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PENKTOSIOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS ĮSPŪDŽIAI

Nauja iniciatyva ir kūrybinis 
išradingumas.
Penktosos lietuvių tautinių šokių 
šventes įspūdžiai.
Kultūrinės apraiškos Kennebunkportt 
Politika nepolitinėje PEN 
organizacijoje.
Birutė ir Hermis parke.
Josifo Brodskio eilėraščiai.
Romualdo Spalio novelė.
“Art Nouveau” paroda Chicagoje.

VLADASJAKUBĖNAS

Kertinė parašte
iniciatyva ir kūrybingas 

išradingumas

Mūsų liaudies šokiai, jų šokė
jų gausios grupės ir grandiozi
nio maštabo tautinės šokių 
šventės yra palyginti naujas, 
originalus mūsų ta' tos kultū- 

| ros istorijos lapas. Jis prasidė- 
į jo dar nepriklausomybės lai 

kais, pionierių, tau? sakos rin
kėjų pastangomis, kurie surado 
paslėptus, jau dalinai primirš 
tus mūsų liaudies meno turtus, 

i tarp jų tikrus originalumo per
lus, kaip “sutartines” liaudies 
dainose, “skudučius” liaudies 
muzikoje ir taip pat daugelį už
silikusių šokių, šiaip jau kone 
užmirštų, kuriuos kartais tik 
vienas kitas senukas teatsimi
nė.

Šituos elementus derinant, 
vystant, jungiant į platesnes 
formas, atsirado ta medžiaga,

■ kurią dabar turime. Ši liaudies 
meno sritis išaugo labiausiai po 
karo, tiek išeivijoje, tiek Lietu
voje. Ten, kaip atrodo, tam rei
kalui yra lėšų, energijos ir ga
bių, tam dalykui išsispecializa- 
vusių žmonių. Ir ten ir čia to 
darbo vaisiai yra ir bus bend
ras mūsų lietuvių kultūros lo
bynas.

Liaudies, arba tautinių šokių 
šventės įvertinimai šiaip nepri
klausytų muzikos kritikos sri-

Penktoji lietuvių tautinių šokių šventė Chicagos amfiteatre š. m. rugsėjo mėn. 5 d. Nuotrauka Edvardo Mankaūs

Iniciatyvai ir kūrybingumui netrukus viena po kitos turėtų 
kultūriniame gyvenime nei ribų, pasirodyti dar šios tos pačios se
nei pabaigos laiko prasme nėra ir rijos knygos: “Lithuanians in 
negali būti. Bet kokia stagnacija Muki -Ethnic Chicago (David čiai. Bet didžiulės šventės su 
čia reikštų galą ir mirtį. Todėl Fainhauz), Pennsylvanijos an- t”zstanpini« <folwin tnn it- 
juo labiau reikia džiaugtis, kada gliakasių Lietuva (Vladas Būtė-
fąktai liudija, jog sustingimo iš
eivijos kultūriniame gyvenime 
toli gražu dar nėra. Širdis ypač 
džiaugsmu šoktelėja, kai ateina 
ir realybėje įsikūnija visai nauja 
kultūrinio gyvenimo apraiška, 
nauja savo turiniu ir forma.

Šiuo metu tokia išeivijos gy
vastingumą liudijanti pastanga 
yra kun. Algimanto Kezio, S.J., 
iniciatyva pradėta leisti serija 
knygų, kurios savo visuma suda
ro atskiromis temomis parinktą, 
puošniai išleistą, iliustruotą ir 
aukšto lygio spaudos technika 
realizuotą lietuviškosios išeivijos 
etninę enciklopediją. Tai ne kuk
lios išvaizdos brošiūrėlės, o mū
sų pačių kultūrinio gyvenimo 
aukštą lygį ir skonį reprezentuo
jančios knygos. Jų prasmingu
mas dar labiau padidėja, kai ne 
vienas tomas parengiamas dviem 
laidom: viena — lietuvių kalba, 
antra — anglų kalba. Toms vi
soms knygoms patekus į laisvo-

nas), Lithuanian Writers in 
USA (Alina Skrupskelienė) A- 
merikos lietuvių muzika, teatras, 
šokis (Juozas Žilevičius), Lietu
vių šeimos tradicijos (Stasys Yla) 
ir kt.

Pradėtu darbu pasidžiaugti, jį 
aptarti ir pasikalbėti su autoriais

dvejais metais pirmyn į Toron- kostiumai ir šokiai buvo lydimi (Senis kirto rugelius, senė rišo bei gaivalingumo, šokėjų ban- 
bent dalimi taip pat egzotinės pėdelius”). !gom riedant, negu šioje. Tačiau

Operos choro, Dainavos Tė- neabejojam, Šokių šventė pavy- 
viškės parapijos ir Vyčių cho- ko, ir šios rūšies masiniai sam- 
rų junginys skambėjo, supran- būriai dar turi mumyse ateitį, 
tama, gerai, Bet ar tikslu buvo Oficiali dalis praėjo sklandžiai, 
gerą ir gausų chorą panaudoti Svarbiosios viešnios — prezi- 
tik pagalbiniam uždaviniui: šo- dentienės Betty Ford priėmi- 
kiuose, išsirutuliojusiuose iš mas ir išlydėjimas buvo iškil- 

samblio, kurį daugiausia diri-’liaudies dainų? Norėtųsi nors mingas; kiti įvairūs svečiai bu- 
gavo Alfonsas Mikulskis. Iš vienos liaudies dainos solo cho-!vo tinkamai'pristatomi ir trak- 

tyti: iš visur, net iš Pietų pus- pagrotos, ši kombinacija per programos nebuvo aišku, ar tai rui; praeitoje šventėje, berods, tuojami Valdo Adamkaus. 
. .. — . .. i----- —------- yiena j§ Prasmingi žodžiai buvo ir šven-

tūkstančiais dalyvių turi ir 
muzikinių problemų, surištų su 
jų akompanimentu, harmoni
zacija, instrumentavimu..

Pergyvenome jau penktą tau
tinių šokių šventę. Toje srityje 
išeivinio išsisėmimo lyg nema

tą, Kanadoje
Atmintyje tebestovi anks- i muzikos. Deja, šįmet montrea- 

čiau buvusios šokių šventės.! liečiai negalėjo atvykti; pasam-
Nebėra gyvųjų tarpe energingo 
iniciatoriaus ir vadovo Jono 
Zdaniaus. Ausyse tebeskamba 
jo skoningai ir įvairiai harmo
nizuotos ir spalvingai orkest- 
ruotos šokių pynės, jo iniciaty
va pavartoto simfoninio sąsta-

dytam pučiamųjų orkestrui pa
įvairinti buvo įvesta naujeny
bė:: lituanistikos mokyklų mo- 
kinių-vaikų choras, lydimas lie
tuvių liaudies instrumentų an-

rutulio   Venezuelos, suvažia- dvi šventes žavėjo muzikų au- buvo prie Čiurlionio ansamblio gražiai nuskambėjo
vo gausūs būriai jaunimo. Ry. sis> ^et atsirado nepasitenkini- Clevelande O. Mikulskienės pa- rafinuotai harmonizuotų K. V.

šį sekmadienį (rugsėjo mėn 12' šium su Jungtinių Amerikos mo šokių vadovuose ir šokė juo- stangomis susidaręs vienetas, 
d ) 9 vai popiet Jaunimo centro| Valstybių dviejų šimtų metų se dėl per švelnaus garso ir ne- ar junginys ir kitų programo- 

■fjvinėįe ’ Chicagoje rengiamas' jubiliejum ši šokių šventė buvo pakankamo ritmingumo. šokė- je parodytųjų muzikinių gru-
pirmosios knygos “Palikę tėviš
kės namus” — “A Lithuanian Ce- 
metery” sutiktuvės, kurių žodi
nėje programoje dalyvaus rašy
toja, aktorė, savo plunksna 
reikšmingai prie knygos teksto 
prisidėjusi Birutė Pūkelevičiūtė 
ir vienas iš pagrindinių šios kny
gų serijos redaktorių dr. Jonas 
Puzinas.

Švento Kazimiero lietuvių ka
pinės Chicagoje jau turi pras
mingą savo istoriją nuo vargin
go jų įkūrimo iki šių dienų taip
gi istorinės lietuvių kovos už ka

suorganizuota vieneriais me- J1! masė turi teisę turėti savo pių: kaip žinomo Balio Pakšto 
ta i g anksčiau; ne taip, kaip bu- pageidavimus; užtat ketvirto- vieneto Chicagoje ir St. Būt- anonimiškos. Tačiau reikėjo 
vo su Dainų švente, kurią, ne- joje šokių šventėje bandyta ki- kaus Detroito šaulių kuopos
tekę Chicagoje poros energingų taip: pusę programos atliko A. kanklininkių su vadove Danute 
iniciatorių, turėjome nukelti Vasaičio diriguojamas pučia- Petroniene. Greičiausiai buvo 

mųjų orkestras, kitą pusę —
--------------------------------------- Montrealyje, Kanadoje, susida-

jo krašto universitetų ir viešą- • pinių lietuviškąjį veidą. Ir jeigu 
sias bibliotekas, geresnės lietuvių italai didžiuojasi, tardami, jog
vizitinės kortelės vargu ar gali
ma įsivaizduoti.

Tokios rūšies darbas Chicago
je prieš kurį laiką buvo pradėtas 
Lietuvių foto archyvo vardu. 
Šiuo metu užmojui vykdyti persi
organizuota į atskirą leidyklą,

nėra gražesnių ir meniškesnių 
kapinių visame pasaulyje kaip 
Genujos, tai mes taipgi nė kiek 
nesuklystume, sakydami, jog 
bent Chicagoje, mūsų kazimie- 
rines jokios kitos nepralenkia. 
Mūsiškės lietuviams jau yra ta-

pasivadinusią “Amerikos lietu-; pusios ne vien tik artimųjų am- 
vių biblioteka” (Lithuanian Lib- žino poilsio vieta, bet ir lietuvis-

antras atvejis. Orkestras buvo 
gerai susigrojęs ritmiškai, bet 

jai tegu nepagaili savo dalies, te- ręs nuostabaus lygio ir spalvin- bendram sąstate jautėsi pripuo. 
gu minėtus leidinius, kai tik jie' gurno, Zigmo Lapino vedamas, ’ lamumas, dinaminės pusiausvy- 
vienas po kito pasirodys, įsigyja,! liaudies instrumentų orkestras ros neišlyginimas tarp gausių, 

“Gintaras”. Ši kombinacija gal sklandžiai skambinusių kank- 
1 geriausiai bus atitikus tautinių Įįų įr silpnesnių pučiamųjų — 
'šokių šventės stilių: egzotiški birbynių ir ragelių. Taip pat 

ritminis (perkusijos) elemen
tas galėtų būti stipresnis 
(skambių lentų pavidale). Ta
tai kiek jautėsi šokiuose. Žino
ma, visa tai yra pageidavimai, 
vargu ar įvykdomi; patobulin
to tipo liaudiški moliniai pu
čiamieji turi būti pačių grojikų 
pasigaminti pagal turimus pa
vyzdžius; tie pavyzdžiai, ar 
net nauji instrumentai turi per
eiti per geležinę uždangą. Tiks-

tuo užtikrindami naujų serijos 
knygų paruošimą ir išleidimą.

k. brJ.

tės komiteto pirmininko Bro
niaus Juodelio ir JAV LB Val
dybos pirmininko Juozo Gailos.

rary Press, Ine.). Visas leidyklos 
organizacinis darbas nė kiek ne
sutrukdė leidinių paruošos dar
bų. Ir štai aukščiau aptarta A- 
merikos lietuvių etninė enciklo
pedija šiuo metu jau gali pasiū
lyti mums tik ką išleistą (dar 
Lietuvių foto archyvo vardu) 
knygą apie Šv. Kazimiero lietu
vių kapines Chicagoje, pavadin
tą “Palikę tėviškės namus”, ang

kojo būdo, lietuviškojo santykio 
su mirusiais ir lietuviškojo gro
žio, įsikūnijusio antkapių pa
minkluose, akivaizdi studija ir 
meno galerija. Visa tai, atsklei
dus leidinį, dabar kiekvienam 
bus lengvai prieinama istorine, 
grožine ir meditacine prasme.

Tad sveikiname šios specialios 
leidyklos “Amerikos lietuvių bib
liotekos — Lithuanian Library Amerikos Lietuvių bibliotekos — Lithuanian Library Press, Ine. pirmojo 

laida — * A Lithuanian Press. Ine.” užsibrėžtąjį darbą ir, |?M<nio aplankas: skulpt. Ramojaus Mozoliausko sukurto antkapinio pa- 
paruoštos ir j linkime jam sėkmės O skaityto* j aiakto detale.

Banaičio dainų.
Šokių melodijos neišvengia

mai gera dalimi atėjo iš “ana- j Tiek akiai, tiek ausiai buvo pa
pus” ; jos buvo ir tepasilieka! trauklios abi pranešėjos Julija 

Cijūnėlienė ir Jolita Kriaučeliū- 
naitė. Publikos susėdimas ir is 
sivaikščiojimas vyko su mini
malia spūstimi, parodant tuo 
mūsų tautos disciplinuotumą.

Tik šį kartą šventėje lyg ir 
trūko baigminės “ekstazės”, šo
kėjus ir žiūrovus pakiliai su
jungiančios bendruoju entu
ziazmu. Anksčiau šią funkciją 
puikiai atlikdavo dinamiškasis, 
aplodismentų srove užliejamas 
malūno šokis, šiemet jo labai 
trūko, nors buvo repetuotas, 
bet šventėje neparodytas. Baig
minį visų ūpą galėjo tada pa
kelti kieno nors “išprovokuo
ta” ir tuoj pat publikos ir šo
kėjų spontaniškai sudainuota, 
visų žinoma “Lietuva brangi, 
mano tėvyne”. Gerai dar, kad, 
išžygiavimo maršams skam
bant, sava iniciatyva grupės iš 
paradinio žingsnio spontaniškai 
perėjo į šokio žingsnį, tuo pa
gyvindamos šios šventės fina
linį efektą, apie kurį ateityje 
panašių iškilmių rengėjams rei
kėtų rimtai pagalvoti.

Nežiūrint viso to, Penktoji 
tautinių šokių šventė liudijo 
Lietuvių Bendruomenės tiesiog 
pasaulinį organizuotumą. Pro
gramos direktorė Galina Gobie- 
nė, grupių vadovės ir vadovai, 
o taipgi visos šokėjos ir šokė
jai atliko didelio pasišventimo 
ir aukos reikalaujantį darbą.

naujų orkestracijų esamam 
sklandžiam, daugiau kaip 30 
pūtė jų orkestrui. Šioje srityje 
didelio meniškumo neparodysi, 
bet galima išvengti begalinių 
kartojimų, pakeičiant nežymiai 
harmoniją ir duodant skirtin
gą orkestraciją, tiesa, padvigu
binant orkestratoriaus darbą. 
Kiek teko patirti, orkestravimo 
darbe dalyvavo pats direkto
rius Algis Modestas, dirigen
tas Aloyzas Jurgutis ir 4 nume
riais pašalinis asmuo — kom
pozitorius VI. Jakubėnas. Iš 
praeitos šventės galėjo užsilikti 
A. Vasaičio, D. Lapinsko ir VI. 
Jakubėno partitūrų. Liaudies 
instrumentų orkestro grojamos 
melodijos buvo, greičiausiai, 
paties A. Mikulskio aranžuo
tos. Ar visos? Ar nebūtų vertė 
ję programos gale išvardinti

Ii intonacija juose ypač sunkiai orkestratorius, harmonizato-
pasiekiama, ir jais visai ne
lengva yra švariai ir vikriai 
groti. Pripažindami montrea-

rius ir jų atliktus darbus?
Per šokėjų įžygiavimą, per

pertrauką ir išžygiuojant, buvo
liečiu orkestrui neabejotiną pir- j grojami skambūs maršai, ku- 
menybę skambesio ir pilnumo 
atžvilgiu (bent IV šventėje da
lyvavusiame sąstate), vis dėl. 

i to pasidžiaukime, kad buvo ga
lima šįmet sudaryt ir tokį liau
dies instrumentų orkestrą, su
gebantį paremti didelę jaunimo 
šokėjų masę. Graži buvo idėja 
“veteranų šokėjų” pasirodymas

riuose girdėjosi lietuviški mo
tyvai: atrodė, kad tai buvo a. 
a. Br. Jonušo kūryba; ar tai 
irgi neturėtų būti paminėta 
programoje?

