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AR ĮMANOMA STEBUKLO TEMA SPRĘSTI SCENOJE? 
Pokalbis su premjerinio dramos spektaklio režisierium Darium Lapinsku 

• 

Kertine parite 
Kultūrinis gyvenimas ir spauda 

Ilgametėje savo veikloje kury- j 
į biniams poreikiams ir paskatams į 
I ateitininkija visada buvo jautri 

j ; ir užsiangažuojanti. Tai ypač ryš- j 
ku nuo pačių ankstyvųjų *'Atei- ; 
ries" puslapių ir vėliau metų me- j 
tais literatūrą, meną, mokslą ir Į 
muziką ugdančioje organizacinė- j 
je aplinkoje. Todėl platesnio po
būdžio viešieji ateitininkijos su
sibūrimai visada įprasta užak
centuoti kuriuo nors nauju kūry
biniu indėliu. Taip, sakysim 
reikšmingojoj ateitininkijos Reor
ganizacinėj konferencijoj 1927 
m. Palangoje, Birutės kalno pa-
oėdėje, buvo didingai pastatyta 
Vinco Mykolaičio-Putino miste
rija "Nuvainikuotoji vaidilutė", 
o pastarajame ateitininkijos kong- j 
rese Chicagoje 1970 m. pirmą j 
:artą šiame kontinente buvo at- j 
likta Mikalojaus Konstantine; 
w;urlion'o simfoninė poema į 
i;Jūra". Ir šiemetiniame devinta- j 
'ame atei ininkijos kongrese, ku-j 
ris įvyks Darbo dienos savaitga- Į 
yje Clevelands, einama tuo pa- Į 

jiu naujo kūrybinio indėlio ke- į 
'iu: rugsėjo 3 d. kongrese bu i 
">remjerin:s Algirdo Landsbergio ; 

Jramos "Šventasis narvas" pasta 
tymas. Naują mū"ų dramaturge 
veikalą režisuoja Darius Lapins 
kas. Spektaklio paruošos įkaršty
je užkalbiname čia gerai nusitei 
kusį režisierių. 

— Kodėl "narvas" ir kode! 
"šventasis"? Jūsų atsakymas, ti
kimės čia iš anksto patenkina 
skaitytojų ir žiūrovų smalsumą. 

mas. Tai yra tik priemonė ati- teiktų publiką aš manau, nerei 
traukti žiūrovų dėmesį nuo paties 
svarbiausio fakto šių laikų dra
moje — originalių, revoliucinių 
idėjų stokos. 

kia aiškinu. 

— Kurie aktoriai ir iš kur yra 
angažuoti "§\\*ntojo narvo" pa-

I statvmui?. 
— '"Šventasis narvas" — tai : 

drama, kurios veiksmas vyksta; 
: Anapus geležinės uždangos. Kiek' 
\ žinome, nesate važinėjęs anapus 
i geležinės uždangos ir nei savo j 
Į kailiu, nei tiesioginiu stebėjimu 
nesate patyręs tenykščių situaci
jų. Kuo tad labiausiai pasitikėta 
;avo režisūrinėje vizijoje: asme
niški intuicija, ar kuriais kitais 
baltiniais? 

— Šis klausimas turėtų būti 

— Mano aktoriai yra bevar
džiai — susitikome mes šios dra
mos ribose, nepažindami vienas 
kito. Aš tikiuosi, kad po spektak
lio prisiminsiu juos kaip: vardas 
— Ilgesingos, pavardė — Akys: 
vardas — Ašaros, pavardė — 
Balse; vardas — Trapus, pavardė 
— Judesys; vardas — Graudus, 
pavardė — Juokas; vardas — Ak
meninis, pavardė — Veidas; var
das — Gyvuliškas, pavardė — 

atsakytas autoriaus. Aš, perskai-] Kikenimas; vardas — Sustingęs 

Kad emigraciniu grupių žmo- ' Visose periferijose šitaip vyks-
nfe Amerikoj visiškai neišnyks- j tantl kūryba labai praturtina 
ta ir neišnyks, rodo biologiniai mūsų spaudą, jai duoda gyvo gy-
fakaįį ir būriais ar pavieniai pasi- i venimo pulsą. Kūrybai sustojus, 
pildymas iš senųjų tėvynių. liks ir mums tik vedybų, krikš-
Bet kultūrinis nuosmukis išeivi-; tynų ir komerciniai skelbimai, 
jose labai realus. Čia jau yra keb- skelbimai ekskursijų į tėvynę, 
fthi. Tai liudija, be kita ko, ir • po to — tų kelionių aprašymai, 
dtffigybė tautinių grupių laik- lygiai taip, kaip ir kitoje kitų 
ra t i l ių , kurių lygis yra labai že- emigracinėje spaudoje, kuri yra 
tįfif, net apgailėtinas. Teko ma- j reikalinga, kuri vis dar egzistuo-
tyti italų, arabų, lenkų, armė- ja, bet jau yra menkut menkutė. 
lių ir kitų periodikos. Ne vienas; 
be abejo, vartė čionykštę vokie- Į Atrodo, kad didelių ir kury-!

 n o r in t sužinoti kokio pobūdžio i ^ t e ^ s t a s stumiąs veikalo int-
čių, prancūzų, čekų, slovakų. \ bingų kraštų emigrantas pats! kokio struktūrinio ir idėjinio į r iS3 i P"ekį, yra gana buitiškas, 
serbų švedų spaudą. Aplamai,: nesuka galvos dėl aukštesnio čio- j pavidalo vra Ši naujoji Algirdo r s a - U 3 - Šio dvilypio teksto trinty-
susidarė įspūdis, kad dauguma j nykštės savo spaudos lygio. Jam Į Landsbergio drama? 
jų laikraščių yra kur kas žemes-, Ir nereikia kelti savo tautos rei-
nio lygio už mūsiškius. kalų ir savo tautos kūrybos pla-j — Skambus pavadinimas ar 

tęs veikalą, radau situaciją, su 
kuria man reikia susidoroti, ne
žiūrint jos autentiškumo. Kas 

i link režisūrinio situacijos inter-
Į pretavimo, tai aš manau, kad si-
| tuacijos autentiškumas ir scenos 
j dramatinė įtampa yra taip toli 
į vienas nuo kito, kaip šiaurės ir 
j pietų ašigaliai. Kas link kankini-
, mo būdų, norint išgauti kalinio 
' prisipažinimą, užtenka atsiversti 
nors ir "Time" ar "News\veek" 
žurnalus ir atrasti aibę iliustraci
jų, rodančių kaip kankinami po
litiniai kaliniai. Žinoma, šiapus. 

pavardė — Atodūsis. Iš kur jie 
atėjo? Kur jie nuėjo? Ar taip 
svarbu. Bet h\ir> toli jie nukelia
vo, besiruošdami spektakliui? 

— Kaip praktiškai yra spren-
ižiamas veikalo paruošimas sce
nai ir kiek jau pasistūmėta galu
tinio apipavidalinimo kryptimi? 

— Parafrazuojant ištrauką iš 
j dramos: "Ar prisipažino kunigė-
( lis, sufabrikavęs stebuklą? — Ne, 
j neprisipažino. Stebuklas įvyko, 
j stebuklas dar vis tebevyksta." 
| Taip ir scenoje nieko nėra galu-

ana-jtjn j0_ ^ i tikiuosi, kad ir veikalas, 
Darius Lapinskas, režisuojąs Ateitininkijos devintajame kongrese rugsėjo 3 d. 
Clevelande statomą naują Algirdo Landsbergio dramą 'šventasis narvas" j Tačiau aš n e m a n a u , xad 

Nuotrauka V. Noreikos I pus šioje srityje yra nors kiek Į ir aktoriai, ir režisierius bus už-
! atsilikta. Pavvzdžiui, Uragvafuie 

to. Ar spektaklis duos kai kuriuos 
atsakymus, ar dar daugiau iškels 

žadinimo dvilypiškumas. Teks
tas, kalbantis apie stebuklą, yra 
liaudiškai poetiškas, abstraktus. 

Mūsų spauda dar nenusmuko 

e iškyla pats svarbiausias idėji
nis klausimas: ar tiki autorius 
tuo, apie ka jis rašo — stebuklo 

klausimų, pažiūrėsime —pama
tysime. 

— Kai ateitininkų buvote an
gažuotas šio veikalo pastatymui 
kongrese ir kai pirmą kartą per
skaitėte dramos rankraštį, koks 

ulyįe. Tauta ir valstv-1 ne? "Šventasis narvas"'. Dvi prie-1 galimybe? Ar galima, ar įmano-1 buvo pirmasis įspūdis: kuo veika-
išvis stebuklo temą spręsti Į las. jus, kaip režisierių, patrau-

viena iš efektingiausių kankini
mo priemonių yra pasodinti 
nuogą vyrą ant gana siauros 
lazdos, nesiekiant kojomis žemės. 
ir taip laikyti, kol šisai prisipa
žįsta. Kiek tai būtų efektinga pa
rodyti scenoje ir kaip visa tai nu

tenkamai dvasiniai turtingi, jog 
po premjeros galės pasą k vii: 
'Stebuklas dar tebevyksta. Ir šį 

ir tą, ir dar kai ką galima visai 
ritaip padaryti, gal dar įdomiau... 
Dabar susipažinome, ateikite į 
sekantį spektaklį, gal susidrau-
gausim". 

(Nukelta į 2 psl.) 

bė tai daro. O jis čia, gerai už- j šingybės: šventasis — beribis, be
iki tokio lygio ir tik tokių inte-j dirbdamas, naudojasi vietine į kraitis, neapčiuopiamas. Ir nar-
resų rato. Norisi net galvoti,; kultūra ar prisisiunčia, ko nori, ! v a s . Taip apčiuopiamas, kad no-

ma 
scenoje? Juk kuo jtikinančiau kė? 
parodysi stebuklą scenoje, tuo 

mūsiškė kad 
riausia 
grupių. Ir tam yra priežasčių 
•ai mūsų išskirtinis pliusas. 

gal yra pati ge-jiš gimtojo ar tėvų krašto, o ir | rėtysi bekraštiškai sustaugti ir ti- daugiau nuvertinsi pati stebuklą 
tarp visų emigrarrtiškų! pats ten laisvai nuvažiuoja. La-! kėtis, jog staugimo aidas grįš at-
:r tam vra priežasčių. Ir bai jau nedaug vietinių kūrybin- Į gal per tą narvo spragą, per ku-

gų žmonių kiti emigrantai turi j rfą — vienintelę iš narvo gali 
pasprukti. Veikale atsispindi pa-

Tik neužmirškime, kad 
spaudą padaro ne pati spauda, 
bet mes patys, visa tai, kas vyks
ta už tos spaudos nugaros: paro
dos, koncertai, parašytos ir išlei-

išeivijoje. Kas kitaip galvoja, la-
tokią;bai klysta. 

Ir jokiu būdu prieš kitus mes 
čia nesame silpnesni. Atvirkščiai 
—pranašesni. Ir tėvynėje tuo tu-

džiamos knygos, teatro spektak- į retų tik džiaugtis. Jei ne į pa-
liai, mokslo ir kūrybos simpoziu- j dangės kelti, tai bent geru žo-
mai. Visi tie periferiniai dalykai j džiu paminėti. Ir minėtų, jeigu 
spaudą veikia, ją kultūrina; yra tik galvojančių ir rašančių 

Ir jei nuvertinsi jį iki neįtikėtu-
mo. tai kam rašyti veikalą apie 
tai. ko nėra. Šie ir panašūs klau
simai kils žiūrovui premjeros me-

apie ką šnekėti, ką recenzuoti, 
analizuoti, kalbėti ir diskutuoti 
kultūrinėm temom. Visa tai spau
dą ir daro turtinga, kultūringa. 

Bet jei sustos ta šakota kūrybi-

plunksnų niekas tenai nevaržy
tų. 

