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Ši, /ame numery 
"Sofijos dialogai" Mykolo Sluckio 
veidrodyje. 
Įvadas j premijuotąja Mero knygę. 
Mokslo ir kūrybos simpoziumui 
artėjant: pokalbis su dr. K. Ambrozaičiu, 
Iš portugalu poezijos. 
Muzika ir poezija Lapinsko rankose. 
Pasitikekim visuomene, mokslininkais 
bei kūrėjais: pašnekesys su 
inž. J. Rimkevičium. 
Ovykos j lietuviškas Pompejas. 

ĮVADAS I PREMIJUOTĄ KNYGĄ 
IMI ikkiw«n««įfs«««K^\- ;^ ;;į,.N 

Kertine parašte 
„Sofijos dialogai" 
Mykolo Sluckio veidrodyje 

Birželio mėnesi Sofijoje įvyko 
Bulgarijos Rašytojų draugijos su
organizuotas tarptautinis Euro
pos rašytojų susitikimas. "Litera
tūroje ir mene" jį aprašo Sofi
joje su sovietinių rašytojų dele-
dacija lankęsis Mykolas Sluckis. 
Jo straipsnis, "Sofijos dialogai", 
vertas dėmesio dėl daugelio prie
žasčių. Tarp kita ko, tai pavyz
dys, kaip. apie pasaulinius įvy
kius informuojami lietuviai dvi
dešimt ketveri metai po Stalino 
mirties. 

Kas subūrė visus tuos rašytojus 
į Bulgarijos sostinę? Pasak Sluc
kio: "Nerimas dėl šaltojo karo 
veiksnių, pradėjusių totalinę ak
ciją prieš tarptaut nio įtempimo 
mažinimą". Ir kas tie "veiksniai"? 

"Kai kurie rašytojai", toliau 
"informuoja" Sluckis, neatvyko 
į Sofiją "dėl grubaus reakcingų 
sluoksnių spaudimo". Užteko 
"mažos informacijos — insinua
cijos dideliame laikraštyje, stai
gaus valstybinės įstaigos skam
bučio, ir..." rašytojas atšaukė ke
lionę į Sofiją". Sluckiui "net žmo
giškai gaila buvo tų pasitrauku
siųjų rašytojų", pabūgusių 
"antikomunistų grasinimų". 
Kaip nesigailėsi —Tarybų Są
jungos ir Rytų Europos rašyto
jai laisvai vandravoja po pasau
lį, o vakariečiams telieka baimin
gai susigūžti ir sėdėti namuos. O 
jei nepaklausysi, Amerikos, Pran
cūzijos ar Vakarų Vokietijos vy-' kojimo pabaigoje yra įvelkamas 
riausybė uždraus knygas spaus- į bepročio marškinius (277 psl.) 
dint, į kalėjimą nuvarys, ar net į I 

V. BAGDANAVIČIUS 

I * pelenais patręštame lauke 
žaliame, geltoname ar raudo
name, išaugs ir pražys mėly
na kraują pasruvusi aguona, 
vienišas žiedas-." (105 pusL) 

1976 metų Lietuvių rašytojų 
draugijos premijuota knyga yra 
reikalinga įvado. Ji yra reikalin
ga įvado visų pirma dėl to, kad 
ji yra ištisai simbolinė knyga. 
Bet įvadas yra jai reikalingas ir 
dėl kitos priežasties. Ji yra para
šyta okupuotoje Lietuvoje. Mes 
palyginti lengviau suprantame 
fizinę Lietuvos žmogaus kanki
nystę, kai koks žmogus yra iš
tremiamas ar numarinamas ka
lėjime. Bet mes nelengvai įeina
me į tą proto ir dvasios kanki
nystę, kurią išgyvena Lietuvos 
žmogus. Mums sunkiau yra įsi
vaizduoti vidines kančias pvz., 
mokytojo, kuris priverčiamas 
skelbti ir net įtikinėti jam nepri
imtiną bedievybę. Arba štai par
tijos nario kančios, kuris, vietoj 
tikėtos laisvės, pasijunta visaip 
sąlygojamas. Jis savo išvidiniame 
kambary "už dvigubo lango stik
lo" gina savo nepriklausomybę 
"Baisu ... oi baisu, kai pagalvoji, 
kad atsidengs koks plyšelis... ir 
įslinks... ir sugniuždys, spalvas 
atims". Bet Mero žmogus šitaip 
ginasi: "o aš saugau ir nerodau 
ir niekam nerodysiu, tai jie pa-
blūdėliai visą žemę... išropoja, 
pirštais iščiupinėdami kiekvieną 
grumstą, na ir tegu ieško, velnią 
jie ten suras..." (192 psl.) Su ši
tokiose aplinkybėse gyvenančiu 
žmogumi mus suveda Mero kny
ga "Striptizas". Nenuostabu, kad 
šio romano protagonistas pasa-
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Dėl to visame šiame spalvų 
romane ryškiausia pasirodo mė
lyna spalva, kuri reiškia kentėji
mą. Tą kentėjimą autorius vaiz
duoja kaip kažką labai vertingo 
ir tvirto. Jam "nebaisu visą gyve
nimą savo paties sargyboje pa
langėje sėdėti" (194 psl.). Kan
čios tema šiame romane yra pra
vesta Kristaus pavyzdžiu. Viso 
romano eigoje, palaipsniui yra 
perkalamos surūdijusia vinimi, 
viena po kitos, abi protagonisto 
rankos ir kojos. Pagaliau yra per
veriama ir jo širdis (220 psl.). 
"Aš vėl pajutau žaizdas abiejose 
rankose, abiejose plaštakose, kai
riojoje ir dešiniojoje, ir abiejose 
kojose, abiejose pėdose, vienoje ir 
kitoje" (205 psl.). Šias žaizdas jis 

kaip "šimtus golgotų praėjusio, 
tūkstančius kartų nukryžiuoto, ir 
dar prie kryžiaus nepriėjusio" 
(104 psl.). Kančios nuotaika šio 
personažo dvasioje yra kažkas 
taip tvirto, kad jis nesutinka net 
būti guodžiamas. Jis nenori, kad 
ateitų laumė jo paguosti (105 
psl.). Į savo kentėjimą jis žiūri 
kaip į mėlyną žiedą, "kurį kitos 
rankos, geros, mylinčios, išpuo
selėtų". (106 psl.). Šitaip tvirtai 
yra pastatyta šiame kūrinyje 
kenčiančio žmogaus tema. Šia 
proga galima nukrypti į kitą au
torių, visą savo gyvenimo kūrybą 
pašventusį kentėjimo temai, bū
tent į Kafką ir palyginti jį su Me
ru. Kafką kančia taip pat lydi vi
są jo gyvenimą, bet ji yra tokia 

yra padaręs pats sau. Savęs, kaip j beprasmybė ir tokia tuštybė, kad 
nukryžiuotojo būklę jis aptaria' jis visiškai neturi ką su ja veikti. 

Preiššngai, Mero kentėjimas yra 
pati jo asmeninio gyvenimo ver
tingumo apraiška. Šia proga ga
li tik kilti klausimas: iš kur 
visa tai pas Merą? 

ją ir visokias spalvas. Ieško
damas gyvenimo prasmės, jis nu
eina pas savo seną draugą meist
rą, kirpėją. Šis personažas yra 
jam geras, bet kartu ir gąsdinan
tis. Kirpimo metu jis dvasioje pa
tenka pas burtininkę. Ji žada ati-

j dengti jam gyvenimo paslaptį. 
Pagaliau jis atsilanko pas prana-
šą, kuris žada jam šimtametį gy
venimą, jei jis atsižadės Dievo ir 

j visų savo spalvų. Tačiau šimtame-
; tis gyvenimas jo nepatenkina, jis 
nori amžino gyvenimo. Bebū-

I nant pas pranašą, jį pagauna 
maldos priepuolis, besireiškiąs 

i puikiais, ilgais perijodais. Išėjęs 
iš pranašo, jis vėl susitinka su 
barelio mergina, kuri jo laukia. 

Kai šitą procedūrą, su kai ku
riais pakeitimais, autorius pakar
toja kokius penkis kartus, tai ne-

! nuostabu, kad ne vieną skaity
toją pagauna nuovargis. Kyla 
klausimas: kodėl autorius taip 
daro? Galima spėti, kad šiais pa
sikartojimais, niekur nenuvedan
čiais, jis nori kompoziciniu būdu 
išreikšti jo vaizduojamo gyveni
mo bespalviškumą, mechaniš-
kumą ir kartu nuobodumą. (O 
galbūt, priešingai, jis nori tuo 
būdu įsakmiau pasakyti tai, ką 
jis nori pasakyti) 

Mero romanas yra savotiškos 
kompozicijos. Jis susideda iš sep-

Pagrindinis oponentas, su ku
riuo susitinka šio romano žmo
gus, yra pranašas. Jis žada žmo-

tvneto neeiliuotų giesmių, k u r i u i Bn«*™*> į ? *P r i bo t a- iva!" 
daugumas kartojasi iki * » H 2 ^ į S ? ~ J - 2 l " 
mo. Kartojasi ne tik kiekvienos 
giesmės įvykių ritmika, bet net 
ištisi dialogai, su kai kuriais ne 
iš sykio pastebimais pasikeiti
mais. Pirmoji giesmė prasideda 
žmogaus pastangomis gyventi, 
kuris nesutinka būti palaidoja
mas, nors viskas jo palaidojimui 
jau yra paruošta. Jis užeina Pa
ryžiuje į bariuką pasikalbėti su 
mergina. Jis kalbasi su ja apie 
Dievą ir velnią, apie prasmę, idė-

Ogi "įvairūs špringeriai ir hers _ —__ 
tai", neva susirūpinę Helsinkio psichiatrinę įgrūs. Skaitome, kad j 
sutarties "trečiojo krepšio" har- Amerikos komunistų rašytojų 
monija. Ir taip pora taiklių s a - | v a r d u konferenciją sveikino Fili-
kinių Sluckis mus priveda prieiPas Bonoskis. Jam, matyt, pavy 

ko prasiveržti pro pasieniečius ir 
minų laukus. 

Pažvelkim atidžiau į Sluckio 
pateikiamą Sofijos susitikimo da
lyvių sąrašą. Amerikiešiai Saro-
yan, Cheever, Vidai—žinomi var
dai. Sluckis nepamini, ar jie žino
jo, į kokią konferenciją jie važiuo
ja? Ar jie manė dalyvausiantys 
atvirame pasikeitime nuomonė
mis? Ar jie žino, kad jų pavar
dės Sluckio straipsnyje ir kituose 

, . "Sofijos dialogų" aprašymuose 
tepamini Špnnger} ir « ' c . , , 
!.;•»;_ •„_•„_• «_*w~ ! Ry1^ Europoje yra naudojamos 

sudaryti įspūdžiui, kad jie iš es
mės sutinka su Maskvos termina-
logiia ir požiūriu į "žmogau* tei
ses"? 

Ar ne keista, kad ilgam daly
vi'] sąraše nematyti nė v:eno če
kų rašytoje? Juk toj mažoj šaly 
gausu curop'"*Mo r pasaulinio gar
so autorių, kurie visad mėgdavo 
da!}-'.auti tarptautiniuose susiti
kimuose. Ir vėl Sluckis pamiršta 
paminėti, kad po 1968 metų ag-
resiios. Čekoslovakijos įbruktinei 

palenkti nė vieno iškilesnio rašy- Į Lenkijos Kultūros ministeriui, rei-1 rašė nebuvo ukrainiečių pavar-1 aprašė iš Bulgarijos pabėgęs ra 
tojo, o grafomanų, dabar vado- Į kalaudamas, kad Lipskis būtų į džių? Argi negalima buvo su- j šytojas Ajanas Slavov 
vaujančių čekų literatūriniam 

pasaulinės įtampos šaknų: pasau
lio taiką pavojun stato tie, kurie 
re:kalauia. kad iš kalėj'mų ir la
gerių būtų paleisti "sąžinės ka
liniai", kad išskirtiems šeimos na
riams būtų leista susijungti, kad 
menininkams būtų garantuota 
kūryb nė, o tikintiesiems religijos 
išpažinimo laisvė. Ir ko tie klas
tingi karo kurstytojai neišgalvo-
ja! 

Iš tų nedorųjų "trečiojo krep-
š'o" — žmogaus teisių gynėju, 
Sluckis 
Hearstą, kitaip tariant, "gelto
nąją spaudą". Jo sąrašą reikėtų 
gerokai papildyti. O kurgi Ame
rikos Mokslų akademija, Tarp
tautinė rašytojų organizacija 
PEN? Kur N'obel'o premijos lau
reatas Heinrichas Boellis, kuris be 
atvangos kovoja už "trečiąjį krep-
ši" ir tuo pat metu įnirtingai ki
virčijasi su Sluckio pasmerktu 
Špringeriu? Kur, pagaliau, Ame
rikos prezidentas Carteris, sugrą
žinęs žmogaus teises į tarptauti
nės politikos žedyna? Sluckio 

gyvenimui, matyt, buvo nepato
gu Sofijon siųst. 

O ka p su vengrais? Sąraše nė 
vienos žymesnės pavardės. Matyt, 
ir jais nebuvo galima pasitikėti. 
Ar ne jie neseniai pareiškė savo 
solidarumą su Lenkijos Darbinin
kų gynimo komiteto nariais? 

Lenkai? Vienintelė, lengvasvorė 
pavardė —Ernestas Brilis. O kur 
kiti? Sluckis pamiršo painformuo-

| ti savo skaitytojus, jog lenkų ra-
j šytojai tuo metu grūmėsi su kito-
Im's problemomis. Gegužės mė-
Į nesį Hamburgo mieste vyksta n-
! čios Tarptautinio PEN klubo kon-
| ferencijos metu iš Varšuvos bu
vo gauta telegrama, kad lenkų 
vyriausybė uždraudė Lenkijos 
PEN klubo delegacijai išvykti į 
Hamburgą. Laikinai pareigas ei
nantis lenkų PEN klubo pirmi
ninkas, Juliusz Zulavski, telgra-
ma pranešė tarptautinės rašyto
ju organizacijos nariams apie Ja
no Josefo Lipskio suėmimą. Tarp
tautinio PEN klubo pirmininkas 

1 vyriausybei nepavyko savo pusėn i bematant p&siuztž teiegrarr^. 

paleistas. Kiti Lenkijos rašytojai 
su Jerzy Andrzeievvskiu pryšaky, 
metė tiesiogj iššūkį cenzūrai, iš
leisdami uždraustų raštų antalo-
giją Zapis (Užrašas). 

Tokie įvyk'ai nedrumstė "So
fijos dialogų" harmonijos. Užuot 
protestavę prieš rašytoj areš
tus ar literatūros žalojimą. Sofi-

' jos susitikimo dalyviai, pasak 
! Sluckio. "su didele pagarba" su-
j tiko Leonido Brežnevo laišką ir 

pasakė "daug gerų žodžių apie 
Tarybų Sąjungos įnašą į taikos 
reikalą pasaulyje". Brežnevo laiš
ką susiūkime perskaitė SSRS ra
šytojų sąjungos \aldybos pirmi
ninkas Georgijus Markovas, žino
mas, kaip uolus K. G. B. instruk
cijų vykdytojas. Kitas literatūros 
korifėjus tarybinė* delegacijos su
dėtyje buvo Fiodorenka, 1968 me
tais, būdamas Tarybų Sąjungos 
ambasadoriumi Jungtinėse Tau
tose, teisines Čekoslovakijos ag
resorius ir pasmerkęs čekų ir slo
vakų rašytojus. 

Norėtųsi Sluckio paklausti: ko-
> dėl Sofijos susit;irimr dalyviu, s«-

daryti šios daugiau kaip keturias 
dešimties milijonų tautos rašy
tojų grupelę? Jon būtų buvę ga
lima įtraukti, sakykim, Merozą, 
Osadčy ir Svitlychny? Tiesa, čia 
būtų iškilusi mažytė problema — 
visi tie rašytojai vargsta lageriuo
se; kai kurie, kaip Morozas, yra 
taip išsekę, kad juos reikėtų už 
alkūnės į tribūną nuvesti. Bet 
ar tokios kliūtys turėtų sustab
dyti sovietinius rašytojus, pasak 
Sluckio, geidžiančius "išsaugoti 
laiką, bendradarbiavimą ir žmo
gišką solidarumą"'. Juk, }o paties 
žodžiais, "nėra alternatyvos... mo
ralinį planetos klimatą švelni
nantiems kolektyviniams bei as
meniniams kontaktams". 

Sluckis rašo, kad delegatai 
daug keliavo po "žydinčią rožė
mis ir liepomis pakvipusią, lauki
nėmis aguonomis apsikaišiusią 
svetingą Bulgarijos žemę". Vaiz
dingai aprašyta gražioji Bulgari
jos panorama. Bet Sluckis pamir
šo papasakoti ir apie kitą, ne taip 
gražią, tos panoramos dalį, kurią 
šįmet amenkieči'4 spaadoje JaipJ. 

