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Kalba, literatūra ir tautos gyvybe. 
Poezijos dienos Chicagoje: 
Oskaro Vladislovo Milašiaus 
kūrybos vakaras; 
Dainuotines poezijos valanda; 
GyvyJŲ poetu kūrybos vakaras; 
Lietuviu poezija abipus Atlanto. 
Vlado Šlaito eilėraščiai. 
Pilypo Ruigio rankraštis. 
Amerikos spauda apie 
Jurašo Macbetha. 
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Oskaro Vladislovo Milašiaus kūrybos vakaras 

Kertinė parašte 
Kaiha, literatūra ir tautos gyvybe 

"Rusu kalbos mokėjimas atve- i yra užtikrinti savo gimtosios kai
ria kelius 1 pasaulinės kultūros Į bos gyvybingumą". 
lobyną!" "Tobulai mokėti rusų 
<albą tapo kiekvieno tarybinio 
žmogaus poreikiu!" "Rusų kalba 
padeda internacionalizmo ir 
patriotizmo dvasia auklėti jau
nimą!" Tokie tvirtinimai šian
dien ' girdėti iš visų tribūnų ne 
tik Lietuvoje, bet ir kitose neru-
su respublikose. Apie rusų kalbos 
groži, svarbą ir gyvybinę būtmy-
bę be atvangos kalbama mokyk
lose, spaudoje, radijuje ir televi
zijoje. 

Retas žmogus nesutiks, kad 

Jau 1929 metais kalbininkas 
Edvvard Sapir tvirtino: 

"Jokios dvi kalbos nėra pakan
kamai panašios, jog apie jas bū
tų galima sakyti, kad jos atsto
vauja tai pačiai visuomeninei 
tikrovei. Pasauliai, kuriuose gy
vena įvairios visuomenės, yra skir
tingi pasauliai, o ne tas pat pa
saulis, apklijuotas skirtingomis 
kalbinėmis etiketėmis". 

"Kai mes kalbame apie ameri
kiečių, anglų, prancūzų ar vokie
čių visuomenes" rašo profeso-

svetimcs kalbos mokėjimas yra di- ; rius Luckij, "mums savaime su-
delf§ turtas, kad jos pagalba at
siveria nauji akiračiai. Tačiau Ta
rybų Sąjungos nerusų taupose ši 
rusų ka'bos l'aupsinimo kampani
ja sukė'ė gilų rūpestį, prasiver
žusį ir protesto balsais. 

Kokios to rūpesč'o šaknys? 
Pernai Kanadoje išėjo knyga 
"Skirtingi balsai - tarybinės ne 

prantama, jog jos yra labai skir
tingos, nors jos ir panašiai, de
mokratiškai, valdosi ir stengiasi 
patenkinti panašius žmonių sie
kius ir poveikius. Tų šalių lite
r a tu a labai retai imasi tautinui 
tradicijų ir tautinio tapatumo 
gynėjos ir saugotojos vaidmens. 
Š's uždavinys paliekamas politi-

rusų literatūros". Jos redaktorius, I kams. Tačiau Sovietų Sąjungoje 
Toronto universiteto profesorius kultūrinė tikrovė yra visiškai 
Gecfrge Luckij, savo įvade taip j skirtinga. Sovietų Sąjunga yra 
rašo: I daugelį nerusų tautų užėmusios 

"Rusifikacijos politika Sovietų ] Rusijos imperijos tąsa. Tos tautos 
Sąjungoje sukėlė tautinių kalbų Į išliko kultūriniai skirtingos nuo 
nuskurdinimo ir nuosmukio pa- i rusų ir pradžioje tikėjosi, kad ta-
vojų. Todėl nerusų literatūrose' rybinė valstybė joms suteiksianti 
taip pab-ėžiamas gimtosios kai- plačią ūkinę, politinę ir kultū-
bos gyvybingumas. Kova už tau-\ rinę nepriklausomybę. Šios viltys 
tinio tapatumo išsaugojimą ryš-; neišsipildė, ir Stalino laikais ne
klausiai matoma literatūroje. Ne- į rusų tautos tapo imperialistinės 
rusų literatūrų Sovietų Sąjungo-', politikos aukomis. Po Stalino 
je patirtis pastarųjų -50 metų bė-; mirties nerusų tautose, ypač jų 
gyje-liudija kalbos ir tautiškumo; literatūrose, pasireiškė ryškus 
svarbą literatūrinėje raidoje. į tautinis atgimimas. Jei sutinka-

Panaš'ai kalba ir anglų romą-; me. kad literatūra ir kalba yra 
illjiyr bu kritikas John Wainas: i jautriausios kultūrinės antenos, 
" B e t koks literatūrinis kūrinys tada pastarojo dvidešimtmečio 

gimsta iš pavienio autoriaus ir; bėgyje, nežiūrint nepalankaus 
tautos bendradarbiavimo. Tauta politinio ir ūkinio spaudimo, tos 
iSMrihu kalbos instrumentą ir i tautos aiškiai pasisakė už tau-
įsp*Btidžia iį į autoriaus rankas. ' tinį ypatingumą ir skirtingu-n-f*. 
TM\ todėl literatūra yra tautiš-Į "Sovietu Sąiunga". tęsia pro-
ketfiė' už kitus menus, ir todėl fe^orius Luckij. "galėjo atsakyti 
liaudis gali giliau didžiuotis sa- į šį masinį sąjūdį, suteikdama 
vo didžiaisiais rašytojais, negu nuolaidų nerusų tautoms — nuo
savo iškiliausias kompozitoriais, 'aidų. kurias bent popieriuje $a-

Faus tas Kirša savo "Palikime" 
paskelbė, kad "Poezija yra regė
j imas tamsoje". Šioje tautos ver
gijoje m u m s reikia poezijos švie
sos, ir Chicagos lietuviai džiau
giasi, kad pasigirsta toks stiprus 
poezijos dienų žodis. 

Prasidėjo poezijos dienos penk
tadienį , geg. 27 d., Jaunimo cent
re. At idarė kun. A.Kezys, pakvies
d a m a s šią šventę suplanavusį K. 
Bradūną būti poezijos dienų mo
dera tor iumi . K. Bradūnas pažy
mėjo, kad poezija yra sodriau
sias kūrybos žiedas. Šis vakaras 
ski r iamas pagerbti Oskarą Mila
šių. Nepykime, kad jis rašė pran
cūziškai, kaip airiai nepyksta ant 
savųjų, kalbančių angliškai, bet 
galvą guldančių už Airiją. Net 
prancūzai Milašių laiko lietuviu. 

Vakaro įvadui aktorė St. Kie-
laitė su giliu įsijautimu padekla
mavo Milašiaus "Lietuvą", vaiz
džiai peizažais nupiešiančią Lie
tuvą įvairiuose metų laikuose. 

Milašius, biblinės temos įkvėp
iąs, sukūrė eiterašH T a i k a k i 
m i " . T a i , kaip Bradūnas'paste
bėjo, skausmo perplėštos širdies 
aidai, aktualūs dabarty, mūsų tė
vynės laisvei mirus. 

Eilėraštį raiškiai padeklamavo 
aktorius J. Kelečius. 

L. Rašytojų dr-jos pirm. L. 
Andr iekus raštu atsiuntė sveiki
n imą poezijos dienoms. Džiau
giasi, kad jomis siekiama poezi
ją suar t in t i su visuomene. Tai 
5irdžių atvėrimo ir dvasios pake- tiation", kur ^grindinis he 
l imo dienos. Tai šventas skrydis rojUs ir myli, ir linksminasi, ir 
: poezijos grožio karaliją. !pamokslauja, moralizuoja sau ir 

K. Bradūnas pasidžiaugė, kad i kitiems. 

JUOZAS PRU\$KIS 

i poezijos dienas itvyko A. Vai
čiulaitis, Milašiaus raštų vertė
jas lietuvių kalbon. Visi šį va
karą deklamuojami Milašiaus ei
lėraščiai — A. Vaičiulaičio ver
timai. Jis yra ir šio vakaro paskai
tininkas. Pradėjo, p "y rnėdamas, 
kad labai plati literatu:a apie Mi
lašių. Vienas prancūze ištisą kny
gą yra parašęs apie ; vieną ei
lėraštį "Vežėčias". 

Milašiaus asmuo 

Prelegentas visų i apibū
dino patį Milašiaus įsmenį. Jis 
yra daug dirbęs Lietuvos pasiun
tinybėje Paryžiuje. Tai kompli
kuotas, neramus, maištingas 
žmogus. Jį kankino rdvės jaus
mas, troškimas ^spręsti erdvės 
problemą, kurią jis -endė pa
našiai kaip Einštem . tik ne ma-

Tas romanas — tai jo perei
namasis žingsnis į mistinį laiko
tarpį. Tame romane teisingi jo 
psichologiniai reagavimai ir jo 
gyvenimo slinktis — siekti pačių 
tiesos versmių. 

Šiaip gyvenime jis malonus, 
paslaugus padėti, kartais per 

daug užsidaręs, tylokas, bet kai 
šnekėdavo — turėjai klausyt. Ta
da jis buvo dominuojantis. Tar
pais jis buvo labai linksmas, mė
go juoktis iš savęs, bet jei kas 
liūdnesnio atsitikdavo, negailėjo 
nė ašarų. Mėgo globoti skriau
džiamus: vaikus, paukštelius. Bu
vo mandagus, ypač su tarnais, 
su moterimis. Bet būdavo kartais 
perkūniškų įtūžimų. Kai užpul
davo ką, gindamas kokį paukš
telį, grįžęs namo imdavo atgai
loti. 

Su juo dirbusi p. Tubelienė 
liudija apie Milašiaus malonų pa
slaugumą. 

Mokėjo jis prancūzų kalbą ge-
iau už pačius prancūzus. Mėg: tematiniu, o filosofe. u būdu. 

Milašius j au- 'k . t š s —buvoJGoethę , Dantę, Servantes, Hei-
vienas iš įdomių-, kinų Paryžių- nę, Baudelaire ir daug kitų, ku-
je. Su rašytojais sodėjo kavinėse, 
buvo gerokas pa ,mža. Po tėvo 
mirties paveldėj dvarus, api

mančius 30,000 ha žemės plo
tus. Gerokai pas;c: užė ir rašė po
eziją, kuri ir buv.i jo pašaukimas. 
Vėliau jis pasker.io mistinei kū
ryboj, toldamas n i) poezijos. 

Iš dalies jo iš venimai atsi
spindi romane "1 "moureuse ini-

kur 

riuos cituodavo. 
Jis kalbėdavo: jei kas mane pa

klaustų — jei tave gabenant į 
kokią nuošalią salą leistų pasi
imti tik vieną knygą — ką im
tum? — Kaip katalikas, imčiau 
Šv. Raštą. — O jei to neleistų? 

—Imčiau Baudelaire, aš jį visą 
moku atmintinai 

Palinkęs į mistiką, jis jautėsi 
turįs daug apreikštų tiesų. Jis kar
tais abejojo, kiek jų reikėtų jam 
paskelbti. Tarpais eidavo atsi
klausti vienuolių — savo dvasios 

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis skaito paskaitą Oskaro Vladislovo Milašiaus 
100 metų gimimo sukakties minėjime 
Chicagoje. 

vadų. Tie jam patarė: "Melskis 
ir palauk". Kai kurie prancūzai 
dabar sako, kad gal jis būtų daug 
daugiau atskleidęs, jei nebūtų pa
klausęs patarimo —laukti. 

Milašius visą laiką slinko į ga
lutinę tiesą, dėl jos kankinosi. 
Buvo krikštytas iš mažumės, bet 
tik pagyvenęs pasidarė uoliu, 

dalininkus ar mokslininkais". 
O anglų kritiko George'o Stei-

nerio žndfiais: 
"Kur kalba piktnaudoįama ar 

kur ii iškraipoma, ten iškrvpst3 
ir pj&viziteta ir politinis organiz-: 
ma*. Poeto pirminis uždavinys] 

rantuoja tarybinė konstituciia. 
* *žuot tai padariusi. Sovietų S" 
iunga nusprendė užgniaužti tą 
sąjūdį...ir tęsti Stalino imperialis-
tinp nr>V*ika. To išdava: šian-
U.C.J p^i c:gidiiij> nciuu^a inuLtt \ 

Xwtt . tA t 2 pa i . j 
Poezijos aktor i " K . I - . I : U 

- .nir i , . 

Oskaro Vladislovo Milašiaus kūrybą 
Nuotrauka8. Jono Kuprio 

m. gegužes 27 d. Poezijos dienose 
Nuotr. Jono Kuprio 

praktikuojančiu kataliku, kuris 
skelbė, kad visa, ką moko Baž
nyčia, yra tikra tiesa. 

Kai buvo paskelbta "Miguel 
Manara" ir kai popiežiaus vardu 
jam buvo atsietas įvertinimas, 
jis tryško džifftgSma. 

Milašius turėjo du ar tris regė
jimus, matęs Dievo ir šėtono ka
ralystę. 1914 metais gruodžio 14 
d. buvo jo reikšmingiausioj! vi-
zi-'a, kurią t its aprašė viename 
laiške, adresuotame Storgy. Ką 

I matė vizijoje, blvkstelia vietomis 
ir jo poezijoje. 

Taigi — Milašius — poetas, 
katalikas, mistikas. - • 

MUa'^n* — lietuvis 

Jis buvo lietuvis. Visą laiką 
save laikė lietuviu, istoriniu lie
tiniu. Dar 1W4 m. iš tėviškės 
Čerėjos rašytame laiške pažymi, 
kad ta vietovė Lietuvoje, "mano 
protėvių žemėie". Ir vėliau nie
kad nuo lietuviu neatsimetė. 

Kartą 1033 m. Miunchene jam 
įvyko nelaimė — prapuolė jo 
mergaitė, be? buvo ir laimė — 
atrado rx->etą Hoelderliną. Pra
dėjo rašyt eilėraščius vokiškai. 
Bet netrukus atitoko: "Man, lie
tuviui, netinka rašyt vokiškai". 

Pirmo pasaulinio karo metu 
dirb<> Prancūzijos užsienio reika
lų ministerijoje, kur daugiau i5-
girdo ir apie lietuvių separatisti
nį judėjimą. Kun. Bartuška kar
tą aptiko M3ašiaai eilėraštį, kur 
jis pažymi, kad yra lietuvis. Kuri. 
Bartuska kreipei | jį — ar jis 
negalėtų ateiti pagalbon lietu
viams. Milašius atsiliepė palan
kiai ir įsijungė į Lietuvai dir
bančiųjų eiles. 

Dr. K. Grinius rašo, kad Mi
lašius buvo labai darbštus lieto-
v:• i delegatūroje Taikos konferen* 
cijoje. 

Buvo sunkus laikotarpis, jam 

i (Nukelta j S pgLJ 



K r , 130 f22) ^-Tpsl. 2 DRAUGAS - MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA šeštadienis, 1977 m. birželio mėn. 4 cL 

Pilypo luiigio 
rankraštis 
anų laikų 
rėmuose 
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VINCAS MACIŪNAS 

(Tęsinys iš prsėi j^ajĮešrad.) 

9. Klaipėdos Viltos 

Mažojoje Lietuvoje buvo 
ana i s laikais daug vilko-, kurie 
žiemos - r '~. — . *•'... anot Do
nelaičio. '-tral.glaudami s taugė ' ' . 
Buvo k- Vilku, kurie, ka ip fr 
Doneiaičio būrai , ramiai pure
n o gimtąją žeme. kad tu rė tų 
kasdienės duonelės, o kai kur ie 
i š ją buvo jšoke. ^Valančiaus 
žodžiu t a r i an t ) į kunigus, To-
kie suvokietindavo Savo pavar
dę | Wilke ar panašiai (plg. 
Milkus — Mielcke). o kai kas. 
k a i p ir Donelaitis-Dcnalitius. 
ano laiko 

*& 
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Kertine paraitė 
(Atkelta iš 1 psl.) 

€AJ, 

į teisės, ir nerusų tautas stengia-
; masi terorizuoti ir Įbauginti". 

