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Kertine parašte 
0 kodėl nesiekti maksimumo? 

"Išlaikyti lietuvybę išeivijoje!" 
— tai kasdieninė mūsų kalbų ir 
mūsų spaudos įprastoji frazė. Bet 
pagaliau norisi ir paklausit: ko
dėl tik šiaip taip išlaikyti kas 
buvo ir kas yra? Kodėl tos lietu
vybės čia nepapildyti tuo, ko dar 
nebuvo nei tėvynėje, nei išeivijo
je? Kodėl pirmoje eilėje nepra
turtinti lietuvybės visai naujais 
ir kūrybingais įnašais, nepasi
tenkinant vidutiniškumu, o sie
kiant maksimumo? Man atrodo, 
kad šia kryptimi turėtų ir 
būti koncentruojamos visos gy
vosios išeivijos pastangos. 

Gal kas ir suabejos, jog tai iš
eivijoje neįmanoma. Jog viskas 
čia turi blėsti ir pasibaigti. Am
žinybės matu visa tai svarstant, 
žinoma, gali būti ir teisybė. Juk 
Ir istorijos epochos, ir žmogaus 
gyvenimas žemėje nėra amži
nas. Bet vis tiek dėl to tik retai 
kuris žudosi. Svarbiau yra, kad 
istorijos epocha ir žmogus palik
tų prasmingus savo egzistencijos 
pėdsakus kūrybiniuos ir nesunai
kinamuos užmojuos. Ne tiek 
svarbu, kaip ilgai ta ar kita ap
raiška ar žmogus gyvens, svar
biau, ką jie duotame laike pada
rys. . 

Savaime suprantama, jog rei
kia visomis priemonėmis rūpintis, 
kad išeivijos dvasinė gyvybė il
giausiai išsilaikytų. Bet dar la
biau reikėtų rūpintis jos dabarti
mi, kad jinai nebūtų tuščia, kad 
k'vik galima' daugiau joje bū
tų pasiekta prasmingų maksimu
mo viršūnių. O kartais gi tiesiog 
pati istorija pakiša išeivijai gy
venamos dienos prasmę. Tai 
tie laikotarpiai, kai pagrindinis 
tautos kamienas pavergiamas 
plėšrūno kaimyno ir kai laisvas 
tautos balsas gali skambėti tik 
išeivijoje. Tada ir išeivijos pras
mės nereikia ieškoti. Ji būna la
bai akivaizdi — pavergtos tautos 
laisvė. Visų sričių kūrybinei veik
lai šis tikslas turi būti prieš akis. 
Ir jis turi būti siekiamas nebūti
nai vien visuomenine ir politine 
veikla. Pasauline plotme artėjam 
prie tikslo ir kiekviena kultūrine 
•—kūrybine pastanga, kuri savo 

rezultate peržengia tik ''išlaiky
mo" bei vidutinybės ribas, lai

mėdama maksimumą. Man dingo
jas, kad šiuo metu ir tėvynėje tuo 
pačiu remiamasi, kur visus stip
rina vakarietiškas kultūrinis 
pranašumas prieš brutalia ir 
nuogą rusų jėgą. 

Visa tai dar nereiškia, kad mes 
svečiuose kraštuose turėtume su 
savo pakalnėmis ir su savo vir
šūnėmis užsisklęsti tik savuose 
tautiniuose getuose. Anaiptol! 
Tačiau tik sąmoningas kultūri
nis subrendimas savo bendruo
menėje, neš ir savo tėvų bei pro
tėvių tautai ne vien tik dvasinius, 
bet ir visai praktiškus vaisius, 
dirbant taipgi savo gyvenamų 
kraštų vienokiose ar kitokiose 
srityse. 

Šitai galima konkrečiai pa-
iliusturoti Kanados ukrainiečių 
pavyzdžiu. Cia rašančiam šią 
vasarą teko įžambiai automobi
liu pervažiuoti Kanadą nuo Pa
driko iki Didžiųjų ežerų. Buvo 
netikėtas atradimas, kai Britų 
Kolumbijos, Saskačevanos ir Ma-
nitobos prerijų gamtovaizdžiui 
daug kur buvo būdingos mieste
lių, bažnytkaimių ir kaimų bi-
zantiškossios architektūros baž
nytėlės, liudijančios, kad čia yra 
ukrainiečių apgyventi plotai. Di
desniuose miestuose visur rasi 
puikiai įrengtus užkrainiečių kul
tūros centrus, muziejus, ir kitas 
turistines atrakcijas^ neišskiriant 

Aš noriu grįžti į sceną, tarė pa
sakos herojus. 

Gerai, atsakė karalius (burti
ninkas, pamotė, patėvis slibinas), 
bet prieš tai turėsi užbaigt keletą 
darbelių: sunešiot geležines klum
pes, išverpt tris vagonus pa
kulų, atrast varlę su žvaigžde ant 
pilvo (išvengt psichiatrinės, iš
sisukt darbo stovyklos, gaut vizą 
išvykimui į užsienį, atrast kelią į 
sceną svetimame pasaulyje). 

Rugpiūčio trečiąja Stamfordo 
mieste įvyko ypatinga premjera, 
kuri priminė pasakos baigmę. 
Hartmano' teatro konservatorijo
je Jonas Jurašas pastatė Amalri
ko farsą "Rytai — Vakarai" ir su
grįžo i sceną po ketverių metų 
prievartinės tylos. Pasaka baigėsi 
laimėjimo puota. 

Mums Amerikoje, sekusiems jo 
lietuviškąją ir sovietinę scenos 
karjerą iš tolo — iš straipsnių, 
nuotraukų ir pasakojimų — ši 
premjera suteikė progą betarpiai 
susipažinti su jo teatrine rašyse
na. Tą vakarą abstraktusai Jura
šas mums tapo konkrečiu reži-

kimis netiki. Negi galima būtų 
įsivaizduoti mūsų Maronio sta
tulą Illinojaus sostinėje Spring-
fielde. O štai kiekvienam turis
tui Kanadoje teikiamuos infor
maciniuos leidiniuos randi jauno 
vyro nuotrauką. Tai visų šalies 
greitkelių ir turizmo kaip ir mi-
nisteris ar direktorius. Žiūri pa
vardę. Neabejotinai grynai uk-
rainietiška pavardė. GaJ sakysite, 
jog tai įmanoma tik Kanados są
lygose. Bet vis tiek Amerikos ir 
Kanados (palyginime, nerastume 
tokio didelio skirtumo, kad bent 
kiek panašaus negalėjo ir negali 
būti įvykdyta taipgi Amerikoje. 
Bet reikia ukramietiško sąmo
ningumo*, kultūrinio aktyvumo, 
nesitenkinant vien vidutinybe, 
bet siekiant viršūnių tiek savo 
bendruomenės, tiek visos Kana
dos gyvenimo plotmėje. Todėl ir 
Kanados ukrainiečių balsas už tė
vų žemės Ukrainos laisvę yra 
stipriausiai girdimas ne vien tik 
Kanados parlamente, bet ir visa
me pasaulyje. 

Tačiau nenusiminkime. Ir lie
tuvių išeiviškoji veikla ir kūrybi
nės pastangos neretu atveju nė-

sieriumi: legenda įgavo kūną. 
Jau .patsai pjesės pasirinkimas 

patvirtino būdingą Jurašo — me-
ininko bruožą — drąsą ir palin
kimą į riziką. Amalriko "Rytai — 
Vakarai" priklauso Rytų Euro
pos absurdinės dramos šeimai, 
bet neprilygsta nei lenkų Mroze-
kui, nei čekų Haveliui. Autorius 
vaizduoja sovietinę tikrovę, kaip 
modernus dailininkas kuriantis Į 
kolažą, klijuodamas prancūziško 
farso (lovos, meilužiai, netikros 
tapatybės), siurrealistinių skoli
nių politinių anekdotų ir enci
klopedinio folkloro iškarpas. Sta
tyti tokį farsą Amerikos provin
ciniame mieste su jaunais akto
riais, reiškia flirtuoti su katastro
fa. ("Jei neužjosi ant stiklinio 
kalno, tau nukirs galvą"). Jura
šas labai rizikavo, ir todėl jo lai- Į 
mėjimas dar įspūdingesnis. 

Amalriko farso turinį neleng
va susumuoti. Jis buvo užsimin
tas jau praėjusios savaitės šiuos 
kultūriniuos puslapiuos. Čia 
brūkštelsiu tik kelias pagrindines 
situacijos linijas. Į didingos pra
eities ir pilkos tarybinės dabarties 
miestą — Suzdalę — atvyksta 
jaunas studentas su pagyvenusia 
kokete, seksualinių ir viduramži
nių studijų savaitgaliui. Bet kaip 
ir tradiciniame farse, viskas išei
na kitaip, negu jo buvo planuota. 
I jo dienotvarkę įšliaužia politi-' 
nis instruktorius Ivanovas, kuris 
vėliau pasirodė esąs kiniečių šni
pas, ir automatu besišvaitantis 
nepilnamečių mergaičių patai
sos namų prižiūrėtojas. Jaunasis 
studentas susitinka merginą, su 
kuria jiedu svajoja pabėgti į platų 
pasaulį, bet ant juodviejų pabai
goje užsidaro narvas. 

Amerikos teatre jau pagarsėju
sio dekoratoriaus Akiros Josimu 

ir milžiniškos ukrainiečių vely-j ra vien šapas. Tai liudija ir o-
kupanto nervingumas, ir nesi-kinio margučio skulptūros kur 

nors viešame miesto ar mieste
lio parke. Pakelės užkandinėse 
patarnaujančios jaunos mergai
tės, užkalbinusios turistą, visada 
nukreips tave į tą ar kitą vietos 
ukrainietiškąją atrakciją. O vi
sos tos mergaičiukės greičiausiai 
yra jau ketvirtos kartos Čiagimės 
ukrainietės. Dar labiau nustem
bi, kai Manitobos provincijos sos
tinėje Winnipege, prie pagrindi 

sispindėjo Jurašo režisūrinis už- mentai 
mojis. Salės viduryje, tarp dviejų 
žiūrovų grupių, buvo matyti 
paprastas "viešbučio kambarėlis" 
su dviem lovom ir stalu. Iš dviejų 
pusių kambarėlį stelbė aukštos 
spygliuotų vielų tvoros. Už vie
nos tvoros aukštyn stiebėsi labai 

Jauniesiems Hartmano konser
vatorijos studentams Amalriko 
pjesė buvo nepaprastai kietas rie
šutas. Jie ne tik turėjo įsijausti į 

. 

tikroviškas, beveik socialistiniai 
realistiškas, lagerio sargybos bok
štas, kurio prožektoriaus šviesa 
slankiojo ir per žiūrovų veidus. 
Už kitos spygliuotų vielų tvoros-
didžiulis plakatas su Leninu kla
siškoje kalbėtojo pozoje ir užra
šu rusiškai: "Pirmyn į komuniz
mą"! Aukštai, kaip praeities var
pų aidai, kabojo viduramžiško-

ros scenovaizdyje gana tiksliai at-' šios Suzdaiės miesto pastatų frag-

liaujančios jo atakos išeivijos ad
resu. 

O prie maksimumo viršūnių 
grįžtant, pakopa ir Šių metų tau
tinių šokių šventė Chicagoje, kai 
dar prieš mėnesį buvo visi bilie
tai (10.000) išpirkti, o jaunų Šo-} 
kėjų _ 2000. Bet vis tiek 
pasitempti reikia dėl to, kad to
kių pavieniai ir kolektyviai pa
siektų viršūnių būtų daugiau, 

ių valdžios rūmų randi ne kie- Į kad jas neužgožtų tik kuklus 
"lietuvybės išlaikymo" siekis, o 
augtų daug ambicingesnė ir 
prasmingesnė lietuvybės papil
dymo pastanga. 

k.brd. 

m 
no kito didžiausią skulptūrą, o 
kaip tik ukrainiečių tautinio at
gimimo poeto (lyg ir mūsiškio 
Maironio) Taraso Ševčenkos. 
Žiūri pakeleivis ir beveik savo a-

DVIDEŠIMT ŠEŠTASIS 
"DRAUGO" ROMANO 
K O N K U R S A S 

1. Dienraštis "Draugas'* skelbia dailiosios prozos: romano, 
apysakos dvidešimt seštąji konkursą. Rankraščius {teikti pa
skutinė data yra 1976 m. lapkričio 1 d. 
2. Geriausiojo korinio autorini skiriama 1.00G dolerhj premija, 
šia metu konkarso mecenatai yra Angelė ir Algis Raulinaičlai 
iš Los Anjjeles, Calif. 
Komisijai neradus tinkamo kurinio, premija neskiriama. 

3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis tori 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio for
mato poslapių. 
4. Kdrinhis shjsti adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai. Drangas, 4545 W. 63rd St, Chkago, m. 60629. 
5. Sprendimo bešalifilcurani laiduoti autoriai tori pasirašyti 
slapyvai dau, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę h- adresą, ten pat {rašant kūrinio antrašte ir pa
sirinktąjį slapyvardj. Teisėju komisijai išrinkus premijuotrną 
kūrinj, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. 
6. TOkstamSo doleriu premiją gavęs autorius be papildomo ho
noraro pirmosios lakios teise perleidžia "Drausrni", {skaitant 
teise spausdmti dienraštyje ir išleisti atskiru leidimu arba tik 
išleisti atskiru leidiniu. Premijos nepaskyrus, autoriai spausdi
nimo sąlygas nuspręs, susitarę sa "Draugu". 

iems labai svetimą ir beveik neį
manomą suprasti sovietinį pa
saulį, bet ir interpretuoti savo 
vaidmenis su to pasaulio poteks
tėmis ir aliu^ijomii. Režisierius iš 
jų reikalavo labai plačios panto-
miminės išraiškos skalės, staigių 
nuotaikos šuolių, nepagrįstų 
įprastine buitiniai — psichologi
ne motyvacija. Kai kurie jų sten
gėsi atpirkti savo patirties stoką 
ir netikrumą kuo platesniais ju-
desiafs ir grimasomis, nukrypda
mi į paviršutinišką šaržą (pvz. 
Meilužė — Anne W. Scurria). 
Antra vertus, iš kai kurių jaunų
jų aktorių Jurašas išgavo ypa
tingų pasekmių ir per labai 
trumpą repeticijų laiką sugebėjo 
atskleisti ir konkretizuoti jų po
tencialų, dar nepražydusį talentą. 
Ypač Brian Mceleney sukūrė la
bai įdomų vaidmenį, daug sudė
tingesnį už Amalriko. Politinio 
instrukturiaus charakterio apy
braižą. Kartais primenentis jau
ną Suslovą, kartais Dickenso 
Uriah Heep, jis vaidino visu savo 
kūnu, labai plačiai ir drauge sub
tiliai, pro karikatūros rėmus siek
damas ir pasiekdamas tragiškų 
užuominų. Veikėjas — karikatū
ra įgavo beveik dostojevskišką di
mensiją. (Būtų labai įdomu pa
matyti Jurašą, statantį Dostojevs
kio inscenizaciją, ypač "Biesus"). 
Aktorių entuziazmas ir atsidavi
mas bei jų vaidybiniai pasieki
mai liudija dar vieną Jurašo ta
lentą — sugebėjimą dirbti su jau
nais, nesukauėjuiiais aktoriais ir i besi tęsia. 

uždegti juos teatriniam nuoty
kiui. 