Lageriai, beprotnamiai (ku
riuose sveiki žmonės traktuojami 
kaip pamišėliai vien dėl jų poli
tinių įsitikinimų), persekiojami 
rašytojai (kurie negali išspausdin
ti savo geriausių kūrinių), išraiš
kos, spaudos, kelionės laisvių pa
neigimas. Nei asmens korespon
dencija, nei jo namai nėra pri
vatūs, neliečiami". Visa tai turė
tų dominti ir jaudinti rašyto
jus. Tačiau apie visa tai Sofijoje 
nė žodeliu nebuvo užsiminta. 

"Visur Bulgarijoje mėlynuojan
ti" kongreso emblema — "ba
landis, knyga, o joje —žemės ri
tulys" — Sluckiui "priminė se
nąjį Pikasą". Ir ne be reikalo. Juk 
Picasso nupieštasis taikos balan-,. 
dis buvo garsiųjų Stalino taikosi b a r e h o . m e r ^ a \ • k u n a f 1 ^ 

rei
kia tik kartu su pranašu skubo
tai kartoti, kad nėra Dievo, nė
ra sielos, nėra visų spalvų. Viena 
iš marksistinio gyvenimo sunke
nybių ir yra žmogaus sąlygoji
mas. To išdava: žmogaus gyve
nimas pasidaro blankus ir šio ro
mano žmogui nepriimtinas. Šio 
sąlygojimo padarinys, kurį žada 
pranašas, būtų, kad žmogus pats 
galėtų savo galvą nusiimti ir 
vėl ją užsidėti (231 psl.). Tai bu
tų savotiška žmogaus visagalybė. 

Pranašas, susitikimų progo
mis, vaizdingai išdėsto istorinio 
materializmo mokslą, pasigauda
mas savo stalo pavyzdžio. Šis sta
las, sako jis, įvairiais amžiais bu
vo gaminamas įvairaus įrankio: 
akmeninio, geležinio, o ateityje 
jis bus gaminamas dar tobules
nio įrankio. įrankio filosofija, 
kaip žinome, turi įvedamosios 
reikšmės visam, evoliucija per
sunktam marksizmo galvojimuL 
Tačiau protagonistas, atsilanky
damas pas pr&naią, pastebi ir 
priešingą procesą, nes kiekvieną 
kartą jo stalas yra vis labiau ir 
labiau suskilęs. Paskutinį kartą 
stalas turi jau penkias skyles. Pra
našui iš tikrųjų rūpi ne žmogaus 
nemirtingumas, bet medžio (188 
psl.). 

Su pranašu tam tikrą ryšį turi 

kongresų emblema. Ir tada, Sluc
kio vaikystės metais. Gulago saly 
nui klestint ir ždanovščinai siau
tėjant, į taikos kongresus susirin-

gus susitinka kiekviename Euro
pos mieste. Ji jį žavi, bet jis žino, 
kad jinai yra jam ne kas kito, 
kaip kryžius, prie kurio jis turi 
būti Pakaltas (26 ps l ) . Tai 

. . e. M •« • • i- reiškia, kad žmogus, gindamasis davosi Stalino sveikinimų, liaup
sindavo Maskvos politiką ir žadė
jo kovoti už taiką, bendradarbia
vimą ir žmogišką solidarumą. 

J L 1 • 

nuo pranašo siūlomos pilkumos, 
nejieško savo išsigelbėjimo ero
tiniame išgyvenime. Šis nukry-

i 
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Mokslo ir kūrybos simpoziumui artėjant 
Pokalbis su dr. K. Ambrozaičiu , komiteto pirmininku 

Vienas didžiųur šių metų įvy- j kų ir lengviau prieiti prie pini-
kių išeivijoje bus Mokslo ir kū- ginės. Lėšos yra vienas iš paren-
rybos simpoziumas, įvykstantis 
Jaunimo centre. Chicagoje, lapk
ričio 23-27 dienomis. Visuomenė
je jaučiamas gyvas susidomėji
mas šiuo kelių dienų simpoziu
mu. Tad ir mes kreipėmės ke
liais klausimais į Mokslo ir kū
rybos simpoziumo organizacinio 
komiteto pirmininką dr. Kazį 
Ambrozaitį, norėdami šį tą pla
čiau sužinoti ir su skaitytojais 
išgirstu pasidalinti. 

— Kaip jautri yra mūsų visuo
menė ir pavieniai talkininkai to
kiam užsimojimui ir ką rodo pa
tirtis: ar dar ilgai galėsime pana
šius intelektualinio — kūrybinio 
pobūdžio dalykus organizuoti? 

— Lietuviškoji visuomenė šia
me krašte turi gana stiprų ilgesį 
lietuvių kultūrai ir kūrybai, nors 
jis yra jau atvėsęs, palyginus su 
tuo alkiu, koks jis buvo prieš 15 
— 20 metų. Reikia vis didesnių, 
naujų ir įspūdingesnių parengi
mų sukelti entuziazmui ir visuo
menei išjudinti, kaip tautinių šo
kių ir dainų festivaliai, operos 
parengimai, naujų asmenų suti
kimai ir t.t. Mokslo ir kūrybos 

taipgi priskirtinas 
Jis dar yra tik 

gimo pasisekimo ar nepasisekimo 
priežasčių. Su idealizmu jau ne
toli galima nueiti, {tikinta visuo-į 
menė yra gana dosni, bei ir j 
čia dar reikia labai daug darbo i 
tiems pinigams surinkti. 

Šiame simpoziume dalyvaus 
per Šimtą mokslininkų. Daugiau, 
negalėjome priimti ar kviesti dėl | 
vietos stokos. Nors tai tik nedi-į 
dėlė dalis lietuvių, dėstančių u-
niversitetuose ar tyrimų įstaigose, 
tačiau patiriame, kad mokslinin
kai rodo noro grįžti prie lietuviš
kos visuomenės ir savo pa
siekimais pasidalinti gimtąja, iš 
tėvų išmokta kalba. Yra pagrin
do tikėti, kad panašių mokslo 
dienų ateityje bus gal net daž
niau, negu kas ketveri metaL 

— Ko labiau pageidautumėte 
ii čikagiečių ir svečių simpo
ziumo dienomis? 

— Didelis simpoziumo temų 
įvairumas ir akademikų kokybė 
turėtų daugelį intriguoti ir sa
vaime sukviesti atvykt pasiklau
syti ar net dalyvauti diskusijose. 
Vienintelį pageidavimą turiu: 
kviečiu visus pasinaudoti šia reta 
proga, nes sekantis simpoziumas 
greičiausiai bus kitoje vietovėje. 

simpoziumą 
šiai kategorijai 
trečiasis ir vis su naujais asme-!Mūsų tikslas yra sudaryti sąlygas 

mokslininkams ne tik tarpusavy
je susitikti ir pasikeisti informa
cija, bet ir juos pristatyti lietu
viškai visuomenei, kad moksli
ninkai pajustų šiltą kontaktą su 
sava visuomene. Tai proga įver
tinti, kokią didelę ir svarbią kul
tūrinę jėgą turime išeivijoje. Iš 
šie kontakto laukiame rezultatų, 
kad kultūriniai ir moksliniai 
ginklai būtų nukreipti ir ateities 
Lietuvos gerovei. Tam ir moksli
nės programos pirmininkas prof. 
dr. R. Šilbajoris pasiūlė ir Orga
nizacinio komieto direktoriatas 
entuziastingai priėmė, kad moks
lininkai Ą kartą savo temas nu
kreiptų į Lietuvą. Turime žinių, 

nimis ir kitomis temomis. 
Simpoziumai.rengiami kas ket

veri metai. Jam pasiruošti reikia 
bent metų gana intensyvaus dar
bo, planavimo, susirašinėjimų, 
ankstyvų rezervacijų ir kitų an-
gažamentų. Organizatoriams 
talkininkų reikia ieškoti. Mielai 
talkininkauja senesnioji karta ir 
jaunieji. Vidurinioji karta yra 
daugiau išlepinta, mėgsta jau 
paruoštus ir apipavidalintus pa
rengimus, ypač Chicagoje, kur į 
parengimus einama ne dėl sen
timento, bet dėl parengimo ver
tės. Aplamai, didelius parengi
mus ruošiant, svarbu visuomenę 
tinkamai informuoti ir įtikinti, 
tada atsiranda daugiau talkinin-

simpoziumo bei vakarinių paren
gimų, beieškant erdvesnių patal
pų. Pradžioj planavome ir kvietė
me atitinkamus asmenis suruošti 
retų knygų parodą ir parodą apie 
Vilniaus universitetą.Pakviestieji 
dėl r imtų priežasčių tų parodų 
negalėjo paruošti. Plati Lietuviui 
dailininkių draugijos dailės paro-1 b a r a i S i bendradarbiavimas 
Ja vyks Čiurlionio galerijoje, jau- vyksta labai sklandžiai. Prof. Šil-
nime centre kuri bus atidaryta į b a j o r i s y r a energingas, plataus aki-
kiek anksčiau — lapkričio 18 d . , Į r a č i o i r m a l o n a u s b Q d o a k a d e m i . 

yra labai didelis. Gaila, kad tik 
apie 700 laimingų asmenų galės 
tilpti salėje. 

— Kaip .vyksta bendradarbia
vimas su paskaitinės programos 
vadovu? 

Esame pasidalinę veiklos 

kas. Su juo palaikome ne tik 
nuolatinį telefoninį ryšį, bet ji 

i kviečiame ir į posėdžius apžvelg-

tačiau tęsis ir per visas simpoziu 
-•no dienas. 

Susipažinimo vakaras įvyks 
trečiadienio vakare Jaunimo j t i organizacinlam7d7rbarrrs"'Ne-
centro kavinėje, kūrybinę prog- j ž i G r i n l j o g a u s i u į s i p a r e i g o j i m ų > 
ramą atlikti yra pakviestas ra- į f į s m i e I a i a t v a ž i u o { a ^ k u r i e 

šytojas Aloyzas Baronas. visuomenininkai ir paskaitinin-
Ketvirtadienio vakaras paliktas, k a i Į ^ ^ j m a n e t i e s i o g i a j 5 -u 

laisvas specialiems posėdžiams ir p a g e i d a v i m a l i r m e d ž i a g a b u v o 
pasisvečiavimui. 

Svarbiausias dėmesys kreiptinas 
į penktadienio vakare įvykstantį I " 

į Literatūros ir muzikos vakarą TeL Pr 8-3229 

perduota mokslinės programos 

mm? 
Dr. Kazys Ambrazaitis. Trečiojo mokslo ir kūrybos simpoziumo Organiza
cinio komiteto pirmininkas Nuotrauka Vytaute Maželio 

lininkų išgirsti net iš tolimų vie-Į —Masinių \akar:nių parengi-
tovių. Be paskaitų ir simpoziumų, Į mų su simfoniniu orkestru 
kiekvieną vakarą bus', specialūs f ši kartą a t sakėme, kad nebūtų 
parengimai, kur bus duota proga | nukreiptas dėmesys nuo paskai-
pasireikšti ir kūrėjams bei meni- j tinės programos, o taipgi ir dėl 
ninkams. Nebus nė vieno vakari- j finansų trūkumo. Atkreipėme 
nio parengimo be kultūrinės j dėmesį ir į kai kurių kūrėjų pas-
programos. Tais parengimais či-!t^bas, kad pirmuose, dviejuose 

kad daugelis atvyksta savų moks- už tokią, o ne kitokią programą? 

kagiečiai irgi turės progos pasi
naudoti. 

— Kas tuose vakaruose ypač 
įsidėmėtina ir kodėl apsispręsta 

simpoziumuose per maža buvo 
duota progom pasireikšti kūrė
jams. Nusprendėme, kad Jauni
mo centras yra patogiausia vieta 
susikoncentruoti ir neišsklaidyti 

j Jaunimo centro didžiojoje salėje. 
į Šioje kūrybos šventėje bus atžy-
! mėti laureatai bei premijų gavė-
įjai ir išgirsta jų kūryba. Ši prog-
I rama paruošta, bendraujant su 
Į Lietuvių rašytojų draugijos val-
• dyba. Didžiausia atrakcija bus 
į specialiai š'am vakarui iš Izrae-
• lio atvykstąs rašytojas Iccho-
kas Meras, laimėjęs L R D 1976 m. 

į premiją, kurios mecenatas yra 
1 Lietuvių fondas. Iš Kalifornijos 
atvyksta 70 metų sukaktį šven-
čiąs poetas Bernardas Brazdžio
nis. Iš Los Angeles taipogi at
vyksta Tomas Venclova ir iš 
Miuncheno atvyksta Eglė Juod
valkytė. Iš vietinių rašytojų da
lyvaus tiktai N . Jankutė-Užuba-
lienė. Muzikinę vakaro progra
mą paruošti pakviestas JAV LB 
Kultūros tarybos ir Lietuvių fon
do stipendiantas Darius Lapins
kas. Šiai šventei atidaryti specia
liai iš Kennebunkporto atvyksta 
LRD pirmininkas Loenardas 
Andriekus. Užbaigtuvių balius į-
vyksta šeštadienio vakare Bever-
ly HilLs Country klube, kur me
ninę programą atliks Nerija Lin
kevičiūtė ir Bernardas Prapuolenis. 
Lauksime atvykstant garbingų 
svečių. 

Organizacinis komitetas manė, 
kad tokios vakarinės progra
mos derinsis su simpoziumo po
būdžiu ir tikslais. Literatūros va
karu ir koncertu susidomėjimas 

DR. ANNA BALIUNAS 
4JHŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
ikožerija tr moterų Ugoa 
fttnekolosrin? Chirurgija 

6449 So. PoJaald Boad (Cravrford 
Medkal Baflding). TeL LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą 

»e* neatsiliepia, skambinti S74-8064 
DR. YL BLAŽYS 

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
Marquette Meiliau Cente* 

6132 So. Kedzie Avenoe 
VaL: plrmad., antrad ir ketvfetad. 

6 Iki 7:S0 vai. vararo. 
SeStad. nuo 1 tki S ral. 

Pagal susitarimą. 
Ofiso telef. WA 5-2670 

RezkL tel. WAlbrook 5-S048 

vadovui, ir jis visus patenkino, 
net kai kuriems visuomeniniams 
klausimams duodamas mokslinį 
apipavidalinimą. Panašiai arti
mas ir malonus bendravimas 
vyksta ir su kitais prof. Šilbajorio 
komiteto nariais: dr. J. Rėklaitie-
ne, dr. V. Klemu ir dr. M. Vy
gantu. 

Vienas iš didžiųjų mūsų rū
pesčių buvo simpoziumo progra-
nos ir paskaitininkų leidinio pa
ruošimas. Šį leidinį, apimantį 
apie 260 psl., redagavo J. Rimke
vičius. Lituanistinio instituto ir 
PAIAS paskaitų santraukos buvo 
gautos laiku, tik ALGS paskaiti
ninkai suvėlavo, kai kurie ne
pakliuvo į leidinį. Programos lei
dinys jau baigiamas spausdinti. 

(Nukerta i 3 psl t 

TeL ofiso ir bato: OLymp»e 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1448 So. 50tfe Ave, Cicero 
Kasdien 1-S ral. ir 6-8 vai. y a i . 

išskyrus trečiadieniu-
Šeštadieniais 12 iki 4 va popiet 
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DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydv^.ias 
8925 West flBth Street 

>-'ai.: pirmad.. antrad.. ketvirutd. b 
oenktad. nuo 13-4 vai. popiet ir ',-% 
ral. rak. Treč. Ir seStad. uždaryta 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 
KCDIKIŲ OR T A I K I LIGOS 
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MEDICAL BCILDING 

7156 Sootn Western Avenne. 
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iki 1 vai. popiet 
Ofiso tf*. B E 7-1168; rezid, 2S»-Wlt 

(vadas j premijuotą knygą 
(Atkelta iš 1 psl.) 

žiavimas. tiesa, yra be žaiz
dų rankose ir kojose. Šio pasisa
kymo nereikia suprasti kaip Me
ro antifeminizmo. Moteriai jis 
pripažįsta tą patį kryžių. "Aš vy
ras ir aš -moteris, mes dviese ir 
vienas aš ir žiūrime vienas į kitą. 
kaip užburti'* (198 psl.). 

isse-

kios, kad jomis galėtų pasinau
doti kiekvienas pamaldus žmo
gus. Pažymėtina, kad tos maldos 
yra laisvos nuo kokio nesveiko 
panteistinės ar animistinės prie
maišos. Ir malda Marijai galėtų 

Ypatingo dėmesio yra vertas 
kitas jo personažas, pas kurį pro
tagonistas reguliariai lankosi. 
Tai yra meistras, kirpėjas. Jis yra 
kažkas kito, negu pranašas. Iš 

na sunkiai i š r ėk iamos ir 
miamos prasmės. Tai kažkas ne 
tik žmogiško, bet ir dieviško. Kai-, 
bant apie žmogaus ir Dievo s ą - j b u t " priimtina Marijos garbinto 
ryšį, galima prisiminti, kad To
mas Akviniečio sąryšis vienu at
žvilgiu yra panašus į čia simbo
liškai Mero pavaizduotą (jei jis 
tai turėjo galvoje). Tomas Alcvi-
nietis, baigęs savo studijas apie 
Dievą ir pereidamas prie žmogaus 
studijų, rašo: "Po to, kai mes 
svarstėme apie Pavyzdį, t.y. Dievą, 
pasilieka mums dar pasvarstyti 
apie jo atvaizdą, žmogų" ( I ^ Į S J į į ^ „ ^.,. , e i . 
įvadas). Ir jeigu butų galima j k a l i n g u m ą fi i § g e l b ė t i . j i s d r į s t a 

jin, issKyrus vieną, per daug 
mums neįprasta, natūralistinį 
meilės apibūdinimą. 