Gal būt, tai yra įsivaizdavi
mas, bet blykstelėdavo mintis, 
kad ketvirtojoje šventėje kaž
kaip lyg buvo daugiau polėkio

»
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Kultūrinės apraiškos Kennebunkporte

Ateitininkų sendraugių šios vasaros stovykla

Vienos savaitės bėgyje riklad- 
syti puikaus operos solistės kon- 
certo-rečitalio, išgirsti ištisą cik
lą puikių paskaitų, išgyventi 
turiningą literatūros vakarą, tu
rėti progos susipažinti su trijų lie
tuvių dailininkų darbų paroda, 
dar priedo pasideginti saulutėje 
bei pasimaudyti jūroje —galinta 
drąsiai teigti, jog tai reta savaitė 
savo turiniu.

Šv. Antano vasarnamio patal
pose buvo išstatyti parodai trijų 
lietuvių dailininkų paveikslai. 
Valgykloje buvo išstatyti jaunos 
dailininkės Vidos Krištolaitv- 
tės, “kavinėje” — dailininko K. 
Žbromskio kūriniai, 6 televizijos 
kambaryje buvo išrikiuoti dail. 
Petrikonio darbai. Kiekvienas dai
lininkas skiriasi tiek savo temati
ka, tiek išraiškos forma. Malonu 
buvo pastebėti, jog, stovyklauto- 
jlmš besiskirstant Savaitės gale, 
he vienas nešėsi ir atsargiai dėjo 
“vežiman” naujai įsigytą pa
veiksią

Sekmadienio vakare buvo ma
tai! proga išgirsti mūsų žinomą
ją dainininkę iš Montrealio, so
listę Giną Čapkauskienę.Jai akom
panavo jaunas pianistas iš Bosto
no Saulius Cibas. Pirmoje daly 
je solistė padainavo keturias liau
dies dainas ir penkias lietuvių 
kompozitorių dainas. Tiek liau
dies, tiek lietuvių kompozitorių 
dainos buvo atliktos giliu įsijau
timu. Jose atsispindėjo ir liūde
sys ir džiaugsmas, ir, širdgėla, ir 
jaunatviškas entuziazmas. Ypač 
gražiai nuskambėjo Prapuoliau, 
tnotule, Apynėli, Mergaitė ir Su 
tavimi. Paskutinioji daina, kurios 
Sodžių autorium yra Leonardas 
Andriekus, buvo palydėta ypač 
gausiais plojimais.

Po pertraukos solistė Gina 
Čapkauskienė padainavo — Wie 
du Stadt meiner Traeume (R. Sie- 
czynski), The GIow — Worm 
(P.Lincke)* Estrellita ..(M. M- 
Ponce) ir Lo! Here the gentie 
įąrk — Vyturėlio daina — (H. 
R. Bishop). šiose dainose išryš
kėjo solistės kolaraturinio -sopra
no grožis. Dar labiau jis išryškė
jo Lėo Del.ibes Lopšinėj, iŠ operos 
Lakine ir C. Gounod —- Ah, Je 
veux vivre (Ach, as noriu gyven
ti), arija iš operos Romeo ir Jū- 
liette. Audringiem! plojimams ne
sibaigiant, bisui solistė padainavo

Žar du dalykėlius: Leo Delibeš — 
ėlė ir Viktoro Kuprėvičiauš — 

Lakštingalos giesmė. Po pąskų- 
tiriės dainos plojohi .iki delnų 
įkaitimo. Solistė čapkauskienė 
verta nuoširdžių plojimų u įver
tinimo. Josios koloratūrinis sop
ranas' — didelė Dievo dovana 
mflm V“ 'uiis. Jis sodrus, švarus, 
tarsi,šaknio vanduo,plaukia na
tūraliai ir lengvai tiek žemes
niuose, tiek aukštesniuose regis
truose. Gražiai apvaldyta daina
vimo technika ir laisva laikysena 
scenoje, tuo Solistė klausytojams 
daro labai malonų įspūdį.

Savaitės me. ■rykę eilė paskai
tų. Labai gyvai ir (domiai dr. A. 
Kučas pristatė šių laikų Lietu
vos šventąjį — arkivyskupą Jur
gį Matulaitį. Dr. V. Vygantas 
kalbėjo tema — Tikinčiųjų per
sekiojimas pavergtoje Lietuvoje 
ir mes. Jis kvietė mūs visus tapti 
šaukliais, skelbiant pasauliui lie
tuvių tikinčiųjų ii Katalikų 
Bažnyčios persekiojimą. Prof. 

i kuri. St. Yla nušvietę ateitininki- 
jos istorijos raidą savo paskaito
je — Ateitininkai penkių dimen
sijų šviesoje. Seselė Margarita 
kalbėjo apie pašaukimų reikš
mę, o dr. Č. Masaitis pasidalino 
Savo įspūdžiais iŠ kelionės po Lie
tuvą, pailiustruodamas visa tai 
gražiomis skaidrėmis.

Stovyklos kapelionas kun. Pet- 
fas Patlaba gražiai suorganizavo 
ir pravedė susikaupimo bei mal
dų vakarą už kenčiančius mūsų 
brolius ir persekiojamą Bažnyčią 
Lietuvoje.

Šeštadienio vakare vyko sen
draugių suruoštas literatūros va
karas, kurį pravedė rašytojas Pau

lius Jurkus. Sceną puošė Lietu
vos Vytis ir gėlėse paskendęs Rū
pintojėlis. Pradėdamas literatū
ros vakarą, Paulius Jurkus pa
prašė visus atsistojimu pagerbti 
gyvus ir mirusius mūsų meno 
bei literatūros darbuotojus. Jis pa
kvietė solistę G. Čapkauskienę ir 
sendraugių atstovą J. Vaitkų 
prie Rūpintojėlio uždegti žvaku
tę. Programoje dalyvavo rašyto
jai—Leonardas Andriekus, Auš
ra Jurašienė, Pranas Naujokai
tis, Algirdas Landsbergis, Alek
sandras Radžius, Paulius Jurkus 
ir režisierius Jonas Jurašas.

Pirmuoju savo poeziją skaitė 
Leonardas Andriekus. Jo poezija

tai atspindys autoriaus taurios 
i širdies gelmių — rami, pasiti- 
! kinti Dievu, kartais ilgesinga, 
į kartais nusiskundžianti: į
I ’ . “ , . V. . . ..   _ ,
. Jei šauksi, nieko neprisišauksi, 

Jei melši, nieko neišmelsi — 
Naktis surijo saulės auksą, 
Gelmių akvamariną melsvą...

Aušra Jurašienė paskaitė ištrau
ką iš savo seniau rašytos nove
lės. Graži, vaizdi kalba patraukė 
visų klausytojų dėmesį. Čia no
rėtųsi paminėti, jog Aušra ir Jo
nas Jurašai literatūros vakare 
Amerikoje dalyvavd pirmą kartą.

Pranas Naujokaitis savo eilėraš
čiais mus perkėlė į praeities lai
kus, kada laisvos Lietuvos lau
kuose siūbavo mėlynakiai linai, 
o žydrioje padangėje Skardeno 
vyturėlio malda...

Aktorius — režisierius Jonas 
Jurašas trumpai nusakė teatro pa
dėtį pavergtoje Lietuvoje ir pa
skaitė ištraukas iš J. Glinskio vei
kalo “Grasos namai”. Tai kun. 
Strazdo — Strazdelio kovos su 
galingaisiais pavergėjais pavaiz

••
organizacijoje

Jonas Jurašas ateitininkų sendrau
gių stovyklos literatūriniam vakare- 
koncerte Kennebunkporte skaito iš
trauką iš J. Glinskio veikalo “Grasos

PEN yra tarptautinė organiza
cija, jungianti plunksnos žmo
nes. Ji nuolat pabrėžtinai dekla
ruoja savo apolitiškumą, bet jos 
kongresai dažniausiai būna pilni 
politikos, ir visos pastangos kal
bėti grynai literatūrinėmis temo
mis sutinkamos arba abejingai, 
arba su priekaištais.

Londone paskutiniąją rugpiū
čio mėn. savaitę įvyko to PEN 
41 kongresas, ir į jį buvo suvažia
vę apie 500 delegatų iš 55 centrų. 
Tačiau tą kongresą pradedant, 
egiptiečiai reikalavo, kad iš PEN 
būtų pašalintas Izraelis, prancū
zų delegatai pabandė jėga išmes
ti rusų atsiųstuosius stebėtojus, 
olandai labai norėjo, kad Pietų 
Afrikos delegatai pasiaiškintų 
dėl savo santykių su aparteidu, 
Rytų Vokietijos atstovai protes
tavo dėl to, kad antikomunisti
nė dvasia vyraujanti kongrese ir 
niekas nenorėjo, kad į PEN būtų 
priimti čiliečiai.

Įžanginę kalbą pasakė Arthur 
Koestler. Jis kalbėjo apie grožį, 
tiesą, bet Rytų Vokietijos delega
tų vadovas tuojau prisegė tai jo 
kalbai antikomunistinę etiketę, 
nors vakariečiai tvirtina, kad to
je kalboje nieko antikomunistiš- 
ko nebuvo, jau visas dvidešimt
metis, kaip Koestleris komunizmo 
temomis neberašo.

Britanijoje gyvenąs rusų rašy
tojas Vietor Fafnberg pasakė kal
bą, reikalaujančią rūpintis, kad 
būtų paleistas sovietiniame kalė
jime laikomas Vladimir Bukovs- 
ky. Tuo reikalu kalbėjo ir kiti, 
net ir britų PEN centro prezi
dentas Stephen Spender, ir tos 
kalbos buvo tokios jaudinančios, 
kad Vakarų Vokietijos delegatas 
pasiūlė net suorganizuoti demon
straciją prie Sov. Sąjungos amba
sados. Sov. Sąjungos stebėtojų 
delegacijos vadovas Fedorenko 
(tas pats, kuris po 1968 m. įvy
kių Čekoslovakijoje gynė Sov. 
Sąjungos teisę užimti tą kraštą)

Literatūros vakaro ir koncerto rugpiūčio 21 d. Kennebunkporte dalyviai. 
Stovi iš kairės j dešinę: Pranas Naujokaitis, Leonardas Andriekus, O-F-M, 
Paulius Jurkus, Gina Čapkauskienė. Jonas Jurašas, Algirdas Landsbergis ir 
Aleksandras Kadžius. Sėdi Aušra Marija Jurašienė su sūneliu Joriu.

tvirtino, kad Bukovskis nėra ra
šytojas, nes nepriklauso rašytojų 
sąjungai, kuri, žinoma, jo neprii
ma. O Fainbergas savo ruožtu pa
skelbė, kad sovietų tie delegatai 
— stebėtojai yra KGB agentai, 
kuriems ne vieta šiame kongrese. 
Vienu metu Fainbergą tvarkda
rys sugriebęs jau vedė iš salės 
už garsų protestą dėl Bukovskio 
kalinimo, ir jis buvo paleistas, kai 
Spenderis pasiėmė už jį atsako
mybę.

Spenderis sulaikė karštuosius 
ir nuo demonstracijų, tvirtinda
mas, kad atskiri asmenys gali tai 
daryti, bet ne PEN, nepolitinė 
organizacija.

Vieną popietę Nikolai Fedo
renko pademonstravo sovietinį 
draugiškumą ir bendradarbiavi
mą: jis anglų rašytojai Iris Mur- 
doch įteikė neseniai rusų kalba 
išleistą jos romaną. Tačiau sa
lėje pasigirdo ne plojimai, o toks 
šūktelėjimas: “Kaip tu gali priim
ti iš Bukovskio kalintojų, ypač 
dar ir tokių, kurie pavagia tavo 
honorarą.”. Murdoch susimaišė, 
susierzino ir tik murmtelėjo: “Ne- 
noriu pąsirodyti nemandagi”.

Dėl Bukovskio •« ’ dėlto buvo 
pasiųsta Kremliui telegrama, ku
rios tekstą pateikė prancūzų de
legacija, o sušvelnino amerikie
čiai. Taip, noro švelninti būta 
nemaža. Ypač stengėsi anglai. Kai 
neseniai į Prancūziją išleistas ir 
kartu su prancūzų delegaciją į 
kongresą atvykęs rusas Vladimir 
EJelauny pareiškė, kad tokie susi
rinkimai su oficialiais sovietų ra
šytojais yra visiškai beprasmiški, 
jeigu delegatas nėra laisvas ginti 
tokių žmonių, kaip Bukovskis, 
nes jie meluoja ir meluoja ir nie
ko nedaro, kad būtų išsaugotos 
gyvybės kalėjimuose už savo raš
tus laikomų tikrų rašytojų, tai 
‘‘The „Guardian” kolumnistas 
John Toroda su patyčia savie
siems parašė:

rAštrus žodžiai, Žaliojo karo

davimas. Šis veikalas buvo stato
mas Lietuvos teatruose.

Aleksandras Radžius savo poe
zija mus perkėlė į erdves. Ir Teles
kopas ir Mėnulio metamorfozės 
ir Žemė iš tolo —žaismingai nu
viliojo mūsų fantazijas saulės 
ir žvaigždžių keliais...

Algirdas Landsbergis paskaitė 
ištrauką iš veikalo “Nugalėtojas 
sugrįžta”, kur vaizdžiai ir gyvai 
nupasakojamas Antrojo pasauli
nio karo dalyvio Vokietijon su
grįžimas.

Literatūros vakaro pabaigai, 
Paulius Jurkus paskaitė iš šmaikš
čios ir humoristinės poemos — 
“Kiškis Piškis svečiuose pas Kara
lių Gediminą”.

Šiuo vakaru ir buvo užbaigta 
turininga ir kultūrinėmis apraiš
komis turtinga ateitininkų sen
draugių stovyklos savaitė Kenne
bunkporte. Kasmetinė sendrau
gių vasaros stovykla Kennebunk
porte tampa malonaus poilsio ir 
dvasinto atsinaujinimo tradicija.

jz.

doktrina, o ne tokia, kuri pa
trauktų liberališkai nusiteikusius 
anglų rašytojus, tikinčius, kad 
jeigu mes susieitume ir apkalbė
tume reikalus mandagiai su šio 
pasaulio Fedorenkomis, ir galų 
gale viskas baigtųsi gerai ir kad 
gal visa kas yra smarkiai perde
damą ir kad jau nebėra taip, kaip 
Stalino laikais, ar dar yra?”