Sovietinėje spaudoje dažnai mi-
j nimas Amerikos '"tirpdymo kati-
; las". kuriame įvairių tautybių 
i žmonės pavirsta standartiniais 
I amerikiečiais. Lietuvos laikraš-
I č'ai kartais apgailestauja dė! to 
( "katiio" poveikio lietuvių imi-
I gramams. Nutautinimą ir nu

l i dedikacinio eilėraščio D. 
to lhnof (t. y. Artgfifo?). 

i tautėjimą Sovietų Sąjungoje bei 
Į Amerikoje palygina ir profeso-

>f j rius Luckii. Savo baigminiame 
V!lkui-Wilkinsui, kuriam P. Ruigys ausiuat* savo nuikrajtį, kgd išspausdinuj "žęmčį į straipsnyje lis ra?o: 

"Būtų klaidinga galvot', kad 
rusifikaeiia ir Tarybų Sąjungos 
tautų sblvženije (suartėjimo) po-
l'tika neatnešė jokių vaisai. Taip 
pat būtų lygiai klaidinga už tą 

"tirpdymo katilas" netirpdo taip 
greitai, kaip amerikietiškasis. 

"Lyginant Sjovietų Sąjungą sp 
Jungtinėmis Amerikos Valstybė
mis", rašo profesorius Lucką, 
"iškyla ir imperializmo klau
simas. Vadinamojo "amerikinio 
imperializmo" prigimtis yra vi
siškai skirtinga nuo tarybinio, 
nes amerikinis retai Įbrukamas 
jėga. Pavyzdžiui, Kanadoje, ku
rią kai kas vadina ame-ikinio 

ir užsienio reikalų politiką. Nie
kam neateina į galvą, kad Kve
beko provincija būtų suanglosak-
sinta; atvirkščiai, viskas daroma 
pabrėžti jos skirtingumą. 

"Nacionalizmas moderniaja
me pasaulyje nerodo silpnėjimo 
žymių. Pastarųjų dešimtmečių bė
gyje nepriklausomybę išsikovojo 
daugelis tautų Afrikoje ir Azijoje. 
Net ir Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse bei Kanadoje, nekalbant 
apie Valiją ir Škotiją, vyksta ga
lingas ir platus etninis atgimi
mas. Atrodo, kad milijonams 
žmonių jų tautinė kultūra ir ta
patybė svarbesnės už bet ką ki-

matš (A. Rogge. -'Schattenriš-; Anglijoje" — eine wahre Zier- į priešintų, jei kas slavų kalbą 
se aus dem kirchlichen Leben j de der preussischen Nation in i laikytų ne lietuvių kalbos mo 
Šer Prpvinz r reussen", Alt- \ Engelland (eit. D. H. Arnoldts | tina, o t i k seserimi, Ruigys nu 
preusische Monatsschrift, XV, 
1878. p. 566-567). Beje. A. Rcg-

f e neminėjo, kad t ie daugiąkal-
iai sveikinimai būtų buvę j 1746, II. p. 446). 

1704 m. išspausdinti , kaip rasoj 

Ausfuehrliche und mit Urkun- j rodė, k a d tokią išvadą galima 
den .versehene Historie der j padaryti iŠ "Tėve mūsų", kurį 
Koenigsberger Universitaet, į ponas Wilk«isas Anglijoje iš-

j spausdinęs šimte kalbų (fak-
įtiškai ten buvo daug daugiau) . 

V. 
n. 

Biržiška 
p. 39). 

Pagyveno 

(Aleksandrynas, į 10. Dovydas ir Pilypas 

Žinia apie Anglijoje išgarsė-
Vilkas ir kitame į j^į klaipėdiški pasiekė i r Rui-

dideliame kul tūros centre. Pa •gį, kuris savo "Betrachtunge" 
. P ! £ r ° Č . h l s u s i l ^ r ^ - j ryžiuje, kur dar padidino savo į suminė jo jo pavardę. Gal kar-

davodavo i WiIkros ( t a r k : V 3 - j m o k s ! i n | b a g a i ą . P a g a I i a u n u _ i t a i g d a r K a r a J i a u £ i u j e b u v o 

ki -us ) . Vienas is tokių Vtlkų | s i b a ladojo Anglijon ir jau pa- j s į p a ž i n ę s s u dešimčia metų jau-
ne tg i pa teko hetuviskon poezi- į g t o v i a i į s i k ū r e , pasivadinęs D.! n e s n į u Dovvdu. bet apie tai tik 
3°n. Tiesa, ne kazm kp^ia tai j W i lk insu . Tai buvo. žinoma č i a ; s p ė i i o t i galime. Po tiek ilgų 
buvo p o e z i ^ be t vis šiaip t a i p ! p a v a r d ė ! k u r i ą d a r R e p e r s e - ! m e t u n e būtų drįsęs trukdyti 
sueiliuota. Mat. Papeiktų klebo- j n i a i b u y o šgurin^ John Wil-; s a v o g a r s a u s tautiečio. Atsira-
nas Adomas Simelpemgis J7o0. j pns a 6 i 4 - 1 6 7 2 ) didžiai moky- d o ^ g i geras tarpininkas, jau-
VH. 30 d^ i š l e i s t i n a s dukrą uz į ^ vyskupas ir matematikas, nesnvsis Dovydo brolis Vilhel-
savo įpedimo Papeiktuose, nu- f ^ t t BŪU Dovydas feavo ėvehtin- \ i ^ X e buvo ir jis pėsčias: 
t a r ė tą džiaugsmingą įvykį tam- ; ^ a n g i į k o n ų kunigų ir ėmė ; § t a i 1 7 1 0 m . Wittenberge, toje 
žinti l ietuvišku eilėraščiu • * ^ . . . . . . . 
svotbos čėstningo [garbingo \ \ l ipdamas garbės kopė. 

E r M ū p o Vilkio; p r a d ž i ų buvo parklupęs ant pir-
Papelkių klebono, j mojo kopėčių skersinio, kai 

au, mergi- j Cambridge'o universitetas ne-
Pajuoka- \ suteikė jam dakta ro laipsnio. 

v o r ' pavardės : | Tačiau, n^Bugriuvp ir kopė 
aukštyn. Netrukus į l7Į7) ga-

j Taigi Ruigys bus siuntęs nepa-
j taisytą seną tekstą, rašytą, ka
da dar i r negalėjo žinoti apie 
1715 m. ^ 3 ^ u s d i n t ą Ghamber-
layne'o-Wilkinsc "Oratio Domi-
nica 

Ju rg io pono 
[ Wielkio J, 
su jumprova 
n a ] K a t r y n a Rale.. 

" A r tinka vilkui avi duoti? Var
g u ! Po t a m ją kąs tų j is . [...Bet
g i ] Nėr vi lks j i s . kur avis va-
joja . Bet Vilkis vardas jo y ra" . 
K i t a s Vilkas p a t s patrepeno lie-

asciu • A n t i k a i k a i p a n t mjelių. Tiesa, be- liuteronų Mekoje, buvo įsigijęs 
?• : rr.ę: lipdamas garbės kopėčiomis i J teologijos daktaratą. Valiau ra

miai kunigavo gimtojoje Klai
pėdoje, niekuo ypatingu nepa-
sireikšdamas ir bent lietuvių 
raštijoje nežinomas: V. Biržiš
ka Vilhelmą Vilką tesumini 
kaip Dovydo brolį (Aleksandry
nas. H, p. 39). 

tuviškos poezijos prieškamba-1 s 

įvo daktaro laipsnį kitame gar-
] šiame universitete, Oxforde, 
; kur 1724 m. dėstė arabų kalbą. 
į Anksčiau, 1715-1718 m. buvo 
žinomosios 
kos 

Lambetho bibliote-
ry je . Tai Loebenichto (Karą 
l iaučiaus mies to dalies) mo- j knygų bei rankraščių katalogą. 
kyklos prorektor ius Kris tupas ; k u n b e t h o rūmai buvo oficialio-
Vi ikas (Wiikaų) . kuris savo 
kolegos mokyto jo 1640 m. ves
tuv ių proga išspausdintą išger
tuvių ei lėrašti prikaišiojo lietu
viškų žodžių i r posakių (rašy
b a p a t a i s o m a ) : sakyk, alaus, 
l abas r y t s , sveiks, važiuok į 
sp3vkerę (Speicher. sv i rnas) , 
Dievas užmok, tu F'ausi manip 
pyvo ir gerą p u s r y t . i r kt. (žr. 
F . W. Neumacmi; "Litauische 
Gelegenheitsgedichte aus dem 
17. J a h r b u n d e r t " , ArchiTOm 
philologicum, V, 1935, p. 1S1-
133) 

Aukščiausia i iš visų Vilkų iš
ki lo Dovydas (David Wilke) . 
gimęs 1685 m. Klaipėdoje ir 
1700-1704 m. s tudi javęs Kara
liaučiuje. Nebuvo jis t ingus na
misėda, ir jo neviliojo jaukiai 
r a m i namų židinio šiluma ku
r iame no r s Mažosios Lietuvos 
užkaborio bažnytkaimyje. Se
n a s lietuvių priežodis, gerai ži
nomas i r Mažojoje Lietuvoje 
(jį pvz.. r andame Trempų mo-

Per savo brolį pats Dovydas 
pasiekė Pilypą. Nors ir labai pa
togiai Įsikūręs Anglijoje, nepa-

n - d t i « ir sutvarkė jos i m i r š o garbusis Canterburio ka-
- ! nauninkas savo gražiosios tėviš

kės prie Baltijos jūrų. J au taip 
yra, kad — vilku gimęs, miš
kan ir žiūri. Sužinojęs apie Rui
gio veikalą. Dovydas panoro! 
jį išleisti. Savo siunčiamąjį1 

Ruigys pradėjo ei-
jb kapelionu), Dovv«$S vis ko- ; ^ G t a dedikacija "Ad Dr. Da. 
~A o,vts+,-r, Solio Cit,, ot^To.i. i WiBrins qui hune Ii 

ji Canterburio arkivyskupo. 
taigi anglikonų bažnyčios pri-
mo, rezidencija Londone. Įsi
teikęs arkivyskupui W. Wa-
ke'ui (1719 m. buvo paskirtas : rankraš t i 

imperializmo auka, antiamerikie-
tiški sentimentai stipriai ir atvi
rai reiškiami spaudoje, per radi
ją, televiziją ir viešame dialoge 
Kanada, dvikalbė ir daugiakul-j lio dalies, kur dauguma daugia 
tūrė šalis, pagarbiai ne'inkčioja! taučių imperijų jau subyrėjo", 
savo "vyresniam broliui' ' pietuo-i pabrėžia profesorius George 
se, bet turi nepnkiausomą vidaus i Luckij. kž. 

tą... Geležinė uždanga nesuge-
i bės amžinai izoliuoti Sovietų Są-
į jungos tautų nuo likusios pasau-

politiką kaltinti vien tik IUSUS. 
Sovietų Sąjunga yra cementuo
jama rusų ir nerusų pastangomis. 
Negalima paneigti, kad ir neru
sų tarpe yra nemaža imperijos 
statytojų. Jiems ir jų vadovams 
rusams turi atrodyti, jog atei
tis priklauso Rusijos kultūrai ir 
visuomeninei santvarkai. Ju pu
sėje yra ir tai, ką Artūras Kost-

Be to, dedikacijoje užsi- j l e r i s pavadino "moderniuoju kul-
miaė, k a d lietuvininkų liežuvį • tūriniu susiliejimu". "Mūsų vals-

.t_ 1 * M v - - • (c • 
m*t J» - t . __ _•!—___ _ _-* •__ r r r r n n o c ciar\r\C v o c o n e ^ i i apdūmodamas (apdūmojimas i r 

y r a ^etfacfatung), seniai j o 
garbę aprašęs. 

Pasidžiaugęs, kad "lietuvninks 
visą t u r jau Raštą šventąjį", 
kreipėsi j ĮJpvydą: "Tu Raštą 
Šventąjį visais liežuviais svie
to, Kųr saulė užteka [t . y. Ry
tų kalbomis], išspausti jau da
vei. Dabar [...] ir mūs' užsigei
dei". Anglijoje D. Wilkinsas 
buvo žinomas kaip orientalinių 
kalbų specialistas, daugiau ma
žiau mokėjęs hebraiškai. chal-
dėjiškai, koptiškai, armėniškai. 
Prie CĮiamįe(|^yneU) "Oratio 
DoHiinica" buvo pridėjęs tyr i -
nėjimą apie kopįų kalbą, o 1716 
m. išlęiio kopUšką Nauj . Tes
tamento vertimą. 

Džiaugdamasis rašė Ruigys 
apie lietuviškumo pažangą: 

tybinės sienos , rase jis, "visai 
prakiuro, tautinės tradicijos blės
ta, pasaulis nesustabdomai kei
čiasi ir virsta vienodu, stereoti
pišku kultūriniu modeliu, pasau
line civilizacija, kurioje vyraus 
vienodas gyvenimo būdas". 

"Tačiau Sovietų Sąjungos sie
nos neprakiuro", rašo profeso
rius Luckij, "nors tarptautinėse 
konferencijose jau kalbama apie 
'laisvą žmonių ir idėjų judėjimą'. 
Pačios Sovietų Sąjungos viduje 
susiliejimas jau vyksta. Tereikia 
tik apsilankyti bet kurioje sovie
tinėje respublikos sostinėje, ir ru
sifikacija bematant krinta i akis. 
Ne tik oficialūs pareigūnai ir 
pardavėjai imituoja save kolegas 
Maskvoje, bet ir kultūrinės for-

pė aukštyn, šalia kitų atžymė
s i m ų 1720 m. paskir tas Canter
burio kanauninku ir 1724 Suf-
folko arkidiakonu. Garsėjo Do-

: vydas ir mokslo srityje gana 
gausiais spausdintais darbais. 
Anot žymiosios XVTIT arnž. en
ciklopedijos "Grosses voilstaen-

I diges UniversaI - Lexicpn (ži
nomojo knygininko J. H. Zed-

!lerio išleistos), riė viena tauta į 
nebuvo išleidusi tokio svarbaus j 
veikalo, kaip D. Wi!kinSo "Con- j 

; cilia Magnae Britanniae et Hi- į 
berniae (1737). 1725 m. Dovy-j 
das vedė Tomo, 5-to jo lordo j 
Fairfaxo, dukterį Margaretą ir 
tuo būdu galutinai įlindo Ang- j 
lijos diduomenėn. Autoritetui-

i game T Burkės genealogijos i 
j veikaie. nuo 1826 m sušilau- Į 
kusi ame jau 105 leidimų (Bur- Į 
ke 's Peerage and beronetage. 
1975) Fairfaxai vadinami baro 
nais (tai žemiausias anglų di
duomenės laipsnis). Bet nesu
kime sau gah-os dėl painios 
anglų titulijcs. Juk . kaip pava 
dinsi. nepagadinsi. 

Larnbetho bibliotekos rank
raštyne ligi šioi tebesaugomas Pilypas 
didelis rinkinvs Dovydo susi-

Meletema im-
primendum eurare dignatus 
est" (Dr. D. Wilkinsui, kuris 
sutiko rūpintis šios Meletemos 
[tyrinėjimo ] išspausdinimų). 
Pa ts dedikacinis eilėraštis lie
tuviškas, ir jame Ruigys šiaip 
paaiškina savo veikalo siunti
mo aplinkybes (.rašyba pataiso
ma) : 

...aš lietuvninkų liežuvį 
apdūmodams, 

seniai jo gimtinę ir garbę 
aprašiau. 

Aukštasis Kunige, tai 
drukavoti duodams, 

ta ip žemėj tolimoj, aš to 
nemislijau. 

Kaip andai par mane Tavo 
Brolis matė, 

ir Tau tai priminė, ir Tu to 
pamilai. 

Ar t iks ar nertrks, siunčiu... 

Jk šiolei re ts koksai mokėjo 
iš knygelių 

Maldelę, giesmę sau 
bešvęsdams paskai tyt i . 

