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"Voici Milosz — la Poė-
pastebėjo Oscar Wilde, 
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vtriyBRĮ uMotuvni 
Permanentine kultūrine verty

be galime vadinti ir medžiaginį 
objektą, kuris liudija kūrybingo
jo asmens gyvenimo būdą ir kū
rybines apraiškas. Aš sustoju Les 
Angeles kapinių muziejuje prie 
poeto Henry Wadswortho Long-
Iellow rašomojo stalo, prie jo kė
dės ir stebiu ant stalo poeto ran
ka rašytus puslapius. Tie me-
dSaginiai objektai, tarus be hi
perbolės, šventenybė. 

Neseniai at idarytame poeto 
Roberto Frosto muziejuje, k u m 
įsteigtas jo gyventame name, 
verandoje, kur poetas mėgo ra
šyti, jūs girdite magnetofoninį 
įrašą. Tai poetas skaito savo eilė
raštį: 

Ube vvoods are lovely, dark t n d 
deep. 

Šttt I have promises to keep. 
And miles to go before I sleep, 
And miles to go before I sleep. 

Poetas nuėjo amžinybėn, bet 
•Sfirižiagiškai jis liko savo na
muose, namuose - muziejuje* 

Neseniai vieno rusų leidinio 
korespondentas lankėsi Paryžiu
je. Jo misija buvo įdomi ir tra-
giSca. Jis ieškojo didžiųjų rusų, 
bude po revoliucijos gyveno ir 
I E S R Paryžiuje, tų permanenti-
ntų kultūrinių vertybių, kas yra 
h* šio rasinio siužetas. Deja, per-
manentikos jis nerado. Nobeli-
ninko Ivano Bunino namas su
griautas. Jo vietoje riogso daugia
butis. Garsaus filosofo Berdiajevo 
šamas stovi su prakiurusiu stogu, 
su griūvančiomis sienomis. Na
muose, paprasta spynele ufea-
kintas, jau dešimtį metų trūnija 
garsaus filosofo archyvas. Nėra 
prie namo nė jokios memoriali
nės lentelės. Tokią lentą kores
pondentas vis dėlto rado prie na
mo, kuriame Adomas Mickevi
čius parašė "Poną Tadą". Mar
murinė lenta skelbia: Šiuose na
muose garsus lenkų poetas Ado
mas Mickevičius parašė poemą 
"Ponas Tadas". 

gio Saviekio archyvai i r kaip nūn 
atrodo jo "Ariogala'*? Kas girdėti 
apie Šeiniaus archyvus? Sąrašas-
išeis ilgas ir šiurpulingai slogus... 

Kažin ar priims istorija išei
vijos pasiteisinimus, jog ne pali
kimai buvo galvoje tremties var
guose? Juk turtais pertekusi "eg-
zilė" supila kalnus dolerių ne-
permanentinėms, o tik spektak-
l inėms vertybėms. 

Daba r ALKA, nuostabusis pre
lato Pranciškaus Mykolo Juro 
kūrinys, ieško būdų tapti kultū
rinių vertybių saugykla. Norima 
sutelkti 300,000 dolerių jo sta
tybai. Bet iki šiol mūsų spaudoje 
nematyti statybinės propagandos 
šiai per visus nežymiai sumai 
sukelti... 

Atrodo, ALKA, kaip joks kitas 
projektas, gali būti Vertinta per
manentinių kuftutmių vertybių 
saugykla. Ugniai impregnuotas 
pastatas turi būti pastatytas! 
Vieta už dideliu gyvenviečių ri
bos. Prie A L K O B saugyklos rei-

: ketų apgyvendinti keletą suma
nių pensininkų, kurie galėtų 
dirbti archyvinį darbą, prižiū
rėti, palaikyti tvarką. Tai viskas 
dabar lengvai įvykdoma. Kuklia 
statybos projekto suma turtin
goji lietuvija neturėtų pasiten
kinti. Kaip Lietuvių fondui plau
kia nuolatinės įplaukos — įna
šai, tolygiai ir ALKA turėtų bū
ti aukotojų dėmesy. Tuo keliu 
Amerikoje ir Šveicarijoje ėjo len

kai. Jie sukūrė čia impozantiškus 
lenkų kultūros muziejus. 

Panašiu keliu eidami, ir mes 
neturėsima permanentinių kultū
ros objektų laidotuvių, bet jų 
sankaupą, apsaugą, mūsų įkūny
tą meilę savo šventenybėms. Są
lygoms gerėjant, ALKA taps mu
ziejumi. Lietuvių archyvas, kuris 
kaupia istorinę, statistinę me
džiagą, atrodo, nepuoselėja mu
ziejinių tendencijų. 

Šiomis dienomis Rašytojų drau
gijos pirmininkas L. Andriekus 
l a r V ^ i mfmricj© rašytojo Anta-

VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ 

Oscar Wilde posakiu. Mila
šiaus kūryboje susitinkame ne 
talentingą poetą, bet gyvą poe 
ziją: 
sie," 
1898 metais , susitikęs jauną, 21 į 
metų poetą. Milašius — ta i dide- \ 
lės jėgos ir išskirtino gilumo! 
poetas, rašęs prancūzų kalba, i 
tačiau gimęs Lietuvoje ir save j 
laikęs lietuviu. Prancūzijoje, ra- r 
iytojų i r literatūros specialistų | 
tarpe, Milašiaus vardas y ra ži
nomas. J o kūrybos apybraižų I 
bei i š t raukų randame l i teratūros į 
Žurnaluose, poezijos antologijo-į 
Be, vadovėliuose, periodinėje, i 
kar ta i s ne t ne literatūrinio po- į 
būdžio spaudoje. Galima sakyti 
kad Milašius čia yra tapęs kla 
siku, dažnai cituojamu ir dažnai j 
minimu poetu. Tačiau jo kūryba 
nėra gausiai skaitoma. Palygin
t i negausi , hermetiška, tu r in t i ! 
ryškių mistinių tendencijų, ji 
t epa t rauk ia mažą mėgėjų būrį 
— tik tuos , fcarie poeziją laiko 
ifanogaus dvasios išraiška, inst
rumentu pasaulio dvasinei di
mensijai atidengti. Milašiaus 
poezija t a ip pat yra unikumas. 
Išaugusi plačios skaitybos jta-

> koje, be t išlaikiusi stebėtino ori-
\ ginalumo bruožų, ji nei pratęsia 
. ryškiąs ias posimbolinės prancū-
| zų l i teratūros tradicijas, nei pa
rengia kelią paskutiniųjų de
šimtmečių lyrikui. Ji yra savo
t iška išimtis, atsiskyrėlio ir vie
nišo poeto balsas, skaitytoją už
bur iant is nejprastu skambėji
mu, mint ies gelme bei mistinė
mis užuominomis. 

Šių metų gegužės mėn. suėjo 
šimtas metų nuo Milašiaus gi-

Georges Rouault (prancūzas, 1871-1958) Kristus Mortos ir Marijos namuose 

vienu didžiųjų prancūzų poetų, 
kurio vertė lygi Andrė Gide a r 
Paul Valėry vertei. Milašius ga l 
net pralenkia ki tus mūsų a m 
žiaus kūrėjus. J i s ryškiai išsi
skiria iš jų tarpo. 

— Būtų įdomu sužinoti, ku
riuos Milašiaus veikalus ypač 
mėgstate, kuriuos ypač vertina-
te? 

— Be abejo, yra skai tytojų, 
i kurie išskirtinai pamilę \ i eną 
! kurį Milašiaus veikalą, pavyz
džiui jo dramą-misteriją Migucl 

; Manam, ankstyvųjų ei lėraščiu 
i rinkini Les Sept. Solitudes a r 
i kiek vėlesnį, filosofinių tenden-
| ei jų Ars Magna, gal romaną 
L'Amourcusc Initiation, kurį , 

; tarp kitko, netrukus a t spaus 
dins populiarių knygų leidykla 
Le Livre de poche. A š t ač iau 
manau, kad Milašiaus veikalai 
sudaro visumą. Jei nor ime poe-

; tą pažinti, ta r ime skai ty t i i r j o 
i poeziją, i r jo mis ter i jas , i r j o 
j mokslinio bei politinio pobūdžio 
prozą. Tik Milašiaus kū rybos 

— Milašiaus asmeniškai nepa
žinau, nors jo poezija susidomė
jau dar prieš Antrąjį pasaulinį 
karą, prieš 1939 metus (Mila
šiaus mirties data) . Susirinkę 
draugai, jauni, tik pradedantys 
rašyti poetai, skaitydavome Mi
lašiaus nuostabias, paslaptingas 
frazes, žavėdavomės jo kūrybos 
mums visiškai naujais, neįpras
tais akcentais. Tačiau nedrįsda-
vome poeto užkalbinti, su juo 
asmeniškai susipažinti. Jis liko 
mums kartu artimu ir tolimu 
žmogumi, daugiau mokytoju 

mimo. T a proga krieniausi į t r is I n e ^ draugu, nors, įsidrąsinę. 
prancūzų rašytojus bei l i te ra tu- ) P°etą kvietėme savo eilėraščius 
roa specialistus: Andrė Silvaire, I atspausdinti mūsų redaguoja-
Milašiaus leidėją ir Les Amis de! m a m e žurnale. Anuo metu mus 
Milosz draugijos vicepirminin- i YPač traukė Milašiaus kalbos 
ką; Jean Cassm. poetą ir Milą-į muzikalumas, jos nuostabus ty-
i iaus gerą draugą: Hubert JMinJrumas. kažkoks vidinis švytėji-
rašytoją, kritiką. Le Monde i r ' ba s , jėga, o taip pat ir poeto su
katų žurnalų bendradarbį. Jie i gebėjimas įsiskverbti į žmogaus 
visi sut iko pasidalinti įspūdžiais i Pergyvenimų *smę, ypač kan-
bei nuomonėmis apie Milašių s u i c l o s esmę- " """" "'" 
"Draugo" kultūrinio priedo? paprastai 
skaitytojais. Jų pagrindiniąsias 
mintis čia kiek sutraukta forma 
savais žodžiais perteikiu. 

Prl/ati kolekcija Paryžiuje, Prancūzijoje . 
į visuma mums parodo jo min t ies 
i gilumą bei nuos t a tų vieat isu-

tis poeto raSffį išplatinimu ir iš-į — MfiaJiaus kčr^bn man*?*vT- f džio tematika, ne*?Tfoou1aJf3S- • mą,' jo itffrpTHcTą apirrrtCjb r t in 
populiarinimu? j sada stebino tud; kad čia us iš - ; zi jos ir filosofijos harmonija, stiprią metafizinę tendenciją. 

kai nejuntama kitų poetų įta- išakyčiau "poėsie - philosophie", ; kurią laikau ->, iena svarbiųjų 
kos. Nors Milašius gerai pažino .kurią sukūrė Milašius. Nore-i Milašiaus foruo!ų. Milašius y r a 
didžiuosius prancūze poetus,' čiau pastebėti ir tai, kad Milą- poetas - metafizikas giliąja š io 
pvz. Rimbąud ar Baudelaire. jis šiauš poezija neturi imitatorių žodžio prasose. 

ir sekėjų. Kai skaitau mūsų jau- j M a n asmeniškai , ka ip Milą-
nųjų poetų darbus, kartais čia > g i a T l s leidėjui ir Les Amis de Mi-
tarsi išgirstu vieną kurią Milą- j įaBz draugijos vicepirmininkui , 
šiauš frazę, jam būdingas into- j 
nacijas, a r Milašiaus itin efek-' 
tingai pavartojamą, jam- būdin-

Tačiau 

sukūrė visiškai kito'-], savitą i 
poetinį stilių ir todėl nepriklau-: 
so jokiai poetinei srovei. Maso 
nuomone. Milašius y r a vieninte- j 
lis autentiškas filosofinės poezi-, 
jos atstovas, tobulai sujungęs, i 
sulydęs poezijes i r f"locofijos ! gą pakartojimų ritmą 
sąvokas. Tiesa, devynioliktame 

būtų maloau, jei lietuviai A m e 
rikoje daugiau susidomėtų šk) 
didelio lietuvių kilmės poeto k ū 
ryba. Ne viešą Jūsų, t u r bū t , 

taip pat įsitikinau, kad nejma-1 y p a č domintų Milašiaus polit i-
šimtmetyje pavyzdžiui Alfred I noma sekti Milašiaus pavyz-'" 
Vigny ar Victor Hugo kūryboje, J džiu: neįmanoma sukurti eilė-
pasitaiko filosofinio turinio ei-1 rašči-ų. kurie atspindėtų ir įkū-
lėraščių. Tačiau tai tėra silpno- nytų poezijos esmę taip, kaip ją 
ki ir dirbtiniai bandymai poezi- i suprato Milašius. Milašių tektų 

nio pobūdžiu s t ra ipsnia i . 

JEAX CASSOU 

ją praturtinti filosofinio pohu- laikyti atokiau stovinčia figūra, 

ANDRE SILVAIRE 
t i r 

— jau eilė metų skiriate daug 
taiko ir energijos Milašiaus raš
tams surinkti ir atspausdinti. 
Kada susipažinote su Milašiaus 
kūryba? Kas Jus ir Jūsų bend
raminčius paskatino įsteigti Les 
Amis de Milosz draugiją, rūpin-

ir juos aprašyti ne
jautriais ir aštriais 

žodžiais, tarsi iš vidaus. Esu įsi
tikinęs, kad Milašiaus kūrybą 
suprantame tik dalinai. Ji y ra 

pirmoji kregždė, besirūpinant 
rašto žmogaus kūrybiniu paliki- į jo literatūn 

tiek turtinga i* įvairi, tiek pa
slaptinga, kad net ir šiandien, 
praėjus ketu? asdešimt metų po 
poeto mirti*:- nepajėgiame pil
nai suvokti !r rinkamai įvertinti 
nei Milašiau- muzikalumo, nei 
jo nuostabaus humaniškumo, 
nei jo skau> .o versmių. Gali
ma sakyti, kad Milašiaus kūry
ba yra dar neatrasta, nesupras
ta. Ši minti.-; mus, Milašiaus, 
draugus ir g< rbėjus, kaip t ik ir 
paskatino st< gti draugiją, kuri 
rūpintųsi M: siaus kūryba bei j 

J palikimu, ska 

Tk dirstelkim į save, kur fur-1 no Tūlio namuose. Gal būt, tai 

mu? Gal būt, ALKA ilgam pri
glaus Tūlio permanentines ver
tybes: rankraščius, medžiaginius 
objektus — juk visa tai, kaip vy
nas, eina brangyn, laikui sruve
nant... Eina brangyn kultūros 
biržoje. y &* 

Būtų, aišku, reikalui labai 
naudinga, jeigu pokalbiai ir dis
kusijos šią temą spaudoje dar 
labiau aktualintu ir piestų. 

J. Gid. 

tintų tiek l-t-ratūros specialis
tus, tiek poezijos mėgėjus pa
justi ir pripažinti šio didelio 
poeto vertę. 

Jus esate leidėjas ir todėl 
gerai pažįstate prancūzų litera
tūrą yp°č d\ 'dešimto amžiaus 
poetus. Gal ;>Mtumėte keletu 
žodžių apibv'i ati Milašiaus kū
rybą, t. y. ja palyginti su kitų-
prancūze poiUi darbais. 

o* 

[ * * 

** 
H. Toulouse-Latrec (prancūzą.-,, 1S34-I9CI) Jane Avril išeina ia Moulin Rouge 

Wadswoftb Aihencura, Hariord, Ccaa. 

— Jūs esate vienas iš nedau
gelio gyvųjų prancūzų poetų, 
kurie Milašių artimai pažinojo
te. Įdomu, kūrinos Milašiaus as
menybės, ir žmogaus ir poeto, 
bruožus Jūs ryškiausiai prisi
menate? Kurie Jūsų draugystės 
momentai Jums ypač brangūs? 