Vieną rytą Pen Books leidykla 
suruošė priėmimą atšvęsti Geor
ge Onvellio vardo premijai, kuri 
buvo paskirta čekų rašytojui 
Ludvikui Vaculikui (Vaculikas 
negavo vizos atvažiuoti atsiimti 
premijos). Fedorenko išskubėjo 
tuo momentu kuo toliau nuo tos 
vietos, kur vyko anas pobūvis...

B. Kz.

G. LANDSBERGĮ 
PRISIMENANT

Rugp. 28 d. suėjo 60 metų, 
kai Vilniuje mirė teatralas, 
dramaturgas ir publicistas 
Gabrielius Landsbergis. Mirė 
sulaukęs 64 m. amžiaus. Jis 
dar rusų - turkų kare 1876-78 
m. tarnavo telegrafistu, būda
mas mobilizuotas. Pažintis su 
G. Petkevičaite ir V. Kudirka 
jį laimėjo lietuviškumui. Buvo 
rusų kalintas. Inž. P. Vileišio 
pakviestas, suorganizavo Vil
niaus žinių administraciją, bet 
ypač pasižymėjo, rašydamas 
Aramas ir organizuodamas vai
dinimus. Labiausiai išgarsėjo 
jo drama Blinda, Birutė, Geno
vaitė, monologas Blaivininkų 
pirmininkas ir kt.

Gausiai rašė Varpe, Ūkinin
ke, Vilniaus žiniose, Viltyje, 
žinomas jo slapyvardis Žem
kalnis.

— Charakteryje, manierose, sti
liuje —visuose dalykuose aukščiau-

yra paprastumas.

LangfeUow

Del apostrofo

Apostrofas (viršutinėj eilutės 
daly dedamas kablelio pavidalo 

I ženklas) mūsų rašyboj vartoja- 
į mas dviem atvejais: juo atski- 
! riama prie svetimojo tikrinio 
vardo pridėta lietuviška galūnė 
(pvz. Moliere’ač, Saussure’as) ir 
juo pažymimas minkštasis prie
balsis (pvz. rusų ispolnit3 ar že- 
rnfsia). Antrasis atvejis jokių 
abejonių nekelia, pirmuoju atve
ju mūsų raštuose pasitaiko ne
maža nenuoseklumų ar tiesiog 
palaidumo. Štai “Sėjos” 1976 m. 
1 numery rašoma: Voytak’as, 
Koestrin’aS, Serą f Mas (su apo
strofu) ir Gierekas, Husakas, 
Honeckeris, Žuvkovas Solženicy
nas (be apostrofo). Arba rašo
ma dvejopai: Korbonskis, Ko- 
valskis (be apstrofo pirmiau) ir 
Korbonski’s, Kovalski’s (su apo
strofu vėliau). Kokios čia rašy
mo tvarkos iš tikrųjų reikėtų 
laikytis?

Ją mėgino pasiūlyti “Lietuvių 
kalbos vadovas” (Bielefeld, 
1950). Vadovui atrodė, kad ne
reikėtų “persūdyti”, tai tėlkė be 
apostrofo rašyti tikrinius pava
dinimus, kūriė baigiasi tariamu 
priebalsiu, pvz.: Hamburgas, 
Homeras, Endzelynai, Bielins- 
kis, Mussolinis, Raczynskis if t- 
t. Tik tais atvejais, kai svetima
sis vardas baigiasi ne tariamu, 
bet rašomu balsiu arba priebal
siu, prieš pridedamąją galūnę ra
šomas apostrofas, pvz.: Saussu
re’as Molier’as, Chateaubriandf 
as. Tokius vardus, kaip Cham- 
berlainas ar Liverpoolis, Vado
vas įsakmiai siūlė rašyti be apo
strofo.

Tačiau Vadovas, matyt, neįti
kino, tad dažnas laikomės savo 
tvarkos. Bet vargu, ar tokia 
įvairuojanti tvarka taip pat ge
ra, nes, pasak patarlės, “kas gal
va — tai protas”. Dairantis pa
vyzdžių, kaip yra rašę kiti, 
žvilgsnis krypsta į Kazimierą 
Būgą. Visų pirma Būga skelbė, 
kad “lietuvių kaltoje nėra ne
linksniuojamų vardų” (Rinkti
niai raštai, Vilnius, 1959,1,139). 
Tad reikia rašyti: /vanoww, Pe
terburgas, Kievas, Bakų mies
tas. Tokius vardus Būga rašė be 
apostrofo. Bet apostrofą dėjo 
rašydamas: Thomson’as, Lewy’ 
as, Trautmann’as, Nesselman- 
n’as, Schleicheer’is ir kt. Bet ra
šydamas pradžioj pvz. We- 
ber’iui, (su apostrofu), Būga to
liau rašo ir lietuviškai Vėberiui 
(be apstrofo H, 176, rašydamas 
Thotm&en’as, toliau rašo ir Thomr 
senas (be apostrofo) 1,192. To
kia rašymo tvarka yra Iš tikrų
jų nebloga, ir ją galėtume pri
imti: pradžioj apostrofu pažy
mėję, kas varde yra svetima ir 
lietuviška, toliau galėtume vers
tis be apostrofo, kuris darosi ne
reikalingas. Kaip apostrofas 
taip pat nereikalingas ir plačia5 
žinomuose varduose: preziden
tas Fordas, Hew Yorko miestas, 
Michigano valstija ar valstybė 
ir 1.1.

Stasys Barzdukas

Nesasmkme 
savosios kalbos

Rugpiūčio 14 DRAUGO 
IT-sios dalies “Musų kalbos” skil
tyje rašoma, kad “Mums Lietu
va nėra kraštas, ir niekada ne
buvo kraštas, o tik šalis.” (Pa
braukimai tekste V.V.). Teigi- 
ginys klaidingas. Tėvynės, tėviš
kės, šalies prasme kraštą žino 
mūsų tautosaka (plg. “Savo 
krašte ir tvoros žydi”), kan. 
Daukša (plg. “Ir tebijais Jo vis? 
kraštai žemės”), mūsų rašto kal
bos tėvas Jablonskis (plg. “Sa
vo kraštą nubūti sunku”). Kraš

tas yra žodis daugiaprasmis. Iš jo 
turime ir. kraštotyrą. Siaurinti jo 
prasmę tik todėl, kad Lietuvos 
okupantas juo piktnaudžiauja, 
— visai nerimta. Okupantas 
piktnaudžiauja ir laisvės, ir de
mokratijos, ir taikos žodžiais. Bet 
negi todėl mes norėtume tų žo
džių prasmės atsisakyti?!

Tame pačiame rašinyje klai
dingai peršama ir žodžio skaldy
ti prasmę siaurinti. Lietuviai ne 
tik malkas ir akmenis, ne tik 
bendruomenės organizaciją, bet 
kartais ir antausius skaldo. Skai

M. PB 8-3229
DR. ANNA BALIUNAS

AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IP 
GERKLES LIGOS 

2858 West 63rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ikro* 
Ginekologinė Cnirurgija 

6449 So. Polasld Road (Crawford 
Medkad Buildlng). TeL LU 5-6446 
Priima lūroniua pasai susitari ma 

lei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Mar,(uette Medical Cecter 
8133 So. Hedzle Avenue

Vai.: pirmad., antrad. Ir ketvirtai"
6 iki 7:30 vai. 7&karc.

Šešta d nuo i iki 3 vai.
Pagal suaitarimą 

Ofiso telef. WA 5-3870
Reaid. tel. WAlbroob 5.3048

TeL Ofiso RE 4-5849, rez. 338-223:-

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1434 VVest 71st Street
Vai. pirm., ketv. 1 Iki 6 v popiei

Antrad., penktad. 1-6, treč. Ir šeštad 
tik susitariu.

Dr. Ant. Rudoko kabinetų perSmf

DR. EDMUND L CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 West 51st Street
TeL — OR 6-2400

Vai.: pagal susitarimų: pirmad b 
<etv. 1-4 lr 7->: antrad. lr penkt 
10-4: šešta 10-3 vai.

Of*. toL 736-4477, Rez. 240-283?
BR. E. DECKYS

CTBYVM& RB CHERURoa 
Specialybė — Nervų ir

EknoctnSe Ilgos
CRAWFORD MKDICAL BVIUHNG 

8448 So. Pabuski Road
Valandos pagal susitarimų

Reztd. teL — GI 8-6873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

<132 So. Kedrie Avė. WA 5-2670
Valandos pagal susitarimų. Je. ae- 
ateiUepta, skambinu.- MI 3-OOOI.

TeL — BE 3-5898

DR. A. B. GLAVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė Akių Ligos 
3907 West l9Srd Street

Valanda pagal susitarimą 

Oflao taL — PR 8-2220
OR. JANINA JAKAEVIAIUS 

> o k a A
VAIKŲ LIGOS
26S6 W«st 6Srd Street

Plnaad.. antrad., ketvirtad, tr penkt 
aue 13 iki 3 vai lr nuo 6 Utį « vai 
rak Aeštad nuo 1 Iki 4 vai

Ota. PO 7-600o Rea. GA S-727>

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

9644 Weet 63rd Street 

Valandos pagal suaitarimą

DR. K. A. JUČAS
DERMATOLOGIJA — 

CHIRURGIJA
1902 No. Weeten Avenae 
8214 No. Weatera Avenue 
TaL atsakoma* 12 valandų 

499-4441 — SOI-4606

(stalgoe ir bato taL 652-1381
DR. FERD. m. KAUNAS

BENDROJI MEDICINA 
1467 S. 49tfc Ooart, Cicero

Kasdien 1012 ir 4-7 
tmJ Ir Be*t

Penksilę "Draugą", duokite jį kitiems.

dymo ar skaidymosi procesas yra 
labiau natūralus. Cheminis jun
ginys skaidomas į elementus. 
Skaičius skaidomas į vieninius 
daliklius. Išeivija skaidosi į religi
nes, profesines, kultūrines orga
nizacijas Ogi skaldymo ar skal
dymosi procesas reiškia labiau 
pašalinio veiksnio dirbtiniu būdu 
sudarytą procesą. Pčz. atomą ne 
skaido, bet skaido, Ir bendruome
nės organizacijoje Vyksta ne koks 
natūralus skaidymasis, o pašali
nio veiksnio vykdomas ban
dymas bendruomenės organiza
ciją dirbiniu būdu suskaidyti. 
Biaurios tai pastangos. Bei jos ne
sudaro pagrindo mūsų kalbai
sustnti.

Vytautas Vaitiekūnai

tel. ofiso Ir boto: OLympie 2-4151
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS [R CHIRURGAS
1443 So. 50«.b Avot, Cicero

Kasdien 1-S vai ii 6-s vai vak 
išskyrus trečiadienius 

šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet

TeL REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTU*
(Lietuvis gydytojas)

3925 West 39tb Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtšd b 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet lr 6-8 
vai. vak šeštad pagal susitarimų

o trečiadieniais uždaryta

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KCDIKIV IR VAIRŲ I.1GO8 

SPECIALISTO 
MEIilCAL BIUJilNG 

7156 South išestern Avenue. 
/Blandos: Kasdien nuo 10 vai. r>U 

tk! i vai popiet.
iriso tel. RE 7-1 l«S: rezid. 238-3916 

Ofteo HE į-1818; Rezid. PR «-*8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos
2454 West 7l>t Street 

(71-os tr Campbell Avė. kampas)
/ai.: pirmad., antrad. ketvirtad. b
penktad 2 iki 7 v. p p. Tik susitarus

O P T I C A L S T C D IO 
VIOLETA KAROSAlTfi 

1051 So. Washtenaw, tel. 778-87S6 
Pritaikomi akiniai pagal gydytojų 

receptus
Didelis aktnių r*mų pasirinkimas 
Vai.: pirm., antr.. penkt. 10-6:30 
Ketv. 1-8 v. vak. ŠcCt. 10-4 «. p.p 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 282-4422 ?
DR. ROMAS PETKUS

AKTŲ LIGOS — CHRIVteGlJ* 
Orisai: j

III NO VtARASH ATE.
4200 NO. CENTRAL AVĖ.y £Valandos pagal susi tarimų. *

DR. FRANK (-LEtKlS
OPTOMETRISTAS - 
(Kalba lietuviškai)

«18 W. 71st Št. — Tel. 737-514$
Tikrina akis. Pritaiko skintas V 

“Contact lenr-es” ~
Vai. pagal susitarimų. Uždaryta treč

DR. LEONAS SEIBUtfS
INKSTŲ. PŪSLES IR 

PROSTATO CHIRURGUI
2656 W. 6Srd Street 

Vai. antrad. nuo 1-4 popiet
lr ketv. nuo 5-7 vakare . 

Ofiso teL 776-2880, rez. 448-SMė

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS> 

Adresas 4255 W. 63rd Street
Oft-o telef RE 5-4410. 

Rezidencijos telef. GR 8-0819 
7ai.: pirmad.. antrad., ketvtttad. k 

penktad nuo 1 iki S vai popiet

Ofiso tel. RE 4-3133. namų GI 8-8186

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71s( Street
■ ai. pirm., antrad.. ketv lr penktad 
2-5 ir 5-7 — iš anksto susitarus

Tet ofiso PB 6-6446
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 West 71st Street 

Valandos i-6 vai. popiet
Treč. ir šeštad pagal susitarimų.

Ofiso toL 586-3166; namų 636-485C

DR. PETRAS ŽLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6234 8. Narragaosett Ava.
Vai. pirm., antr., ketv. Ir penkt. 2 '

r*p«1 vueltsrims 
Tel. — S37-1285-

DR. ŽIBUTE ZAPARAOKAS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

709 No. Miehigan Avenae 
Kambarys 409 

Valandos pagal Susitarimą
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Birute ir Hermis parke
Reportažas ryšium su autorės dramos 

konkurso laimėjimu
Sakoma, kad be vakaro nereikia 

girti dienos. Betgi ir peikti — die
nos be vakaro neverta. Štai, kaip 
man susiklostė praeitas šeštadie
nis:

Rytą skusdamasis įsipjoviau. 
Susierzinęs pamiršau kiaušinį ir 
jį išsiviriau kietą, kaip velykaitį. 
To negana — perspraginau duo
nos riekę, nuo kurios peiliu gram
dydamas anglis, apverčiau sklidi
ną kavos puodelį... O kai pradė
jau rengtis, trys naujų (!) marš
kinių sagutės, lyg susitarusios, 
pabiro ant grindų. Turėjau užsi
dėti juostuotą palaidinę.

Man net dingtelėjo mintis — 
bene reikėtų vesti.... Bet paskui 
nutariau, kad tik diena nelemta, 
o tokių ir vedusiems vyrams pa
sitaiko.

NETIKĖTAS SUSITIKIMAS

Kai apsukam ežerėlį, 
ateina puiki mintis!

ŠERMUKŠNIO PAVĖSY

•’i
man

— Interview? — nustemba Bi
rutė. — Parke?... Nerimtas reika
las, Hermi, nerimtas! '

— Gerbiamoji, — sakau, sodin
damas ją ant suoliuko po raudo
nuojančiu šermukšniu, — ge
resnės progos nesusapnuočiau. 
Diena skaisti, dangus mėlynas; 
aš, lyg nujausdamas, pasiėmiau 
foto aparatą. Padarysiu net nuo
trauką!