Jurašo rankose Amalriko f ar* 
as scenoje pakito gerąja pras

me. Jisai neturi Becketo veika
lams būdingo kalbinio, poetinio 
audinio ar Ionesco pjeses ženk
linančių sceninių metaforų. 
Nepažeisdamas autoriaus pagrin-
diniujų idėjų, Jurašas praturti
no "Rytus — Vakarus" giluminiu 
matavimu ir poetiniu polėkiu. 
Farsas suskambėjo, kaip poetinė 
baladė. Geras pavyzdys čia būtų 
pataisos namų mergaitės. Farso 
tekste jos tik tematinė užuomina. 
Spektaklyje jos tampa tarsi pan-
tomiminiu choru, svarbia visu
mos dalimi. Tai irgi atrodo Jura
šo —režisieriaus būdinga savy
bė: jis ne pjesės iliustruotojas, bet 
lygiateisis kūrėjas, kurio asmeny
bė scenoje koegzistuoja su auto-

I riaus, neužgoždama pastarosios. 
Spektaklyje buvo ir "oro duo

bių". Kai kurios jų buvo susiju
sios su nepakankamu aktorių su
gebėjimu. Pvz., George Bliss 
Prižiūrėtojo vaidmenyje neturė
jo jam būtir~ autoriteto ir auto
matiškai sumažindavo įtampą ir 
savo aoizodų "elektrinį krūvi". 
"Indiškoji'* ir "kinietiškoji" in-
terliudi.ia prašėsi aiškiau inte
gruojamos į spektaklio tekinę 
(nors reikia paminėti, kad ir far
so tekste jos at- odo esančios gana 
dirbtinai įspraustos). Bet ir tose 
"oro duobėse" jautėsi režisieriaus 
ranka, neišskydo spektaklio rim
tis ir tempas. 

Rugpiūčio trečiąją iš Hartma
no teatro scenos į mus bylojo to
talinio teatro puoselėtojas, ku
riantis savitą sceninę poeziją. Sa
vo vizijai reikšti Jurašas naudo
jasi visais teatro elementais — 
judesiu, garsu, spalva, šviesa. J i e 
scenos elementai tai jungiasi vie
non melodijon, tai išsiskiria h" 
kontrastuoja vienas kitam, kaip 
japonų teatre. 

Spektaklio metu nuolat girdė
josi sovietiniams piliečiams taip 
gerai pažįstami radijo laidų truk
dymo garsai ir Laisvės Radijo per
duodami Amalriko gyvenimo 
fragmentai. Trukdymo triukS-
mas buvo drauge ir politinis ko
mentaras, ir spektaklio ritmo pa
grindinis motyvas. Spektakliui 
baigiantis, radijui pranešant apie 
Amalriko išvykimą iš Tarybų 
Sąjungos, scenoje aplink du jau
nuolius užsisklendė narvas, pa-
laidojantis jų viltis išvykti. Švie
sai temstant, teliko vis garsėjan
tis radijo trukdymo garsas. $i& 
daugialype scenine metafora, sa
vo paties, Amalriko ir jo veikė
jų likimų sugretinimu, dramatiš
ku laisvės — nelaisvės kontrastu 
baigėsi Jono Jurašo amerikinis 
scenos debiutas Stamfordo mies
te. 

Stamfordo spektaklis drauge 
yra ir pradžia Jau ankstyvą rug
sėjį Jurašas pradės Jean Anouilh 
"Antigonės" repeticijas Yale uni
versiteto *'Dramat" teatre. Drau» 
ge veriasi ir kitos labai įdomios 
teatrinės durys. Atrodo, kad bus 
suklydę ir Jurašui iš tėvynės ne
pasisekimo linkėjusieji, ir išeivi
jos skeptikai ("Prasimušt į Ame-
merikos sceną? Neįmanoma T) 
Stamforde prasidėjo nauja tarp
tautinė scenos karjera. Pasaka te-
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Pastabos apie ketumi 
Stratfordo spekta i-# -? * * s 5. 

ALFOiVSAS NAKAS 

Dvidešimt ketvirtasis Stratfor
do (Ontario) festivalis prasidė
jo birželio pradžioj ir baigsis spa
lio gale. Šekspyras, kaip dera 
Stratfordui, groja pirmuoju 
smuiku — iš dešimties veikalų, 
repertuare šešios jo dramos. 

Pirmąjį kartą šią vasarą Strat-
tordą aplankiau liepos 24 ir 25 
dienomis. Išgyvenau trijų 
Shakespeare'o veikalų spektak
lius. Apie juos iš eilės čia patei
kiu po keletą įspūdžių. 

# * 
Venecijos pirklys 

Ak, žydas Shylock.. Hume 
Croriyn ji suvaidino neapsako
mai puikiai. Kaip jis derėjosi dėl 
skolintojo gyvo kūno mėsos sva
ro, ka ip jis troško tą svarą "arti 
Širdies" 8 skolininko atsiimti, 
kaip išgyveno, praradęs dukterį, 
pralošęs bylą, netekęs turtų! 
Žydas, žydo, žyde! Buvo scenų, 
kad publika juokėsi, kur nereikė
jo juoktis.(Ar ne nacių Berlynui 
Šekspyras prieš keturis šimtus 
nwtų šį vefkalą kūrė?) Kai jis, 
\isų suniekintas, sverdėjo iš sce
nos, įsivyravo mirtina tyla. Kai 
j U iš akių dingo, sprogo plojimų 
kruša. Kai jis išėjo paskutiniam 
pasirodymui po spektaklio, pub
lika ilgai plojo sustojusi. Visa 
publika šitaip — tik jam vienin
teliam. Sekančią dieną kai kurie 
atsistos ir prieš Hamletą — Ri
chardą Monette, bet ne visi. 

Jeigu Hume Cronyn buvo ne
pamainomas tragiškos veikalo 
pusės išryškintojas, tai komediją 
vaidino bent keli puikūs aktoriai. 
Visų pirma — Portia. Jackie Bur-
roiighs ne tik mokėjo koketuoti 
su jos rankos siekiančiais kilmin
gais vyrais, bet ir labai impresy-
viai nuteisė žydą Shylocką. Ar-
ragono princd vaidmeny Fr«ank 
Maraden irgi pasireiškė kaip ge
ras komikas. Bet publiką iki ašarų 
juokino Bemard Hopkins, Laun-
celoto, Gobbo vaidmeny, ir Mer-
vyn Blake, Senio (tėvo) Gobbo 
rolėje, ypač pirmasis. 

Kiti didelį įspūdį palikę akto
riai: Denise Fergusson, vaidinusi 
Nerašą, Domini Blythe — Jessi-
cą, iš dalies Dorian (Joe) Clark, 
negras, atlikęs Morocco princo 
rolę ir Max Helpman, trumpa
me Tubalo vaidmeny. Nei Niek 
Mancuso (Bassanio), nei Lewis 
<5ordon • (Antonio) nepasižymė
jo tiek, kad čia, po penkių dienų 
rašydamas, jų veidus tebematy-
etatt. 

Kaip keistai buvo aprengti ak-
toriei vyrai, matysite nuotrauko
je. Kairėje sėdi du r$-to šimtme
čio eilute, batais, getrais Anto
nio. 

T rumpa išvada:,jeigu visa kita 
ir nebūtu aukščiau vidutinišku
mo, vien dėl Shylocko — Hume 
Cronyn verta į spektaklį veržtis. 
Jis ilgai liks atminty. 

Antonijus ir Kleopatra 

Detalės ilgai galvoj palieka, y-
pač jei tos detalės yra moterys. 
Pasitikrinęs rašytą Festivalio isto
riją, suradau, kad paskutinį kar
tą Us veikalas Festivalio teatro 
scenoje matytas šešasdeširat 
septintaisiais, tad prieš devyne
rius metus. Tuomet Kleopat
ra bei jos rūmų damo; Charmian 
ir Inas scenoje švaistėsi taip ar> 
reagtos. k*>d atrodė, jog krūtys iš
siverš ir regėsime topless žaidi
mą. Šio sezonč Kleopatra (Mag
d e Smitri, Charmian (Jan Kudel-
ka) i r Iras (grynakraujė negrė 
?atric4a Idlette) buvo aprengtos 
taip, t a d tik įų vmdm taragčjo-
me ir tik labai retais j t ve^ i s 
paskutini kojų sprindį. Spėju, kad 
ne vien dailininkės Daphna Darė 

čia nuopelnas, o veikiau reži
sieriaus Robino Phillipso. Ap
lamai, kiek pirmu nuvažiavimu 
mačiau —trijų veikalų spektak
liuose — nebuvo nė vienos pus
nuogės moters. Ir spėlioju: ar 
tai keleto veikalų režisieriaus, 
antramečio Stratfordo festivalio 
meno direktoriaus Robino Phil
lipso nauja kryptis? Pemai jis to
kiu kuklumu nepasižymėjo. Per
nai buvo pusnuogiai visi, vyrai 
ir moterys. Bet grįžkime prie rei
kalo. 

Be jokios abejonės, spektaklio 
žvaigždė buvo Maggie Smith — 
Kleopatra. Režisierius sugebėjo 
parodyti ją isteriška egoiste, lau-
kiniškai pavydžia, savo Aš sta
tančia aukščiau visų reikalų. 
Pirštu prikišamai parodė: štai 
kokios asmenybės anuomet val
dė imperijas (Aš negalėjau vėl ir 
vėl negalvoti apie šių dienų " im
peratorius" a la Aminas). 

Iš triumvirato vyrų, kaip ir 
reikėjo laukti, Markas Antonijus, 
Čia trumpai vadinamas Antony, 
daugiausia triukšmo scenoje kė-

-• lė. Jj vaidino Keith Baxter, Šekspy
ro veikalų* teatruose ir kelių fil
mų aktorius, į Ontario Stratfor-
dą tik šįmet atėjęs. Kol kas jis 
Čia į pačias padanges neiškilo. 
Man didesnį įspūdį padarė Alan 

.Scarfe, Oktavijaus Cezario vaid-
| menyje. Max Helpman trum
piausioje Lepido rolėje irgi stip
riai pasireiškė. Iš vyrų dar labai 

: ryškūs buvo Levvis Gordon, tu
rėjęs labai ilgą ir svarbią Domi-
tiaus Enobardo rolę ir Frank Ma
raden, puikiai užsiangažavęs ke
liuose pasirodymuose žynio 

i (Soothsayer) rolėje. O iš moterų 
į— Domini Blythe, Oktavijos ro
lėje. Rami, meili, kukli — tikra 
priešingybė Kleopatrai. 

Man "Antonijus ir Kleopatra'" 
labai didelio įspūdžio nepadarė. 

Hamletas 

Iš 37 Šekspyro veikalų Strat
fordo festivalyje gal tik vienas ar 
du nebuvo nė karto vaidinti. 
Hamletas čia tretį kartą. Buvau 
matęs tik antrąjį 1969 metais, 
režisuotą Johno Hirscho. Tuo
met Hamletą vaidino Kenneth 
Welsh,ir kai kurias scenas vis dar 
atsimenu. Šiemetiniam Hamlete 
trys poros: du režisieriai -—Ro
bin Phillips ir William Hutt; du 
patys Hamletai — Richard Mo
nette ir Nicholas Permell;'ir dvi 
Gertrūdos — spektakliuose su 
Monette-Patricia Bantley-Fisher, 
o su Pennell-Pat Gallovvay. 

Mačiau spektaklį su Monette ir 
Bentley-Fisher. Cia Hamletas bu
vo staigus, nepažaboto tempera
mento, daugiausia grubus ir daž
nai brutalus, ypač su abiem mo
terim. Kai stumdė savo motiną 
Gertrūdą, tėvo nužudymo sąmoks-

Šekspyro "'Venecijos pindys" Stratfordo (Kanadoje) festivalio scenoje šią vasarą. Iš kairės \ dešinę: Levvis Gor
don — Antonio, Robert Benson — Solanio, Rod Beattie — Salerio, Jackie Burroughs — Portia ir Hume Cronyn 
— Shylock. Nuotr. Roberto C. Ragsdale'o 

šėle? įsiveržė į sceną, klaikiai 
šaukdama, ir apstulborne. Ap
rengta sunkiais, tamsiais rūbais, 
iki smakro uždengtu kaklu. Per 
pečius — ilgas pagalys, lyg naš
čių skersinis. Abi rankos per rie
šus įmautos į pagalio galuose 

\ įtaisytas kilpas. Atėjo ne rami ir 
| poetiška, bet agresyvi, pavojin-
i ga beprotė. Kai su tuo "naščių" 
pagaliau apsisukdavo, tai ir Gert
rūda, ir Claudia, ir visi didikai 
šokdavo į šalį. Tai bent Ofelija! 
Ofelija, kurios aš jau niekada 
nepamiršiu. 

Didžiausiu minusu laikau 
Hamleto statymą ankštokoje 
Avon teatro scenoj0. Gaila, kad 
taip jie šįmet padarė. 

Kai mano įspūdžius skaitysite, 
'rns maždaug vidurys Stratfordo 
festivalio sezono. Bandykite gauti 
bilietus bent jau į "Veneci
jos pirklį" ir į Hamletą'' 
lėsite. 

Sekspv 
kair?« 

scenoje B 
dešinę: Richard MVhelan — Stephano, Richard Monette — Caliban 

ir Nicholas Penneil — ArieL 
Nuotr. Roberto C. Ragsdale'o 

lininkę ir dėdės sugulovę, tai raden. Tik... prisiminkite Ofeliją 
lengviau buvo suprantama. Bet netoli tragedijos galo,-pamišusią, 
kai taip elgėsi su Ofelija, tai I Mūsų ir kitų tautų poc.ai jai ei-
jau m?tei aiškų pamišėlį. Čia les rašo. Režisieriai į sceną ją 
nesakau, kad jis nebuvo įdomus, paleidžia baltuose ar žydruose rū-
Dar ir kaip! Tik toks laukinis heliuose, gėlėmis apsikaišiusią, o 
Hamletas man ir gal daugeliui; ji pasistengia savo pamišusius 
kitų žiūrovų buvo tikra staigme-*] žodžius lygiai švelniai išsakyti, 
na. Nepaprastai norėčiau pama- jkaip ir pamišusias daineles švel-
tyti spektaklį su Penneil. Tik- Į-njaj išdainuoti Jeigu jau kur Da
riausiai iš jo režisieriai bus padą- ^ į b a l s ą > ^ ]įs tra^Skgd g r a u . 
rę ramų ir filosofuojantį Hamle
tą, kokį mačiau prieš aštuo
nerius metus. O gal ten lauktų 
dar kitokia staigmena? 

