l f ^ c i j ų" jos* 'pus for Human Rights In Soviet — Oc- džia Kanados Lietuvių katalikių Laikraštėlis "Eglutė
y " P^ į pimas — didelė dorybė. Dainuo choristų sąrašas! Net tenorai su
(Juozas B. Laučka); žvelgiama į lapiuose nėra. Tėra tik šiandie cupied Lithuania Today. Transla- moterų draugija. Redakcijos ir ad ertingiausia dovanėlė mūsų ma- ti šalpos labui irgi dora ypaty- skirstyti į pirmus ir antrus! Ats
Lietuvių katalikų mokslo akade nis, daugiau .vietinis, mažiau so ted by: Vita Matusaitis. Transla ministracijos adresas: 1011 College iesiems. Tiek čia daug visko ir pa oė su kultūriniu atspalviu.
kira skiltis bosams ir baritonams!
mijos vienuoliktąijį suvažiavimą vietinis gyvenimas, daug kur ko tion Editor: Rev. Casimir Pugevi- St., Toronto, Ont. M6H 1A8, Cana- skaityti ir pasižiūrėti. Eglutė yra
Kartais malonu gyventi prisi
Ghicagoje (Č. Grincevičius); in miškai tragiškoje realybėje T a  čius. Published by the Lithuanian da. Žurnalas išeina kas du mėnesiai, ikrai visais atžvilgiais patraukli ir
Žengiu atgal. 1969.3.16. Balfo
minimais.
Paimu į ranką Chica
formuojama LKB Kronikos iš čiau ta realybė stdandsberginta R. C. Priests' League of America, metinė prenumerata — 7 dol., gar- prasminga lituanistinio
švietimo 25 metų jubiliejus. Dainavo tas
trauka apie Eucharistijos Bičiu rašytojo Šmaikštaus žodžio, akto 351 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. bes prenumerata — 10 dol.
nadžia. Laikraštėlio puslapiai la pats Čiurlionio ansamblis toje pa- gos Lietuvių vyrų choro koncerto
lių sąjūdį ir jo 10 metų sukak riškai elegantiško sakinio ir kam 11207
Naujame "Moters" numeryje ra- ina mažojo skaitytojo estetini sko ioje Lithuanian Plaza salėje. Prog programą. 1955.6.4 Dirigentas —
tį okupuotoje Lietuvoje; aprašo puotai patrauklios situacijos.
Kun. K Pugevičiaus parašyta- šo: M.M. Slavėnienė, D. Sadūnai- nį ir pateikia jam labai naudingų ramoje — komisija banketo rei VI. Baltrušaitis, prie fortepijono
mas devintasis tarptautinis kar
me dviejų puslapių
įvade paran-įtė, Br. Šimkienė, G. Krivickienė, R. žinių ir šiaip skaitinėlių, galvosū kalams pilname sąstate. Choris — S t Gailevičius. Rengėjai —
„Tėvynės Prisiminimai". Vieta
bono statigrafijos ir geologijos
kių, kryžiažodžių, įvairiausių dar tai nežinomi.
• TIKRASIS KETURAKIS IR
kongresas (B. Saldukienė).
—
Torontas. Nuotraukoje 34 jau
belių.
JO RA5TAL Paruošė Birutė VilD a r šuolis į praeitį. 1954.11.14 ni ir gražūs vyrai. Daugelį dar
Knygų recenzijų
puslapiuose kutaitytė — Gedvilienė. Išleido
• EGLUTĖ, 1979 m. groodHo Čiurlionio ansamblis atliko kon
Pr. Visvydas kritiškai žvelgia į A. Keturakio dukros ir sūnūs. 1979
pavyksta atpažinti; kitus jau ne.
mėn. Numeris kupinas kalėdinės certą „Naujienoms".
X,
Dainavo
Kairio romaną "Po Damoklo kar m. Kalbą peržiūrėjo Stasys Barzįuotaikos skaitinių bei iliustracijų. nežinomi choristai, nors progra Apsčiai prekybos skelbimų. G e 
du"; J. Papartis sveria Kazimie dukas. Aplankas ir užsklanda
Yra
net kalėdinis vaidinimas ir kt. moje liko šimtas cm2 baltos vie rai pavykusiame koncerte daina
ro Barėno novelių knygą "Kilo dail. Birutės Vilkutaitytės - Ged
tos.
vo nežinomi choristai.