— Milašius yra v ienas n u o 
stabiausių ir puikiausių žmonių, 
kuriuos man teko mano gyveni
me susitikti. Tik su Milašium 
susipažinęs, suvokiau, kad t a i 
didelio neįkainojamo t a l en to 
poetas regėtojas, nepap ra s to s 
intuicijos, sakyčiau, ne t vizi jas 
žmogus, turjs ypa t ingos gal ios 
suprasti dvasinę pasaulio d i 
mensiją Būdavo momentų, k a 
da Milašius s ta iga t a r s i nuto l 
davo nuo mūsų, a t i t rūkdavo n u o 
mūsų kasdieniškas buities ir pa 
sinerdavo toje mistinių vizijų 
sferoje, kuri roaitino jo kūrybą. 
J is į mus tada kalbėdavo t a r s i 
iš kito pasaulio. Tačiau su Mi
lašiumi buvome geri d r auga i , 
geri bičiuliai. Dažnai sus i t ikda
vome restorane, kavinėje a r s v e 
čiuose ir išsiskirdavome, t a r d a 
mi visiškai papras tus žodžius : 
"Susitiksime trečiadienį a š t u n 
tą valandą vakaro" . S u p r a n t a t e , 
Milašių gerbiau ir mylėjau k a i p 
draugą, kaip ar t imą žmogų. 
Vertinau jo malonų ir m a n d a g ų 
būdą, mėgau jo humoro bei i ro 
nijos gyslelę, jo l inksmą nuo ta i 
ką, stebėjausi jo vaikišku a t v i -

įNtt iSO* į i pa*, j 
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TRYS PRANCŪZAI APIE O. V. MILAŠIŲ 
(Atkelta iš 1 psl.) jos užduotis Poezijos a r poetiš-

rurmi i r naivumu kartais imi- k u m o ***»MJOS — tai literatū-
tuodavau jo spah ir.<ra lenkišk?. ros kritikų reikalas, Milašiui ne-
akcenta a r jo perdėtai manda- t u r c ^ s J o k l o s ^ - š n i ė s . Poeziją j 
gins išsireiškimus. Anais prieš- Muašius suprato organiška Į 
kario metais Milašių dažnai su- P r a s m e - J l buvo ne tik natūrali, | 
t ikdavau ir todėl ii pažinojau b e t b ū t i n a P dvasios i r intelek- j 
kasdienišku jvvkiu bei aktualijų .to l š r a i š * a , jo santykis su pa-1 
Šviesoje. Niekad nekildavo min- s a u l l u - s u v l s a t a - Jo asmeninis j 
tis. kad jo gimimo šimtmečio, i r vidinis gyvenimas, j am skirta 
proga teks šiais paprastais pri- d a l i a ' k u r i a - P ° e t u i b ^ v o itin 
•įminimais dalintis su žurnalu svarbu suvokti. Kai kas mano. 
skaitytojais ir literatūros isto- " : a d paskutiniaisiais metais Mi-
rikais lasius metė rašyti eilėraščius. 

Vienas rvškiausių mintyje iš- k a d * • nusivylė poezija ir ją lai-
likusiu momentų _ tai mūsų, k ė t l k žmogiška, tik žmogišku-
tu r būt, paskutini* nusitikimas Į « » išraiška. Si nuomonė nėra 
l'Aigle Xoir (Fontainebleau) , t i k s l i - Milašiaus paskutiniųjų 
restorane, kuri -Milašius b u v o i d i e m J studijos i r apmąstymai 
paskutiniais metais vpie pamė- Pratęsia jo anks'.yvesniąja iyri-
ges. Tą oopiete pokalbis nukrv- k% * sudaro reikšmingą jo vidi-
po į politine padėtį Europoje n i o gyvenimo dalį. Milas; auc 
ir Milašius, turėjęs tikro prana- dvasiniame gyveninie, i r te dėl j 
šo temperamentą, man aiškino, kūryboje paeia piečiausia pras (tą, 
kad kils konfliktas tarp Vokie
tijos ir Rusijos Lenkijos klausi
mu. Prisimenu, jo įtampos įr su
sirūpinimo pilnus žodžius: kon
fliktas tęsis kelerius metus. Šie 
juodo tunelio gale išskaitau žo-

_*:-
me nematau jokių lūžių. 

— Ar Jūsų nuomone Mila-
š-haus kūryba yra radusi to at
garsio, kurto ji verta? 

— Milaš-us netroško nei gar
dį Amerika. Bet pirma teks iš- b ė s > ^ ^ į r^ž in imo. J i s kartais 
gyventi siaubingų momentų. Mi- atredvdavo tarsi ne šio pasaulio 
lasius pramatė Antrojo pasauli- i ž r n c g u £ ; visiškai iiidiferentiš-
nio karo katastrofą, ir ta i jam • k a s J i s tfefrir^^ ^ 0 veikalu 
buvo sunki našta, jo paskuti- atspausdinimu^ nesistengė acie 
niųjų dienų agonija. 

— Žinau, kad Milašius, Lietu
vei cftargč d'affaires ir vėliai'. 
atstovas Prancūzijoje, Lietuva 

vieton 8-12 knygų, išleidžia 2 kny- išleido bibliografini katalogą knygų • 1952-197:, 941 psl.. $42.50. Savo !ė-
gas, kiti išpardavinėja s2n?s laidas. 1956-1975 m. šomis išleistos A. Iomico "Messa-

Grjžtant prie 1976 metų latvi Į Kalbotyros veikalų išleista: L. ; ges to Manding" ir E. Kalmės 
knygų, paminėsime jų leidinius. Žiemelė? "Praktiškas latviu kalbos i "Between Two Midsumsner 
Dailiosios literatūros išleista 12 ro- ir rašybos vadovas" (trečioji lai- i Nights". G- B'rzinšas, Australijoje, 
manų: E. Andersonės "Viskas mai- oa): S. Endzelinio "Kalbos Įvairios j išleidęs valgyklų vadovą "Where to 
nesi", I. Berzinos "Bendrininkas", klaidos"; "Latvių 1 teratūros j Dine in South Australia". J. Mar-
A. Dziliumo "Kuršžemė'ė našlaitė- chrestomatija vidurinei mokvklcs Į tinsonas tęsia savo knygų !e''dimą, 
le", E. Eg'.išo "Penkios dienos". E. IV-ai Masei; A. Kalninš?s išleido 
Freimanio "Du pasauliai''. I. Grebz- savo kalbotyros raštų rinkini. 
dės "Sėjėjas išėjo sėti". I. Gufci nes I 
'Apsieisime be mėnulio'', R. Ridzi-' 
nieko "Aukso motociklas", T. Zelti-
nic "Lėlių meistras Engelis". Trem- ] 
tyje atspausdinta ir keli okupuotos 
Latvijos autorių kūrniai: V. Kai-1 
jako romanas "Baimės" ir S. Kaid- ; 
upio pasaka "Didžioji kalvė". Iš lie- j 
tuvių kalbos išversta B. Pūkelevi-; 
čiūtės romanas "Rugsėjo šeštad e-
nis". Novelių knygos: L. Barenės 
"Del ramybės", K. Strodo — "Ne-! 
galiu verkti. 

Iš knygų, išleistų svetimoraįs 
kalbomis, tenka paminėti vokiečių 
kalba spausdintą raštų r'rikhų "Ac
tą Baltica XV tomą; H Bie:,aisS 
nauią religiios įst-rijos Knygą j 
"Lichtgott der alten Letten" • Zen-
ta Maurinia išlo^d N "Mera L'ad vor. j 
der Erde" (antra laida) -> " 
fang war die Freunde" 
Menscher.willen". "Mcza'k des Hor-
zens": A. Landomus angfeį kalba | 
išleido "Persist of Peris Y' — So negaliu juoktis". J. t . . . T, 

Zarinio - "Baltežerio vandens so-1 v : e L ^ h * v - ~ 
das". Labiausiai skaitomi romanai, 
novelės mažiau. 

Iš poezijos kūrinių pirma vieta 

išleido "The Commendements of 
Christ". Ryš:um su JAV 200 metų 
sukakties jubiliejumi ALA yrą iš-
lefdųsi reprezentacine t * s | ^ r ą 
"Latviu". "" 

T e ^ a cažy?nėti prof. f. Djjns-
dorFo redaguoto Ajtehyvp XVI to
mą (ūkis) ir Archyvo V tomo (me
nas) naują laidą. Metrašfiia jĮĮito: 

, "Akademinis gyvenimas.'' ar. -10, 
r " ; ^ ™*" i "Geležinkelietis tremtyje", "Karo 

invalidas", "Lačp'ėsis", pusmetiniai 
leidiniai "Labietis", "Universrte-
tas", "Žeme ir tauta". 

Dr. E. Saulė tęsia savo manuf-
„ _ , krintu serija anie latviu*. Išėjo 25 

[Jesj K Osis ve "Man Among H * s ^ u v m i a i ) pasiekiantys 32f>6 
Peers". Apimli i r brangiausia 1976 , te!JJL 

(Nukelta į 4 pusi.) 
m. knyga yra bibliografo J. Krės-
linio "Foreign Affa irs Biblio^raphy 

Paul Gaogin (prancūzas, 1&&3-I9G3) Nakryžiavinsas ^The Yeilow Christ) 
Aibright £>aUės gaierija, Buifalo, N. y . 

Laf ¥Hf kiiyftf 
Iv • • • 

^Pl* save suteikti geibėjų a r mol-cinių 
būrio. Tai. žinoma, viena prie
žasčių, kodėl Milašius dar ir Į Laikraštyje "Latvija" šiu mėty xcų. sussįpėįp '̂okupuotos Latvi-
šiandien nėr pakankamai pripa-1 Pražioję L. Rumaks tą der'-ių susu- ; | į s " tjPTnaiĮka, į: šių snygų parei-

mavo. Sumuiėcim jo paskilDtus dup- "fcalavtirias Joeįa jmažesnis už dailk>-

tenka Australijoje gyvenančiai po 
etei Marai Kalmanei — "Žemei ir 
žmonėms" ir iki šiol nežinomai po
etei Ainai Ozoliniai — "Atsiminimų 
žiedai". Nauji poezijes kurmiai yra 
Baibos Bicolės "Buriant", E. Dzel-
zito "Sonetai, sonetinai. rondo", M. 
Gutmanės "Kas žinos papasakoti". 
H. Kraujos "Žydinčios vėtros". J. I 
Kronbergio "Parakas", N. Lecma-' 
nio "Aš pasaulio turguje", J. Lind- ] 
bergo "Dyžk mane pirmą, mano 
Itamai t o h a u ' , E . Patvaldnieko j Akušerija ir motrnj li-ros 
"Metų atspindžiai", V. Pelec io ' C.inekotosciae Ctiiritrsija 
"Naktį", B. Sankevičiūtės "Balti i 6449 So. Pulaskj Road (Crawford 
beržai" (išparduota), T. Tomsono ; Medical Boilding). Tel. LLT 5-6446 
"Danse macabre". E. Tuterio "Sro-i prįįma ligonius pagal susitarime. 

Tel. PR 8-3229 
DR, &HHa BALIUKAS 

AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGOS 

2858 VVest 63rd Street 
Vaiandos pagal susitarimą 

DRJC. G. BALUKAS 

mylėjo ir jos mems. 
Apžvalgoje Rumaks aptaria kąy-

žintas. Antrąja priežastimi gaii-
ikalais rūpinos: m a &$## Mils^iaus originalų

j į pa&ų jutimųjų Jienų. j m ^ į v a i r u j m ą . J c k ū r y b a ^ g ^ ^ ^ d a r s p a u s t u v ė ; | e . B e t 
Butų idamii m JVJSU išgirsti A t i ek išsiskirianti, tokios plačios \ bendras 1976 m. latvių knygų skai-
kaip Milašius Lietuvą isivaiz- | apimties, kad E?imanoma jos ^čius siekia 200. 1975 na. jų buvo K-
daroF Kokia buve Lietuvos | š i l r^fiVt^.ti įr priskirti pr 'e *e i s t a 191- Pesimistų pranašavimai 

„ , *?, - ,,»., ~- •• neišsipildė, knvgleidyba ts'^ožvdi. 
Palyginus oagirtahus romanus, 

teatro veikalus su gyventojų skai-
kteusimas. su r^3 ^cfti grsJLu nėra tinka-maš j čiurrJ pačioje I^atvijoie, išeivijoje 

suklasifikuoti 
reikšmė poetui? i kurios nors ntc:.-;-:-Ics. Milašių 

— Milašių ypae traukė kilmės I ̂ * A 9 v i e a « * # i ^ l V^eių, ku-

mųjų šaltinių, gmncei * savo 
paties praeit}, siekdamas i r pr->j 
tu ir vaizduote suvokti savo' 
dvasines bei kultūrines šaknis 
Kai 1918 metais susikūrė Lietu
vos valstybė. Milašius, kuris, : 
kaip žinote, buvo Lietuvos de!e- ; 

ga laiko tik ,grozmea 
HUBBaT fūia j knygas, nekreipiant dėmesio i kito 

| turinio knygas, kurios sudaro % 
, bendro skaičiaus. 1976 matai vėl 

LaiMu vžlūavstas. Hubert; patvirtina, kad nėra ko baimintis 
Juin Milašių apibūdino šmis žo-.ėėl grožines literatūros. Per praei-
dMais: i tus metus išleista 16 prozos' knygų, 

: 15 poezijes 3 dramos (daugiau, 
"Visų pirma, Milašius yra bai-; negu okupuotoje Latvijoje) ir 3 no-

.jabs ^itera^č^s Jįmygas. 
^ v ^ t į p ^ ^ ^ ' jglbomis išleista 20 

vjšįj&liį'. u^yį^m autorių rašo sve
tinis ^ ^ , ^ ^ t u i i platesnį skai-
tytc^i^Ah, įlSSg Fv- Žentą Mauri-
na įrTdt. ^ve^ma kalba rašo ir lat
vių mokslininkai, bet didžiausia da
lis knygų svettina kalba yra LafcVi-
ješ .pčtp'^iannimc ::.iygos ir latvių 
teisių gynimas. Metraščių ir 

us liko nepa^ikei-
•\gų skaitytojams 

ygos. Našlaitšlės 
ų knygoms, muzikos 

ir meno knygoms: perspausdinta 
tik viena vaikų knyga. 

Pastebėta, kad su bendru kainų 
kilimu palšio ir knygų kainos. Tai 

vės laisvei", J. Viksnos "Penkios 
naktys" latvių ir anglų kalbomis. 
Ar dėl poezijos gausumo, ar dėl 
"eiliavimo sau' , ar del kitos prie
žasties, bet poezijos pareikalavimas 
yra labai menkas. Okupuotoje Lat
vijoje tačiau poezijos pareikalavi
mas yra labai gyvas. Skaitytojai 
ten ieško rasti eilėraščiuose vilties 
į šviesesnę ateitį. 

Tačiau dramos veikalai okupuo
toje Latvijoje dykinėja. Tremtyje 
autoriams už dramų turinį joks pa
vojus negresia, tad ir 5 nauji kūri
niai: G. Griežės "Tautiečio Zupeno 
prabudimas", A. Rubenio "Balta 
atėjo našlaitėlė", "Benamis ieško 

Jei neatsiliepia, skarrVbinti 374-S004. 

DR. V L BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Mar<i«ette Medical Center 
C132 So. Ketl/ie Avenoe 

Vai.: pirmad.. antrad. ir kcUirtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 

Šeštad. nuo ! 'l;i 3 vai. 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. \VA 5-2670 

Rezid. tel. \VAJbrook ".-3018 

Tel. Ofiso HE 4-5849, rez. 388-2223 

DR. PETER T, U.*m 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West l į s t Street 
Antrad., penktad. \-&, trež. ij 
t$fe susitarus. - -4B ,—--«—' 

gacijos narys Versalio Taikos • sas, nepaprastas baisas, turįs | veliu knygos, iš \-iso 37. Atsimini-
konferencijoie, tarsi a t rado se- • savitą ir nepakartojama meiodi- i ••• i r istonmo turimo knygų «.eis-

. . CJU. . . » . ! . . - . . , . . . i ta 24. Jei okumiotoie Latviioie no mai parniršta ar ooetui išvis : m. Anais tamsiais metais, kai „ . . . . .r . J , . " •(..11. *^ ^ * . , . , . , . . v . ' ., ; Helsinkio susitarimo aaugiau įslei-
anksčiau neegzistavusią gimtinę : netikėtai susipažinau su Mfla-1 d ž i a m a ate-:stinio turinio knygų, tai 
— Lietuvą. Sakyčiau, kad Milą- šiauš kūryba — o tai buv-o jut 

baimės"' i r M. ZrVerto du veikalai' Vaj.: pirm., ketv. i iki 6 v 
"Nafta" | E : ^ J u 9 ^ 1 v i a i \ 

NoveliųTrlakmras išleido J. Kli-
dejs "Paifeistaširgyvenimas", K. 
Raudvilis "Laikmečio atnaujinto
jai", E. Virzo "Jauna jusida". 

Gausi atsiminimų literatūra: A. 
Bariso (iš vokiečių kalbos) "Mano 
maloniausieji metai Latvijoje", A. 