Tai kas, kad išeivijoj mūsų 
nėra daug. Bet mes skiriamės la
bai daug kuo nuo kitų. Mes jau 

nė ve'kla, tai ir mūsų spauda pa-; turime šiandien savąjį veidą. Mes, 
rašės į kitų emigrantinių gru- tikim, kad gali būti specialiose i 
p'ų spaudą. Tačiau ir dėl to ne- \ sąlygose ir užjūrio lietuviškoji j 
verta būtų žudytis. Juk tiek daug i kultūra. Mes jos neatsižadam, net 
iki šiol padaryta. O stebuklų ga- j papildom daug kuo nauju ir per
is būti ir ateityje. Kas bebūtų. į duodam nebloga dalimi jauna-
viš tiek mūsų literatūrinio, mu-i jai kartai toliau papildyti. Tač:au 
zikinio, sceninio, dailės ir moks-įmes su kuriančiais tėvynėje nesi-
i • r i^ • : ~ „ i • : galinčiam, bet nešam kūrvbos 
lo gvvenimo faktai jau i š s a u k ė ^ , ' ' . , , . % _ 

. .. • . . i rezultatus Į tautos bendrą kultu-
įdomių recenzijų straipsnių, 
diskusijų ir įžvalgių analizių. 
Jokioj kitoj išeivių spaudoj viso 

ros lobyną. 

Šis mūsų kultūrinis gajumas 
fo tiek daug nėra. Skeptikai tepa- į labai palaiko ir išeivijos lietuvis-
Siauri, tepalygina ir tegu tada •—— >£***&• •™ l . " Į '•*>« 7 
krupo gaivas. i iKvmt* 12 pmj. i 

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

t. Dienraštis "Drangas** skelbia dailiosios prozos; romano, 
apysakos dvidešimt septiuią konkursą. Rankraščius įteikti pa
skutinė data .vra 1977 m. lapkričio 1 d. 

2. Cjpriaosiojo kūrinio autorini skiriama 1.0°0 dolerio premi, 
ja, korios mecenatai y r a Antanas ir Adelė Skučai iš Lake 
H o r t h . Florida. 
Komisijai neradus tinkamo kurinio, premija Teskiriama. 

3. Korinio siužetą pasirenka pa tys antorm<. Rankraštis turi 
bftti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip iOft romaninio for
mato puslapio, 
4. Karinius stosti adresai: Dailiosios pro/os konkorso ko
misijai, Draugas, 4545 Vi". 63rd St., Chirngo, 111. 60629. 
5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai tori pasirašyti 
slapyvardžio, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę i r adre«*ą, ten pat į rašant kūrinio antrašte ir pa-
sirinktąjj slapyvardi. Teisėjo komisijai išrinkns premi juotiną 
korinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. 

6. TfikstamSo dolerio premiją gavės autorių* be papildomo ho
noraro pirmosios laidos teisę perleidžia "Drausrui", įskaitant 
teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti a tskiru leidimu arba tik 
išleisti atskirs leidinio. Premijos nepaskyrus . aotortai spausdi
nimo sąlyga& nuspręs, susitarę su "Draugą*". 

— Veikalo muzika ir režisūri
nio manevravimo lauko erdvė. 
Aš pasijutau lyg vairuočiau spor
tinę mašiną Paryžiuje, Triumfo! 
arkos sankryžoje, j kurią subėga Į 
dvylika gatvių: labai daug erd-į 
vės, bet ir daug pasiutiškai vai- i 
ruojančių žmonių aplinkui. 

— Kiek galima spėti, "Šventa
sis narvas" yra gana šiandieninio 
literatūrinio sukirpimo drama, j 
Kaip ir kuo atsispindi visa tai i 
jūsų režisūrinėje vizijoje? 

— Se°na yra kaip graži mote- į 
ris. Ji žiūri į tave ir laukia. Per į 
greitai pulsi, užgriūsi ant jos — ; 
pabėgs, per ilgai lauksi — atsi- j 
ras žvilgsnyje nuobodumo pra- į 
das. Bet tai tik pirmas žvilgsnis, j 
0 ką kalbėti apie tolimesnę drau
gystę — ištiso veikalo scenoje ei
gą. Sceninio laiko logika yra pa- Į 
ti svarbiausia spektaklio būtiny
bė. Nei aš pasisavinsiu autoriaus 
pulso, nei aktoriai pasisavins ma
no pulso greičio, reikia tikėtis. 
kad paruošos metu mes atrasim 
tempą, kuriame visų mūsų pulsai 
bus gbafithtgi. Šiandieninė dra
ma savo kokio nors specialaus 
-ukirpimo neturi. Ji buvo jau su
kirpta prarito šimtmečio pabai
goje. Kas šiandien dramoje vyks-
*a, tai tik menki pataisymai anks-
* mia modelio. Kad ir tas šių 
dienų teatre mėgstamas nuogu-

=JS narvas" Dramaturgą!! Algirdas Landsbergis, kurio naujos 
premjera "vyks Ateitininkijos kongrese. Clevelande. I m. rugsėjo 3 d, 

•vuotraaka V, 



^ r . 189 (32) — psl. 2 DRAUGAS - MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Šeštadienis, 1977 m. rugpiūcio mėn. 13 d. 

Stebuklo tema scenoje 
(Atkelta iš 1 psl.) 

— ^>-i'.-. 
— Kaip sprendžiamas sceno

vaizdžio klaupima>.-' Ar miuiki-
aė palyda taipgi veikale Barės sa
ve vietą? ir ar tai bu* jūsų pa
ties kūryba? 

— Dažytų dekoracijų spektak
lyje oebus, nes vyriajasias valsty
bės sveikatos direktorius, po il
gesnių tyri nė j imt! sa žiurkėmis ir 

. . . „ . 

• -
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džiai, bet juos žmonės pažįsta 
daugeliu vardų ir už tai labai 
dažnai nori pamatyti, išgirsti. 

- — Ir paskutini;, pokalbio žcdis 
tebūnie jūsų paties. Tačiau be jo
kio pateikto klausimo. 

— Kai žmogus 'prieina ir pa
klausia kelio, parodai pirštu, šis 
maloniai nusišypso ir nueina. 

pelėmis,' priėjo išvados, jog dažų: Palie*a gera nuotaika, jautiesi 
kvapas kenkia žmogaus sveika-« " * « n Q r s Ks* D O r s g e r o P a a r ę s , 
tai ir ju naudojimas teatruose \Ir t a i P V I S K a s baigiasi. Bei isi-
turi tuojau būti uždraustas. Kas į vaizduosite: prieina gatvėje žmc-

gus, sustabdo tave ir n i e k o nelink muzikos tai, kaip minėjau, 
man padarė didelį įspūdį veikale j k I a u s i a > t i k ^ " - k a l ? i r t a š r a~ 
muzika. kurios iš tikro nebuvo ar- j 2 i moteris, žiuri k žiuri... Į tampa 
ba buvo, jeigu būrų galima i a u § a - K o J ls n o r i i š * a W -
pavadinti muzika tylos momen- i | Mano pinigų?.. Manęs?.. Mano 
tus tarpe paskira veikalo scenų. 
Bet kadangi mūsų publika dar 

j gyvybės?.. Siaiga jis įkiša ranką 
į švarko kišenę. Au! Mano gyvy-

arba savaip liaudiška muzika. 
. . . 

— Ar bus pasitenkinta tik vie-
niiueliu kongresiniu spektakliu, 
ar po to bus progos pagastro-
liuoti ir kitur? 

— Kiek man yra žinoma, šiam 
rudeniui yra užimta salė tik Chi-
cagoje. Kitos vietovės turėtų pa
siskubinti ir iš anksto susitarti, 
nes mano aktoriai, nors ir bevar-

nėra įpratusi tylą vadinti ir s u - | b « J is n o n - K u n s 1S m a n o d r a u ' 
prasti kaip muzika tad n u t a r i a u ' ^ t u r ė t u ™™& ^ i p nekęstu 
išversti visa tai į lietuviu kalbą: iK a d pasamdė šį žmogelį tokiam 
užpildžiau tas tvios minutes sava! darbui?.. O gal jis koks pamišė

lis?.. Gal nori mane nušauti be 
jokios priežasties?.. Pagaliau jis 
ištraukia ranką iš kišenės. Jo 
rankoje raščiukas: "Esu nebylys. 
Parodykite prašau, kuria krypti
mi eiti šiuo adresu?" Dvi tos pa
čios situacijos, bet aš tikiuosi, 
kad publika išeis iš "Šventojo 
narvo" spektaklio nusiteikusi 
taip, kaip aš po šio paskutiniojo 
susitikimo. 

Vis dėlto pagrindinis knygos; dainininkų ir instrumentalistų] 
j svoris priklauso asmeniškai dra- Į koncertavimą, sukėlusį išeivijoje 
j mai — pastangomis bet kuria < pi*uas priešingų nuomonių akis-
: kaina išsivaduoti iš piktų falsi- j tatas. Railos argumentai turi 
i fikatų, kuriais per trisdešimt su j pagrindą. Kelių menininkų ar 

Pr•-.":• ; 'JS J. Bolay-Boievičius, vaidinąs New ierke amerikiečių 
teatrecee ir televiz^0]* Ateitininkuos kongreso metu rtatemoj naujoj Algirdo 
La d ":erg:o dramoj "švi-niesis narvas* atliks (domią ir sudėtingą ekskunigio 
anapus getežin&š uždangos rolę. Nuotr. V. Maželo 
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Jojimas mėn 
PR. V I S V Y D A S 

Bronys Raida, B A S T Ū N O MAIŠ
T A S . Algimanto Mackaus Knygų 
le idimo fondo leidinys, Chicago 
1977. Knyga 499 psl. Aplankas ir j 
t itulinis puslapis Algirdo Kurausko, j dar d a u g i a u pasipūst i g u n d o ? " 
kakia Ifi d o L gaunama ir "Drauge' 

Jau antikinis Pluta rchas "Mo
rali joje" tvirtino, jog kiekvienas 
žmogus turi priešų, ir nėra vi
suomenės be pavydo ir rungty
niavimo. Puolamas asmuo gali 
pasinaudoti priešų kritika save 
reputacijai pakelti. Žinoma, tai 
dar nereiškia 

(SOS). 
Suprantama, nieko nelieka. — 

tik joti drakono medžioklėn. 

Tokių, vaižgantiška proza nu
dailintų išpažinčių knygoje yra 
,'isas kaupas. Raila sugeba ne 
tik maištauti, pašiepti kitų doro
vines bei protines ydas, ne tik 
retuomiais paglostyti vertingą 

i pastangą bet ir savikritiškai nu-
kad jis tuo įtikinsi .v . .. T . , . . , . v . , v, sizemmti. Jo rastuose autoįrom-kitaip gaivoiancius ir DUS pasio-i. ~. . . . ,->.., . ^ rZ . ' ,. . r . . ha užima svarrj:ą vietą. Del to 

vintas. Gaivaiingu tiesos gvneių' ... . , . - . - , 
, . ? ; . s- ' Imaisprunkas visu ūgiu rraso.<a 

prestižas nėra didelis. , v . 
e J ~,avo oponentus, aaznai net apsi-

Plutarchiškos mintys braunasi j dangsčiusius slapyvardžiais. 
galvon, perskaičius Bronio Railos 

sis-: s: atlieka vertingą darbą: 
paKursto emocingam rašymui, 
" " ' n o kūnas taip sutvarkytas, 
kad širdis yra arčiau burnos". 
Jis' ir atsilygina su keturgubų 
dc3fttirr:a. .Atgyja atmmtis, su
tvaska satyres ašmenys, įsi
siūbuoja sodrus vaizdingas žody
nas, gimsta aforizmai. Toks skai
tytojas neprikiš autoriui kalbos 
ir s:iliaus ribotumo, gal tik pa
bars už visokio bereikalingo aiš
kinimo p2rte*:lių ir pomėgį žong
liruoti sakiniais. Rašymo eksta
zėje kritikas to nepastebi. Užsi-
d '7js stoja prieš drakoną ir gi
na savo principus, kurių šaknys 

suprantamas 
Lietuvos labas" (382). 

pirmiausia 

Nusižeminimo nevengenčiam 
rašytojui, be abejo, knieti ir ki
tus "patraukti žemyn nuo įsi
vaizduoto pjedestalo". Šis polin
kis ryškus visose Railos knygose, 
neišskiriant kultūrinių. Naujame 
veikale išraiška pritaikyta da
barties aktua'iįoms. Būtent: 
"Tiesiog skersai per visą mūsų 
laumės juostą pradėjo rikiuotis 
tautinės drausmės ir antikomu
nistinės sargybos prokurorai — 
nuo tų, kurie karščiausiai tebe
myli Voldemarą, ligi tų, kurie 
kadaise į tą Voldemarą šovė, t.y. 
nuo šovinistų dešinėj, ligi šovi
nistų kairėj" (178). Joks kraštu
tinis balsas neišveng;a jo kan
džios analizės: nei uolus altinin-
kas dr. K. Bobelis savo kalboie 

j viršum metų buvo palydima jo 
! veikla. Tai tikrai nuoširdus nesu-
i prasto publicisto kritiko "ei gri-

to de dolores" — sielvartingas 
šauksmas. ''Kas čia pagaliau yra? 