Michael Liscinsky —tai Clau-
dius. Spektaklio pradžioj jis darė 
gerą įspūdį, bet iki galo apsibpdo. 
Nežinau, jis pavargo, ar žiūro
vas?.. Erico Donkino sukurtas 
Polonius vertas aukso medalio. 
Jis liks ilgai nepamirštamas. Di
delį įspūdį paliko ir kapų duob

kasys (First Gravedigger) Richard 
Whelan. Reikėtų dar kalbėti apie 
kelis, bet mano rašinys labai nu-
sitęsė. 

Pabaigai pasilikau Ofeliją, 
kurią puikiai vaidino Mart i .Ma-

duš. O ką šios vasaros spektaklių 
režisieriai iš jos padarė? Kol svei
ka, tai kaip visur »(atidžiai pa
žvelkite į nuotrauka;). Bet pami-

Audra 

Sekmadienis, rugpiūčio pen
kioliktoji. 

Kai vaidinamas Šekspyras, ne
reikia uždangos nė Avon teatre. 
Tuščią, atvirą sceną, tik su aukš
ta, balta bure kiek į dešinę nuo 
centro, regime į vietas eidami, 
vaidinimo pradžios laukdami. 

Salė ir scena užtemsta. Sceno
je kyla pasiutusiai impozantiška 
audra! Žaibai, perkūno trenks
mai, vandens šniokštimas, mir
ties baimės pagautų dejavimai, 
arogantiški jūrininkų šauksmai, 

jų paniekos ioiftiai Milano ir 
Neapolio didikams. Visko su kau
pu, ką įsivaMavome, T H E TEM-
ŽEST pirmojo veiksmo pradžią 
skaitydami. Burę matėme jau 
prieš vaidinimą. Audros pradžio
je išvydom ir laivą. Tai aplink 
burę elipsę suformavę statistai ir 
stora kanapinė virvė. Burę tvies
kė iaibai , o rankų ir virvės su
kurtas denis virpėjo makabriš-
kara mirties šoky. Taip keletą il
gų minučių, iki tekstas išsisėmė. 
Tuomet, po koncentruotų žaibų 
ir griausmų, burė plyšo ir krito. 
Mirtina tyla apgobė visą tea'rą. 

Šitaip režisieriai'Robin Phillips 
bei VVilliam Hut t , dailininkas 
John Ferguson, šviesų diriguoto-
jas Gil VVechsler ir muzikas Bert-
hold Carriere inscenizavo poetH-

kiausio Šekspyro veikalo pradžią. 
Užtemdyta scena vėl nušvin

ta. Veiksmas perkeliamas į kelias 
bevardes Bermudų salos vietas. 

Vienur Prospero (William 
Hut t ) jo pavergta, stebuklus da
ranti geroji dvasia Ariel (Nicho
las Penneil) , "deformuota pabai
sa" Caliban (Richar Monette), 
dvylika metų kitų žmonių, be tė
vo Prospero ir Calibano. nemtSu-
si mergelė Miranda (Marti Ma
raden) ir pirmas po audros pas 
juos atsiradęs karališkas įaunifcai-
tis Fe-dinand (Jack Wetherall) . 
Kitame salos gale klaidžioja iš 
*arp uolų įstrigusio laivo paspru
kę keli didikai. O kažkur vidury 
tarp vienų i#kitų — nedoras gjr-
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Istorikas įspėja 
Aleksandro Nekričo atvejis. 

Praėjo jau vieneri metai, kai 
pasirašytas Helsinkio susitari
mas, kuris turėjo palengvinti 
"laisvą žmonių ir idėjų judėji
mą" tarp Rytų ir Vakarų. Vie
nas žmogus gali paliudyti, kad 
iš to nieko neišėjo. Tai — Alek
sandras Nekričas, vienas gabiau
sių savo kartos istorikų, neseniai 
apleidęs Sov. Sąjungą ir apsigy
venęs Vakaruose. Taip rašo 
(prancūzų publicistas Michel 
Gordey straipsnyje apie istoriką 
Nekričą. 

Užtai, kad pastarasis norė
jo parašyti istoriją tokią, kokia 
ji iš. tikrųjų buvo, bet ne tokią, 
kaip ją per dvidešimt metų ra
šė oficialieji Kremliaus istorio-
grafai, Nekričas buvo pašalin
tas iš partijos. Dešimtį metų jam 
buvo kliudoma skelbti savo dar
bus ar tyrinėjimo tikslais išvyk
ti į užsieni. Kai visa tai jam 
įgriso, jis apsisprendė apleisti 
kraštą. Jo pavyzdys, anot Mi
chel Gerdey, rodo, kad Kremlius 
ir šiandien bijo tiesos, nes ji su
daranti pavojų visai sistemai. 

A. Nekričas kaip istorikas pa
garsėjo 1965 m. savo knyga 
"1941 birželio 22-ji", kurioje iš
kėlė Stalino klaidas karo išva
karėse. Stalinas nenorėjęs tikėti 
nacių užpuolimu. Jo pravesti 
"valymai" susilpnino Raudono
sios armijos vadovybę ir pasiruo
šimą karui. Užtai pirmosiomis 
karo savaitėmis Sov. Sąjunga pa
tyrusi milžiniškų nuostolių ir 
pralaimėjimų. Nekričo knygą pa
lankiai vertino istorikai, tačiau 
ji pasirodė kaip tik tuo metu, 
kai Chruščiovas buvo pašalintas 
iš valdžios ir Stalino šalininkai 
vėl pradėjo kelti galvas. Taip 

1966 m. pradžioje Maskvos 
Marksizmo-leninizmo institute 
įvyko slaptas posėdis, daly
vaujant partijos ideologams, isto
rikams ir kariuomenės atsto
vams. Buvo svarstomas Nekričo 
knygos antrosios laidos klausi
mas. Dauguma iposėdžio dalyvių 
palaikė autorių. Rašytojas Snie-
govas tada tiesiog pareiškė: "Sta
linas turėjo būti sušaudytas. Jis 
išdavė ir pardavė Ispanijos res
publiką, Lankiją ir visų kraš
tų komunistus". Kai pirminin
kaujantis posėdžiui jį įspėjo lai
kytis tvarkos ir, priekaištauda
mas jam, kad palaikąs Sov. Są
jungos priešų nuomonę, jo pa
klausė: "Kokiai stovyklai jūs pri
klausote?", Sniegovas, buvęs 
tremtinys Stalino laikais, atšovė: 
"Kolymos stovyklai". 

Daugelio remiamas, istorikas 
Nekričas nesutiko pakeisti sa
vo knygos turinio, kaip reikala
vo staliniečiai. Tada prasidėjo 
represijos. Jį pašalino iš parti
jos. Antroji knygos laida nepa
sirodė. 1967 m. iš bibliotekų bu
vo išimta ir pirmoji A Nekri
čo knygos laida, jos egzemplio
riai konfiskuoti ir sudeginti. 

Nekričas tvirtina, kad ir šian
dieniniai Kremliaus vadovai, 
kaip anksčiau Stalinas, negauna 
tikrų žinių apie padėtį krašte ir 
pasaulyje. Jiems pateikiami pra
nešimai nudažomi vadovams pa
tinkama partinės ideologijos 
spalva. Antai, 1968 m. Sov. Są
jungos ambasadorius Prahoje 
Gervonenka, o ypač jo patarėjas 
Udalcovas, sistemingai dezinfor
mavo Kremlių apie tai, kas vy
ko Čekoslovakijoje. Pasirėmę to
kiais klaidingais pranešimais, 

*£>•• , f. "V* 

'įf^įa 

VYTAUTAS KASIULIS Galantiškas medžiotojas 

Dail ininko darbų paroda šiuo metu vyksta M. K. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, Chicagoje. 

Brežnevas ir politbiuras nutarė 
okupuot i Čekoslovakiją. A Nek
ričas š iuo metu rašo veikalą, ku
r iame gvildena klausimą, kaip 
daromi Sov. Sąjungos vadovų 
sprendimai . Tai esąs labai svar
bus klausimas, liečiąs pasaulio 
taikos ateitį. Istoriko uždavinys 
yra suras t i tiesą ir ją pasakyti, 
tačiau Maskva pripažįsta tik vie
ną part i jos tiesą. Arvydas Pelšė, 
dabar t in io Kremliaus politbiuro 
seniausias narys, būdamas kont
rolės komisijos pirmininku, Nek-
ričui tiesmukai išdrožė: '"Negali 
būti dviejų tiesų: partijos ir jū
sų". 

Svarstydamas pasikeitimų ga
limybes Maskvoje, istorikas Nek
ričas teigia, kad dabartiniai va
dovai esą pasenę ir pavargę, o 
jaunesniesiems jų įpėdiniams tek
sią kurį laiką užsiimti valdžios 
pasidalinimo reikalais. Todėl, jo 
nuomone, artimoje ateityje iš 
Kremliaus netenka laukti kokios 
nors karinės avantiūros. Tačiau 
Nekričas įspėja, kad Sov.' Sąjun
gos vadovai stebi Vakarų silpny
bes ir pasiruošę jomis pasinau
doti, jeigu tai pasirodytų jiems 
nepavojinga. 

Dr. J. Labutis 

Ona Mikailaitė 

Prigludus prie Šiurkštaus 
Ir juodo tavo kūno, 
Girdim, kaip plaka 
Amžių amžius praaugusi 
Tava širdis, 
Į žemę berdama atodūsius 
Derlingą maldą. 

Ąžuole šventas! 
Baltos širdies Žydėjimu 
Tavin neriuos. 

Gabija, ugnele, 
Sukopta miegok, 
Užžiebta žibėk. 

Iš peleno šoka 
Gyva vėl, nauja — 
Ugnelė rausva, 
Alkana. 
Būk gera, 
Geri būsim ir Tau, 
Šiltoje ramybėj 
Draugėn susiglaudę, 
Nors ūžaus vėjeliai, 
Nors ūžaus. 

Pakvipo dūmai 
Seniai užgesusių 
Senolių aukurų; 
Pavėjuj šnara 
Vėlės paklydėlės, 
Anų laikų dausų 
Nebeatrasdamcs 

Kalneliuose, 
Pavakariais besiblaškydamos 
Tarp pakeleivių 
Vingiuose 
Nesibaigiančių kelių. 

Žemynėle, motinėle, 
Imk grūdėti, — 
Mums rugelį 
Dovanok, dovanok. 

Žemynėle, žiedkelėle, 
Glausk sėklelę, — 
Našią obelėlę 
Išlapok, išlapok. 

Vai žeme, Žemyna! 
Ką duodi, dovanoji, 
Ką imi, atimi ... 
Kur man sodinti sausą šakelę? 
Kur vėl atrasti tėvą, motulę f 

Ant kalno, ant aukštoj,. 
Stovi žalia liepelė. 

Tos liepelės viršūnėlėj — 
Bitučių gaudžiančių. 

Tos bitelės, tos gaudžiančio*. 
Korelius rašo. 

Ir atrodo man, 
Taip bestovint, 
Taip besiklausant, 
Jog medaus upeliu 
Širdis iš manęs teka 
Ir nuteka 
l ten, kur gaudžia, 
Į ten, kur liepa linguoja, 
Į ten, kur padangė žydrioji 
Plaukia vis 
Ir plaukia. 

sos 

Geltonieji jazminai 
KAZIMIERAS BARfcNAS 

Kipras čepurna mėgsta didelius miestus, 
kariuose galima vienatvės troškimą paten
kinti ir atsikratyti jos. Dėl to patinka jam 
it Londonas. Atvežtas į Britaniją darbams, 
krašto šiaurinėje dalyje jis trejetą metų su
ko siūlus tekstilės fabrike, o tą prievolę at
likęs, patraukė į sostinę. Darbas metalo fab
rike čia sunkus, bet ir kitur jis ne lengves
nis. Tačiau to milžiniško miesto su kitais 
nepalyginsi. Jam patiko Viena, jis mielai su
tiktų gyventi Berlyne, ir dabar Londonas yra 
jo miestas, kuris atitraukė jį iš padūmavu
sios ir rūkų smaugiamos šiaurės. 

Perėjęs nemaža kambarių, jis pagaliau* 
pastoviau įsikūrė parkų ir dideliais medžiais 
apaugusių namų supamoje miesto dalyje, ir 
dažną laisvos savaitgalio dienos rytą pra
skrisdamos jam užkarksi varnos. Tų paukš
čių garsinimasis didmiestį jam sulieja su 
kaimiška aplinka, o paeik trejetą ketvertą 
minučių, ir jau požeminio geležinkelio sto
tie, nusileisk joje žemyn, sėsk į traukinį ir, 
rodos, dundėk per didmiestį nors į pasaulio 
pakraštį, mylių mylias, šitaip patogiai to
lyn ir tolyn, vienas tarp svetimų žmonių su 
savo mintimis. 

Atvažiavo Čepurna į Londoną rudenį ir 
figi pavasario jautėsi ramus. O dabar tie pa
vasariai kartojasi, ir jie vis baisiai sunkūs, ir 
jie. o ne kas kita vertė Čepumą nuolat keisti 
kambarius ir ieškoti tokio rajono, kuriame 
kuo mažiausiai tų geltonųjų jazminų. Pir
muosius kelerius metus pavasariai vos neiš
vijo Čepumos iš Londono, ir dėl to kalti 
Adomas Gervė ir geltonieji jazminai, kurie 
pražysta, kai tik saulė susipranta atsiųsti 
daugiau šilumos. Adomas Gervė žuvo Berly
ne 1945 m. pavasarį, ir jis, žinoma, neatei
na ir pats negali persekioti čepurnos. Tik tie 
geltonieji jazminai vis grąžina atsiminimu^ 
ir šiurpų Gervės mirties vaizdą, ir dėl to Čc-
purnai neramu. Jis ir žino tik du miestus, 
kuriuose su ankstyvu pavasariu patvoriuo
se šitaip sužysta tie jazminai Tie miestai — 
Berlynas ir Londonas, ir juose jazminų pri

sodinta dažname darželyje . Tik praverk du
ris tų namų, kuriuose gyven i , ir pasuk bet 
kuria gatve, tai i r nebeapsiginsi to geltono 
žydėjimo. Ne t ir geležinkelių pašlaitėse pa
vasarį tarpais geltonos n u o jų . 