įstami veidai", K. 
Kezbero "Mano Roma ir Meka", A. 

atsiliepia ir krygų rinkoje, nes 

skaitytojai, .kūną materialines le- j gg-i^ 
šos vis sunkėjs. Jie daugiau krei- L^v «.T . -- . . . 
& & S t e k a s , ir tafp m a ž ė j a i ^ , , I ^ S Z * f ^ 

S^LS8- ^IMT- f f ^ S âtų"0 AA-OzS 
S?J22^™ d K ^ U tetV1Q k n y - ! "Likimo keliuose". K Ozolmio "At-

popiet 
šeštad 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pererag 

DR. EDMUHD E-. OIAHA 
OPTOMETRISTAS 

2 7 ^ West 51st Street 
Tel. — GR €-2400 

Tel. ofi§o ir butą: OLymptc 2-41#P 
DR. P. KISIELIUS 

GTDTTOJAS į*. CfBWRGA$ 
1443 So. ^Otk Ave., Cicero 

Kasdien 1-3 "vai. ir 6-8 vai. vak. 
išskyrus trečiadienius. 

ŠeStadieftiaiS 12 iki 4. vai popiet. 

Tel. .REliance 5-1811 
DR. WM.T£R I. KlftSTUK 

(lietuvis gydytojas) '•* 
3925 West 59^h Street 

V'al.: pirmad,, antrad.. ketvtrtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 6^8 
vai. vak. Treč. ir šfeįtad. uždaryta. 

Vai.: pagra! susitarimą: pirtnad. !r 
ketv. 1-4 ir 7-9: antrad. ir pęnkt. 
ia-4: šefttad. 10-3 vai. 

tremtyje jos neturėtų pareikalavi- lįvai IK 
mo. Išeivijoje per praeitus metus ! bet įr 1 

gų skaitymu. 
Kįiygieidyboje svarbią reikšmę 

ne viąa au*:orMB ir skaitytojai, 
knygų leidėjai, raidžių rinke-iius savo mintyse sukūrė Lie- dosios Antrojo pasattlinio karo 

tuvą. Kiek vėliau f^iilippe Ber- valandos — mes nebuvome įpra-1 išleista 11 religinio turinio knygų. |j^i, ' ^nygų platintojai Deja. šie 
thelot. Mi laš iau d i a u ? a s ir Už- tę atsiverti poezijos nelauktai T e n k a ***«*&> k ^ ?»* P r a ^ , s ^ ^ seriftfl r ™žėfr- Leidėjai,, T u r t i n g a s istoriT]ių k n y g u 

sienio reikalu eersralinis sekre- žiniai. Mes rankose laikėme IsVvTriig- A. gildės "Latvijos istori-

sikelk", E. Ozolo "Atsiminimai 
apie Melupes valsčių", M. Vėtros 
"Mano baltasis namas" (opera), 
J. Zarinio "Kepurė su aukso var
pa" 

torius, mėgęs poetus skir t i din- ginklą. Poeto Pierre Jean Jouve į Milašiaus balsas. Jis tvliai kal-Mila- zcdziais tar iant , mes svaiojome . . , x . , ., . , , . . " . Dep nepakartojama kalba ame rakio nopznp. Staiga, - , ^ . . . • <-Lafoteno mirusiuosius apie 
karalienės Karomamos žavumą. 

lomatinėms pareigoms 
siui pasiūlė, rodos. Lietuvos apie gir.!::c poeziją 
chargė d'affaires pareigas. Taip stabtelėjome. Kažkas \ mus kal-
Miiašius tapo diplomatu. Lietu- bėjo, mums šnibždėjo, pasako-
va poetui buvo dviprasmė rea- damas anie brangius ir nepa-; Jo žodžiai išreiškė pastovu 
lybė. Kaip ir visi didieji poetai, mirštamus daiktus. Tai buvo imą: poetas .mums sakė, kad tu 
jis gyveno dviejose, vaizduotės; 
ir aktualijų sferose ir todėl Lie
tuva matė dvejopu požiūriu. Ji 
poetui buvo paslaptinga, fantą-

" zijos ir vaikystės prisiminimų 
lalis, legendų kraštas, magiška 

• jėga. nuolat traukus: poetą 
nuolat maitinusi jo kūrybingu
mo šaknis : sakyčiau paties Mi
lašiaus dvasios būsena, intymio
ji jo minčių dalis, kurią j is siekė 
išreikšti žodžiais. Tačiau Lietu
va poetui taip pat buvo konkre
tus. Baltijos pajūryje įsikūręs 
kraštas , geografinė ir politinė 

.realybė, savo ruožtu nuolat stip
rinusi ir maitinusi tą pirmąją. 
Milašiaus vaizduotėje egzistuo
jančią Lietuvą. Savo raštuose 
Milašius apie Lietuvą kalbėjo 
poezij-os kupinais, bet konkre
čiais žodžiais, kurie sudaro ryš
kų i r sugestionuojantį paslap
tingo paukščių )•" miškų krašto 
vaizdą.: "je. vous conduirai vers 
tme coBtrėe ėtrai*ge. vaporeuse. 
v«Mlėe, murmurante..*' 

— Ar būdavo progų su Mila-
imm pasikalbėti literatūros bei 
poezijas khu.'i'" n'-* ' Ar h'fi^S 

literatūri>&« diskasi ><zs* 

" - " ^ * ' ja 1914-1940". A. Johansono "Lat-
rime atsigręžti į save, įsiskverb- Į vijos kultūros isterija 1710-1800 
t i j s a v o Vidų. k a i eia a t r a s tume . (647 psl.), A. Aizsilnieko "Latvijos 

— Literatūrines diskusijas ? 
Trkral ne Milašius išvig nekėri* 
klausimo., kas y ra pc^zii^ kokia. Viktoras PettavHhy 

žod^us . Netrukai , kai j Milašių 
buvome įsiskaitę, suvokėme, 
fcaė poetas kalbėjo apie Žodį 
(Rašau didžiąja r a ide kuri 
ženklina tai. kas susiję su esme, 
su bū t imi ) . Miško ta iAumyne. 

į kai sekunde nuUŽiam ginklų 
• garsai , vienas mušu ifriiavo 
įskai ty t i MibAiaus tekstą — ir 
įstaiga, mums atrodydavo, kad 
Į esame nauja m o pasaulyje. 

Po kiek laiko Ikaras baigėsi. 
j Tačiau Milašiui mes išlikome 
i ištikimi. Vos saujele mūsų 
j ( tars i kokia slapta draugija") 
I rinkome visus ftums priėina-
! m u s Milašiaus r a š tu s . Poetas 
mus lydėjo i! nijų momentais . 

; J i s mūsų nc-ipvjK, iliuzijoms 
i išsiblaškius. Jis m u m s įskiepi-
' jo pamėgimą neno, k u r i s egžis-
ftuoja anapus egiinų reiškinių, 
! Ars magna m -d. Aš esu t ikras, 
kad Mifašiaus kūryba, kur i ^ l i -

;ko gyva. poetui mirus , m u s pa-
! vertė poetais. Jus m u m s padova
nojo žavesio i vaną i r muš | t i -

•kino paklust: t ikriesiems poeaa-
jos reikalą vi riaffl*. * 

( Milašiaus - y b a man y r a to-
įji nedidelė, IŠ žodžių padary ta 
lemputė, kun šviesia aukšeiau-

jsio bokšto vi? "ulėje ne t ir tada, 
+.kai v isa apiinKui ggsta, nyksta, 

j 
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MKDICAIi BI'1U>ING 

7156 South Western Avenoe. 
Valandos: Kas-lien nuo 10 vaL ryt* 

iki 1 vai. popiet. 
Ofiso tol. R E 7-1168; rezid. 23»-2»lt 

Ofs. HE 4-1818; Rez. PR 6-9801 
DR. J. MEŠKAUSKAS 

GYDYTOJAS IR G H K « R f | S 
Specialybė vidaus figos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Are. kampas) 
Vai.: pirrnad.. antrad., ketvirafl. ir 
penkta d. 3 iki 7 v. p. p. l'ik sOBiteras. 

O * T f C A L Š ¥ €t>l 6 
VIOLETA KAROSAITĖ 

7051 So. Waahtena«. Tel. TMu«W« 
Pritaikomi akiniai pagal gydytoja 

receptus. 
Didelis akinių rėmų paairiDklmaa 

Vai.: pirm., antr., penkt. 10-S:30 
Ketv. i - ? v . vak. SeSt 10-4 v. p. p 

Tręčiadieniate uždaryta. 

ūkio istorija 1914-1945', A. Berži
nio "1939 metai", A. Dravnieko 
pataisyta Latvijos Hteratūros isto- į 
rijos 1944 m. publikacijos nauja lai- i 
da. Perspausdinta L. Beržinio bio- Į 
grafinė brošiūra apie pirmąjį latvių Į 
Biblijos vertėją Ernestą Gliką. Ė ! 
Dansdorfo 'Latvių istorinis atla- j 
sas", ir 1929 m. išleista "Valmieros \ 
pulko istoHja. 15 serijos "Latviešu į 
karavirs Il-me pas. kare" išleista Į 
jau ketvirta knyga, antra ir trečia 
spausdinama. Naujai atspausdinta 
Rusovo "Livonijos kronika", t r e 
čia laida išėjo Germanio "Latvių 
tautos išgyvenimai". 

Apie okupuotą Latviją J. Dzin-
tars (pseudonimas) aprašo keliones 
po Latviją. A. Lejinšas aprašo sa
vo kelionės jspūdžius Latvijoje. 
Gorkio gatvėje, nr. 11a. A. Pl?udis 
išleido savo artimųjų laiškų rinki
nį "Mirusieji apskrmdina", knyga 
Verčiama i anglų ir švedų Raibas. 
J. Blumbergo redakcija tęsia raštų 
rinkinį "Latvija šiandiea"; kelionės 
aprašymus per JAV duoda K. Pe
tersono knyga "Laikykis Amerika, 
latviai ateina*'. Išversta ir £$nmaus 
autoriaus T. Heijerdalio knyga 
"Fatu-Hiva" apie rojaus paieškoji
mą Ramiajame vandenyne. 

Religinio turinio knygų lentyno-1 
j e : Janynos Bebrės, Australijoje. į 
"Senojo testamento pasakojimai" \ 
— "Meiles testamentas"; atspaus- j 
dinta A. Preijo religiniai ir etiniai : 
apmastymai "Apie šventą ir gerą"; j 
išleista J. Rosentalio apmąstymų \ 
knyga "Mirtingas suteikė nemirtin- j _. 
gumą" ir J. Lūkaso Brazilijoje. 
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Valandos paeai susitarimą. Jei ae-
at^iiiepia skambinti: >fl 2-0001. 
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Nauji Stratfordo festivalio įspūdžiai 
Kanadiškis Stratfordo festivalis, 

šv-ęsdamas 25-rių metų gyvavimo 
sukaktį, triumfuoja. Jo garsas pa
siekė daugelį pasaulio kraštų. 

Po keturių savaičių nuo pir
mosios viešnagės, Stratfordą vėl 
lankiau liepos 9 ir 10 dienomis. 
Maciau tris spektaklius. Apie juos 
čia žiupsnelis nepretenzingų įspū
džių chronologine tvarka. 

All's Well That Erads Well 
Ši komedija, ją skaitant, atrodė 

perdėm paika ir nelogiška. Hele
na, išgydžiusi Prancūzijos karalių, 
mainais gavo vyrą, kuris, per 
prievartą apvesdintas, bėgo nuo 
jos per Prancūziją ir Italiją ne tik 
kariaudamas, bet ir merginėda
mas. Tik Helena ne iš kelmo spir
ta: Bertramą susiviliojo, pasiga
vo, atsivijo namo ir... "'viskas ge
rai baigėsi". Jeigu Shakespeare'as 
būtų rašęs šio veikalo antrąją dalį, 
tai mergogauda, vėjavaikis Ber-
tramas gal ir vėl pasileistų per 

ALFONSAS NAKAS 

kontinentą, Helena gal vėl jį ve-
jotų, o po naujų nuotykių ir vėl 
"viskas gera: baigtųsi". 

Spektaklio pradžia kiek nuobo
doka. Jei ne pasipūtėlis, bailys, 
melagis kapitonas Parolles su savo 
tuščiais bet juokingais tauškalais, 
jei ne žavingos Helenos pasirody
mų scenos, kad ir nuo pagrindinių 
aktorių (Prancūzijos karaliaus, 
lordo Lafew ir kitų) ilgų mono-

'• logų būtų tekę truputį pažiovauti. 
I Taip, ir karalius, sunkiai sirgda-
I mas. monologus lėtino, net sunku 
į klausyti. Bet tai būta tyčinio vil
kinimo ir publikos erzinimo. Rei
kalai pasikeitė, kai karalius pa
sveiko. Muzikai grojant, į sceną 
jis su Helena įsisuko, grakščiai 

įšokdamas bene lengvą menuetą. 

Richard Monette (Parolles) ir Nkbolas PenneH (Bertram) šios vasaros Strat
fordo (Kanadoj) festivaly: Shakespeare "All's WeU That Eads WelT 

Nuotr. Robert C Ragsdale 

Tiesus, dešimtmečiais pajaunėjęs, 
melsva uniforma apsirengęs, pil
nas ugnies, humoro, noro įsaki
nėti, valdyti. Su juo ir visų kitų 
aktorių vaidyba įgavo tempą. Se- į 
kė daug juokingų scenų iki, kaip j 
sakyta, visiems laimingos pabai-! 
gos. 

Toks antrus metus Festivalyje j 
besidarbuojančio režisieriaus Da-
vid Jonės darbas. 

O aktoriai? Štai tik patys, ma
no nuomone, svarbiausieji ir di
džiausią įspūdį palikę: Margaret 
Tyzack — Rossillion'o kontesė 

j (jei norit — grafienė): Nicholas 
I Pennell — Bertram; Marcha Hen

ry — Helena. VVilliam Hutt — 
Prancūzijos karalius; Leslie Yeo 
— lordas Lafevv. Florence Pater-
son — našlė Capilet; Barbara 
Stephen — Diana. Betgi jau 
gana, jau gana. Pradėjęs negali nė 
sustoti, nes per pavardes veržiasi 
veidai, ir imi regėti, ką kuris ten 
išdarinėjo... 

Ši komedija vaidinama Festi
valio teatre. Dekoracijų ten nėra. 
Tik daug išradingų butaforijos 

į daiktelių. Ir nepaprastai spalvin-
I gi Tanyos Moisewitsch kostiumai, 
| labai veiksmingos ir žaismingos 
į Gil Weehsler'io šviesos. Beje, Ta-
I nya Festivalio dailininkė nuo pat 
į pirmojo sezono! Ak, dar Louis 
įApplebaum'o muzika. Ji, matyt, 
' labai gera, nes niekada nervų ne-
, gadino. 

Ghosts 

Henriko Ibseno Šmėklas, tur 
: būt, daugumas skaitytojų kur nors 
! matė? Dėl labai nekomplikuoto 
i scenovaizdžio ir mažo aktorių 
į skaičiaus, net ir mėgėjų teatrai šią 
dramą stato. 

Atmosferą Avon teatre radome 
europišką. Kaip prieš 40 ir 30 
metų Panevėžy, Kaune. Vilniuje, 
Miunchene, Norvegiško namo di
delis kambarys, pilnas reikalingų 

! ir nereikalingų baldų. Gilumoj 
t veranda, už kurios stiklų — sle

giančiai pilkas dangus (nes "ly
ja, lyja ir lyja"). 

Jei veikalo prieš spektaklį ir ne
būtum skaitęs, tragedijos daigus 
apčiuoptum pačioje pradžioje, Re-

(Nukelta į 5 pusL) 
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savo kOrybą Cbkagoje 

Kuk> aS 
SVAJONĖ 
Kad aš turėčiau mažą butelį 
mažoj gatvelėj Švento Ignoto* 
tai ten gyvenčiau, laimingas būčiau, 
tai ten gyvenčiau tūkstantį metu. 

Ten man skambėtų varpai bažnyčių, 
ir jiems 'pritartų maži varpeliai, 
ir aš nušvitęs kasdien klausyčiau*, 
kaip aidi garsas lenktam gatvelėm. 

O šaltą žiemą mano butely 
malkos spragsėtu krosny didžiulėj; 
aš aisuošės knygas skaityčiau 
arba stebėčiau mielą mėnulį. 

Kai nusibostų šitas jaukumas* 
eičiau žiūrėti, kaip aikštės bala, 
ir glamonėčiau miesto baroką, 
pats atsišliejęs kokio portalo. 

•- • 

Paskui lankyčiau gerus kaimynus 
po.ią Oginski, seni Sapiegą 
ir pažiūrėčiau, ar Radvilaitė 
skliautuotam rūme vis tebemiega. 