\ Kodėl taip? Kodėl vis trunka ta
sai pamisimas, ta įžūli aistra 
perdažinėti tikrovę ir mano vei-
c*ą specialiai įžeidinėti, įtarinėti. 

• niekinti..." !.38u). jam primestų 
titulų sąrašas ne tik ilgas, bet ir 
pertekęs kvailiausiais prieštara
vimais. "Mane kiekvienas, kam 
tik nepatikau-, ant nuospaudos 
užmyniau, žodžiu ar raštu stip
riau susiginčijau, mane visuomet 

I šokdavo maudyti arba komunis
to, arba fašisto ir nacio geldose, 
arba visose trijose iš karto" 
(242). 

"Bastūno maišto" tekstas vie
tomis praranda įtaigumą dėl po
leminės pusiausvyros nepaisymo. 
Kalba, stilius, patirtis tvarkoj, c 
skaityti sunku. Pusiausvyrą visų 
pirma žlugdo per didelis dėmesys 
kokio nors grafomaniško slapy-
vardininko rašliavos smulkme
noms. Antra — neišlaikomas ra
cionalus sąlytis su gvildenamu 
objektu. Autorius bę galo mėgsta 
pasiganyti vešlioje retorikos pie
voje nuklysdamas į pašalius. 
Tuo tarpu skaitytojui visa tai ke
lia tik nuobodulį. 

Raila gerai žino tokio rašymo 
paikumą. Net paskuba su hedo
nistine priežastimi: "Baisiai ne
smagu kartotis. Bet kai spauda ta
ve numarina ir po kelių mėnesių 
ta pati spauda vėl iš numirusių 
prikelia, sunku sulaikyti savo 
pasitenkinimo jausmo. Ir tada a-
teina noras ir net reikalas rašy
ti apie tai, kam iš karto nebuvai 
užsimojęs". Tokiu atveju daž
niausiai rašoma apie save. Ergo 
sum. 

mokslininkų pasirodymas mūsų 
tarpe nepadarys mus komunis
tais, nei ąepaai 

Kertinė parašte 
(Atkelta iš 1 psl.) 

jos pulsą. Žinoma, yra ir aiškių 
nuosmūkinių pavyzdžių. Bet 
kol kas jie yra tik retos ir kurio
ziškos išimtys. Kol kultūrinio gy
venimo faktų akcentavimui 
spaudoje bus teikiama pirmaei
lės reikšmės, tol išeivijos spauda 
bus mtuu buvojimo svetur vie-

dins Lietuvos o-
kupaciįos jungo. O jei kas pasi
nešęs kitaip manyti, tai turėtų 
apsiriboti nuomonės reiškimu, o 
ne viešai užgaulioti savo tautie-; n a gjryiausiųjų ir prasmingiau
sius, dargi juos persekioti. " T o - sių apraiškų. Gi kultūriniam 
dėl daugelis ir jutom pasibaisė- įnteresui '&?** \ S P ^ 0 S Ę f 

, . . , . _ * .„ lapiams virtus tik šeimynišku 
jimą, kai dalis mūsų lietuviškos! s u s i t i į d m U ; p a s į s v e ik in imų ir at-
išeivijos staiga pabludusiai šoko j s į s v e įkinimų gonkelėmis, prasi-
niekinti, atstumti ir įžeidinėti į dėtų jau jokių vaisių neduo-
vertingus ir tėvynės lietuvių my- j danti, gyvąją išeiviją laidojanti 

tuštuma. Tokiam pavojui akių 
neužmęrkime tiek spaudoje, tiek 
asmeniškame, tiek visuonaeninia-

limus jaunosios kartos daininin
kus" (414). 

(Nukelta j 3 psl.) me gyvenime. P. Mln. 
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kerojasi jo asmeniškame libera- j suradęs net šešias persidavėlių 

••• 

«r^ o-- » 

naujausią knygą "Bastūno maiš
tas". Šj veikalą, sudarytą iš mo
ralinių — poleminių skyrelių 
autorius buvo parašęs dar prie? 
tritomės "Paguodos" išleidimą. 
Laikė lentynoje, laukdamas pa
skatinančio akstino, iš tie
sų vengdamas vėl žengti ( mūši; 
rietenų lauką. Tačiau laukti ii 
gai neteko: keli nauji koktūs aki
brokštai, ir maištingi užrašai si; 
visais pataisymais, priedais ir fi
nalinėmis svajonėmis atsidūrė 
spaustuvėje. Įgirmarn kritikui ty
la nėra gera byk. "Tebesu jaut-
ras dergalui, kur įsakmiai mini
ma mano pavardė. Nenoriu te 
nutylėti ir jo neužmiršiu. 
Man ne vis tiek" (253). 

J 

lizme ir laisvame nesustingusia
me tau iškurnu. ''Visada buvau 

Arba: 

atmainas, nei 

Slapyvardininkai prieš Railą » B ^ ? a t 5 ^ v i m r 
nukreiptais išpuoliais paradok- "Man terūpėjo, tegu kartais ir sa-

• "~~yT\ j 

tosakininkas dr. J. BoT"c-

; <• 

O vis dėlto rašytojas lyg ir 
gailisi, jog likimas H verčia nuo
lat tąsytis su lietuviško tere-
no patrakėliais ir tragikomiškai 
teisintis prieš' sujauktą pasaulį. 
' U ž viską kaltas tas prakeikta? 
prisiminimų rašymo burtas, tas 
nekontroliuojamas svaigulys bū
tinai vaizduoti save ne paskuti
niu nuliu tautos, žmonijos, isto
rijos akyse. Tad atleiskit, jei kur 
užmiršau, svajonėm apsinuodi
jęs slystelėjau tuštybėn, garsiau 
papftčiau per kometą, kur iš tik 

rųfų būtų užtekę piemenėlio dū
delės. Bet kaip išsisaugoti tos rū
šies ydų. kaip atsispirti kai nuo
tykiai tave paikina arba laikraš
čiai tavo būtus nebūtus darbus 
išpūstai tarkuoja, o kiti tartum 
susimai tave taip pat klaidina, 

patriotiškas tau-
aiys, is.<nisęs 

net aštuonias, nei tie suskurę 
Vilniaus emigrantoiogai ( ne 
daktarai), tebekartoją emgebistų 
iškeptus šmeižtus. 

Apie mūsų politikus Raila ne
turi geros nuomonės. "Dažną 

Žinia, satyriškam publicistui 
šaipokiškas tonas ir dalykų per
dėjimas yra mielesni už blaivų 
dėstymą. Tik dėl to mūsų padė
ties tariamą tragizmą Raila lin
kęs be saiko išpūsti. Kartais ne
žinai, ar juoktis, ar verkti, kai 
matai, jo žodžiais tariant iš ša
kalio priskaldytą vežimą. Argi 
mūsų pernelyg ramioje išeivijoje 
visuotiniu mastu įsigalėjo "ardy-
mosi, dergimosi ir tirštėjančios 
niekšybės nuomonės"? Autorius 
:š nevilties vos nepabėga į dy
kumą." Ne dėl svetimų priešų 
gausybės ar jų stiprumo, bet dėl 
savųjų tautiečių pablūdimo ir į-
sisiautėjančios dvasinės menkys
tės" (387). Esu įsitikinęs, jei toji 
menkystė būtų tikrai jau taip di
delė, neturėtumėm kad ir šiemet 
išleistu kultūros žurnalų ir kny-
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graužia pavydo geluonis, it koksjgų drauge su "Bastūno maištu", 
soliteris, kitą vėl degina iracio- | Į| t i e s ų ^aug ko neturėtume. Va-

,u ,h na.li neapykan:a savo tautiečiai,; dirtasi, tikrovė neparemia Railos 
tretįjį ligotas išdidumas. O ap- j stilistinių išvadų. Satyriški api-
lamai — chamizmas ir panieka braufriaimai netampa pranašiš-
Jaugiau pasiekusiam, toliau pra-jk0mis tiesomis. 
sikišusiam minią pranokusiam, j 
ypač idealistui" (27). Šiame prie-; o a u g g e r j a u j a m p a v y k s t a iš-
kaište ataidi ir Lietuvos P f ^ i i y & i n t i konkrečias mūsų gwe-
ninko R. Lankausko maištingų j n i m o y j a s ypač taikliai pavaiz-
herojų mintys. Skirtumas tik tas, į duota žurnalistinio tepimo sąvo-
kad ten šventieji politikai par-Įį.^ nuplėšiant kaukę nuo provo-
tiečiai neliečiami. Ten plaka
mas tik miesčionių dvasinis su-
rambėjimas. 

Knygoje autorius supažindina 
skaitytoją su savo darbo metodu: j 
rankraščio dižnu perrašinėjimu, Uuakiai įrodomas 

katoriško gymio laikraštininkų. 
Pastarieji, Šmeiždami kokį asme
nį, visuomet prisibijo tiesioginės 
atsakomybės. Slapyvardžio ari***- Sestad. n 0 0 Į ,k; 4 vai 
klaidingų inicialu jiems dar ne
pakanka: jie savo "Šlykščias ir 
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insinuacijas 
taisymu, stilistiniu svarinimu. fet0t įterpdami įvairiausius sau-
Gina autorišką teisę daryti ne- giklius. Būtent: "teko patirti"-, "'te-

. anKseiauj^,^ girdėti", "suinterisuotieji aiš
kina, kad atitinkamuose sluoks
niuose galvojama-' ir panašiai. 

Aleksandrai Marčiulionis Barabas (terra cotta) 
Nuotrauka V. Noreikoi 

esminius pa Keitimus 
spausdintuose straipsniuose, jei 
planuojamos knygos sąranga toj 
reikalauja. Gana įdomiai apžvel
gia istorinės Lietuvos vadų nusi
žengimą — savosios kalbos ir 
raš:ų nepaisymą, beveik pražu
džiusi mūsų tiutą. Su pagrindu 
klausia: "... o gal subrendęs tau
kinės kultūros ūgis ir kokybė ne
palyginamai tvirčiau pareiškia 
tautos galią ir sutvirtina pačios 
valstybės išlikimą? Sunkiai iš
sprendžiamas Klausimas — kas 
svarbiau: kultūra ar politika? 
Raila stoja už kultūrą. 

Sakymas — nepasakymas cha
rakterizuoja prityrusių tepikų 
veiklą. "Prabėgom ir vis nekal
tai tik užsiminti apie" gal būt 
kaltus žmones, per balsiai neŠū-
kauti, o geriau tik pašnibždėti, 
lyg nejučiom užvesti ant ma
gaus gando siūlo..." (235). To
kią rašliavą autorius pavadina 
"fatkų žurnalirmu". 

Su karčiu įiv«lguaiu Raila pa
liečia iš Lietuvos atvykstančių 
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Jojimas drakono 
medžioklėn 
(Atkelta iš 2 pus i ) 

Veikalo priešpaskutiniame sky
riuje "Stiprybės šakinis, vilties 
gaiva" įvairiais būdais siūloma 
konkreti programa "mūsų dvasi
niam ir visuomeniniam sveika
tingumui atstatyti". Štai pirmieji 
penki receptai: kultūrinės kury- į 
bos puoselėjimas, nesikėlimas į! 
tuščią vadiškumą, tėvynėje pa- j 
silikusių padėties supratimas 
naivių pabėgėliškų fikcijų atsisa- j 
kymas ir pagaliau tarptautinės! 
padėties kintančių galimybių ste
bėjimas bei šamanus jų panau
dojimas tautiniam tikslui. 