Šuitokų [mokinių] pilna jau 

foL PB 8-8236 
DR. AKNA BALIUNAS 
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES TR 

GėRKLfiS LIGOS 
2858 W«et 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. V G. BALHKAS 
Akušerija tr motery lięat 

Ginekologine Ctiirurgi)» 
4449 So. Pul»sld Boctd (Ora^ford 
Hedical Bnilding). TeL LC 5-6446 
Prltma ll^onlu« pagui susitaitma 
'ei neateUiepia. s tambinu 374-S694. 

DR- F. KISIELIUS 
GYDYTOJAS Hl CHIRURGAS 

TeL ofiso ir buto: OLympic 2-4159 
1443 So. 50th Ave., Cicero 

Kaadien 1-3 vai. ir 6-S vai vak 
i&kyrus trečixdieniu«. 

Seštadieniaia 12 iki 4 va- popiet 

TeL BEiiance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydvtoiust 
S925 West 5»tb SireH 

Vai.: pimxad., antrait.. k*-isi.»a<f !• 
peuktad. BUO 12-4 vai., popiet ū «-( 
ral. vak. Treč. ir šeštad. uždu-ryla 

mos ir bendras gyvenimo stilius 
artėja prie rusiškojo modelio. 
Išskyrus Kaukazo ir Pabaltijo 
respublikas, rusai niekur viešai 
nekritikuojami ir pasyviai prii
mami, kaip "vyresnieji broliai ' . 

"Šis polinkis pasiduoti rusifika
cijai", tęsia profesorius Luckij, 

lietuviškų vaikelių, j "kartais palyginamas su Ameriki-
Mergelės pradeda t a i p jau į kos 'tirpdymo katilu', kur. sako-

įsitaisyti . i ma, vykdomas panašus nutauti-
Jau davė drukavot dabar J nimas". Apie toki "nukultūrini-

karal ius Prūsų, j mą, nužmoginimą ir šaknų su
naikinimą" viename savo essa^' 
kalba ukrainiečių disidentas Va
lentinas Morozas. Tačiau Moro-

Dedikaciją Ruigys pradeda 
kreipiniu — Aukštasis Vysku-
oe. Pastarasis žodis rankrašty-
je suskliaustas ir virš kita ran
ka Įrašyta: Kunige; mat, Do
vydas nebuvo vyskupas. Rašė 

kytojo J . Brodovskio rankraš t i - | 
n iame XVIII amž. pirmosios 
pusės žodyne) apie vilkus sa
k o : "Bėga vi lkas — tunka vil
kas , guli v i lkas — džiūsta vil
k a s " . I r n u t a r ė Dovydas Vil
kas . Karal iaučiuje mokslus bai
gęs, pabėgioti po Eurcpą ; ku-
tokių keli a u j a n ' ų studiozų 
nest iso. P J. gyveno nanci^c. pa 
buvo Berlyne, nusi trenkė Ro
mon, ku r Vat ikano ir Barberi
nių bibliotekose studijavo ir I kitais 
žymėjosi orientai inius r ankraš - j dideliais "ponais ir nemažais po 
čius. Beje, j au Karaliaučiuje j n e l i a i s (zr. E. G. W. Bill, A ca 
buvo pasireiškęs gabumais kai- talogue of manuseripts in Lam- č ia 1 u^ėjo galvoje Dovvdo 1715 
botus, š t a i s avo .d raugą diako- jbeth Libra ty . 1972. p. 82-85). m . iš leistąj J. Chamberlavne'o 
r* >tu* : ;»a-| Aukštai britų karaliaus žemė- j veikalą "Oratio Dominica in 

je iškilo tolimosios Klaipėdos diversas omnium fere fterrae] 

rašinėjimo su arki v. Wake'u, su į 
vyskup? is. su visokiais 

q 

Aukštasis Vyskupe, 
lietuvišką lieiuvj 

Kitiems liežuviams jau dabar 
sulygini. 

tuermer j per vestuves pa
sveikino dvylika kalbų (heb-
ra iskai . cha Idėjiškai, s ir iškai . 
žydiškai. graiKišK^i. i tališkai, 
angl iškai , prau.-Ū7iika:. ienki?-
ka i . lietuvišrrai. !ot yr iškai ir 
Vokiškai gutiiiuotaiB iinkeji-

Iietaivninks vfe% jau tu r 
Raštą Šventą. 

Jį to būsią "jaugiau naudos". 
Kaip kad WaJtQn's senais 

Įfežųviais davė. 
Tenai liežuviuose į Rytus 

kalbamuose. 

Beje, č ia minimas vysk. B. Wal-
tonas 1654-1657 m. Londone 
išleido "Biblia Sacra polyglot-
t a " septyniomis orientalinėmis 
ir graikų bei lotynų kalbomis. 

Savo dedikaciją Ruigys už
baigia prašymu: "Jei darbs to 
neverts [t. y. nevertas būti iš
spausdintas], man vėl persiųsk 
čionai". Bet atimk iš žąsies avi
žas, a r iš vilko aviną! Taip ir 
Vilkas - Wilkinsas negrąžino 
Ruigiui rankraščio, no r s jo i r 
neišspausdino. 

11. Ruigys keliauja 

zas ir tie, kurie panašiai galvo
ja, nemato svarbaus skirtumo. 
Amerika yra iš esmės imigrantų 
šalis. Tie imigrantai, nepaisant 
"tirpdymo katilo", dažnai ištau-
soja daugelį savo kultūrinių sa
vybių: o iei jų padėtis jiems pa
sirodo nebepakeliama, fie laisvi 
išvykti iš Amerikos. Tarybų Są
jungoje visai kitokia istorija. Ten 
viena tautybė, rusai, yra užgro
bę vadovaujančią pozicija dau-
giakultūrėje valstybėje. Tautybės 
netirpsta spontaniškai, bet yra 
tirpdomos prievarta ir policiniais 
metodais. Todėl ir tarvbinis 

dulkių sluoksnio ir nebent vai
duoklių pavartomas, nes kurgi 
rasi Anglijoje seną grafų ar ba-

Po Dovydo mirties (1745) jo j ronų pilį. kurioje gūdžią naktį 
knygos gavo prieglaudą lordų nesivaidentų. 
Fairfaxų rinkiniuose, sukaup-j N e b u v 0 Fairfaxai dideli tur
tuose Leeds pilies (Kento gra- tuoliai. VVilkinsienės motina net 
fijoje) bibliotekoje (A. N. L. I 
Munby, The formation of thei 
Phillipps Library up t o the yea r 

gavo išparduoti šeimos dva
rus Jorkšire, kad padengtų vy
ro įsiskolinimus. Dovvdo kitas 

; Vilkas. Tokio plika ranka nepa
imsi. Jo garbės aidas buvo iš
girstas ir gimtajame krašte. 
Juo buvo didžiuojamasi, kaip 
"t ikru prūsų tauto*- papučia*u 

1840, 1954. p. 45). Toje pilyje; gvainjg Tomas, 6-sis lordas 
gyveno Dovydo svainis Rober-: F a i r f ^ ^ ieškodamas geresnio 
tas, 7-sis lordas Fairfaxas, kur i s g y v e n i m o . emigravo Amerikon. 
ir bus nupirkęs didžiąją D. Wil- I r S Urado. čia labai pralobda-
kinso rankraščių dalį (žr. The m a s % k a j paveldėjo iš savo -se-
dietionary of national biogra- n e]į0 ( m o t i nos tėvo) T. Cul-
phy. Oxford rjniyersity Press , pepperio, buvusio kolonijinio 
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gentium linguas versa". kur j perspausdinta I^F7-38, XXI. p. 
buvo pateiktas "Tėve mūsų" j 261). Reikia manyti, kad ir 
pur iaus iomis kalbomis, tarp j Eoiflo rankraštif raasiai a t s ^ u -
pai :r lietuvių. 'Betracatjuige"į Iė tenykštės bittioteikos lenty-
įp 15 j r a š y d a m a kad nesi- a»}e, deagiamAt -wi j toreanio 

. • • • • - , 

Virginips gubernatoriaus, dau-1 
giau kaip 5 milijonus akrų že-; 
mes. Cia 174€ m. jo dvarus ma
tavo vėliau išgarsėjęs Jurgis 
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Poezijos dienos Chicagoje 
(Atkel ta iš 1 psl.) 

esant Lietuvos atstovu: pripaži
nimas de jure, Klaipėdos, Vil
niaus bylos. Jis išdrįsdavo len
kams tiesiai pasakyti stipresnį žo
dį. 

Milašiai į Čerėją nusikėlė 
1802 m., nupirkę dvarus nuo 
Sapiegų, bet Milašių šaknis — 
Kauno apylinkėse. Vienu metu 
Milašius automobiliu važiavo ieš
koti savo protėvių gyvenvietės 
Kauno apylinkėse. 

Išėjęs iš diplomatinės tarnybos, 
Milašius irgi darbavosi lietuvių 
labui. Vienas žymesnių tokių dar
bų — vertimas lietuviškų pasakų 
ir dainų. 

Net ir senatvėje neužmiršo Lie
tuvos. Apie ją pasakojo savo bi
čiulėms ir bičiuliams prancū
zams. 

Milašiaus kūryba 

Milašiaus ankstyvesnėje kūry
boje, o ypač antroje gyvenimo į 

Lietuviams Milašius — kaip 
aukso kasyklos — tiek jis sieja
mas su Lietuva. Jis populiarus 
Prancūzijoj tarp jaunimo. Lietu
va buvo Milašiaus širdy, kūry
boje, darbuose. Jį lydėjo visą gy
venimą, lydi ir dabar. 

Vaidyba ir paroda 

Po sklandžios, patrauklios Vai
čiulaičio paskaitos aktoriai St. 

.Kielaitė ir J. Kelečius su giliu 
nuoširdumu, aktorišku įgudimu 
perteikė Milašiaus "Lemuelio iš
pažintį". 

Perpildyta kavinės patalpa bu
vo mirtinoj tyloj —visi sekė kiek
vieną aktorių išryškintą kūrinio 
žodį. Deklamavimas — vaidyba 
buvo palydėti dar garso, muzi
kos ir šviesos efektais. Tarp gau
sių klausytojų buvo ir iš Europos 
atvykęs vysk. A. Deksnys. 

Į klausytojų minią žiūrėjo ypa
tingai gerai dail J. Kelečiaus su-

I kurtas Milašiaus portretas. 

Poetas Tomas Venclova skaito savo eilėraščius Poezijos dienu 
Jaunimo centre, Chicagoje. 

šyvųjų poetų kūrybos vakare š. m. gegužės 28 d. 
Nuotr. Lietuvių foto archyvo 

Maironio "Sunku gyventi" 
solo, dvi gitaros, lūpinės armoni-

m S i P J r L V " Z v 7 T Pertraukos metu daugelis puo- Jungiant su amerikietiškais bruo 
pusėje, yra daug subtilių dalykų. , . .._ . _ _ . , 5 H ' i- -
Sv*ria.,« ir* « U « S ^ ™ ^ ! l e apžiūrėti J. Damausko suruoš- » . _ . . _ jo eilėraščiai, parašyti tą Milašiaus Darodą. Čia buvo 
Svariausi 
po vizijų. Milašius sau kūryboje I , , 
komplikuotas, savo minti užkiša Į ? a I ^ šimtas eksponatų: Mila
ne po vienu "pamušalu": Vienas! s : a i f l . a ? I f ^ l ] . a s i ų r a s t u ' J° 
iš prasmingųjų jo eilėraščių "Le- j Į į 1 * * * k o r e k t u r i ?> nuotraukų 
muelio išpažintis". Tas vardas, Į 
tai perstatytas Saliamono vardas. I 
Jame yra stiprių įvaizdžių. Lemu 
elis nusižeminęs save vadina kir- j 
varpa po grindimis, jis nori su-į 
tuokti ugnį ir vandenį. Pasakoja 
apie vizijas dviejų amžinybių. 

Jo kūryboje paliko pėdsakų vo
kietaitė — jo minčių dama. ku
rią jis matė ir sapne, kas įkvėpė 
jam ir šį eilėraštį. Ta mergaitė 
buvo tolima Heinės giminaitė. 
. Viena gražiausių jo knygų, po
etinė drama "Miguel Manara". 
Ta i istorinis asmuo, didžiulis pa
dauža. Kai jam ulionės apkarto, 
jis nuėjo į vienuolyną. Milašius 
tą veikalą paraše dideliais lyri
niais prasiveržimais, sukurdamas 
pačių gražiausių savo poezi
jos vietų. 

Prancūzai savo didžiausioj N a 
cionalinėj bibliotekoj šiemet ati
darė Milašiaus parodą. Jų kvie
time į parodą yra lietuviškas Vy
tis. 

ir k t 
Poezija tarpais yra lyg bedug

nė, į kurią baugu pasinerti. — 
kalbėjo K. Bradūnas. Tokių be
dugnių yra daug Milašiaus raš
tuose. Viena jų — "Adramando-
ni". Šiuos posmus su didžiu! tremtiems į Sibirą. Atliko trio su 
aktorių talentu perteikė St. Kie- j dviem gitarom ir armonikėle. 
laite ir J. Kelečius, lydint pritai
kytos melodijos garsams. 

Legendinio donžuano sinoni
mas Miguel Manara yra įkūny
tas to pat pavadinimo kūriny. 
Šios dramos vieną finalinių sce
nų, kai Manara dar gundo, že
mės dvasia, perteikė Kielaitė ir 

toriaus L. Rimkaus su gitara. A-
i pie meilę nuskendus:) \erpetuo-

kėlės palyda, įprastą melodiją Į se giliuos, kai jau nieks nelaukia 
grįžtančio namo. 

St. Santvaro "Lopšinė", L. 
Underytės melodija, kalbėjo apie 
karalaitę Baltijos mariu pakraš
ty. 

Pr. Genio "Varpai". R. Unde-
rio muzika, vyrų ir gitarų due
tas su E. Pakštaites -kambučių 
pritarimu — apie amžino liūde
sio skambėjimą. 

Tysliavos "NaktN virš okea
no", R. Underio melodija, skam
bėjo ilgesingai virpins smuikui, 
vyrų duetą lydint dviem gitarom 
ir armonikėlei. Daina kalbėjo 
apie kylantį iš okeano vėją, nu
einančią naktį pĮbduoja vieške
liu, "Ką šitas senas i tkea&fas iš sa
vo dugno išdainus?'". 

Dainą užbaigus, prof. Žilevi
čius šūktelėjo, kad ši daina buvo 
išleista Naujalio rinkiny. "Oi 
neverk, motušėle" —Maironio 
eilėraštis — perteiktas bernai
čių duetu su dviejų gitarų ir ar
monikėlės palyda. 

Pirmoji programos dalis už
baigta daina "Pabėgėliams". 
Nežinomo autoriaus, skirta iš-

"Liepos ir smilgos kalba tau su
temos vakarais... Mėlynąsias pa
danges juosia klaikios žmėklos 
pilkam debesy..." 

Pažymėtina, kad į šią progra
mą buvo susirinkęs geras procen
tas jaunimo. 

Atokvėpio metu K. Bradūnas 
Kelečius. Inscenizavimas buvo ' papasakojo keletą atsiminimų 
meistriškas, lydimas pritaikytų 
garsų, gregorianiško giedojimo. 

Baigiant Milašiaus vakarą, K 
Bradūnas dėkojo paskaitininkui, 
aktoriams, šviesomis ir muzika tal
kininkavusiems V. Aleknienei ir 
P. Petručiui. 

Visas vakaras buvo nuostabiai 
pasisekęs poezijos triumfas. 

Dainuotines poezijos valanda 
Skambus poetinis žodis turi 

natūralią trauką jungtis su me
lodijomis. Apskaičiuojama, kad 
pvz. 50 Maironio eilėraščių virto 
šimtu dainų ir giesmių, sukurtų 
30-ties kompozitorių. 