Ir vėl sugrįžčiau savo butelin 
mažos gatvelės Iąnato šventa, 
kūrenčiau krosnį, fūes rašyčiau, 
išminn semviau iš foliantų. 

Nepastūgč'iau jokio dounicuno, 
iškri'įiavoto rėksniais plakatais. 
Mažoj gatvelėj, mažam butely 
tai ten gyvenčiau tūkstanti metų. 

PASAKA APIE VAIKUS IR DRUGELIUS 

Jau išsakytos visos net ir liūdnos pasakos, 
nei vieno žodžio nebėra. 
Vaikams pabiro graudžios ašaros, 
kad mtrė pasaka gera. 

Neverkite, vaikai. Nušluostykit skaisčias akis 
nuo darganų. 

Aš dar papasakot galiu. 
Dar liko paaalM viena. Apie drugelį margą. 
Apie drugeli nulaužiu sparneliu. 

Jūs riet ne pamenat, tarytumei, senoj gadynėj —-
Šilkinis laukas ir drugiai... 
O kaip toli jie.' Si'ajonės trapios susipynė 
ir tirpsta pamažu, lyg laivo žiburiai. 

Praeina daug kietų dienų klajonėse, 
ir miršti dar nežinomam krašte, 
o akyse: žiauriai kankinanti, saldi svajonė — 
margi drugeliai lankose. 

Nebėr! Nebėr margų drugelių — klyki, 
o balsas sklinda pamažu, 
nes miršti vienas, kaip tas drugelis atsilikęs, 
pats vienas, mažas... nulaužtu sparneliu. -

A n t a n a s R ū k a s , rašytojas, režisierius ir aktorius, nare Chi-
cagoje prieš dešimt metų — 1967. VII. 21. Dešimtmečio liūdnos sukakties 
proga spausdiname dvejetą jo eilėraščių, paimtų iš 1951 metais Terros Cnica-
goje išleisto rinkinio "Bokštai, meilė ir buitis", Antanas Rūkas buvo gimęs 
1907 m. Šiauliuose. VDU Humanitarinių mokslų fakultete studijavo prancūzę 
ir rusų kalbas, lankė Balio Sruogos teatro seminarą ir A Jakševičiau* dra
mos studiją. Plačiai bendradarbiavo periodinėje spaudoje, Vilniuje buvo ak* 
torius Vaidilos teatre. Be jau minėto poeziios rinkinio, 1938 metais išleista 
taipgi (••> >'os knyga "Posmai', o 1998 m. mmanas •"Sužalotieji'*. Kiti pa
skelbtieji tiarhai: Viršininkai (pieš , a»al V. Kudirka), Žemė šaukia (pranf-
juota- Ja*-- k: ucu -^tungn* 1935 m.). Petras Kurmelis (pagal Žemaitę), 
Bufruus ir Dr.ad.i-, A'yis D.ilgis dV.i pakojis ir knyga apie Juozą Adomakf* 
Šerną "Vienišo žmogaus gyvenimas". Išeivija Ueuiviskojo V tinto baitiavi 
kor-«H'iįos Kiai.k: v statusą yra įsigijęs spalvingiausias Antano Rako scerriris 
vaikais-- T-. b'iiis r Dundulis**, lai daugelio teatrinių sambūrių Europoje Ir 
Amerikoje vaidintas ir žiūrovų pamėgtas vaidinimas. Asmenini autoriaus gy
venimo kelią ir Visos tautos likimą liečianti paskutinioji Antano Rūko knyga 
"Mano tautos istorija", lai esiiuota ff>rma lyriškai pa*ajvt»j:*sr!i žmogaus Ir 
Lietuvos istorijos vinj.ai nuo priešistorinių gadynių iki siu dienų. Knyga 
puošni, su Viktūfo Firavk-Aus iliustracijomis, išleista 19Wį m. Chicagoje. 
Ji yra lyg !r vįsą poeto egzistencia sumuojanti gulbes giesmė. Pasinaudoda
mas šios knygos tekstu, komp. Darius Lapinskas CbJcagoje vėliau parengt 
įspūdingą muzikini spektaklį. 

Žilalis 
Jurgis Jankus 

Praeitą pavasarį mirė paskutinė Čebliu-
kė. Jų buvo trys. stambios, kampuotos, pla
čiais pečiais, dar platesnėm strėnom, ir nė 
vienai neteko ištekėti. Elzbieta pasigavo vai
ką. Daug kas spėliojo nuo ko, o ji pati laikė 
burną užčiaupusi, kol aną žiemą susilaukė 
Kaip tvarte. Vaiką įmetė per migio tvorą 
kiaulėms, o pati tvarto kamputyje laukė, kol 
silpnumas praeis. Rado nukraujavusią, pa
mėlusią, kaip cukraus vyniojamas popierius. 
Palaidojo viename karste su iš migio surink
tais vaiko likučiais. Antroji, Kunigunda, ne-
užsileisdavo nė vienam vyrui, nei darbe, nei 
ristynėse. Tais pačiais metais po Elzbietos 
palaidojimo parėjo pas motiną Kalėdų vai
šių, sumalė duoną, peršilusi išėjo už tvar
tuko, saitas vėjas pertraukė, tą pačią dieną 
atgulė su plaučių uždegimu ir nebekėlė. Pa-
bko tik motina, mažytė, smulkutėlė senutė, 
virvių virvelėmis susivijusiu veidu, ir vyriau
sia duktė Akvilina. Ta visą laiką buvo prie 
motinos, bet, ir norėdama, ne ką tegalėjo pa
dėti. Dar maža būdama bėgo per aslą, su
klupo ir abi rankas sumerkė į ką tik nuo 
ugnies nukeltą bulvienės katilą. Rankos iš
gyti išgijo, bet pirštai paliko sutraukti, kaip 
grėbliai. Net apsirengti vienai buvo sunku, o 
ką bešnekėti apie kokj nors darbą. 

Pamiškėje jos turėjo tris dešimtines že
mės ir mažą, dūminę trobelę. Jau nuo kažin 
kada žemę iš pusės dirbdavo gretimo kai
mo ūkininkas Kaplys, tas pats, pas kurį tar
naudama ir Elzbieta dienas pabaigė- čeblie-

nė išsilaikydavo ožką, nusišiulvindavo par
šiuką, šį tą dar užsiverpdavo, juodviem ir 
užtekdavo. Bet, kai ir motina išsirengė į Rud-
kalnį, Akvilei gyvenimas tapo nei šioks, nei 
toks. Net ožkutę ir tą turėjo papiauti. Kokia 
iš jos nauda, jeigu pasimilžti negali. Ar iš 
nykumo, ar iš gyvo reikalo pradėjo eiti per 
žmones. Nei elgetaudama, nei šiaip sau. 
Vienur pavalgydavo, kitur moterėlė ką nors 
į rankas įbrukdavo, kai kur ir kelias dienas 
palaikydavo. Tarpais sugrįždavo savo trobe-
lėn, pabūdavo, kol valgyti sutekdavo ar kol 
vienumas ligi gyvo kaulo įsipiaudavo, ir vėl 
sukdavo į žmones. Pavasarį, tuoj po ledo
nešio, kažin kodėl panūdo nueiti į Pašušvį, 
pačiam vidury liepto susukti pirštai nebesu-
griebė turėklų, ir ji nusmuko į šėlstantį pa
vasarinį vandenį. Kas žino, gal ir jai pačiai 
ligi širdies pakarto kabėti tarp buvimo ir ne
būties. 

Kaip ten bebuvo, bet Čėblienės trobelė 
paliko tuščia. Per vasarą piemenys ir nakti
goniai nubaigė kūrenti apgriuvusias tvoras, 
ir ji liko viena susigūžusi po dviem didžiu
liais beržais. Kaplys dirbo žemę, kaip dirbęs, 
tik dabar nebereikėjo nei grūdo atpilti, nei 
plako atplakuoti. Kas užaugo, užaugo jau 
vien į jo klėtį ir tik į jo daržinę. 
~ Į rudenį vieną dieną piemenys, bekep
dami bulves, pamatė, kad iš čėblienės pa
stogių dūmai rūksta. 

Dega! — sušuko vienas. 
— Bėgam pažiūrėti! 
— Bėgam! 

Palikę pelenuose beskrustančias bulves, 
nudegė į pakrūmę, sustoję ėmė žiūrėti, kada 
pradės liepsnos pro stogą muštis, bet tuo 
tarpu net dūmai lyg ėmė mažėti. Netrukus 
ir visiškai sustojo. Drąsesnis prislinko, pa
žiūrėjo pro langą. 

— Akvila sugrįžo, — nuo lango atšokęs 
sušnibždėjo. 

— Eik tu. Akvilą ištraukė iš Šušvės prie 
Grinkiškio, — atvertė kitas. — Unadnikas 
buvo nuaivežęs Morkį ir mano tėvą. pažiū

rėti, ar ta pati. 
— Ir Kaplys buvo, — pridėjo trečias. 
— Kas Kapliui gali tikėti. Jam, kad tik 

nereikėtų pusės atiduoti. Netaryk. kai vaikš
čiojo po žmones, nė nakties neleido pernak
voti. Sakė, turi savo gryčią, eik ir nakvok. 
Nakvok, kad nė vieno šakalio malkų. Pas 
mus kelias dienas išbuvo. Paskum tėvas nu
vežė malkų, pakūrė krosnį, tai tada buvo na
mie, kol malkas pabaigė. O Kaplys šaipėsi. 
Sakė, Gerbenis antrą pačią nori įsitaisyti. 
Tada Akvilė visiems sakė, kad pavasarį at
ims žemę iš Kaplio ir atiduos mums. bet ne
spėjo. 

— Manai, kad Kaplys būtų užleidęs? 
— 0 kodėl neužleis, žemė buvo Čebtiu-

kės, ne jo. 
— Dabar jo. 
— Palauk, dar nežinai. Jeigu čebliukė 

sugrįžo, tai ne be reikalo. Kai ims vaidentis, 
tai Kaplys nė į tą pusę nenorės pažiūrėti. 

— Gal Kaplys pats užsikūrė? Kepa gal ką? 
— Einam pažiūrėt. 
— Eikit jeigu norit, a i jau mačiau, kad 

Akvilė. 
— Pasitraukit arčiau krūmų, aš patikrin

siu, — pasakė Gerbeniukas, šniūrinėdamas 
kažin ko tvoravietėj. — Jeigu Kaplys, turė
sim degte sudegti. 

Antrą sykį nereikėjo sakyti, visi, kaip 
pabaidyti žvirbliai, susigūžė pakrūmėj, o ki
ti net į krūmus sulindo. Tuo tarpu Gerbe-
niukas susirado didoką akmenį. 

— 0 jeigu Akvilė? 
— Išgaudys po vieną ir užsmaugs, 
— Dieną skenduoliai nevaikšto. Pamaty

sit, kai išbėgs Kaplys. Tada tai jau skuskit. 
— Otu? 
— Manęs nepajus . O jeigu ir pagautų, 

nieko nedarys. Kaplys mano tėvo bijo la
biau negu ugnies. Pamatysit, išlėkęs pašū
kaus, gerklę po laukus palaidys ir vėl užsi
darys. 

Paėjo dar kelis žingsnius arčiau name
lio, uMvede;c ir p^eido t ūna i tarpUagėn. 

Pašokęs arčiau krūmų, ėmė žiūrėti. 
Iš namuko niekas nesirodė. 
— Pamelavai! 
— Pamelavai. O iš kur tie dūmai? Nu

eik, pažiūrėk ir pamatysi, kad krosnis kūre
nasi. 

— Bet daugiau nieko nematei. 
Mačiau krutant pagal priežedą. Visiškai 

kaip Akvilė. Į kuprą susimetus, baltaplaukė. 
— Eik tu. Matyt, Kaplys ką nors verda 

ir nenori pasirodyti. Burtus gal kokius. Pa
laukit, aš dar sykį pamėginsiu, — tvirtai 
nusprendė Gerbeniukas, išėjo iš už krūmo 
ir ėmė ieškoti kito akmens. Tuo tarpu du
rys kleptelėjo ir tarpdury pasirodė balta 
galva, o paskui ją ir visas žmogus. Toks nei 
didelis, nei mažas, ant pilkšvų pakulinio 
marškinių rusvą liemenę užsimetęs. Patem
pė kelnes aukštyn, paveržė jas prilaikantį 
pantį, prisidėjo ranką prie kaktos ir ėmė 
žvalgytis. Vaikams $s neatrodė nei piktas, 
nei baisus. Kitas dar pro duris galvos neiš-
kišęs būtų paleidęs gerklę, o tas tik žvalgosi 
akis nuo saulės prisidengęs. Ir žvalgosi ne 
tiek į krūmus, kiek į laukus. 

— Vaikiukai, — pagaliau prašneko. — 
kam jum nuo manęs slėptis. Pažiūrėjot 
pro langą ir pagalvojote, kad ragana į tuš
čią trobelę įsiveisė. Panorėjot pagąsdinti. Tai 
kas. Aš neišsigandau. Ateikit arčiau, pasi
šnekėsim. 

— Taigi, ateikit O kai ateisim, tuoj imsi 
paausius raut i Jeigu jau nori rauti, tai imk 
ir pasivyk. Gali mane pirmą, — iš už krū
mo išėjo Gerbeniukas. — Pamatysim, kuris 
greitesnis. 

Kiti irgi ėmė galvas pro šakas kaišioti. 
— Nežinau, gal ir pavyčiau. Buvo laikas, 

kai kojas sumesdavau kaip ne bet ka3. Tik 
kad neturiu už ką jus vaikyti. Kai atsibos 
tarpusavy šnekėti, ateikit pas mane, pašne
kėsim drauge. Gal aš galėsiu jums pasakyti 
ką nors dar negirdėtą. Bet dabar r.*žiūrėkit 
va ten. Jūsų banda pradeda sukilti. Kažin 
kario juodmargė jau želmenyse, p « I M ją 

ir palša su balnugare kaklus ištiesusios į dir
vą siekia. Kai pamatys, turėsit daugiau bė
dos, negu buvot pridirbę žalos. 

Vaikai, pabėgę ligi krūmų kampo, pamatė, 
kad ne tik tos trys karvės, bet jau pusė ban
dos maknoja vos į žalumą išsimušusius žel
menis. 

Apsitvarkę su banda, atsiminė bulves. Jos 
buvo spėjusios kiek perkepti, bet vaikų go
muriui pačiam skanume: padžiūvusios, ap
sitraukusios storoka, burnoj treškančia 
skrudena, vidury pilnos šiupančio miltingu-
mo. 

— Kažin kad nunestumėm keletą tam 
seniui. — pasakė vienas. 

— Ar manot, kad jis toks geras, kaip 
šnekėjo? — suabejojo kitas. 

— Bet iš kur jis čia atsirado? Gal koks 
Čėblienės giminė. 

— Tai Kapliui būtų bėdos! 
— Reikėtų vėl iš pusės dirbti. 
— Gali būti dar gražiau. Senis gali pats 

imti dirbti. Kapliui širdis plyštų. 
— Ko jis dirbs. Per senas. 
— Manai, kad senas, tai negafi dirbti. 

Ir dar kaip. Tik arklį turėtų nusipirkti. 
— Nereikėtų nė pirkti. Mano tėvas susi-

arti ir taip paskolintų. Kiek jo ten ariamos, 
į senio pusę visą reikalą pasuko Gerbe

niukas. 
— Ir mano galėtų. 
— Ir mano, — atsirado net keH sava

noriai. 
— Kaplys už jokius pinigus iš savo ran

kų nepaleis. 
— Ir ką jie padarys7 Jeigu nuo liepto 

būtų nenuslydusi. tą pati pavasarį būtumėm 
pradėję dirbti. 

— Bet nepradėjot. 
— Matė, kad nieko nebus, tai kumšte

lėjo mergą nuo liepto, 
Nekumštelėjo. Žmonės matė, kad vie

na tart 
— Ar matei? 

. (Nukelta | 4 puii.} 
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— Nemačiau, bet ki.i matė. 
— Tegu ir nenustūmė. žinojo, kad mer

ga seral i i vanienį pažiūrėti, tai ir nusiun
tė i Pašušvį pažiūrėti, ar kailiai jau išdirbti. 
Žinojo, kad ^r?.I, a susisuks. Jeigu ne nuei
nant, tai grįžtant. 

— Pask.in dzr pats nuvažiavo pažiūrė
ti, ar tikrai ta pati . Norėjo žinoti, kad pa
sivaikščiojusi nebesugrįš. 