Birutė pažvelgia į mane šonu 
ir nusišypso:

— Nesiginsiu — fotografuotis 
man patinka... Bet sakyk, kokiom 
temom mudu kalbėsimės: meni- 

visuomeninėm, asmeni-

Pasiėmęs foto aparatą, išėjau 
į parką prasiblaivyti ir nervų nu
raminti. Gal, pagalvojau, vieną 
— kitą nuotrauką pykštelėsiu? 
Nufotografavau kelis idiliškus 
senukus, “pasagas” besvaidančius, 
virš medžių plevenantį aitvarą 
ir labai dailią tenisistę, pasilen
kusią prie cementinio fontanėlio 
atsigerti.

Nuotaika pragiedrėjo.
Lėtai einu, švilpauju; sustojau 

ant akmeninio tiltelio ir bandau 
nutaikyti kameros akį į du meš
keriojančius berniukus. Staiga:

— Labas, Hermi. Ar ketini 
rašyti reportažą apie eisenas į 
Marąuette Parką?

Nustebęs atsisuku. Šalia ma
nęs stovi Birutė Pūkelevičiūtė, 
per ranką persisvėrusi drabužių 
krūvą.

— Seniai matyta! — linksmai 
sušunku. — Atrodo, kad grįžti iš 
valyklos.

— Esi akylus, — juokiasi Biru
tė. — Ir įžvalgus. Paprastas pilie
tis arba menkesnis žurnalistas 
nebūtų galėjęs numatyti, iš kur 
aš grįžtu. Bet Hermiui gana tik 
akį užmesti — jis viską perpran
ta!

— Na, na, — bandau kuklau- 
ti, rodydamas į drabužius. — Ne
buvo sunku įspėti. Bet kodėl svei
kutė žingsniuoji per parką?

Al Tai įspėti sveikučiui bus 
nelengva. Tad, klausykis: kam
pu, per parką, man arčiau. Ar 
dabar viskas aišku?

Žodis po žodžio, pradedam. 
šnekučiuotis, eidami taku tolyn. Į 
Aš, žinoma, tuojau pasisiūlau 
nešti celofano maišus su drabu
žiais. Ir Birutė man juos malo
ningai perleidžia! Moterų lygy
bė vis dar velka paskui save “ne
lygybes” laikų liekanas, lyg ba- į 
lionai virveles... Ginkdie, nesi- 
guodžiu — priešingai, moteris- i 
kėms visados patarnauju su. 
džiaugsmu.

nem, 
nėm?

Nudžiugęs prisėdu šalia
— Neseniai laimėjai Los Ange

les dramos sambūrio skelbtą kon 
kursą. Vadinas, parašei scenos 
veikalą. O aš buvau tikras, kad 
prie to žanro niekad nebegrįši, 
kad “Aukso žąsis” bus pirmas ir 
paskutinis tavo žaidimas teatri
nėm kaukėm.

— Buvai tikras? Niekad nebūk 
“tikras”, Hermi. Nesaugu.

— Bet, panele, — imu karš
čiuotis, — juk pati andai sakei, 
kad ateityje pastoviai laikysies te
tulės Prozos klostyto sijono. Bū
si jai ištikima, nors ir kažkaip ta
ve viliotų poetinės plaštakės! 
Proza, sakei, nepavyduliauja: ji 
leidžia tau romano ar apysakos 
kontekste ir lyriškai pačiulbėti. 
Proza plačios širdies moteriškė 
— viską mielai priglaudžia, su-

Hermio galva (detalė). Si graikų skulptūros klasiko Praksitelio statula nu
kalta Olimpijoje apie 330 m. prieš Kristų.

Josif Brodsky

Birutė Pūkelevičiūtė Marąuette par
ke, Chicagoje. Nuotrauko Hermio

talpina, įsūnija.
— Manai, kad drama nepri

glaudžia? Ji taipgi turi daug erd
vės ir laiko. O lyros skambėjimą 
— dargi ypatingai mėgsta. Tik 
apsidairyk dramos sode. Pamaty
si, kad puikiausių vaisių jai at
nešė medžiai, kurie buvo įskiepy
ti poetinėm spurgom.

— Teisybė, teisybė! — sušun
ku. — Esu kažkur skaitęs, kad 
dramaturgas privalo sieloj būti 
poetu.

— Na, matai. Tik nešūkauk 
taip garsiai. Keli praeiviai net at
sisuko. Kalbėk oriai, kultūrin
gai — kaip pridera kultūrinio 
priedo korespondentui.

Atsilošiu suolo atramon ir pa
žvelgiu aukštyn, į šermukšnio 
kekutes.

— Ruduo, — sakau, — ateina 
ruduo... Miglos, ilgesiai, raudoni 
klevų lapai. Ak, jau ateina-

— Nostalgiškas Hermis! — 
susidomi manim Birutė. — Nie
kad tavęs tokio nesu mačiusi. 
Kalbėk toliau, tu man pradedi 
patikti.

Kaipgi! Pakalbėti apie save bū- 
'tų smagu, bet ne iš to juk val
gau duoną:

— Gal kitą sykį, gerai. Šian
dien aš darau iriterview su ta
vim, o' ne tu su manim... Bet 
minčių, gerbiamoji, tikrai turiu 
puikių! Minčių, minčių — kaip 
šienol Nesigiriant, dievaži, šne
kant net labai santūriai: mano 
mintys būtų vertos atskiro leidi
nėlio. Tik reikia jas surašyti. Gal 
kartais sveikutė — turėtum no
ro?...

Tyla. Gana nejauki tyla. Bet, 
kartą pradėjęs, nejaugi sustosiu 
pusiaukelėj?

— O gal pačiai būtų įdomi 
mano gyvenimo istorija? Nuosta
bi medžiaga romanui. Manyčiau, 
kad jos užtektų trilogijai.

— Bičiuli, — sako Birutė, — 
tu esi šeštas žmogus, pasiūlęs 
man savo gyvenimą. Vienas tau
tietis žadėjo net “didelius pini
gus”, jei aprašyčiau visa tai, kas 
jam nutiko... Ei, Hermi, nepa
tempk lūpos, girdi? Tikiuosi, kad 
tavęs neįžeidžiau... Klausyk: aš 
su savo pačios mintimis nesusido
rosiu iki amžiaus pabaigos. Nes 
ir mano galvoj — minčių, min
čių...

— Kaip šieno! — pralinksmė
jęs užbaigiu. — Suprantu. Tur 
būt, minčių spiečiai zyzia ap
link kiekvieną žmogų, o rašyto
jas yra tas. kuris pajėgia jas iš
dėstyti juodu ant balto.

— Čia ne galas, — patikslina 
mane Birutė. — Jeigu rašytojui 
pavyksta savo mintis bent dali
nai išreikšti, tąsyk nejučiom jis 
užgriebia ir tavo, ir mano, ir 
ano, pro mus pralėkusio dvirati
ninko — minčių skeveldras. 
Mes visi esam vienas kito atšvai
tai. Dažnai, skaitydamas gero 
rašytojo knygą, žmogus stabteli 
ir nudžiunga: ‘ Aš lygiai taip gal
voju! Aš lygiai taip jaučiu!” 

KORSARAS IR VALTININKAS

Susikeliu koją ant kojos:.
— Gerai. Pakalbėkim apie 

mintis, kurios apsprendė paskuti
nį tavo darbą. Gal tarp jų aš at
pažinsiu kokią nors savo minte
lę?...Tavo drama vadinasi “Pa
likimas”. Ar galėtum papasakoti 
apie jos genezę?

(Nukelta į 4 psl.)

GRĮŠI l tėvynę...
Grįši į tėvynę. Na ir kast 
Dairysies aplinkui, ar kam dar esi reikalingas,
Su kuo tu dabar susidraugausif
Grįžęs nusipirk sau
Kokio nors saldaus vyno, 
žiūrėk pro langą ir po truputį galvok, 
visur tavo, vien tik tavo kaltė.
Ir gerai. Ačiū. Garbė Dievui.
Kaip gera, kad nėra ko kaltinti, 
kaip gera, kad tu nė su kuo nesurištas, 
kaip gera, kad ligi mirties
tave mylėti niekas neprivalo.
Kaip gera, kad niekad į tamsą 
jokia ranka tavęs nelydėjo, 
kaip gera pasauly vienam 
eiti pėsčiam iš triukšmingos stoties.
Kaip gera, beskubant į tėvynę, 
pagauti save nenudbodžiuose žodžiuose 
ir staiga suprasti, kaip lėtai siela 
rūpinasi naujom permainom.

EILĖRAŠTIS SU EPIGRAFU
‘ Tai, kas leidžiama Jupiteriui 

neleidžiama buliui”.

Kiekvienas prieš Dievą
nuogas.

Nuskuręs
nuogas

ir vargeta.
Kiekvienoje muzikoje

Bachas,
Kiekviename mūsą

Dievas.
Nes amžinybė —

dievams.
Dūlėjimas —

bulių dalia...
Kas dieviška mum,

taps
Dievų sutemom.
Ir reikia rizikuoti

dangum,
lr, gal būt, ,

nelaiku.
Dar ne kartą mus

nukryžiuos,
O paskui pasakys:

pakrikimas.
Ir mes

nuo žaizdų
staugsime.

Paskui
aiksime

dovanų...
Kiekvienas turi savo

šventovę.
Kiekvienas turi savo

karstą.
Kvaūiok,

vok,
melskis!

Būk vienišas
kaip pirštas!..

... Lyg buliams
vytelė,

Dievams amžinas
kryžius.

VEIKSMAŽODŽIAI

Mane supa tylūs veiksmažodžiai, 
panašūs j svetimas galvas

veiksmažodžiai,
svarbiausi veiksmažodžiai, kurti

veiksmažodžiai,
Veiksmažodžiai be daiktavardžių, tiesiog

veiksmažodžiai.

Veiksmažodžiai, kurie gyvena rūsiuose,
gimsta rūsiuose

po keliais aukštais
visuotinio optimizmo.

Kiekvieną rytą jie eina į darbą, 
maišo skiedinį ir akmenis velka, 
bet, statydami miestą, stato ne miestą, 
o savo pačių vienatvės pastato paminklĄ.

Ir išeidami, kaip išeina į svetimą atmintį, 
ritmingai eidami nuo žodžio į žodį, 
visas save trimis laikais 
vieną kartą veiksmažodžiai įkopia į Golgotą.
Ir padangė virš jų 
kaip paukštė virš kapinių, 
ir, lyg stovint
priešais uždaras duris, . ■ *
kažkas trinksi, kaldamas vinis 
į praeitį,
į dabartį, 
į būsimą 
laiką.
Niekas neateis ir niekas nenutildys.
Plaktuko stuksenimas 
Amžinu ritmu pavirs.
Žemės hiperbolė guli po jais,
kaip metaforų dangus plaukia virš jų!

PILIGRIMAI
Tada mano mintys iš toli, kur aš esu, ketina 

pradėti piligriminę kelionę pas tave.
Šekspyras

Pro arenas, šventoves, 
pro puošnias kapines, 
pro bažnyčias ir smukles, 
pro didelius turgus, 
pro tylumas ir niūrumas, 
pro Meką ir Romą, 
žydrios saulės deginami, 
per visą žemę 
keliauja piligrimai.
Jie luoši, kuproti, 
alkani, pusnuogiai.
Jų akys pilnos saulėleidžių, 
jų širdys pilnos aušrų.
Užu jų dainuoja dykumos,
tvinksi žaibai,
virš jų mirga žvaigždės,
ir kimiai jiems spiegia paukščiai,
kad pasaulis pasiliks koks buvęs.
Taip, pasiliks koks yra. .
Akinančiai snieginas.
Ir abejotinai švelnus.
Pasaulis pasiliks melagingas.
Pasaulis pasiliks amžinas.
Gal protu ir suvokiamas,
bet vis vien begalinis. »
Tad nebus prasmės 
tikėti savimi ir Dievu.
Ir tad belieka tik 
Iliuzija ir Kelias.
Ir žemėje išliks saulėleidžiai.
Ir žemėje išliks aušros.-
Kareiviai ją patręš. 
Poetai ją pagirs.

Sverti P. GAUCYS

JOSIF BRODSKY, rusų naujosios kartos postas 
gimęs 1940 m. Leningrade, žydų šeimoje. Išmokęs ang
lų, ispanų ir lenkų kalbas, vertimais pelnėsi pragyve
nimą. Savo eilėraščius spausdino rusų pogrindžio žur
nale “Sintaksis”, taipgi jie plito mašinėle rašytais la
peliais. 1964 m. jis buvo suimtas ir nuteistas 5 metams 
kaceto už “parazitavimą". Jo teismo byla susilaukė 
Vakaruose dėmesio ir žymių asmenų užtarimo. Po pus
antrų metų jis buvo paleistas, o 1972 m. jam buvo leis
ta išvykti j Vakarus. Dabartiniu metu jis gyvena JAV. 
Palaiko kontaktą ir su lietuviais, Šį savaitgalj skaito 
savo kūrygą samariečių suvažiavimo literatūros vaka
re Sodus Farm, Michigane.

Brodskio pažiūra į gyvenimą yra tragiškai ironiška 
ir atitinka jo paties likimą. Jo vaizduojami miestai ir 
kraštovaizdis yra šmėkliški. Brodskis nuolat kelia krikš
čionybės ir kultūros problemas. Jis kartu yra ir religi
nis poetas, tik ne bažnytine prasme. F. G.

Dvidešimt keturios valandos

R. SPAUS

(Tęsinys iŠ praėjusio šeštad.)

— Juokauji, Stasy, — Vyda numojo ran
ka, grįždama prie savo darbo, manydama, 
kad tai tik laikinas vyro nukrypimas, savo
tiškas atsipalaidavimas. Bet vakarienės me
tu jis vėl grįžo prie tos temos, minėdmas 
kai kuriuos skelbimus, svarstydamas gali
mybes, po truputėlį įtraukdamas ir ją į tas 
svajas. Bijodama rizikos, Vyda stūmė nuo 
savęs pagundą, kuri pradėjo vilioti ir ją. 
Atsistoti ant savo kojų, nepriklausyti nuo 
kitų, pagerinti gyvenimą. O tuo tarpu vyras 
neatlyžo. Jis tempė naujus laikraščius, iškir- 
pinėjo, pabraukinėjo skelbimus, studijavo

ką tik nupirktą knygutę “Kas žinotina apie 
prekybą”. Bet kuo toliau abu gilinosi į šią 
šaką, tuo labiau aiškėjo, kad tam reikalingas 
žymiai didesnis kapitalas, negu kad jie ga
lėtų sukrapštyti. Po kiek laiko Vyda apsi
žiūrėjo padariusi didžiulę klaidą, leisdama 
save taip lengvabūdiškai įtraukti į šį nere
alų žygį. Ji padėjo vyrui užmesti studijas, 
jis palaidojo jas! Šie metai vėl nueis veltui!

Nusiminusi, desperacijos apimta, palik
dama eilę reikalų, pati'prisėdo prie laikraš
čių, pasinėrė į skelbimus, abu skaičiavo tu
rimus pinigus, siuntė laiškus. Porą kartų ir 
patys pavažiavo, apžiūrėjo porą krautuvių,

bet grįžo, nieko nepešė, visa tai buvo ne jų 
kišenei. Tačiau kartą jie gavo atsakymą, ku
ris iš karto patraukė dėmesį. Buvo siūloma 
nedidelė užkandinė su mažu buteliu greta. 
Laiškas ranka rašytas, taigi aptvarkytas ne 
sukto agento, mokančio pagražinti, bet sa
vininko. Viskas aiškiai, trumpai išdėstyta be 
profesinių žodžių, kurių dažnai jie negalėjo 
įkąsti, kurie, nieko nepaaiškindami, tik nu
gąsdindavo. Kaina atrodė neišpūsta. Parduo
dama, pasenus savininkams. Užkandinė prie 
pašto, taupomosios kasos ir garažo. Žino
ma, jų kišenei kaina buvo gana didelė, bet 
nutarė tučtuojau nuvažiuoti, pažiūrėti. Jau 
kitą dieną sėdo į savo padėvėtą mašiną ir 
atsidūrė už šimto mylių greta didmiesčio.