Aną paskutinį k a r o pavasarį Čepurnos 
akyse bomba iš traiškė A d o m ą Gervę ir gel
tonojo jazmino krūmą, dė l t o dabar tas žy
dėjimo metas ir grąž ina v i s praeitį ir mirties 
vaizdą. Čepurna įsi t ikinęs, k a d Gervė ieškojo 
mirties ir surado ją, b e t t u o užkrovė jam 
nerimo naš t ą 

Adomas Gervė buvo pu ikus vaikinas. Kai 
Čepurna gavo banke d a r b ą , Gervė buvo pir
masis jo mokytojas. I š t o s mažos pradi
nės vietelės, kurią t a d a u-jėmė Čepurna, jis 
pats pakilo į aukštesnę. I r jokio pranašumo 
Gervė nerodė Čepurnai, k a d jis. štai, tarny-
biškai didesnis i r tur i p r i e š save mažesnį ir 
iš pradžių dar n e i š m a n a n t į darbo. Pajutęs, 
kad Gervė neturi pa s ipū t imo žymių, tą pat 
pirmąją dieną priešpiečių arbatos metu Če
purna ir pajuokavo, t a r y t u m su sau lygiu: 

— Adomas Gervė? A r t ik nebūsi bambi-
zas nuo Biržų? 

Paklausė, bet tuo j nesmagiai pasijuto. 
Tačiau akimirksniu j i s pamatė , kad Gervė 
suprato jo juoką, pr iėmė u ž gera ir atvirai 
nusišypsojo. 

— Taip, bambizas n u o Biržų, — prisipa
žino jis jau nebe šypsodamasis , bet smagiai 
juokdamasis. — I r b a m b i z a s ir nuo Biržų. 

— Aš iš vardo ir p a v a r d ė s norėjau spėti 
ar pataikysiu. Ten, ap ie jūsų tuos Biržus. 
pilna Adomų ir Jokūbų, Gervių ir Kregždžių, 
ir vis bambizų, — teisinosi Čepurna, kad jam 
tas pirmosios dienos pajuokavimas nebūtų 
paskaitytas akiplėš iškumu. 

— Taip, bambizas. 
Tas jaunasis bambizas . nuolat kairiąja 

ranka braukiąs nuo k a k t o s uždrimbančius 
šviesius savo plaukus, pas i rodė ne tik neuž
gaulus, bet po t o pokalb io pasiūlė čepurnai 
atsilaužti jo valgomosios duonos su dešra. 

— Ką čia t a viena a r b a t a ! Tik pilvą iš* 

plaus. — parėmė jis raginimu savo pasiūly
mą laužti ir valgyti. 

Ir Čepurna atsilaužė. Jis nieko neatsinešė, 
nes jam pirmoji tarnybos diena, ir jis neno
rėjo ateiti apsikrovęs. Geriau prieš visus pa
sirodyti kukliam, įtraukusiam pečius, susi
rūpinusiam vien darbu, o ne kramsnojimu. 
Jis nenorėjo sudaryti apie save klaidingą 
įspūdį. Čepurna troško darbo, tur būt, labiau 
negu saulės užtekėjimo kiekvieną rytą. Be 
saulės, rodos, kokią dieną prabūtum, o val
gyti tas jaunikaitis norėjo kasdien ir dar ne 
po vieną kartą, o tarnybos jam ligi šiol vis 
— nėra. jis ne iš tų išrinktųjų, kurie gali ne 
tik gauti, bet dar ir pasirinkti darbą. Ne, 
Čepurna ne iš tokių. Daugelis durų jam už
darytos, o lakstyti po miestą mokyti tingi
niaujančių ar negabių gimnazistų nusibodo. 
Baigęs universitetą, jis metėsi į kitą sritį — 
rašyti pinigų turintiems diplominius darbus, 
bet ir tie per skubėjimą išdžiovino smegenis. 

Tais pirmaisiais tarnybos mėnesiais jam 
ne kartą kvaršino galvą mintis, kaip čia t a s 
Gerviukas banke taip kyla. Tiesa, metus jis 
išdirbo tose pareigose, kurias dabar perėmė 
Čepurna. O po poros mėnesių jis ir vėl pa
keltas. Ar tai reiškia, kad jis ypač gabus 
bankiniuose reikaluose? Gali būti. Ar gal 
banko vadovybė pasirinko jį. kaip ypačiai 
sugebantį, paskubom kilti ir kilti, praeiti vi
sus skyrius, išmokti visus darbus ir sustoti 
ties direktoriaus kėde? Du direktoriai jau se
ni, ir atrodytų karališka, jei vieno jų vietą 
užimtų Adomas Gervė! 

Čepurna per tą laiką atsigavo. Dabar jis 
jau banko tarnautojas, kuris niekuo nesi
skiria iš kitų. Jis kuklus, jis leidžiasi pamo
komas, jis gali būti mažesnis už visus, nes 
jam svarbiausia, kad kišenėje pastoviai yra 
litų. 

Draugystė tarp jo ir Gervės niekada ne
užsimezga šilta ir broliška Padirbėjęs Če
purna pradėjo jausti lyg ir nepasitenkini
mą: jam atrodė, kad Adomas vis dėlto iš
didus vaikinas. Bet pamažu jis pradėjo su
prasti, kad Gervė kitaip sudėtas ir tas ta
riamasis jo išdidumas yra būdo bruožas. Jis, 
matyt, negalėjo visu atvirumu pulti kam 
nors į glėbį — ne jo natūrai. 

čepurna per ilga sužinojo, kad Adomo 
tėvas teturi tik keliolika hektarų žemės ir 
ne kur nors dvaro pakraščiuose, bet kaime, 
ir stogas jo tik gyvenamojo jau skiedrinis, 
o visų kitšj trobesy — Šiauriąja dengta* Ar 

tie tėvo keliolika hektarų galėtų, palenkti 
Adomą jaustis didesniu ir viskuo patenkin
tu? Gal tik banko tarnyba. 0 jis su pirmai
siais studentavimo metais patogiai atsisėdo 
banke ir visiškai smagiai jautėsi. Jis ir at
sisėdo su tėvo gautąja vietinio banko direk
toriaus rekomendacija Čepurna juk gavo 
darbą tik per pažįstamų pažįstamus, per to
limų tarpininkų malonę, jau iš ketvirtų ran
kų atėjusiomis rekomendacijomis, ir jose 
tvirtinama, kad Čepurna yra doras jaunas 
vaikinas, o tai reiškė jų silpnumą. Dorų vai
kinų galėjai surasti tūkstančius ir vis tokių, 
kurie lygiai taip pat patenkinamai atliktų tą 
darbą! O tik pakrapštyk bent truputį tokio 
doro kaip Čepurna vaikino pakaušį ir pama
tysi, kad jis netinkamas jokiai ministerijai ir 
gal net bankui. 

Gervė, aišku, žinojo Čepurnos rekomen
dacijų silpnumą Gal dėl to Čepurna ir įsi
kalė sau įtarimą, kad tas bambizas nuo Bir
žų didesniu jaučiasi. Tačiau atokumą ištirp
dė anas pakvietimas rudenį, kai Gervė pa
siūlė: 

— Žinai, Kiprai, ką tu pasakytum, jei 
mes šeštadienį susitiktumėm pas Urboną? 
Aš, tu ir mano žmona Ar mergaitės netu
ri? 

— Ne. 
— Tai ką tu sakytum? 
— Sakyčiau, kad puiku. 
Gervė tuoj ir pasiaiškino: namie jie ir na

mie visi trys — jis, žmona ir duktė Sofija 
Gera jiems ir namie, bet šitaip gali ir supe
lyti. Tą vakarą ateis žmonos mama Sofijos 
prižiūrėti, ir jie abu norėtų truputį išgerti, 
truputį su žmonėmis pasikalbėti. 

Čepurnai patiko, kad pakvietė jį. o ne ku
rį nors kitą, ir jie susitiko. Jis tuoj susiža
vėjo Gervės žmona Tokia dar mergaitiška, 
tokia ideali, tokia... Išgėręs kelis stikliukus, 
jis tiesiog negalėjo atitraukti akių nuo Kris
tinos Gervienės. Ji atrodė jam didžiulis mo
ters idealas, kuriam nėra palj-ginimų. 

Perdėtas susižavėjimas su ta diena ir 
praėjo, ir ligi pat Kalėdų čepurna nebesusi
tiko Kristinos. O atėjo tos didžiosios šventės. 
Gervė ir vėl: užeik, užeik, nepatingėk! Nuo
širdžiai, rodos, kvietė, o susitikimas namuo
se sudarė Čepurnai progą žvilgterėti į kitokį 
Adomą Tas pirmasis kartas nebuvo ir pa
skutinis, ir Čepurna džiaugėsi, kad jo lan
kymasis Gervių namuose niekada nesutapo 
tu kokiu nors balium, k&i suairenii būry* 

žmonių. Tai ir išsinešdavo jis įspūdį, kad 
Gervė ir jo žmona mėgsta ramų ir patogų 
gyvenimą. Jie gyveno žmonos tėvų padova
notuose namuose ir jautėsi ko smagiausiai. 
Pirmą kartą, tiesa, jo akyse vyriausiasis he
rojus buvo ne jie, o mažoji Sofija, kuri čiauš
kėjo nepaliaudama. Dar iki šios dienos Čepur
na atsimena jos tuomet kartotą dainelę: 

Opapa, očiačia, vilkas vijo voverę 
pro pušaitę, pro eglaitę, pasikaišęs 

uodegaitę. 
Mergaitė čiauškėjo nesivaržydama, ir 

abiejų tėvų akys ir ausys ir visas dėmesys 
buvo skirta jai. Čepurna, tasai vienišasis, 
rodos, atėjo tik pasidžiaugti, kelias valan
das praleisti žmogiškos šilumos pilnuose 
namuose. Tada ir vėliau Čepurna galvojo, 
kad gera taip gyventi. Jų namukas Žaliakal
nyje toks atokus, sodo apsuptas. Šūktelėk, 
žinoma, smagiau, tai kaimynai išgirs. Bet 
Gervės neturėjo ko šūkauti, jie šaukėsi visi 
trys vienas kitą tylom ir pusbalsiu, ir net 
jų sodelis Čepurnai atrodė patenkintas ir 
linksmas iki pačių patvorių. Gera taip gy
venti ! 

Čepurna — retas Gervių svečias, bet jį 
ir varžė kvietimai užeiti. Jie, rodos, gyvena 
ūk savimi, jiems užtenka šitokio gyvenimo 
— svečiai nereikalingi. Jų dukrelė auga mo
kosi ir jau nebedainuoja opapa očiačia Ji 
mokykloje jau išmoko "Ten, kur Nemunas 
banguoja", ir namuose pamažu keičiasi nuo
taikos. Kai duktė deklamuodavo tėvams ir 
Čepurnai apie voveraitę vijusį vilką, namuo
se ir sodelyje, rodos, visus kampus laikė, už
ėmusi jos balso šilumos pilna pasaka. O da
bar jau vyravo vyresnio amžiaus rimtis, nes, 
rodos, Nemunas bangavo sodo patvoriu, ir 
milžinų kaulai puvo šalia obuoliukais besidi
džiuojančio medelio, ir vargdienių daina skli
do iš tolo, ir vakarais gal gretimuose namuo
se prasiverždavo dėl ko nors močiutės rau
da, tik Gervių mažoji pilis laikėsi ir nelin
kusi buvo griūti. Svaroiausia, kad nebuvo 
čia ko raudoti. 

Tam idiliškam gyvenimui atėjo galas bir
želio penkioliktąją, ir tada Gervės veidas ap
siniaukė. Banke sudarytasis komitetas pra
dėjo krapštykis jo praeityje, ir žiūrėkite, ką. 
pasirodo, reiškia kilti. Dabar jis turėjo atsi
sveikinti su banku, mėnesius išsėdėti be dar
bo ir be rublių, kol jau į Pienocentrą per
sikėlęs Čepurna įpiršo ir jį ten sąskaitininku. 

(Nusatt* i 4 pu*Ll 
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Atkelta iš 3 pusi.) 

Taip jis ir jo šeima sveiki ir gyvi ištempė 
ne tik tuos, bet ir dar trejus metus. Jis į 
banką nebegrįžo, nes ekonominėse įstaigose 
dirbančiam lengviau gyventi. Tas sėslusis 
Gervė dabar nuolat keitė darbus — praleido 
net keturis, vis rūpindamasis, kad galėtų 
parnešti namo glėbeli vokiškų markių ir dar 
priedo ar butelį brangios degtinės, ar mėsos 
atliekų, ar nors pieno lašą pradėjusiai blykš
ti dukteriai. 

Nors Gervė sukosi kaip išmanydamas, 
bet iš jo namų dingo pasakiškas džiaugsmas 
ir maironiška rimtis. Tarytum patys namai 
ir sodelis stovėtų ant netvirto smėlio ir kas
dien grėstų prasmegti kiaurai žemės. Kai Če
puma paskutinį kartą praeidamas užbėgo 
aplankyti, vienas tik Adomas sugebėjo ne
parodyti, kad artėjąs frontas ir naktiniai 
lėktuvų užskridimai baigia visus sūgniuž-
dinti. Bet ir Adomo tokia valdoma laikysena 
neatsvėrė prislėgtos namų nuotaikos. Rodos, 
dar ilgiau pasėdėk, tai ir pratrūks tavo aki
vaizdoje klaiki ir nesulaikoma rauda su aša
romis, ir še tau bus idiliškas gyvenimas. 

Pakilęs bėgti iš savo krašto, Čepuma lai
kinai sustojo Tilžėje. Jam vis sekėsi apsigin
ti nacių, kurie gaudė pabėgėlius apkasų kas
t i : padėjo vokiečių komisariato Kaune iš
duotasis pažymėjimas, kad jis dirbąs karo 
reikalams. Tą per draugą išprašytąjį pažy
mėjimą jis laikė didele brangenybe kelionėje 
iš namų. 

Tilžėje taip pat jau darėsi karšta. Ryt 
poryt jis sės į traukinį1, nes lėktuvai mėto 
bombas, kol dar net nepaskelbtas aliarmas. 
Čepuma bėgs tolyn, bet pirma turi apsi
spręsti, į kurios linkmės tra'ikinį sėsti. O 
kai jis rytą skubėjo iš viešbučio į stotį pasi
žiūrėti, ar galima gauti traukinį, iš šoninės 
gatvės į pagrindinę įsuko Gervė. 

— Adomas! —šūktelėjo su juo susidur
damas ir sustodamas, čepurna. — Iš kur gi 
tu čia atsiradai? 

— Kaip matai, atsiradau, — mostelėjo 
jis rankomis. 

Gervė atrodė suvargęs. Jie abu bombų su 
verstomis gatvėmis šnekėdamiesi pasuko 
prie parko ir susėdo prieš rudens saulę. Ne
laimingas t a s Adomas Gervė! Kybartuose 
naciai sugriebė ji gatvėje, išėjusį duonos ieš
koti, ir jis nebegrįžo pas savo Kristiną ir 
dukterį. 