Nesileidžiant į visų maldų a-
nalizavimus, norėtųsi atkreip
ti dėmesį tik į vieną pirmųjų mal
dų bruožą, būtent, labai giliai 
suprastą žmogaus asmens sąmo
nę. Sis maldininkas nesivaržo pri
sipažinti, kad jis verkia dėl savęs. 

jo žmogus ta i P i pat nori sužinoti j pratęsti šį Mero simbolinį p e r - 1 , ^ k a d s ^ ^ 
gyvenimo prasmę. Ją tačiau JIS sonazą, tai su juo nebūtų sunku į 
pateikia tik kaip pažadą, o n e , pereiti į krikščionišką mistiką.! 
kaip konkrečiai aptartą dalyką.! Nes, kai žmogus paima save 
Jeigu jo pavadinimas kirpėju tu 
retų reikšti jo apvalančią t.y. as
ketinę veiklą žmogui, tai jo vadi
nimas meistru ' užmena kažką 
daugiau. Savo žirklėmis jis ne tik 
žmogų apvalo, bet ir jį mirtinai 
gąsdina. Meistro rankose žirklės 
"drebėjo keistu netaisyklingu 
rnirties ritmu'" (132 psl.). Iš 
meistro, kirpėjo šviečia daug ge
ro tėviškumo ir žmogiškumo. Sa-

naikinančią kryptį, jis prišaukia 
Dievą mirti už jį. 

Kiekvienoje giesmėje (išskyrus 
dvi paskutines) vieną iš reikš
mingiausių šio kūrinio dalių su
daro žmogaus malda. Malda fam 
yra reguliari būtinybė. Jo maldos 
valanda .išmuša, jam besikal
bant su pranašu. Šios maldos yra 

lia to. Su iieškančiu gyvenimo j ilgi periodai, užimą kartais arti 
ŽrnogUmiiis turi kažkokį vidinį 
bendrumą. Juodviejų veidai veid
rodyje paprastai susilieja į vieną. 
Kartais tuos mirtimi gąsdinan
čius, ne tik apvalančius, įran
kius žmogus paima į savo ran-

dešimt puslapių. Jis meldžiasi į 
Dievą, į Panelę Švenčiausią, į mė
lyną paukšti ar auksinę žuvį ir t . t 
Šiose maldose autorius labiau ne
gu kitur išreiškia savo gyvenimo 
filosofiją. Jose yra daug mąsty-

valandų ir metų, kol kas kitas 
stos mano vietoje ir turės jis pra
dėti vėl visą kelią iš naujo, neži
nodamas, kiek laiko ir kokius ke
lius aš jau išvaikčiojau" (52 
psl.). Ši labai tvirta savęs sąmo
nė yra viena iš giliausių atsvarų 
prieš komunistinį žmogaus nu-
blankinimą ir kartu nuvertinimą. 
Nuolatinės šio žmogaus kalbos 
i'pie įvairių savo spalvų atgavimą 
ar išlaikymą yra to paties pobū
džio savo asmenybės gynimo ap
raiška. Lietuviškoje - raštijoje 
mes neturime taip tvirtai pasta
tyto asmeninio vertingumo, kokį 
sutinkame Mero knygoje. 

kas I: kai jis kartą, norėdamas mo, kurį nelengva pirmu susiti-
Tittsižudytl skustuvu persipjauna , kimu pažinti ir įvertinti. Tačiau 
sau H -klę, veidrodyje Jis pamato, reikia paskyti, kad bent pirmo
k e v-, nužudęs meistrą kirpėją. 
'•* :.rr.3^.;r." z-.rr.z.".- o*. *" ~ • 

šios g:e>;r.es maldos Viešpačiui gaus pastangai išlaikyti save, ne-
r Panele: Švenčiausia-. 

Šios knygos vardas jai netinka. 
Striptizas, jeigu jis reiškia vilio
jantį išsirenginėjimą, tai to Čia 
nėra. Čia yra atstovaujama visai 
priešingai pažiūrai, būtent, žmo 

paisant peršamo ir bru.<arr.u Iš-

renginėjimo. Meras ateina į grožinę raštiją 
Šis vardas galbūt buvo pateisi- j su visu glėbiu žodžių, kurie yra 

namas Lietuvoje. Jis galėjo eiti sąvokos. 
viena iš priedangos ir išsisukinę- "Prasmė, prasmė, prasmė... 
jimo priemonių, kad "klausan- sekti... pasiekti... prasmė? idėja... 
tieji negirdėtų ir girdintieji nesu- pirminė reikšmė? nusidėti... nu
prastų". Iš viso šiame romane! sikaltimas... prasmė? prasmė? 
yra daugybė visokių priedangų, j neapykanta... prasmė? prasmė? 
šelmiškų išsisukinėjimų ir abi- j prasmė? ego... ego... ego.... ego. 
pusiškų pa si sakymų. Štai Romoje j prasmė? ego... ego... pirmapradė 
žmogus kaltmamas, kad jis esąs j reikšmė? leistina — neleistina?, 
geltonas, sako: "nes aš ir ne gel- j galima —negalima? balta — 
tonas visai, visai ne geltonas, ne- juoda? Dievas? velnias? praga-
su geltonas, nes geltonas esu, kad I ras? rojus? idealas? svajonė? Die-
jus visus ap.eaučiau..." (193 psl.). į vas ar velnias —geltonas ar o-
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Šiuos išsisukinėjimus galima pa
teisinti tomis aplinkybėmis, ku
riose šis kūrinys buvo išgyven
tas ir parastas. 

Erotinis Mero vaizdavimas, be 
abejo, mūsų visuomenei atrodys 
perdaug natūralistinis. Vienas 
kitas tų vaizdų atrodys bereika
lingai. T s r a u iš to nereikia da
ryti išvados, kad Meras perverti
na lytinio santykiavimo reikš
mę žmogaus gyvenimui. Grei
čiau yra pnešingai. Ne lytinia
me santykiavime jis jieško žmo
gaus gyvenimo prasmės. Mero 
žmogų reiktų laikyti labiau vie
nišu atsiskyrėliu, negu žmogaus 
prasmės irškančiu" lytiniam išsi-
lyginime. 

Pasak vieno modernios poezi
jos analizin-tojo, nuo romantiz
mo laikų mes esame praradę me
tafizinę poeziją. Individualus gy
venimas ir jo išgyvenimas yra 
pasidariusi vienintelė poeto reiš
kimosi sritis. Poetas net neteko 
laisvės operuoti žodžiais, kurie 
yra ar. . ir . .-.dividaua.ios realy-

ranžinis? violetinis ar žalias ar 
mėlynas ar baltas ar juodas ar 
žydras a r raudonas? a r juodas?" 
( 7 7 - 7 8 psl.). 

Šiame žodyno pasikeitime gal
būt glūdi epochinė Mero reikšmė 
ir prasmė. Reikia pastebėti, kad 
jo sąvokų ilgesys nėra kokia ma
niera, o kyla iš konkretaus iš
gyvenimo ir gyvenimiško šio žo
dyno pasiilgimo. Žmogaus as
mens "nusausinimas", savo iš
raišką gavęs Hėgelio filosofijos iš
ryškintoje alienacijoje, Mero yra 
išgyventas, kaip asmeninė kan
čia. Jam tai reiškia jo spalvų ieš
kojimą, atradimą ir apgynimą. 
Intuicija ir abstarakcija Mero kū
ryboje įieško atgal kelio į žmogų. 

• Iorbokas Meras, STRIPTIZAS. 
arba Paryžius - Roma - Paryžius. 
Romanas. Išleido "Ateitis" 1976 
m. Literatūros serija Nr U. Apian
ka piežė Zita Sodeikienč. Spaudė 
Lietuvių Enciklopedijos spaustuvė 
Bostone. Knyga kietais viršeliais. 
27S psi., kaina. 8 dol., gaunama ir 

Drauge". 
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Muzika ir poezija Dariaus Lapinsko rankose 
Kalbamės su kompozitorium, jo simpozinio veikalo proga 

— Girdėjom, kad Mokslo ir 
"kūrybos simpoziumo literatūros 
ir muzikos vakarui (lapkričio 25 
d. Jaunimo centre, Chicagoj) pa
rašėte naują muzikinį kūrinį. 
Kaip jį pavadinote ir kokio tai 
muzikinio žanro veikalas? 

— ~. Tavo gyvenimas mano... 
arba meiles daina mirusiam tė
vui. Toks yra šio mano veikalo 
pavadinimas. Prancūzijos kara
liškųjų pilių lankytojams yra 
ruošiami "Son et Lumiere" (gar
so ir šviesos) spektakliai. Ten 
garso ir šviesos pagalba bando
ma sugrąžinti gyvybę, džiaugs
mą, liūdesį, juoką ir ašaras į neap
gyventų ir apleistų pilių erdvę. 
Tai mano pasirinktas žan
ras šiam naujam veikalui. 

— Kokia muzikinė ir žodinė 
veikalo tema? 

— Tai gal gaūma pasakyti,, P 
kad muzika ir žodžiai vienas kl- I 
tą papildys, ir kaip jie bus ap
jungti vienumon? 

— Muzika ir žodžiai iš tikrųjų 
negali vienas kito papildyti net 
ir tuo atveju, jeigu jie būtų vieno 
ir to paties autoriaus parašyti, 
nes muzika turi galią paveikti 
žmogų, neprimetant jai bet ko
kio nereikalingo prasmingumo, 
kai tuo tarpu žodis, kiekvienas 
žodis, nekalbant jau apie frazes 
ir sakinius, nešasi su savim tą 
prasmingą arba istorijos eigoje 
prisietą jam prasmę. Tad, jeigu 
nenaudoji beprasmių žodžių, ku
rie tik savo sąskambiu turėtų pa
veikti ausį, kaip, sakysim, liau
diški — laduta, aleliuma, sodau-
to, sunku atrasti, iš muzikinio 
taško žiūrint, ką nors bendro 
tarp žodžio ir muzikos. Žinoma, į 
žodžiais ir prasme besidomin- j 
tiems daug lengviau išgirsti mu-į 
zikoje iliustratyvine galią, kai! 
teksto prasmė jiems aiški. 

- ' - - • » • 

— Fortepijono ir solistės atlie
kama čia dvylika dainų. Jos sus
kirstytos j keturis metų laikus: 
pavasari, vasarą, rudenį ir žiemą. 
Čia Šalia gamtos vaizdų, atitin
kančių metų laikus, praeina ir 
žmogus savo gyvenimą — metu į 
laikus: nuo nerūpestingos jaunvs- , ~ R e n š e i u b " v a u P l y t a s . 
tės - 'Tyliai budėkit, vyšnių k a d *is nesitęstų ilgiau kaip 20 
žiedai, virš to mūro. Tenai lauku r™™""* nes dar ir tas, ir anas, 
girti vyrai ateina" - iki žilos se-i l r k i t a s t u r i t a m e v a k a r e P a s i r o " 

— K<ek laiko veikalo koncer
tinis atlikimas tęsis? 

užpykus moka atkreipti į save dė
mesį. 

—Jūsų paskutiniuose kūri
niuose, kaip "Vargdienių mišios" 
arba kaip ir "šventojo narvo" 
programinėje muzikoje jaučia
mas lyg šioks toks nusigręžimas 
nuo rėžiančio modernaus avan
gardinės muzikos stiliaus, užtin
kamo ankstesniuose Jūsų kūri
niuose. 

— Žmogus gyveni, mokaisi iš 
I i gyvenimo, iš savo pergyvenimų 

ir ... jaunėji. Kiekviena išgyven-
Į| :a diena priartina žmogų prie tų 

jaunystės pergyvenimų, kurių a-
nuo metu negalė; ai užtenkamai 
gerai išreikšti ir kuriuos dabar 
landai sukristalizuotai užrašyti. 
Bet kadangi dienos bėga, ir laiko 
ne per daug, tai stengiesi viską 
kuo ekonomiškiau užrašyti, 
idant kristalas prieš susikristali
zuodamas, neiškristų iš dreban
čių rankų ir nesudužtų. 

— Esate Lietuvių fondo anga
žuotas parašyti operą. Ar šio 

' "simpozinio" veikalo rašy
mas nesutrukdė operos kūrybi
nio proceso? 

natvės — "Šalčiau net už ledą 
jaučiu tave, mėnuli, ant savo 
žilstančio plauko"... Šių dainų 

dyti. Žinoma, būčiau galėjęs pa
rašyti visą veikalą minutės ilgu
mo. Ir būčiau net su kaupu pa-

o-

tarpan VsiskVerbusi tėvynės ilge^ lenkinęs rengėjų pageidavimus. 
sio tema yra rečituojama dviejų B e t kaiPg j sutalpinsi visą žmo-

' gaus gyvenimą į vieną minutę? 
Ogi apie tai mano veikalas suka
si. Čia man prisimena vienas pa
naudotų veikale eilėraščių: 

aktorių. 

— Kas visa tai atliks scenoje? 

— Dalia Kučėnienė, Laima 
Rastenytė, Julius Balutis ir šias ei
lutes rašantis. 

— Kieno ir kokie žodiniai teks
tai panaudoti? 

— Skaitomieji tekstai paimti 
iš Kazio Bradūno naujausio poe
zijos rinkinio "Alkana kelionė", 
o dainuojami tekstai yra atsira
dę, panaudojant japonų poezijos 
vaizdini aspektą, jį perleidžiant į 
per kelių vertimų prizmę. 

Jiedu išsinešė kapą, 
O pamiršo, paliko gyvenimą -
Prie švininės Chesapeake 

įlankos 
Nusimetė n«;tą tėvai. 

Bet ar palengvėja? 
Vaikaičiai rankioja akmenėlius 
Ir mėto į gelmę... 
Kas jiems dabar pasakys 
Paskutinės muitinės kainą? 
Mudu stovim ir svarstom: 
Ką neštis ir ką palikti? 

Pastaruoju metu lyg ir bu
vote nutolęs nuo savo pamėgtos 
mirties temos. Dabar ir vėl ją už
tinkame liame naujame veikale, 
ar tai pradžia naujų kūrinių se
rijos šia tema? 

— Mirtis — tai gana paika 
panelė. Jai reikia skirti daug dė
mesio. Jeigu jinai tik pasijunta 
nuskriausta, apleista, tuoj pat 

— Sutrukdė. Ir dar kaip su
trukdė. Žvilgteriu dabar protar
piais į operos partitūrą ir vos at
pažįstu savo charakterius bei jų 
gaidų cbarakterizacijas. Bet po 
šio simpozinio įvykio aš jiems 
visiems prisiekiu neapleisti jų tol, 
kol neparašysiu gaidų paskuti
niam "Amadar* sakiniui: "Ra
mybė jums". 

Jis buvo suaugęs su gantą 

ALGIRDAS GUSTAITIS 

Pokalbis su dr. K. Ambrazaičiu 
(AtkeiL. iš 2 pasL) 

—Koks būtų Jūsų paskutinis 
šio pokalbio žodis? 