Poezijos dienose Chicagoje geg. 
28 d. 6 v. v.. Jaunimo centre, bu
vo "Dainuotinės poezijos valan
da", kur publika galėjo gėrėtis 
dainomis paverstais eilėraščiais. 
Šias dainas su kūrybiniu nuošir
dumu ir su ryškiu muzikiniu su
gebėjimu perteikė mūsų jauni
mas: Emilija Pakštaitė, Linas 
Rimkus, Vitas Underys, Linas 
Regis. Jie turi ir kompozicinių su
gebėjimų: visi drauge suradę 
melodiją A. Vaičiulaičio "Tur
gui", o Linas Rimkus pavertė 
dainomis Bradūno "Pavasarį" ir 
"Kaip sieliai Nemune". 

Pradėdamas šią dainuotinės 
poezijos valandą. K. Bradūnas 
priminė, kad poezijos kūdikystėje Į 
graikuose eilėraščiai buvo pertei- į 
kinmi su lyra, iš čia —lyrika, [r 
pačiais paskutiniais laikais poezi- ! 
ja buvo jungiama su muzika, pvz. 
amerikiečių poetas Carl Sand- I 
burg savo eilėraščius dainavo, j 
pritardamas gitara. 

Mums toks būdas artimas — į 
seniausia mūsų poezija - dainos ! 

—yra lydima melodijos. 
Programoje — 16 dainomis pa

verstų eilėraščių. Cia buvo Balt
rušaičio "Serenada" (melodija 
R. Underio). Ji sklandžiai lyris- j 
kai skambėjo, dviem bernaičiam ; 
su gitaros ir bandžio palyda pra
šant "atiduok man MWO širdį"". 

•Toliau — Yirr:ož:,idž''t "Kaip 
gi gražus, grafus" Čia prie -i*hi*>' 
jų vyriškų balsu prisijungė ir 

Emilija Pakštaitė. Aisčio "Lop
šinę" irgi atliko trio su dviejų gi
tarų palyda. Skambėjo mielai, 
svajingai. Lopšinė čia ne vaiku
tį migdant, o jaunatviškos mei
lės išsakymas. 

"Plaukia Nemunėlis", žodžiai 
Budrytės, muzika Andriulio — 
klausytojus nukėlė Lietuvon, kur 
daina liejosi "paunksmėje ber
žų, rytmetėlį ankstų". 

Tysliavos "Karalaitė", muzika 
Laimos Underytės, vėl su dviejų 
gitarų palyda, kur šaukia atplas
noti mylimąją, pažadant, kad 
bus "mano karalaitė amžinai". 

Publika dainininkus palydėjo 
griausmingomis ovacijomis, bra
vo šauksmais, kad jie net buvo 
sugundyti bisui atkurti Aisčio 
"Lopšinę" ir Vaičiulaičio "Tur
gų". Tas abi pakartoti prašė 
publika. Pirmoji žavėjo roman
tišku lyriniu turiniu, antroji — 
smagia melodija, kad ji įsiūbavo 
net visus dalyvius ir jie dainuo
tojus lydėjo, taktan plodami. 

Bradūnas visų vardu padė
kojo studentų muzikiniam kvar
tetui. Jo sąstate: E. Pakštaitė — 
baigusi muzikos pedagogiką, mo
kytojauja ir siekia magistro, Vi
tas Underys — Lojolos univ. stu
dijuoja psichologiją, Linas Regis 
— dirba "Chicago Tribūne", fo

tografas reklamų skyriuje; Linas 
Rimkus — John Marshal mokyk
loje studijuoja teisę. 

Gyvųjų poetų karybos vakaras 
apie savo kaimynus poetus Tys-
liavą ir Vaičiulaitį. 

Antroji dalis pradėta Vaičiulai
čio "Turgum" - trio su smui
ku, gitara, bandžio, armonikėle. 
Daina smagi, plojimai gausūs. 

J. Mikuekio "Žvaigždė", R. 
Underio muzikos melodijose, vy
rų duete su 2 gitarom, skambė
jo romantiškai. 

Putino "Užgeso žiburiai", at
liekami mergaitės su dviem ber
naičiais, pritariant gitaroms, 
skambėjo liūdesiu, ilgesiu, vienat
vės pajautimu. 

K. Bradūno "Pavasaris", L. 
Rimkaus melodija, perteikė vaiz
dą tėviškės ramunės, kuri iki ru
denio linguos. Vyrų ir gitarų 
duetas su armonikėlės {tarpu, 
kalbėjo apie jaunystę sodžiuje. 

Reikia pastebėti, kad publika 
visą laiką klausėsi, dainas sekė di
džioj tyloj, giliam susikaupime, 
stengdamiesi lyg sugerti tą poezi
jos grožį ir melodijos lakumą vi
sų smagiai perteikiamų dainų. 

Ir dar viena K. Bradūno dai
na — "Kaip sieliai Nemune". 
Atlikta solo paties melodijos au-

Svečias iš \\ashingtono An
tanas Vaičiulaitis pradėjo šį po
ezijos vakarą jaukioj kavinės at
mosferoj, Jaunimo centre, šešta
dienio vakare, geg. 28 d. Jo eilė
raščiai skambūs, žodingi, pama
rio ir meilės tema, taipgi apdai
nuojantys liepų žydėjimą, at
sisveikinimą su medžiais. Du ei
lėraščiai tautosakinių motyvų: 
Laumės, Raganos. Skaitė apie 
meilę, kai aušrinė plevens. Įkvė
pimo Vaičiulaičiui atnešę kal
nai, motinos atminimas. Užbai
gė ode žuvusiems partizanams, 
kurie žemę apkabinę kvėpė jai 
paskutinį savo žadą. Meldžiama, 
kad Tėvas priglaustų juos prie 
savo mylinčios k--utinės. 

Živilė Bilaistė skandavo apie 
žodynus, naujai ribotą pasau
lį, augalus, kritiką, vakarus, me
taforas, chaoso tamsius tarpus, 
apie judesio reikšmę, priklauso
mumą. Čia buvo ir natiurmor
tas, ironija. P tė kalbėjo bal- į RjJkes du 
tosiomis eilėmis, jos kūryba dvel- ' 
kė modernišku mu, su netikėtų 
įvaizdžių staigmenomis. 

Aloyzas Baronai dovanojo "6 

, ./ ' 

VLADAS ŠLAITAS 
APIE STEBUKLUS 

Kadangi geriausiuose savo gyvenimo metuose nesu parašęs 
stebuklų, 

tai ir sulaukęs senatvės stebuklų neparašysiu, 
tačiau tai, 
kad ir savo senatvėj rašau eilėraščius, 
man, 
reiškia pergalę arba stebuklą. 
Mano pirmieji vaikystės prisiminimai 
nuolat supasi rūko malonėje, 
arba vėjo malonėje. 
Gi sulaukęs senatvės noriu tik vieno dalyko,, 
būtent, 
kad mano 
paskutinės gyvenimo valandos 
nebebūtų daugiau nei rūko, 
nei vėjo malonėje, 
o tik mano prisiminimų šiurkščioj malonėje, 
nes nenoriu būti vėjo siūbuojama nendre, 
kuri supasi vėjo malonėje ir svyruoja. 
Ne dėl to, 
kad man būtų nemiela į ją žiūrėti, 
bet dėl to, kad jinai man primena mano nepastovumą. 
Noriu būti pusiau surūdijusia 
ir spygliuota viela, 
kuri laikosi fronto linijos ir nesvyruoja. 

LAUKINIAI KRŪMAI 

Laukiniai krūmai visus mus pergyvens. 
Niekas su jais nesiskaito, 
bet ir jie nesiskaito su nieku. 
Tai atšiaurumo, 
rudens 
ir vienatvės bičiuliai. 
Ir kai mėnulis neteks savo blizgesio, 
laukiniai krūmai vis tiek pasiliks savo buvusioj vietoje. 
Mėgstu vienatvėj draugauti su rudenio krūmais. 

BE LIŪDESIO IR BE TRAGIKOS 
• 

Kadangi mano tėvo mirtis buvo tolygi tragedijai, 
tai dėl to ir kiekvieno žmogaus mirtis 
man yra daugiau ar mažiau panaši į tragediją. 
(Taip aš rašiau maždaug prieš trisdešimt metų). 
Bet kadangi dabar esu senstantis vyras, 
ir kadangi senatvė 
man trupučiuką primena ilgą ir lėtą mirtį, 
ir kadangi senatvė 
man neatrodo anei liūdna, 
anei tragiška, 
tai dėl to ir mirtis man dabar nebeturi nič nieko bendra 

su tragiką, 
nes mirtis, 
aš manau, 
vieną kart* mane užgrius kaip palaimintas miegas, 
idant pro miegą 
vieną kartą man pasirodytų kitas pasaulis, 
daug gražesnis, 
negu pasaulis mano senatvėje. 

posmelius lyrikos ir 66 satyrikos". 
Sakė, kad jis ieško vietos, iš kur 
niekada nekviečia pas Abraomą, 
kur alinių alėjos, prašė Praam
žių nors senatvėje leisti kokią 
nuodėmėlę padaryti... 

Savo taikliu humoru jis juokė
si iš jaunimo susimaišymo, iš 
kėlimosi į garsiąsias vasarvietes, 
kalbėjo apie gražiausią reziden
ciją — Funeral home, apie "sėk
mingai besifotografuojančius už 
Lietuvą". Jis humoristiškai per
dirbęs Kudirkos Labora, Tykiai 
Nemunas banguoja. Du gaide
liai. Llžbaigė kur bakūžė 
samanota parodija: "Obelis jau ta 
suvyto, tos bakūžės nėr, bet kol 
šėrai nenukrito, tai aš vis don't 
care. 

Vakaras buvo užbaigtas Tomo 
Venclovos poezijos skaitymu. Jis 
specialiai atskrido iš Kaliforni
jos. Skaitė savo vertimus: Baude-
lairo Kelionę, EUotO eilėraštį, 

eilėraščiu, Pasterna
ko —Kaip užgimsta pezija. Jis 
norėjo, kad šiose ChiV-agos poezi
jos dienose būtų įnešta ir tarp
tautinio garso poetų kūrybos. 

Paskiau perėjo prie savo poezi
jos kūriniu. Pirmasis — skirtas 
J. Brodskiui, kai išryškėjo jo ištrė
mimas. Toliau 
ji giesmė" — tema iš Odisėjos: nu-! s l o ? i n e m ' " t i m i -
sileidimas į mirusiųjų karalys- K- Bradūnas dėkojo čikagie-
tę, ją pake l iam į Lietuvą. Eilė- čiams už gausų atsilankymą. Tai 
rastis, peiduodąs nuotaiką, ko-, ženklas, kad včuomenė nepa-
kioj dabar Lietuvoj gyvenama. \,ieka poeto vieno, — kad jis v -
Vėl buvo eilėraštis, skirtas dukrai, suomenei reikalingas. Vakare už-
kai augo p'anai išvykti į la'svą-
•į pasaulį, jame įvesta ir bibli
nių motyvų. 

Padeklamavo dviejų eilėraš-

SAULĖLEIDŽIO TILTAS 

Kiekvienas saulėleidis, « 
kuris jungia praeinančią dieną su ateinančia naktimi, 
yra tiltas. 
Kiekvienas tiltas yra raudonas nuo saulėleidžio ašarų 
ir nuo staigaus ir saldaus pabučiavimo, 
kuris dega ant tUto. 
Tu, 
kuri kartą mane bučiavai ant saulėleidžio tūto, 
jau manęs ant saulėleidžio tūto daugiau nebučiuosi, 
nes tiltas 
yra duotas visiems apskritai šio pasaulio gyventojams, 
idant kartą, 
saulėleidžiui degant, 
nebereikėtų 
niekados jau daugiau susitikti pasimatymo vietoje. 

M V MV<_-] W J ! ) I M I B - . . . . . . . . 

"Vienuolikto- n i a , s įvaizdžiais, simboline ir tie- sklandai paskaitė savo eilėraštį 
apie egzodo poetus, kurie išlieka 
ir svetimose žemėse gyvi savo kū
rybiniu žodžiu. 

Publika skirstėsi, džiaugdama
si taip turtinga poezijos vakaro 
programa* 

Lietuvių poezija dabarties situacijoje 
čių diptiką apie meile, pesimis-j 
tiška ir optimistišką, kai 
tarpusavė komunikacija 

Liberalinių pažiūrų, didelio ta- 29 d , neseniai iš Letuvos i š tū -
žmonių jlaoto rašytojas Victor Hugo kusio, dabar Ka'iforniįos Berke'ey 
menka, skelbė: junivers'tete dėstančio Tomo 

Dainuotinės poezijos valanda Poezijos dienose Chicagoi? š. m. gegužės 2& d Mūsų poetų eilern^ns, pritaikę Jiems 
meIodiįa.s, dainuoia studentai Vitas Underys linas Rmkie ir fmiliįa PakSUitė. N got/ I utoviij foto arcbvvo 

kai žmogus nori pabėgti nuo klai
kios istorinės Kasandros — sle
giančių pranašysčių skelbėjos. 

Iš savo knygos skaitė eilėraš
čius apie atmintį, apie žuvusį — 
gal kalinį, gal tą, kuris priešinosi 

I prieš priespaudą. 
Pabaigai — ilgesnį apie tikro-

| vę anapus laiko. 

T. Venclovos eilėraščiai gilūs, 
• lengvai nepermatomi, su naujes-

— Dievas mums pasireiškia|Venclovos paskaita apie lietuvių 
visų pirma visatos gyvenime, oiP°ez'ią tėvynėje ir išeivijoje — 
kitu būdu —žmogaus mintyje.; abipus Atlanto. Paskaitą ištisai 
Pirmas pasireiškimas vadinasi spausdinsime "Draugo" kultūri-

I§ tojniam priede. Siame apraše tik gamta, antrasis — menas, 
išplaukia viena tikrovė: —poe
tas yra kunigas. 

Gal dėl to Chicagoje ir skirta 
tiek daug dėmesio poezijai. Sių 
poezijos d'enų užbaigimas ir vir
šūnė buvo sekmadieni, geg. 

provizorines temų užuominos. 
Atidarydamas šią paskutinę 

poezijos dienų sesiją, K. Bradū
nas priminė, kad išeiviai lenkai 
caristinės okupacijos metu išeivi-

(NukaiU į i aa«X] 
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Lietuviu poezija dabarties situacijoje 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

r 

joje sukūrė lenku poezijos aukso 
am/ :u. Lietuviai, reikšdamiesi 
kūryboje išeivijoje, neužsisklen
džia ii nuo kūrybmiu laimėjimu 
okupuoto; tėvynėj. 

T. Venclova savo paskaitoje pa
brėžė, kad poezija yra literatūros 
širdis. Ji labiau suaugusi su savo 
tauta, negu proza. Dėl to mums 
Brazdžionis labiau savas ne
gu E'iot. 

Pirmasis, lemtingasrs susitiki
mas su poez:ja iv-v-kŝ a gimtąja 
kalba. Kiti susitikimai —aritra-
eiliai. Vakaruose poez''a virsta 
tam tikru žaidimu ar psichoanali
ze Rytuose už nuoširdesnę poezi
ją tenka mokėti laisve ar net gy
vybe dėl to Rytų Europos poezi
ja svaresnė. Ten poezua iš dalies 
pavaduoia prarastą vaVybę ir 
istoriją. Kai jau nebegalimas ki- j , 
toks žodis, poetin'u žodžiu dar 
būna įmanoma prabilti. 

Lietuviai neturi jaustis labai 
maža tauta, provincialai. Lietu
va yra prie tų dabarties didžiųjų 
įvykių, o Lietuvos istorija riša ją 
su didžiąja valstybe. 

Artimiausi dešimtmečiai, ar 
net šimtmečiai, daug priklausys 
nuo to, kaip reikalai vystysis Ry
tų Europoje: ar laimės dvasinis 
atgimimas, ar sklerozinis totaliz-
mas. 

Ei't Vis dėlto emigrantai pada
rė geriausia, ką galėjo. Emigra-

e autentiškas npįfjy'jfs sukur-' 
ta daug, ji pasiekė Lietuvą ii ten 
urej i [takos. 