Apšnekėki daug apšnekėjo, bet apie senį 
iš tų šnekų nieke nesužinojo. Pro krūmų 
kampą rnatė. kad jis išėjo iš trobos ir pra
dėjo kasinei.i. Mažiukus palikę žiūrėti, kad 
karvės vėl nesugriūtų i želmenis, ketvertas 
didesniųjų pas;šovė iš arčiau tą žmogų pa
matyti. Ko BI ne' ti nebeturėjo. Bešnekant 
bulvės kaip tirpte sutirpo. Apibarė vienas 
kitą. kad taip išėjo, kad vienas didesnis gob
šas už kitą. ir nuėjo tuščiomis. 

Nuėję rado bekasinėjantj senąją darža-
vietę. 

— Padėk Dieve, — pasisveikino vaikai, 
kiek atokiau sustoję. 

— Dėkui, dėkui. — atsakė senukas, pa
kėlęs galvą nuo kastuvo. — Graži žemelė, 
pailsėjusi. Sakau, reikia prasibadyti lopelf-
Pavasari kokią bulvę Įkišiu, burokėlį kokį. 

— Tai ilgam apsigyvenai? — priėjęs ar 
čiau pasakė Gerbeniukas. 

— Ilgam neilgam, bet kol Dievas ir Kap
lys laikys, žadu pagyventi. Negalvojau. Lyg 
Dievulio pirštu parodytas užėjau į Kaplius 
pasiprašyti nakvynės, o juodu tuoj ėmė klau
sinėti, kaip sveikas, ką moku dirbti. Išklau
sinėję ir sako: "Galulaukėj turim tuščią t ro 
belę. Eik. pernakvok, jeigu patiks, gyvenk 
sau sveikas. Už tą mums nupinsi krepšitĮ, 
pridirbsi šaukštų, naujos kultuvės j au reikė
tų, gal ir vieną kitą geldą galėsi iškaisti". 
Sako: "Galėsi ir lopelį žemės prasismaigs-
tyti . Turėsi savo bulvę, kokį kopūstą. Ne
valgęs juk nebūsi. Tai matote, per vieną 
naktį ir tapau gerų žmonių kaimynas. 

— Ar Kaplys nebegalėjo ir to daržiuko 
praart i ? — vėl pra tarė Gerbeniukas. 

— Jis žmogus turi kitų reikalų. Savo že
mę reikia žiūrėti. 

— Žmogus... Visi žino, koks jis žmogus. 
Ta žemė ir ta troba Čeblienės, ne jo. Kai 
paskutinė Čebliukė nuskendo, tai jis viską 
ir susiglemžė. I r dar neleidžia žmogui dy
kai pagyventi svetimoj gryčioj. Aš papra
šysiu tėvą, jis ateis ir suars tamstai daržhi-
ką. Arba ir aš pa ts . Va jie paleis nuo bandos 
namo. pasikinkysiu ir suarsiu. Aš jau moku 
arti , — šokinėjo t a s pats Gerbeniukas. 

Jis jau prie daugelio darbų prikišdavo 
rankas, ir bandą beganė paskutinę vasarą. 
Ateinančiai tėvai dairėsi piemenuko. 

— Gal kol kas nesakyk niekam ir pa ts 
neark. Gal kada vėliau, kai kojas labiau su
šilsiu, kai susišnekėsiu, nuo kur ligi kur ga
lėsiu darytis daržiuką. Pamatęs, kad ari ne 
savo. atbėgs ir abu po visus keturis vėjus 
išgainios, — tokiu jaukiu balsu ramino 
įkaitusį beminką senukas, kad nebebuvo 
jananoma šiauštis. 

Ant kastuvo pasirėmęs nusuko šneką į 
kitus kaimus ir net miestus, kur kada buvo 
buvęs ir ką tenai matęs. Kokių žmonių ke
lionėse sutikęs. Visur jam buvo daug dau
giau gerų. negu blogų. O ir tie blogieji ne 
tiek blogi, kiek juokingi, kai dėl mažiausių 
roažmenų ima šiaušti šerį. 

Berniukai klausė, net susičiaupti nebega
lėdami. Tą patį vakarą jie u- visam kaimui 
parnešė žinią, kad Čeblienės troboj yra nau
jas gyventojas ir kad jo vardas Zilalis 

Nuo to laiko retą dieną piemenys nesi-
triridavo apie čeblyne. nes senukas visada 
rasdavo jiems ką naują, negirdėtą, o jeigu 
kur ir girdėtą, tai visiškai kitaip papasako
ti. Jie sužinojo, kad Nojus pasistatė laivą il
gumo, kaip nuo Baisiogalos ligi Grinkiškio, 
o platumo, kaip nuo čeblynės ligi Medžpiam-
nio. 1 mažesnį kiek ten visko tebūtų sutilpę. 
Sua») jo , kaif angelat kopėčias atsirėmę į 
debesį, nulipo žemyn pasišnekėti su Jokū
bu, kaip broliai Juozapą pardavė į Egiptą, 
kaip Mozė su lazda pramušė akmenį ir palei
do iš jo vandenį troškuliu mirštančius pagir
dyti, kaip Dovydas su paprasčiausia laidyne 
nuvertė nuo koto visų milžinų patį milži-
niausią. Jis net įskėlė čia pat pasimaišiusį 
pagalį ir parodė, kaip Dovydas paleido ak
menuką. "Tik vienas į kitą nelaklykite", per
spėjo, kad nepataikytumėt kuriam į kaktą. 
I r į gyvulius nelaidykit". 

Vaikai vakarais nešė žilalio pasakas na
mo, vyresnieji klausė ir stebėjosi, iš kur Zi
lalis galėtų tiek daug žinoti. Kažin kas ne t 
sugalvojo, kad j is bene bu» koks nuo vysku
po bausmės pabėgęs kunigas, bet k i t i ^ a l v o -
mis purtė, tuk vr pats vy&B&a nebesugal-

Adomas Galdikas 

votų didesnės bausmės už tą, kurią žmoge
lis dabar kenčia. Moterys ėmė per vaikus 
j am siuntinėti t a i duonos griežinėlį, tai mė
sos gabaliuką a r sūrio galą. Žilalis iš savo 
pusės neliko nė vienai skolingas. Vaikas vi
sada sugrįždavo ta i su krepšiuku siūlams 
susidėti, ta i su kultuve, tai su verpste, ta i 
su pora dailiai surištų beržinių šluotų. Kai 
Kaplys nužymėjo, už kiek darbo dienų kiek 
daržo gali susikasti , Gerbeniukas atėjo su tė-
*U vieną pavakarę ir suarė, kad ligi žiemos 
velėna galėtų kiek patręšti. Kaplys, pamatęs 
suartą dirvą, nelabai buvo tepatenkintas. 

— Matai, — sakė, — būtum paminėjęs, 
kad pritingi pa t s susikasinėti, būčiau ir aš 
suaręs. Žiemą juk neturėsi ką veikti. Būtum 
atėjęs porą savaitėlių linų paplukti, o Gerbe-
niui kažin ką prižadėjai. 

— N e kažin ką. — numojo ranka Žilalis. 
— Sakė. kad nieko nereikia. Bet aš už gera 
TOS stengiuosi geru atsimokėti. Jeigu duos 
medžio, kokią geldelę išskaptuosiu, a r lauk
nešėlį sumesiu. Kad tik šalelių žmogus tu
rėtų. 

— Meluoji, tėvai. Ir dar kaip. Pasiten
kins tau Gerbenis geldele. Toks titnagas, ir 
tik geldelę. 

— Nemeluoju tamsta nė per plauką. 
Kam turėčiau gerą žmogų apmeluoti. 

— Na. nešnekėk, nešnekėk. Gal dabar i r 
nieko nesakė, bet kai pavasarį užvarys mal
kų kapoti ar mėšlą kratyti, tai pamatysi, — 
numojo ranka ir nebelaukdamas, ką Žilalis 
dar galėtų pasakyti , nuėjo j laukus. 

Jam baisiai nepatiko, kad Gerbenis kelia 
koją į jo laukus ir dar dedasi geradariu. I š 
pakrūmės dar ka r t ą žvilgterėjo į trobelę. Spa
lių ant šelmens kaip ir nebebuvo. Vėjai ir 
paukščiai juos nupūkštė, nukapstė. senas 
stogas ne t rukus ims varvėti. Reikėtų kurią 
dieną užpilti. O tegu pila Gerbenis. numojo. 
kad jam senis taip pamago. Tik pn mano 
troboj sėdėdamas kitiems nei geldelių ne
skaptuosi, ,nei šluotų neraišiosi. Kai užduo
siu darbo, tai neturėsi laiko nė piemenims 
visokių tauškalų taukšti. 

Ir toliau pakrūme eidamas ėmė skaičiuoti, 
kiek liepti padaryt i krepšių, kiek porų vyžų, 
kiek surišti šluotų, kiek šaukštų, kiek sam
čių... Kmus galvoti, ir galo nebesirado. kiek 
visokių daiktų daiktelių reikėtų, kad užtek
t ų ne t ik jam, bet ir vaikų vaikams. Senis 
amžių čia negyvens. 0 jeigu po metų kitų 
Bfie darbo spaudžiamas ims šiauštis, tegu eis 
savo keliais. Nusibaigti tegu eis k u r kitur. 
Bus mažiau rūpesčio, kad tik reikalingų 
daiktų pridirbtų. 

Ęaplys JAU toks buvo, kad težiūrėjo, jog 
reikalas jo naudai apsiverstų, o kaip, kokiais 
keliais versis, visiškai nebuvo svarbu. Visų 
pirštai į save linkę, bet jo buvo patys Bn-
kiausi. ir jeigu linkdami ką užkliūdavo, jam 
nebuvo nei šilta, nei šalta. Nebuvo šilta, nei 
šalta ir kaip Žilalis versis, kad tik negalėtų 
praskir t i rankų kitiems. O tie kiti senuką 
Žflalį mėgo. Ir vaikai ir seniai, net ir vyri
j a su malonumu klausydavo jo nepabaigia
mų istorijų apie pranašus, apie karalius, apie 
poną Jėzusą ir apie šventus kankinius, kt»-
rie norėjo, kad jo mokslas nebūtų uždary
t a s gražiose bažnyčiose ir mokslinčių gal
vose, bet gyventų gyvas tarp pras tų žmo
nių. Tos pasakos atrodydavo dar gražesnės, 
kai retkarčiais iš kišenės ištraukdavo įmant
riai susuktą beržo tošies tabokinę, saulutė
mis i š ranty tus obelinius spatsstukus, arba iš 
šakaliukų sudėtą keimerį, kurio ne vienas 
negalėjo išardyti , o atsitiktinai išardžius, vi
siškai nebebuvo įmanoma sudėti. 

Tik vienas daiktas ilgainiui ėmė klSti vi
siems: siekas jo nematė nei bažnyčioje, aci 
i t$bsftSą einant,. iwi iš bažaycios..mgjrtfc.. 
fcuft. į fetansdfeūMis J mvstyde*© a*b* dttv 

Piešinys 

že besikrapštantį, a r pasienyje an t suoliuko 
ką knibinėjantį, a r miške vytelių, tiesių laz
dynų, šmaikščių liepukų ar ko nors k i to be
ieškantį. Ar šiokią a r šventą niekas n e m a t ė 
iš miško tuščiomis grįžtančio. Je igu j a u ne 
ką kitą, tai bent sausą stuobrį an t pe t ies 
užsimetęs namo malkoms vilko. Ne t i r per 
velykines rekolekcijas bažnyčioje nepasi ro
dė. Sako. Banienei naujagimiui praus t i geldą 
kaišė. Pats savo įranteų neturėjo, bet j e igu 
kas paprašydavo padaryt i ką didesnį, pasa 
kydavo: atnešk kirviuką. vedegėlę, ka iše
ną, obliuką, a r kokį kitą įrankį, padarys iu . 
Ir padarydavo. Kar ta is net keliems p a d a r y 
davo su tais pačiais įrankiais. Buvo žmo
nių, kurie t ik ranka numodavo: ogi la ikykis . 

Ka i reikės atsiimsiu, o dabar gali turėtis. 
T iS nesugadink, — re ta s da r pridėdavo. Ži-

"lalis Ceblynėje j a u buvo išgyvenęs daugiau 
negu metus ir niekam nieku kitu nebuvo už
kliuvęs, kaip t ik geru, bet, klebonui kalėdo
j a n t , ė a ė Kapliui ir paniežtėjo liežuvis. At-
pilstęs kalėdą, d a r pridėjęs sidabrinį rublį, 
išsižiojo: 

— Nežinau, klebonėli, nė nuo ko pradėti, 
be t jaučiu, kad negerai darau, — pradėjo 
gr iebdamas klebono ranką ir perbraukdamas 
j ą jau gerokai žilstelėjusiu ūsu. — Aną ru
denį a tė jo toks senukas, pasiprašė nakvy
nės , pasisiūlė šeimininkei balanų priskal
dyti , mano širdis pasileido, ir pasiūliau ap
sigyventi čeblynėj . Trobelė vis tiek stovi dy
ka , kodėl, sakau, neįsileisti padoraus žmogaus. 
Ką jis vargšas lodins šunis per žiemos šal
čius. Ir įleidau. Nieko negaliu sakyti, žmogus 
bū tų geras , bet kad į bažnyčią nė iš tolo. 
Šnekinau. Sakiau, kad nors retkarčiais, jis, 
girdi, Dievulis visur yra , jo ausys visur 
visiems atviros. Sako, šnekuosi su Juo nuo 
r y t o ligi vakaro, tai k a m dar kitur eiti. Ar 
girdėjai tokį dalyką, klebonėli: girdi, šneka
si su ponu Dievuliu, kaip lygus su lygiu. Net 
ne taip, kaip a š dabar su klebonėliu, bet 
ka ip su sau lygiu. Širdis, klebonėli, užkai
t o . Norėjau tuojau išvaryti , bet vėl pagal
vojau, k a d gal pirma reikėtų su klebonėliu 
pasišnekėti . Ką, klebonėli, reikėtų daryti? 
Gal pa ts klebonėlis pasuktum iš kelio, pažiū
rė tum, k a s ten p e r žmogus. 

Klebonas išsi traukė iš už sutanos laik
rodėli, pažiūrėjo, pačepseno lūpomis. Jis jau 
buvo girdėjęs apie Žilalį iš kitų. Visi pasa
kojo apie jo šnekas, o klebonas net ir vai
k u s pačius pakamantinėjo. Jie tiek visko 
buvo išmokę, kad net ir davatkėlė 
Teklė, rengdama prie pirmos komumjos, tiek 
neišmokydavo, be t k a d senis atsisako baž
nyčios, iš nieko nebuvo girdėjęs. Pamiškės 
smulkmės klebonas niekada nekalėdodavo, 
nebent vikaras užsukdavo, bet t a s paprastai 
tepasirodydavo t ik kas kelinti metai, tik re

ta i s atsi t ikimais, kai pa t s klebonas 

davo namie. Žmonės laukdavo, laukdami spė
liodavo, ar šiemet užvys šunes kalėdinin
kus pas juos, a r ne. Dažniausiai neužvy
davo. Dabar klebonui knietėjo iš a r t i pama
tyt i tą nubažnytėjusį žmogelį, bet diena lin
ko vakarop, o dar reikėjo aplankyti bent 
trejetą stambesnių gyventojų, su kiekvienu 
šiek tiek šnektelėti, paskutinieji, Gerbeniai, 
kaip paprastai, laukė su vakariene, nebebu
vo kada nė pagalvoti apie pamiškę, tai t ik 
an t kvitelės užrašė senio pavardę a r pravar
dę, nes niekas kitokio vardo nežinojo, o pa
klausti niekam net į galvą neatėjo, padavė 
Kapliui ir pasakė: 

pasakyk, tegu ateina 
a te ina prie manęs 

— Va, paduok ir 
velykinės. Pasakyk, 
paties. 

Kitą dieną Kaplys pa t s nunešė kvitekį se
nukui, t a s pažiūrėjo, perbraukė pirštais a* 
padėjo ant langelio. 

Praėjo rekolekcijos. Visas kaimas žino
jo, kad klebonas per Kaplį nusiuntė kvkele, 
bet žilaho niekas nematė nei bažnyčioj, nei 
prie klausyklos. I r pats klebonas t a r p grąžin
tų kvitelių neužtiko žilalio. Tada pasišaukė 
Kaplį į kleboniją. 

— Tai kaip? Ar Žilalis d a r tebegyvena 
Čeblienės trobelėj? 

— Tebegyvena, klebone, — atsakė glam
žydamas kepurę. 

— A r bažnyčioj jau btrro? 