— Neabejotinai tikiu, kad tiek 
ruošėjų, tiek paskaitininkų, tiek 
kūrybinių parengimų pastangos 
bus įvertintos ir atneš visokerio
pos naudos. Yra verta stengtis, 
kad iškilieji mokslininkai nepa
siliktų už lietuviškos visuomenės 
ribų, bet kad su pasitikėjimu pa
žvelgtų į tą visuomenę nors ir iš 
podiumo, kuriai jie organiškai 
priklauso. Neabejoju, kad simpo
ziumas bus įnašas tautinei kul
tūrai ir kad pačius mokslininkus 
bent kiek apjungs tautinėje gran
dinėj. Plačiajai visuomenei ir in
dividualiems mokslininkams bet 
kokios formos apsijungimas at
neš naudos ir tam tikro papildy
mo. Visuomenė mokslininkų 
turėtų atvykti ne pasižiūrėti, bet 
juos pasisavinti. Iš kitos pusės, 
lietuviškas gyvenimas neturėtų 
mokslininkų atbaidyti, bet juos 
nešti kartu su visa savo srove. 
Yra didelis noras, kao dabartinės 
okupuotos Lietuvos ir išeivijos 
mokslininkai nenueitų griežtai 
priešingais keliais, bet kad vieni 
kitus papildyti?. Minties penetra-
cijai. nors ir per geležinę uždan
gą, atsiranda vis daugiau gali
mybių. Šis simpoziumas yra gau
sus savn sekcnnrrsk Reikia t . i -
r. y?. V-i r! ^te;nie įsijungs ir dau
giau sekciių, kaip pi. teisininkų, Į Voratinkli 

dingas, ir prasmingas. O ir į ruo
šėjų eiles lauktina ateityje įsi
jungiant daugiau organizacijų, 
kad mokslo ir kūrybos dienos bū
tų dar pilnesnės, 

1976 m. leidykla "Mokslas" Vil
niuje išleido knygą "Tadas Iva
nauskas gyvenimas ir veikla". Re
dakcinę grupę sudaro: L. Kai
riūkštis. A. Minkevičius, Vyt 
Petrauskas, P. Zajančkauskas. 
Sudarytojai: R Budrys ir J. Prū-
saitė. Knyga iliustruota T. Iva
nausko ar jo šeimos nuotrauko
mis. Viso 240 psl. Knygos gale 
trumpos santraukos rusų ir ang-

zuc*r-
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lų kalbomis. Tiražas 12.000 egz. 
Tadas Ivanauskas yra žymiau 

šias Lietuvos gamtininkas. Gimė 
1882. XIL 16 d. Lebiodkos dvare, 
Lydos apylinkėj, kuri tais lai
kais buvo okupuota caristinių 
rusų, dabar yra okupuotos komu
nistinių gudų, Sovietų Rusijai 
neteisėtai tas sritis, priešingai 
Lietuvos — Sovietų Rusijos su
tarčiai 1920 metais, perleidusiai 
Sovietinei Gudijai. 

Jaunystėje nemokėjo lietuviš
kai, nors save laikė lietuviu. 
Kartą miške jis "sutinka vyžotą 
su kiniu rankoje. Nepažįstama
sis ,priėjęs arčiau, užkalbina lie
tuviškai. Deja, Tadas jo nesu
pranta ir negali atsakyti savo 
gimtąja kalba, nes jos nemoka." 
Tuo ir pasibaigė mūsų susitiki
mas, bet jis man turėjo reikš
mingų pasėkų per visą mano 
ilgą gyvenimą. Palikęs vienas, aš 
susigraudinau... Štai, du lietuviai, 
susitikę savo krašte, negali susi
kalbėti gimtąja kalba... Man pa
sidarė koktu ir gėda. Ir šį momen
tą akivaizdoje senos pušies ir žy
dinčio viržyno aš pasižadėjau 
dar šį rudenj pramokti savo gim
tosios kalbos" (15 psl.). 

Profesorius Tadas Ivanauskas 
labai daug pasidarbavo Nepri
klausomos Lietuvos gyvavimo 
laikotarpiu. Jis ne tik buvo ilga
metis Lietuvos universitetų pro
fesorius, bot ir paskelbęs dau
giau kaip 500 straipsnių, per 30 

Į knygų ir brošiūrų (leidinyje, su 
pakartotinom is laidomis, išvar-
S.inu 37 leidiniai). Daug mažes-
rv'u rsŠinė"."- išsibarstę įvairiuo-

Į se leidiniuose be Jo parašo. 

Seansą 4 i pvu 

^jrJ portuąalą 
MIGUEL TORGA 

AS 

Nepaisant visko, vis dar tebesu žmogus, 
kalbantis ir jaučiantis dvikojis! 
Po visų nelaimiu ir audrų 
vis dar 
mano išvaizda tebeplūduriuoja 
mėnesėtų liūnų puvėsiuos! 

Aš vis dar tebesu didysis stebuklas, 
kokį begalima pasaulyje rasti! 
Juodoji praraja, kurios dugne 
vingiuoja tekanti srovelė: 
dangus ir vėsos bruoželis, 
čiurlenantis 
kurios nors burnos norui gerti. 

Kad rimta gamtovaizdžio tyla 
manęs išsigina ir protestuoja, 
šio laimingo susitikimo šventėje 
nėra taip svarbu; 
Archangelo ar šėtono kūrinys, 
aš esu tas, sugebėjęs 
padaryti, ką padariau! 

Mano likimas galėjo būti laimingesnis, 
karšta saulė galėjo šviesti iš abiejų pusių... 
Bet, Adomai, 
daviau, ką molis begalėjo duoti. 
Ir stebuklas, 
kad, nupuolęs kūnu ir siela, 
iš viso Žmogus nenumirė! 

Ne! Nenorėkite, kad atsidurčiau kape. 
Nes aš gyvenu, alsuoju ir tikiu! 
Aš vis dar tebedainuoju ir virpu 
savo giesmėje! 
Aš, kuris savo riksmo grynume 
vis dar atsistoju! 

PILIETINIS KARAS 

Kovoju su pačiu savim. 
Kito neturiu priešo. 
Tai, ką galvoju, 
tai, ką jaučiu, 
tai, ką sakau, 
tai, ką darau, 
prašosi bausmės 
ir stumia į nusivylimą jietį mano rankoje. 

Kvaila sąjunga 
vaiko 
ir vyro. 
Tai, kas esu, įžeidžia 
tą, kas nesu. 
Ir kovoju su šiuo pavidalu, 
kuris išdavikiškai mane apėmė ir įsitvirtino. 

Nelaimingas su pamišimu ir be pamišimo 
prašau gyvenimą kito gyvenimo, kito 

nuotykio, 
kito netikro likimo. 
Neprisipažįstu nugalėtu, 
nė įtikintu. 
Ir puolu savyje vyrą ir vaiką-

LAISVĖS ŽIEDAS 

Mirusiųjų šešėlis, gyvųjų prakeikimas. 
Taip pat ir mes... Taip pat ir mes... 

O saulė traukiasi. 
Laisve, 
vos vos tavo veidas 
šypsosi kaip anksčiau! 
Laisvė žmogaus žemėje 
ar po žeme. 
Laisvė! 
Priešgina, kuris dedasi 
Dievu, tironija, amžinybe. 
Palaidoti nepalaidotieji, 
gyvieji, aprengti įkapėmis, 
buvusieji ir dabartiniai piliečiai, 
savo rankose turime 
baisią neigimo galią! 
Ir tai yra niekad nenusivūiąs žiedas 
amžino pavasario sode... 

• • 

poeziiod 
Jūsų viduje palieka įsisąmoninimas, 
kad ten, kur pasaulis tuščiausias, 
buvo žmogus. 
Ir žinote, kad suvalgomi 

rūgštūs atsiminimų vaisiai... 
Nematomos šmėklos kankina 
lengvą miegą bemintančių 
bet kurio brolio laisve. 

EOSSANA! 

Gėlėmis nubarstykite senojo pasaulio aslą. 
Antai ateina ateitis! 
Geidžiama visų poetų 
ir gyvenimo pranašų, 
ji paliko savo koplytėlę 
ir išėjo. 
Dar niekas jos nemoti, 
bet ji graži. 
Tai ateitis... 

Rozmarinais apibarstykite 
kiekvieną gatvę, 
kiekvieną slenkstį, 
kiekvieną sieną 
ir tikėkite stebuklais 
tos išganytojos, atnaujinančios laiką. 
Praeitis praėjo. 
Dabartis merdi. 
Apibarstykite gėlėmis vienintelę tiesą. 

PRAŠYMAS 

Viešpatie, guliu lovoje, 
apsiklojęs skausmais; 
ir visa mano būtybė 
kaip septynios saujos purvo, 
septynios saujos išmatų 
motinos žemės, mane šaukiančios. 

Viešpatie, keliuos ii gelmių 
šios mano būklės: 
kur buvo taip, sakau ne; 
kur buvo ne, sakau taip; 
bet nenutūdau žemės balso, 
kuris manyje šaukia-

Viešpatie, baik su manim, 
gerai nutaikytas smūgis, 
anksčiau nei man nuskirta; 
ar priešo šūvis*. 
Pasinaudok bet kuria dingstim 
iš mano Tau sakomų sarkazmų. 

DIALOGAS 

Klausiu... 
Bet kas man galėtų atsakyti?! 
Tu negali, upe be sparnų, 
kuri esi 
prabėgti... 
Nei tu, sparnuotoji planeta, 
kuri atrodai 
sustojusi. 

Žmogus vien tik sau lygių padarų 
supranta kalbą, 
mostus, 
O tie, kaip a$, 
žiūri į žemę ir į dangų, 
į upes ir į planetas, 
ir taip pat klausia-.. 

Klausia, bet kąt 

Išvertė P. G a u č y s 

PALIEKĄ ŠEŠĖLIAI 

Ne. Negalite nusinešti viską. 
Netekus kūno, 
sielos 
ir paties kapo žemės, 
pasilieka atsiminimas būtybės, 
kuri gyveno, 
kentėjo, 
mylėjo, 
dainavo 
ir niekad nenusūenkė 
Hasaiai StouKljat, teež % nugalėjo. 

Miguel Torga (tikra pavardė Adolfo Correa RochaV 
žymiausias šių dienų portugalų poetas ir iškiliausias ibe-
riško pasaulio novelistas. gimė 1907 m vargingoje beže
mio šeimoje. Labai jaunas (13 m.) turėjo vykti j Braziliją 
uždarbiauti. Po 5 metų sugrįžęs j tėvynę, baigė medieines 
mokslus, užsiima gydytojo praktika. Kartu su kitu pc^tu 
B. da Fonseca, pradėjo leisti literatūros žurnalą "Mani
festo". Be kelių lyrikos rinkinių, M. T. parašė 3 novelių 
knygas, kelias dramas ir romanus, o taip pat 11 tomų 
"Dienoraščio", parašyto proza ir eilėmis. 

Diktatūros metais Torga buvo patekęs į kalėjimą, 
jam buvo uždrausta išvykti | užsieni, cenzūra sulaikė 
spausdinimą kelių jo knygų. 

Torgos poezijoje platų atgarsi tari ūkiniai bei pašto-
ratiniai mitai, biblinių simbolių remiami, kaip pvz.. sėja, 
pjūtis, ganiava, žemė. vanduo, vėjas, gimdymas. Adomas 
Ir Ieva. Jie Torgos lyrikoje iškyla ne kaip paprastos idė
jos, bet kaip poetiniai motyvai. Jie išsakomi labai origi
naliai, .-•'••• 1: su priekaištais Kūrėjui "žmogaus iš kūno ir 
kaulų". Taip pat joje atsispindi dviejų pastarųjų gene
racijų rūpesčiai, nerimas ir viltys. Kaipo tokia, Torgos 
poezija turėjo didelės įtakos jaunesniųjų poetų kartoms. 

H. Torga laimėjo 1976 m. didžiąją tarptautine poezi
jos premiją, kuri teikiama kas dveji metai. Jis yra pir
mas portugalų poetas tokią premiją gavęs. Prieš tai ji 
buvo skirta italui G. Ungaretti. prancūzui Saint John 
Perse, ispanui J. Guillen. meksikiečiui Octavk) Paz. veng
rui Gyuia litas ir senegalieClui L. Sedar Sengbor*ui 

t . O. 

» 
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Pasitikim savąja visuomene, savais mokslininkais bei kūrėjais 
Pašnekesys su Simpoziumo organizacinio 
komiteto vicepirmininku Inz. J. Rimkevičium 

Kalbamės su vienu iš tų 
trečiojo Mokslo ir kūrybos sim
poziumo "juodadarbių", be ku-

jau visos patenkinamai išspręs- spaustuvėle. Susidarys per 260 
tos? j psl. knyga. Formatas parinktas ; 

lobai patogus. Dailininkas Br. | . . . . . i — Lengviausiai sprendėsi p a - j . . , . riu čia pat vietoje kasdieninio I • , i • T - . . . . . . .Murinas nupiešė viršeli, ku ro .. , . . • ._ . . , ' ta lpu klausimas. Lietuviai jezui-l . . . . . _, . rūpesčio, becimo, triūsimo ir kt, į" . ,, . , . . . . T ! simbolį įau panaudojome ^ , 5 » . ' t a i užleido simpoziumui visą J a u - ; « v . , . , , . .—. , . . . vareu a<- kas oasidarvtų. Šiemeti- . . ~ . . . . .. Kvieslvie ir pakvietimuose \ , . i i - . - , . nimo centrą. Tai įprasta vieta, U , ' „ , . . , . , . . n o Moks o ir kurvbos simpo- į, . .", . » . . ! banketą. Puslapiai oadvigubejo, z: . . - . , . *^ lengvž! pasiekiama is visu mies-, , . , . , ., . . . . ziumo Organizacinio komiteto . .• , . v T T.. to d.Miu ir priemiesčiu eikagie- . . , ~ , : . , ,. y 
icep.rmin.nkas mz. Juozas Rim-, Č J a m s Q 1 r / k ; t u m i e s t u ^ ^ ! sudeda g dviejų d a l i ų . , irmoje 
evič.us s.uo atveju yra bene pats t a „ t - ^ToKa' P r o ' , , C L 0 ;d&lvje —chronologinėje eilėje 

v 
* * * ; i t c R i t a n t i e m s svečiams. Praplės to je , r° - ~~S~TZ£^ "TE" 
didžiausias "juodadarbis . N u o ^ ^ ^ ^ k a v m e į ^ £ | * « p « į n » eiga. Tai programi-
to pokalbį ir pradedame. 

ir paskaitininkais. Antroje dalyje 
— KieA; jaučiame, esate čia pat 

WUM.1I (rengtoje kavinėje bus ga-: . , .. . . . . !. . . _ .' , , ° . ; ne dalis su temų pavadinimais Įima atsipusti po darbų, pasi-j 
džiaugti laimėjimais, išklausyti 
paguodžiančius žodžius po nepa-

vietoje Mokslo vr kūrybos simpo- j s j s e k i m u fr p a s i s t i p r i n t { . K a v i n e 

ziumo visu aarbų varikhs ir pats \ f > f c ^ s i m p o z i u m o d i e n a s fc 
Airhninfeis Ar neopfcorto toj ^ ^ l a n d a s . 
mėnesius beuzsitęsiantis kas, 
kur, luida ir kaip" reikalas? 

— Apkarsta tik pilstymas iš 
tuščio į kiaurą. Kai reikalas aiš
kus ir tikslas patrauklus, atsiran
da darbininkų ir noro jungtis j 
dirbančiųjų eiles. I visuomeninį, 
kultūrinį darbą žiūriu ne kaip į 
naštą, bet kaip į pareigą ir drau
ge kaip j parodytą pasitikėjimą, 
kurio nevalia apvilti. Taip, kiek 
jaučiu, į prisiimtas pareigas žiū
ri ir kiti organizacinio komiteto 
nariai. Tokioje nuotaikoje buvau 
pagautas jau antrą kartą, kai 
buvau pakviestas talkon. Posė-
cžiautojų neturime. Visas komi
tetas ir taryba yra įdarbinti ne 
juokais, o darbų stoka tikrai ne
galime nusiskųsti. 

Laikas artėja, įtampa didėja. 
Turime prieš akis didelį susitiki
mą ir norime, kad jo nesudrums
tų technikiniai, organizaciniai 
neišbaigti, nepramatyti kliuvi
niai. Norime, »«?d mūsn mteH>k-

Visi žinome, kad neužtenka 
vien gerų norų įvykdyti didesnio 
masto, visai lietuvių išeivijai la
bai reikšmingam renginiui, kurį, 
be abejonių, drąsiai galėsime už-
pajamuoti kaip kultūrinį laimėji
mą, jei pavyks nugalėti dar tebe
sančius sunkumus. Čia prasideda 
klausimo antroji pusė. Yra pasto
vios, nesibaigiančios problemos. 
Visada trūksta laiko ir pinigų. 
Esame betgi optimistai, nes jau
čiame, kad dėmesys simpoziumu 
visuomenėje yra gyvas. Tai ypač 
padrąsinančiai veikia tuos, kurie 
stovime arčiau prie ruošos darbų. 
Tai skatina dar daugiau pa
sitempti, kad viskas sklandžiai 
praeitų. Pasitikime savąja visuo
mene, kuri rimtam reikalui at
randa ir laiko ir paremia finan
siniai. 

— ]ūsų rankme, berods, yra ir 
Simpriziumo leidinio vadžios. Ar 
jis jau prie pabaigos? Kokia, bus 

j — alfabetinėje tvarkoje dalyvių 
gyvenimo apybraižos, vėliausieji 
moksliniai darbai, paskelbti 
spaudoje bei profesiniuose žur
naluose, ir paskaitų santraukos. 
Kiekvienam dalyviui yra skirti 
du puslapiai vietos. Pirminis lei
dinio tikslas — būti vadovu daly
viams simpoziumo eigoje ir supa
žindinti visuomenę su paskaiti
ninkais. Tikslus simpoziumo dar
bų sekimas bus įmanomas, tik tu
rint rankoje šį leidinį. 