Laiškas melavo nedaug. Jau gerokai su
nykusi graikų pora rengėsi keltis kitur, ar
čiau savo vaikų. Pati užkandinė gan apleis
ta, nešvari, bet turinti kiek klientų. Vie
tovė —mažas dulkėmis apneštas prekybi
nis centrukas, pasimetęs tarp į tolį bėgan
čių gatvelių.

Šeimininkai atrodė neturi ko slėpti. Jie

net pasiūlė Gurkams atvykti, padirbėti, pa
simokyti. Gurkai, apžiūrėję vietą, išėjo pasi
tarti. Jinai traukė juos ir baidė.

— Stasy, jei jie teisybę sako, mes už
dirbsime veik mažiau negu tavo vieno alga.

— Bet būsim patys šeimininkai, nestum
domi, nereikės trankytis iš namų. Kiek va
landų sutaupysime! Tai irgi pinigai. Be to, 
mes apvalysime vietą, pagerinsime ją, pri
trauksime daugiau ir geresnių klientų, dvi
gubai, trigubai uždirbsime.

Žmona buvo skeptiška dėl to dvigubo už
dirbimo, bet ir jos akys pastebėjo, kad ji
nai daug ką pagerintų, pakeistų, gražiau ir 
jaukiau padarytų. Jie neturėtų pražūti, ir 
patyrimo neturėdami.

— Butas, Stasy, negeresnis kaip mūsų, 
mažesnis.

— Tu mūro ir tamsos bijojai. Dabar 
langai į gatvę. Dienos šviesoje gyvensi ir sau
lė švies į akis.

— Bet triukšmas, Stasy, nuo pat anks
tyvo ryto ir taip per naktį. Dangų, žinoma,
jau matysi, bet vaizdas nekoks. Priešais ap

šepusi krautuvėlė ir popieriaus apnešti Šali
gatviai.

— Prie triukšmo galima priprasti, o bu
tą viduje atnaujinsim, buš rūmai.

Gurkus buvo optimistas. Jei jie čia ir ne
uždirbsią daug, tai įgysią patyrimo, kuris 
bus pakopa į tolimesnes pastangas, progre
są. šitą po metų pardavę, galėsią įsigyti 
pelningesnę. Žmona ginčijo, kad jų kapitalas 
neaugsiąs, bet mažėsiąs, be to, kaip su mo
kykla.

Vis svarstydami, išėjo paklausinėti žmo
nių, bet niekas nebuvo linkęs į kalbas. Paga
liau pamatė senuką, kuris dažė duris. Už
kalbintas .tuojaus atidarė burną. IŠ jo pa
tyrė ir paskatinančių žinių. Mokykla už po
ros mylių, netoliese biskvitų fabrikėlis, kuris 
dažnai dirba ir naktimis, tada yra vietos ir 
moterims; o vyrams sunkiau, bet valandai 
kitai į dieną reikalingas dženitorius.

Šios žinios nulėmė. Blogiausiu atveju 
vienas ar kitas ar abu kartu galėsią padi
dinti pajamas. Jis dieną, o ji naktį. Jau pa-

(X I *
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linkę į vietą, mėgino kiek nuderėti, bet ne
pavyko. Tiek telaimėjo, kad užkandinės sa
vininkai žadėjo palaukti, kol Gurkai parduo
sią savo butą. Butas buvo ne jų — nuoma
vo, bet stengėsi laimėti laiko, norėdami pa
skolinti pinigų. Pakeliui namo svarstė visas 
galimybes. Didžiausia viltis buvo Vydos pus
seserė, kuri įsitaisė kiek tvirčiau.

Tą pati vakarą suredagavo jai laišką, iš
dėstė viską daug gražesnėmis spalvomis, bū
simą pelną padidindami keturgubai.

Ėjo dienos. Gurkus, grįždamas po dar
bo, įpuldavo, klausdamas naujienų, bet gi
minaitė nesiskubino. Ir tik kai pradėjo blės
ti viltis, žmona pasitiko jį džiaugsmingai, 
iškėlusi giminaitės čeki.

— Gavai! — Šūktelėjo vyras, supratęs 
jos gestą.

— Gavau. Gali važiuoti nors dabar.
Jei būtų arčiau, jis judėtų tuoj pat, tiek 

visa rūpėjo. Pamiegojęs vos valandą kitą, 
kėlėsi anksti rytą ir, nenorėdamas paro
dyti graikams, kad jie reikalą turi ne su 
kokiu prasčioku, išsiblirgino, pasipuošė, iš
valė mašiną ir tik tada atsisveikino su žmo
na. Pasiekęs vietą, kaip busimasis šeiminin
kas dykai išgėrė arbatos, užkando ir su se
nukų pora, sėdusią į savo mašiną, išdūmė į 
didmiestį. Ten tikėjosi užtrukti ilgai, bet ap
siriko. Graikų reikalus jau ilgesnį laiką 
tvarkęs raštininkas priėmė juos čia pat, už
pildė porą lapų, paėmė mažą užstatą, abi 
pusės pasirašė, ir tai dienai užtek©. Žadėjo 
vėl pakviesti, kai dokumentai bus paruošti.

Atsisveikinęs, Gurkus išėjo į gatvę, pa
tikrino laikrodį. Buvo tik vienuolikta valan
da. Tingėjo be poilsio kartoti tas pačias my
lias. Vyda telaukianti jo tik į vakarą, dld- 
miestyje jau seniai bebuvęs. Norėjosi pasi
žvalgyti, atsipūsti, džiaugsmas plėšė krūti
nę. Gi pradedąs naują gyvenimo kelią, esąs 
savininkas, nebepastumdėlis. Pasididžiavi
mas savimi pripildė jį visą. Pagaliau ištrū
kęs iš fabriko! Be perstojo niūniuodamas 
kažkokią įstrigusią melodiją, pavažiavo po
rą gatvių, pasisukinėjo ir sustojo už kažko
kio kampo. Tas betikslis važinėjimas nega
lėjo patenkinti jo pakilusios nuotaikos. Vie
nam užsukti į kurį restoraną, išgerti ko stip
resnio — nesinorėjo. Ilgėjosi kompanijos, 
troško kam pasigirti, paplepėti. Deja, netu
rėjo pažįstamų, nebent vieną! Šyptelėjo prie 
tos minties. Profesorė ponia Kraitienė. Įdo
mu kaip ji atrodanti dabar. Kad bent iš tolo 
mesti akį į ją, į jos namus. Tai nesunku 
padaryti! Pajudėjo, pagalvojęs apie telefonų 
knygą. Netrukus jau žinojo ir adresą ir 
kryptį. Kurį laiką sėdėjo nesiryždamas, abe
jodamas. Pašėliškai traukė, bet kartu ir bi
jojo. Nugalėjo pagundą. Pažiūrėsiąs iš tolo 
ir dingsiąs. Geru keliu skrido, kiek jo mašina 
leido. Po kurio laiko išnėrė ramus, puošnus 
kvartalas, skęstąs tarp medžių. Sumažino 
greiti ir, atidžiai dairydamasis, nusekė nu
merius. Turėtų būti jau čia pat. Rasos na
mai! Pravažiavo, nedrįsęs dirstelti į juos. 
Kiek pariedėjęs, padarė ratą ir stabtelėjo. 
Sekė iš tolo ir gilus ilgesys skverbėsi į širdį.. 
Atgijo praeitis, rodos, tik vakar išsiskyrė. 
Kad nors vienas žvilgsnis į ją, sekundė. Bū
tų nuodėmė nepasinaudoti proga. Ar ji pa
kitus? Įsidrąsinęs įjungė mašiną ir šį kartą 
atsidūrė daug arčiau. Prisidengęs laikraščiu, 
stebėjo pastatą. Puikus, dviaukštis su gara
žu dviem, trim mašinom.. Namo užpakaly so
das, net iš čia matyti medžių viršūnės. Ji 
nejuntanti, nežinanti, kad jis čia pat...

Kas buvo užmiršta, palaidota, vis labiau 
grįžo. Juto jos bučiuojamas lūpas, laukė pa
sirodant tartum savos nuosavybės, tartum 
turėtų teisę į ją...

Staiga atsivėrė namo durys, ir jis krūp
telėjo kaip tas pačiuptas vagis. Ant slenks
čio stovėjo vienmarškinis vyras su gyvatvo
rėm karpyti žirklėmis. Jo rankovės buvo ne
rūpestingai atraitytos, plaukai užkritę ant 
kaktos. Mažas šuniukas, linksmai vampsė
damas, šokinėjo apie jo kojas. Gurkus įbe
dė akis į vyrą. Kuo ilgiau žiūrėjo, tuo la
biau taisėsi jo nuotaika, šis chemikas ma
žesnio ūgio, matomas jau pilvukas,, viršugal- 
vėje auganti plikė, kai tuo tarpu jo plaukai 
dar tankūs, žvilga ir figūra tartum to išėjusio 
iš karo mokyklos. Bet kur bet kada jis nu
rungtų tokį varžovą, kad tik pasitaikytų 
proga. Gal ir Rasa, jį prisimindama, galvo
ja, kad ir jis dabar panašus į šį ant slenks
čio. Tai nustebtų pamačiusi! O gal užsukti, 
pasirodyti? Jis jau ne fabriko darbininkas. 
Jeigu jam seksis, kas žino, kas atsitiks po 
kelerių metų!

Kovojo su savimi, bet pagunda vis stip
rėjo. Juto, kad neparodęs savęs, nepasotinęs 
smalsumo, nepamatęs Rasos, nerasiąs ramy
bės. Ir jis žmoniškai apsivilkęs, mašina, kad 
ir nekokia, bet gražiai išvalyta. Giliai atsi

kvėpė ir, padaręs ratą, sustojo prie Kraičių 
namo. Išlipęs atidarė vaitelius ir pasuko pas 
karpantį. Tas nuleido žirkles, pačiupdamas 
šuniuką, kuris springo lodamas.

— Atsiprašau, ar būsite ponas Kraitis?
— Taip aš.
— Mano pavardė Gurgelevičius. Praky

bos reikalai atvarė mane į šį miestą ir, neti
kėtai sužinojęs jūsų adresą, nutariau aplan
kyti. Gerai pažįstu ponią iš Lietuvos.

— Malonu susipažinti, — Kraitis ištiesė 
ranką, —deja, jinai išvykusi, būsianti tik 

apie ketvirtą, bet užeikit į vidų, gal galėsit
palaukti, žmona nusiviltų nepasimačiusi.

Kviečiamas peržengė slenkstį ir atsidūrė 
kambaryje, kurio dvi sienos buvo padeng
tos knygomis. Ir toji atmosfera jam iš kar
to nepatiko. Jinai blaškė, silpnino pasitikėji
mą savimi. Juto, kad toje rimtoje, sukaup
toje nuotaikoje bus sunku suktis, reikės dau
giau papasakoti, negu šiuo metu jis norėtų. 
Jam reikalingas triukšmas, restoranas, bra
vūriška nuotaika, kur viskas prabėgomis, 
juokais, kur rimtos problemos nediskutuo
jamos, atidedamos, kur daugiau gyvenama 
praeitimi, prisiminimais, o ne knisamasi į 
dabartį, kur žodžiai nedaug tepasako. Tad 
greit apsisprendė.

— Turiu reikalų mieste, bet prieš ket
virtą atvyksiu pas jus ir kviesiu į kurį ge
resnį miesto restoraną.

— Susimildamas, pone Gurgelevičiau, 
esu tikras, žmona nebus patenkinta tokią 
kombinacija, ji paruoš vakarienę čia pat. 
Matysit, ji gera šeimininkė.

— Neabejoju, kad ji tokia, bet po sep
tynių turiu labai svarbų, lemtingą posėdį. į 
kurį negaliu pavėluoti. Būdamas vietoje, 
centre, būsiu rar*’is, tuo tarpu čia visą lai
ką teLs dairytis ' ’krodį ir trumpinti vie
šėjimo laiką. Į vakarą judėjimas pasunkėja.

— Gaila, bet man rodos, leisime žmonai 
apsispręsti. Tikriausiai ji patenkins tamstos 
pageidavimą, nes savo draugams jinai jau
čia didelį sentimentą.

— Tai iki pasimatymo, — pasiskubino 
Gurkus, — apie ketvirtą būsiu, jei tik ma
no mašinėlė laikvs. Užvakar savo sudaužiau, 
o toji žmonoc, nabagėlė, vos juda, o kitos 
ji vis neprisirengia nusipirktu

Žvaliai įšokęs t mašiną, pamojęs dingo iš 
stebinčio akių.

Kaip Rasa pasijus, jį pamačius? Nustebs, 
nudžiugs? Reiks atvykti prieš ketvirtą, rei
kia užklupti nepasiruošusią...

Pačiupinėjo barzdą. Būtina pasikirpti, ap- 
siskusti. Kur juos nuvežti, jei čia nieko ne
žino. Daug metų nebuvo įkišęs no6ies į ku
rį restoraną. Pasisukinėjo kiek, bet gudres
nis nepasidarė. Stabtelėjo nusipirkti laikraš
čio ir ta proga kiek pasiklausinėjo, bet nau
da buvo maža. Apsiskuto, pasidailino ir vėl 
patraukė Kraičių pusėn. Jau buvo gerokai 
po trijų, skubėjo kiek pajėgdamas.

Kaip Rasa atrodanti? Kažkur širdies kam 
pūtyje gimė ir augo noras matyti ją mažiau 
patrauklią vyro akiai, jaučiančią tą pasikei
timą...

Rasos dar nerado. Atsikvėpė palengvėjęs. 
Paliktas vienas kambaryje, nenurimo vie
toje, bet atsistojęs sekė gatvę pro langą. Ne
trukus atičiuožė mašina. Gurkus įtempė 
akis. Rasa! Moteris neskubėdama pasuko 
takeliu į namus. Rijo ją akimis. Koks pasi
keitimas! Elegantiška būtybė, pilna grakš
tumo, pilna traukos. Tada jo pažintoji te
buvo vaikas, piemenaitė prieš šią didybę. Ji 
atrodė daug aukštesnė, pridėtas svoris ryš
kino jos moteriškumą, kėlė žavesį. Retas vy
ras neatsisuktų ją sutikęs. Jei šią minutę 
jam kas pasiūlytų visą pasaulį, jis tiestų ran
kas tik į ją...

— Štai ir žmona atvažiavo, — pasigir
do balsas užpakalyje.

Gurkus pasisuko į šeimininką.
— Aš šių vietų gerai nepažįstu, vežkit į 

patį geriausią restoraną.
— Jūsų valia, jei žmona sutiks.
Vyrai išėjo pasitikti, žvilgterėjusi, Rasą 

plačiai išplėtė akis, džiaugsmingai ištiesda
ma abi rankas. Gurkus priglaudė jas prie 
lūpų-

— Tai staigmena! — Nudžiugusi šūkte
lėjo moteris, — Na, prašom į vidų, tai sve
čias!

— Ir aš siūliau tą patį, — pritarė Žmo
nai Kraitis, — bet jis nesutinka, nori mus 
išvežti.