Man regis, Railos terapija, tai- • 
kant ją visuotiniu mastu, yra I 
šiek tiek pavėluota. Egzode šian- j 
dien į vadiškumą jau niekas ne- i 
sikeiia, pabėgėliškom iliuzijom- Į 
nesisvaigina. daugumas maždaug 
supranta tenykščių lietuvių būk
lę, dažnas lietuvis kaip vanagas 
stebi tarptautinę padėtį, o kai 
kurios kultūros sritys (dailė, 
taut. šokiai, opera. akademiz- į 
mas) laikosi stipriai. Minėti re- Į 
ceptai gal tik praverstų keliems j 
dvasiškai senstelėjusiems patra- Į 

keliams — ekshibicionistams, • 
kurie visuomet daug triukšmo; 
sukelia, bet nepakeičia pagrindi-
nės gyvenimo vagos. 

Toliau seka sąrašas mūsų 
veiklą ir egzistenciją sąlygojančių 
'jeigu'". Atseit, jeigu taip, o ne 
kitaip elgsimės ir morališkai bū
sime pakilūs, tada išvengsime 
niekingo kritimo į prarają. Šiose 
sąlygose prasikiša tradicinė mo
ralistų taktika, ypač skardi XX 
amžiuje, — bauginti žmoniją 
pražūtimi ir siūlyti tauriausius 
išsigelbėjimo būdus. Tiems, ku
rie ilgisi svarbesnių uždavinių ar 
net plačios ilgalaikės programos 
Raila surašo ilgą "neatidėlioti
nų mūsų dabarties darbų litani
ją" — su lietuviška kolegija, 
mokslo ir meno institutais, gale
rijomis, kultūros rūmais, šokio, 
dramos, muzikos sambūriais, li
teratūros ir mokslo veikalais, pa
rama kultūros žurnalams televi
zijos programomis ir t£ ir 1.1. 

• • 

KLecu naujOSLOs voKiectų poezijos i 

Max Beckmann (vokietis, 1884-1930) 

"Juk tik čia mūsų tautinio išliki
mo ir prasmingo veikimo pama
tas, plienas ir kai kada gal ir 
marmuras" (443). 

Tai šviesi vizija, paremta tvir
tais žodžiais. Deja, jos utopinį aki-

Neapolietiškas karnavalas 
(The Art Institute of Chkago) 

dvasią maitinti nusivylimu? Ar 
verta tiek vidinės energijos skirti 
klauseikių rašinėliams? 

Paskutiniame skyriuje "Vaka
ro prieblandos svajonės" sėslusis j 

ratį autorius bematant užgožia! bastūnas filosofiškiau susimąsto 
beviltiškos išeivijos dabarties ap- apie laiko ir tikrovės kaitą. Regi 
rašų. Visur mato menkėjimą, į išganymą tik ateitvje. "Viltingų 
skystėįimą visokį moralinį iSs i - j s u m ų p a n o r a m o s k e } i a s t0_ 
gimimą. Dėkokime Praamžiui, , , v . .. T , 

lydžio trumpėja... Juk vis vien 
artėja drąsiųjų svajonių išsipildy-

kad išeiviškos menkystės nu-
skaidrinimui kritikas neužmiršta 
bent feliais sakiniais paminėti j nio ateitis." Ir jeigu sutiksime su 

Albert Camus mintimi naujosios LS.-uiimą. tiKra-Kartos 
"...auga naujų gabių meno kūrė-1 s i s dosnumas ateičiai pasie-
ių, ypač gausu aukštų kvalifika- ! k i a m a s > t i k v i s k i* atiduodant da-
cijų profesionalų arba tiek moks
lininkų įvairių šalių universite
tuose, kiek dar niekada nebūta 
mūsų išeivijos praeityje" (447). 
Šių faktų akivaizdoje ar verta 

barčiai", Railos kova su mūsų 
vien gaiviais slibinais yra pras
minga. Jo knyga — tai duoklė 
dabarčiai, kad ateitis būtų geres
nė. 

J^reinz f^iontek 
\ 

ŽEMIŠKOS PSALMĖS 

Po žuvėdros sparnu rytmety mane priebėga. 
Girdžiu aš Tave, kai anksti girdai dieną — 
čionai ir po Frankfurto tiltais 
ir ties Ofiro pakrantėm.*) 

Oras lyg žydras vanduo stiklinėje. Aš piaunuos 
rūkytos mėsos ir sūrio, 

kai Tu iš tankuniu paukščius išsklaidai 
ir malūno stoję išbarstai kaštanus. 

Žinau, kad Tu tebebusi tarp vakaro upių 
ir tarp neįžengiamu deltų, kur mėnuo žvejoja 

po senų burtų veidrodžiu. 

Bet kurgi Tave aš paliksiu, 
kai naktis štair/a po lengvom mano durim ištrykš 
ir aš jos klanai brisiu svaigdamas miegan f 

*) Ofiras — legendinę vieta, greičiausiai prie Raudonosios jūros, iš kur 
Saliamonas gabenęs brangakmenius, dramblio kaulą ir auksą. A. T. 

-

Aš šlovinu Tarė Dunojaus Mlvičių tankmėj. 
Aš šlovinu Tave. 
Tavo vardą segu aš į jovaro žalią vėduoklę. 

Mano ilgesį kregždžių būriu Tu į šviesą paleidi, 
ant apkartusiu mano sapnų savo rimtį dedi 
ir savo kantrybę man ant smilkinių. 

Iš Tavo atodūsio mintį kuriu, kaip pašlovint Tave. 

Ilgai Tu tyli tarp keturių vienatvės sienų. 
Spaudos dažų ir vystančių obuolių kvapo pritvinsta 

sandėly, 
iš abažūro dulkių pūkelių 
irias į tuštumą voras. 

Aš sudraskau rtereitos vasaros fotografijas. 
Iš tvenkinio maurų ir šviesos putų išpūčiau 

dūžtančių pastoralių stiklą, 
prie geltono lavabo ir vandens stiklo pilno 

absinto 
sudariau lengvabūdišką taiką. 

Pusgarsį terorą perkaitintuos barakuos, 
tardymus vidurnaktį, nušautus skambaneiuos rūsiuos 
visa tai aš galėjau užmiršti. 

Bet dabar kažkas apgula mane, ir murma klastingai. 
Tavo tylą aš įrašau į savo liūdesio protokolą. 

Trapus tėra miegas vilkstinėse. 
Pasakų sekėjai nutyla, iš sapnų lieka kaltė, 
ir aš sėdžiu pelenuos. 

• 

Rytmetys apkartęs — naktį turėjau burnoj išdavimą — 
ir Tu slepies nuo manęs už nepavykusios šviesos. 
Kaip atlaikysiu tuos pageltusius mirgėjimust 

Jie plūsta kaip drugys per mano nugarą, 
jie lygu sielvarto atėjimas ir nuėjimas, 
ar nelaimės naujos bakterijų spiečius. -

Ant augalų viln'.ų tarpsta didžiuliai stikliniai stogai. 
Kada Tu man vėl pasirodysi jų tamsiuosiuos veidrodžiuos 
su araziu debesėliu ? 

• 

Išklausyk, kad Tau padėkoč:au, 
šiandie — oras pilnas saldaus vandens, greiti paukščių 

šešėliai įneša man amžinybės. 

Iš miško išeina žalioji d'.ena. 

Tu man duodi raqauti tylos virš šiltų tvenkinių, 
viltį man numeti lyg melsvą žuvį 
ir ramybę lyg saują žvirgždo. 

• 

Prie sidabro užuolaidų ir verpalų sėdi tinklų taisytojai. 

Mano siela skelbia Tave ištikimybę ir Tavo burnos 
teisybę. 

Aš dėkoju Tau atsiminimo pertraukose praeinančiais 
žodžiais, 

žolėje pas žvejus, kurie dabar ilsis po medžiais. 

Likimo keliai: juos matuoju aš savo gyvenimu ir 
apmąstau su puse išminties. 

Dienas, kai banguoja žalieji kviečiai, 
gegutės kukavimą skaitant ko neprarasti 
ir artoją, kurs aria už vėjo — 
aš viską pritardamas tykiai, susieju. 

Lenkiuosi ramus po dilgių ir mirusių medžių našta, 
eteris lyg tamburinas, tykiai skambantis po Tavo pirštais, 
ir aš vėl atpažįstu matytuosius jovarus. 

Tavo meilė lyg saulė šakelėm, kurios greit žaliuos. 
Aš lieku Tau tylus. 
Balti balandėliai skrenda į Tavo širdį. 

. 

• 

. 

I 

• 

Vertė A. TYRUOUS 

HEINZ PTONTEK (g. 1925 m.) priklauso pačiai naujausiai 
tų kartai, į kurią rikiuojasi Paul Celan. Guenter Grasa, Waltcr 
Hans Magnus Enzensberger, Ingeborga Bachmann tr kiek i j i—iiiajl 
Bobrowski. Kari Krolovv. Nelly Sachs. Be poezijos Piontek dar ra** 
romanu, radijo vaidinimų, literatūros straipsnių, verte i i Htų 
modemus poetas žvelgia j šių dienų žmogaus egzistencine buitį, bet 
artimesne tradicine poezijos forma, ("žemiškos psalmes", parašyto* 
ritmais pagal biblinį stilių). Nuo imažistinių gamtos vaizdų ĮiirrlM ir } me
tafizinį susimastymą, kaip j egzistencinį praeinamumų įnešti amžinybes at
garsių, ką ir rodo šios psalmei. Šiaipjau jo kalba trumpasake, tiksli, vaizdai 
glausti ir ryškūs, {takos turėjo anglų ir amerikiečių poezija. Kaip k0M*Mi i i 
Aukšt. Silezijos, jam artima ir Rytų Europos gamta (pereito kare neta bu
vo Vakarų ir Rytų frontuose). Neseniai H. Piontekui buvo p tekirto Vokiečių 
kalbos k literatūros instituto premija už 1976 m. A. T. 

OAZĖ 
Icchokas Meras 

Apsakymas is ciklo 
Apverstas pasaulis u fi 

Į duobę kampu nuleido neštuvus, ant ku
rių gulėjo tas žmogus. 

Duobkasys, tamsus, pusamžis, nesiskutęs 
•vyras, priėmė neštuvus, nuleido savo galą 
an t duobės dugno ir nuėmė nuo lavono ta-
lesą.* Nelabai skubėdamas, jis talesą su
lankstė ir padavė ki tam vyrui, stovinčiam 
ant duobės krašto. 

Kur jį paskui padėjo, nemačiau. Gal to
dėl, kad ašara, lyg šapas įstrigusi kairiosios 
akies kamputy, erzino vokus ir t rukdė žiūrė
ti. 

O gal ne. 
' Gal, — kad pirmą sykį stebėjau duob

kasį. 
Tose kapinėse lankiausi ne kartą, bet 

niekada nežiūrėdavau, kaip nuleidžia miru
sįjį j duobę. Užsimerkdavau, arba, nu
sisukęs, žvalgydavausi, bandydamas supras
ti, kas gi tai — kapinės. 

Jos plytėjo lygumoj, didelės kapinės, mū
rine tvora aptvertos, o už tvoros buvo smė
lis, geltonas, akinantis, ten, toliau, žemomis 
kopomis susimetęs, o už kopų buvo jūra . bet 

* Talesas, kuriuo apsigobiama, žydų religijos 
papročiu, maldos metu ir kuriuo pridengiama mi
rusieji. 

jūros iš čia nesimatė ir. keista, nei bangų mū
šos nesigirdėjo, nors jūra buvo netoli, gal 
kopos jes garsus sugėrė, o gal taip jau buvo, 
nes kapinėse turi viešpatauti tyla. 