Klausiate, kam jis bus naudin
gas? Lietuvišku požiūriu j"is jau 
buvo naudingas tiems, kurie jį 
prirašė. Būtent — visam šimtui 
paskaitininkų. Reikėjo ne juokais 
prisėsti, paprakaituoti ir galbūt 
net pirmą kartą mokslinę temą 
vystyti lietuviškai. Čia ypač sun
kų bandymą turėjo technologai 
ir medikai. Terminijos klausi
mas buvo ir lieka labai jautrus, ir 
jo sprendimą reikia paspartinti, 
kad turėtume ateityje panašiuo
se darbuose kuo vadovautis. Ruo
šiant šį darbą, buvo apsispręsta, 
neturint visuotinai priimtų ati
tikmenų, akademinius laipsnius, 

Inž. Juozas Rimkevičius, Mokslo ir kūrybos simpoziumo Organizacinio 
mitato vicepirmininkas. 

jeidinio apimtis, kam jis bus nau-\'mstituciW pavadinimus nelietu-
tualų ir visuomenes suartėjimas i ,. . . „ . . . .„•„•; .-J^J i - u 

,7 , . , . . , / .. j dingas ir KUO ypač galėsime po- vinto, pridedant galūnes, bet pa-
ĮVYKTU KIGrC 11713n01113 ]3UKGSn81S I . »v. ,-^ 11.1 . i • -,•, — 

i- i • • i T • * -t. • 'siaziaugtif hkti anglu kalboie. Santraukose 
aplinkoje ir pakiuoje nuotaikoje, i p 

— Atsakant spaudos darbuoto- j h biografijose palikta daugiau 
— Kurios problemos lengvai 

jusiam lietuvių kalbą ir Sauliui 
Girniui — anglų. 

Kuo galėtume džiaugtis? Ne 
tik džiaugtis, bet ir didžiuo
tis privalėtume, turėdami tokį 
gausų būrį taip gražiai moksli
niame pasaulyje besireiškiančių 
savo tautiečių, reprezentuojančių 
savo tautą. Jie ar.yksta paliudy
ti savo norą priklausyti savajai 
bendruomenei. Tai istorinis su
sitikimas. Jis -uri būti užrašytas 
ne vien tik leidnyje, bet ir perio
dikoje, kad hvkis neliktų vien 
žaibo blysktr!." ;m«.s be pėdsakų, 
nes spausdintas žodis yra patva
riausias ir ištikimiausis praeities 
liudytojas. 

vingai įsiaistrinę, sakykit, ar 
mokslo ir kūrybos srityse lietuvis 
lietuviui yra toks pat atšiaurus? 
Simpoziumo organizaciniame 

j darbe turėjote daug nuolatinių 
kontaktų su intelektualinio klo
do žmonėmis. Kokie Jūsų įspū
džiai šioje patirtyje? 

—Kovingas klausimas. Su Į 
daugeliu esu susirašinėjęs, kalbė-! 
jęs, susitikinėjęs. Nė vieno atve-į 
Jo neprisimenu, kad bent ma
žiausia užuomina būtų pastebi- j 
ma nesantaika, kaip vadinate — \ 
atšiaurumas ar nepasitikėjimas i 
vieno kitu. Priešingai, atvirumas, 
nuoširdumas, paslaugumas buvo 
jaučiamas kiekviename pašneke
syje. Manau, kad šis klausimas 
tfirp akademikų visai neegzistuo
ja. Tikiu ir meldžiu, kad tokioje 
nuotaikoje ir visuomenė įsijungtų 
į simpoziumo darbus. 

T a s pats pasakytina ir apie ge-
neracij'ų nesusikalbėjimą. Vy-. 
riausią paskaitininką turėsime 77 
metų amžiaus, pradėjusi akade
minę karjeią V. D. universitete 
Kaune, o jauniausią 25 m. am
žiaus, gimusią jau Amerikoje. 
Tai iškalbingas bendradarbia
vimo pavyzdys, nereikalaujantis 
paaiškinimų. Mokslas, kaip ir tie
sa, neklausia, kas pasakė, bet ką 
pasakė. 

Atleisk, Redaktoriau, kad, užsi
ėmęs technikiniais dalykais, vien 
apie juos ir porinu. Visada yra 
pagunda vertinti tik rėmus, or
ganizaciją, primirštant tur in į 
kuris sudaro simpoziumo prasmę 
ir vertę. Išeivijos istorijoje, ma
nau, dar neturėjome tokio 
sukaupimo į vieną vietą tokiam 
t rumpam laike tiek intelektuali
nių pajėgų, kaip turėsime šiame 
simpoziume. Ta i , suoratama, ke
lia mūsų pasididžiavimą, bet 
drauge ir įpareigoja ne vien tik 
organizatorius, bet ir visuomenę 
parodyti j am deramą dėmesį. 

Kviečiam* įsigyti «as ėvi 
fcayga« 

TRETIEJI VAINIKAI 
Lietuvių Poteijo& Antologija, daly
vauja virš 50 autorių, kietais vir
šeliais $6.00. 

K A R Ū N A 
Anatoliiaus Kairio istorinS poema, 
trys istorinės dramos iš Mindaugo 
laikų, 316 pus.., iliusouota, kie
tais viršeliais $6.50. 
UJSHUauu aut knygas karta $1M» 

Užsisakyti: 
DIALOGAS, 4304 W. 55th StrM 

CUcago, I1L 6M32 

MARQuETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR M£G£JAM$ 

Daug sutaupysite, pirkdami fia 
jq reikmėms. Pasinaudokite pa
togiu pianu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai ufliaigru foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
Ir ketvirtad. vakarais 9d 9 vai. 

3314 Wett 63id Street 
TeL — PRospect 6-8998 

'immminiinnnnnimiiiin 

!>•« 

pi leksikonu, leidinys yra "su-j laisvės" autoriams. Esu dėkin-| _ Kai visuomeniniam sekto-
sprerulėsL, kurios sunkiau? Ir ar i rinktas" ir ' laužomas" Draugo Igas Juozui Masilioniui, peržiurę- Į nuje esame vieni prieš kitus ko-

=:im:iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinirainiiniii* 

f WA6NER and SONS f 
2 TVPKWKITKRS, £ 
~ ADPING MACHINES g 
^ A>T) CHECKWBITERS, = 
E N uornoja. Parduoda, Taiso \ 
E Virš 50 metų patikimas jums [ 
z patarnavimas. 5 
| Pitone — 581-4111 | 
= 5610 S. Pula&ki IMU Chieago | 
^IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl3 

A. TVERAS Į 
LAIKRODŽIAI m BRANGENYM8 § 

Pardavimas ir Taisymas = 
2848 W. 8Mk Street — TeL BE 7-1841 j 

5ttttlHHrmmiWIMIHIUUIHMIIIHIMIM^ 

L A D I E S A N D 6 E N H E M E N ! 
Hair formnla JIB is Fa&Fntfč-Guaraut^ed in 8witzerl&ad and te 
R«gtot«red ln TJSA, Canada, Eur»pe. It curee DandrnK, Faillng-
Hair. Itching scalp Spliting ends, steuglhemag HAIR, Roct 
«Towth, and restoring NATCRAX. HAIR COiOR. Uains JIB 
you wfli a«v«r be B A U ) or GRET. 100% Gu&mBteed. l i s t ed 
in Dru«j?rist. Red-Blue Boo.<. Drug's-Cheinlst Order BTRAIGHT 
*ĮB LAEL: 4 A 4, SSS7 W. ««tli St., 1640 W. 47th 9L, So. iOtfc 
Ave. A 140> St., Cicero, BL, 1147 IS. JBM—fl ATC., « S 4 V O . 
MShMUricee Ave., Chicaco D. JIB Kcdicine JUQUW 8 o* . 
•wwsk snppiy — $8.9fV M;s.«r Order postpaid Send Today 

A B liABORATORY. 14S7 So. 4«(h A»e.. OICKRO, UJU MSSO 

jis buvo suaugęs su gamta 
(Atkelta iš 3 psl.) 

Ypatinga reikšmė prof. T . Iva-j 

lė Lietuvos ir pasaulio gamtos 
I mokslui. 

Ivanauską laišku. Jo atsakymas | krašte ir Tolimuose Rytuose visa i 
man rašytas 1970 m. vasario 5 d. į gyvūnija nusku-do. O jog Sibire! 
skamba taip: viename kvadratiniame kilometre 

'_Wi:ttMllfllllimilltlllM!llHlimfttt1lll iiiiiimiiiiiiiiinimni8iiimniiimiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiimma)8 

'Mielas Prieteliau, 
Jūsų laišką iš š. m. sausio 19 

AR TURITE ĮSIGIJĘ ŠIAS PLOKŠTELES? 
gyvena pusė žmogaus, o pas mus 
apie 46 žmonp=. Ar žmonija su-

= AKVARELE 

r.auskui skiriama dėl to, kad jis J Dabar išleistoje ir čia minimo- d. šiandien gavau. Aš kaip senas|P ras ta žalą. kurią žmogus pats 
savo veikloj, savo raštuos vis ska- j fc knygoje Bv« dinami ir trum-1 žmogus (man šiemet sukako: sa« daro? 
tino mylėti paukščius. g>-\-ąją gam-[ P8'i suminima jo mokslinė ir vi- 87 metai) gyvenu praeitimi, tad Labai gailiuosi, kad negaliu! 
tą, medelius ir visus Aukščiau- Ist'omeninė veikla. Yra jo bičiulių, j prisiminimai iš senų laikų turi j Jums atsiųsti savo raštų, nos 
siojo tvarinėlius. Jis pradėjo Lie- j psžįstamų laiškų, atsiminimų. į man tikros poezijos, ir todėl Jūsų j dėl mažo tiražo viskas ūmai išpar-
tuvos paukščių žiedavimą, įstei- Tai veitinga medžiaga, nors yra laiškas buvo man malonus. Aš 
gė Gamtos muziejų prie Vytauto ™ a ^ nutylėjimų. Sakysime, iš-1 kaip per rūkus prisimenu Jūsų 
Didžiojo un-to Kaune, įsteigė | vardinant prof. T. Ivanausko į apsilankymą pas mane. bet vėles-
Kaune zoologijos sodą (senosios j gyvenimo, veiklos datas, niekur j nia's laikais buvo tiek {vykių, 
Lietuvos laikais Lietuvoje būta į neminima jo dar-buotė Lietuvos j daugiausia sunkių pergyveni-
didingų zoologijos sodų), garsi- j Šaulių sąjungoje, kurios labai į mų, kurie nutrynė ar užmaskavo 
no lietuvių mokslininku vardą j veikliu nariu jis buvo. Neminimi j praeiti, kad aš pradedu praeitį 
užsienio universitetuose ir t. t. j apie prof. T. Ivanauską straips- j užmiršti. Kartais pavydžiu Jums. 
Jis veisė Lietuvoje naujus augalus, j n i a i užsienio lietuvių spaudoje, atsidūrusiems tolimuose kraštuo-
Tarp daugybės kitų vieną p a v a - | E s u paskelbęs atsiminimus apie se, bet vėl pagalvoju, kad aš ir 
dino "Vytis", ir tas vardas tebė- j P r o f- T - Ivanauską "Skautų Ai- j čia reikalingas, kad aš savo dar-
ra neiškrites iš šiuolaikinės lite- <*e'\ jo kai kurių knygų aptari-i bais galiu nors trupinėlį naudos 

= VILUA 

ratūros apie profesorių. Savo ūky
je Obelynėje, buvusioje 8 km. 
nuo Kauno vakarų link, priaugi 

mus "Dirvoje'* ir kitur — viso tai i atnešti savo kraštui. O pagalba 
nė žodeliu neminima. Nors tų ]aDai reikalinga. Prieš visas blo-
straipsnių atspaudus jo giminės gybes turime tik vieną (prof. pa-

no daugybes naujų, iki tol Lietu- j«" itfeikė redaktoriams. Tiesa, pa- i braukta) ginklą, o tas ginklas tai 
voje nebuvusių vaismedžių, au- ! s k e lbė mano pasisakymą apie j kultūros kėlimas. 
galų, medžių, krūmų, juos su-
sivežęs iš įvairių kraštų. 

Prof. T. Ivanauskas yra daly
vavęs dvylikoje mokslinių — 
gamtinių ekspedicijų, iš jų par
vežus vertingų duomenų, pa
vyzdžių. Bene geriausia ir tur
tingiausia ekspedic'ja buvo į Bra
ziliją, finansuota 1931 m. Kaune 
leisto savaitraščio "Mūsų Ryto
jus". Toji kelionė paskatino pro
fesorių parašyti knygą 'Trys 
mėnesiai Brazilijoje", išl. 1932 
m. ir antra laida 1960 m. 

Su laiku, tikėkime, visi prof. T. 

prof. T. Ivanausko knygą "Lietu
vos paukščiai" 1939 m. "Naujojo
je Romuvoje", Nr. 31 — 32. Bet 
tai buvo Lietuvoje, ne užsienyje... 
Kas buvo rašyta apie prof. T. 

Aš ligi šiol dar dirbu aukštojo
je mokykloje, bet ne universite
te, o Medicinos Institute. Praėju
siais metais pagalios pradėjau 
sirgti (stenokardija — širdies Ii-

Ivanauską užsienyje nutylima. } . s ^ . k a d ^ . ^ 
Tokia "tvarka" ir "tiesa'' dabar 
okup. Lietuvoje! 

Prof. T. Ivanauskas nuo jau
nystės iki pačios gyvenimo pabai-

siją. bet kol kas mėginu toliau 
dirbti. 

Mūsų gamta, ypač paukščiai 
ir žuvvs. pergyvena liūdnus lai-

gos labai uoliai medžiojo. Net pa- j k u s . o e i melioracijos, dėl pelkių 
siramsčiuodamas lazdele. O rašė; nusausinimų, dėl insektiados var-
labai gražiai, kaip tikras rašyto- j t o j imo tie gyvūnai labai nuken-
jas. j tėjo, kai kurios rūšys baigia savo 

Prof. T. Ivanausko laiškas egzistenciją. Liūdna, labai liud-
Su prof. T. Ivanausku buvau 

Ivanausko straipsniai, knygos, j vieną kartą susitikęs ir Ui man 
raštai bus išleisti knygomis. Ta- Į padarė nepaprastą įspūdį. Po il-
6t būtų matyti pilnoji jo duok- f* matų pavyko pasiekei prof. 

nai. Tarp kitko beveik išnyko ger
vės, tetervinai, o baJtųjų gand
rų aptinkami tik tušti lizdai. 
Net plačiame Sibire, Kaspijoc 1970 m, birže"..-. 1A Lietuvoje. 

duodama. Dabar į leidyklą ati
daviau savo -Mkalą "Is mano 
praeities", tik Dievas žino, kada 
jis išeis viešumom, o norėčiau ii į 
Jums atsiųsti. 

Siūlomus Jūsų žurnalus norė
čiau gauti. 

Jūsų 
T. Ivanauskas". 

* 
Tarp apsči?i paskelbtų prisimi

nimų apie prr.f. T. Ivanauską, 
Danutė Vaflionytč rašo: 

"Obelynės v.ečių tarpe būda
vo labai įvairiu žmonių. Lanky
davosi mokslir.mkai, profesoriaus 
draugai, filosofai, istorikai, įvai
rių visuomeninių pažiūrų žmo
nės, poetai, muzikai ir visuomet 
būdavo laukiamas jaunimas, ku
riame, matyt, ir profesorius ir te
ta Honorata norėdavo įžiūrėti mū
sų visuomenės ateitį. Jaunimui 
pasireikšti, parodyti savo sugebė
jimus bei talentą čia visuomet 
būdavo sudaromos palankiausios 
sąlygos. O svečiai Obelynę mė
go". (191 psl.). 

Dabar okup. Lietuvoje yra 
daug gamtininkų. O kaip užsie
nio lietuviuose? Pasiekusieji vir
šūnes turėtų skardentiš knygo
mis ar bent .avo srities straips
niais lietuviško-e spaudoje. 