— Jos, tu r būt, tebesėdi ir vis laukia 
duonos, — stengėsi jis pajuokauti nors žo
džiais, jeigu veidas ir nesusimetė į šypseną. 
Aišku, jos seniai nebelaukia, nes Adomas 
Rytprūsiuose jau pustrečio mėnesio išdirbo 
vokiečio ūkyje ir tik vakar pabėgo, širdis jį 
traukia atgal ieškoti savo moterų. Čepurna 
žiūrėjo į jį įtariomis akimis. Grįš jis į Ky
bartus? Argi Gervė pamišo? Matyt, jam pa
saulis sustojo su ta diena, kai išėjo duonos 
ieškoti. 

— Tikėk, kad Kybartuose nė vienos jų 
neras i — čepurna primygtinai kartojo jam. 

— O gaL 
— Kur tau, žmogau! 
— Tai kur jos yra? 
— Kas gi žino! Gal grįžo namo, o gal 

važiavo ir nuvažiavo tolyn. 
Taip, Gervė visiškai nesavas. Veržiasi į 

visą jo paviršių nuovargis ir nusiminimas, ir 
balsas lyg iš po žemių gilumos dusliai aidi. 

— Tur būt, nevalgęs? — baigė čepurna 
klausimu savo įtikinėjimus, kad negrįžtų, 
nes pateks į patį fronto sūkurį. Gervė pasi
muistė, bet pakilo nuo suolo, ir jie nužings
niavo atgal į pagrindinę gatvę. 

— Perkūnas... — paėjęs prakošė jis pro 
sukąstus dantis. — Visur pilna tų ginkluo
tų *ir Šalmuotų žandarų! Dukart gatvėj jau 
buvo sulaikę mane. dokumente, dokumente! 

— Tai kas? Jei reikalauja, tai rodyk, — 
Slėpdamas savo paties jautrumą tiems tik
rinimams, ramiai sako jam Čepurna. 

— Gera pasakyti: rodyk! 
— Na, ir rodyk. Kas čia atsitiks, jei paro

dysi? 
Gervė mimiksėjo, toks pilnas nerimo h* 

balmės. Tuomet jie žingsniavo jau netoli 
valgyklos, kurioje čepurna kelis kartus nau
dojosi lėkšte sriubos ir net gabalėlio pavan
deniavusios mėsos su daržovėmis ir bulvė
mis-

— Čia, — be aiškinimų burbtelėjo čepur
na, ir jie abu žengė į vidų. Tik mostelėjęs 
ranka į valgyklos duris jis pastebėjo, kad 
nuo kryžkelės artėja du žandarai. Jis net 
Šyptelėjo, kad užteko to vieno žodelio, ir ne
rangiai judėjes Adomas pirmas šoktelėjo pro 
duris vidun Jts visadd čMŠuodavosi savo 
akimis, aora dabar jau kxwe metai nesiejo 

akinius. Žalsvąsias uniformas jis, matyt, pa
stebėjo, nors š|kart buvo be akinių. Vadinas, 
baimė pagerino akių regėtiną! 

Valgykloje Adomas atsisėdo taip, kad 
matytų duris, ir nuolat sekė akimis, kas įei
na. Greit jis pašoko ir įsitempė — žandarai 
iš tikro sunkiais batais jau kaukštelėjo val
gykloje ir tikrino prie durų sėdėjusių karei
vių dokumentus. 

— Sėsk, sėsk! — šnabždomis ragino Če
purna. — Sėsk! 

— Ateina! 
— Tegu eina. Sėsk! Nepasirodyk įtarti

nas. 
Žandarai tuoj sustojo prie jų staliuko ir 

ko rūpestingiausiai apžiūrėjo Gervės doku
mentus. O jis dar tebestovėjo, kol žandarai 
tikrino gretimo stalo valgytojus. 

Šitaip toli nenuvažiuosi, — pratarė Če
purna. 

— Gali būti, kad nenuvažiuosiu. 
— Aš taip pat bijau, — prisipažino Če

purna, — bet valdausL Pafrontės linija, tai 
ir žandarų pilna. Reikia bėgti tolyn. Ko grei
čiausiai tolyn! 

— Kur bėgti? 
— Tik jau ne į Kybartus! Gyvas vargu 

pasiektum juos. 
Jie valgė ir kalbėjosi. Čepurna matė, kad 

alkanas jo draugas per jėgą kemša būrnon 
valgį ir ilgai kramto. Pavalgę sutarė pasukti 
į stotį. Traukinys eis tik vakare, bet Gervė 
dar negalėjo apsispręsti, kur jis norėtų su
stoti. Ar važiuoti, kol tik traukinys eis, ar 
pakeliui sustoti didesniam mieste? Jam rūpė
jo žmona ir duktė, o jos galėjo patraukti 
per sieną tolyn tiesiausiu keliu. 

Iki sutemstant Gervė snaudė Čepurnos 
kambaryje. Jie anksčiau susiruošė į stotį, 
nes per žmonių grūdimąsi sunku bus patek
ti į traukinį. Artėjo jie į pagrindinę gatvę, 
kai stoties pusėje terkštelėjo pora bombų. 
Tada suspigo ir aliarmo sirenos. 

— Šokam čia! — šūktelėjo Čepurna, 
bėgdamas į sveikų namų tarpdurį. — Ado
mai, šok į tarpdurį! — šaukė jis atsigrįžęs į 
šaligatvio pakraštyje stovintį ir galvą dan
gun užvertusį Gervę. Tuomet bomba sprogo 
kitoje gatvės pusėje ties namų griuvėsiais. 
Gervė atėjo į tarpdurį tik po to sprogimo. 

— Ar nenori sveiką galvą nešioti? —pa
klausė jį Čepurna, bet Gervė nieko neat
sakė. Lėktuvai vienas po kito nuskrido. Dar 
į̂ e išgirdo kelis subumpsėjimus, ir sirenos at
šaukė aliarmą. Arti stoties Čepurna paklau
sė: 

— Tai kur važiuosi? 
— Nežinau. 
— Aš, kaip sakiau, į Berlyną. 
— Man Berlynas per didelis. Tokiam di

deliam mieste aš vis tiek nieko nesurasiu. 
— O kur tu, Adomai, surasi ? 
Gervė trūkčiojo pečiais. Bilietą jis taip 

pat nusipirko iki Berlyno, bet išvažiavęs vis 
dar svyravo, ar pakeliui neišlipti. Čepurna 
pergrūstame vagone pavargo ir užsnūdo. Kai 
jis prabudo, Gervė jau buvo dingęs. 

Tas Čepurnos bambizas atsidūrė Berly
ne tik balandžio pradžioje, ^ai j au ir šiame 
mieste žmones gąsdino girdimas stiprus ar
tilerijos dunksėjimas fronte. Jis kelias die
nas prasistumdė Lietuvių Sąjungoje Kanto 
gatvėje, norėdamas susitikti Čepurna. Są
jungos žmonės jam ir laikiną pastogę parū
pino. 

Čepurna ir susitiko jį Sąjungoje ir dar 
nepasisveikinęs šūktelėjo: 

— Na, argi velnias čia dabar, Adomai, 
tave atnešė į šitą miestą? 

— Matai, atnešė. 
— Čia karščiau negu anuomet Tilžėje. 
Gervė visą pusmetį važinėjo per Vokie

tijos miestus ir miestelius, ieškodamas savo 
žmonos ir dukters pėdsakų. Apėjo jis poli
cijos būstinėse adresų biurus, bet savo mote
rų niekur neužtiko užregistruotų. Priprato 
jis ir prie nuolatinio asmens dokumentų tik
rinimo, kratų, areštų. Tik bombardavimai 
rečiau jį užklupdavo atokesnėse nuo fronto 
vietose. Dabar jis savo brangiųjų ieško Ber
lyne. 

— Beviltiškas tas ieškojimas! — skun
dėsi jis. — Gal seniai nebėra gyvų. 0 gal sėdi 
Kaune ir laukia manęs, — liūdnai šypsosi 
jis, atsirėmęs į sieną, — Aš nė gyventi ne
benoriu. 

— I žeme gyvas nelįri, — čepurna per
tarė jį. 

— Žinau. 
Jis dar pasėdės Berlyne, o paskui trauk* 

į pačią šiaurę. Dar jis svajojo ir apie kitus 
vokiečių valdomus kraštus. Kristina juk ga
lėjo sustoti Čekoslovakijoje, pasiekti Veng
riją ar tiesiai iš Kybartų nuvažiuoti iki Aust
rijos. Bet jame nebėra jėgos pasiekti visus 
tuos kraštus, o Čepurnos galvoje prabėga 
mintis, kad ir laikas jam pavojingai trum
pas, jei Berlyne girdėti artilerijos dunksėji
mas. Kol jis skundžiasi, čepurna žiūri ir 
galvoja, kad tas Adomas i tikro dar ne
mana ištvermės parodfc Tėgū ne" kaadTerf s& 
mvj perkiaiįtanae traukinyje^ bet suėstai ir 

miesteliai sutiko jį visur ne kaip malonų sve
čią, o jis vis dėlto dar juda. 

— Bėgsim iš Berlyno. — Čepurna prime
na jam. — Bėgsim, kol dar galima. Kasdien 
krinta bombos. Terkštelės kuri nors ir mums. 

— Aš jau norėčiau, kad terkštelėtų, — 
pro jo lūpas prasiveržia neviltis. — Ištaš
kys, ir bus baigta. Kas čia per gyvenimas? 
Tegu pasibaigs karas. Bet ir tada kaip .aš gy
vensiu, pasakyk man, Kiprai? Kur gi mano 
Kristina, kur dukrelė? Gal kur nevalgiusios 
sėdi. Markių nedaug teturėjo. 

— Gal dar surasi, nenusimink. 
— Nebetikiu. 0 jei nesurasiu, tai koks 

man gyvenimas? 

— Toks, kaip ir visiems. 
— Ne, ne. Aš tokio gyvenimo nenoriu! 
Čepurna stengėsi išblaškyti Adomo ne

vilties debesis. Jo žodžiai, žinoma, neatstos 
raminamųjų vaistų. Kas tam pavargusiam 
žmogui pakeis Kristiną ir opapa ir "Ten, kur 
Nemunas banguoja" deklamavusią dukterį 
ir aną didelę ir gerą namų šilumą sodo ap
suptuose nameliuose? Ne, niekas. 

Iš Berlyno jie abu bėgs, ir Adomas pri
taria tokiai minčiai. Dar tik keletą dienų jis 
norėtų pasiklausinėti iš kitų miestų atbėgu
sius lietuvius. O kol galutinai pakils išsi
skirti su šiuo miestu, čepurna paprašys savo 

Šeimininkę duoti ir jam lovą. šitaip bus ir 
pigiau negu viešbutėlyje, nes Adomo atsivež
tosios markės jau visiškai baigia sutirpti. 

Sėdo jie į požeminį traukinį į Lichter-
feldą. Frau Malermeister Pipper gera senu
tė, ir čepurna tiki, kad ji duos ir Adomui 
lovą. 

Traukinys išlindo iš po žemės į paviršių 
Nollendorf Platz stotyje ir sustojo. Čepur
na ir Gervė sėdėjo priekiniame vagone. 

— Žiūrėk, žydi! — sušuko Gervė, kai tik 
prasidarė vagono durys. Jis. matyt, nebegir
dėjo ir perone budėjusio vokiečio spiegiančio 
riksmo "AHe zurueck! Alle zurueck!" Trau
kinys išlindo iš tunelio orinio pavojaus me
tu, ir tas "Alle zurueck:' reiškė, kad išėju
sieji turi skubiai grįžti į vagonus. Kondukto
rius staiga užtrenkė vagonų duris, bet lau
ke likusieji keleiviai triukšmingai šūkavo ir 
daužė jas, norėdami patekti vidun. Trauki
nys lįs atgal į požemį, tai turi ir juos gelbė
ti nuo pavojaus. 

Vien Gervei, rodos, nerūpėjo tas sąmyšis. 
Jis nuskubėjo į geležinkelio pylimo pakraš
tį — ten žydėjo geltonasis jazminas. Džiaugs
mo pilnu veidu jis dar atsigrįžo į vagone 
likusį Čepurhą ir mostelėjo ranka, kviesda
mas ateiti. Tarytum aplinkui nieko nebūtų, 
jis iš visų pusių apžiūrinėjo ištisai geltonais 
žiedais aplipusį krūmą ir kažką pats vienas 

sau šūkavo, akimis tarpais paieškodamas če
purnos. Blankioje pavakario saulėje jazmi
no geltonumas iš tikro vėrė akį iš tolo. 

Čepurna mojo jam, kad grįžtų, nes žmonės 
jau baigė sueiti ir tuoj antrąkart užsitrenks 
durys. Vokietis stoties' pareigūnas šūkauda
mas artėjo į Gervę, tą vieną likusį kelei
vį. Tuomet ir terkštelėjo bomba prie pat jaz
mino. Traukinys pradėjo lįsti į požemį. Če
purna prisispaudė prie lango — nei vokie
čio, nei Gervės, nei jazmino. Duobės pakraš
tyje jis pastebėjo dar dalį šviesios galvos. 
Koja tįsojo nusviesta vidury platformos. 
Kieno koja, Gervės a r vokiečio pareigūno? 
Čepurna nespėjo įsižiūrėti — traukinys nu
skubėjo tolyn. Kai pusvalandį tunelyje išsto
vėjęs traukinys vėl išlindo toje pačioje sto
tyje, bombardavimo pėdsakus išdavė tik di
delė duobė — nei kojos, nei galvos Čepur
na nebematė. Keletas vyrų su kastuvais gub-
rinėjo apie duobę. Traukinys šįkart čia ne
sustojo. 

Po to įvykio čepurna pajuto, kad jį veja 
iš Berlyno ir tie geltonieji jazminai, ne tik. 
artėjąs frontas. Kur tik jie sugeltonuoja 
prieš akis, Čepurna ir mato džiaugsmingą 
Adomo veidą prie krūmo, pusę galvos, duo
bę ir koją. Net ir ilgi metai nepajėgė išdil
dyti to vaizdo. 

kleidė tokiu meilės džiaugsmo a-
pimtu jaunuolėlių, kad publika 
prapliupo karštais plojimais. Ne 
viena motina iš publikos būtų a-
tidavusi jam ir vienturtę dukte
rį... Bet tai buvo momentas. Šiaip 
jis Mirandos nepralenkė, o tik 
buvo jos vertas Ferdinandas. 