AbirjtĮ l'etuviu poez'ios daliu 
ritmas sinchronizavosi, jų pulsas 
suartėjo. 

Brazdžionis, A'stt's nusipe'-
nr klasiku vardo, bet svariausia 
"•i kūryba — prieškarinė. Braz

i o poezija atliepia molines 
-motsrkąs. Net mažiausioj an fo-
Vg ; io'e nebūtų galima apseiti be i 
Brazdžtonioc Brazdžionį, Aisti 
Lietuvos ''aunimas skaitė, perra-
"ir.ėio ir tai padė'o smchroni-. 
zuofi abidvi poezijos atžalas. 

CRTTKCĮOVO atoslūg :s Lietuvo-: 
je davė naują impulsą eksperi
mentuoti. Iš kitos pusės —pseu-\ 
doerudieiia, prisitaikymas davė 

radžią žodžių infliacijai, kuri 
rjuvo menkesnė net ir už men
kąją poeziją. Vis dėl to ir pro tą 
užtvarą prasiveržė tikroji poezi
ja, nors gal net sunkiau buvo 
prasiveržti negu pro sustabarė
jusi konformizmą. 

Žemės antologija, Bradūnas 
Lietuvoje turi, jei ne sekėjų, tai 
bent stiprios analogijos. Tą pati 
galima pasakyti apie Nagio po
eziją, daugiau simbolišką. Turė
to įtakos ankstybesnė Meko poe
zija ir niekada neišemigravusio 
Mačernio kūryba. • 

PILYPO RUIGIO 

. ( A t k e l t a i s Z pusi.) 

TCąghingtonas; -savęs už 

ko net 1647 r ankrašč ius , ku
riuos į t raukė savor r ank ra šč iu 
rrrrklnln ka ip n r . nrt S5Š94&&B5 
(Munby, The cataiognes of 
manuscripts & pr in ted books 
o£ Sir Thomas Phil l ipps, 1951, p . 
1}. Tame 1836 m. pirkinyje bu-

djarbą. 550. akciį i r per T. Faįr - lvp ir Ruigio r ank ra š t i s , nes 
fąxp. protekciją paskirtas ap- į Sbfheby; firrnos. 1975 m. aukęio-
skrities matininku. j n p ' k'ataloge nurody ta , kad t a i 

Lik© Anglijoje Fairfaxai bti- i Phillippso kolekcijos r ank raš t i s 
vo viena iš nusigyvenančių di-]nr. 9514, nup i rk tas , iš Tbo ipe . 
duomenės šeimų (a decliningj Visą savo amžių, r inkda-
noble family, anot The Encyc-jmas knygas bei rankrašč ius , 
l6r^dia ;,Arnericana, ^ 1976, p. į Phiflippsas s u d a r ė pažymėti-
337':, kugriems įf toliau teko iš-^rĄ. kolekciją, vieną i š tur t in-
s i b a r ^ a l i c t C ^ y p parduotas ir j g a u s i ų pr ivat inių bibliotekų 
Ruigio c ą n K r a s f c s ^ ū r ^ kur io je buvo apie 
vydo "Wilkinso, mirties tikriaū><įsp.jOOO vienetų, jų t a r p e beveik 
sjai buvo patekęs j FairTa^'134to6d^rankraščių. Nieko betgi 
rinkinius... .' - nėraa lhž ino . ^i i fė Phill ippsas, o 

.Kada Ruigys . iškel iavo,^ ra-!Jf> ipediniai nebeturė jo to blb-
rnies užuovė:jpsLęeds pilaitėje,; 1 ! o j R M n i o įkarščio i r į tėvo. a r 
ntžinia. Galima r ^ g i ^ a i t i k s ^ ' ^ e U o r inkin ius pažiūrėjo, ka ip 
m n u š t a t į į kad13gŠ n£ j , a n r l ^ # f . P ^ H u : Šai t in t Pras i -
naują pastogę. įfeij&[ $aSffi\'wb grandiozinis' kblekcijos*is 

Lietuvos esimas priklauso nuo j l r vakaruose,, ir Lietuvoje pap-
mūsų, o nemaža dalimi - - i r nuo j lito simboliai: ugnis, duona, pė-
poeznos. 

Poezija savo prigimtimi dvejo
pa, į ją galima žvelgti horizan-
taliu ir vertikaliu būdu. 

Yra du Lietuvos pokario poezi
jos tomai. Trečias išleistas išei-
vijoie. ir jis žinomas Lietuvoje, 

dos. Čia matome Degutytę, Mal
donį, Gedą, Martinaitį. Pasta
rieji nuo perkuriamos mitologi
jos eina į simbolizmą, į alogiškas 
metaforų grandines. Juškaitis tė
ra daugiau populiarus tik tarp 

Poezijos dienose Jaunimo centre, Chicagoje, š. m. gegužes 29 d. poetas Tomas Venclova skaito paskaitą tema "Lie
tuvių poezija abipus Atlanto". Nuotr. Lietuvių foto archyvo 

Amerikos spauda apie Jurašo Macbethą 

poetų, patraukiąs savo sintakse, 
yra perskaitę tenykščiai 1 sakralizuotais nolėkiais. Išeiviioįe A 

Pir-
bent jį 
poetai. ^ I nieko panašaus nerandame, 

Pro poeziją, kaip pro stiklą — j mykštė, liaudinė simbolika ma 
artais padidi- į žesnių poetų kūryboje virsta pa-į 

matyti visa epocha .1 įsikartoįimais, išblėsta. Duona 

Nuo gegužės 8 d. iki 22 d. die-, prasminėmis ir muzikinėmis fra-
nos Ne\v Yorko avangardiniame j zėmis, taigi, ir su jo dramomis". 
La Mama teatre buvo rodomas į "Kruviniausias Macbethas is-
Jono Jurašo surežisuotas "Mac- j torijoje", rašo dienraščio "News-
betho" spektaklis.' Ss naujoviš- į day" korespondentas Leo Selig-
kas ir neįprastas Šekspyro trage- į sohn. "Lietuvis, egzilas Jonas Ju-
dijos pastatymas sutraukė gau- j rašąs yra bandęs šį variantą pa-
sios publikos, pažadino nemaža j statyti Maskvoje, bet buvo pri

verstas išvykti iš tarybinės sferos 
dėl ideologinių nesutarimų su 

atsiliepimų Nevv Yorko bei apy- j valdžia"'. 
Pasak Seligsohno, "Barbara 

Vfon.tgom.ery ir Thomas Ko-

entuziazmo Nevv Yorko teatrinė
je visuomenėje ir sukėlė įvairių 

"Macbethas La Mamos sceno
je yra toksai galingas, jog jis su--f Pacne 

krečia 
kartais 
np.ma 

suskilusį, 
žiūrovus, kaip aukštos 

smūgis" 

Kiekvienas eilėraštis — epochos j žeme, lietuviškumu 
liudijimas. 

galima ir 

i nukreipiamos 
Yra kita perspektyva — verti 

kali. Yra eilėraščiu, kuriuos skai 
tant. užgniaužia žadą. Juose netu-! lankesne 
ri reikšmės mokyklos, mados. į užsivilkti 

i spekuliuoti. Valdžia tą Lietuvoje 
! leidžia, nes patriotinės nuotaikos 

tokius eilėraščius orabv-Per 
la kažkas aukštesnio, ką krikš
čionis pavadintu Dievu, o agnos
tikas —kalbine struktūra. 

Mandelštamas kitados siū-

okuoantams pa-
kryptimi. Raginama 

dvasinį korsetą, pasi
duodant konformizmui. 

2emės ir archaikos kultas pra
turtinęs mūsų poeziją, ją ir apri-
boio. Atsirado indėnų rezervato 
siaurumas. Tai mažiausio paši

lė sudaryti mažą tokių eilėraščių i priešinimo kelias, už kuri gali 
antologiją. Trys poeto eilėraš- \ keršyti istorija. 

Radausko aukštą poetinį ran
gą visi pripažįsta, bet iis sekėju 

čaai tokiai mažai antologijai jau 
labai daug. Tokia mažoji anto
logija svarbi tautos ateičiai. Dir
va, kurioje išauga toks didingas 
eilėraštis, būna purenama dau-

sukuria patenkinamus 
.- Miacbetho ir jo žmonos vaidme-

elektros smūgis", rašo •" '••>• bet juos nustelbia labai iš-
savaitraščio "Show Business" re- : ^ ū s seaiiniaP vaizdai. Vaiz-
cenzentas L.M. Evers. "Visos* diniu atžvilgiu, '• spektaklis yra 
spektaklio dalys puikiai derinasi. pritrenkiantis ir simboliniai aiš-
ir atskleidžia Šekspyro sampratą.; kus. kaip Lady Macbeth kraujo 
Retai kada Šekspyras buvo toks Į raudonumo apdaras. Jurašas a-

I takuoja "Macbethą" iš instinktų 
jo spektaklis drama-
pertemptas, drąsus, 

Boscho teptuko.... Jurašas, kaip 
Jurašas, kaip choreografas, sukū
rė aršų, užburiantį mirties šokį". 

"Kraujas yra pirminis įvaizdis* 
šioje įtaigių vaizdų pilnoje Šeks
pyro teksto isterpretacijoje", ra
šoma savaitraštyje Soho Weekly 
News. "Ir taip turėtų būti. Mac
bethas yra nesibaigianti kraujo 
orgija. Nuo pat pirmos scenos, 
kurioje trys šelmiškos raganos 
taškosi verdančio kraujo pu
tomis, iki paskutiniosios, kurioje 
Macbetho... karūnuota galva pa-
nardinaona kiauįtų'e... Tai šmėk-| 

buvo apsukrus, knygų pirklys 
Thonjas T l w a ^ (JJ91-1$51); 
I š jo Pliillipprais 1836" n i nupir-

liškas, yąįfdas,. smogiantis tiesiai 
į vidurius..-, lųrasas pasielgė 
protingai, sutrumpiruiamas teie-
ftą. Jis telkia savo dėmesį į vaiz
dus". 

j "...Macrjįątho it. jpi žmpno* mo
ralinis sąmoningumas iškelia 
vaidinimą, viršun? melodramos. 
Šio spektaklio dėka, žiūrovas įtai
gia; gajuntą,, ką_ žmogaus .raido
je reiškė r|akinmas viis pninity-
vau's jusi ingume'*. 

mš 
I* 

anglų bibiioįiaa. 'Ebjomį1 p ^ i : : p a r ^ v r n ė j i m a s , t i k r a Hcita-
lippsas (i7S^;i^T2);. ^ i v o ' t a l 1 c i J a - Anot pa ta r l ės , ką tėvelis 
a is t r ingai" kolękęjomerius, uo-: stidėjo dūsaudamas , t a i sūnelis 
liai supirkinėjęs re tas knygas i r i l f r a 1 6 ^ 0 k rykaudamas . 
visokių kalbų rankraščius jyai-j Pardavinė ta be tg i gudriai 
riuose Eluropes kraštuose, Ang- 'dal imis , k a d dideliais kiekiai** 
Ii joje svarbiausias jo : tiekėjas užvertus r inką, nebū tų nerei -

* * kalingai numuš tos kainos. E l 
gėsi ne. t a ip , k a i p nere tas ifc 
rnusų' ponų bajorų, kur ie dėl 
Paryžiaus" a r n e t i r dėl Varšu
vos prabangios be a toda i ros 
išpardkvinėjtf-kirto paveldėtus 
miškus, nekvars lndami sau gal 
vos d ė l t o , k a d jų įpėdiniai p r i 
eis kada n o r ą l iepto galą, k a i p 
A. Viemioilo Pu t -Pu ta r l ec t e» 
a r J . Marcinkevič iaus Benja
minas Kordušas . Phiu ippso g y 
venimo i r j o b ib l io tekos tyr inė-
to jo A. N . I i . M u n b y apskai
čiavimu (žr. j o T h e dispersal 
of the Phi l l ipps L ib ra ry , 1960, 

(Nu to l t a { 3 P t » t ) 
» * ^ » « * • - " - — • ^ - - - - -

prieinamas žiūrovams . 
"lurašas", tęsia Evers, rezi 

ik 
pozicijos* — 
tiškas, bet suoia vaidinimą taip tobulai,... . . . 

i •' i * J - •- „;„~+;. mn '• bet per daug besikartojantis Kaip orkestrą diriguojantis ma
estro. Jo aktorių judesiuose grubi "Drąsus 'Macbethas '" , skelbia 
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,U :os iega susilieja su šokėiišku .dienraščio "Record" antraštė. Jo 

mokyklos nepradėjo. Knygiška, 
salioninė Radausko poezija liko 
vieniša. Gal ji pavėlavo. Savo 

gelį metu ir daugelio žmonių, net | laiku gotika Lietuvą pasiekė per 
ir priešišku. i du šimtmečiu, barokas — gal 

Jau beveik 40 m., kai lietuvių į po 50 m., panašiai ir su poezija, 
poezija perskilus į dvi dali. Jas' Puiku, kad turime Radausko po-
skiria ne vien Atlantas. Po karo j ezija. bet ji vienišesnė. 
Lietuvoie liko nrrVug poetų,( Vaičiūnaitės švelnus egzal-
daugelis buvo represuoti. Jauno- Į tuotas impresionizmas yra iš da-
ji karta ten augo kietoj cenzūroj, į lies bėgimas nuo istorijos. Pana-
tepažindama vieną poezijos pusę. šus eskeipizmas gali būti į meno 

Kontrolinė jėga bandė paveik 
ti poeziją, kad ji sutvirtintų esa
mą padėtį. Vienas kitas Lietuvos 
poetas nuoširdžiai pasidavė isto-
Bnei būtinvbei. Kiti ėjo komDro-
misiniu keliu —verta pagarbin
ti padėtį, kad išliktų lietuvių 
kalba. Buvo cinikų, kurie visiš
kai įsijungė į režimo liniją. Buvo 
ir tokių, kurie gyveno baime. 
Stalinizmo na?t-} daugeliui su
laužė nugarkauli. Mes neturė-
me tokio moralinio pavyzdžio, 
kaip rusu Achmatova. Daugelis 
to tikėiosi iš Puf':no. Bet ir jis 
buvo veikiamas prievartos. 

akštumu. Jie atrodo, kaip pla 
netęs, besisukančios savo orbito
se, ir kaip sprogstančios žvaigž
dės, sutvyksinčios akinančia 
šviesa. Smurtingo, jaudinančio 
maišto apimta visata — toksai 
vra spektaklio bendras poveikis. 
Šiame • 'Macbethe' yra visi iški
laus spektaklio elementai". 

Visai skirtingomis akimis į Ju
rašo "Macbethą" žiūri dienraš
čio "Daily News" recenzentas 
Don Nelsen. Jam Jurašo pastaty
mas yra "baisiai sausas, nežiū
rint kraujo gausybės, ir labai sti
lizuotas". Nelsen nusiskundžia, 
kad "amerikiečių aktoriai visad 

istoriją, net ir į pati Egiptą. 
Alg. Mackaus katastorfizmas j 

ir nihilizmas šokiravo išeiviją; 
ne tokį stiprų atgarsį rado Lie
tuvoje. Visi suprato, kad iškilo: savitas kelias, kurį pats pasi-
nauja figūra, su tragiška tamsu- ' renka, kurio siūlyti neįmanoma, 
ma, vertybių pervertinimu, duo- Poezija neturi bėgti nuo istori-
danti naujų galimybių. Tačiau j jos tragizmo, problematiškumo. 
poeto impulsą galima panaudo- j Stoiška kova su istoriniais pavo-
ti tik pradėjus su juo dialogą, j jais — niekada nesibaigia. Istori-
bet šiuo atveju tai beveik neįvy- ja kuriame mes patys, visko su
ko, į versti ant Dievo negalima. 

Emigracijoje dirba Jasmantas! Dabartinės padėties simbolis -
- Maceina, kuris yra sukūręs ver-! Achilo skydas. Laimė - ne kul-
tingų filosofinės poezijos kūrinių.! kosvaidis, ne tankas, bet vis dėl 
Yra Bogutaitė, Sutema. Lietuvo-į to skydas. 