— Kodėl, kur?
— Miela ponia, Rasa, leiskit vadinti sa- 

noviškai. Turiu labai svarbų posėdį miesto 
centre ir negaliu pavėluoti. Jei liksiu čia, tu
rėsiu tuojaus išvykti. Jei būsiu vietoje, cent
re, galėsiu flgiau pabūti su jumis. Neatimkit 
man to malonumo.

Moteris atidžiai žvilgterėjo į jį ir lyg su
abejojusi pagaliau linktelėjo galva.

—- Gerai, eikit į mašiną, aš kiek pasi
puoštu, ilgai netruksiu.

— Žmonai teks vienai važiuoti, o aš au 
jumis ir tai ne iš pavydo, bet turėjau ma
žą operaciją kojoje ir kurį laiką man už- 
dsMHše vtirasti. — Muūėkino KniftH 1 ?
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BIRUTĖ IR HERMIS PARKE
Atkelta iš 3 pusi.) — Teisybė. Tik į bendrąjį ‘‘tur

to” inventorių, šalia materiali
nių gėrybių, turėtumėm įrikiuo- 
ti daugybę neregimų dalykų. 
Žmogus žmogui visados palieka 
žymiai daugiau, negu notaras 
įstengia surašyti: savo svajones, 
troškimus, viltis, laimės vizijas. 
Tai ir būtų tikroji įpėdinystė.

— Koks yra bendras “Paliki
mo” pobūdis? Koks jo tonas, ko
kia spalva?

— Man būtų sunku atsakyti. 
Dar esu pernelyg arti kiekvienos

— Ji išdygo iš poetinio grūdo. 
Pęmąi, matai, aplinkybės taip 
susiklostė, kad aš diena dienon 
galvodavau apie mirtį. Tuo pa
čiu, aišku, ir apie gyvenimą. Tar
si bandydavau tas dvi jėgas kaip 
nors sugretinti. Dažnai man at
rodydavo, kad aš svaigulingai, 
iki ekstazės — myliu gyvenimą, 
kai tuo tarpu šešėliuose manęs 
laukia tikras mylimasis.

—- Mirtis?
—• Na,' taip. Laukia. Netaria 

žodžio, nepriekaištauja, nesis
tengia .manęs nuo gyvenimo at
plėšti — tik laukia. Apie tą “dvi
gubą meilę” ketinau parašyti 
kažką panašaus į baladę. Kartais 
man ateidavo mintis, kad gyve
nimas yra nerealus reikalas. Lyg 
mes visi skrietumėm fantastišku 
laivu, kurio kapitonas yra auksi
nis korsaras — nudegusiu veidu, 
atlapa krūtine, tigro akiręis. “Ei, 
ei, jūreiviai, ištempkite visas bu
res!” šaukia jis mums. “Grobkit, 
grobkit! Aš jums žadu garbę, lai
mę, meilę, pasakiškus lobius. Vis
ką jums žadu!” A, kaip mes skrie- 
jam per putojančias bangų vir
šūnes! Žemė?... Jos krantų mes 
niekad nesiekiam, mes nesam jos 
net matę! Tačiau tolumoj at
plaukiančio laivo laukia tylus 
valtininkas. Tik jis gali mus per
kelti į krantą, tik tada mes pa
žinsim žemę. Ir realybę.

— Štai, kaip. Baladė apie keistą 
laivą. Štai, kaip...

— Tolydžio man pamažu 
ėmė šviestis to laivo jūreivių vei
dai. Jutau, kad tolstu nuo gry
nai poetinės formos, kad artėju į 
daug konkretesnius, sceninius 
pavidalus.

— Tylusis valtininkas, — pa
kartoju- — Išeitų, kad savo dra
moj rašai apie mirtį.

— Neįspėjai. Rašau apie bea
todairiškai skriejantį laivą — 
apie gyvenimą. Korsaro ir valti
ninko motyvai nuskamba tik pa
čioj “Palikimo” pabaigoj. Kitaip 
sakant, mintys ir vaizdai, kuriais 
ketinau savo planuojamą baladę 
pradėti, dramoj tapo paskutiniai
siais puslapiais.

— Ar “Palikimo” veiksmas 
klostosi laive?

—- Ne, Hermi, ne! Tu manęs 
nesupratai. Nebūk toks tiesiogi
nis —- “korsaro laivas” tėra poeti
nis palyginimas. Dramos veiks
mas vyksta labai realiose aplin
kybėse: Wiseonsino valstijoje, 
dideliame Martyno Vaičio ūky- 
ję. Veikia tik šeši asmenys. Trys 
nąptcryę ir trys vyrai. Istorija pra
sideda lietingą Sekminių rytą ir 
b^ i gi ari tą pačią naktį.

Is dramos pavadinimo spė
ju, kad veiksmo ašis sukasi apie 
testamentą, apie turto padalini- 
mą. Ar tai teisybė

detalės ir negaliu į visumą pa- j tažą įsprausti kelias eilutes — ar 
žvelgti iš tolo. Tikriausiai, ben-! norėtum su kuo nors sukryžiuoti 
drą charakterį “Palikimas” bus; kardus?
paveldėjęs iš savo užuomazgos, 
iš poetinio grūdo. Tai būtų lo
giška, ar ne?

APIE MIRTĮ IR BASLĮ

— Tu nustebai, Birute, — sa7 
kau po valandėlės, — kad aš 
šiandien esu nostalgiškas. Bet ir 
tu — man tarsi kitokia. Per visą 
mūsų pašnekesį net nebandei 
kam nors replikuoti. Tau nebū
dingas toks taikus nusiteikimas... 
Žinai, aš dar galėčiau į šį repor-

— Kardus? — ima juoktis Bi
rutė. *— Kaip tu pasakei, Hermi? 
Kardus?... Atrask man, bičiuli, 
bent vieną kardą, bent vieną 
šveitrų kalaviją, ir aš tau padė
kosiu. Nes tikrą, garbingą priešą 
vertinčiau nemažiau už gerą drau
gą. Juo net didžiuočiausi. Rimtas 
priešas tave priverčia būti nuola
tiniame parengties stovyje, nelei
džia tau apsamanoti: nežinai die-

(Nukelta 2 5 pusi.)
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nos nęi valandos, kada tau rei
kės su juo susiremti. Deja, prie
šų rieHęjifco...

— Nejaugi tu manai, kad visi 
topo tau prielankus?

— Toji gražu! Aš tik pasa- 
kiauj kad rimtų priešų, deja, ne
turiu, O dėl kiekvieno, iš pakrū
mės paleisto akmens — neverta 
net šąrvais vilktis. Nesu bajorė, 
tižiau pastaruoju metu ėmiau 
Suprasti bajoriško atsargumo 
klausimą prieš turnyrą: ‘'Kokio, Į 
pone, esi herbo?” Kilmę reikia iš 1 
anksto žinoti. Idant per klaidą ne
tektų kautis su būru ar pieme
niu. jei oponentas nesugeba var
toti ginklo, jei vietoj ieties įsten
gia pakelti tik baslį — turnyras 
taps komedija. Negana to: abi 
pusės privalo laikytis bent mini
malios žaidimo etikos. Kadaise, 
daugelį asmenų pervertindama, 
rieapsižiūrėjusi bakstelėjau ir į vie
ną — kitą būrą. Turiu pasakyti, 
kad buvo visiškai neverta. Svar
biausia — labai neįdomu. Prisi
miniau tąsyk kaimo žmonių pa
sakojimus: vilkai bėga nuo šunų 
ne to'dėl, kad jų bijotų, bet to
dėl, kad negali pakęsti jų lojimo. 
Loti nesunku. Tai gali kiekvienas. 
Gebėjimas įkąsti — būtų jau ki
tas reikalas! Tiems, kurie geidžia 
kandžiotis, o net dantų neturi, 
vertėtų įsidėti bent pakenčiamus 
protezus.

-r- Tai kaip bus, Birute Ne
seniai sakėij kad be turnyro apsa
manosi.

— Žinau tą pavoją. Todėl ban
dau sau būti priešu. Vedu su sa
vim ųiuoiatinį, kasdieninį dialo
gą. Niekas manęs kiečiau neįs
tengiu kamantipėti, niekas ne- 
rriokėtų j manęs taip negailestin
gai analizuoti, kaip aš pati. Nesi 
kas kitas. galėtų žinoti visas ma
no “Achilo kulnis”? Tikėk ma
ni ...........................

į Dante Gabriel Charles Rcsetti 
; B šiuo metu vykstančios “Art Nouveau”

Beata Beatrlx (1872, detalė) 
parodos Chicagos Dailės institute

Kultūrinė kronika
APŽVALGINĖ “ART 

NOUVEAU” PARODA 
CHICAGOS DAILĖS 

INSTITUTE

Filmų įvairumai
STASĖ SEMĖNIENĖ

“FACE TO FACE”, Ingmar 
Bergmano naujausias pastaty

ekrane tokias psichines gelmęs, fesionalės moters palaipsninį kri- 
kokių ji neperdavė per visą de- timą į dvasinį subyrėjimą, 
šimtmetį nuo savo debiuto Berg- Ullman šiame filme — dau- 
mano filme ‘‘Persona”. giaveidė aktore. Ji vienokia su

Ji yra jauna Balzako amžiaus savo seneliais (močiutė — Aino 
r moteris, psichiatrė dr., Jčnny^aube — Henrikson, o senelis 
- tsaksson, lakios vaizduotas ir svei- — *as didingas senas švedų ak

torius Gunnar Bjomstrand), ki
tokia graudžioje draugystėje su-

mo ir sveiko protavimo siekimas, 
jos pačios palaipsniui savęs ana
lizavimas yra tikras virtuozišku
mas. Jai duotą pagrindinę temą 
— inteligentiška protinga profe
sionalė moteris turi sukrečiančiai 
staigų nervinį suirimą, o tada su
randa jėgų pasitaisyti ir grįžti J 
normalų gyvenimą —ji išnejė 
su skaisčiom spalvom aukštai

mas, nors ir nėra jo vienas pa- ko proto, linksmos nuotaikos, ta- 
čių geriausių filmų, tačiau vy- Čiau visokiausių neaiškių dėmo-
riausia veikėja Liv Ullmann sa- nų drumsčiama po ta ramia iš- kolega gydytoju prof. Tomu Ja
vo didinga vaidyba kilstelia “Vei- vaizdą. Ji rūpinasi savo pa- co^>i (Erland Josephson), o sace- keltą, lyg vėliavą, sukurdama pil
dą” į pirmaeilius kūrinius ekra- centais, jų gerbūviu. Jos vyras iš- noJe su dukrele (vėl Bergmano nutinį asmenį. Bergman atstūmė 
ne. i vykęs į jAV-es (Chicągą), į savo dukrelė vaidina), atrodo, jai šir- ( Freudo idėjas į šalį, taipgi savo

Šis* filmas, Bergmano ne 
pastatytas, bet ir parašytas bei su

tik profesijos konferenciją. Ją užau- dis sprogs.
gino seneliai, kurie atrodė jai Ir šis charakteris mėgina nuši-

nuosavas, lyg šūvius į orą, prie- 
že ris nepaleido, bet, būdamas

režisuotas, tikrai yra-šių laikų fil- ?°®entais. b neat- žudyti. Labai ramiai, labai pa- tikrai nuostabiai gabus režisie-
mo <ren'jaus laimikis kad jame JaučiantiaJi Jos. Maža neteko prastai, net apatiškai. Mums pa- Į «™s, davė laisyas rankas savo ge-
savo peršviečiančlu veideliu ga- abjejų tėvų automobilio katastro- beriami keli nujautimai - ko-i nosiai žvaigždei pasireikšti. Ir
bioji aktorė Liv Ullmann išgau- foje‘ AP5ankydama savo senelius, c ei? Tačiau jai nepasideka. Ir L* Ullmann suspindėjo tukstan- 

sutinka žiauraus žvilgsnio, su žiūrovas užtikrintai mato, kodėl tinėm spalvom. Sven Nykvist
viena išsporgdinta akimi moterį ji vėl nemėgins žudytis. O jos iš- nuostabų filmavimą girti — bū
tame mirties apraiška?). i sikapstymas iš nervinio sukreti-' tų vėl kelintas kartojimas. Jis

na jaunos moters, kovojančios 
su protiniu pamišimu, tragediją.

Skaitėme spaudoje, kad šis ge
nialusis švedas pats pergyveno 
nervinį sukrėtimą, kai jis buvo 
apkaltintas savo tėvynėje, jog no- 
rė'ęs apsukti ar išsisukti nuo mo
kesčių mokėjimo. Kaltinimai bu
vo kaidingi. Jis liko išteisintas, 

j bet — užsirūstinęs už neteisybę, 
apleido savo šalį. Gal ir tai buvo 
akstinu šiam filmui...

Tačiau be Liv Ullmann, akto
rės su tokiu stipriu sielos inten
syvumu, su nepaprastu išmanin- 
gumu ir vidiniu grožiu šviečian
čiu veidu, nesuprastume moters,

litėritūrinė sąžinės sąskaita 
yra skausmingas procesas. Perne
lyg “ūzsrplėšus;’, galima save net 
sdnaikinri. Bet kur kitur, sakyk, 
ieškoti isšigelbėjimo?

DAl? KELI KLAUSIMAI
- Kokie 'į . , !SJ • '

— iCdkie tavo planai šiam ru- 
dėniūii. . .

— Chicagoje dalyvausiu dvie- 
juosė parengimuose. Rugsėjo 12- 
tą knygos “Palikę tėviškės na
mus”1 pristatyme paskaitysiu ke
lis įvadus, kuriuos parašiau pui
kioms kun. Algimanto Kezio 
nuotraukoms. Tai tarsi “medita
cijos”, įtaigotos penkių laidotu
vių giesmių, vaikštant po Šv. 
Kazimiero kapines. Vėliau, pir
moj šio sezono Jaunimo centro 
vakaronėj, kuri įvyks spalio I- 
mą, kalbėsiu apie Oskarą V. Mi
lašių ir paskaitysiu jo kūrybos 
ištraukų. Kadangi sekančiais 
metais minėsim šimtąsias Mila
šiaus gimimo metines, tikitiosi, 
kad literatūros mylėtojams bus 
įdomu arčiau pažinti poetą, apie 
kurį dažnas yra tik girdėjęs. Ačiū 
Dievui, turim tobulų Antano 
Vaičiulaičio vertimų, kurie be 
nuostolio perteikia Milašiaus ori
ginalų grožį.

— Keliauti, tikriausiai, tau 
jau nėra kur. Manau, nebeliko 
lietuviškų kolonijų, kur nebuvo 
suruoštas ‘ Vakaras su Birute 
Pūkelevičiute”, ar ne?

— Teisybė, turėjau progos ap
lankyti daug nausėdijų. Tačiau 
dar ir liko kelios įdomios vietos: 
spalio pabaigoj būsiu New Yorke. 
b lapkričio pabaigoj Toronte ir 
Hamiltone. Vėliau, jau žiemą 
manęs laukia labai maloni kelio
nė į Los Angeles.

— Tavo dramos šventė, tiesa?
— įspėjai, mielas drauge. O 

dabar daryk žadėtą nuotrauką! 
Man rodos, kad ten, prie vandens, 
bus tinkama vieta. Rami dekora
cija, ilgesingas fotografas, o drau
ge ir mano — tiesiog neįtikėtinai 
taikus bei romus nusiteikimas... 
Taigi, visiška harmonija. Ei- 
va!