Toje lygumoje, plačioje ir dar neužpildy
toje, žaliais ežerais tyvuliavo žolynai, vie
nodai žali. h'gūs. prižiūrimi. Ir medžiai augo 
— neaukštos pušys ir krūmai, šen bei ten 
krūmas, ir gėlės, — Dievulėliau, kokių tik 
spalvų čia nebuvo, visokiausių, vietomis išti
si krūmai žydėjo, lyg milžiniškos puokštės, 
violetiniais žiedais ir rožiniais žiedais, ir 
raudonais, ir net šviesiai šviesiai žaliais, be
veik geltonais žiedais, bet visada, kai nusi-
gręždavau nuo duobės, o nusigręžęs apžvelg
davau kapinyną, mane apakindavo vienoda 
šviesi spalva, tarytum nieko daugiau nebūtų, 
aplinkui, vien smėlis, kurs visada toks aki
nantis saulėje, kaip kad būna akinantis snie
gas. 

Nežiūrėdavau duobėn, nes neįprasta bu
vo, kad laidoja žmogų be kartsto. į drobulę 
suvyniotą, įmeta žmogų duobėn ir užverčia 
žeme. ne. negalėjau prie to priprasti. 

Žinojau, kad žmogus, jei miršta jisai, pa
guldomas į karstą, ir lieka jis taip gulėti, ne
bepakyla daugiau — apipraustas. švariai ap
rengtas, rankas ant krūtinės sudėjęs, akis 
užmerkęs, lyg užmigęs, ir niekas nebetrikdo 
jo. 

Kai visi atsisveikina su juo. ant karsto 
užvožiamas dangtis. 

Paskui, kapinėse, jį nuleidžia duobėn at
sargiai ir stengiasi, kad nepakryptų karstas, 
kad miręs liktų gulėti ramybėje, kaip gulėjo. 
o kai žemė ir grumstai pabyra žemyn, su
bilda karsto dangtis, bet amžinai užmigęs 
guli nepaliestas, dangčio apsaugotas, tik va
landėlei byrančios žemės garso sutrikdytas, 
ir jo kūną, išsitiesusį visu ūgiu. patogiai, te-
besupa oras, atsineštas iš gyvųjų pasaulio. 

I r neslegia paskui nei kapo kauburys, nei 
paminklo akmuo. 

Nežiūrėdavau duobėn, kai laidodavo 
žmogų be karsto, nes visu kūnu jaučiu, kaip 

liečiasi, užliedamas tave, smėlis, kaip krūti
nę užslegia, bumą užveria, nosies šnerves ir 
akių obuolius užspaudžia, slegia ir troškina. 
Baisu buvo, kad dusina tave, ir t u tuoj pat 
užtrokšti. 

Ši sykį stebėjau duobkasį. 
Perdavęs kitam vyriškiui sulankstytą ta

lesą. jis plačiai išsižergė duobėj, kad stovėtų 
tvirtai ir patogiai, ir suėmė mirusįjį už pečių. 

Ant savo pečių pajutęs kietus duobkasio 
delnus, krūptelėjau. 

Po balta drobule, stangriai susupusia 
kūną, ryškūs buvo apvalūs žmogaus pečiai, 
nosis, plokščia krūtinė, alkūnės ir rankų 
pirštai. 

Niekada anksčiau nežinojau jį esant, tik 
neseniai, ankstų rytą, kai vos brėško, po il
gos nakties kelionės iš Europos į Mažąją A-
ziją, po keturių valandų kelionės, užtruku
sios amžių, pirmą kartą pamačiau jį. mažą 
žmogelį, kantriai laukusį manęs ištisą naktį 
vien tik tam, kad pasakytų keturis žodžius: 

—Aš tavo tėvo draugas. 
Tarytum tėvas tebebūtų — čia, Azijoj, 

ar ten, Europoj, ar gal kur ki tur tebebūtų 
po to. kai matėmės paskutinį kar tą tenais, 
ano dvaro brome — kvadratiniame baltame 
trijų aukštų bokšte smailių raudonų čerpių 
stogu, kai sunkiai užkopėme su motina že
mais akmeniniais laiptukais iki trečiojo 
aukšto, ir jį išvedė iš kameros, ir pamačiau 
jį tokį kaip visada, tik dešiniojo akinių stik
liuko bebuvo likusios skeveldros, o akis už jų 
buvo skudurėliu užspausta. 

Jis neklausė, kaip gyvename ir kur, ir 
galvos man nepaglostė, tik iš t raukė iš už
ančio savo apvalų kišeninį laikrodį pilku 
dangteliu ir ilgomis plonomis rodyklėmis, 
kokių nebėra šiais laikais, ir t a r ė : 

—Čia tau. 
Ištiesiau ranką ir paliečiau šikšninį dirže

lį, susirietusį šalia laikrodžio tėvo saujoje, 
dar nežinodamas, — o tėvas jau žinojo, — 
kaip trokšiu to pilko daiktelio vėliau, po me

tų, po dešimties, po trisdešimties metų ir dar 
nežinia kiek trokšiu to pilko laikrodžio, ko
kių šiais laikais nėra. 

Bet sargybinis pasakė: 
—Ne. 

Ir nemačiau aš, kaip gulė tėvas duobėn, 
ir kaip užvertė jį žemėmis, ir nežinau, kas 
buvo duobkasiais. 

Jei būčiau matęs, ir mane būtų užpylę že
mėmis. 

Šį sykį stebėjau duobkasį, mačiau, kaip 
jis suėmė delnais mirusiojo pečius, pats iš
sižergęs plačiai, kiek leido duobės plotis, kad 
stovėtų tvirtai ir neprarastų pusiausvyros, 
keldamas tą mažąjį žmogų, kurs drobulėn 
buvo suvyniotas. 

Neseniai kalbėjausi su juo telefonu. 
Buvo Velykos. 
— Gerų švenčių, — tariau. 
— Ir tau. 
— Sveikatos. 
— Ir tau. Kaip gyveni? 
— Ačiū. Gerai. 
— Apsilankyk. 
— Būtinai. 
— Seniai besimatėme. 
— Nusilakstai žmogus. 
— O tu apsilankyk. 
— Žinoma. 
— Noriu tau kai ką pasakyti. 
— Būtinai. 
— Neatidėliok. 
— Artimiausiu laiku, taip. 
Nesuspėji žmogus, nusilakstai, o gal ir 

ne dėl to. 
Nerūpėjo, matyt, ką jis norėjo pasakyti, 

nors gal ir buvo tai labai svarbu, nerūpėjo 
nė pamatyti jį, o gana buvo, kad jis yra — 
kažkur netoliese, beveik ranka pasiekiamas: 
aš tavo tėvo. — 

Man paskambino laidotuvių dieną, todėl 
nemačiau jo mirusio. 

O laukiau tuo metu skambučio iš kitur, 
visai iš kitur. Moteris turėjo mao paskam. 

binti. š i to skambučio laukiau visą gyvenimą. 
Išgirdau nepažįs tamą vyrišką balsą, kars 

pasakė esąs pusbrolis to žmogaus, ramybė 
jam. 

— K ą ? ! — paklausiau. 
— Taip, — a t sakė jis. 
— Kada? 
— Vakar . 
— Kodėl? —norė jau paklausti, bet «•» 

paklausiau. 
— Po dviejų valandų laidotuvės. 
— Taip, — a t s a k i a u ir atsargiai padėjau 

vieton telefono ragelį. 
Įlindau gilion kėdėn ir tūnojau taip, su

sirietęs, nejudėdamas, ir nepriėjai prie tele
fono, nors skambėjo kelis kartus ir skambė
jo ilgai, o paskui užsidėjau beretę, nors bu
vo vasara ir buvo ka r š t a , sėdau mašinon ir 
įjungiau šviesas, nors buvo diena, ir išva
žiavau į kapines. 

Jis buvo toks pa t žemaūgis, kaip mano 
tėvas, jis gal net buvo kažkuo panašus į tėvą. 

Duobkasys, tv i r ta i suėmęs už pečių, pa
kėlė ir pasodino jį. 

Vyrai, stovėję an t duobės krašto, ištrau
kė iš duobės neš tuvus , an t kurių j is iki šiol 
gulėjo. 

Ir t a s miręs žmogus, balton drobulėn su
vyniotas, sėdėjo, ir d a r ryškesni buvo jo ap 
valūs pečiai, galva, plokščia krūtinė, rankos 
ir rankų pirštai . 

Tebejutau an t pečių duobkasio delnus, 
bet vis vien negalėjau suprasti, kaip gali sė
dėti miręs žmogus, kurs sėdėjo, a š pats ma
čiau, kaip j is galėjo sėdėti, jei vakar mirė 
jisai, o šiandien jį nešė an t neštuvų, į d ro
bulę suvyniotą, ta lesu uždengtą, h* nejudėjo 
jisai, ir aš stovėjau mūrinėj pastogėj kartu 
su visais, toje mūrinėje p a s t o g ė j kuri ryg 
vartai, slenkstis į anapus, kurioj padeda neš
tuvus su lavonu ant žemo akmens pjedesta-
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Dr. Kajetonui 1. Čeginskui 50 metų 
"Draugo" kultūrinio priedo 

redaktorius laiške rašo. kad "dr. 
Kajetonui J. Č scui (dar to
kiam jaunam vyrui!) o sueina 
jau 50 metų". Į tolias mintis, be 
abejo. įsijungs kiekvienas, kuris 
Kajetoną artimiau pažįsta. Atro
do, jog lakas apgaudinėja, kad 
Čeginskas dar negali būti pasie
kęs pusšimčio metų amžiaus. Ta
čiau taip tik atrodo. Tiesa lieka 
tiesa. 

Pasiruošimas 

Jis iš tikro yra gimęs 1927 lie
pos 1. Jo lopšys .stovėjo Alytaus 
mieste. Alytuje j.'s taip pat pra
dėjo mokytis —pradžios mokyk
loje, gimnazijoje ir mokytojų se
minarijoje. Bet atskubėjo 1944 
metai, ir Kajetonui teko palikti 
savąją tėviškę, teko pradėti kla
jūno gyvenimą kituose kraštuose. 
Brandos atstatą įsigijo B'omber-
go lietuvių g'mnaziįoj, Vokieti
joj 1946. Tais pačiais metais jis 
pradėjo Vokietijoje universiteti
nes studijas. Eichstaette įstojo į 

Dr. Kajetonas J. Čeginskas 

ne kiekvienas dar jų moka vo
kiška' ir prancūziškai.'o iš dalies 
ir angliškai. Žmona yra taip p a t : 
sociologė — žurnalistė ir akty
viai dirba estų kultūriniame ir 
visuomeniniame gyvenirue. D*-
desnę savo gyvenimo dalį Čegms- j 
ka' praleido Švedijoje, ten. ju t e o Į 
retiška gyvenviejė yra ir ši io me
tu, nors praktiškai dabar jie gy
vena Miunchene, V. Vokietijoje. 
Kajetonas 1964 mėgino kurtis Į 
JAV-bėse, buvo pradėjęs dklrtii 
VLIKo valdvboj ir Lietuvos Iais- [ 
vės komitete, tačiau už metų grį
žo į Europą. Jo duktė Marytė da- j 
lyvavo Jaunimo kongrese ir yra į 
v'ena iš nedaugelio Švedijoj gy- į 
venančių jaunų lietuvių, kurie 
ne tik gražiai lietuviškai kalba, į 
bet ir mėgina palaikyti gyvą kon- į 
faktą su jaunimu, kurio tėvai yrą 
lietuviai. 

posėdyje Pfuilingene (V. Vokie
tijoje) 1S54 balandžio 10-11 d., 
kuriame konkrečiai buvo sutar
ta pirmosios studijų savaitės vie
ta, laikas ir paskaitų planas. Per 
24 metus jis vis dalyvavo studi
jų savaitėse, skaitė jose paskaita-

. diskutavo ir berods 6 metus jas 
kunigi4 seminariią, vadovybės bu-į m o d e r a v o p ū ^ j į j© paskaita. 
vo pasiųstas tęsti studijų Romon. _ s k a i t v t a 195^ įvardinta "Tech-f 
§v. Grigalaus universitete įsigijo l n o k r a t i f a i r d e m o kra t i !a" . Tai 
f-losofijos licenciatą ir ramiai ruo-- b u v 0 { v g i r bandvmas, skamban-
Šesi kumgvstei, studijuodamas t e - , t i & k b a i t e o r e I ^ a L Vėliau bren-
ologiją. Bet prieš -a t studijų pa- I d o paskaitininkas, ryškėjo jo pa
baigą iškilo konfliktas su Ketuvių. tįes galvojimas. Didžioji jo pas-
koleg jos rektonumi, ir Cegras- j k a i t u d a ] i s j i e č i a Lietuvos rezis-

• K:V- 3kei- t e n d j ą 5 ^ o ^ u p a c ^ jos kovas 
ir pastangas atgauti laisvę. 