'kritikas Emory Lewis nurodo šio 
spektaklio geografines ir istori
nes šaknis. "Lietuvių kilmės re
žisierius Jonas Jurašas", rašo jis, 
"parodo 'Macbetho' brutalaus ir 
krauju persunkto pasaulio gimi
nystę su nesena Europos istorija... 
'Macbethas5 >ra jėga paremtos 
politikos ir iš absoliučios galy
bės išplaukiančios korupcijos ne
gailestinga studija". 

"Šiame eksperimentiniame pa
statyme", tęsi a Lewis, Šekspyro 
"gražioji kalba paaukojama. Jos 
vietą užima vaizdiniai ir šokio 
elementai... Scenos, kuriose 
kraujuoti kūnai pakibę, pririšti 

turėjo sunkumų su Šekspyro virvėmis, yra vertos Jeronimo 

ar pasirenka emigraciją — tai jo) Salomėja Nėris gyvenimo pa
baigoje yra parašiusi eilėraščių 
su religinėmis nuotaikomis, kur 
būtų lyg atšaukimas stalinistinės 
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Vakaruose poezija turėjo savų je atkreipia dėmesį VI. Šimkus. į: Dėkodamas prelegentui, K. 
problemų. Bet čia slėgė tik tie 
varžtai, kurie buvo pačių prisiim-
ti. Nors vis dėlto veikė ir atitrūki
mas nuo savo žemės, geto situa-: 
cija. \ u lietuvėj i mo pirmoj, ant
roj kartoj netenka baimintis. Čia 

naują etapą Įžengė Martinaitis. Bradūnas džiaugėsi, kad pirmą 
savo kūrybą jungiąs su soeiali-; kartą išvydome paskaitoje tokią 
niu tragiškumu. plačią mūsų išeivijos ir tėvynės 

Apskritai Lietuvoj poezija ėmė poezijos panoramą, 
silpnėti, veikiama konformizmo, j Atsakinėdamas j klausimus T. 
Iš kitos pusės išeivijos poezi- Venclova pažymėjo, kad stalinis-
ja pasiektų polėkių pradeda ne- tinė poezija, jei būtų dabar rašo

ma, būtų neįtikima, gi dabarti
nis konformizmas tarnauja jau-L 

konfrontacija su kitomis kultū
romis gali net padėti lietuviškai betęsti. 
kūrybai išryškėti. Kas Lietuvoje spausdinama. 

Bet ir išeivijoje yra pavojų. I savotiškumu ir autentiškumu nosios kartos dornorailuaciįai. 
Pvz, kaltės kompleksas, vertes: pralenkia Rusiją, Ukrainą, bet Legalumo, patriotizmo aiuaiisai 
šaukti apie patriotizmą, kuris šios šalys turi "samizdatą". Lie- labai platūs, nuo atstumiančių 
atliepia okupacinės kūrybos nuo- tu'*T*"ne poetų Earpe to nėra. s*en- iki akceptuotinų. 
taikos, uk priešingu ženklu. giamsi ska^tyTajir? pasiekti' per Jevtušenka, Mieželaitis pri-

Kaip ir Lietuvoje, netrokšta ir, valdžios malonę. \ kla\r§b prie konformistu eksperi-
a a graieznaaų. £&. poetą* a a a per saznizdatą ^ . c - ; u ; . ^ ^ kokie yri šaling;. 

poezijos. Lenkijoje yra L. Švedas, 
J. Kėkštas, kurie yra įdomūs po
etai. 

Užbaigdama- poezijos dienas, 
K. Bradūnas p sidSaugė, kad jos 
kasmet labiau įsiūbuoja, sulau-i 
kia platesnio dėmesio ir tas džiu
gina kūrėjus. P sezijos dienos.gy
vuoja ir stiprėia mūsų visuome
nės ir Jaunimu centro šeiminin 
kų dėka. 

Kun. A. Ke/vs padėkojo vi
siems prie šių dSenų prisidė-
jusiems ir pakv etė vaišėms į ka- Į 
VI ne. 

Pažymėtina, 
vos paskaita b 
ga. Prelegentą 
•vietinį įžvalgumą, 
nroblemų sklaidvBS% 

kad T. Venclo-
o gHi ir turiniu-
narodė nuostabų 

filosofinį 
gerą paS-

ACCOUNTS BR1CHTON fis-
FKPERAL 

įniią poezijos 
Atlanto. Tai 

napus 
.iena 

ir siapu^ 
iš br i n -

G musu itetatufmiu ana 
ližių, kokias Ch:3ag06 lietuviams^ 

6K % 

ti 

http://Vfon.tgom.ery
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, , o. v. uis mine^mai Prancūzijoje 
jo lietuvio poeto, ra

šiusio prancūziškai, ir nepriklau
somos Lietuvos atstovo Prancū-
zijcjt |imto metų gimimo sukak
tis .minima ne ak lieiavių. bei ir 
prancūzų. Poezijos dienos Chica-
goje sukakčiai paminėti skyrė,vi
są gegužės 27 dienos (penktadie
nio.) vakarą. Prancūzijoje plati 
Oskaro Vladislovo Milašiaus mi
nėjimų programą yra išdėstyia 
net kelių mėnesių laikotarpyje. 
Ja rūpinasi sudarytas specialus 
komitetas. Jam pirmininkauja žy
mus prancūzų poetas Pierre Em-
manuel. Sekretoriauja Jacąues Mi-
zart. Kiti komiteto nariai: Ričar
das Bačkis, Francois Billetdoux, 
Jean Cassou, Micfeel Decandjn, 
Marię-Jaanne Durry, Max-Pol 
Fouchet, Stanislas Fumet, ftobert 
Mąllet, Czeslavv Milosz, Rene de 
Obalcįią, Guy Suaręs, Laurent 
Terzieff. 

Visi užplanuoti renginiai yra 
globojami Prancūzijos Kultūros 

O. V. Milašius (1877-1939) 

David Mendelson (Tel Avivo 
universitetas) — "'Milašius ir heb-

, , , ,v . , - . rajai"; Czesla\v Milosz (JAV, 
ministerijos. Jau balandžio 19 d. D J I • ;<• _ \ - ' \ J ; • T A „ J.., „. • , - , ,. Bencelev universitetas) — Mi-rvyko O. V. Milašiaus kurvbą he- ' , ,• . xmn- D U m i „« t . ,« ,. - - ,. . Į lasius ir Vviiliam Blake ; Jean •tos vadinamo apvanojo sta- i n . , ' /XT- v 

-J-„«"^ ^^tk»k«.;^ hJu« j rucher (!\icos universitetas) — 
Milašius ir architipai". Simpo-

toriaus Wagnerio gerbėjai. 
Koncerto menininkai buvo iš

samiai pris:aty:i vokiečių laikraš
tyje "Deutches" yochenspiegei" 
bei reklamuojami amerikiečių 
spaudoje. 

Kritikai aukštai įvertino tokį 
retą išimtinai VVagnerio kūrybos 
'ccnccvtą. 

LIETl'VTV I>AIS\~ IK 
MUZIKOS VAKARIS 

PAKYŽUME 

Pran ūzijos Lietu.ių jaunimo 
Į sąjungos iniciatyva gegužės 7 d. 
į Paryžiuje buvo surengtas lietu-
I viškosios muzikos ir dainų vaka-
[ras. Programą atliko mūsų solis

tai ir instrumentalistai. Ričardas 
Daunoras dainavo lietuvių liau
dies dainas, harmonizuotas Šim
kaus. Petrausko, Tallat-Kelpšos. 
arijas iš Bei link) ir Rossinio ope
rų ir Tosti dainą. Jam akompa-

Į navo Algis Draugelis. Fleitistas 
Petras Odinis grojo šių dienų lie
tuvių kompozitorius ir Bachą. 
Jam akompanavo Raminta 
Lampsatytė. Antroji vakaro 
programos dalis buvo skirta es 

Nauji letii mai 
I čtą meilę. Tai atsispindi ypač jo 
j romane Meilės įvadas, parašy-
! tame 1910 m. Įvairių Praneūzi-
jos kultūrininkų grįžimo katali-

.*? 
i 

Rašomų elektrinių OLYMPIA mašinėlių lietuviška raidynu «auta 
kybėrTįtakoje!" MiUtšiui "taipgi I 1 a a u i a s i u n t a ' G*™™* d o v a n a * e u k * * Amerikoje, bet iabai tin-
£ grįžo. Tai jis liudija ka ip ' i k a m a s i ų s t i " L i * U V O Q < m a ž a * muitas). Kreiptis 

av:M^u s 

»*s#i '4 
H*>. %įtr, 

• < $ r 

jon 
tik šioje Miguel Manara miste- | 
rijoje, kuri vaizduoja Don Žua 
no atsivertimą. 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd St^ Chicago. Illinois 60629 ir 
vikarais pas A. DAUGIRDA, tel. 476-7399 — arba 

tiesiai iš SPARTA savininko: J. L. GIEDRAITIS 
10 Barry Dr., £. Northport, N. Y. U7S1 (sk.) 

ciane: 
lo diskusijos, pokalbyje dalyvau
jant gerai žinomoms Prancūzijos 
kultūrinio gyvenimo asmeny
bėms. 

Gegužės 26 d. Nacionalinėje 
bibliotekoje, Paryžiuje, buyo ati
daryta speciali paroda, skirta Q. 
V. Milašiaus 100 metų gimimo 
jubiliejui. Paroda bibliotekoje 
vyks iki birželio rnėn. pabaigos. 

Gegužės mėnesyje pakartotina 
laida išleistas O. V. Mila
šiaus romanas " fąmoureuse ini-
tiation" labai populiarioje "Le 
liyre de Poche" leidinių serijoje 
su Gilbert Sigaux įvadu. 

Birželio mėnesyje vyksta O. V. 
Milašiaus dra*rnos "Mephibo-
seth" spektakliai. 

Birželio 9 d. Georgės Pompi-
dou paskaita: ''Milašius ir mūsų 
laikai". 

Birželio 18-19 d. Fontaine-
bleaii mieste, netoli Paryžiaus, 
kur^jryveno ir palaidotas O. V. 
Milašius, vyks tarptautinis sukak
tuvinis simpoziumas, vadovauja
mas Jean Bellemin - Noel. 
Simpoziume paskaitas skaitys: 
Miche! Decaudin (Paryžius) — 
"Milašius: teatras be teatrališku-
mo". Yves-Alain Favre (Pary
žius) — "Milašius, komiškasis 
poetas"; Pierre Gamier — "Mi
lašius ir Goethe"; Jonas Grinius 
(Miunchenas) — "Milašiaus še
devras "L'amoureuse initiation"; 
Mortimer Guiney (JAV, Connec-
tieut universitetas) — "Milašius 
ir realybė"; Andrė Lebois (Tu-
lazos universitetas) — "Mistiš
kasis meilės supratimas Mila
šiaus ir Hoelderlino kūryboje"; 

PILYPO RUIGIO 
RANKRAŠTIS 

(Atkelta iš 4 put i . ) 

p. ix) nuo 1886 m. buvo par
duota knygų h* rankraščių už 
400.000 svarų. Graži sumelė, 
ypač prisimenant, kad karališ
kasis svaras tada dar nebuvo 
toks nusmukęs. Vien Sotheby 
& Go. firma (ligi 1924 m. So
theby, WiUuason 6 Hodge) li
gi pirmojo karo surengė šešio
lika Phillippso kolekcijos auk
cionų, parduodama 18.876 vie
ne tus už 72.277 svarus (Mun-
by, The dispersal..., p . 55). O 
dar i r vėliau daug aukcionų 
skelbė. Ilgainiui priėjo laikas 
ir Ruigiui. Daugiau kaip su 
pusantro šimto kitų Phillipso 
kolekcijos (Bibliotheca Phillip-
pica) rankraščių j is buvo par
duotas 1975. VII. 8 d. aukcione. 
I r ta ip, beverk pustrečio šimto 
metų paviešėjęs britų karūnos 
žemėje, Ruigys emigravo Ame
rikon ir apsigyveno Čikagoje 
pas Alsėdžių dievadirbio Kazi
miero Varnėno sūnų. 

(Pabaiga) 

MIGUEL 
M AMR A 

: \ . -; I 

• - - - - - - , : - * ; - ; 

-:; - ; . - . „;. 

• O. V. Milašius. MIGUEL 
MANARA. Šešių paveikslų mis
terija. Vertė Antanas Vaičiu
laitis. Išleido lietuviškosios 
knygos klubas Chkagoje 1977 
m. Grafika ir iliustracijos: V. 

tradinei muzikai. Dainavo Vioie- j ° - Virkau- Spausdino I š a u g o " 
ta Rakauskaitė. j spaustuvė. 4545 W 63rd St., 

Chicago, IL 60629 Leidinio 
GINTARO PARODA IR kaina 4 dol., gaunamas "Drau-

PASKA1TA 

Los Angeles Kunig. 
ge" 

Gražinos Š'ų metų gegužės įnėn. suka-
^ vyr. skaučių būrelis gegužės 22 | k u s šimtui metų nuo O. V. Mi-

,b--vbrdi"'>itaeiisU!d ' s u r e n g ė t u r i n i n ž ^ gintaro d i r - j i ^ į a u g gimimo, labai prasmin- j Z i t a Sodeik 
m^ lai ^ T " - i b ' n ' U p a r o d ą - B u r e l i u i vadovau- ! g j ^ s u kak t i e s paminėjimas yra Į A modern i 

ja Birutė Prasauskiene. Ekspona- garsiosios jo poetinės dramos- I school", Lithuanian group to mo-

ziumo dienomis Fontainebleau 
bus Milašiaus 
bendras simpoziumo dalyvių po 
eto kapo ir jo namo lankymas. 

Spalio mėn. bus išleista Jean 
Bellemini-Xoel knyga "Mila
šiaus poezija ir filosofija". 

LIETUVIAI DAINUOJA 
WAGNERĮ 

R. Wagnerio gimimo dienoje 
gegužės 213 Rocheiteryje įvyko 
Wagnerio kūrybos koncertas, ku
rį atliko sopranas Dalia Kučėnie-
nė iš Chicagos ir tenoras Leo
nas Baltrus iš Rochesterio. Kon-

• LITUANUS. Volume 23. 
Nuinfcer 1, Sprin^ 1977. Lithu
anian Quarteriy of Arts and Sci
ences. Numeris redaguotas To-J 
mo Remerkio. Žurnalą adminis-j 
truoja Jonas Kučenas. Metinė 
prenumerata 10 dol. Redakcijom 
ir administracijos adresas: Litu-
anus, 6621 S. Troy St., Chbago, 
131. 60629. 

Siame numeryje: R. Mišrūnas 
"Historv- revisited: Reflections 
on a stay in Poland", Alfred R 
Erich Seen "The activity of Juo
zas Gabrys for Lithuania's Inde-
pendence, 1914 — 1920", J. Zda
nys "The applied aestheticism of 
Henrikas Radauskas". "'On the 
threat of Linguistic assimilation" 
(T\vo articles from the Lithua
nian samizdat), Selections from 
riie poetry of Henrikas Radaus
kas (translated by Jonas Zdanys), 
Zita Sodeika "Vladislovas Žilius: 

Painter from a Soviet 

r ^ 
MES STENGIAMĖS DUOTI LIETUVIAMS GERIAUSIA 
PATARNAVIMĄ IR GERIAUSIAS PIRKIMO SĄLYGAS. 

ĮSIGYKITE LABAI PATVARIA IR KKONOMIŠKA 
SL 'SIJSIEKIMO Pr>iE3foN'E. 

^ 

tų žymią dalį iš savo asmeninių • misterijos "Miguel Manara" iš-
lobių parūpino Valė Barmienė ir leidimas lietuvių kalbu. Puikus 
dr. Jonas Jusionis. Medžio dailės 
daiktų gauta iš Pauliaus Valio. 