Prof. Tadas Ivanauskas mirė 
^muniimyi 

— Lietuviškos Lengvos muzikos rinkinys? Salto* S 
j i banga, Dar nežinia, T a man orangiausia, | 
CH. oi, oi!, Polka. Mažasis šetkas. Daina apie* 5 
Kauną. Jūreiviu valsas i r kitos. Kama 36.00 = 

Moterų kvartetas , direktorius L. Štokas, ak- s 
ompanuoja A. Maleski. Dainos — Kur g imta ĮĮ 
padangė, Apynėlis, CM motinėle, Rid rito, Vi i 
mėlynų marių. Piršliai. Kareivėliai ir kftos a 

Kama SB.A0 1 
• 

— Vanda Stankieaė. Orkestrai* i r trio — Bobby 5 
Chris t ian, Svajonė, Joninių vabalėlis. Apka- [ 
bink mane, Tik nežinau. K a s iš to ir kftoe I 

Kaina $5.00 s 
— Vanda Stankienė. Orkes t ras Bobby Christian, i 

muz . Vytautas Jančys. Netįžnurštuoiės. Ilge- | 
sys , A r pameni. Sudiev, Sidabrinės naktys i r a 
k i tos pramoginės dainos. Kairia $5.00 E 
Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA Kur bė- [ 
ga Šešupė, J u s berneliai apgavikai. Lietuviai S 
esame mes gimę i r k i tos . Diriguoja S tepas I 
Sodeika. Kaina $5.00 | 

— Lietuvių Meno ansamblis DAINAVA Tyliąją 
naktį, Sveikas, Jėzau, gimusis, Linksmą gies
mę mes užtrauksim. Malda žuvusiems ir kitoet 
Diriguoja Stepas Sodeika i r Algis Šimkus 

Kaina $5.00 

— Los Angeles fiv. Kazimiero parapijos choras. 
Lietuvio giesmė. P rad tn aušrelė aušti. Mano 

protėvių žemė, Lietuvos h imnas ir kitas. 
Dirigentas Bronius Budriūnas Kama $6.00 

— šioje plokštelėje r a s i t e : Tu, žeme gimta, Ko 
ner imst i tu, širdie, Kalnų sėkmė, Nebark ma
ses . Daina be galo i r įvairios kitos. Išleido 
"DAINA", Chieago. Kaina $ 6 0 0 

Užsakymai siai& DKftDGAS, 1543 W. tt St., Chieago, d . 60629 
UzMksst pr tdt t i ) oaa% d i ^ 
gi moka 9% •••fili ūlsaajuiatus 1 ksasdą rauua pridėu po $1.75 psiM 
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Kultūrine kronika 
KULTORINfi VAKARONE, 
SKIRTA BALIUI SRLOGAI 

Minint 30 metų sukaktį nuo 
poeto, dramaturgo ir profeso
riaus Balio Sruogos mirties. 
ateinančio penktadienio (lap
kričio 18 dienos) Jaunimo cent
ro kavinės Chicagoje vakaronė 
skiriama Baliui Sruogai prisi
minti ir pagerbti. Vakaro pro
gramoje išgirsime ištraukas iš 
Balio Sruogos dramų, aktorius 
Algimantas Dikinis skaitys iš
trauką iš Balio Sruogos kace-
tinio "Dievų miško" ir kalbės 
apie Sruogos dalią sovietinėje 
okupacijoje, prie Balk) Sruogos 
kūrybos k* savų atsiminimų 
stabtels Kazys Bradūnas, bus 
girdimi įraše A. Jurašienės ir Rx 
R. Šilbajorio pasisakymai, Dai- » > > i " > 
va Markelytė deklamuos Balio f t i ~%į " 
Sruogos poeziją. Vakaronę pra
ves aktorius Algimantas Diki
nis. Jos pradžia 7 vai. 30 min. 

Nauji leidiniai 
• Eve Bate- SUDIEV. 

GOOD-BYE. Joys ar.d Hardships 
of a Lithuanian Immigran: Giri. 
Manvland Books. \ . \ork. 1977 
m. 226 psl. 9 dol. 95 et. 

Tai vienos JAV uigrantų šei
mos iš Lietuvos įsikūrimo ir gy
venimo istorija, smulkmeniškai 
nupasakota, pavaizduojanti jų 
sunkumus, ryžtą, kietu darbu pa-

i siektus laimėjimu- r-agiškus 
pergyvenimus, vyrui tapus para-
yžiuotam. Tuos pergyvenimus 

aprašydama, duktė perteikia ne
mažai iš motinos girdėto lietu
vių filkioro, pasakoja Lietuvos 
praeities iškarpas, atžymi Lietu
vos sunkumus okupacijoje. Kny
ga patraukia dėmesį ne literatū
rinėmis puošmeno: s. o nuošir
dumu, Lietuvos ir savo lietuvių 
tėvų meile. 

kų kūryba, dainos, galvosūkiai | ir kūrybos simpoziumui: recen- tori ja". I tomas i r Vincento 
ir kt. Puslapiai i l iustruoti Z. 
Sodeikienės. M. Girniuvienės, 
R. Lapšienės. J. Paukšt ienės ir 
P . Osmolskio piešiniais. 

• VYTIS, 1977 m. spalio mėn. 
Nr . 8. Mėnesinis Lietuvos Vy
čių žurnalas. Redaguoja Loretta 
L Stukas, 1467 Force Drive, 
Mountainside, N.J. 07092, Admi
nistracijos adr.: Vytis, 2524 W. 
45th St., Chieago, 111. 60632. Me
tinė prenumerata 5 dol. Žurnalo 
puslapiuose naudojamos anglų ir 
lietuviu kalbos. 

zuojamos knygos: Prano Čepė-Liulevičiaus "Lietuvių tautos ir 
no "Naujųjų laikų Lietuvos is-val&tybės istorija", IV dalis. 

SĄRAŠAS LIETUVIŠKU PLOKŠTELIŲ, 
K U R I O S VERTOS D Ė M E S I O : 

NAUJAS VYTAUTO ALANTO 
ROMANAS 

Balys Sruoga (1898-1947) Balio Sruogos kapas ir antkapinis 
paminklas Rasų kapinėse, Vilniuje. 

• EGLUTE, 1977 m. spalio 
mėn. Laikraštėl is vaikams išei-

Nr 222 
2 — Rinkinys. Dainuoja S. Citvaras. Tremtinio daina ir kitų dainų ir 

operų viso 13 kūrinių. 
3 — Rinkinys. Dainuoja 12 dainininkų ir penki chorai. Linelį raunu ne 

viena. Iš rytų šalelės, Palankėj, palankėj. Alutis. Choras Viso 12 įvairių dainų. 
4 — Rinkinys Dainuoja Kipras Petrauskas Traviatą. R Marijošius. Trys 

chorai dainuoja. 12 įvairių operų ir Iiaucl.es dainų. 
5 — Rinkinys. Dainuoja Kipras Perrauskas operų arijas iš Pajacų, Tos-

kos ir kt . Dainuoja 3 operos chorai įvairias arijas ir lietuvių liaudies dainas. 
6 — Rinkinys. Dainuoja Kauno Įgulos choras: Lietuvos himnas, Malda 

už Tėvynę. Jurgis Petrauskas su V. Dineika: Ar žinai, broli, kaip mano tė
vynė toli. Dainuoja V. Grigaitienė: Pasakykite jai... Gražinos arija. Kipras 
Petrauskas 

7 — Rinkinys. Dainuoja Kipras Petrauskas: Prapuoliau motulė. Du bro-
,. „ , , liukai kunigai. Stepas Graužinis: Kai mes augom du broliukai. Dainuoja A. 

spaao men 30 d., > r . l a Ue tu- ; Kutkauskas. V. Orentas: Mano gimtinė. Užginta dama. Ispaniška meliė. 
Vių jėzuitų ir Jaunimo Centro j 9 — Rinkinys. 14 j-airių tautinių šokių; Kepurinė. Mikita, Subatėlė. Blez-
Chicagoje dvisavaitinis biulete- dinginis Jonkelis, Klumpakojis, Rezginėlė. Jonkelis, Juodasis Jonkelis, Malū-
nis. Redaguoja Ale. Kezvs. S.J., j nel 's- Kubilas, Blezdingėlė, Džigūnas, Gyvataras, Ragučių polka. 
ir Ant Saulaitis, S J . Adminis- ' 1 0 — R i n k i n y s - Dainuoja A. šabaniauskas: Spaudos baliaus valsas, Sute-
r n i o i a T>f>tra<5 KlAinnr** «? T ' mU d a m a > ~~ t a n g ° ' T u t i k m ~~ a n g I u v a I s a s- R"dens pasaka — slow fox, u^,o r-«ra> K. . is, b.J. i N u t i l k s š i r d i e _ t a n g Q T a i n e f e u v o m e U § _ ^ ^ R y t i e č į ų m e i l ė _ f o k s 

Beveik vizas naujas leidinio nu
meris skirtas 64-tajam Lietuvos 
Vyčių seimui, įvykusiam Provi-
dence, R. L, š m. rugpiūčio 20 d. 

• MtrSFJ ŽINIOS, 1977 m. 

vijoje. Leidžia ir spausdina Ne- į Siunčiant biuletenį paštu, bent j trotas, Elytė — tango ir kiti 
kal tai Pradė tos ios Marijos se- i 5 d o 1 ' metams. Redakcijos ir ! 11 — Rinkinys. Dainuoja A. Šabaniauskas. Vyrai, ūžkim — fokstrotas. 
šerys . Vyr r edak to rė — ses. O. 
Mikailaitė. Administruoja Dan-

kių paroda M- K. Čiurlionio dai- j tų. Štai jų pavardės: Rimvydas 
lės galerijoje, Jaunimo centre,i Šilbajoris (80 recenzijų), Algir-

"Draugo" spaustuvėje baig-! Chicagoje, atidaroma ateinantj das Landsbergis (8 ) , Vytas Du-1 g u ^ Sadūnai tė Redakcijos ir ^-* 60636 
tas spausdinu ir išvežtas rišyk- į penktadienį (lapkričio 18 d.) 7. kas (5), Viktorija Skrupskelytė i adminis traci jos adresas: Im- j Numeryje rašoma Visų šven 
lon naujas Vytauto Alanto ro- vai. vak. Paroda tęsis iki lap-j (5) , Stella Ro:enfeld (4). Ivar m a c u l a t e Conception Convent, t u į „ dienos tema- minima Jau- ž g I ė i r A^iOTiė^s- žodžiai Kazio Binkio. Mano rožė. Sapnas apie saulę, 
manas "Liepkalnio sodyba"., kričio 27 d Ją aplankyti turės j Ivask (3), Audronė VVilieke (3), Putnam. Conn. 06260. Metinė n i m o centro 20 metų sukaktis- i Ž o d ž i a i K> B r a d ū n 0- G ė l ė s i š š i e n o > ž o d ž i a i K- B ink io- 2 u v e , ė - Schuberto. Ne-

idministracijos adresas: 5620 Paskutinį sekmadienį — tango. Saulėtas rytas — lėtas valsas. Mano gitara 
3. Claremont Ave., Chicago, ~~ tan^°- Liūdna — tango. Motinai daina — tango. Tango nokturno — tango 

gali išsibaigti laidos. Naujų laidų niekas neišleis. 
12 — Rinkinys. Dainuoja R. Mastienė: Mieguželio noriu — liaudies dai

na. Ar skauda man širdį — liaudyje dainuojama. Harm. V. Jakubėnas, Dukru-

Romane vaizduojamas nepri- progos taipgi Mokslo ir kury- Ilona Gražytė-Maziliauskienė (2) , , p renumera ta 7 dol 
klausomos Lietuvos laikų ūki- bos simpoziumo dalyviai 
ninku gyvenimas- Romaną išlei
do Lietuvių agronomų sąjunga. 
Knyga iliustruota A. Verbicko 
piešiniais. Leidinys 440 psl., 
kaina 10 dol. 

išgirstame plačiau apie Bylų ir 
dailės kolekcijas; 

LIETUVIU LITERATŪRA 
BOOKS ABROAD - W O R L D 

LITERATURE TODAY 
PUSLAPIUOSE 

METINĖ NUOTRAUKOS 
MENININKŲ PASODĄ 

Kasmetinė, tradicija virtusi, 
mūsų foto menininkų paroda 
vakar at idaryta Jaunimo cent
re, Chicagoje, vėl sutraukė bū
rį šios srities kūrėjų. Šalia jau 
ryškų vardą įgijusių veteranų, 
matome apsčiai i r entuziastin
go jaunimo darbų. Paroda tęsis 
visą ateinančią savaitę, uždaro
ma lapkričio 20 d. Parodoj da
lyvauja apie 40 fotografų. Iš
statyta apie 300 juoda-balta ir 
spalvotą nuotraukų. Paroda 
vyksta Jaunimo centro mažo
joj — apatinėje salėje. 

LIETUVIŲ DAILININKIŲ 
PARODA ČIURLIONIO 

GALERIJOJE 

Plataus pobūdžio (ne vien 

Oklahomos universiteto leidžia
mas žurnalas, skirtas žvilgsniui 
į visą pasaulinę literatūrą, metų 
metais nemažai vietos yra skyręs 
ir lietuvių literatūrai. Žurnalą 
redaguoja Ivar Ivask. estas, Okla
homos universiteto profesorius. 
Žurnalas anksčiau vadinosi Book 
Abroad, dabar vadinasi World 
Literature Today. Ivar Ivasko re
daguojamas, žurnalas tapo vienu 
ryškiausių šios rūšies leidinių 
Amerikoje ir visame literatūros 
pasaulyje. Iš spaudai redakcijos 
paruoštų informacinių lakštų 
matome, kiek per dešimt paskuti
nių metų (nuo 1968) žurnalo 
pu'lapiuose yra buvę literatūri
nės lituanistikos. 

Iš viso yra recenzuotos 124 
lietuvių grožinės literatūros kny
gos: iš jų 68 išleistos Vakaruose 
ir 55 Sovietijoje arba Rytų Euro-

Violeta Kelertas (2 ) , A. Šešplau-. 
kis (2). Živilė Bilaišvtė (1 ) , Bi-Į Šiame numery je rašo: : V. Ši- į ̂ y l a i c " f . . . 
rutė Ciplijauskai* ('l), Kęstutis! maitto. L Grigai t ienė. I Arnaus- , <*»* dėmesio sk inama jaum-
K e b l v s ( l ) . George Kurman (1), j kai tė , J. Zubienė, M. Girniuvie- i » o « bendruomenine! veiklai, 
IlseLehiste (1), Jaan Puhvel ( l ) , j n ė , Lipčiūtė. Spausdinama vai-
Liūtas Mockūnas (1 ) , M. G. Sla
vėnas (1) , Delija Valiukėnaitė *{/ 

D taipgi beartėjančiam Mokslo 

Cikagiečių) lietuvių dailinin- į poje. Rašė dvidešimtis recenzen-

rRintĮ įvairumai 
STASĖ SEMtMEN fi 

BOBBY DEERFIE1D yra puiki, 
romantiška meiles istorija, kažkas 
panašaus į ašaras traukiantį filmą 
"LOTO Story". Ir šį kartą moterys 
galės neštis nosinaites, nes tai di
delė sklandi melodrama, žinanti. 
ko siekianti, ir atliekanti tai puikiu 
sugebėjimu. Filme — visa kolekci-

ir ... mirštanti. 
Jiedu susitinka šveicarų sanato

rijoje, Šveicarijos Alpėse, kur Bob-
by aplanko draugą, paralyžuotą au
tomobilio lenktynėse — katastro
foje. Jinai išslenka iš ligoninės ir 
išdumia su juo pakalnėn, lankyda
mi vietas, kaip Florenciją. Italijo
je ir Italijos Rivierą. Jų draugystė, 
išaugusi iš visiško pirmo abejingu
mo ir net priešiškumo, dabar auga. 
o jisai net gerokai suka sparną, 
kai sužino, kad jinai mirštanti pa-

(1) , Jonas Zdanys (1) . 
Ne recenzijos, bet atskiri li

teratūriniai straipsniai apie lie
tuvių literatūrą žurnale buvo 
7. Jų autoriai: Rimvydas Šilbajo
ris (2), Birutė Ciplijauikaitė (1), 
Viktorija Skrupskelytė (1) , Ilona 
Gražytė-Maziliauskienė ( 1 ) , Al
girdas Landsbergis (1), Mardi 
Valgemae (1). Šiuose straipsniuo
se buvo paliesta folkloras ir dra
ma, absurdo teatras, išeivijos po
ezija, H Radausko, Juozo Apu
čio, Alfonso Nykos - Niliūno ir 
Sigito Gedos kūryba. 

Vertimų puslapiuose buvo at
spausdintas Henriko Radausko 
eilėraštis "Gaisras panoptikume". | 
Eilėraštį anglų kalbon išvertė 
žinomas amerikiečiu poetas Ran
dai! Jarrell. 

Žurnalo puslapiuose buvo įdė
tos nuotraukos šių rašytojų: Ka
zio Bradūno, Sigito Gedos, Alfon
so Nykos — Niliūno, Kosto Os
trausko, Henriko Radausko ir An
tano Škėmos. 

Žurnalo puslapiai taipgi kelis 
kartus puošėsi mūsų dailinin
kų Vytauto Kasiulio ir Vytauto 
O. Virkau piešiniais. 

MES STENGIAMĖS DUOTI LIETUVIAMS GERIAUSIĄ 
PATARNAVIMĄ IR GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS. 

ĮSIGYKITE LABAI PATVARIA EB EKONOMIŠKA 
SUSISIEKIMO PRIEMONE. 

MDCffl 
Mažas labai patogus 1978 m. 

C H R Y S L E R 

nuo $ 5,250.00 
: 

kantrumas, Pavasaris, Mignon, arija iš op. 'Mignon". Myli nemyli, P. Mas-
cagni Rozinos arija iŠ op. "Sevilijos kirpėjas". 

849 — Linksmieji Broliai. Dainuoja J. Petrauskas ir Viktoras Dineika ir 
kiti: 12 įvairių kūrinių, jvairaus humoro iki ašarų. Studentiški kupletai, Seniau 
ir dabar, Miss Lietuva, Vedybų stebuklas, Amerikos lietuvių priėmimas, Kum-
piškiuose nuovadoje ir dar 6 įvairūs humoristiniai kūriniai. 