Nemaža la/ko pašvenčia dr. 
Čeginskas lietuvių informacijai 
pėr lietuviškąją spaudą- Ar tai 
"Drauge", ar "Tėviškės Žibu
riuose", sac "Europos Lietuvyje", 
nuolatos vra jo straipsnių, dau-

Uzbaiga 

Dr. Kajetonas J. Čeginskas ' - . 
; peržengęs 50 me:ų slenksti, ta- t 
\ čiau savo dvasia yra jaunas. Lki-
; ketina jam geros sveikatos ir kū-
I rybingų jėgų, kad įamžintų savo ' 

buvimą pasiliekančiais darbais. I 
O sugebėjimų jam netrūksta. 

Kultūrine kronika jus, Nabokovas vis dėlto norėjo 
į ičlikti diduomenės žmogumi, Oe-
i siwastėno. nefiaradeio. Neretai i 
| kritika vadino jo beįėjus lėlė- į AKTORIAI ALGIRDO LANDS

BERGIO DRAMOS PREMJE
ROJE 

mis, jo teorijas "krautirvhį vrtri 
nu parodfomis". 

Kiekvienas tačiau sutinka, kad 
re rrteratūrinis pasaulis pilnas 
'antastikos sfurrea!!Stinrą tonų. 
-:a izmo. Ir to fatalhsno pamu

šale esminė bazė: aš gyvenu ma
no fantazijos padarinyje. O tai 

Ateitininkuos devintojo kong
reso, įvykstančio š»m. rugsėjo 1-
-4 d. Clevelande, išskirtinas kū
rybinis akcentas yra naujos Al-

I girdo Landsbergio dramos "Šven
tasis narvas" . . J i : , . W r d o teatro prieangis. j ' — " - » « premjera rugsėjo ^ 

s d. ^penktadieni) vakare. Veikalą 
Amerikoje, bene nuo 1939 me-! režisuoja Darius Lapinskas, 

tų, Nabofcovas dramaiiškai per- i Premjeroje išvysime pirmą kartą 
-ijunfė j artg lų kalbą, karią to- f šitaip sukomplektuotą ryškių ak-
bulai valdė mto pat kūdikystės. į torių sąstatą. "Šventojo narvo" 
Toks rasvtojo perėjimas iš vienos * pagrindines roles atliks šie akto-
kalbos i U * labai retas reiški-! r I a i : į * ? 8 * Bolay-Bolevifius, Ju-

2 , , i liūs Balutis, Laima Rastenyte, 
nys. V k s n n m e Jurgį Bahresoti , ; A k Į o n a R ^ ^ Daiva Marke-
kuris po rusų kalbos kasfė Be- i į y ^ ir Paulius Klimas. Plačiau 
tuviškai. Tobula Nabokovo aeng-lapie patį veikalą ir jo pastatymą 
ių kalba stebina kritika. Čia pri-j2-****- * P**~ 
simmtrnas rvrrtimroas, kad s O. 

'm 
''r" -•' ; - >-;r, prancūziškai to-

JS prancūzus. 

>>a:r šiandien 

Kun. Br. Liubinos 1 Vytautas Kasiulis Paryžiaus bukintstai 

te. Išstojęs iš kunigų seminarijos, 
greitai ėmėsi tęsti studijas Stras-
bourge ir 1956 čia gavo filosofi
jos daktaro laipsnį. 

Darbai • 

Dar tebesimokydamas Alytuje, 
Kajetonas įsijungė į resistencinį 
darbą. "Dalyvaudamas slaptame 
draugų būrelyje...]'s ėmė platinti 

Mirė du rusų superrašyf 
; 

Liepos mėn. mirė du rusų pla-j 
čiai pagarsėję rašytojai: Mask- | 
voj Konstantinas Fedinas ir Mon- k 
treux (Šveicarijoįe) Vladimiras [ 
Xabokovas. 

JURGIS GLIAUDĄ 
Emigracinė rusų visuomenė 

nelaikė jo savu. Jis neturėjo to 
"rusizmo", kurį vertina rusų skai
tytojas. Nabokovas — Sirin buvo 

PATIKSLINIMAS 

V. Lmlevičiaus straipsnyje 
apie Lietuvos Steigiamojo seimo 
leidinį, atspausdintą rugpiūčio 6 

- ė s ffceratūros kS*ė- j d- "Draugo" kultūriniame prie-

j«. ^ e ; :; ^ vi=a^, fatf i s - Q įfc&P* ^ 5 ^ 3 ^ 
rekturos klaidos: o psi. 6 skiltyje, 
"4 eil. iš viršaus žemyn, vietoje 

F e ^ a a s ir ^faSokovs^ — kokie \ atspausdintos datos I916.V-VL4 
V ^ - a s smšo savo j turi būti 191&V.3G-VIA, 28 eiL 

Į 

::o režimo dia-jiš virš. žemyn vietoje 1917.H.11 
turi būti 1917.1.11, ir 8 skihyje, 
14 eiL iš virš. žemyn vietoj Lie
tuvoje turi būti Lietuva. 

rryonrrof 
lektika, kitas skleidė spamus pla
čiai, siekdamas aprėpti visatos 
ssme. 

Du rašytojai ir du absoliučiai 
skirtingi rašytojai, o jų fone ir 
absoliučiai skirtingi gyvenimai. 

giausia informuojančių apie gy-! Xabokovas, kaip tvirtina apžval- ' 
venimą L:etuvoje, nagrinėjančių i gjn įnk a i , įeina į pasaulinę litera-

lietuvių pogrindžio spaudą, ku- I tenykštes problemas, mėginančių j t Q r ą Fedinas — kaip tvirtina so-
rio'*e buvo demaskuojami nacių j parodyti tenykštę tikrovę užsienio j v j e t ų s p a u d a , vienas ištikimiau 
kėslai prieš lietuvius" (dr.J.Gr.). f lietuviams. Beveik vi» pasirašyti: s į ų j U j "piHetiškktus**" soviete į įveikiarhas- barikadas leidyklose, \ džiamos rusų kalba, jos nesukel-

kada- j au buvo tariamasi išleisti į davo net savo aplinkos dėmesio. 
A. Soiženicino garsuii romaną -

{"Vėžio korpusas". Fedinas paskel-! Kiekviename viešame knygy-
bė čia nesugriaunamą VETO. i n e &31™3 r a s i i n e t i k ' N a ^ k o v o 
Mat, Soiženicino veikalas nepa- i ™]^l\ ^ i r » l i d ž i l * t<>Ta^ 
rašytas pagal socialistinio realiz 
tno metodą... 

Vė'iau darbavosi panašiais" tiks-i įvairiais slapyvardžiais. Dr. Če-': nių rašv-tojų... 
Iais ir prieš kitus pavergėius. Jau t ginsiąs buvo tarp pat pagrindi-' 
1957 pradėjo dirbt: JAV-biu in- f nis redaktorius "Į Laisvę" nume- Konstantinas Fedinas sulaukė 
formacijos tarnvboi. aiškiau' sa-frk) 63-64. redaguoto Europos t F »5 metų amžiaus. Pagal profesi-
kant radiio siuntose į Lietuvą, i bičiulių redakcinės kolegijos. W ~ eKonomistas. 1914 metais^ 
Tada darbavosi ne i t a i , nes po f ^ - ^ +* A , &&&, j ! J dija\fS ^ ^ ^ > kur'}*™ 

' ^ į k i l u s , buvo internuotas. Gnzes 
nes po f ^eu^jj-gtina dr. 

metų toj? radijo hičs buvo nu-; - i i . 1 \JjujL. t m i > t ( 1 p^aktLš- ;o ••' Y~- _
T » '^ _ 

traukta. Vėl atvyko Į Miuncheną ^ "' l u ^ * a t o t k i r o s ^ ^ R a t t " 
1975 metais ir ten vra iki šios • 

$e režimo pakopose. Jis buvo Auk- | efektingai vėsus, parodijinis, net 
ščiausiosios SSSR tarybos deputa- | groteskiškas. Ir kokia metamorfo-
tas ir Sovietinių rašytojų sąjun- į zė! Po "Lolitos" pasisekimo, jis \ 

' gos va*kj(va*iįttitis galiūnas. j leidžia savo senas knygas "Dar", j 

Pasaulis rtin buvo nustebęs Fe-! ^K'-, a n g I ų k a I b a - T a i ^ ! 
dino atakomis prieš A. Solženi-! b e s t " s f ]IfiaI amerikmeje rmko-• 
ciną. Tai buvo K. Fedino "nuo- I ̂  ° k a d a Prieškariniame Berly-
pelnas" pastatvti Solženicinui ne- n e t o s P a č l 0 S ^ S 0 5 ^ ^ M~ 

rf 

kai į jo offciaJ'ąją veiklą jis yra ; donosios armijos karo korespon-1 Sovietų spauda aukština K. 
j : . , oKMaefeš dar- įsijungęs nuo 1953 metų Vokieti-; dentu. Pilietiniam karui siau- | Fediną kaip sovietinės literatūros 

čiant, Fedinas nejučiomis tapo 
bolševikinių žv-gių ir siekių glo- ' 

bą dirbo, galima sakvti, visą kf-ijoje. Gana anksti buvo pradėtas čiant Fedinas nejučiomis tapo t milžmą. 
ką, nes io straip;riais ir prane- i rinkti į valdybą, kurį laiką buvo 
Šimais buvo ir tebėra pripildyta'. Dirminink 

nuolatiniam 
Z. Ivinskiui 

Su Vladimiru Nabokovu aš tu-

ir solidžių 
skirtų Nabokovo supratimui bei 
suvokimui. Jis mįslingas rašyto
jas. Tačiau jo garsiausias veika
las "Lolita" nesudaro jo kūrybos 
apogėjaus. Taip jau išėjo, kad į 
tą romaną žvilgterta... erotišku-
mo akimis. Išleido "Olimpija" 
Paryžiuje. Pasigavo palanki kri
tika. Pastatytas firmas. Hgai ieš
kota aktorės Lolitos personažui. 

dijų savaites, kurių šią vasarą 
jau yra 24-ji, šį kartą Anglijoje. 
Su Studijų savaite jis susirišęs 
nuo pat iu pradž'os. Kai 1953 
Tueb :ngene įvyko pirmoji Euro
pos LF bičiulių konferencija, joje 
dalyvavo ir Kajetonas. Jis tada 
buvo vienas iš tų jaunuolių, ku
rie būtinai norėjo ir kitais metais 
susitikt;. Tada Čeginskas dar stu-
diiave Strasbourgo universitete. 
Jis dalyvavo ir lemtingamame 

OAZĖ 

j tį prie pat Ženevos ežero terasų. 
To viešbučio fojė mes keli kur-

I santai gėrėm kavą. Liuksusinė 
Ne Skarto Fedinas suvokė so- L 1910. — 1913 meti] prabanga 

Šeima 

dalis lietuviškųjų laikraščių iki 
šios dienos. Nuo DC tomo bene-', 

j „ i.-„ T • . • c -ii £ £ ivinsKiui, o po p mirties pats n sonetmj romaną, sfcrrta pilieti- ' ' *"' . \: a ,.. . . Vnl 1-r.nlrnrsn t^ffn ratfr, mpririna 
radarbiavo Lietuviu EncHclopedi- , . ; _ Vr? ' • t - «*»• . . ^ , i t reaux miesteliu ribose (ne visi K 0 [ ^onKurso Retm raao merginą 
Žž M ; , J o n - - ^o, iw^„c;o c™;« 1 vra taoes nuolatiniu Europos LF, niam sarut Miestai ir metai^l , - 7 , » . r , ... -•? T^,. Angeles Marsball H ^ h 
jot, rasvdanias oaua:;ausia sočio- - KV ; nQ0. \ -r u u- . ' .suaugo krūvon), dažnai teko eiti ' LMh nT>%eivs manman n t 0 r i 
logiios. bet ir kitais klausimais. i bičiulių pirmininku. U ^ J m.) t oriau setee romanai-į | ^ j . p d a ^ R o v a l v i e ? b u . I mokyklos, rš klasės, kurią lankė 