Dirbixiiai skoningai išdėstyti 
ant stalų ar sukabinėti ant sau
sų šakelių. Buvo ir parduodamų 
papuošalų stalas. Tai tikrai gra
ži lietuvių dailės rinkėjų ir ger
bėjų talka, nušvietusi asketiškai 
nuožmią naujos salės erdvę. 

Prof. Marija Gimbutienė ta 
proga paskaitė įdomią paskaitą 

a r t a s vyko Nazareth Art GenttT.^ — | j g = 3 ~ areKeol5gmę bej is
torinę praeiti, labiausiai susitelk
dama ties gintaro simbolikos 
bruožais lietuvių tautosakoje. Įva
dą į profesorės paskaitą padarė 
Dalia Sodeikienė. 

Rochester, New York. Lietuviai 
menininkai pirmoje dalyje atli
ko ištraukas iš Wagnerio operų 
"Rienzi". "Waikuere" ir " f a n -
hauser", o antroje dalyje ištisą 
Lohengrino ir Elsos dueto sceną 
iš operos -'Lohengriir. Akompa- ^ e t ^ K a f tof_ * m s u 

* _ t „ mūsų oajuno auksu butų metinis 
navo Gordon Young. T ^ h a p r - p t ų ^ ^ a u d i _ 

Koncerto klausėsi vokiečiai,. He- toriją9 juo labiau jaunimą. Te -
tuviai bei amerikiečiai, kompozi-'gu gintaro sekmadienis tampa 

Antano Vaičiulaičio vertimas, 
skoningas knygos apipavidali
nimas, puslapius išpuošiant V. 
O. Virkau grafika, šią knygą, 
daro išskirtine išeivijos kultūri
niame gyvenime. 

Miguel Manara drama yra 
bene pats autentiškiausias O. V. 
Milašiaus širdies balsas, tai lyg 
ir jo paties kelias. Išauklėtas 
liberalistinėje dvasioje, pradėjo 
joje nebetilpti ir ieškojo naujų 
atsakymų. Pradžioie j o filosofi
ja buvo nudažyt & panteizmu, 
vėliau ji išvirto į viską apiman-

lclii tradicine veikliųjų vyr. 
švente, darniai <> 
poezija apie gintaro groži 

ungtas 

skaučių 
ir su. 
Pr.V 

JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIŲ DOVANAS 1 LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos 

PACKAGE EXPRESS & TRAYEL AGENCY, INC. 
(LICENSED BY VNBSHPOSYL'BORG) 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA; 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019 
TEL — 581-6590; 581-7720 

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų jstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA. 

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimai įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų. 

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadie
niais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet. 

MOŠŲ S K Y R I A I : 
Allentown. Pa. — 126 Tilghman Street „..„ „.. 435-1654 
Battimore 31, Md. — 1828 Fleet Street „ _ _ 342-4248 
Brooklyn. N. Y, 11218 — 485 McDonald Avenue „ CSS-tMO 
Buffalo 12, N. Y. — 761 Ffllmore Avenue _ 895-0700 
Chicago 22, M. — 1241 No. Ashland Avenue _ _.„ t0tM18 
Chicago. 111. 60S29 — 2608 West €9 Street „ „ _ «25-2787 
Chicago, m. 60609 — 1855 West 47 Street „ _ 17S-6755 
Cleveland 13, Ohio —1028 Kenilworth Avenue - „ 771-0696 
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue - „ - 365-6780 
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue 365-6740 
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue „... „ 246-2348 
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue 
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue 
New York 3. R, Y. — 324 E. 9 St. _ 
Miami Beach, Fla. 33139 — 1201 17 St 
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue „..„ 766-4507 
Phoenis. Ariz 85027 — 22047 Black Canyon Hwy „ „ „ 66*442-6770 
Rahvvay, N. J. — 47 East Milton Avenue 361-8806 
Silver Springs. Md. — 1002 Kennebec Ave. „ „._ 361 366 4464 
South Rfver, N. J. — 41 Whitehead Avenue 257-6320 
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street 473-9746 
Woodhaven. Queens, \ . Y. 11421 — 80-14 Jamaka Ave. „ -~ J66-S250 

nitor Hęlsicnki aecords, Povilas 
Rėklaitis "Lithuanua Minor in 
recent German publications. 

PAKARTOTA KLAIDA 

Prof. Ignas Malėnas 1945-
-1946 buvo Lietuvių švietimo 
įgaliotinis JAV zonoje Vokietijoje 
(sutrumpintai vadindavome — 
Bavarijoje). Jis mane tada pa
kvietė lietuvių aukštesniųjų mo
kyklų inspektoriumi. Jo (įgalio
tinio) vardu vizitavau minėto ti
po mokyklas. Lietuvių Enciklo
pedijoje įsivėlė klaida, kur aš pa
darytas "liet. aukštesniųjų m-!ų 
įgaliotiniu Bavarijai'' (XVI, 359 
psL). Kai tą klaidą pastebėjau, 
tuoj kreipiausi į LE redakciją, 
prašydamas atitaisyti, ką padarė 
tik 35 tome, 481 psl. Draugo 
kultūriniRm priede (1977.V.28), 
primenant mano amžiaus sukak
tį, Šį klaida vėl išlindo. Ta pro
ga pareiškiu, kad 1945-1946 liet. 
švietimo įgaliotinis Bavarijoje bu
vo prof. Ig. Malėnas (tada va-
dinesis Malinausku), o aš — tik 
inspektorius. 

Vincentas Liulevičius 

Didžiausia naujiena! PlYMOUTH-"ARRQW" 
patvarus, 4 cilinderių, ekonomiškas iki 35 

myliu galionu ir kaina nuo $2,995.00 
Turime jaunuoliams mašinų: Cadillac, P.uick, Pontiac, Oldsniobtle 
ir kitų, taipgi importuotų. Įvairių kainų. Pradedant nuo $100. Ma
su dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisys karoseriją (Body), 
sparnas (Fenders) ir sureguliuos motorą 

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515 
Seniausias automobiliu pardavėjas Cbicagoje, gerbiamas virš 60 
meru. 

PLYMOUTH - VOLARB - CHRYSLER - ARROW 
^ . J> 

' 

C R A N E S A V I N G S 
A N D L 0 A N A S S 0 G I A T I 0 N 

B. R. PrETKIEWlCZ, Pre*. 

2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083 
PLENTY OP FREE PARKTNG PLACE 

VALANDOS: 

7%% 

PIRMAD. Ir KETVIRTA.D. — S v. r. Iki S T. • . 
ANTRAD. Ir PENKTAD. — 9 v. ryto lkl 5 v. v&k. 
SEŠTAD. 9 v. r Iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta 

6 * °1° 
Mokamas u i 6 m. 

certifikafas. 
Minimom $ 1,000 

Mokama už 1 m. 
certiJfikatus. 

Minimam $1,000 

6%* 
mokamas ož 
Investavimo 
sąskaitų. 

PINIGAI PIEŠTI ESI 15 D. PELNO NUOSDJCTUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai 

«74-IM# 
475-7430 

NAUJI SKYRIAI: 
LAKEWOOD. N*. 1. 08701 — 2S4 Second St 
HERKIMER, S. Y. — McKENNAN RD. 

... HM494 
»15-86«-393S 

1977 KELIONES Į LIETUVĄ 
Vienos Savaitės Kelionės j Lietuvą — 1 naktį. Maskvoje. 8 dienos ir 5 nakty; 
Vilniuje su dienos ekskursija į Kauną, 1 naktis Maskvoje. 

• Rugsėjo 18 — Rugsėjo 26 $838.00 
• Spalio 9 — Spalio 17 $826.00 

Dviejų Savaičių Kelionės i Lietuvą, Vokietiją ir Angliją — 1 naktis Mask
voje, 8 dienos ir 5 naktys Vilniuje su dienos ekskursija j Kauną. 4 naktys 
vJurriche ir 3 naktys Londone. 

• Birželio 26 — Liepos 10 
• Liepos 17 — Liepos 31 

$1,253.00 
SI,253 00 

Kelionių kainos pagrįstos kelionių kainomis iš Bostono, New Yorko ir Montrealio 

per Pan American World Airways arba bet kuriuo IATA lėktuvu. 

DS1 daugiau informacijų apie Lietuvių keliones prašome kreiptis: 

A L G I R D A S M I T K U S 
B A L T I C T 0 U R S 

8 White Oak Rd., Mewton, MA 02168 
Tel. (617) — 969-1190 arba 

1-800-223-7420 
(p rašy t kalbėti su "Pa t " ) 

Kelionių skaičius kiekvienai ribota*. Patartina kuo anlučiausiai n /ervuui viMa*. 

. 
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Ur. 130 (22) — paL 6 DRAUGAS - UOKSUU&, MENAS, LITERATŪRA šeštadienis, 1977 m. birželio tnėn. 4 d. 

VASARAI ATĖJUS 
Birželio mėnuo yra tam tikr? 

prasme labai reikšmingas, nes 
baigiasi mokslo metai ir prasi
deda vaikams geros ir mamoms 
blogos dienos, prasideda įvairios 
atostogos, vestuvės ir daug kito
kių išlaidingų dalykų, bet yra ir 
pozityvesnių reikalų, nes pasibai
gia visi parengimą1, ir žmogus da
bar galės duoti poilsio kojoms, 
kurios kartais ne tik į geras, bet 
ir blogas vietas nuneša. 

Mokslai mokyklose baigėsi, bet 
šiaip jau žmonės vienas kito ne
nustos mokyti, nes juk mokytis 
sunku, o kitą šviesti vienas ma
lonumas. Šiandien jau kiekvie
nas yra mokytojas, tikras profe
sorius, visų sričių žinovas. Šian
dien kiekvienas jau yra Vytautas 
didysis ir, jei leistum, tuoj visus 
karus laimėtų. Šiandien kiekvie
nas viską žino ir prideda: "Ar 
aš nesakiau, kad taip bus, ar aš 
nesakiau, kad tas netikęs, kad tas 
nieko nepadarys, kad tas žykš-
tus, kad tas negabus, kad tas 
lietuvybės skėlėjas, o anas visko 
vertėjas. 

Karai, nors ir prie ežero, ne
išnyks, vasarą bus pasiruošiama 
naujiems puolimams, naujiems 
žygiams ir garbingiems spiovi-i 
mams ant kito skrybėlės, net ir į 
ant komisijos, kaip atsitiko St. t 
Petersburg lietuvių klube. 

Birželio mėnesį apstu vestuvių. 
Dr. J. Girnius teigia, kad lietu
viškos ir nelietuviškos poros dings
ta, taip sakant, nuskęsta meilės 
ir gyvenimo vandenyse. Vestu
vės gražiai aprašomos, tik visa 
bėda, kad niekas neaprašo sky
rybų, o jos daug įdomesnis įvy
kis už vedybas. 

Birželis primena mums ir skau-
Jžiuosius įvykius, o kai kas sako, 
kad tai buvo labai seniai, ir ne
verta kartoti. Taigi, tas, kuris nu
važiuoja į tėvynę, galėtų kokią 

tas asmuo tiek paseno, kad ir ta
vęs nebepažįsta. 

Atostogų metu gali kartais ir 
patriotinius jausmus atgaivinti, 
;,ali išgirsti gaidį lietuviškai, be 
jokio akcento, giedantį, o taip 
pat kur nors lietuviškai ožką me
kenančią. Žinoma, ir vasarą bus 
sunku išvengti politinių reikalų. 
Taigi, jei meškeriojant teks su
tikti kokį veiksninį ar bendruo
meninį, taip sakant, reorganizuo
tą priešą, nemeski te meškerių, 
bet į t ikinkite žuvis, kad jos ka-
bintųsu tik an t t avo kabliuko. 
Žuvys yra protingos, nes jos 
doug nekalba. 

Iš viso, kur bekeliautum, taip 
pat turėtum atsiminti šį Ant. Gus
taičio posmą: 

BALYS PAVABALYS 

DUOKIT SRMTJ! REIKIA 
SEMTI! 

Veiksmingai paveiktas veikėjo. 
Į širdį jį ėmei. 
Prastai kalbėti nemokėjo: 
Kalbėjo išsamiai. 
Ir galimybes jam beribės, 
Ir trekas, nesumaus 
Tos ipilie into> dorybės, 
To žodžio išsamaus. 
Jis visą košę (duokit samti!) 
Paverčia skystimu. 
Jam visada yra ko semti 
Ir visa išsamu. 

TIKRINANT PAVARDĘ 

UTTIANISTINfcJE 
MOKYKLOJE 

"Šeimyniškumas klasėje turi 
būti labai atsargiai praktikuo
jamas. "Ei, Irena. — kreipiasi 
po lietuvių kalbos pamokos sep- j 
tintos klasės mokinukas, į savo 
mokytoją, — aš tave mačiau va-' 
kar su Jonu bučiuojantis". Įdo- į 
mu, koks turėjo būti mokytojos 
Irenos atsakymas". 

Pranas Razminas • 

PAGUODA, 
BESISKUNDŽIANTIEVIS 

PAŠTU 

ALICNAS 

MAISTAS IR GYVENIMAS 

Pažymiai ir dešros 

"Pastebėjau, kad viena moki
nė, iš to paties mūsų kaimo, nors 
ir prasčiau mokydavosi, gaudavo 
geresnius pažymius. Netrukus s u 
žinojome ir paslaptį: nunešė mo
kytojai geros naminės dešros". 

J. Masilionis 

Lietuvybė ir lašiniai 

Mūsiškiai ne vienas, oi ne du, 
atvykę į Ameriką ir į kitus kraš
tus, pasisavino 3 P: pilietybę, pi
nigų ir pilvotumą. Iš tokių per
sonų lietuvybei ir Lietuvai tiek 
naudos, kiek iš kupranugario la
šinių. 

Br. P. Kleinotas, S.J. 

Pagaliau mes turime būti dė 
kingi, kad gauname paštą iš vi- i 

Vežimų krovikas išsitempęs s o . Yra daug kraštų. į kuriuos 
valkiojo rąstus, kol visiškai ne
beteko jėgų. Baigiantis darbo 
dienai, priėjo jis prie boso ir pa
klausė: 

— A r iš tiesų jūs žinot mano 
t ikrą pavardę? 

— Taip, esi Jonas Simpsonas. 
A r n e ? 

— Tai gerai, o aš maniau, kad 
mane laikote Samsonu. 

pasiųstas paštas prapuola kaip : 
vandenyje. 

F. Fedaras 
Kanados pašto tarnautojas ' 

DU DIDIEJI 

• v. ..*..... A'/fc-'jhsi&££JB8įS:-

Velnias patenkintas, kad Brežnevas gerai tvarkosi su disidentais 
Pieš. "Baltic News" 

"M. Twain yra teisus — Ha 
vajai t ikrai yra gražiausios R a 
miojo vandenyno, o ir viso pa- j 
šaulio salos. Be Mark Tvvain ir | 
be manęs, tai pripažįsta kuone 

KAM KELIAMAS PRAGARAS I kiekvienas salose'apsilankęs". 
— Mama, mano naujasis vy

ras ateistas. Jis nė pragaru ne
tiki, — skundėsi dukra. 

— Nesikrimsk, dukrele, — 
guodė motina. — Po vestuvių 
jis sužinos, kad klysta. 

NUSIVYLĖLIS 

O vandenų krante jauna 
undinė guli, 

Nebodama šviesos, nei 
žodžių kunigų, 

Žaliu šilkų tinklu apblobusi 
žmogulį 

Maldauju pinigų. 
Reikia atsiminti, kad kiekvie

nas Kastytis gali sutikti undinę 

Andr. Mironas 

KAS YRA VANDUO 
— Kas yra vanduo? — klau

sė gamtos mokytojas. 
— Tai bespalvis skystis, ku

ris pajuosta, kai įmerkiu savo 
funkas, — atsakė mokinys. 

SHAW APIE MIEGA 

MINTYS PRRKRLBOMS 
PAGERINTI 

— Esama tr i jų ištikimų drau
gų: sena žmona, senas šuo ir 
gryni pinigai. 