— Nežinau, klebone. Atrodo, kad d a r 

nebuvo. 
— Atrodo... Sakai, kad tavo troboj gy

vena k- nežinai, ką veikia! — trinktelėjo 
delnu p e r stalą. — Gal ne t kvitešė* **nu-

Nunešiau, klebone. Tuo j kitą ry t į nu-
I r pasakiau, ką 

O ką jis? Piktžodžiauti šoko? 

LATVIŲ KNYGŲ 
DBRLIUS 

(Atkelta iš 2 pusi.) 

Iš kalendorių tenka paminėti: 
-Ey. fcefc. BaSoyėičos metraštis, kata 
likų Tėvynės kalendorius, latgalių 
Tėvų žemės kalendorius, baptistų 
— Brazilijos latvių kalendorius. 
Rainio n* Aspažilos metraštis, Lat
vių kredito draugijos metraštis. 
Sieninius kalend-irius išleido Dau
guvos Vanagą;. 'Laiko" laikraštis 
ir Los Angeles parapija. 

Įvairių knygų bei šiaip i leidinių 
iSfešstar "VT-OST<JS Latvių dainų 
šventes ir Jatvių dienų vadovas; 
išleido rengėja:. 25 metų jubiliejinį 
almanachą išleido Amerikos latvių 
teatro Bostono ansamblis: vadovą 
išleido IV-asis latvių technini© 
mokslo kongrpsfls Montrealyje; DV 
:— HI-jo glohah-ių dienų kongreso 
Londone vadovą: vadovus išleido 
Australijos latviai savo pritaiko
mojo meno parodai JAV ir Kana
doje: Bostono latvių mokyklų va-

} dorybė 25 metų jtrbiHfejui paminėti; 
Bostono pa rav.ip 25 saetų tremčiai 
pSKinėti, MHvoko DV sąjunga 25 
metų jubiliejui anainėti. Šie išleis
tieji vadovai turi taipgi savo isto
rinę reikšmę. 

Latgalių kny_-ų leiGykla Mkra-
caene (Vokietijoje^ Js>ėdo 751 psl 
knygą "Latgalių atmūda" ir raš
tą rinkinį - seriją — "Actą Latga-
fica, VI tomas. t(JO poslapių. A, 1. 
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REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
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jų reikmenis. Pasmaudofite pa
togia statut trtMedint pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
apuiioifuuas. Attfeiyta ptnnad. 
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2555 West 47th Street Tel U 34983 
PLEOTT o p F R E E PARKING PLACE 
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skelbiasi "Drauge". 

Investavimo 
i iiąiiliallaii 

PINIGAI ĮHESTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai • ' • 

VISATOS AMŽIUS 

fitf §M IHIVO tikima, kad vi
satos afflžius £ ėjęs imti kur nors 
•tarp I<5 ir 15 - tifonu metų. Da
bar Chicagos nrversrteto moks-
Hrrin kak iffnd a -niesi »*»j«M duo- * 
menimis. gautais iš radioaktyvių 
metSiafų, iv. -,-ia, kad visata ga
limi Wki %er-š<m senesnė — ilki 

k U E K M r T \ U O O B B l T O J 
APLINK ŽEMĘ? 

Sfemet sukanka 20 metų, kaf 
pirmas dirbtinis satelitas, rusiška
sis Sputnika^ ;>akilo orbiton, pra
dėdamas erdvės erą. Kiek žmo
gaus darbo -rpiftų ir jų Mekanų 
susfkarupė or^:*iJ per ta dvi deka
das? Šiaurės \ menkos ofo gyny
bos vadmyb.x (Norm American 
Mr Dėfenv C>mmand> praTieši 
ma, 1976 mr+ų oataigejfe »pfink 
"že*ie rtrtefo-' 117 fmogass pa fa -
mintų objektų 1975 metų ps>į 

I LIETUVĄ 1977 M. 
— i m m semt MKAI 

9727 S M * WMtm tomm 
Orteap, mheh 69643 TA <6lf) 23M787 
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17 D. 
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STRATFORDO FESTIVALIO ĮSPŪ02IAI 
lAJce lu iš 3 pusi , -agedi|a, o grakšti komedija. Ve

nos gatvėms suuiė jaunuoliai. 
„ . . * . :b ' , atl: iski, :inksmi arožan 
Pastoriaus :-Ian-

| inos ir jos patėvio Jakobo Engs-' » 
.rando dialogo. Pastoriaus Man- ! .v-". \ į>'•*'••' 

., ' T-L • tT-i . ' s •- hc ae.ei.•> cue odo^ I m - a n 
tas oai<tijaes .<eines. Švaistėsi ^a. 

t,ei"so ilgam: -okalbyj su H??- n 
Aiving išryškėja sekmos šiurpuliu 
&os prąeTt'-ęs detalės. TragecĮjjos 
viršūnė pasiekiama paskutinėje 
v.-cenoje, kur Helene Aiving ir sū
nus Osvaldas kovoja dė! gyvybės 
ar mir irs pamJš mo akivaizdoj". 

H- : m; A k ' .ig buvo M a g a . 
/ . za.k ( X a U Al. 'ng Nichc-
h s Pennell, pastorius M;ndcrs- -
VViilūm Huti , Jakob Eng=tranu 
r - Ėric Donkin ir Regina Ęngst-
rand — Marti Maradcn. Ką gi 
apie įuos eiliniam teatro mėgėjui 
kalbėti? Gal geriausiu kompli
mentu bus pasakymas, kad jie n: 
vaidino, p gyveno. Penki skirtingi 
žmonės -— visi savaip tragiški, ner 
iihnįngo en nė vieno nebuvo 
Tiesa, Er.'c Donkin, natūralus ko 
mikas, keletą kartų publiką pra
juokino. Bet ar ne Henrikas Ib
senas juokingus žodžius į šio mo
ralinio vargšo lūpas įdėjo? Kiti 
keturi progų juoktis neteikė. Vei
kiau — verkti. Jei jau kalbėti tei
sybę iki galo, tai mano mylimoji 
'Marti Maraden buvo kiek blan-
koka. Gal todėl, kad iš jos per 
daug tikėjausi. Rytoj ji bus^ulieta 
ir vėl savo vaidyba nuostabą kels-
Nicholas Pennell, prieš tris va
landas užbaigęs paiko viduramžių 
aristokrato Bertramo rolę, dabar 
sukrečiančiai įspūdingai suvaidins 
devynioliktojo šimtmečio galo 
dailininką. Kai jis pamišęs vapa
liojo ^motina, duok man saulę J 
duok saulę, saulę, saulę, saulę...", 
tur būt, nebuvo publikoje žmo
gaus, kuris nelinkėtų jam pasiekti 
uęžutę su nuodais, kurią motina 
netoli ant stalo padėjo, bet kurios 
paraližiuojama ranka nebegalėjo 
užčiuopti. Kai scena aklinai apte
mo (šitaip jau kelintas kartas 
Avon teatre vaduojamasi nuo 
tradicinės uždang^sj mirtinos ty
los kelių sekundžių amžinybė at
rodė niekada nepasibaigs. Bet kaž
kas atsikvošėjo pirmas, pliaukš
teli keli delnai ir pasipila ka tu
čių kruša. 

Režisierius Arif Hasnain, Fes
tivalyje irgi antrametis, sukūrė 
kultūringą spektaklį. Europiečio 
ausį maloniai kuteno net tokia 
"smulkmena", kaip teisingas var
dų tarimas: Ja-kob, ne Džeikob; ir 
Re-gi-ne, ne Redzaina, ar Red-
žame. 

Už ketverių metų Šmėkloms 
sueis šimtmetis. Neabejoju, kad 
ta proga Siratfordas duos naują 
ipektaklį. Kas būsime matę šie
metinį, bus įdomu juos palyginti 
nes kiekvienas režisierius padar. 
staigmenų. 

Romeo and Juiiet 

dais ir peiliais. Užkabinėjo balti
nius dž :auitančia- moteris, vai
sių pardavėjus senius, kurtizanes. 
Net vienuoliai jų lenkėsi. Visu • 
pakėlęs tempas! Lakotė tie jau-
H.^'ak lakstė- Cą u!e*ų ta r :^ : 

skarde]"- m 'z :V " B . ' k rk . 
Ca rie-e da\ė l5.baf daug) Vėre 
nos gatvė, buvo pilnos saulės. 

O jau antroji dali" — su pri • 
vartavimu tekėti už nemylimo, si 
nuod:is. su peiliu j širdį, su aša
rom, aimanom, gedulo gaubiami: 
epilogu, — jos į linksmybes ne-
bepaverstų nė genialiausias reži
sierius, nė optimistiškiausi akto
riai. Tiesa, auklė ir čia dar ne ka-
ą iššaukė trumpą publikos suju 

kimą, bet tai buvo juokas prc 
ašaras, momentai, nosines nuo 
akių trumpam atitraukiant. 

Aktoriai, aktoriai! Visų ir vis
ko x*ntre — tai Julieta su aukle. 
tai Romeo su neatskiriamu (iki 
mirties) draugu Mercutio. Nė 
parai nepraėjus, iš Reginos Marti 
Maraden tapo Julieta. Dabar ji 
buvo nustabi keturiolikmetė mer
gytė, įsimylėjusi, deklamuojanti 
Shakespeareko poeziją, skelbiami 
amžiną meilę, kartojanti Romeo 
vardą. Vakar pūstas ir suktas Pa-
rolles, Richard Monette šiandien 
iš meilės mirti pasiruošęs Romeo. 
Tretįjį kartą Nicholas Pennell -
Mercutio, visai kitoks, negu va
kar Bertramas, kitoks negu vakar 
Osvaldas Aiving, bet pats įdo
miausias. Antrąjį kartą Florence 
Paterson — vakar našlė Capilet 
(nesumaišykime i su u!), šian
dien — Julietos auklė, iki per
traukos spektaklį dominavusi 
žvaigždė, jį vertusi į komediją. 
Antrąjį kartą Ieslie Yeo, dabar 
Capuletas, krirfo STikavimai prieš 

šleido C • Gis 
bpoL. 

:) bar d..- dvi lygos apie K 
itą išleistos beveik kartu. Ta' 
nasyvi biografija, paruošia Paul 
rerris, kuris gimęs ten pat, kir 

ič i- Dylan Thomas. Gi kit. 
gnyga, galima sakyti, moderuotu 
Drisiminimų knyga, parašyta i: 
įleista velionio draugo, kartu su 
ilio besimokiusio Daniel Jonės. 

"Star" litera ūros kolumnistas 
"m Adachi galvoja, jog, turin 

' T V T ktĮkiStau ąt pausdm' 
• !§į stą m.džk?gc. a^ie mirų.' 
>oo.tą. vėl net dvi n ujos knygo 
"gal net per daug ir per geras 

aiktas"... 
Ir paskutiniųjų poeto biografi-

ų autoriai jį vadiną tiesiog kem
pine (daug skysčių sugeriančia). 
ikru prasigėrėliu, ž'auriu, nedė

kingu žmogum, apgailėtinu per-
e.iusiu vaiku, bailiu, blogu vy-
u žmonai, dar blogesniu tėvu 
alkams ir t.t 

Norin*, girdi, pateisinti visa 
tai, ypač Paul Ferris paruoštoj 
poeto biografijoj, nurodoma ne
laiminga jo vaikystė, nes jo gim
tuosiuose namuose 

Shakespeare "Romeo and Juiiet" šiemetiniame Stratfordo (Kanadoj) festivaly: 
Richard Monette (Romeo) ir Marti Maraden (Juiiet). Nuotr C. Ragsdale 

Nepamirštamas poetas 
ir 

D; lan Thomns (>.9l4-!93o) 

niel Jonės. Dcnt, 116 pages 10.95 
dol. 

Kas naujesnio, ypač pirmojoj 
čia pažymė.oj knygoj, tai pana-
grinėjimas poetinių šaltinių, 
kuriuos Dylan Thomas naudojo 
savajai kūrybai. Poetinę inspira
ciją jam davusi vaikystė, žemės 
ūkio aplinkuma, matyta tėvo ū-

dominavęs! kyje Valijoje, Fern Hill farmoje. 

1953 
vos 39 

m . 
m. 

New Yorke, sulaukęs ros apžvalgininkas 
amžiaus, atrodo, nuo; 1977 m. birželio 

Julieta Jiebaugino nei jos, nei pub
likos... Įsibėgėjus norisi didžiųjų 

.aktorių, nedalyvavusių Romeo and 
Juiiet vaidinime, bet matytų va
karykščiai, sąrašą kiek pratęsti ir 
jais dar kartą pasidžiaugti. Ta i 
Martha Henry, Margret Tyzack, 
William Hutt ir Eric Donkin. Jie 
man patys didieji. Juos reikia mi
nėti ir minėti. Scenos, kuriose jie 
pasirodydavo, visad teikė prestižą, 
spinduliavo pasitikėjimu, lengvi
no vaidybą antraeiliams akto-

persigėrimo mirė poetas Dylan 
Thomas , kuris buvo gimęs Vali-
jos provincijoj (Wales) 5 Angli
joj. Ypač angliškai kalbančiame 
pasaulyje buvo ir yra žinomas — 
kaip poetas ir kaip nesuvaldomas 
bohemininkas. Apie jį jau yra 
parašytos ir išleistos net keturios 
monografijos. 

Apie šį spalvingąjį poetą nuo-
ir nuolat pilasi straipsniai Lr 

periodinėje spaudoje. Štai ir To
ronto dienraščio ^ į a r " literatū-

Post seriptum 

Dviejų išvykų metu šią vasarą 
Stratforde spėjau pamatyti pen
kias dramas. Ar dar-teks bent po
rą pamatyt , paaiškės už keleto sa
vaičių. Bet penkios iš dešimties — 
nėra jau taip blogai. Visiems te
atro mėgėjams siūlyčiau iš tų 
penkių bent tris, ar būtinai dvi. 

riams, į save traukė publikos dė- ; Richard III ir Romeo and Juiiet 
mesi. Galėčiau čia džiaugtis ir j būtų labiausiai rekomenduotinos, 
dar keliolika aktorių, kurie, kad j O kas norėtų pagyventi Ibseno 
ir mažesnėse rolėse, jau žėruoja; pasaulyje, tai ir Šmėklos, Ghosts. 
-. i KI • 11 Bilietų savaitgaliams, tiesa, jau 
brangakmenių varsom ir aiškiai i . , _ , ,. ' » ' . . 

. . . . . . . „ vargiai butų begalima sužvejoti. 
irteja i žvaigždyną. Bet tas ; b g t š i o k i a d i e n i a m S j 

ižiaugsmas gštietų į kefe pusią- j _ spalio mėnesiais 
piu*. I sunku. 

Kt>n Adachi 
19 d. laidoj 

stabtelėja prie Dylan Thomas. 
Anot Adachi, netgi nuo Byrono 
laikų nėra buvę tokio ;>oeto, koks 
buvęs Dylan Thomas. Jis, girdi, 
pasiekęs tokio pat (ypač tarptau
tinio) pasisekimo ir garso, kokio 
buvo pasiekęs Byronas. 

Bet Dylan T h o m ^ lygiagre
čiai su savo poetine kūryba gar
sėjęs visur ir su savo asmeniniais! 
išsišokimais, keisdamas savo at
spalvius, tarytum chameleonas. 
Vieni žmonės jį vadindavę vel
nio advokatu, kiti — gauruotu, 
laukiniu žmogum, treti — gir
tuokliu, valkata ir t.t. 

Apie jį ir apie jo kūrybą buvusi 
išleista pirma knyga, kurią pa
ruošęs John Malcolm Brinnin. 
Deja, ji buvusi parengta, beveik 
išimtinai gandais besiremiant. 
Antrąją knyga parašiusi jo žmo
na Caitlin. rankraštį suredagavo 

vaizdavęs laimingu, kaip toji ža- Į s 
lia žolė vasaros metu. ' 5 

i 
Pranvs Alšėnas'' 2 
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A. T VERA S I 
LAIKRODŽIAI fB BRANGKKYBfiS | 

Forto vknM ir taisysiąs r 
9646 W. tįttb Street - TeL RE 7-1941 I 
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4 = 
NAUJAUSIOS KNYGOS, 
GAUNAMOS "DRAUGE" 

niekad švelnumu nepasižymėjęs Į Ten poetas, dar kūdikystėje įsi- j | 
jo tėvas, buvęs pedagogas, vedęs 
nors mandagią, bet nelabai iš
mintingą žmoną. 

Todėl ir Dylanas, vos išsprū
dęs iš namų ir pasiekęs Londoną, 
po kurio laiko, nors garsėjęs sava 
kūryba* bet lygiagrečiai ir ūžavi
mu. 