. i Broliai , Europos pagrobimas", '*F ^ . . , ^ . _ 1 , _._^ 
Bene pats didžiausias dr. Če- \ Ir Lietuvių Bendruomenėle dr. »pįrmjp,;j džiaugsmai'' "Nepap-

ginsko lygšiolinis darbas yra su- Čeginsko pavardė nuolatos f igū-; r a s ta vasara". 
etuviškųjų s t u - ! ^ ^ J i s t e b ė r a § v e d į j o s L B n e 

tik nar>s, bet ir dirba jos vaidy- cjaUstinio realizmo diktato esmę, • tuvo apšepus, aukso karnizai nu
boję, bet, tokį suvokęs, savo sovietinį, j blukę, bet <^niai patarnautojai, 

Į pilietiškumą vystė jau iki mir- prisimindami prieštvaninius kli-
į ties. Jis pasidarė tuo, pagal kur] Į entus aristokratus, patys atrodė 

^ . , - . c 1 ^ i patogu rikiuoti kitus, raginant i grafais ir kunigaikščiais. Šiame 
jciins ^UKure 5trasrx?ursre, ves— i * . . . . —« . , . , , • * ^^ .^ . «T I.. ,5 

^ i būti tokiu pat. O vis dėlto prr- --'? antyje po romano Lolita 
damas ten pat stu<ljavusią estų m f e f j F e d { n o k ū r i n i a i turi dar ra- -.-' mės apsigv-veno Nabokovas su 
tautybės merginą Ebbą. Dabar f šytojiško talento ir brangintino r-".vo žmona Vera. čia jis pradėjo 
turi 5 vaikus, kurie visi kalba i individualumo spindulius. sirguliuoti ir mirė, sukakęs 78... 
bent trimis kalbomis: švediškai,, D ė l nuopelnų kompartijai Fe-i 1948 metais. Detroite, Hud-
estiškai ir lietuviškai. Tačiau ko-1 dinas aukštai iškilo biurokratinė- ; son knygyne radau knygų išpar-) 

. . - j davimą. Už keletą centų pirkau j 
- " " — — — — — — - — — — - i — — — ^ Nabokovo "Bend sinister" ro-Į 

I maną. Mane sudomino tai, kad Į 
angliškos knygos autorius turi į 
rusišką pavardę. Iš Detroito I 
kraustantis, afidaviau knygą vie-j 

I mano sūnus. Tai irgi tokie keisti Į 
"suartėjimai" su ><abokovo pet-\ 
saulių... 

Iki Šiol kritika sunkiai beran
da trafaretinių definicijų Nabo
kovo kūrybinei prigimčiai aptar- I 
ti. Diduomenės atstovas savo kil- \ 
me, Nabokovas, kaip kadaise ir 
L. Tolstojus, kitomis akimis negu j 
eiliniai aplinkos žmonės stebėjoj 
gyvenimą. Bet ne kaip L, Tolsto-j 

DOVANU SIUNTINIAI | LIETUVA 
IR KITAS ŠALIS 

Shnrttąys t 1977. 
Labai gera eilutei medžiaga sn jaudintu **A3 w«* rrrade in Eng-

laad"; crimplene metSiatga moteriaant kostiumėliui: gėlėta aaikmo 
Bjedžraga sukneJei; 1 vyriSd nasono išeiginiai marskiiaai; I vMnonė 
gėišta arba su om^esaiĄis skarele; 2 peces vynik^ arba Vįįf&įįųį 
nailoninių kojinių. 

§io sununio kaina sa mtn'ts ir persrantHao išlaidomis ©75,90 
1 ^ ^ n t m | dar galima įdėti 5 m. medžiagos arba kitokių prekių 

iki & svarų svorio. Žemiau ssūiome Ireleta poouiiaresnių dovanų. 
Dirbtinio minko kailis moteriškam paStai 
Jsarm **Wrangter", vyriškos m'ba »owriSces 
Nertkič, vyriškas arba moteriškas 
Geresnis nertinis-

Kojinės, fyriškos arba moterSkas', nailono 
Tigfits 
Vilnonė medžiaga sukaelei . . . . 
Crirnpieoo medžiaga suknelei . . . . 
Crimpleno medžiaga moteriškam kostiumėliui 
* f a i l w y f f < l į ^ H mWB * * * * * * 

Nailono marškiniai « . . 
Geresni marškiniai . . . . . 
Vilnonė skarelė • 
lietsargis telescopic . . . . . 
Angliška vilnonė labai gera *fatel m«dž«§B 
Geresnės riHies medžiaga eikaej . 
Geresnės rūšies medžiaga eflutrt . 

$8t.at 
mą 
210* 
3.00 
ut 

24.00 
18.00 
30.00 
11.80 
15.00 
.11.00 
12.00 
50.00 
00.00 
75.00 

Sudarant vttai naują siuntini, dar reikia pridėti $24.09 persiuntimo 
Maidant. 

Sudarome testamentus, administruojame suBsavybas, 
i Lietuvą ir kitas šalis. 

persiunčia-

BALTIC STORES, LTD. 
U London Lane, Bromley, Kent, Es^land 

TeL 01 739 8734 arba 01 460 2592. 
^ 

d i š" : viename lapelyje — Šventąja kalba, o 
kitame — lotynilfi-om r3idėm, bet aš vis vien 
nesupratau tų žodžių prasmės. 

Dabar, ant kapų slenksčio, greta žemo ak
mens postamento, an t kurio gulėjo t a s žmo
gus, drobulėn įvyniotas, aš pirmą kartą, 
paskutiniąją žmogaus maldą išgirdęs, supra
t au žodžius: Tenusileidžia taika iš aukšty
bių ir gyvenimas mums... Tveriąs taiką 
aukštybėse dovanos taiką ir mums... 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

Io ir sukalba paskutinę maldą, ir išlaisvina 
žmogų nuo visų prievolių ir įsipareigojimų 
ir jam atleidžia ir jo atleidimo prašo, o pas
kutinė malda yra "Kadis". 

Tos maldos niekada nemokėjau, nesupra
tau ir nesistengiau suprasti, norą turėjau 
ją užrašytą savo gimnazistiškam albumėly. 

Tame albumėlyje klasės draugai ir drau
gės, ir mokytojai, ir mokytojos rašė visokius 
žodžius atminimui: Būk deras; Būk teisin
gas; Mylėk mane, kaip aš tave: Neužmiršk 
manęs; Gyvenimas — ta iscena; rožytė; ne
užmirštuolė: Tu...; Tavęs...: Aš tavs... 

Karo metais kr ikš tytas žydas, nenuėmęs 
au» kakk> kryželio ir po karo, ir visą Įsaką gyviesiems pagal senus papročius, •**> a i nu-
paskui, tame albumėlyje užrašė man "Ka* sakiau ifi paskos. 

Jis sėdėjo lyg gyvas, tik drobule apsup
tas , ir aš, nuvijęs mirties baimę, laukiau, kol 
j is atsikels, numes drobulę, išlips iš duobės, 
kr nužingsniuos šalin nuo savo kapo, šalin iš 
kapinių, nes buvo jis dalis mano tėvo, dalis 
manęs paties. 

O kai jis atsikėlė ir nuėjo — aplinkui, ki
t u keliu, negu buvo įneštas, kaip ir pridera 

ša jam knygynui. įsiūlydamas, 
įprašydamas. Dabar tos laidos ro
manas vra bibliografinė reteny
bė. 

Dar vėliau sužinojau, kad V. 
Nabokovas rašęs rusiškai, siapy-
varde Sirin. Sirino knygas skai
čiau dar Lietuvoje, ir visos jos 
man nepatiko. 

Su kiekvienu rašytoju skaity
tojas turi tam tikrą pažintinę evo
liuciją. Tokia buvo mano "pažin
tis", susifyverurnas su Naboko
vu. AI gėriau kavą fojė to viešbu-
ž»» kwr Nabokovas gyveno, prii* 
minėjo svečios ir koresponden-
daatu* k.- mit% 

— 
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Nauji leidiniai 
THE UTHUANIAN 

SHORT STORY FIFTY YEARS. 
Selected and edited by Stepas 
Zobarskas. Manyland Bock;, Inc., 
84 - 39 90th Street, VVoodhaven, 
N. Y. 11421. Library of Congress 
Catalogue Card No.: 76-51607. 
ISB\T: 0-87141-050-8. The pab-
Iieation of this Book was made 
possible, in cart, by grant from 
The Lifhuanian Foundation. 
Jaejcet design by Paulius Jurkus.. 
Knygą 464 psl., iliustruota pus
lapinėmis autorių nuotraukomis. 
ir -piešiniais, kietais viršeliais,-kai
na 12.50 dol., gaunama* ir "'Drau-
ge". 

Apie atostogas rašp Anipetas I rašo Juozas Vaišnys, S. J. Infor-imijoj nauja era. Tokio teleskopo 
Tamošaitis. S. J., taipgi spausdi 
namas jo premijuotasis straips 

ma, P. Cinikas, Peter Sears. Doro-
thy Bovven, K. Almenas. 

Algirdo Landsbergio parašytai 
18 psl. įvadas yra apgalvotas ir 
tikslus, duodantis pakankamai ži
nių apie lietuvius, lietuvių lite
ratūros raidą ir apie kiekvieną an
tologijoj spausdinama rašytoją. 

Pastarųjų 50 metų mūsų pro
zos antologija angliškai yra di
delis kūrybinių išeivijos pastan
gų laimėjimas. Galima jau iš 
anksto drąsiai tarti , jog angliš
kai kalbančio ir anglų kalba be
sinaudojančio pasaulio bibliote
kose tokia knyga pragyvens mus . lirų" karą. Jeigu šitokie mūsų ra-
/isus, liudydama lietuvių rašyto- šybos darkymo akibrokštai dar 

STORY 
50 YEARS 
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Tai penkiasdešmties pastarų
jų metų lietuvių literatūros nove
lių antologija anglų kalba. Mo
numentalus redaktoriaus ir vertė
jų darbas. Dvidešimt devyni au
toriai, rašantys išeivijoje ir Lie
tuvoje. Štai jie ir jų novelių var
dai angliškai: Vaižgantas "The 
Misii's*, Vincas Krėvė "Th( 
Herdsman and the Linder. 
Tree", Antanas Vienuolis "Ve
ronika", Ignas Šeinius "The Or-
deal of Assad Pasha", Jurgis Sa
vickas "The Red Shoes", Petras 
Tarulis "Blue Trousers", Antanas 
Tulys "The Three Knots", Juo
zas Grušas ''The Heavy Hand", 
Vytautas Alantas "The Crown 
Prince Needs Blood", Vincas Ra
monas "Captain Boruta", Liudas 
Dovydėnas "Petras", Jurgis 
Gliaudą "A Counterbalance", 
Jurgis Jankus "The China Bowl", 
Antanas Vaičiulaitis "Noon at a 
Country Inn", Pulgis Andriušis 
"He Wasn't Allowed T o See", 
Kazys Barėnas "The Queen 
Mother", Nelė Mazalaitė "The 
Thorn", Juozas Kralikaus-
kas' "Seven Swords", Antanas 
Škėma "In The Hospital", Ste
pas Zobarskas "Elena", Marius 
Katiliškis "Midsummer", Aloyzas 
Baronas "The Brink 6f Madness", 
Julius Kaupas "The Organ of 
Karkliškės", Algirdas Landsber
gis, "'Heavens Are Full Again", 
Vytautė Žilinskaitė, "Two Sto-
ries", Romualdas Lankauskas 
"The Striped Trolley Bus", 
Icchokas Meras "The Old Wom-
an With A Green Pa iP , Kazys 
Almenas "The YeIlow Buick", 
Juozas Aputis "Wild Boars A-
gainst The Horizon". 