Kiek nuvylė iš laivo ištrūkę 
didikai. Nors jų tarpe buvo ir to
kie pirmaeiliai aktoriai, kaip Eric 
Donkin (Alonso) ir Graeme 
Campbell (Antonio), jų perdėm 
puošnių, karališkai kariškų uni
formų panašumas juos vienodino 
ir blankino. Tik atidžiai pasi
klausę teksto, atrinkome, kas ką 
vaidina. įdomia vaidyba pasireiš
kė Richard Whelan, vynininko 

Stephano ir Barry Mac Gregor 
juokdario Trinuculo vaidmenyse. 

Verta paminėti vienuolika dva
sių, aprengtų visai tokiom pat at
letų uniformom kaip Ariel, tik 
juodom. Tai buvo savotiška "ba
leto" grupe, Arielio armija, padė
jusi jam Prospero užgaidas įvyk
dyti judesiais, grimasomis, net 
šauksmais ir fizine jėga. Kai kiti 
režisieriai tokias rolės atiduoda
vo tik artistams — mokiniams, 
tai Robin Phillips "dvasiomis" 
pavertė net įžymius aktorius, 
kaip Patricia Bentley-Fisher ir 
Michael Liscinsky. Panašiai bu
vo ir "Hamlete". 

Sakiau, kad prieš audrą sceno

je tebuvo balta burė. O paskui 
saloje? Saloje ištisas dvi valan
das matėme milžinišką saulę. Ji 
tik keitė spalvas: čia oranžinė, 
čia balzganai pilkšva, čia rauste
lėjusi, čia visiškai raudona. Kai 
Iris, Juno ir Ceres (visos deivės 
vienos Pat Gallovvay suvaidintos) 
deklamavo ateities linkėjimus, 
tai saulės ovale nušvito moters 
paveikslas. Daugelį kartų sceną 
apgaubdavo ir lėtai sklaidydąve-
si rūkas. 

Mano mėgėjiški žodžiai apie 
Šekspyro "Audrą" — THE TEM-
PEST Stratforde tiek daug nepa
sako, kaip bilietų kasa: viskas iš
parduota iki dar tolimo sezono 
galo. 

WilUam Hutt Prospero vaidmenyjeI 
Šekspyro "Audroje" Stratforde (Ka

nadoje). 
Nuotr. Roberto C. Ragsdale'o 

Pastabos 
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tuoklis vynininkas ir bailus ka
rališkų rūmų juokdarys vilioja 
sąmokslan nuo Prospero pabėgu
sį Calibaną. 

Sakoma, kad Prospero — Šeks-
gytO įsikūnijimas. Žiūrovas matė 
rūstų moralistą, išvaizda ir ap
ranga darantj Mozės, o lietu
viams gal vaidilos krivio įspūdį. 
Šviesiu, palaidu, ilgu rūbu. ilga-
barzdis, ilga, laiba, gumbuota 
lazda rankoje. Nesistebime, kad 
WPliam Hutt su šia role buvo 
au#e suaugės — jis "suauga" su 
kiekviena role. Jei kas reikalautų 
balsuoti už antra geriausią akto
rių, tai negalėčiau pasirinkti ir 
balsą atiduočiau už du — Richard 
Mbnette* — Calibaną fr Nicho-
las Pennell —Arielį. Pirmasis 
deformuotą pabaisą sukūrė tik vi
diniu "baisumu", ne išore. Antra
sis, balta atleto uniforma, vaikš
čiojąs žąsies žingsniu, žiūrovą 
imponavo ir balsu, ir išvaizda. 
Nepamirškime, kad tai abu šio 
sezono Hamletai! Vienintelė mo
teris, dramoje vaidinantį didelę 
rolę. Marti Maraden, mano nuo
mone, buvo Miranda, kokią įsi
vaizdavome būsiant — nei per 
didelė, nei permaža. Jack Wether-
aU vfenu metu panoro konfa&to 
su publika. Pavyko. Čia jis atsis-
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TSATTSA N'r. 203 (35) — į*L 5 

KAUPKIME MEDŽIAGĄ 
LEIDINIUI APIE 

SIBIRO TREMTINIUS 
Šiemet sueina 35 m. nuo pir

mųjų didžiųjų trėmimų i Sibi
rą. Bolševikai okupantai iš Lie-

mokykloje, parašė ypač išsamią 
ekumeninės dvasios Katalikų 
Bažnyčios studiją, kurią išleido 
Paulistų (vienuolių) leidykla 
Parmuš, N. J. mieste. Knyga pa
vadini: "The Catholic Redisco-

tuvos išvežė gal apie 350,000 £ 7 °f, ^ T ^ ' ^ r ^ 
, ,* . • 261 psl., o,9o doi.). Dr. Minus 

ptojs bais metodistas, to kaip sto
ju' žmonių. Argi leistume, kad 

/ardai ir jų kančia išliktų be 
pėdsako, kaip dingo D2 žymės, be | 
.paminklo jie patys Sibiro "undro-
sel 

Kun. J. Prunskis pradėjo rink
ti medžiagą leidiniui apie Sibiran 
išvežtus Hetuvius. Kas tik turite 
kokių tikrų žinių apie kurį trem
tinį, atsiųskite. Siųskite išvežtų
jų vardus, informacijas, kaip jie 
buvo suimti, kaip buvo vežami, 
ką iškentėjo Sibire, kaip mirė ar 
kaip buvo nužudyti. Reikalinga 
tikra, autentiška, dokumentinė 
medžiaga: tremtinių laiškai, at
siminimai, dienoraščiai, nuotrau
kos, jų nuteisimo dokumentai, 
laikraščių iškarpos apie juos, ad
resai laisvąjį pasaulį pasiekusių 
buvusių Sibiro tremtinių ir visa 

kita Sibiro tremtinius Kečianti me
džiaga. Siųsti kun. J. Prunskiui, 
2606 W. 63 St., Chicago, 111. 
60629 arba — "Draugo" adresu. 

bė.ojas dalyvavo II Vatil.ano su 
sirinkime, yra bendravęs su kata
likų teologais: Congar Tavard. 
Thils, Willebrangs, Boaupere. 
Šiame mokslišku metodu parašy
tame, gerai dokumentuo ame vei
kale surinkęs nuostabiai daug me
džiagos apie ekumenizmo idėjos 
vystymąsi katalikuose nuo refor
macijos laikų, iki II Vatikano 
susirinkimo, kuris knygoje irgi yra 
apimamas. Taigi, veikalas apima 
keturių šimtmečių laikotarpį ir 
stebina medžiagos gausumu, de-
tališku nagrinėjamo klausimo nu
švietimu, objektyvumu, kruopš
čiai perteikiant ekumeninio sąjū 
džio istoriją ir giliau žvelgiant į 
ekumeninių idėjų brendimą ka
talikų Bažnyčioje. 

Aukštai vertindamas II Vati
kano suvažiavimą, autorius pa
žymi: "Vatikano suvažiavimo pa 

rvba — A. Kareiva. 7H30 S. Roek- — • 
uell St., Chicago II. 60629. Kny- j j L I E T U V I S 
zoje aprašyti net 106 žaidimai 
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m MĖGĖJAM? 

Iš Lietuvių Fronto Bičiulių poilsio ir studijų savaitės Dainavoje 1976 m. rugpjūčio 1—S d. Po sėkmingo dai
nų ir humoro vakaro rašytojas Aloyzas Baronas auto? ratuoja savo knygas, čia jų skaitytojas yra Selenis. 

N'uotr. J. Urbono. 

" » u į *ul*upyBite pirkoairj ila 
j ^vairių firmų foto aparatui; be-
j jų reikmenis Pasinaudokite fv-
i nogiu planu atidedan» pasirink 
j tus reikmenis ypatingai proga 

Pilnai užbaigtų fote Diiotraiiku 
iptarnavimas Atidaryta p'rrrma 
ir ketvirtad ?»karaie iiri 9 vai 

33M West 63rd Stree* 
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DAŽYTOJAS 
4612 S. Paulina St. 

(Town of Lake) 
Da£o namus is lauko ir is vidaus 

Darbas garantuotas. 
Nuo 5 iki 8 vai. vak. 
skambinti YA 7-9107 

STASYS SAKINIS 
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WA6NER and SONS j 
rYPE^YItlTKRS. 

4DDING MACHI.VS 
AND CHF.f KWKITrRS 

Nuomoja. Parduoda, Tai** -
Vlr* 5<i mėty patikima* himr S 

oatarnavirnaa z 
V? 10 S. Polanki Kd.. Chlcaeo | 

Phone - 3811111 i 
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REMKTTE "DRAUGĄ* 
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ieidi 

o1-
Chica-!erijoje, Jaunimo centre, 

goję vyksta Vytauto ir Bronės Ka 
siūlių tapybos paroda. Parode 
galerijoje tęsis iki rugsėjo 6 d. (ki
to pirmadienio). 

SANTAROS — ŠVIESOS 
FEDERACIJOS 23-CIO 

SUVAŽIAVIMO PROGRAMA 
TABOR FARM. SODUS 

MICHIGAN. 

skleistas per visa Bažnyčią fer 
KASIULIU TAPYBOS PARODA I centas įtikino daugeli protestan

tų stebėtojų, kad Romos katan-
Šiuo metu M. K. Čiurlionio ga-' <ų bažnyčia rimai pasuko ieš 

koti atsinaujinimo, — kad jų pa
čių (protestantų) bažnyčiom 
reikia to paties ir kad protestan
tai gale'ų pasimokyti iš brolių 
katalikų". J. Pr. 

Ketvirtadie'iis, rugsėjo 9 d. 
2 vai. p. , \ Pokalbis su Aušr; 

•farija Jurašiene. 
Juo2as Kazlas, ''Vokiečiai emi

grantai iš Tarybų Sąjungos — 
mūsų broliai". 

8 vai. v. Romas Misiūnas, "Lie
tuvis Lenkijoje ir Lenkijos lietu
viai". 
Penktadienis, rugsėjo 10 d. 

10 vai. r. Rimvydas Šilbajoris. 
'Balys Sruoga ir simbolistai". 

Simpoziumas: "Kritiniai žvilgs
niai į liberalinę spaudą išeivijo
je", (Moderuo ja Liūtas Mockū-
nas}.; 

2:vak p. p. Romas Misiūną? 
"Jėgų balansas Baltijos jūros erd
vėje XVIII amžiuje". 

4 vai. p. p. Kęstutis Girnius, 
"Sis bei tas apie dabarties moralės 
filosofiją". 

8 vai. v. Pranas Lapė "Dailė 
dabartinėje Lietuvoje". 
Šeštadienis, rugsėjo 11 d. 

10 vai. r. Henrikas Nagys, 
"Dvidešimt penkeri metai nuo 
•Žemės'". 

Juozo KėkSto žodis. 
2 vai. p. p. Joseph Brodsky, 

paskata. 
4 vai. p. tp. Aušra-Marija Jura

šienė, ''Mykolaitis-Putinas, Bo
ruta ir Kėkštas prisiminimų švie
soje". 

Organizacinis posėdis. 
8 vai. v. Literatūros vakaras: 

Joseph Brodsky, Liūne Sutema. 
Kostas Ostrauskas, Henrikas Na-
gys, Marius Katiliškis, 2ivilė Bi-
laišytė, Juozas Kėkštas. 

Nerijos Linkevičiūtės ir Ber
nardo Prapuolenio dainų vaka
ras. 
Sekmadienis, rugsėjo 12 d. 

10 vai. r. Vincas Trumpa, 
"Justino Marcinkevičiaus dramų 
Lietuva". 

Suvažiavimo metu vyks meno 
paroda, skaidrių rodymas, veiks 
spaudos kioskas. 

MIRĖ NOBELIO LAUREATAS 

Švedų rašytojas Eyvind John 
5on, kuris 1974 m. su kitu laimė
jo literatūros Nobelio premij?. 
mirė rugp. 25 d. S ockholmo Ii 

linėje, sulaukęs 76 m. 

i THE BALTIC NATIONS 
— THE QUEST FOR REGION-
AL 1NTEGRATION AND 
POLITICAL LIBERTY. Estonia, 
Latvia, Li'huania, Findland, Po-
land. Bronis J. Kasias, dr. Jur. of 
the UnK-ersity of Strasbourg 
(France ). Euramica Press, 
Pittston, Pennsylvania, 1976. IS 
BN 0-916876-01-2. Library of 
Congress Ca'alog Card No. 75-
43434. Leidinys didelio formato, 
kietais viršeliais, 334, psl. kaina 
2 dol. Leidyklos adresas: Eurame 
rika Press, 331. N. Main Street, 
Pittston, Pa. 18640. 

Tai politinės srities baltistika, 
neprarandanti aktualumo ir 

[šiandien. Iš penkių knygoje lie
čiamų valstybių dabar laisva, 
galima sakyti, belikus vien Suo
mija. Lenkija įpainiota į Rusijos 
satelitinius tinklus, o Lietuva, 
Latvija ir Estija yra Rusijos vi-

PABLO PICASSO MUZIEJUS 
PARYŽIUJE 

Vienas ryškiausiųjų XX amž. 
dailininkų, Ispanijoj gimęs kata-
lonas Pablo Picasso, kaip žinom,; sai okupuotos. Bet pastarųjų trijų 
mirė 1973 m., sulaukęs 91 me- nesiliaujantis laisvės šauksmas 
tu. Tur būt, nėra nė vieno kieki šio regiono situaciją šiandien dar 
žymesnio muziejaus pasaulyje, 
kuriame nerastume jo kūrinių. 
Tačiau jam mirus, žmonos ir ke
turių vaikų žinioje liko dar jo 
kūrybinis palikimas 250 milijonų 
dolerių vertės. Kadangi dailinin
kas 66 pastaruosius savo gyve
nimo metus išgyveno ir mirė 
Prancūzijoje, tai dabar Prancūzi
jos valdžia susitarė su dailinin
ko šeima tą visą milžinišką pa
likimą (tapybą grafiką, skulptū
rą) sukaupti vienoje vietoje — 
Paryžiuje. Prancūzija tam reika
lui skiria vienus gražiausių is
torinių Paryžiaus rūmų, 1656 
metais statytus, Hotel Sale. Tai 
bus, tur būt pati didžiausia "vie
no dailininko darbų galerija vi
same pasaulyje. Trejus me'us už
sitęsusi Picasso palikimo inven
torizacija konstatavo, kad daili
ninkas, be po viso pasaulio ga-
1 

labiau užaštrina, o ir J. Kaslo 
knygos pasirodymas liudija šios 
Europos dalies gyvastingumą. 