gramas cukraus"; V. K. vertina vilienės. Spaudė "Vilties" spaus
Jurgio Gliaudos "Narsą gyventi". tuvė, Clevelande. Leidinys kie
PATIKSLINIMAS
Ar koncertų rengėjai pagalvo
Žvilgsnis krenta į 1951.4.29
Numerį užsklendžia gana aštro tais viršeliais, iliustruotas, 324
Prano Čepėno rašytoje D. F a m - Chicagos Operos rūmuos „Drau ja, kad eilinis choristas sezono
kas istoriko P- Jatulio atsiliepi psl., tiražas 1000 egz., kaina —
hauzo knygos recenzijoje gruodžio go" romano konkursui rengti metu skiria nuo 200 iki 400 va
m
mas į Sauliaus A. Girniaus raš 10 dol.
* * • » 29 dienos kultūrinio priedo antra koncerto programą. Baldų preky landų repeticijoms ir važinėji
tą, kuriuo šisai žvelgė į Z. Ivins
jame puslapyje, pirmoje skiltyje, bos, narnų pirkimo skelbimai. Di
Knygos pirmoji dalis (iki 120
kio "Lietuvos istorijos" pirmąjį
mui? Ar už sugaištą laiką lietu
įsivėlė korektūros klaida. Trečio dingame koncerte dainavo neži
tomą. P. Jatulrui prierašu čia pat psl.) liečia Juozo Vilkutaičio —
viškos kultūros papuošimui cho
sios pastraipos iŠ apačios pradžio- n o m i choristai.
Keturakio biografinius duome
atsako ipati redakcija.
risto pavardė negalėtų būti pažy
ie frazė "Fainhauzas lietuvių
Numeris iliustruotas Vilniaus nis k autorystės problemą, atsi
Pagaliau pasiekiame 1950.4.16
spaudos
draudimą
lotyrdškornis
mėta renginio programoje? Ma
universiteto jubiliejų ir Lietuvių radusią mūsų literatūros istori
dieną. Margučio ruoštas Čiurlio
raidėmis
iš
1964
m.
nukelia
į
joje
ryšium
su
dviem
broliais
—
katalikų mokslo akademijos XI
no nuomone — taip.
1865 m " turėtų būti "... iš 1864 nio ansamblio koncertas Chica
suvažiavimą
primenančiomis Antanu ir Juozu Vi'kutaičiais.
gos Operos rūmuose pilname iš
Kazys Skaisgirys
Tw? :**xmų (olortM) m, nukelia į 1865 n x " .
Sion knygos dalin įglausti straips- Gtodrt Zmnbakieoi
rniotraukomis.

Šių metų vasario 18 dieną su-1 paties Donelaičio statytos baž•
rtrvA
J . ' J X : ^ : « •MCXn*« nyčios
^mnnrAciniru* lietuvių
l i ^ h t i i n i i rūpes
mirtie.
eina 200
metų
nuo didžiojo
mūsų - , , , X ^ ^ griuvėsiuos
literatūros klasiko Kristijono Do čiu buvo atrastas karstas su rašy
nelaičio mirties. Todėl 1980-tie- tojo palaikais. Jie buvo pervežti į
ji metai tebūna skirti jo ir jo tė Vilnių, visapusiškai ištirti, pagal
viškės — Mažosios Lietuvos — galvos kaulus atkurtas rašytojo
(prisiminimui. Visos tautos akys portretas. Tuo tarpu buvo restau
ir širdys šiais metais bus nukreip ruota ir iš griuvėsių vėl prikelta
tos i Tolminkiemį, deja — oku Tolminkiemy statyta Donelaičio
pantų ištrintą iš žemėlapiu ir pa bažnyčia, tik jau ne kaip maldos
vadintą Čistije Prudi. Ką vokie namai, bet kaip literatūrinio po
čiai neįstengė ar nedrįso padaryti
būdžio lietuviams brangus pa
per 700 metu, tą naujieji atėjūnai
minklas.
rusai atliko per vieną dieną, kad
lietuviškų vietovardžių ir čionykš
Artėjant Donelaičio 200 metų
čių žmonių Mažojoj Lietuvoj ne
mirties sukakčiai, rašytojo palai
liktų nė ženklokai iš Vilniaus vėl buvo parvežti
Kaip žinome, karo metais Tol į Tolminkiemy ir paguldyti spe
minkiemis, kuriame gyveno, "Me cialiai įrengtame
mauzoliejuje,
tus" parašė ir mirė Donelaitis, atstatytoje paminklinėje bažny
buvo sugriautas. Pokario laiku čioje. Tolminkiemis dabar taps
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