Benjamin Franklin 
—Laimė, kai po keliolikos sa

vaičių pareini namo ir šuo vis 
dar tave pažįsta. 

| Wayne Gabbert 
— Svorio perviršis yra kaž

kas, kas rūšiuoja tavo užkan
džius 

— Amerika valgyti maisto Vienas vyras skundėsi, kad 
žmona krato jo kišenes ir dėl to Kartą rašytojas Bernard t u r i A u g i a u už kurią kitą šalį 
esąs nusivylęs. j Shaw nugirdęs leidžiamą paska- i r Jįjį"" d i e t ų s^1*"1^1 n u o 

— Bet kodėl tau jaustis ta ip lą, jog žinomas paskaitininkas valgymo 
nusivylusiam? — paklausė jo turįs meilužę. 
draugas. j — Aš nemanau, — taręs rašy 

— Matai gi, ji ten nieko ne- tojas. — Kas gi su tokiu galčtų 
rado, — atsakė nusivylėlis. miegoti, nebent i> auditorija. 

RAMUS GYVENIMAS 

J. Lio 

— Vagys yra pusiau komu
nistai, kadangi komunistai tiki, 
kad tavo nuosavybė yra jų nuo
savybė! Dr. Grane 

— Žmogus tiki, kad erdvėse 
y r a 270,864,000 žvaigždžių, bet 
ten, kur parašyta "naujai da
žyta", būtinai dar palies pirštu. 

Taip biauriai jaučiausi, 
jog, jei būčiau pamatęs savo pa
vardę laikraščio nekrologų 
skiltyje, būčiau tikėjęs. 

— Kaip čia yra, kad žmonės, 
kurie visada knarkia, pirma 
užmiega? Rudy Mano 

— Trejopas būdas kam nors 
padaryti: daryk pats , samdyk 
ką t am daryti arba užgink savo 

— Liežuvis t iktai trijų colių; v a i k a m s t a i darytič 
ilgio, v is dėlto gali nugalabyti 
žmogų šešių pėdų aukščio. 

Japonų patarlė 

Komunistinė "Šluota" išspausdino 
ir visokie perkūnai gali apdaužy-Į ų paveikslėlį ir parašą 
ti ne tik piniginę, bet ir namus , 
nors jie visai ne gintariniai. 

Visiems geriausių vėjų, moks
lus baigiant, vestuves šokant, ke
liones keliaujant, su priešu ko
vojant, kad ir ant mažoiių ki
tiems lipant, kitus maudant ir 
pačiam maudantis , laikytis tvir-
kai, kai kailį lupa kokie mokes-

Vištos kelią! Šunys kelią! 
Mano kranas tiesiai skelia! 
Kas man l a idas" Net stulpus 
Aš sulaužysiu perpus. 

— Mažiau draugausi su dak
tarais, galvojau, ilgiau gyvensi 
žmogau. Pulk. L. Peseckas 

— Bet kuris pacientas gali 
tau pasakyti, kad šiandien ligo- tome: "Našlė su 9-rių metų šu
ninės lova yra artimiausias numi ieško gpvenimo draugo 

tos gyventojai, be t i r lietuviai I daiktas stovinčiam taksiui su 40-55 metų amžiaus su pasto-
— jokių suėjimų, jokių pramo-1 veikiančiu skaitliuku. viu darbu ir gera širdimi. Ra-

"Europos Lietuvyje 
bė rašo: 

Kažin ar Anglijoje yra kitas 
toks ramus -miestas, kaip Kette-
ringas? Ramus čia ne tik vie-

SU BLOGOMIS ŠIRDIMIS — 
NE NESIKREIPKITE 

"Tėviškės Žiburiuose" (1977. 
V. 26.) skelbimų skyriuje skai

čių 
lė. 

r inkėja i . skaldininkai 
T . 

ir sau-
U-gas 

LB N U K I R P O SIJONUS 

Už viską LB kalta, už vėjus 
ir žemės drebėjimus, o dabar Jo
nas Vaičiūnas parašė, kad ' P a 
saulio lietuvyje" buvo lietuvai
tės nuotrauka, esą: "Šilta širdy
je, kad lietuvaitės tokios gražios 
ir lietuviškos išvaizdos, bet, de-

VIS LAIMI LIETUVIAI 

Skai tytojas , pacitavęs "Drau
g e " išspausdintą žinutę — "Jau
nių plaukymo varžybas t a rp 
Varšuvos i r Lenkijos r inHinių 
laimėjo lietuviai santykiu 166: 
118" — klausia, kaip išėjo, kad 
lietuviai laimėjo nežaisdami. 

Bereikal ingas klausimas, lyg 
neskai ty tume korespondencijų: 
" t a r p visų tautinių grupių lietu
viai pasirodė geriausiai". 

RENGIANTIS MASKVOS 
OLIMPIADAI 

John Raudonis syti: B . Bendoraitienė, 43 In-
"The Times", Hammond dian Rd., Toronto, Ont." 

parą dėl įsitikinimo už Nijolę Sa-
dūnaitę rąstus Danešioti. Dabar i Y 11C V . "" ; JC^ " ^ I Rusai j a u y r a pasirengę pa 

i *• • i '* i ia, pats drabužis jau įsmus.as is „ „ , , , - . . ; „1™™=^,; njraab-irn.->0 sa.<oma tarvbmiuos kraštuos j a c r \W Z, „ .. .,. .v - . saulinei olimpiadai Maskvoje. • i_'i v •-_. , , . autentiško. Pats sijonėlis i špus tas . ; - . -_ , „„„^„sr: . , ,^ !,,,;« -o nėra taip bloga, žurnalistas Vic-: . . , . .v, J . . . * . J i e jau apskaičiavę, kaip pa-
-7 °- T J n - visai ne hetuvis.<o kirpimo, n ie - ' , . .. , . •_,_ v o i m i į 8 u - ; : , 

tor Zorza rase, kad net arklie- , . . ., *"«« •• slėpti bėgimo baigmes liniją. 
^ 1 v * • • * • *• ko ne uns su tikru tautišku sijo-1 T>nnni «TJ>*> T ; ™ ^ ' 
nos kombinatai {.steigti. [__ M J, _. . . . . , . , . M J \^\ Pagal Ine limesr 

Hammond, Aug. 11,1976 

MAMA SU KELNĖMIS 

Mažas berniukas buvo pra tęs 

autentiško. Pats sijonėlis išpūstas. 
visai ne lietuviško kirpimo, nie-1 

Į ko ne'urįs su tikru tautišku sijo- į 
j nu. Mažytė priejuostėlė, gal už i 

Bet vis dėlto už visus svarbiau- \ nosinę didesnė, kiek išsiuvinėta,! 
šias birželinis įvykis yra atosto-; bet, kadangi susisukus, sunku su-! 
gų pradžia. Tuo metu pradedi»prasti, kokie marginiai. Bateliai! 
pajusti atostogų rirmą. Atostogų ; juodi (???), ir iš nuotraukos sun- j 
metu tu susitiksi tokių žmonių, ku spręsti, ar tamsus apavas ko-1 

iinės ar kas ki'a. Sijonėlis ik' į 
->usės blauzdų, aiškiai per trum- \ 
pas. Visi žinome, kokį sijonėli 
atsivežėme iš gimtojo sodžiaus". 

2odžiu, norint pasiekti ve :ks-
kad čia tas pats asmuo. O jeigu į nių vienybės, LB turės sijonėlį pri-
tavęs neatsimins, tai žinok, kad j siūti. 

gų, pasikalbėjimų. Kai kas nu
siskundžia, kad dėl tos ramy
bės jau ir lietuviškai kalbėti už
miršę". 

PAMOKOJ APIE GANDRĄ 

Pradžios mokykloj mokytoja, 
pradėjusi pamoką nagrinėjimais 
apie braidžiojančius paukščius, 
t a r ė : 

Didžiausias iš tokių tikrai 
bus gandras. 

Čia tuoj ją per t raukė kikeni
mas. 

— Koks gi čia juokas, Mary
te? 

— Negali būti, panele moky
toja. — ėmė aiškinti mokinukė. 
— Ar manot, kad mes dar tokie 
maži, kad nežinotume, kad nėra 
jokių gandrų. 

DU NELAIMINGI TĖVAI 

Du kūdikių belaukia tėvai ne
ramiai vaikščiojo po ligoninės 
gimdymo skyriaus laukiamąjį I Draugas Castro turi slaptų talkininkų ir Amerikoj, kurie jam nori pa-

— Kur kitur, jei ne Ameriko
je, gali matyt i motiną su savo 
vaikais vairuojant automobilį 
t r i s blokus į kūno kultūros pa
mokas 
:ni pakvitavimo. Kin Hubbard 

— Kai kurie bičiuliai tau sa
ko komplimentus, tarsi tettkda-

— Arklys turėtų šiandien gar
daus juoko, jei pamatytų, kaip 
automobilistas dėl saugumo de
rina prie savo pečių pakinktus. 

— Mūsų protėviai dirbo ūky
je su daug mažiau mašinerijos, 
kaip kad dabar mes, rūpindamie
si .pievele panamėj. 

Spyglininkai rašo 
DIG IŠ LOS ANGELES KASO: 

Post scriptum. Kad. Jūsų "Svar
biausia —gerai užkąsti" rašiny
je paminėtieji kelionės užrašai, 
savo laiku spausdinti "'Naujieno
se", turėjo didelio atgarsio, mary
ti iš čia pridedamos, bet dar nie
kur nespausdintos, nežinomo-au
toriaus poezijos iš:raukos. Kalba
ma, kad jei poezijos kūrinys pa
budina kompozitoriaus šišą pa
rašyti jam muziką, tai eilėraštis 
geras. Jei kelionės užrašai •prive
dė prie eilių parašymo dar neži
nomą autorių, tai kelionė .turė
jo būti labai įspūdinga arba bent 
taip aprašyta. Štai ir toji ištrau-

kurie *uoj tave paklaus, ar jį at
simeni. Jeigu na t s in rns i , tai ne
nusimink, sakyk, kad jis ar j : 

taip pajaunėjo, kad žmogus ne
begali jokiu būdu apskaičiuoti. 

iš vieno galo į kitą. Vienas atro
dė nelaimingiausias i r galop su

maty t i savo mamą su kelnėmis n w r n e . l ° : 

Kada j i sekmadienį kelionei ap- ' M a n * a didžiausia beda. 

dėti atpiauti gabalėlį ir įkrauti j komunistinę malkinę. 
J. Kiburo pieš. 
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sivilko puošnią suknelę, berniu
k a s iš pasitenkinimo sukrykš tė : 

— Žiūrėkit , mama y r a mer
ga i tė ! 

DRĄSOS BAIME 

Liū tas i š t rūko iš cirko ir šėlo 
I po apylinkę. Buvo pašaukta po-
! licija žvėriui medžioti. Pr ieš pa
vojingą žygį meras pakvietė vy-
rus į smuklę išmesti po stikliu
ką. Visi sutiko, išskyrus lenką, 
kur is gyniojosi nuo gėr imo: 

j 'Tik j au ne aš . Priduotų per 
daug d rą sos ! " 

Rumunų rašytojas Aleku To- \ 
povič rašo, kaip jam pirmą kar- Į 

I r reikėjo dabar atsitikt, tik 
pradedant atostogas. 

— Tamsta dejuoji ? — klaus
damas atsiliepė kitas. _ O j tą teko pasirodyti televizijoj 
mums tai Įvyko medaus mėne
sio pradžioje. 

GARBfi IR MAMA 

UrVANlSTtiefel MOKYKI OI 

— Kas nepabiįos atsakyt! 
pirmas, tam uždėsiu pažymį vi
su vienetu 

— Aš einu, — pašoko vien"s 
berniukas, 
ti tris. 

Esą: "Kalbėjau puikiai, gud-
riai, protingai, su erudicija. Ja:i-
čiau, kad viskas buvo nepapras
ta. Garbė. Saldi garbės našta' 
Tuoj aš pareinu namo, ir inr 
birbti tclefo.us. Pažįstam; ir ne-
pažįstami, vyrai ir mo'crys, vi 
sii jaunutės merg:i'.ės — visi 
ims dėkoti man už tai. kad juo 

antikos mo-p r t s a u man rasy- įvedžiau į nuostabų 
1 no pa:au'i 

KAIP š V E I S I I PUODĄ voc tik parciau namn — te-
u skambėjo. P'a-

Vasanžka duaūmija 

Tėvynėn parvesim 
K'.ekvieną melagį sumalsim, nune

šim, 
Isvilkfim j švie>^ k'asfrsgus melus 
Ir viską, sąraše, Tėvynėn parve- . 

šim. 
Parodyt, kas kovės, irobuvo hai- . 

ms... 
I D. i i » s , 

leronas ;s ti.<"j 
Kančia s:rJ m 
!j K • kalbėti -• 
gerbėjais? Su savo 
timu, bet kukliai... 

as nukeuau rage-
i -u savo tai • 

pajar-renes 

Prof. Pranas Dovydaitis ne
kreipdavo dėmesio j apsirengi 
mą. Kai kažkoks jo bičiulis 
draugiškai patarė, kad profeso 
rius privalė ų pasikeisti nelabai 
švarius baltinius, jis į tai tik vaikystės draugo balsas. —Kaip-
tiek burbtelėjęs: . gi, kaipgi, tik ka mačiau tave 

— Puod4 reikia šveisti iš vi- ok ra ne. 
daus — ne U urv puači-

!:ai"', — pagalvojau dar kartą ir 
'.ariau: 

— Ačiū... 
— Nėra auž ką dėkoti! Kas gi 

iabar dėvi tokius kaklaraiščius? 
Juk tai akmens amžius... 

Po minutės pasigirdo antras 
.kambutis. 

— Draugas Džordžesku? Jūs. 
'inoma, atleiskite man, bet kur 
;ūs kirpotės paskutini kartą? Aš 

ka: 
I Europą aplankyt gimtos 

šalies 
Virš baltųjų debesų 
Lėktuvu tarp laiko ir erdvės, 
Skrenda plunksnos pažiba.---
Kuris kartą ir šitaip atsidūsta: 
— Kur keliauju, kur einu, 
Lagaminus du tempiu.* 
O suplušęs ir naktigulton 

parkritęs 
Apatinius džiovinu 
Kūno šiluma. 

žmoniškai ir kuprojasi ant nuga
ros, kad aš nežinau, kur dėti 
rankas ir kad kitą kartą, prieš 

geriau 
'su sems k:rpėias, todėl turiu 
•^astebė i, kad jūsų bakenbardų I pasirodant ekrane, man 
"Įgis neregėtai viršijj...che, che... 1 susivynuot: į vystyklus, 
gero torio normas... Vėl suskambėjo telefonas. 

Kai telegonas subambėjo tre-j — Na, ką dar pasakysite-? 
~h kartą, rageli paėmiau n^ be | Kad ai neprisilaikiau antakių? 
baimės. Ir neapsirikau. Todė1,| Vba kad mano ma-škiniai ly-
kad k:žkoks id'otas, springdamas ginti ne Paryžiuje? 
'š susijaudinimo, p2sa:<e. jog aš 

Sveikas, s?ni! — pasigirdr ; blogai ištariu žnypščiančias ir 
švilpiančias priebalses ir kad to
kiems ne vieta žydrajame ekrane. 

Du sekantys gerbėjai pranešė. 
Su •e*«ės ^uj-Ui^oia, bwi kak-.kad mano švarkas pasiūtas ne-'dusau"'. 

— Ne, ne, — pasigirdo mo
teriškas balsas, — viskas Iparvc 
nuosabu, tu kalbėjai taip~£n~-
dngai graž:ai, temperamentingai-

— Ačiū, tau, mama, — 

-

mm 


	Chicago IL Draugas 1977 00481_2
	Chicago IL Draugas 1977 00482_1
	Chicago IL Draugas 1977 00482_2
	Chicago IL Draugas 1977 00483_1
	Chicago IL Draugas 1977 00483_2
	Chicago IL Draugas 1977 00484_1