850 — POEZIJA. Savo kūrinius įkalbėjo Stasys Santvaras ir Antanas 
Gustaitis. Tai yra pirmoji lietuvių poezijos plokštelė, patys autoriai savo kūri
nius skaitė, jų iš viso yra 28, visus išvardinti neįmanoma. Yra rimtumo iki 
rimtumo, o humoro iki ašarų. 

14 — Rinkinys. LIAUDIES GIESMĖ. Dainuoja Tėviškės lietuvių evange
likų liuteronų parapijos choras. Diriguoja mokytojas Jurgis Lampsatis. Var
gonais palydi prof. komp. Vladas Jakubėnas. Viso yra 11 įvairių kūrinių, ku
rie yra labai gražiai, gerai atlikti . Sis albumas yra vertas didelio dėmesio. 

029. — PRANAŠE DIDIS, kantata. Prof. VI. Jakubėnas, atlieka Tėviš
kės lietuvių evangelikų liuteronų choras. Dirigentas J. Lampsatis. Fortepionu 
palydi prof. komp. VI. Jakubėnas. Pirmojoje plokštelės dalyje solo palydi 
Leonas Gružas ir V. Grigelaitytė. Si plokštelė yra lietuvių pirmoji tos rūšies, 
verta didelio dėmesio, muzikų ji yra įvertinta labai gerai. 
T A

2 4 ~ , R i n k i n y s- J ONAS AISTIS. Ketvirtas lietuvių literatūros vakaras 
J. Aistis ska.to savo kūrybą. Viso 32 kūriniai, apie kuriuos nereikia kalbėti 

, tai yra jų vertę. Argi yra toks žmogus, kuris Jono Aisčio ir jo kūrvbos nepa-
žinotų? Kūne nepažįstate, prašom įsigyti. 

V.>i šie plokštelių albumai kainuoja lik po $6.00. Siūlome nevėluoti nes 
gau išsibaigti laidos. Naujų laidų niekas neišleis. 

Le Baron Medailion 4-Door Sedan 

Tarime jaunuoliams mašinų: Cadillac, Buick. Poatiac, OkLsmobile 
ir kitų. taipgi importuotu, {vairia kainą. Pradedant noo $100. Mu
sę dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisya karoseriją (Body), 
sparnas (Feaders) ir saregaUaos motorą 

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515 
automobiliu pardavėjas Chicagoje, gerbiamas virš 60 

meto. 
PLYMOUTH - VOLARE - CHRYSLiER - ARROW 

Nr. 223 

= ^ 

ja skoningų scenų, gyvenimiškai f l a P t i n g ^ . . ^ a - MoUė žydi saldžiai 
perteiktų paikios vaidybos ir re- k a r t l i r , m d n a - ^ P * * 1 * " * mir-
žasūros. Dvi talentingos žvaigždės 
Al Pacino ir Marthe Keller. azarti-
ninko automobilisto ir gražios mo

tino atodūsio. 
Sydney Pollack puikiai sureži

savo filmą. Ir nors ašaros tikrai 
terš, tragiškai mirštančios, rolėse, < ištrykš ne vienam, stebint šį senti-
pakelia filmo lygį, o taipgi daug: mentalų filmą, tačiau mums paro-
melodingos, svajingos muzikos ir ' doma. kad ir mirtis, kaip ji mums 
vaizdai tokių saulėtų kraštų, kaip DutU nepriimtina, gali būti kartais 
Prancūzijos, Italijos, Šveicarijos, švelni ir harmoninga ir kaip daug 
prisideda prie filmo pasisekimo. j Ji gali mus visus pamokyti. Tokios 

Filmas yra tikrai senoviško po- ; m i n t y s n e v i e n a m s k v e r b s i s . stebint 
būdžio, kai žmonės džiaugdavosi ir tą poetišką heroję mirštant ir tą 
pergyvendavo tai, ką matydavo ek- į ° J ° m l s ž e m ? . * ' e ^ ^ n į j 
rane, ir pakilia nuotaika išeidavo *"* C g y d i m o keliu. Jiedu abu 
iš teatro, net filmui ir liūdnai pa- į p a s i t l k o n u r t > h e ™J l š k a j ^ ^ ** - į 
sibaigus. j **• 

Filmo centre yra didysis roman-! G*""- k a d režisierius išmintingai 
sos tarp Bobby (Al Pacino) ir Lil- v « n S i a h e r ° J u pasikalbėjimų apie 
Uan (Marthe KeUer) Jis yra ame J051055 M S * Vietoje to, Pollack 
rikietis, tuščias, egoistiniai savimi m U T n s d u o d a muansus. subtilius. 
besirūpinąs, savanaudiškas, apsup- menkus elgesio pasikeitimus ir at-
tas pataikūnų vyrų ir moterų. Jo mintinas dialogo eilutes. 
dekadentiškame gyvenime yra Ačiū Dievui, kad filmas nėra 
"nuolatinė kompanijonė" Lydia apie automobilių lenktynes. Nieko 
(grali prancūzė aktore Anny Du- nėra nuobodžiau, kaip stebėti pra-
perey), kuri jį prižūri. pabučiuoja bangias mašinas, nuolat prazvim-
jo asbestines pirštines, linkėdama bianČias prieš akis. Čia tik du kar-
laimės prieš kiekvienas automobi- tu reparodoma lenktynių eiga 
lių lenktynes. O jis vos pastebi ją. trumpa; surišant visa tai su turi-
žtfirovai pradeda gerokai jo ne- niu. 
mėgti, kol jmii sutinka savo "ty- "Bobby D^.rf.eld yra mtelektu-
rąTtfeOc" IiHIah. aliaj priimUna? ;r gtraa išsemta 

t> tfl t t te yra tikros charakteris "filmas. Ta; žav- istc-.ja su tikra. 
— JmklUĮi. ot^oojinga, mėgstanti; dviem laba; gerais aktoriais. Fii-
paersati, oenuobodi, yi»ad kitokia, > t&as vjsai žeicai. 

j^KmiUIIUTI! 
BOSTONO LIETUVIŲ B E N D R U O M K V t S JAUNLMO SEKCIJA 1978 

r u o š i a — 

NAUJŲ METU SUTIKIMA 
tSSSSG KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS IŠ VISŲ LIETUVIŲ KOLOfflJŲ ! 3 £ £ 

Gruodžio 31 d.r 1977 m.r 8:00 vai. vakare 
BOSTON PARK PUZA H0TEL Grand Ballreom (buvęs Stafler Hilton) 

PROGRAMOJE: Įspūdinga vakar ienė , ga r sus aSiuonių asmenų orkestras . 
Bilietų kaina: Įskaitant vakarienę, gėr imus ir <ampaną . $26.00 asmeniui. 
Bilietai įsigyjami iki gruodžio 10 d. Stalai 10-čiai a s m e n ų rezervuojami pas: 

BIRUTĘ ADOMAVKiCTĘ (617) 72S-0278 
4 Sheffield WesU Winchester, MA 0189d 

DAIVA IZBICKAITE (617) 326-7442 
26 Old Stone Road. A estwood. MA 020M 

%<5!«»5« 

Norintiems nakvoti viešbutyj 
pastat>Taas g a r a i e $1. 

zervacijos korteles su 29% nuolaida. Automobilių 

L A U K I A M E ! 

PRAŠOME ATKREIPTI DCMESJ Į ŠIUOS KORINIUS; 
19 — Rinkinys. Dainuoja D. Dolskis. Groja M. Hofmeklerio orkestras 

Viso yra 10 šokių muzika su tipingais žodžiais: Čigonės akys, fokstrotas. Ka
riškas vaizdelis, fokstrotas. Palangos jūroj nuskendo mano meilė, tango. Su 
armonika j Braziliją,. Onyte, einam pašokti, fokstrotas ir visa eile kitų. 

26 — Rinkinys. Dainuoja A. Šabaniauskas: Septintame rojuje.' anglų val
sas. Mūsų susitikimas, tango. Marytė mėlynakė, fokstrotas. Jaunystės meilė, 
tango. Aldona, tango. Ta naktis, anglų valsas. Kodėl neatėjai, fokstrotas ir 
visa eilė kitų Šokių su žodžiais ir linksmąja muzika. 

15 — Rinkinys. Dainuoja Birutė Tamošiūnienė: O ramunėle, pasakyk, 12 
j tos rūšies dainininkių 
jvairių šokių. Australijos muzikai B. Tamošiūniene laiko viena iš geriausių 

SVAJONIŲ SOKURYJE. Dainuoja B. Tamošiūnienė. 12 moderniškų 
šokių, įgrojo vienas iš geriausių orkestrų Bernie Dagiau Australijoje. K i r 
lygios lankos, tango. Amour, Beguine. Laukiu, sugrįžk, valsas. Nuostabus 
berniukas. Cha, cha. Klajojančios rožės, lėtas fokstrotas. Ilgesys, tango. Ži
buoklės, valsas. Balti žiedai, mambo Svajonė, tango. Kengūrų sambo, sam
ba. Sudie, anglų valsas. Gal būt . gal būt. bolero. 

28 — Rinkinys. Įvairūs dainininkai, chorai ir orkestrai atlieka: Kauno Ka
ro muziejaus vėliavos nuleidimas I ir II dalis. Ko vėjai pučia.. Kur lygūs lau
kai. Karo Mokyklos choras. Marš , marš, kareivėliai. Karo Mokyklos choras. 
Senas kanklininkas J. Petrausas ir V. Dmoika atlieka. Sutems tamsi naktu
žėlė, Geležinio vilko maršas, atlieka Karo Mokyklos choras. Vaidylos malda, 
J. Petrauskas ir V. Dineika atlieka ir visa eilė kitų. 

22 — Rinkinys. Antras literatūros vakaras. Atlieka šie asmenys: Ada 
Karvelytė, Dr. A. Sešplaukis-Tyruolis, Gražina Tulauskaitė-Babrauskienė, 
Anatolijus Kairys ir Juzė Vaičiūnienė. Viso 40 kūrinių. Visus kurinius skaito 
patys autoriai. Juk daug kam minėti asmenys pažįstami, o vienos jau ir gyvų
jų tarpe nėra. Argi neįdomu jų balsus išgirsti? 

23 — Rinkinys. Trečias literatūros vakaras. Patys autoriai skaito savo 
kūrinius, tai būtent šie: Draugo redaktoriai Kazys Bradūnas ir Aloyzas Ba
ronas; Birutė Pukelevičiūtė, Liūne Sutema-Katiliškieno ir Dr. Henrikas Na-
gys. Argi yra daugelis, kas minėtų asmenų nepažįsta? Ta! ga! tie jau ir įsigi
jo šį plokštelių albumą. O kurie nepažįstate, tai verta įsigyti, išgirsti minėtų 
penkių autorių kūrybas ir jų balsus, šių plokštelių albumą išleido Jonas Kar
velis. 

TORONTO LIETUVIU CHORAS "VARPAS". Virš 60 dainininkių-kų vy-
rj ir moterų šį albumą išpildė. Viso yra 14 kūrinių, operų arijų: Faustas, Ne-
bueco Vergų daina. Romeo — Julija. Parduotoji nuotaka, Vilius Tellis. Tiro
liečių daina. Lietuvių komp. A. Vanagaičio, Em. Gailevičiaus. Gudavičiaus, 
J. Žlevičiaus, Br. Budriūno, J. Zdaniaus, K. V. Banaičio ir kitų. Sis albumas 
skaitomas labai aukšto lygio. 

Antrieji ŽIRGINĖLIAI. Kūryba Birutės Pūkelevičiūtės. Tai yra vai-
čiams jaunesniems ir vyresniems įvairių pasakų, pasakėlių Visiems vaiku
čiams verta pasiklausyti, įsigyti šį albumą. 

ZUIKIS PUIKIS. Sio albumo kūrėjai, leidėjai: Indrė Paliokaitė-Tijune-
lienė, Irena ir Algirdas Grigaičiai, Rita ir Liudas Venclovai. Donatas Tijūnė
lis. Viso yra 39 kūriniai, pasakos su įvairiomis muzikomis, poezijomis. Kiš
kiai. Kaimai. Miškai. Lietučiai ir visa eilė visokių įvairenybų. Visi o visi tė
veliai šį plokštelių albumą turi nupirkti savo jaunimėliui. 

30 — ČIURLIONIS. Pilnas choras atlieka savo ir kitų autorių dainas. Tad 
yra trisdešimties metų darbo jubiliejinis plokštelių albumas. Viso yra 28 kū
riniai. Kas dar jo neturi, prašome įsijryti. Dirigentas A. Mikulskis. Kaina tik 
$12.00. 

18 — Rinkinys Dainuoja A. Šabaniauskas Algimantas Mackus per Mar
gučio radijo sakydavo: Neužmirštamas šabaniauskas. Tai jo paskutinioji 
plokštelė, tai yra albumas viso 12 kūrinių. Su orkestru ir dainavimu. Visus 
kūrinius sunku išvardinti, prašome šią paskutine plokstele-albumą įsigyti. 

Visi šie plokAtelių albumai kainuoja tik po $6.00 

U»akyrrras siųsti: DRAUGAS, 4545 W 63 St. Chicaco, HL 60628 
Užsakant pridėta 50 centų už kiekvieną plokštelę persiuntimui. ~ * 
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Išvykos į lietuviškas Pompėjas 
.V^WlW»>«>W\',*^''^T>w»i^;:

,**w-w'--*-"-'',-.S'y->'-T<***s*v4-: -y™*." 

JURGIS GLIAUDĄ 
Lietuvių foto archyvas pernai 

iŠlekio monumentalų ir gausiai 
iliustruotą albumą su puikiai su
redaguotais tekstais, su melan
choliškai graudžiu veikalo pava
dinimu "Palikę tėviškės namus". 
Tai foliantas apie Šv. Kazimiera 
kapines Chicagoje. 

Tos pat memorianinės temati
kos kupinas pasirodė šiais metais j dekoratyvinio efekto. Taip neju-
Amerikos lietuvių bibliotekos lei-Į čiomis susitiko ir atsiskyrė kapuo-
dinys, dar stambesnis, iliustruo- se dviejų generacijų paminklai... 

"" Į investuota į lietuvybės prarastus 
pastatus. Tik retkarčiais dar at-
kunta senų žmonių tautinės ža
rijos po pelenais. Bet pelenai per 

tizmo ir gilaus nuoširdumo (psl. Į sunkūs, kad kas juos nupūstų. O 
53-77). Laiko jau nudilinto? • taip žaižaruodami spindi iš anų 
skulptūros ii bareljefai dvelkia į j d enų lietuviai kunigai idealistai... 
mus t'kru auizmu, antkapiams! 
prigimtu skausmu, atokiu nuo: 

tas albumas "Pensyhanijos ang
liakasių Lietuva". 

Abu veikalai savo nuotaika, 
j«utria nostalgija ir redakcine 
struktūra labai giminingi. Apie 
juos paranka rašyti, vieno nuo 
k»to neatskiriant 

Polėkiška: lengvas, bemaž ažū
rinis bendrasis kapinių pamink
las pabrėžia naują stilių ir nau
ją erą mirusiųjų mieste. To pa
minklo bruožai savo spindesiu 
nutvieskia naujuosius kapų pa-

savotiškas minkius. Todėl ir savotiškas jų 
Besiweicią leidėjai tęsia tą pat ir | v i s ų identiškumas. Senieji, gana 

to pat žanro tradiciją. Tų veikalų \ negausūs paminklai lyg ir trau-pasirodymas su<elė mumyse ne - j k i a s i g k e l J o n a u j ų p a m - n k i u in_ 
mažą furorą. Tai buvo naujovėj v a z i j a i > k u r i u o s e v i s k a s s t i l i z u o . 
ir ne eilinis ivykislietuviŠKųkn>! ta. l e l i j o s ? s a u l ė s 5 k ž i a i v : l s t v . 
go leidyboje TIK stamoių tiražų; b i n ė s v y t y s įr v d d a i b a r e I j c f e . 
Ridomis begali ameriKines 1«-j Beveik nerandame ovalo linijų, 
dyklos leisti tokius prabangius į b a n g a v i m ų > 0 perteklius stalių 

rie^ūk- ^ t l r a Z a S S U S t ° J a | k a m P u i r tiesilH'U linijų susikry-
H L d a leidėiai nesuveda ealu i J ^ l ? * ' , ? e ; ' d r o | e nau^ų P M ' o s li-uvių kalbos sakinį. Todėl 

~ jminklų faktūroje matome pri:a-! ; . v ^ ™ t a I p l e n g v a > b e l i e . 

Buvusio lietuviško veikimo še
šėliai dar šviečia iš senų anglia
kasių veidų, nes jie gyvi šaunios 
praeities liudytojai (psl. 184, 
185). Matome jų senos buities 
padargus, jų poringių skeveldras, 
[ėjimus į kasyklas, ir antkapių 
plytas su kasyklose žuvusiųjų 
vardais. 

Dabar lietuvija čia klusniai 
užleidžia vietas naujai tautai, 
amerikiniam konglomeratui ir 
dažnai, kaip skelbia tekstas, su 
kurijos pagalba... 