POST SCRIPTUM

Tik namie ėmiau gailėtis: juk 
parke galėjau nusifotografuoti 
drauge su Birute! Tereikėjo susi- 

t stabdyti kurį nors, taku prašlep-

Šiuo metu Chicagos Dailės in
stitute vyksta tam tikro europinio 
dailės laikotarpio paroda. Galima 
sakyti, ne vien tik dailės, bet ir 
viso ano laikotarpio gyvenimo 
būdo. “Art Nouveau” menu šian- 

■ dien vadinama tam tikra meno 
apraiška, išsiskleidusi labiausiai 
prancūziškai kalbančioje Euro
pos dalyje tarp 1880 ir 1-910 me
tų. Tačiau savo įtakomis “Art 
Nouveau” siekė ir kitus Europos 
kraštus ir net užjūrius. Tai realių 
objektų, tačiau simbolinės nuo
taikos, grakščių linijų ir plas
tiškų formų dailė, persunkusi 
ano meto kultūrinio klodo gyve
nimo būdą ne tik salono sienų 
paveiksluose, bet ir buitiniuos 
apyvokos daiktuos, architektū
roj ir kt.

Visa tai labai akivaizdžiai at

vertojo į hebrajų kalbą. Jis ir iš
vertė tą eilėraštį, tardamas, kad 
“Negalima užmiršti tokio nusi
kaltimo”.

Hebraiškas to eilėraščio teks
tas pateko į rankas vieno iš žy
miausių viduriniosios kartos Iz
raelio kompozitorių — Eddy 
Halpem, kilusio iš Lodzės. Jis ir 
sukūrė pagal tuos žodžius kanta
tą. Kompozitorius Halpem 55 
m. amžiaus, gimęs Krokuvoje, 
kur baigęs Muzikos akademiją 
dar gilino studijas Jogailaičių u- 
niversitete. Bolševikų buvo iš
vežtas į Sovietų Sąjungos vergų 
darbo lagerius, iš kurių jį išlais
vino Sikorskio .susitarimas su 
Maskva. Jis jau 25 m. kai gyvena 
Izraelyje ir vadovauja Izrae
lio radųo — televizijos tinklų 
muzikos programai. (jp)■ t

NAUJI TYRIMAI.

Cornell universitete 
tyrimai parodė, kad

Atrodo, lyg ir pats Bergman 
čia pameta šaltą kontrolę. Dabar 
jis maitina žiūrovus visa virtine 
fantazijų, baisių sapnų ir prasi
manymų, su įvairiais simboli
niais, o mes turime įsivaizduoti, 
kad tas scenos tai yra dalis sun
kaus bagažo, mūsų herojės vel
kamo pasąmonėje.

Čia ir yra Bergmano silpny-' 
be sapnams ir fantazijoms. .Ta
čiau Šiame filme jis leidžia net 
per daug joms dominuoti. Visa 
laimė, kad Ullmann taip sugrie-Į 

grimstančios į pamišimą, baisų >.a Iuroy^ savo nežmoniškai
dvasinį pergyvenimą,

Filmo tema — nusižudymas,. M
režisieriaus labiausiai apsėstas 
“arkliukas”. Filmas — gerokai 
sujauktas, tai pakrikęs ir kartais 
išsekęs naujas traktavimas tos 
mums svetimos, o Švedijoje taip 
pupuliarios —kasdieninės temos.

Filmas sunkus, sukrečiantis. 
Stebint heroję, užmirštama, kad 
ji vaidina ir pergyvenama su ja

namuose, neišeidamoš į' lauką. 
Viena pusė naudojosi paprasta 
fluorescentine šviesa, kitiems bu
vo naudojamos lempos su ūltra 
violetiniais spinduliais, sudarant 
šviesą, panašią į saules. Ši dirb
tinė saulės šviesa padarė, kad ta

I grupė jautėsi geriau ir jų orga- 
pravesti nizmas geriau sunaudojo kalcijų, 

studentai, Tie tyrimai parodė saulės šviesos 
kuriems švietė elektros lempos, svarbą organizmui.

siskleidžia čia minimojeJZhieagos turinčios į saulę panašius spin- 
Dailės instituto parodoje, kurion : dūlius, turėjo geresnį regėjimą ir 
eksponatai suvežti iš viso pa-;ne *a*P Sreh pavargdavo. Chel- 

' sea veteranų namuose Bostonešaulio galerijų ir privačių rinki
nių, viso daugiau kaip 700 ekspo
natų. Chicagoje paroda tęsis iki 
spalio mėn. 31 d. * £:<iiiiHiiiiiiiiimi!i!iiiiiiiiiiii!iiiuiiiinir>

Įdomu ir tai, jog Kai kurie me- E .... _ j OHIIO — AmeriKiecių premijuota r.if
no istorikai M. K. Čiurlionio ta- S VyALNlK (HtU U U N O = LIAUS LEONO knyga, kurjo- 
pybą bei grafiką tam tikra dalimi E
būtų linkę priskirti prie “Art E 
Nouveau”, rasdami Čiurlionio E

buvo sudarytos dvi grupės, kurių 
abidvi keletą savaičių pasiliko

Wi!h Liberty & Justice 
★

Amerikiečių premijuota PAU-

kūryboje
bruožų.

'šiai sąvokai būdingų

TYPEWRITERS,
ADDING MACHINES 

AND CHECKWRITERS 
E Nuomoja, Parduoda, Taiso
= Virš 50 metų patikimas jums s 
~ patarnavimas E

E 5610 S. Pulaski Rd., Chicago = 
= Phone — 581-4111 =
rriiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiri

= je atvirai ir drąsiai nagrinėja 
= šio krašto negeroves bei pavo- 
= jus ir tiesia kelius j saugų visų 
E gerbūvį.

stiprią vaidybą, jog užhipnotizuo
tas seki ti charakterį ekrane ir 
užkerėtai pergyveni Stiprios pro-

LIETUVIS 
DAŽYTOJAS

<612 S. Paulina St
(Tema af Lake)

' Ir » Vidam.

3 &t f v* vak. 
ya t-eir

STASYS SAKINIS

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Tel. PRospect 6-8998

Chicago, Illinois 60629

techniškai puikiai tai atliko:

Vien tik suaugusiems ir tai su 
rezervais.

THE BALTIC NATIONS
Prof. dr. BRONIO J. KASLO 

naujas anglų kalboje veikalas, ku
rį sudaro trys dalys. Pirmoji pa
teikia Baltijos Valstybių istoriją 
bei politinę struktūrą, antroji — 
saugumo siekius sritinėje integra
cijoje, trecioji — H D. karo įta
kos analizę tautiniu ir tarptauti
niu požiūriu. Veikalas gražiai iš
leistas ir tinka bet kokia proga 
amerikiečiams įteikti kaip dovaną. 
Ka na $12.00. 320 pusL Užsakyti 
paštu.

DRAUGAS, 4545 West 6Srd Street 
Chicago, I1L 60628

Illinois gyventojai prideda 60c 
mokesčių ir persiuntimo išlaidas.
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A. T VE RAS I
2646 W. 69th Street — Tel. RE 7*1841 s

Pardavimas Ir taisymas S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES s
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DAINOS IR ŠOKIAI
. Šios plokštelės dar daug kam yra nežinomos: Nr. 849 LINKSMIEJI BRO

LIAI — juoko lkl ašarų. Išpildė Jurgis Petrauskas ir Viktoras Dineika. Kaina 
96.60. Turinys oriourtb:

I pusė plokštelės
1. Vilkelis — lietuviškas valsas
2. Motulė mano — lėtas fokstrotas 
3.1-2r3 Wr —- kupiietai
4. Polka jovolas
5. Patarimai ūkininkams
6. Aitvarų polka

II pusė plokštelės
1. Studentiški džinguliukai
2. Seniau ir dabar — kupletai
3. Miss Lietuva
4. Vedybų stebuklas >
5. Amerikos lietuvių priėmimas
6. Kumpiškiuose nuovadoje

LO Rinkinys
Lietuvių ir kitų įvairių šokių so dainomis. Įdainavo A. ttabaniauskas

1

KANTATA APIE KATYNĄ

Izraelio kompozitorius Eddy 
Halpem sukūrė kantatą “Katy- 
nas”. Šio kūrinio istorija tokia: 
1969 m. Izraelyje buvo išleistas 
Tado Lipinskio-Lipšico eilėraš
čių rinkinys “Pavergti sparnai”. 
Eilėraščiai lenkų kalba. Vienas 
jų pavadintas ‘‘Katynas”. Ta ei
lėraščių knyga pateko į rankas 
Arie Braunero, lenkų literatūros

sintį pensininką — jis būtų mie
lai spustelėjęs mano “Nikono” 
mygtuką. Esu lėtos orientacijos 
— štai, kas mane žlugdo!

Tačiau, tačiau... viską reziu
muojant, diena buvo gera. Tiesa,! 
nuotraukoje manęs truks: bliz- 
gėdamos supsis tik vandens ban
gelės.

Bet kaip nustebs godotinas re
daktorius, pamatęs prierašą — 
“Nuotrauka Hermio”! Eiliniai 
reporteriai, kurių aplink jį knibž
dėte knibžda, nuo šiol negalės Į 
man prilygti: Hermis šiandien' 
tapo ir “foto reporteriu”!

Ta mintimi džiugindamas savo 
širdį, gražiai įsisiuvau tris, rytą 
iškritusias, marškinių sagutes. 
Net neįsidūriau!

Knyga gaunama ir Drauge. 
Kaina kietais viršeliais »5M 
minkštais — 03,95.

I pusė plokštelės 
L Spaudas baliaus valsas 
2. Sutemų daina — tango 
i tu tik tu — anglų valsas 
4. Rudens pasaka — lėtas fokstrotas 
i. Nutilk, motule — tango 
C. Tai nebuvo meilė — tango

II pusė plokštelės
1. Rytiečių meilė — fokstrotas
2. Nakties serenada — tango
3. Alytę — tango
4. Veltui prašysi — tango
5. Kanarkų fokstrotas
6. Ar atminsi, atsiminsi — anglų valsas

Kaina $6.00

(vairių šokių rinkinys. įdainavo A. feaboniauskas

v-.. I pašė plokštelės 
1. Pūlt Maris — lėtas fokstrotas 
1 Pasakykite, mergele — tango 
L Sunku gyventi — valsas
4. Pasaka — tango
5. Varpų daina — tango 
I. Mano svajonė — valsas

II pusė plokštelės
1. Neliūdėk, motule — tango
2. Kai smuiku groji — tango
3. Siuntė motinėlė — anglų valsas
4. Marių Marytė — anglų valsas
5. Senjorita — linksmas valsas
6. Saulėta diena — sentiment. valsas

Kaina $6.00
kokių rinkinys Nr. 19, kurie primins Lietuvą, Palangą ir kitką. Įdainavo D. Dolskis

I pusė plokštelės 
1. Ctgoaės akis — fokstrotas 
1 Leisk man — fokstrotas
3. Kariškas vaizdelis — fokstrotas
4. Palangos jūroj nuskendo mano meilė
5. Su armonika į Braziliją — lengva muz.

Nr. 18

II pusė plokštelės
1. Onyte, einam su manim pašokti
2. Lietuvaitė — lengvas fokstrotas
3. Sudiev, sudiev — liūdnas fokstrotas
4. Aš myliu tave — sentimentalus fokstrotas
5. Gegužinė — smagi polkutė

Kaina $6.00

DRAUGAS
4848 WMt 63rd Street Chicago, Illinois 60629

* Ulnkaat pridėti 90 eentų už kiekviena ploktteię oemtimtlmui ntlnoiau* gyv moka 5% mokeočhj 

Uieakymams į Kanadą reikia pridėti po $1.75 pašto išlaidoms 
Užsakymų J užsienį (iSskyrus Kanadą) nesiunčiame dėl sudūžimo pavojaus.



Nr. 214 cm — p«L O DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LITERATŪRA

REDAGUOJA ST. SEMEMENE. 65(1? S. TKO\ ST. CinCAGO. II.I„ 60629. TELEF. 925-5888

DAUG REIKALAUJANTIS GYVENIMAS
Romos Mastienes ; 
koncerto proga 

ANATOLIJUS KAIRYS

Vienas balsas drebina tarptau
tinę publiką, pasaulinio garso 
operas, vidurmieseių sales, o ki-, 
tas toks pat talentas neišeina iš 
savo tautos ribų. Ko reikią? Gal 
triukšmelio, kokį dažnai sukelia 
Frank Sinatra ar Maria Callas? i 
Pastaroji, vos dieną prieš . savoj 
koncerto pradžią, jį atšaukia ir 
išvyksta nežinia _ kur. Jei nori: 
rimtai pragarsėti, turi nerimtai 
pasielgti. Jei mūsų solistės taip 
padarytų, gal tada sekančiam 
koncertui sueitų tūkstančiai 
žmonių vien žingeidumo vedami, i 
pažiūrėti kaip atrodo ta paukš-, 
telė... Ne. mūsų menininkai taip 
nepasielgtų, nes yra eruditai pil
na šio žodžio prasme, nors jiems 
ir tarptautinę areną pažadėtum.
O aš norėčiau pasakyti, parafra
zuodamas Julių Cezarį, kad ge
riau būti savo tautoj pirmuoju, 
negu svetimoj antruoju.

Panašiai galvojanti tikriausiai 
yra operos solistė Roma Vilčins- 
kaitė-Mastienė, mezzo-sopranas, 
kurios solo koncertas įvyksta š.m. 
rugsėjo 26 d., Chicagoje, Jauni
mo centre. Jai ir skiriamos šio ne
ilgo straipsnelio mintys.

Nesuklysiu teigdamas, kad
Šiandien žodis solistė naudo- Solistė Roma Mastienė, kurios koncertas Jaunimo centro didžiojoje salėje,

įspūdžius; tai autentiški -pareiš
kimai.

i Juozas Strolia — “Romos Mas- 
i tienės rečitalis buvo didelė me- 
į no šventė ir gausiai auditorija? 
paliko nepamirštamų malonių 
įspūdžių” (Draugas. 1960-IX-24).

Balys Chomskis — “Roma 
Mastienė... staigi, dinamiška, iš
baigta dainininkė. Įdomi balso 
spalva, lengva technika, vidinė 
š’lima” (Draugas, 1960 m. rugė 
jis).

Vladas Braziulis — ‘ Sultingas 
balsas valdomas laisvai, be ma
žiausio spaudimo. Ramūs, švel
nūs ar stipresne jėga plintą ug- 

i ningi atspalviai įrodo sąmonin- 
‘ gų priemonių gausumą. Dikcija 
ir interpretacija — vertos pagy
rimo” (Darbininkas,1964-IV-21).

J. Ž-(ilevičius) — “Vilčinskai- 
tės balsas yra plačios apimties, 
išlygintos testitūros; ji jautriai 

' muzikali ir sugeba laisvai reikš
ti muzikinius įvairumus. Vaidy
boje sumaniai ir gabiai sukuria 
pasiimus vaidmenis” . (Liet.En- 
ciklc-p.34 tomas,75 p.,1956).

J. Kardelis — “Solistė turi rim
tą muzikinį išsilavinimą, gerą 
orientaciją, gerą skonį ’ (Ne
priklausoma Lietuva, 1968-III-27).