Knygos turinys skirstomas j 6 
pagrindinius skyrius: 1) Back-
ground Information on the Bal-
tic States, 2) Toward the Goal of 
A Baltic Union. 3) The Balti: 
Enterite (1934-1939), 4) Activi-
ty of the Baltic En'ente, 5) The 

i Politico — Juridical Nature of 
the Baltic Enten'e, 6) The Baltic 
States and VVorld War T v r 

Knygos gale dar pridėti ir už-
sklandiniai skyreliai: Epilogue. 
Notes-Rerefences, Seiected biblio-
graphy, Index 

• LAISKAT LIETUVIAMS. 
1976 m. rugsėjo mėn. Nr. 8. 
Religinės ir tautinės kultūnr 
žurnalas. Leidžia lietuviai jėzui
tai. Redaguoja kun. Juozas Vaiš-

erijas bei muziejus išblaškytų n>'*, S.J. Administruoja A. Likan-
kūrinių. dar yra palikęs 1200 ta- Šerienė. Redakcijos ir adm: 
aybos darbų, 900 skulptūrų ir nistracijos adresas: 2345 W. 56 h 
tūkstančius grafikos darbų bei S t> Chicago, II. 60636. Metine 
keramikos. Dabar visa tai bus| Prenumerata 6 dol. 

__ - , ! \p;e Ameruą, kaip 3~ie kont-
0 e a e rastų šalį, ralo pats redaktorius. 

nytinės istorijos dėstytojas Dela- ] ™™ose didžiam meno mylėto* S u y V - p c t r y i r jy. p o v ; : u 5 u p a . 
žindina Br. KriitanmiSus, SJ. 

ISTORINĖ EKUMENIZMO 
STUDIJA 

Protdr. Paul M. Minus, b a ž - i 5 ^ 1 

'•-c 

trys mėnesiai. Metinė prenumera
ta JAV, Kanadoje ir Australijoje 
4 dol., Anglijoje 1,5 svaro, Vo
kietijoje 8 DM. Žurnalą leidžia 

toliau dialektiškai Į;ie
x

tuv!ų ^ n g e l i k ų liuteronų f 
aidžia F. Jucevičius. Iš g y v .e n i . ; bažnyčios vyriausioj, taryba. f 
10 trupinėlių mozaiką lipdo J.| B e k' t a ko, naujame žurnalo |r 
^unskis, o savo b'slmą žmoną! numer>'je rašoma apie kaimie-
iptaria A. Pakalniškis. Netušti j čiW švietimą Mažojoj Lieiuvoj. 
r kiti įprastiniai žurnalo skyriai, i minima Liudviko Martyno Rė-
\ umeris papuoštas Algirdo Gri-' z°s 200 metų gimimo sukaktis, 
:aičio nuotrauka ir Adolfinos;duodama plati lietuvių evang 
'ub enės tapybomis. tlikų liuteronų veiklos kronika ir 

religinės temos straipsnių. 
AKIRAČIAI, 1976 m. Nr. 6. 

riro žodžio mėnraštis. Rcdak- • Vida Augulytė ir Juozas 
ctyvas: D. Bielskus, K. PW »̂% ŠIMTAS 2AIDIMIJ DI 

Lietuviai kviečiami į 
ADMAVE'S CHICAGO CAMP 

Perrauli Falls, Ontario, Canada 
prie LAC SUEL ežero 

L I E T U V I A I S A V I N I N K A I 
GAMTA 

"cabins" 

i 
! 

fMTKl Z\ EJYBA — PllKJ 
Išnuomojami namukai - "cahins" » - 5 įsmenims Visi moder- | 

aiški patogumai elektra mirimui pečius âKlvtuva>» tualete H 
*«thower' Pageidaujant valgis gaminama.*- Išnuomojami laiveliai f 

Dėl daugiau Informacijų kreiptis j 

B e r n i c e U k s o 
IMU \\. t« th Street. Chicago. III 80632 

f ei. - LA 3-O6D0 
IMHI IMIHI I I I IMI IHI I I in i lMIHIMIMI I I I I I t l I l I l in i l l I t l I l I l I l I l I l IMI I I t lMl I l I l IH I l I l I l t l iHd 

DELIEMS IR MAŽIEMS. Išlei
do Lietuvių Bendruomenės Švieti- Įl 
mo Taryba Chicago;c 1976 me i 
tais. Leidimą parėmė Lietuvių 

idas. 

)runga L. Morkūnas, Z. Rėka
us, dr. T. Remeikis, dr. E. Vaiš-
irnė, II. Ž?meli>. Administruo-
• K. Aviži?nis. Leidžia View-

" - . 5821 S. Ma-io- <^i^- Leidinys didelio forma 
\24 ns!.. kair 3 2 dol. gau:ia 
" to adresu: A.L.B. Švietimo Ta-

i 
M 

THE BALTIC NATIONS 

Ve., Chicago. II. 50629. 
'- prenumerata 6 dol. 

Naujame numeryje, šalia kas-; 
dieninių politinių trupinių, kul-Į 
'ūrinio sektoriaus svorį sudaro' 
šie gabalai: šmaikštaus gyvu
mo ir įdomumo pasikalbėjimas .... _ . . , , , . . . . 
su literatūros kritiku Vytautu A-*muiu'Jį\ų kalyboje ve] 
Jor-ynu, Balio Chomskio įžval- rj sudaro tr>-s daly3. Pirmoj" pa-
gus pastarojo Chicagos Lietuvių teikia Baltijos Valstybių istoriją 
operos sezono aptarimas ir Bro- ^ politinę struktūrą, antroji — 
nio Railos stabtelėjimas prie Ka- j ̂ "f11110 weUus sritinėje integra-
"•n, ̂ '-iroo? knvtrn%"<;iit!lima«" ' cijoje. trečioji — n D. karo jta-
zio S.irpos knygos sukilimas . . k o e m i i ^ U u t i n i u i r tarpUuti-

niu požiūriu. Veikalas gražiai iš-
• MŪSŲ SPARNAI, 1976 m. leistas ir tinka bet kokia prega 

birželio mėn. Nr. 40. Lietuvių amer'kšečiams įteikti kaip do^rq. 
evangelikų reformatų žurnalas. Ka'na $12.00. 320 pusi. Užsaky'.i 
Leidžia Lietuvos evangelikų re- P25*0-
formatų kolegija. Redaguoja Jo-1 DRAUGAS, 4545 We«t 63rd Street 

N E 
n a u 

S A V 
A c - n r i 
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a n D ! 

B. R. PIETKIEW1CZ, Prez. 

2555 West 47th Street Tel 
PLENTY OF FKBE PARKING 

I N G S 
j T 1 n 11 

Lfl 3-

kubas Kregždė, 2439 W. 51 st. St., 
Chicago, II 60632. Aministruoja 
Jonas Palšis, 5718 S. Richmon 
St., Chicago, II 60629. Prenu
merata — auka. 

Žurnalas namžos apimties 
savo iliustruotuose puslapiuose 
sutelkęs, straipsniais ir nuotrau
komis daug šiandieninės ir isto
rinės medžiagos, liečiančios iš
eivijos ir Lietuvoje pasilikusių 
evangelikų reformatų pastoraci
nę bei tautinę veiklą. 

• SVEČIAS, 1976 m. sausio -I 
birželio mėai., Nr. 1 ir 2. Lietu
vių evangelikų liuteronų laikraš
tis 
R.daguoja kun. A. Trakis, 6620 
S. St. Louis Avev Chicago, II. 
50629. Administruoja d-. Adelė 
Trakis (adresas tas pats kaip ir 
redakcijos). Žurnalas išeina kasti 

r~r~ 

C&Bcago, UL 60619 

ii gyventojai prideda 60c 
- ir persiuntimo išlaidas. 

VALANDOS: 

T % % 

PIRMAD 
ANTRAD 
SF.STAD 

ta<>!;r'*Ki» ož 6 m. 
oertifikatus. 

Minimam $1.000 

Ir KETVIRTAD. — 
. ir PENKTA D. — 9 

9 v. r iki 12 v d 

6 Vz % 
Mokama už 1 m. 

ceTtiffkatus. 
Minimam $1,000 

PLACE 
» v. r. i* 

v. ryto iki 
— Tre<5a<i 

mokamas už 
lBvesta\imo 
sa^kaitaft. 

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS 

Dividendai mokami kas 3 mėnesiai 

1976 M. EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE EKSKURSIJOSE: 

RUGPIOCIO 23 iM RUGStJO 7 D. (2 savaitės) 
S?Ai:c :3 k: S ? A L : C :? : (l savaitė) 
LAPK? 1C~~, '<: LAPKRIČIO 9 D. (1 savaitė) 
GRUODŽIO " k O3UOD2I0 15 D. (1 savaitė) 
fffcttODHO 20 iki SAUSIO 4 D. (2 savaitės) 

Maskva, Vilnius, R]ga 
Maskva, Vilnius 
Maskva, Vilnius 
Maskva, Vilnius 
Maskva, Vilaius, Ryga 

S195I.06 
J760.M 
J67-.0C 
$CT7 OC 
$87Mt 

ONOS PADUOTOS NUO NEW YORKO ARBA BOSTONO — NUO CHICAGOS REIKIA DAR PRIDĖTI 
Į I I M I 

5 A ; M U P E S LYDĖS PATYRĖ VADOVAI. V1SCS GRUPĖS BUS 1 DIENĄ VE2AM0S l KAUNA. 
IP PAT IR Į TRAKUS Vz DIENOS. 

n METŲ EKSKURSIJOS J LIETUVA PRASIDĖS GEGU2ĖS MENES]. PRAŠOME REGISTRUOTIS 
ANKSTO. 

EKSKURSIJOS I KITUS KRAŠTUS 

ware, Ohio Metodistų teologijos! jų malonumui. z 

Klasikinio mūsų prozaiko, stilistmir 
kalbos virtuozo 

ANTANO VAIČIULAIČIO 

nauja apsakymų knyga — 

Vakaras s3rgo namely 
Pirmoji jos laida buvo išleista Ne 

priklausomoje Lietuvoje ir turėjo d: 
deij pasisekimą. SI laida papfldyr.-
keliais naujais apsakymais. 

Užsakymus siųsti — DRAUGAS. 
4545 W. «3rd Street. ChicaOT, III. 90629 

Kaina — $4.00. 168 pusi. Illinojaas 
gyventojai praioraJ prklėti 5% (>' 
cectų) mokė»Ciam*. 

LAPKRIČIO 20 D. 
GRUODŽIO 4 D. 
LAP!CK:;:C \Z Z 
V45iKT0 MĖNESI 
BALANDŽIO MĖNESĮ 
BALANDŽIO MĖNESI 

(7 dienos) 
(7 dienos) 
(7 dienos) 
(7 dienos) 
(7 dienos) 
(14 dienų) 

l BAHAMAS/NASSAU 
J MEKSIKĄ 
J HAWAJUS 
| HAWAJUS ) 
J HAWAJUS ) Kainos bus paskelbtos vėliau 
J ISPANIJĄ ) 

VISOSE EKSKURSIJOSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. 
S K U B Ė K I T E R E G I S T R U O T I S ! 

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 Soutti Wesfwn Avenue 

Chicago, iliinois 60643 Tel. (3(2) 233-9737 
Air fares subject to ckanges and/or goverament approvaL 

TaJp pat darome tikvtetimūs glmlTtn; pasliveefavifflui Amerlko**. 
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REDAGUOJA ST. SEHJHSTEN'fc, 6507 S. TKOY ST., CHICAGO, UJU 60629. TELEF. 925-5988 

KAZIMIERIECIU PIRMŪNE 
LIETUVYBĖS ŠVYTURĮ 

PRISIMENANT 
VIKTORIJA KLEIVIENĖ 

mokytų žmonių, o tokius didelius 
darbus išvarėm — vienuolynus, 
mokyklas, bažnyčias statėm ir 
jas išlaikėm. Buvo tikras pasi
šventimas — seselių ir paprastų 
bemokslių žmogeliu, o dabar to. 

, i. i JA tik jos paveikslus, kurie Paryzi 
nėra —aukso dievaitis užvaldė . J ^ , „ . . ' . . . J 

je yra auKŠtai įvertinti. Jos p 
visus. 

Motina Marija Immaculata — 
Judita Dvaranauskaitė mirė pra
eitais metais gegužės 20 d., artė
dama prie šimtmečio slenksčio 
(gimusi 1880 vasario 24 d.) ir 
palikdama didelę spragą lietuvy
bės lauke. 

Mokslus ji buvo baigusi Švei
carijos Fribourge. Į JAV-es atvy
ko 1907 m. ir įstojo į Šv. Kry
žiaus vienuolyną. Gavusi vienuo
lės įžadus, svajojo apie lietuviš
ką vienuolyną. Susiradusi savo 
pusseserę Mariją Conceptą (pa
vardės nebeprisimenu) ir Mariją 
Kaupaitę, sutarė įsteigti Šv. Kazi
miero lietuvaičių vienuolyną 
Marųuette Parke 1910 m. O tada 
čia buvo didžiausia bala ir pri
važiuoti tegalima buvo tik su 
arkliais. Dabar gi — tikra lietu
viška širdis... 

Jos svajonės išsipildė. Ji buvo 
tikra Suvalkijos laukų dukra, ku
pina meilės savo' gimtajam kraš
tui, pilna meilės artimui, meilės 
savo tautos kalbai. Ta meile bu 
vo persunktas jos kraujas, ji tuo 
sielojosi, tai puoselėjo ir tik tuo 
gyveno. Jos meilė tėvynei viršijo 
visą kitą. 

Lietuvė pedagogė 

Ji buvo vienuolyno viršininkė, 
puiki auklėtoja, gabi mokytoja, 
kieta vienuolijos įstatų vykdytoja, 
nuolankiai pasišventusi jai duo
tam ir paprasčiausiam darbui. 

Daug teko šias eilutes rašan
čiai su ja keliauti, kalbėtis vai
kystėje, jaunystėje ir jau subren
dusiai — ji visada surasdavo gy
venimiškų patarimų. . 

Esant vienoje klasėje (7-toje) 
su jos brolio vienintele dukra, to
ji buvo džiovos pakirsta pačioje 
žydinčioje jaunystėje. Važiavau 
su ja atsisveikinti visos kla
sės vardu ir verkiau visą kelią. O 
ji sako: "O ko gi tu čia verki? Ir 
visi kiti namiškiai. Juk ji yra lai
minga ir meldžiais už mus." 

Visi žemiški dalykai jai buvo 
lengvai pasiekiami, nes Dievo 
malonė ją lydėjo. Ji nepamiršo 
savo pareigos — skleisti Dievo 
meilę. Pačiam skurdžiausiam vai
kučiui ar aukščiausiam pareigū
nui ji buvo vienodai maloni — 
visi jai buvo lygūs. 

Tai buvo tikra asmenybė, pil
na erudicijos. Su ja kalbant, ne
galėjai netiesos žodžio ištarei, at
rodė, lyg ji kiauriai tave perma
no. Lietuvoje iŠ atėjusių į vienuo
lyną kaimo mergaičių padaryda
vo stebuklus: Dievą mylinčias, 
artimui atsidavusias, pareigin
gas ir suprantančias gyvenimo 
esmę. 