Kaip Šv. Kazimiero kapinių 
raininkliniame tome, čia švyti 
r.uikių, nedidelių, jaukių bažny-
'ių paradas. Tačiau tie pastatai 
netari lie'uviškos architektūros 
rikcsntų. Gal tik kai kur langų 

itražuose, kur atrandi archaiš-

;iznyč* 
u.:Ško 

•m-. 
jėdsako, dingti tarptauti-

.„Kturoje 
aimanuoja del nepagaunamo j r i m a op:irn[zmul 
sicfiitytojo, s:ų puošnių foliantų į- v • , . . , v . 
giariimavyra nuostabus regkmvsl ' * B y 8 0 * Pa^:goje, paglemzt nes bevardybe; sraute, nelygiam 
kuklios leidvbinės buities saniė- | t o s me!anchoiiškos kelionės -per gar i uos Pen <yIvanijos potvy-
my. Tai bibliotekinė ir kultūrinė l i e t u v i š k *« .™į*o?M įspūdžių.; nijcs. 
vertybė stambūs ir svarūs fo- į m a t o m e . kad iš šiame mirusiųjų į Dmgo ir lietuviai. Lietuviškos 
liantai — kaip puošmena" laiky-i miesfe S>'vif}] >'ra d a ! i s visumos.: Pompėjos griuvėsiuose vienur ki-j 
tiru* ant stalo. Tai didelė idėjos ' ̂ ~a* kovos dėl savo tautinio iden-įtur dar vis 'ardame jų vardus 
foto talento, reportažo, apmąsiy- j t i t e t o » teM« palaima. Svei- j nam'nkluose, antkapių lentose, 
mų, trapių folklorinių'perlų, p i - I k a m i r a t v ' i r a i nuoširdž'am pro-1 Kaip populiariuose Vakarinių I 
nigo ir nostalgijos investacija.' I t u ' s u n k u suvokti, kad esama jč- pnvincijų ghost miestuose, mato-

Abu leidiniai skirti dar gvvai t ^ ų ' kurios "orėtų iš au i iš bend- me šiame tome kai kada šiurpių 
istorijai, kuri vis dar susijusi su!f°J° k aP i n i lJ pavadinimo žodį Į kasyklų vaizdų, kadaise gyvų kar-
dabartimi. Tai graudžios giesmes. I lietuvių" ir paversti kapines ti-jciamų. gyvenamų patalpų lieka-
netgi raudos apie lietuviškus 
Nekropolius svetimijoje. 

Tokios pakiliai graudžios ir 
slegiančiai nykios mintys kyla 
galvoj, susiti.<us su memento mo-
ri" motyvu, einančiu per šiuos 
abu albumus. Abi knygos sun
kios, kaip paminklinės -plytos. 
Atskleidžiame kietus jų apdarus 
ir, galvas pagarbiai nulenkę pra-
ejČiai ir atgyventiems kitų gyve
nimams, įžengiame į lietuviškas m a s i s leidinys, ekipos santalka 

sų tautybių kapinėmis (psl. 240).įnas. Pensylvan'jos angliakasių 
Tuo tarpu tas pasikėsinimas į hetvvių gyven.rr.as nebuvo sukū-
pristabdytas pakely. Lietuviai Į ręs patvaresnės išeiviškos koloni-
maištavo ir... "po šios akcijos pa- \ jos pilnybės: kultūros institucijų 

Pompėjas 
Pernykštis leidinys "Palikę tė

viškės namus" paskirtas Šv. Ka
zimiero lietuvių kapinėms Chi
cagoje. Kapinės veikia jau 74 me
tus, ir palaidotųjų jose apie 
50,000. Paminkliniai akmenys, 
paminklų formos, net ansamb
liai visad domina menininkus. 

galiau perkorporavimo keliu grą
žintas 'Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinių* pavadinimas" (psl.241). 

"Pensylvan'jos angliakasių Lie
tuva" yra antras šios serijos lei
dinys. Tai visu šimtu puslapių 
storesnis tomas. Tai, kaip ir pir-

! P I I " " T 

Vladas Būtėnas, Algimantas Ke-
zys, S.J.. Elena Bradūnaitė ir Jur
gis Bradūnas. Jiems talkino: Jo
nas Puzinas, Juozas Prunskis, 
Juozas Vaišnys, S.J., Vincas Lu
kas, Petras Aleksa ir Vita Poli-
kaitytė. Papildomos nuotraukos 
(greta gausingiausių ir meniškiau
sių A. Kezio, S.J.) gautos iš Lie-

Tad rafinuotas foto menin'nko t u v i 4 muzikologijos archyvo, 
Algimanto Kezio, S.J. 
šiam skulptūriniam ir 
rrfam menui. - -

dėmesys 
bareljefi-

įr jų tęstinumo, klubų, leidyklų. 
Tai viskas dar privalėjo atsirasti 
sekančioje kartoje. Bet sekančioji 
kaita nesusiformavo. Ji nesusku
bo ateiti, nusitautinimui pavirtus 
viesulu. Viskas, kas spindėjo ir 
veiklos entuziazmu degė, kaip 
šiaudai greitai perdegė pusšimčio 
metų bėgyje. 

Ši angliakasių karta nebuvo 
kvalifikuota užkariauti sau ilga
mečio statuco. Vargai juos triuš
kino, berno! liškumas rišo jų akis. 
Štai dėsto 1 tuvė senutė: 

"Turėjai aiti slūžyt saliūne. 
Gavau 5 dol. ant nedėlios. Oi, 
;-unkus buvo darbas" (psl.200). 

Skulptoriaus R. Mozoiiausko sukurtas paminklinis kryžius Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse Chicagoje, prisimenant 
ir pagerbiant visas kapines įkūrusias lietuvių parapijas ir šeimas. Nuotr. Alg. Kezio, SJ . 

Broniaus Kviklio rinkinio ir Lie
tuvių foto archyvo. 

Šiame tome susitinkame su lie-
Istorikas. Jonas-Dainauskas ra- tuviškos Pompėjos realybe. Di-

šo-spie lietuvių laidojimo papro-) džiulės lietuviškos kolonijos, ku-
čius ir apžvelgia iškilesnius pa- j rios žydėjo, spindėjo, pradingo 
minklinio meno pavyzdžius šio- • melancholiškų, jaukių kalnų glū-
se kapinėse. j durnoje. Ir taip. puslapis po pus- j lietuvišką entuziazmą. 

Leonardas Šimutis, Amerikos I lapio, stebime išmirštančios tauti-i kas idealizmas dažnai 

Išeivija negalėjo rasti patvares
nio pagrindo vystyti veiklą gilyn, 
o platyn išskydusi, ji buvo grei
tai nuplauta. Religinės bendruo
menės ėjimas buvo ėjimas ma
žiausio pasipriešinimo keliu. Gi 
kitataučių kurija, dėsto V. Būtė
nas atšiauriai žiūrėjo į skaistų 

Lietuviš-
graudžiai 

Elena Bradūnaitė įrašė į mag
netofono juostas būdingų, gal net 
unikalių, angliakasių buičiai at
siminimų, netgi gabalėlius folk
loro. Aišku, dabar ta medžiaga 
yra praeitis. Jis apibūdina anos 
kartos intelektą. Tai medžiaga 
kultūros istorijai, tai turtas isto
rinio romano koloritui ir trum-
pasakei Jurgio Bradūno apybrai
žai. 

Vladas Ramojus parašė mini-
kronikas vietovėms, jų žmonėms 
ir jų ventovėms. Tai miniatiūri
niai, kondensuoti parapijų met
raščiai. Nedaug yra lietuviškų pa
rapijų istorijų Amerikoje. O man 
teko nepaprasta parapijos met
raštininko rolė. Gyvenimo faktai 
taip veikiai skęsta užmaršty. Kro
nikoje jie išlieka ilgam. 

— Metraštininkas! Tai skam
ba prakilniai, — tvirtino man 
man bičiulis teisin. Vincas Kaz-
auskas. Viduramžiuose išmanūs 

Nauji leidiniai 

lietuvių praeities žinovas, prieš ; nės išeivijos vaizdus ir faktus. Mi-j piiuško ant kitataučių malūno kunigaikščiai savo metraštinin-
mirdamas, dar suskubo pateikti; lijonai kasyklose iškastų dolerių 
istorinius šių kapinių bruožus. 

Rašytoja laureatė Birutė Pūke-
levičiūtė sukūrė įtaigios jėgos įva
dus knygos skyriams: Miserere,' 
Subvenite, Libera- rne, De pro-; 
ftfndis. Tia briliantiškas rašytojos 
ekskursas į šį. religinės.ir lyrinės 
prozos žanrą. 

Greta šių keturių autorių veikė 
ir kiti knygos redakcinio purizmo 
talkininkai: Jonas Puzinas, Kazys 
Bradūnas, Petras Aleksa, Petras 
Jonikas, Longinas Labanauskas, 
James O'Connor S.J., Vincas Lu
kas ir Vilija Eivaitė. Tekstas yra 
dvikalbis: lietuvių ir anglų. 

Paminklinio meno nuotrauko
se sutilpo 11 skulptorių-dailinin-
kų darbai. Absoliuti liūto dalis 
šioje ekspozicijoje atitenka Ramo
jui Mozoliauskui, todėl paminklų 
rikiuotė t3mpa one man show. su 
neišvengiamais tokiu atveju brai
žo ir bareljefų pakartojimais. 
Šiaip kai kur perstambintos pa
laidotųjų pavardės padvelkia p!a-
katiškumu. Itin ryšku, kad savo 
piešinio :r bareljefo stilizacija vė
lesnės emigracijos paminklai taip 
skiriasi nu 3 ankstesnės emigraci
jos paminklų. Kariuose tiek pie-

.•nų.. 

Moun' f <jrrrw-l\ \t. P:». •j.\\tno p irmiej i ateiviai — angliakasiai. 
Nuotr. Aig. Kezio, S.J. 

kus sodino greta savo sostų. Juk 
be metraštininko kunigaikščio 
garsas baigtųsi su paskutine jo 
diena... 

Ta: nuomonei pritariu. Šiame 
dvasinės sausros ir kieto pragma-

! tizmo amžiuje taip vertingos Vla
do Ramojaus minikronikos apie 
lietuviškų parapijų kilimą, klestė
jimą ir nyką. Ramojus 28 parapi
jų rretraštin nkas! Kilnių ir išma
nių kunigaikščių nebėra. Kas so
dins Ramojų prei 28 sostų? Ke
liu jam sav.) kepurę... 

Šie šeši šimtai du foliantiniai 
puslapiai, svarūs ir melancholiš
kai-tragiški tomai tenesukrečia 
skaitytojo ^vo minorine tonaci
ja. Pagal seną romėnų ir dr. Jo
no Basanavičiaus 'posakį: neži
nantieji savo istorijos tėra vaikai. 
Tik narsm sutinka istoriją pla
čiom akim. 

šiedu tomai atvožė plačias du
ris į dar gyvybe pulkuojančią 
praeitį .M ^kime ją tokią, kokia 
ji susiklostė. 

Memento mori tema, kaip su 
asmenišku -<centu, lygiai su tau
tiniai visuomeniniu tonu, galin
gai skamba su lietuvybės neteku-

• LIETUVIŲ DIENOS, 1977 veikslus — 
m. spalio mėn. Nr. 8. Redaguoja 
Redakcinė kolegija. Leidžia ir 
administruoja A. F. Skirius. Re
dakcijos ir administracijos adr.: 
4364 Sunset Blvd., Hollyvvood, 
CA. 90029. Metinė prenumerata 
12 doL 

Šiame numeryje vilniečio J. Ci
cėno rašiniu užgriebiama Vil
niaus tema, daug dėmesio nuo
traukomis ir raštu skiriama JAV 
LB Tarybos pirmininkui inž. 
Raimundui Kudukiui, eilėraščių 
puslapiu ir nuotrauka minima ra- Į 
šytojo Stasio Santvaro 75 metų ' 
sukaktis, labai intriguojantis prof. ' 
Juozo Ereto straipsnis "Kinija —Į 
Europos bičiulė", po puslapį ski
riama Los Angeles "Spindulio" 
gastrolėms Europoje, Ateitinin-
kijos kongresui ir kt. 

• BENDRADARBIS, 1977 m 
Nr. 23. Leidinys išeina 2 kar
tus metuose. Leidžia Nekaitai 
Pradėtosios Marijos seserys ir Vie
nuolijos Rėmėjų valdyba. Reda
guoja sesuo Ona Mikailaitė. Re
dakcijos adresas: I. C. C , Put-
nam, CT 06260. Leidinys 32 psl., 
iliustruotas nuotraukomis. 

Kun. Stasys Yla teikia pluoš
telį prisiminimų apie ark. J. Ma-' 
tulaitį, spausdinama malda iš 
ark. J. Matulaičio užrašų, V. Bag-
danavičius rašo apie apaštala
vimą Povilo VI supratimu, sesuo 
M. Margarita liečia vaikų religi
nį švietimą anksčiau ir dabar, 
sesuo M. Ingė stabtelėja prie jau
nimo tikėjimo ir ieškojimo, sesuo 
M. Aloyza rašo apie apaštalavi
mą tarp vyresniųjų, spausdina
mi du puikūs eilėraščiai, gauti iš 
Lietuvos, apie du Čiurlionio pa-. 

s.ų šventovių varpais. Tyrimo eki
pa aplankė 28 Pensylvanijos 
miestelius, beieškodama ten pra-į 
rastų lietuviškų gintarėlių, kaip, 
kad jų ieškoma Baltijos smėly. 

'Auką" ir "Viltį", sė

jos adresas: Karys, 341 Highland 
BLVD. Brooklyn, N. Y. 11207. 
Metinė prenumerata 10 dol. 

E. Jasiūnas baigia ilgesnį savo 
rašinį apie brig. gen. Antaną 
Gustaii, pats redaktorius rašo 
apie Boleslovo Drąsiojo tariamąjį 
žygį į Prūsus, m j r. J. Černius pri
simena žygį į Vilnių 1939 metais, 
daug vietos skirta šaulių veik
lai, duodama įdomių karinių ži
nių, prisimenami mirusieji. 

• LAIVAS, 1977 m. lapkričio 
mėn., Nr. 11. Religinio ir tautinio 

: gyvenimo mėnesinis žurnalas. 
Į Leidžia Marijonų vienuolija. Re-
! daguoja kun. J. Vaškas, MIC. Re-
j dakcijos ir administracijos adre-
į sas: 4545 W. 63rd St., Chicago, 
! 111. 60629. Metinė prenumerata 

JAV ir Kanadoj 4 dol. kitur — 
5 dol. 

Redaktorius J. Vaškas rašo Vė
linių tema, kun. V. Rimšelis ap
žvelgia C'.evelande įvykusį devin
tąjį Ateitininkijos kongresą, kun. 
J. Prunskis lie!-ia maldos ryšį su 
Dievu, Povilą- Norvilas kalba 
aoie mir i, kaip perėjimą per 
tiltą, duodama plati religinio gy
venimo kronika. Žurnalas iliust
ruotas nuotraukomis. 

. • Vytautas F. Bieliajus, ONA. 
A. Collection of Short Stories. 

Illiustrations by Gloria Ptaček An-
derson. Printcd in the United 

i States of America A. D. Nix an 
: Sons, Denver, Colorado 80204. 

Turbūt daug lietuvių bent iš 
i pavardės žino Vytautą F. Belia-
į jų, tą pasiš.en'usį mūsų liau-
| dies šokių propaguotoją ir apla-
! mai visokio visų tautų folkloro 
j mylė oją. Jo vieno rūpesčiu buvo 
j įsteigtas tautinių šokių ir folk-
Į loristikos žurnalas "Viltis", kuris 
! Amerikoje jau nuo 1942 metų kas 
mėnesį išaina, leidžiamas ir reda-

j guojamas Vytauto F. Beliajaus. 
Žurnalas leidžiamas angrų kal
ba, jame daug vietos skiriama vi
sai Amerikos margajai tautinių 
grupių folkloristikai. Lietuviškai 
folkloristikai, tautodailei ir tau
tiniams šokiams puslapių taipgi 
nepagailima. 

• 
O štai dabar išleista ir Vytau

to Beliajaus novelių bei apybrai-
suo M. Rožė pasakoja įžadinin- žų rinkinys anglų kalba. Nove-
kės įspūdžius, prisimenamas sese- j lėse daug lietuviškų temų, daug 
lės Loretos Jonušaitės sidabrinis i nostalgijos gimtajam kraštui Lie-
įžadų jubiliejus, Lietuvių šven- j tuvai. Anot autoriaus: "These 
tė Putname, Neringos pėdsakai 1 stories will introduce to the rea-
ir kt. j der the customs and mores of 

| Gentile Lithuanians and of the 
Lithuanian Jews of an age and • KARYS. 1977 m. spalio 

mėn., Nr. 8. Pasaulio lietuvių 
karių — veteranų mėnesinis žur
nalas. Redaguoja Zigmas Rauli-
naitis. Administruoja Leonas Bi-
leris. Redakcijos ir administraci-

era gone, never to retum". 
Knvga 100 p:l., kaina 5 dol., 

so: V.F.Beliajus, P.O.Box 1226, 
Denver, Colorado 80201. 
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