Tačiau jeigu jo besaikis gėri
mas sudaręs vieną sparną, tai 
greitai dygęs ir augęs taipgi ir 
antrasis jo sparnas - skurdas. 

Kai jis gaudavęs honorarą už j 
savuosius eilėraščius arba radijo j 
bei filmų skriptus, labai greitai! 
ir labai laisvai jis visa tai praleis- | 
davęs. 

Jo vulkaniškos vedybos su 
Caitlin ir sulaukimas trijų kūdi
kių jo charakterio k elgesio nė 
kiek nepakeitęs. 

Beskęsdamaš skolose ir beartė-
damas prie 40 metų amžiaus, 
Dylan TJiomas buvo pats persi
gandęs senatvės artėjimu, kai dar 
tiek mažai, jo paties many- į 
mu, tepadaryta. Deja, jis nė 40 Į 
nesulaukė. -

Tos dvi &a užsimintos naujos 
knygos apie poetą yra: Dylan 
Thomas, bf Paul Ferris. Musson, Į 
399 pages, 20.95 dol. ir My 
Friead Dylan Thomas, by Da-

Kultūrinė kronika 
TOMAS VENCLOVA UNI

VERSITETE DĖSTYS IR 
LIETUVIU KALBA 

Prof. Marijos Gimbutienės pa-
• algomis įvestas lietuvių kalbos 
Jėstymas Kalifornijos u-te (UC-

A) L >s Angeles. Lietuvių kalbą 
;ia dėstys poe'as Tomas Venclova. 
>'ų metų rudens semestre kursas 
pus eįaamas kasdien nuo pirma-
k ii'o -Vigi penktadienio nuo 2 ligr 

> vai. popiet. Tomas Venclova 
aip pat šiame universitete dėstys 
r semiotika. Visi lietuviai, ypa-
"ai jaunimas, kviečiami pasinau

doti šia proga savo tėvų kalbai 
i.".ii išmokti. 
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: VVAGNER and SONS f 
m>EWRITERS. 

AND CHECKWRITERS į 
ADDING MACHINES = 

i Nuomoja, Parduoda. Taiso £ 
Virš 50 metų patikimas jums s 

patarnavimas įt 
Phone - 581-4111 £ 

5610 S. Pulask) Rd., Ctaicago = 
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ypač rugseje 
dar nebūtu 

L A O I B S A N 9 o I R T l t l E N 
Halr formate JIB te P&toaU>i-QvęmPIĮmi Įa.|įrtt»*rt*?d and * 
Retnsfi-pd to USA. Canada. Bnrepe K n i M bosdraft Pailtog 
Halr Itrhirų: scalp Splittins eodfc ^roątrOkAOtec HAIB. Root 
irrowUi. a.nd restortng NATfUAt. H*fR COLOft. l'rtn* JTB you 
(vili never be BALD or ORET 100j | A n M ) | M _ U s t e 1 in 
r>rusrpi«t Red-Blue Book Drutfm-CB&mBl TJrtftt 8TRAIOHT 
SJTt I A B ; i & JI. 2*57 V . «Oth 8^. 1040 W. 4TUi 8 t , So. 50tb 
\ ve & Mth SU. Cicero. HL. 1147 N. fteM—i A*eu, 88S4 No. 
Milwaiikec Ave.. Orioago, ŲL įgį Motete* LtauM 8 oi 
i R w©̂ k aupph - S« o* Menėj 9t4ix. pflOCpieM fteod TttdaT 

^> 
Manėme, kaip čia dabar Avon 

scena sutalpins tokią minią: 33 
kalbantys aktoriai ir gal kita tiek ji 
statistų? O erdvės klausimą rėži-i] 
sierius David William ir dailis 
ninkas John Ferguson išsprendė 
labat paprastai. Visa scena — tai 
pageltusio dramblio kaulo spal
vos Veronos rūmai. Ant jų grakš
čių (barokinių?) kolonų — ant
rasis aukštas, su kambariais rr 
balkonu. Pilna aktorių žemai, 
tarp kolonų. Pilna jų, kai reikią, 
ir antrame aukšte. Jokio susikim
šimo, jokio vargo su erdve. Pa
baigoj atskiras ir mauzoliejus, 
su Tybako ūr Julietos kapais. Bet 
dėl to laiko negaišinsiu. 

Romeo and Juiiet Stratforde 
paskatinį kartą vaidinta 1968-jų 
vasarą. Buvau sužavėtas anuo 
spektakliu, bet nebeatmenu fo 
detalių. Žinau tik, kad jis buvo 
labai skirtingas (režisavo Doug-
las Campbell). 

Penkiems Shakespeare'o veiks
mams duota tik viena pertrauka 
(AH'š Well... š|met irgi tik su vie
na petrauka). Režisierius D. Wil-
Mams veikalą kirto beveik pusiau, 
ses pertrauka po Marcutio nužu-
4ymo, trečiojo veiksmo vidury. 
Tai buvo dviejų skirtingų dalių 
skiriamoji rifo. Nepaisant, kad 
pirmojoje dalyje žuvo Tybaltas ir | 
MercutiOj savo visuma ji nebuvo 
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KELIONES | 
LIETUVA-
II n i e A f i e s 

mm m m wwp»«ue 4 — iipanhm> 
RUGPIŪČIO 25 IKI RUGSĖJO 3 — SI0S9.00 

1 2 

l i eps Ir uiaamiu 

tmBĖmtnUA 

*n. kefionSse galima atsiskirti nuo grupės 
Bei dviejų savaičių be jokio atskiro 

vioSbečięJ (pe dji 

MARIUS KIELA 
6517 St, Talmao Aw«. 

CMfHr^ NL 68629 
112—4344666 
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I P R I S I D Ė K I M E P R I E 
i LIETUVOS mWĘ 

Gausiems mfisę tautos kankiniams prisiminti ir pagerbti 
Anapilio sodyboje prie Torofto, Kanadoje, statoma (temink
ime arentovė (UtHaaiiiiiii MartsrW 6tatekk T o r t t e l 904-
voi^, kad kankinių pagerbimas toM iaeiaa Ož Toroato ribų ir 
yra visos išeivijos reikalas, kvieSasK ytm tą frojekt% pe> 
remti leftomis. 

Aukas. Tt̂ piMasn lemlaa 
šiuo adresu: 

I 
1 3 

i 

494 kabeH« A H M 
Otit. L 5 B 2 0 2 

$5.99 

9.10 

15.00 

M.« 

6.09 

20.M 
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60RD0N TRAVEL S£RV10E 
Pnutatkri Maža 

GMcaga, Hf. 66661 
312—644-3003 
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Stambesnieji aukotojai bus atžymėti paminklinėje lento
je šventovės sienojo. 

Lietuvos kankimų pamiakfioes šventoves 
vajaus komitetas 

Pavardė, vardas 

Adresas 

Pašto zona 

A a k a $ 

I 

• ~ ~ 

atUIMIMIUMUIIIIHI""" ĮMMiUiMlL«!!BMmflWlb: 

SAUJA SKATIKŲ. Premijuotas romanas 
Kazys Almenas, 249 psl. 

PUTINAS MANO ATSIMINIMUOSE 
M. M. Mykolaitytė-Slavėnienė, 4S2 psl. 
Kietais viršeliais 

NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA, I t. 
Pranas Čepėnas 
543 psl., kieti viršeliai 

BASTCNO MAISTAS 
Bronys Raila 
499 psl., kieti viršeliai 

MINTIS DIALEKTINIAME ŽAISME 
Feliksas Jucevičius 
Z73 psl. 

PENSILVENUOS ANGLIAKASIO LiETUVA 
Vladas Būtėnas 
343 psl., kieti viršeliai 

MIGUEL MANARA. šešių veiksmų misterija 
0. V. Milašius, 94 psl. 

DEBESYS IR PROPERŠOS. Romanas 
Petras Melnikas, 292 psl. 

LKB KRONIKA, III d, 424 psL 
Kieti viršeliai 
Minkšti viršeliai 

ALKANA KELIONE. Eilėraščiai 
Kazys Bradūnas 
115 psl., kieti viršeliai 

VIENOS AISTROS ISTORIJA. Romanas 
Migelis de Unamuno, 199 psL 

TRYLIKTOJI LAIDA. Pasakojimų pynė jaunimui 
Juozas Toliušis, 254 psl. 

BROLIAI PRADĖKIM 
Benvenutas Ramanauskas, O.F.M.. 272 psl. 

NAMŲ IR ARTIMIAUSIOS APLINKOS ŽODYNĖLIS 
Rimas Černius, 75 psl. 

MERGAITE Iš GETO. Romanas 
R. Spalis. Išl. 1975 m., 96$ psl. 

LIETUVIŠKAI-PORTUGALICKAS ŽODYNAS 
A. D. Petraitis — Locija Jodelis, 184 psl. 

KARKLŲ KATINUKAI 
Birutė V vtieoė, 24 psL 

HAMILTONO LIETUVIAI 
Kolektyvas, 111 psl. 

KODĖL KUNIGAS SU ALTORBUM ATSISUKO I ŽMONES 
A. Rubikas 
Liturginių reformų prasmė, 44 psl. 

NYKŠTUKŲ MOKYKLA 
Adelė Jonuš»menė-Abron>aiHonė, « paL 

JAUNAMARTĖ 
Jonas VaMtia, 121 paL 

KCCIOS 
St Yla* 9 p«I. 

PO VASAROS. EflėraSHai 
Vitalija Bogutaitė, 98 psl. 

SAICONAS, istorinė apysaka 
VT. Viieikis. 156 psl. 3J9 

LIETUVIŲ IMIGRACIJOS BRAZILIJON PENKIASDEŠIMTMETIS 
Kolektyvas, 207 psL 

ŽEMAIČIAI 
Aleksandras Pakalniškis, M4 psL *M 

METMENYS, Nr. U 
Vyr. ramkt V. Kavolti, J99 pat 

ANGLŲ KALBOJE 
THE VIOLATION OF HUMAN R1GHTS IN 90VIET 

OCCUPIED LITHUANIA, a repatt for 1979, 19» psL 
THE PROVIDENTIAL PATH 

(Archbishop George Matmaitis 1871-1972) 
Fr. Vlctor Rimšelis 

LITHUANIA MTNOR 
M. Brakas, 394 psl. Moti tliioUoJ 

CONFRONTATIONS WITH TIRANNY 
Edit. Alfred Straumanis 
393 psl., Heti virtellai 

THE SECRET Lff E OF THE POUTICAI FEFUCEB 
Eomaad Narousha, 79 psL 
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MOTERYS PRAVEDĖ, KO DVIDEŠIMT ORGANIZACIJŲ 
NEPADARĖ 

Vos tiktai pasiekė liūdna ži-
rria apie Nijolės Sadūnaitės įka
linimą Chicagos lietuvius, tuč
tuojau sukruto patriotiškai nusi
teikusi lietuviškoji visuomenė. 
Netrukus buvo sušauktas ir su
darytas Nijolei gelbėti komitetas 
S dvidešimties organizacijų. Ot, 
čia ir išsipildė kartą paberti mū
sų išmintingosios Birutes Pūke-
ievičiūtės žodžiai. Esą, nori, kad 
koks nors reikalas nebūtų pada
rytas — sudaryk komitetą. O juo 
jis (komitetas) didesnis — juo 
labiau garantuotas nepasise
kimas. 

Neišvengė viską pramatan-
čios guvios rašytojos pranašavi
mo minėtasis komitetas. 

Lietuvaičių pastangas ieškoti j tų plačiau rašyti apie tokius rei-
teisybės įvertino visad draugis- j kalus, kaip Nijolės Sadūnaitės, o 
kai nusiteikusios ukrainietės.: ne užsiiminėti niekais, kaip ligi 
Per trejetą šimtų parašų peticijai į šiolei, 
surinko Ukrainiečių moterų fede
racija. 

Pirm. D. Bobelienė užmezgė 

Dar tebesant sen. Dole kabi
nete, sekretorė padavė raštelį dr. 
M. Korupai, kad kongr. E. Der-

ryšį su Washingtonu — įteikti j winski laukiąs delegacijos pas 
parašus senatoriui Robert J. j save. 
Dole, kuris yra vienas narių j 

Kongr. E. Dervinskio pagalba 

Kongresmano sekretorė plačia 
šypsena pasitinka ir siūlo visoms 

vad. 'The U.S. delegation to the 
Commission on Security and 
Cooperation in Europe" ir vyks
tąs Belgradan. 

y. , r , „ , , kavą (o toji mus tik ir palaiko 
t, T-» i i i P i i ' - • belaksiančias po Washingtoną!). 

T L S f bfaSdk / v
e f s

a C I T ; T i k r a s sėtuvių bičiulis kongr. E. 
., ,* . 1Jd i r z e !0 1>1S P Denvinski maloniai sutinka, do-

reiKsmingas mėnuo mums, lie-1 . . :. ~ . . 
c . . , . . . , f l , » misi peticija, pataria vieną kopi-Susirmkimai — pasitarimai, tuviams!) 23 d. 2 v. p.p. . T7T? Jf, r>-.,». . . . . . . . .;| • / * * hą paliKti Baltuose Rūmuose. posėdžiai — svarstymai nusitęsė i ~ , . . _ . 0„ v. . , -r Y,TTI T • ? . i TOKIU būdu 23-ciosios anKsty- \ i uctuojau liepia seKretorei susi-

i va rytą Washingtonan išskridc siekti su B. Rūmais, kad priimtų 
f Leontina (Liusė) Dargienė, Chi- ; dar tą pačią dieną. Deja, priims, 

ir ... nuščiuvo. 

J. Daužvardienės šūkis į kovą 

Tuo tarpu mūsų didžioji kovo
toja už lietuvybę ir tiesą Lietu
vos gen. konsule Juzė Daužvar
dienė kaip ir kiekvieneriais me
tais, pasakė pagrindinę kalbą 
Vasario 16-tosfds dienoje, Chica
gos Lietuvių Moterų klubo tra
diciniai kasmet rengiamoje. J. 
Daužvardienė, klubo garbes pir
mininkė, savo tema pasirinko 
Nijolės Sadūnaitės - drąsiosios 
lietuvaitės likimo nušvietimą. 
Anot prelegentės, Simo reikalas 
buvo lietuvių, drąsiai įvykdytas, 
gi kodėl niekas nesusirūpina gi
liai pasišventusią Nijole. Taipgi 
mūsų garbingoji ambasadorė už
metė tinklą, kad šį uždavinį ga
lėtų sau pasiimti Chicagos Liet. 
Moterų klubas. 

cagos Lietuvių moterų klubo vi 
cepirmininkė, Marija Krauchu-
nienė, Ch. L. m. klubo sekretorė 
ir Stasė Semėnienė, viena komi
teto iiariu su trim kopijom pa
rašų. O vieną kopija sudarė dv: 
mi.zmisKos (plaštakos storumo) 
kietais viršeliais, įrištos knygos. 
Airodo, toną spėria. O minti: 
gelia: "kad tik padėtų Nijolei Sa-
dūnaitei!" 

Lietuvos pasiuntinybėje 

Aktyvioji pirm. Dalia Bobelie
nė, nors pati asmeniškų nesėk
mių užklupta, viską pramačiusi, 
sutvarkė planingai skrendančių 
jų kelionę. Jau aerodrome, laukė 
dr. o. Genys. Paskambinus, gau
tas pakvietimas į Lietuvos pa-

! siuntinybę. Dr. St. Bačkis su po-
J. Daužvardienė visados pasi- j nia priėmė lietuvišku nuoširdu-

žymi gražia oratoriška iškalba, Į mu ir vaišingumu 
o jos kalbos visad trumpos, sva
rios — turiningos. Ir taip jos žo 
<djs tapo kūnu. 

D. Bobelienės didžiosios 
pastangos 

Kvapą užėmusios besiklausan
čios klubietės su viešniom sukau
pė pagautą žodį širdyje. Veiklio
ji lietuviškos dvasios klubo pir-

Besišnekant, dr. St. Bačkis pa-
papasakojo, kad jam teko pažin
ti Sadūnaitės tėvus, labai nuošir
džius lietuvius. Ponia Bačkienė 
gi sakė, kad jųjų sūnus kunigas 
citavęs Nijolę Sadūnaitę, kuri 
kalbėjo, kaip reikia mylėti ir ko
voti!.... 