Šeštadienis, 1976 m. rugsėjo mėn. 11 d.

lietuvių moterų tau- 
Nuotrauka EdvarJo Mankaus

I Alfonsas Nakas — “Ji mums 
pademonstravo ne tik plačios Mrs. Bstty Fo.-d Penktojoje lietuviu tautinių šoK.ų šve tėję Chicagoje džiaugiasi dovan 
skalės, gerai išlavintą mezzoso- tiaiu kostiumu. Kairėje Dunojaus valstijos senatorius Cha les Percy.
prano balsą, bet leido pajusti ir

: vaidybinius sugebėjimus” (Nau- 19K -.Traviat R 19S6.

"Tn u’’ \ "M i "Danaje” Ramulė 1969, “S:-. ( an aras) . ez* dabrinėje dienoje” Felicija 1971 
ąosonranas, savo pngimtimi sun- ir 1972 ..CarnKn., Mercedcs 
kus moters balsas, plaukdamas ,939 Carmer ,9g3 ir ,g73
per klasikų gamas, skambėjo ne- ..Kaukių ba,. UWka w
paprastu lengvumu ir svarumu. >Gin.aro 5alv„ Vakarė 1976 
Be abejones, tokia dainavimo iKon;er:ai Washi . DC
technika yra rūpestingų studijų, ,956 Hamiltone 19s6 Mon;rea. 
ir nelengvo darbo vaisius Tai lyje ,958 L„,; A ,es ,ss9

-vertinga balsine medžiaga, kurių!Boston„ 1972 chi 1956.
Mastiene vado kaip savo me-Į,9S;| ,970 1973 jr ,976

pat sėkmingai 2 karius koncer
tavo Pietų Amerikos valstybėse 
įvairių sambūrių kviečiama. Nuo 
1972 m. priklauso Hinsdale Mu- 
sic Club, kur dažnai atlieka 
įvairias programas nelietuviu 
kalba.

R
no meisterė” (Keleivis, 1972 - 
IV-18).

Jonas Čeponis — “Vaidino ji 
meistriškai, pagal gerai nustaty
tą ir -puikiai išlavintą balso emi
siją” (Draugas, 1976-VII-10).

Svarbesnieji sol. Romos Mas- 
tienės sukurti vaidmenys ir atlik
ti koncertai būtų šie, nors sąra
šas toli gražu nėra pilnas: 
“Fauste” Sibelis 1958, “Cava- 
leria rusticana’,’ Lola 1958 ir

Šio mėnesio 26 dieną Jaunimo 
centre, Chicagoje, turėsime pro
gos dar kartą pasigėrėti šios me
nininkės dainavimu.

MODELIUOTOJA, KORĖJAS 
IR MADOS

jamas gana laisvai. Veik kiekvie
na sumaniau skaitanti gaidas ir 
sugebanti jas išdainuoti mergai
tė, nežiūrint jos balso kuklumo 
ar techninių sugebėjimų ribotu
mo, vadinama soliste. Neretai 
jau ir pastovesni vardą įsigijusi 
dainininkė tėra, kaip sakoma, 
vienos dimensijos solistė, kada 
dainos menas reikalauja žymiai 
daugiau: muzikalaus balso, ling
vistikos, vaidybos, stiliaus.

Muzika yra pagrindinis veiks
mo elementas solistei, tačiau bal
so talentas, kokiu yra Roma 
Mastienė, nesiriboja tiktai melo
dija. Sugebėjimas atlikti vaidme
nį artistiškai yra būtinas geros 
dainininkės palydovas. Tai ne 
fizinis blaškymasis iš vienos sce
nos pusės į kitą. Ji vaidina vei
do išraiška ir rankų judesiais, 
palydimais atitinkama balso mo
duliacija. Suprantama, koncer- 
ruojant. Šalia dainos, Roma Mas
tienė pasižymi išskirtinai gera 
vaidyba, ką Chicagos visuomenė 
gerai prisimena iš Br. Budriūno 
“Sidabrinės dienos”, kur ji pui
kiai atliko komišką Felicijos 
vaidmenį 1971-72 m. arba iš G. 
Bizet “Carmen” 1973 m. pa
grindinėje Carmen rolėje — čia 
Romos Mastienės vaidyba ėjo ly
giomis su jos dainavimu.

Kitas svarbus elementas daina
vimo mene yra stilius. Kokias 
gaidas solistė akcentuos? Ko
kiomis baigs ariją? Kaip paims 
ilgąsias ir trumpąsias balses? Tai 
intriguoja kiekvieną, labiau iš 
prususį dainos mėgėją. Dėl so 
listės dainavimo stiliaus žiūrovai 
tą pačią operą klauso daug kartų, 
jei pagrindinį viadmenį atlieka 
vis kita primadona.' Antros ar 
trečios ci’ės selistų stilių, daž-

Chicagoje, įvyks rugsėjo 26 d.

imituojantis, nes kur nėra talen- čiau lingvistikos pagrindų žino
to, nėra ir stiliaus. Įgimto talento jimas, bent kelių didžiųjų kalbų 
solistei stilius ateina natūraliai, mokėjimas, gera dikcija, aiški 
be didelių pastangų, kaip Dievo tarsena nepaprastai padeda solis- 
dovana. Toks talentas yra Roma tei užmegzti šiltą bičiulystės ry- 
Mastienė. šį su auditorija, laimėti jos sim-

Roma Mastienė yra gera ling- patijas.
viste, turi aiškią tartį ir moka ją! Jau prieš 20 metų pasiekusi 
naudoti. Neretai klausytojai nu- pripažinimo bei įvertinimo, Roma 
siskundžia, kad negalima supras-, Mastienė neužmigo ant laurų ir 
ti dainos, arijos žodžių, o nesu- t nepasidavė tuščiai pasisekimo 
prantant žodžių ne visada ima-, iliuzijai. Kuo didesnis pasiseki- 
noma gėrėtis ir melodija. Jei mas, tuo didesnis reikalavimas, 
tekstas nežinomas, publika pasi
meta, nepagauna viso dainuoja
mojo grožio. Todėl neretai visų 
žinomos, populiarios, tautosaki
nės dainos labiau pagauna klau
sytoją, leidžia jam intymiau iš
gyventi ir šilčiau priimti solistę.
Auditorija, suprasdama dainos 
turinį, lyg ir pajunta jos atliki
mo lygį. Ir priešingai, nesupras-

MŪSŲ VEIKLA
—Cecilija Bosaitė, 21 m., rug- 

piūčio 15 d. įstojo į Nek. Pr. Mari
jos seserų vienuolyną Putname, 
Conn.

AI DO.N A LAITIENĖ. r ofe,Io- 
na’ė modeliuotoja ir “Fashion 
Consultant” Randazzo. In?. į;:-- 
moję jau 12 metų dalyvauja P’.-t- 
namo seselių rėmėhj rurš'anr 
se madų parodose. Ji ne tik mo
deliuoja. bet daug talkina save 
patarimais, pamoko pradedančias 
modeliuoti ir savo tarpininkavi
mu įgalina pasikviesti profesiona
lus rūbų kūrėjus. A. Laitienė 
daug keliauja. Ją galima matyti 
modeliuojant New Yorke, Atlan
toj, Dalias, San Francisco, Det
roite ir kituose didesniuose JAV
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vestuvėse, restoranuose, baiiuo-v. 
ar raštinėse. Tai buvo tik ap č- 
das gegužinėms (piknikams) ar 
pasivaikščiojimui vasarvietėje. 
Per tą dešimtmetį ir Amerikos 
madų kūrėjai, kurie iki tol nebu
vo įtakingi, įgavo svarią vietą 
madų pasaulyje. Jie kuria ne tik 
grožiui, bet ir patogumui, svei
katai bei tinkamai aplinkai. Dra-

Aldona Laitienė

tuo didesnė atsakomybė — toks 
meno dėsnis, be užuojautos ar 
pasigailėjimo. Talentas yra dar
bo, susidrausminimo, atsižadėji
mo ir pasiaukojimo vaisius. Vi
si jos koncertai bei pasirodymai, 
praėjo aiškiai progresuodami.' Ei
dama šviesiais, išpuoštais gėlė
mis, aplodismentais ir garbe nu
klotais laiptais į dainos aukštu

dama apie ką eina kalba, audi- mas, mūsų solistė negalėjo nepa- 
torija yra žymiai šaltesnė, rea- į stebėti kaip slidūs ir vylingi yra į 
guoja tik į labai aiškius dainos į šie puošnūs laiptai — namo 

grįžus po koncerto ar operos ne 
kartą teko pravirkti “Juokis, pa
jace...” skausmu. Ne už gėles ar 
ovacijas dainuojama, tą žino 

tarties klaidas, tačiau eilinė pub-' kiekviena solistė, bet kas atidengs 
lika dažniausiai nusprendžia,! paslaptį, kodėl pasisekimas atne- 
kad solistė nebuvo formoj... ! Š*a liūdesį, kodėl melancholija

Sis Faktas lyg ir pateisina daž- šypsosi veide, kodėl abejojimas
nos solistės nor, tarptautines ’ de?a P?, dz 1 •.“g™1ty' !u’

, . i i ' dainuotos arijos, kodėl lengvu-operas geriau dainuoti savo kai- > . , J
, • • i rv • i tęs dovanos* tokios sunkios šir-ba, negu originalo. DainuodamaJ Dasakvs?
gimtąja kalba solistė geriau va - ■ P6 ’ P \ .
j v .. .. • i O, pagaliau, kas yra talentas, jeido žodi, greit pagauna jo pras-', 2 ... , , ne pilnutine kančia?mę kom;š.<ose -partijose, sub- r

Cedlija Bosaitė

miestuose. Chicagoje ją dažnai bužiai šiandien turi tikti “super-

momentus, balsinį solistės pra
siveržimą išimtinai dainos mę,” 
nu. Nors muzikiniai paruošta 
auditorija su atlaidumu priimt

galima sutikti beveik visose dides
nėse krautuvėse kaip modeliuo
toją. Ją matysime modeliuojant 
šį rudenį, rugsėjo 19 d. Jaunimo 
centre. Jos dėka iš Dalias, Texas, 
atvyksta pats firmos savininkas 
ir vienas iš žinomų Amerikoje 
rūbų kūrėjų Randy Randazzo. 
Randazzo gimė Conneeticut vals
tijoje įtalų šeimoje, netoli Put- 
namo. Jis mokėsi Italijoj rūbų 
kirpimo meno (designing, tailo- 
ring), o JAV-se, Kansas mieste 
lankė “Art Institute and School 
of Fashion” ir taip pat ‘Edna 
Marie Dunn School of Fashion”. 
Baigęs pasiruošimo mokyklas, jis 
tuoj pat buvo pakviestas asisten
tu vienos didelės firmos ir greit 
pats tapo tos firmos savininku ir 
vyriausiu projektuotoju.

sonic” gyvenimo tempui. Šiais 
laikais ekonomija yra bent tiek 
svarbi, kiek ir liuksusas. Dabar 
turtingi žmonės yra tie, kurie 
vengia atrodyti ištaigingai. Atvy
kę į madų parodą įsitikinsite.

M. R.

Valgyk europietiškai

Amerikiečių valgymo būdas 
skiriasi nuo europietiškų stalo 
manierų.

Štai ką pataria viena žymi 
amerikietė laikraštininke ir puiki 
etiketo žinovė. Ji pasisako, kad 
jai vienas amerikiečių paprotys

Red.). Ji-siūlo žengti žingsniu to
liau į europiečių valgymo būdą 
— pastarieji daug protingiau val
do šakutę. Šakutė europiečių lai
koma kairėje rankoje. Dešine 
ranka laikomas peilis padeda 
maistą sušerti ant šakutės. “Tik 
mes, amerikiečiai, stumdom ša
kutę nuo kairės Į dešinę ranką”, 
sako ji. Prisimena anekdotas apie 
amerikieč’ų šnipę, kuri nudavė 
esami eure metė. Jos akcentas ir 
visa išvaizda buvo be jokio prie
kaišto. Tačiau ją pagavo ir pa
smerkė. Kodėl? Atspėjote. Priešas 
pagavo jos valgymo būdą — su- 
piausčiusi mėsą,, šakutę iš kairės 
rankos permetė į dešinę.

tiliau, švelniau ištaria, ypač 
ariją baigiant, kas neretai iššau
kia gausius aplodismentus, ova
cijas, biso šaukimus. Tiesa, žc-

Kad visas čia išminėtas dainos 
meno savybes Roma Mastienė 
savyje talpina, leiskime prabilti 
„.eius, Kurie v.ciiu ar kita proga

— Sol. Roma Mastienė parin
ko charakteringesnius lietuviškus 
receptus ir išspausdino “Tasty 
Treats Most Acclaimed” kny
goj, kurią išleido TEMA (Truck 
Trailer Manufacturers Associa- 
tion). Knyga turi 218 pusi., kai
na 5 dol. Receptų sekcijoje iš *'fo- 
reign” kraŠ'ų išspausdinti Šie

i atrodo kvailas, tai laukimas pra- 
Jis dirba su įvairiom grupėm, jėti valgyti prie stalo, kol pasku- 

padeda kolegijose ir yra komiteto ; tiniam bus paduotas patiekalas, 
narys e’-’ ’ ”

Ricina gelbsti gyvybę

Ricina gali išgelbėti gyvybę, 
skelbia kanadiškė medicinos 
prof. dr. Michael Diamond.

Anot gydytojo, jei kas paėmė 
perdaug migdančių piliulių ar 
bandė jomis nusižudyti, ricina 
gali išgelbėti gyvybę, mgerdama 
jas ir drastiškai sutrumpindama 
be sąmonės periodą.

Jis teigia, jog 5 pacientai, kurie 
mėgino savižudybę, jau po 24 
vai. buvo pilnoj sąmonėj, gydant 
ricina. Penketas kitų ,paliko 5 
dienas be sąmonės, gydant kita

Dalias School System 
Jis taip pat buvo pakviestas ir da
lyvavo kaip teisėjas, renkant “Mis
Woll”, “Maid of Cotton”, “Ame- k°l Paskutinis svečią aptarnaus, 
rica Du Pont T. V. Show” ir kit. Ano} j°\tai narn4 šeimininkes ir 
Jo rūbus dėvi Texas “First Lady”, virėjo įžeidimas. Jie su meile ruo- 

a.v,— gubernatoriaus žmona. Ran- sc vais=s svečiams. Tai taip pat 
Romos lietuviški patiekalai: ku-' dazzo atvyksta į Chicagą ir daly-! nemandagu, kaip ir berti drus- 
gelis (Potato pudding), cepeli-|vaus madų parodoj Jaunimo xa patiekdą, jo dar ne nepiira- 
nai (potato zeppelins), ausiukės centre. Jis atveža naujausią ru- gavus-
(Lithuanian Little Ears). Šiame dens ir žiemos sezono rūbų ko- Įr sal<0 jį — pasiskolinkime 
skyriuje šalia jau minėtų telpa lekciją. Matysime sportines suk- į puslapį gerų manierų iš Europos., kaimynei savo \ > ru: 
receptai vokiečių, rusų, švedų,! neles, apsiaustus, vilnones ir nau- Europiečiai atakuoja valgį, vos jį — Žinai, širdele, jam nebetar- 
danų, anglų, norvegų ir kitų jausiu medžiagų eilutes. Tai bus padavus (ne visai sutiksime su nauja atmintis. Kada per miegą 
tautų. Po klek.ienų receptų iš-: įdomi, įvairi ir skirtinga paroda, j tuo — Lietuvos mokyklose ir na- kalba, jis ima mane vadinti ki-

Dideliam pobūvy pirmas 
paduotas valgis bus visai atšalęs,

KAI VYRAS NEBEATSIMENA 

Kaimynė pašnibždom guodėsi
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