Pažaislio pažiba 

Ji su kun. V. Dargiu (mano 
dėde) Pažaislyje bažnyčią, ūkį 
ir visą aplinką taip sutvarkė, kad j 
gėrėjosi ne tik Lietuvos gyvento
jai, bet ir užsienio svečiai grožė
josi tuo žaviu lietuvišku kampu. 

Cia, JAV-ėse, Chicagoje ir ki
tuose miestuose, kur jai teko mo

kytojauti, stengėsi ne tik Dievo 
žodį įdiegti į mažųjų sielas, bet, 
svarbiausia, išmokyti lietuviškai 
taisyklingai kalbėti ir savo kalbą 
pamilti. Ji net kitataučių vaikus 
sugebėjo pamokyti lietuviškų 
dainų, vaidinimuose vaidinti. O 
šie tuo labai didžiuodavosi, kad 
moka kitą kalbą. 

I amžiaus pabaigą ji dažnai 
pasiguosdavo sakydama: "Pasa
kyk tu man, Viktutė,, kodėl Die
vas duoda man taip ilgai gy
venti (mirė 95 m.), ar kad galė
čiau tiek daug iškentėti dėl viso 

Į to, ką per visą savo ilgą gyveni
mą puoselėjau. Girdžiu, kad lie
tuviškos bažnyčios pereina į ki
tataučių rankas, lietuviškos mo
kyklos užsidaro, vienuolyne ang
lų kalbą tegirdžiu... Ir visa tai 
turiu iškentėti! Kodėl?" 

Sielojasi dėl lietuvybės 
"Mūsų laikais tiek maža buvo 

"Jūsų, dauguma, atvažiavote 
mokyti. Lietuviškos mokyklos, 
bažnyčios turėtų daugėti. O kur 
jos-

Motinėlė buvo mano giminai
tė ir daug ji mane išmokė. 
— Dievo ir artimo meilės. Di
džiuojuos Ja, prisimindama savo 
maldose. 

Kur lietuviškas žodelis? 

Baisiai buvo liūdna, kai gavau 
paveikslėlį su mirties data ir 
malda... anglų kalba. Anei žode
lio lietuviškai! Pasigedau to 
brangaus lietuviško žodelio, ku
rį ji skleidė su didele meile, dėl 
kurio tiek daug ji kentėjo. Ar 
neplyštų jos širdis? Koks ironiš
kas užmokestis už jos didžius 
darbus savo šaliai ir savo tautie
čiams. Tikiu pas Aukščiausią ji 
buvo teisingai įvertinta už savo 
pasišventusį, lietuvišką, pilną 
meilės kelią. 

DAILININKE 
KASIULIENE 

Rugoiū ;io 27 d. (vakar) Čiur- Į 
':«>nio galerijoj • Chicagoje atida j 
-y a trečioji Vytauto Kasiulio pa
roda. Toji oar^da gal jau ir ne- j 
būtų didelė naujrna, tačiau š' į 
'.artą parode] š "~ "Vauto dar ! 
bų matome ir jo žmonos Bronės 
Kasiulienės darbus. Ji mums yra 
niekad nematyta, ir jos darbai 
mums dar visiškai nepažįstami. 
Bronė mokėsi Paryžiaus Dailės 
institute ir, aišku, pas patį Vy
tautą Kasiulį. Bronei meno pa
saulis nėra naujas, tą matome ir 
jos rankų darbuose — ypač siu
vinėtose staltiesėse ir t.t. Tikė-j 
kime, kad dar gal kartą Bronė j 
parodys mums ir savo rankų dar- j 
bus. Šį kartą Chicagoje matome J 

iu-
pa-

veikslus taip pat galima matyti 
Paryžiuje (Galarie Royale, 11 
Rue Royale) meno galerijoje. 

Malonu pasveikinti dar vieną 
naują dailininkę moterį. Džiugu, 
kad moterys nesustoja vietoje ir 
vis žengia pirmyn, ieškodamos 
savitų kelių. 

Šią parodą rengia L.S.T. Korp! 
Neo Lituania Chicagoje, kuriai 
vadovauja taip pat moteris, pa
siekusi chemijos daktarės laips
nio — Živilė Modestienė. Visi 

f^t-ĮT 
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pat pirmųjų šios organizacijos 
ruošiamų parodų. O jų — pen
kiolika! Elenos megztos pcr>'.;ti-
nės, vakarinės suknutės patrauk
davo žiūrovų akį, o apsiaustais 
gėrintis ne viena, manau, nesu
klysiu pasakius, pagalvodavo, o 
kad aš tokį turėčiau! Šiais metais 
pamatysime jos išradingumą dar j 
labiau išsiskleidusį. Jos megzti j 
rūbai užims pagrindinę vietą pa- į 
rodos antrojoje dalyje. Ir šio-' 
je srityje ji savo individualumo,' 
dažnai ir originalumo ieškos, o 
tai jau kūrybos bruožai, kurie 
niekuomet žiūrovo nepalieka abe-

Be cukraus saldžiau 
Ar vaikai varo tėvus iš proto 

per vasaros atostogas. Ar jūs, 
motinos, vos galite sulaukti sa
vo mažiesiems brangučiams mo
kyklos pradžios? Gali būti, kad 
jūsų vaikai kenčia nuo cukraus 
pertekliaus. 

Dr. Lendon H. Smith parašė 
tikrai protingai pagrįstą knygą 
"Iroproving Ycur Chi'd's Beha-
vior Chemistry" (Prentice-Hall, 
7,95 dol.). Joje jis sako: "Išmes
kite visą cukrų. Tai dirbtinis 
maistas, kurio niekad nereikėjo 
pagaminti. Nevartokite nei mais
to, nei gėrimo, kuris turi dirbti
ną saldinimą, dažomąją medžia
gą ar kitus priedus. Daugelis as
menų nepernesa tų chemikalų ir 
darosi nervingi ar net suserga 
nuo jų". 

Daugiau ir dažniau mes suži
nome, kaip visokie chemikalai 
veikia į vaikų (ir suaugusių) as
menybę. Daugelis maitinimo eks
pertų vis dažniau perspėja, kad 
cukraus perdidelis vartojimas yra 
toks pat blogas įprotis, kaip ir pa-
sinešimas į alkoholį. Visiška ab
stinencija yra vienintelis išgydy
mas. Dr. Smith pataria duoti vai
kams sūrio ir riešutų, vietoje sal
dainių ar kitų saldumynų. 

Jis siūlo aukštą proteinų dietą 
ir daugiau vitaminų. "Fistaškių" 
— žemės riešutų sviestą (peanut 
butter) aukštai jis iškėlė savo pro
teino maisto sąraše. Bet išmesk 
uogienę, mamyte. Tą knygą ver
tėtų visiems tėvams paskaityti. 

Pusryčių pelai 
Sausi javai (čia vadinami *'ce-

reals") yra tikras įžeidimas 
abiems — gomuriui ir virškini
mui. Galvijai žiemą yra šeriami 
sausu pašaru, kuris turi daug 
daugiau maistingumo, negu šie 
chemiškai nuspalvinti oro burbu
liukai, kurie vadinami "cereals". 

— Danutė Lipčiūtė - Augie-! Pirmojo puslapio mozaika ma- Amerikiečiai spaudoje šaukia, 
nė parašė ir išleido vaikams kny- žajam lietuviukui kalba apie lais-į kad čia daugiau susirūpinta gy 

vės paminklą, atidengia Gedimi
no pilį, zovada lekia vytis — vi-

Bronč K su sūnumi Vytautu prie anksiesnic 
piešto žmonos ir sūnaus portreto. 

tauto Kasiulio 

Chicagos lietuviai žino Algį Mo
destą — Neo-Litb. orkestro va
dovą, tačiau apie kuklią Živilę 
mažai girdime. Tuo tarpu Živilė 
vadovauja Korp- Neo Lituania. 
Ji energingai ruošia parodas, mi
nėjimus, dirba su jaunimu, 
akomponuoja Pirmyn chorui, be 
savo tiesioginių pareigų kaip 
chemikė ir žmona, o šios paro

dos ji yra vyriausioji rengėja ir 
koordinatorė. 

Paroda yra labai įdomi, ir Chi
cagos visuomenė kviečiama ją 
aplankyti. Paroda bus atidaryta 
iki rugsėjo 6 d. Kasdien nuo 7-9 
v.v. savaitės dienomis, šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 11 
v. ryto iki 9 v. v. 

Birutė K. 

Elena Blandytė čikagiečiams dama, ji sukuria savitą veidą. Jai 
yra gerai pažįstama ir kaip dai
nininkė, ir kaip aktorė. Paskuti
niųjų poros metų bėgyje ją ma
tėme Chicagoje puikiai paruoš
tame dainos ir žodžio rečitalyje, 
o koncertuodama lietuviams 
Maino, Floridos, N. Yorko, Michi-
gano valstijose, džiugino ir ža
vėjo klausytojus liaudies dainų ir 
lengvesnio žanro — estradinių 
kompozicijų atlikimu . Praeityje 
Lietuvių scenos darbuotojų sąjun
gos vaidinimuose dažnokai ją ma
tėme. Ar vaidindama, ar dainuo-

nereikia ko nors imituoti, ar pre
tenduoti būti kita, jos vidinė bū
sena bei nuojauta diktuoja origi
nalią sceninę išraišką. 

Būdama nuoširdi N. Pr. sese
lių bičiulė, ji dalyvaus rugsėjo 19 
d. Putnamo seselių rėmėjų ruo
šiamoje madų parodoje Jauni
mo centre, Chicagoje pasirodyda
ma ne kaip dainininkė ar akto
rė, bet kaip lietuvaitė, kurios ran
kose siūlas virsta pavydėtina suk
nele ar apsiaustu. Šituo talentu ji 
dalinasi su čikagietėmis jau nuo 

gą "Močiutės dovanėlė". Knyga 
kietais viršais (72 pusi.), dail. 
Jadvygos Paukštienės žaviai ir 
mažiesiems suprantamai iliust
ruota. Autorė prasmingai parin
ko savo (ir kitų) vaikaičiams 
motto — Jono Jablonskio: "Ma
ža garbė svetimomis kalbomis 
kalbčti, didi gėda savosios gerai 
nemokėti". Ant tamsiai raudonos 
vyninės spalvos viršelio paukštis, 
raides lesinėdamas, vaikučius ve
da į kitą lietuvišką palikimą — 
Jurgio Sauerveino: '"Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais turi
me ir būt. Tą garbę gavome už
gimę, jai ir neturim leist pražūt". 
Nesudėtingi, vaiko proteliui ap
rėpiami ir suvirškinami, o dar 
stambiais pilno puslapio pieši
niais iliustruoti ketureiliai pos
meliai apie kiekvieną raidę įst
rigs į atmintį, kaip ši Ž raidė: 

"Žvirbliai daržą išakėjo, 
Žirnių saują pasisėjo. 
Žiogas smuikeliu jiems grojo, 
Žvirbliai šoko klumpakojį". 

sa močiutės pamilta ir vaikaičiui 
perduota. 

Kur dabar Stalino dukra? 
Svetlana Aliliujeva Peters, Sta

lino dukra, sukėlė susidomėjimą 
amerikiečių spaudoje, esą, ji gy
venanti Santa Anoje, Calif., pa
sivadinusi svetima pavarde. Ta
čiau iš tikrųjų ji su savo dukra 
Olga, 5 m., gyvena Oceanside, 
Cal. Svetlana, pabėgusi iš So-
vietijos 1967, apsigyveno Prin-
ceton, N. J. Vėliau ji ištekėjo už 
arch. Wil!iam W. Peters, gyveno 
su juo Taliesin West, Frank 
Lloyd Wright suprojektuotoj ko
munoj, netoli Phoenix, Ariz. Ve
dybos tnflco 3 m., tada ji sugrį
žo į Princeton. Prieš 9 mėn. Svet
lana su Olga persikėlė į Ocean
side. 

y £ 
Eicat BlaoOyt* modeliuoja. 

Trys seseles 
tina ir 

švenčia sidabrines. Sesuo Margarita Bar,-, kaitė, Putnamo seselių vyresnioji (kairėje), sesuo Klemen-
Paule iškilmingai paminėjo savo įžadų 23 m. sidabrinį jubiliejų, Putname. Metų metu seseles prie 

tono. Toliau s&U r. Bubttaoa ir kun. Cukuraa. N'uou. Frirnan Co. 

vuliais, negu vaikais, kurie, nuo
latinėm kasdieninėm televizijos 
reklamom suvilioti, .pasirenka šį 
ar kitą sausą "cereal" ir kurių tė
vai yra- tikrai kvaili pirkti jiems 
tuos pelus. 

Kodėl motinos neišverda javų 
pusryčiams? Ne, jų dėžutėse nėra 
dribsnių, avižinės ar manų košės 
senoviškas, sveikas maistingumas 
komercinių žaislų, tiktai geras, 
kaulams ir dantims. Avižinė kožė 
su sviestu h pienu ne tik labai 
sveika, bet ir skanu. Sakoma, kad 
Didž. Britanijoje, o ir šiame kraš
te, mažiau žmonių serga vėžiu 
negu Europoje, kur toji košė nė
ra plačiai vartojama. Mūsų mo
čiutės ir motulės žinojo, kas svei
ka, nes kaime avižinė košė Lie
tuvoje kasdien buvo paduodama 
garuojanti į stalą pusryčiams. 

Sūrio patiekimas 
Daugelis sūrių, kad turėtų gerą 

skonj ir pilną maistingumą, pa
tiekiami { stalą ne šaldyti (iš šal
dytuvo), bet kambario tempera
tūroje palaikyti. 

Sovietai atsisako kosmonau-
čių 

Sovietų Rusija daugiau nebe-
lavins moterų astronautų ar 
"kosmonautų", kaip jie žinomi 
už "geležinės uždangos". Priežas
tis: perdaug pavojingas ir daug 
reikalaujantis darbas. 

Andrian Nikolajev, pats buvęs 
kosmonautas ir vyras Valentinos 
Tereškovos, vienintelės moters, 
skridusios apie žemę, paaiškino: 
"Kosmonautas turi būti lakūnas, 
vadovas, inžinierius ir mokslinin-
kas". £not jo, ateityje rusės dirbs 
tik erdvės stotyje, kaip specialis
tės. Dabar rusai sustabdė moterų 
lavinimą skridimui į erdvę. Tuo 
tarpu JAV-ėse moteriai yra pui
kiausios sąlygos ir viliojanti atei
tis būsimam skridimui į erdves. 
Dr. Nancy Roman, astrofizikė, 
kuri darbuojasi su NASA (aero
nautų ir erdvės administacija) 18 
m., yra moteris labiausiai mini-

, j i* ateities nlanami. 