Labai svarbių patarimų gauta 
mūsų pasiuntinybėje iš mūsų 

mininkė Dalia Bobelienė numes-į atstovo. Dr. St. Bačkis patarė 
*ą derlingon d:rvon grūdą sukru-! vieną kopiją parašų nunešti į 
to išauginti. Nedelsdama, ji su i State Departament poniai Patri-
savo energinga valdyba, nu-! cijai Derian, Žmogaus teisių ir 
smaigstė gaires, sudarė planą, iš- j humaniškų reikalų koordinatorei. 
rinko komitetą (labai mažą):i 
Adeline Kutchins, Jean Vance ir į Washingtone priima 20,000 

jos paskutinį žinomą adresą ir t.t 
Beveik pusę ketvirtos Nijolei 

Sadūnaitei išlaisvinti peticijų 
komplektas įteiktas Baltiesiems 
Rūmams, kur jį priėmė ponia 
Margaret Gostanza. 

Nijolės meiles daina 

Išvyka Washingtonan pasise
kė puikiausiai. Padaryta ir 
oasiekta daugiau negu tikėtasi. 
Buvo paimtos 3 kopijos — komp
lektai parašų, bet galvota, kad 
gal su dviem teks grįžti atgal. 
Atbulai. Beveik pritrūko — visos 
viltys išsipildė. 

Nijolė teisme tarė paskutinį 
žodį: — Aš esu teisiama, nes my
liu žmones ir ieškau tiesos. My
lėti žmones yra pati didžioji mei
lė, o kovoti dėl jų teisių yra gra
žiausia meilės daina! Teaidi ji 
kiekvieno širdyje ir tegul ji nie
kados nenutyla! — 

Šitokia meilės daina atsiliepė 
ir per 20*000 širdžių, kurios su
plaukė jai pritarimu. Tikėkimės, 
tiesos svarstyklės nulems teisin
gųjų pusėn. Tikėkimės-

Washingtonas, politika k 
šypsena 

Norėtųsi užbaigti linksmesne 
gaida. Einam Washingtonp gat
ve, saulės nulieta, bet nepliki
nančia. Jaunutė panelė užkalbi
na angliškai: 

— Kas čia dabar dedasi Wa-
shingtone, kad jūs visos tauti
niais drabužiais? 

Rodom bylas, aiškinam reika
lą. Pasirodo — Kristina Buitvy-
daitė, iš Baltimorės, tik atvykusi 
į Washingtoną.Dr. J.-Genys tuo-
jaus užraše į savo knygele. — 
adresą, telefoną. Žmonelė nega
lės pykti — džiaugiasi pirminin
kas naują bendruomeninkę pasi
gavęs. 

Jau stumiam besisukančias du
ris — skubam į pasimatymą su 
sen. Dole. :; 

— Heilo- What beaųtiful cos-
tumes! 

Kad jį devyni! Pats sen. George 
McGovern, kurio taip bijojau 
balsavimams besiartinant... O to
ji nieko nekainuojanti šypsena, 
taip populiari Washingtone, ar ji 
nežveįoja halsų...? 

Belaukiant sutarto pasimaty
mo, nueinam į kafeleriją kavos 
(mus stiprinančios!). Eilutės 
žarnele vejasi. Neįmanoma 

Sen. Robert Dole m Chicagos Lietuvių moterų klubo atstovėmis: M. Krauchuniene (deš.), L. Dargiene ir S. 

LIETUVOS LAISVES KOVU SAVANORE PASAKOJA 
Chicagoje gyvena vienintelė j valgyt, bet algos nemokėjo. 

lietuvė mūsų kariuomenės sava-j Pradėjo grįžti lietuviai iš Ru
nose Stanislava Pranculytė-Stat-j sijos. Frenkelio fabrike padarė 
kevičięnė. Ji buvo viena iš tų la- j barakus, kur grįžtančius skiepi-
bai nedaugelio moterų, kuri, kai jome. Pastebėjau, kad skiepai bu-j 

renos poligone, išvežė į Sibirą ir 
ten iškankintas mirė 06es~upės 
rajone. 

ir 
tik pradėjo organizuotis savano
riai laisvės kovotojai Lietuvoje, 
pati pasiskubino įstoti. Gavusi j į namus, kol persirgs. 
pilną pripažinimą, vėliau, ko
voms pasibaigus, jį net ir žemės 
gavo kaip Lietuvos kariuomenės 
savanorė. 

Iš tos ligoninės perėjau į Karo 
vo pasenę, ^ p ; „ r ^ u ^ v . H § o n i n ę - D i r b a u ' k u r reik*J0: **-
temperatūra tų nebeleisdavo i b o r a t H ° ] f l * ' . . t 1 ! J ^ * uo. Kol kovos ejo, dirbau karo 

igoninėje. Buvo daug .sužeistų, 
Griebiausi gudrumo. Gydytojai Į sergančių šiltine ar kitomis'ligo-

stebėjo, reikėjo skiepyt, bet aš j mis. Pati nesirgau. Spiritu plo-
švirkštą tik pridėdavau prie kū- j viausi ne tik rankas. Ir dabar •'•— 
no, paspausdavau ir visi tie skie-j kodėl aš tebeturiu visus..savo 
pai nutekėdavo paviršium. Ir \ dantis? O todėl, kad gyvenda-

Nijolės Kaveckienės šeimoje, 6446 I žmogus galėdavo grįžti į namus. į ma pas dukteris randu WŠ6 dži-
So. Rockwell, Chicagoje. Gimusi i Paleisdavo kurie neturėjo tem-1 no, burbono ar ko, išskalauju 
1893 m., tai jau dabar turi 84; 
m. amžiaus, bet dar guvi, lazdele 
pasuemdama lengvai pavaikšto., ^ ^ . b a r a k u $ - y ^ ^ išgerti, o aš sau slapčia tandens 

" "*" ~" A """"' j Kai kurie jų buvo tekioj padėty,! l s t l k l i u ^ Įsipildavau. 
i 

Gyvena ji dabar savo dukters 

peraturos. j dantis ir išspiaunu. Negeri**. Ka-
Dienos metu skiepijau, vaka re ! r i n i n k a i b ū d a v o k a iP ragindavo 

Tačiau pasakojasi: 
— Prieš porą metų koją bu- į kad žaizdose kirminų atsirado. I Vedžiau dienoraštį visą laiką 

vau sulaužiusi Kalifornijoje. No-į Vyrai verkė kaip vaikai. Nebuvo; Rusijoje ir būdama Lietuvoje iki 
rėjau apelsinų pasiskint, kritau gerų priemonių. Pavogdavau; pačios okupacijos. Tačiau mano 
aukštielninka, o senatvėj kaulai 
trapūs. 
• J5u. pelnytu pasididžiavimu ji 

paklojo ant stalo pulk Sala-
džiaus pasirašytą kūrėjo savano
rio, liudijimą Nr. 305, pagal kurį 
jį galėjo papigintai važinėti Lie
tuvos geležinkeliais. Prie liudi
jimo tebėra jos jaunutės, tikros 
gražuolės, nuotrauka. 

spirito, pildavau ant žaizdų, 
plaudavau žaizdas ir taip dauge-

vyras pasakė, kad jeigu okupan-
I tai surastų, daug karininkų nu

lį kojų išgelbėjau nuo ampu'ta- į kentėtų. Todėl dienoraštį pada
vimo, i viau vyrui, jis iškasė duobę ir laiš-

j tydamas denatūruotu spiritu sti-
Išgirdau, kad Vilniuje organi

zuojasi Lietuves kariuomenė. Sa
vo brolį ir kai kuriuos kitus lietu
vius paraginau stoti savanoriais. 
Sutarėme trys lietuvaitės: Jadvy
ga Banevičiūtė, Ksavera Žilins-

J 

'*£ Kaip Jūs apsisprendėte stoti j kienė ir aš. gavusios iš valsčiaus 
savanore i Lietuvos kariuomenę? ; pastotę. nuvažiavome į Banio 
—paklausiau jos. 

aegmo. 
— Ar būdama savanorė ka

riuomenės ligoninėse sutikote dau 
giau moterų savanorių? 

— Ne. Išskyrus anas minėtą* 
šias. Ks. Žilinskienė ir J. Banevi
čiūtė dirbo Raudonojo Kryžiaus 

dvarą — vadinamą Meižiu dva-: ligoninėje. Bet Tumaitė — Jeto 

bet tik sekančią dieną. Geriau vė
liau, negu niekad. Kongr. E. 
Denvinski pataria neaplenkti I laukti. Prieky vyrąs tvarką pri-
sen. Percy ir čia pat suveda su 
Scott Cohen iš sen. Percy štabo. 

Sen. Percy jautrus lietuviams 
Sekančią dier ąs pagal sutartą 

laiką — be dešimties dešimtą — 
susitikta su sen. Percy, besku
bančiu į Foreign Relations komi
teto posėdį. 

Stasė Semėnienė (visos klubo 
narės). 

Per nepaprastai trumpą laiką 
•— vos devynetą (laimingas lie
tuviškas skaičius!) savaičių atsi
liepė per dvidešimt tūkstančių 
balsų už Nijolę! Sukruto jauni
mas ir senimas, talkon atėjo į-
vairios organizacijos ir pavieniai 
asmenys. Amerikiečiai su 
džiaugsmu raizgė savo pavardes Gražios, inteligentiškos 

žiūri. Klausiu jo — ar vien dėl 
kavos turi čia valandtefcaas eilėje 
grūstis? Kiek tau reiktą, klausia 
mano užkalbintasis džentelme
nas. Pats nuėjęs df. J. Geniui ant 
padėklo ketvertą puodukų susta
tė. 

— Manai, jis tim H «»ą pada
rė? Jis tik tavo taut. drabužį pa
gerbė, — filosofžkai nuramino 
mūsų abi bendrakeleivės. 

O vis dėlto t«W <K»ateliiienui 

Jam įteikta informacija apie 
Nijolę Sadūnaitę ir knygutė ang
lų kalba apie jos teismą. Senato
riui Percy padėkota už jo stiprų 
pareiškimą prieš Pabaltijo kraš
tų pavergimą, priespaudą bei ru
sinimą. Ši jo mums, lietuviams, j pasakiau, kad Washingtone 
taip reikšminga ir svarbi kalba i s _ . . . . ,, «. -«~ 
•J- u- i i- i - J ! • žmones mieli, paslaugus, malo-
ideta birželio I o d. kongreso re-j ' ~ yT 
korduose. Sen. Percy gi žodžiais at-! n u s P a m a u t i . Politiką, kaip 
vykusioms — jis turįs jautrią vie-j biznis, bengiasi tave patraukti, 
tą savo širdyje lietuviams, o ypač 
po jo vizito Lietuvoje. 

savo puseri -palenkti, gal ateity 
balsą gaus... 

balsų. 

Antrą valandą po pietų sen. 
Robert J. Dole priėmė savo kabi
nete atvykusią iš Chicagos dele
gaciją, dr. J. Genio lydimą. Dr. 
Myron Korupas (ukrainietis) la
bai mielai tarpininkavo, būda
mas ryšininku tarp delegacijos ir 
senatoriaus. 

iš- macijos apie Sadūnaitę įteiktos j tų. Miegas,'kuriame 08 procentų 
State Departmente Žmogaus tei- juodukų, jis, palyginant, švarus. 

• - Čia gana ilga istorija. Bu- j rą 
vau Tartu ir Gardine baigusi i 
akušerės bei felčerių mokyklas. 
Kilus Didžiajam karui, mane ru
sai mobilizavo ir nuvežė į Vitebs
ką, kur priskyrė dirbti cholera ser
gančių ligoninėje. Paskiau pa
skyrė sanitarinio traukinio me
dicinos skyriaus vedėja. Su lietu
vių pabėgėlių traukiniu nuvežė 
į Jaroslavlį. Ten tremtinius ap
gyvendino barakuose. Vėliau ma
ne perkėlė arčiau fronto teikti 
medicinišką pagalbą apkasų 
kasėjams Rusijoje, ties Plevako 
dvaru. Krakmolo fabrike man 
buvo pavesta atidaryti perrišimo 
punktą, ambulatoriją. Kai pradė
jo artėti frontas, teko dirbti de
šimtos armijos perrišimo punkte. 
jMediciniškai aptarnavome čia | 
kareivius, darbininkus, ūkinin-

B ai tuose Rūmuose Kas jd rrru, kad W,4Shingtono 
veidas keičiasi. T&& skaityti, kad 

Antrą valandą po pietų infor-i jis darosi vienas augiausių mies-

sąrąše ir pakišdavo draugams,. vaizdos sen. R. Dole, priėmęs 
paragindami. Ir taip — peticiją su parašais, pažadėjo dė- sių ir humaniškų reikalų koordi-Įo juoduosius stumia atgal iš is-

Nuo Kanados ligi Meksikos, ti visas pastangas Belgrade. Jisinatorės Patricijos Derian pava- Į tisų kvartalų baltieji. Netoli Ka-
nuo Atlanto ligi Ramiojo van- sakėsi žadąs susitikti su lietuviais duotojai Heidi Hanson. Moteris- j pitoliaus. <ur viskas fcavo juodų-

Stanislova Pranculyte-Statkevičienė 

šikienė ir Sidzikauskaitė — Šal
kauskienė gavo savanorių me
dalius ir žemę. Ketvirtoji iš mū
sų savanorių žuvo. Ją nušovė ru
sai. Pavardės neatsimenu, tik, 
rodos, buvo vaistininko žmona. 

Kovoms pasibaigus Statkevičie-
nė perėjo dirbti į Higienos k bak
teriologijos institutą, kur dirbo 
laboratorijoje, Pasteuro stoty, 
raupų skiepu skyriuje ir su susir
gusiais venerinėmis ligomis. 

Artėjant bolševikams, su savo 
dukromis (kurių viena buvo 
medicinos studentė, o kitacTme
tų), drauge su darbinkAa» iš 
ūkio arkliais pabėgo į Vaka
rus. Buvo bombarduojamoje 
Tilžėje, kol su nuotykiais pateko 

,.r, gaudami pastotis, kartu su * }l^n^ stovyklą. Ameriką pasie
kus kurie tik buvo reikalingi pa- p e t r u i č i u n u v a ž i a v o m e į Kauną.! kusi 1949 m. pateko į Uifcianą. 
galbos. 

Revoliucija mane užklupo 
Panemunėje organizavosi kariuo-1 Buvo paskirta dirbti Grtfid b -
menės daliniai, ir aš ten įstojau!, , , , .. . - if 

_ - . .. , - ^ i .. . , . - w Hand laboratorijoje, Sv. Pranciš-
fronte. Palikusi armiją, vykau i slaugyti susirgusius kareivius. Me- ' J ' 
Minską, kur patekau į gail. sese-; diciniška pagalba buvo labai r e i - ; k a u s ligoninėj. Ten gavojriliety-
rų bendrabutį. Netrukus Mins-;kalinga, nes siautė gripas, ir mes;bę. Pagaliau 1955 m. aps%yveno 
ką užėmė vokiečiai. Turėjau dirb- j turėjome daug sergančių savano-! Chicagoje. 
ti Vokiečių karių ligoninėje. At- j rių. Vieni pagijo, kiti mirė. Čia 
likau vadinamą karantiną ir ga-1 pergyvenau ir komunistų orga-
vau leidimą važiuot į Lietuvą pas! nizuotą sukilimą. 

denyno bangomis liejosi parašai,; (k u n Kaniausku) Vienoje, Aus-'.ku jautrumu ir smalsumu, ji ne
su šauksmu: "Laisvės Nijolei Sa-; trij.oj.e § ^ ^ „ 5 kalbėjo, kad į paprastai smulkiai klausinėjo a-

j mūsų (amerikiečių) spauda ture-1 pie Nijolės Sadūnaitės padėtį, 

jų apgy\entą, dabar pastatyti 
liuksusiniai hoteUai, kaip Hyatt 
Regency ir kiti. 

motiną Molovėnų okolicoj, Šiau
lių apskr. Tėvas jau buvo mi
ręs. Išbuvusi pas motiną trejetą 
dienų, nuėjau dirbti į apskrities 
ligoninę, paskyrė į baraką, kur 
gydė rusų belaisvius. 

— Kiek ilgai išdirbote toje ka-
kariuomenės ligoninėje? 

— Gal praėjo metai laiko, kol 
ištekėjau už Įeit. L. Statkevi-
čiaus. Vėliau jis buvo pasiekęs 
pulkininko laipsnį. Bolševikai jį 

Davė man kambariuką, davė i su kitais karininkais areštavo Va-

*-
Dabar ji sako: 
— Aš visiems lietuviams sakau, 

kad mylėdami savo kalbą, mo
kytųsi svetimų kalbų. Man gy
venime daug padėjo, kad dau
giau ar mažiau mokėjau lietuvių, 
latvių, estų, ukrainiečių, rusų, 
vokiečių ir lenkų kalbas. 

Juozas Prunslds 