Leidykla Manyland Books ir 
redaktorius Stepas Zobarskas at
liko dideli darbą, pasitelkdami 
nemažą būrį rinktinių vertėjų. 
Vertėjai yra šie: Algirdas Lands
bergis, Albinas Baranauskas, Ste
pas Zobarskas, Raphael Sealey, 
Rasa Gustaitis, Danguolė Sealey, 
Jeronimas Žemkalnis, Nola M. 
Zobarskas, Jonas Dovydėnas, 
Milton Srark, Clark Mills, Škė 

jų ir lietuvių tautos kūrybini gy- j buvo toleruotini pirmaisiais po-
vastingumą labai permaininga-! kario metais sugriautoje Vokieti-
me pragiedrulių ir kone beviltis 
kų sutemų laikotarpyje. 

Vis dėlto, kai knyga skiriama, į sinamas 
i 

joje, tai po 30 metų gerai įsigyve-
nusioj išeivijoj yra visai nepatei-

anachronizmas. Tuc 
Įima sakyti, "eksportui", tai ] tarpu kai svetimieji mūsų raidy-

jos paruošime randame ir tam j ną ne kartą gerbia labiau negu 
ik ro , apgailėtino nerūpestingu- mes patys 
•no. Sakysim, po Antano Škėmos 

tarptautiniai literatū
ros žurnalai anksčiau "Books 
Abroad", o dabar "World Litera-

Škėma. Kai trūksta vardo, tai lie-. ture Today" , kiekviename savo 
lovelės pažymėta, jog išvertė 

ka neaišku, ar gabaliuką prieš 
savo mirtį jau buvo anglų kal-
bon išsivertęs pats autorius, ar 
vėliau išvertė Škėmai tė, ar 
skėmienė, ar koks nors kitas Škė
ma. Po Stepo Zobarsko "Elenos" 
vertėjas visai nepažymėtas. 

Labai puikiai padaryta, kad 
prie kiekvino spausdinamo gaba
lo duodama žinių ir a-pie patį au
torių, ir apie jo išleistas knygas. 
Tačiau ir šioje informacijoje 
trūksta akylumo. Knygos sužy
mimos tiktai kur koja, kur ranka. 
Pavyzdžiui, antologija yra nove
lių, tuo tarpu Jurgio Jankaus duo
dami tik romanų ir dramos var
dai , novelių rinkiniai ('"Pirmasis 
rūpestis" ir "Užkandis") visai 
nesūminėti, nors Jurgį Jankų an
tologijoj reprezentuojantis "The 
China Bowl" yra paimtas kaip 
tik iš knygos ^Pirmasis rūpestis". 
Lygiai nerandame ir pastarųjų 
A. Vaičiulaičio ir Igno Šeiniaus 
rinkinių: "Gluosnių dainos", 
"Vyskupo ir velnio", nors anto-
logijon dedamas Šeiniaus pavyz 
d y s ' T h e Ordeal of Assad Pa 
sha" yra kaip tik knygoje "Vys- į 
kupas ir velnias". 

Tačiau labiausiai neatleistina 
nuodėmė yra nepaisymas lietu
viško raidyno, rašant autorių 
pavardes ir veikalų pavadinimus. 
Todėl knygoje visur regime: 
Vaižgantas, Grušas, Vaičiulaitis, 
Skema, Katiliškis, Žilinskaite ir 
' 'Dainavos šalies senu zmoniu 
padavimai", "Peilio asmenimis" 
(kas dafear supras, ar &a. yra 
"asmenys" ar "ašmenys") , 
"Šikšnosparniu sostas" ir pan. 
Skaitai visa tai, ir apima jausmas, 
lyg rankoje turėtum "Saulės" 

I laikrašti dar prieš pirmą pasau-

numeryje", vis neaplenkdami 
lietuvių literatūros, mūsų rašyto
jų pavardes ir veikalų pavadini
mus rašo be jokių klaidų gražiu 
lietuvišku raidynu. 

• T H E BICENTENIAL SA-
LUTE T O T H E CAPTTVE NA-
TIONS 1976. Salutatory addre-
sses in the House oi Representa-
tives together with relevant ma-
terial on the Bicentennial Cap-
tive Nations Week. Ninety-
Fourth Congress. Second Session. 
U.S. Government Printing Offi
ce, Washington: 1977. 

Tai 124 psl. dokumentinis lei
dinys, sukaupęs oficialiuosius 
amerikiečių pareiškimus paverg
tųjų tautų reikalu Amerikos lais
vės jubiliejiniuose metuose. Lei
dinio turinyje šie skyriai: House 
Resoliution; Foreword by The 
Honorable Daniel J. Flood; Pub- j 
Jie Law 89-90: Captive Nations 
Week Resoliution; Presidential 
Procklamations in the 197(Fs; 

j Established List of Captive Na-
" tions; Governors" Bicentennial 
1 Proclamations; Mayors' Bicente
nnial Addresses in the Congress; 
House, Senate; Selected Popular 
Writings and Events of the Bi
centennial Week; IndeS. 

• LAIŠKAI UETUVIAMS, 
1977 m . liepos — rugpiūčio mėn., 
Nr. 7. Religinės ir tautinės kul
tūros žurnalas. Redaguoja Redak
cinė kolegija: Juozas Vaišnys, S. 
J. (ats. red.), Antanas Saulaitis, 
S. J., Anicetas Tamošaitis, S. J. 
Administruoja Aleksandra Likan-
derienė. Redakcijos ir adminis
tracijos adresas: 2345 W. 56th 
Street, Chicago, UI. 60636. Meti
nė žurnalo prenumerata 6 dol. 

nis "Dvasiniu pašaukimų 
ma". Marija Stankuvienė — Sau 
lakytę teikia naują savo eilėraš
čių ciklą "Medaus mėnulis". Va-
'trndėlę su įžymvbėmis kalbasi 
Juozas Prunskis, o kun. V. Bag
donavičius, MIC rato apie M 
įžvalgas. Aktualūs žurnalo sky
riai: Šeima, Jaunimas. Mokslas, 
Tėvynėje, Kalba, Atgarsiai. Xu-
meris iliustruotas Algirdo Grigai
čio nuotraukomis. Viršelyje Eu
genijaus Būtėno nuotrauka. 

• ŠVIETIMO GAIRĖS, 1977 
m. birželio mėn.. Nr. 2. iLetu-
viškojo ugdymo leidinys. Leidžia 
JAV LB Švietimo taryba. Reda
guoja Danutė Bindokienė, 6634 
S. Richmond Ave., Chicago, 111. 
60629. Administruoja jonas Bag
donas, 6449 S. Tro>, Chicago, 
UI. 60629. Metinė prenumerata 
3 dol. 

Pati redaktorė rašo apie nau-
:us darbus ir senus rūpesčius. 
Taipgi mokslo metų užbaigos 
oroga prasitaria Švietimo Tary
bos pirm. Bronius Juodelis. Greti
mais teikiama informacija apie 
Švietimo tarybos darbus ir duoda
mi ištisi puslapiai įvairių adre
sų, surištų su lituanistiniu švie
timu. Rūta Penkiūnaitė žvel
gia į vaikų auklėjimą šeimoje ir 
lietuviškoje mokykloje. Ap'e li
tuanistikos seminarą 

t muojama Mokytojų ir jaun. sta-
! dijų savaitės reikalu. Juozas Ma-

dra-' siulionis savo straipsniu klausia: 

skiriamoj; galia būtų 5 kartus di
desnė, negu Mt. Palomara o metrą, 
diametro ref lektoriaus, ir su«e-

"O kaip tu pasielgtum šiu$ at- betų surinkti 25 karias daugiau 
veju?". Taipgi gana nelengvą š\iesas. Juo galima būtų tiesio-, 
problemą sprendžia Danutė Bin-iginiai stebėti kitų žvaigždžių 
dokienė, straipsnyje "Vaikas ir \ planetines sistemas iki 10-ties par-
ietuviška knyga". Gale duoda-j sekų (t. y. 32.6 šviesmečių) at-
mas gaunamų mokslo priemo- j stumo. 
nių ir knygų jaunimui sąrašas. D e j a t o k J o j y j ^ m o n o } i u . 

• SKAUTU AIDAS, 1977 m. j nio veidrodžio teleskopui neįma-
pagaminti. Bet prie šių 

piuterio, kuris naudos lazerius 
tiksliai nustatyti kiekvieno indi
vidualaus teleskopo veidrodžio po
ziciją stebėjimo metu. Kiekvieno 
veidrodžio pagauta šviesa bus kon-

'• centruojama į vieną taiką, kaip 
ir normalaus teleskopo. Rezulta
tas bus tas pats, kaip ir didžiulio 
monolitinio veidrodžio. 

laikų technologinės pažangos 
yra kita galimybė. Svarstomi nau
jieji projektai, kur teleskopo pa
grindinę šviesos rinkimo funkciją j f 
atliks ne vienas milžiniškas stik- s 
las — veidrodis, bet daugybė ma- j § 

diametro, | 
ir kiekvienas iš jų galės būti tin-; 1 

birželio mėn. Lietuvių skautų I noma 
mėnesinis žurnalas. Leidžia LSS 
Tarybos pirmija. Redaguoja Sofi
ja Jeiiontenė, 6111 S. California 
Ave., Chicago, 111. 60629. Admi
nistruoja Augustinas Orentas, 
6842 S. Campbell Ave... Chicago, 
111. 60629. Metinė prenumerata j žų, metro ar dv 
5 dol.. garbės prenumerata 10 dol. 

Apie lietuvišką paveldėjimą 
jaunimui rašo inž. Raimundas 
Kudukis. Birželio mėnesio proga 
prisimenama partizano Juozo 
Lukšos — Daumanto dvidešimt 
penkerių metų žuvimo sukaktis. 
Šiaip daug žurnalo puslapių ski
riama praktiškiesiems skautiško
sios veiklos pavyzdžiams, nesigai
lint vietos nuotraukoms. 
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! WAGNER and SONS j 
TYPFWRITERS. 

AND CHECKUR1TERS 
ADDING MACHINES 

Nuomoja. Parduoda, Taiso 
Virš 50 metų patikimas įurm 

patarnavimas 
Phone - 58M1U 

MM S. Puiasta rtd., Cttfcago 

amai reguliuojamas pagalba kom- rUiiu»;iiuiHiiiiaiiiuiiiiiuiwJUitiiuiu»" 

25 METRŲ TELESKOPAI 

Jeigu butų galima pastatyti 25 
metrų (arba 1000 inčų) diametro 
optinį teleskopą, tai anot Kitt 
Peak observatorijos direktoriaus 

jaunimui Leo Goldberg, atsivertų astrono-

L A D I E 8 A N D O E N T L h M C N 
Hair formula J IB to Patented-Guaranteed \D Swltzerland and to 
Restatered in ISA. Caaa;la. Europe tt euret Dao4ruff. Fallin* 
Hair, Itching scalp. Splittlrųt enda stren?thenin« HAIR Root 
srowth. aod restorlng NATURAL HAIR COLOR. l"sln« J I B you 
wlll never be BALO or GRET. 10U<* Guaranteed. Llst»1 ln 
Druicytot Red-Blue Book. Drug'a-Cnemlsl Order STRA1GHT 
Jns LAB.: J * J. 2667 W. Ottb S^.. IKIO W ITih M.. So. 50U> 
Are. & I Ith su, Cleem. III.. 114? M. A-titand Ave.. SHS4 Na 
Milwsukee Ave.. ChK«#o, IU. JIB M-)•.-: r.. Uqutd S o*. 
!6 week suppb — $6.00 Money Order. poatpatd Send Today: 

J I B LABOKATORY. 14S7 80. 4Mk A*». CICKRO. 11X. 60060 

4r \ 

1 9 7 7 - 1 9 7 8 M E T Ų E K S K U R S I J O S I L I E T U V A 
AMERICAN TRA¥EL SERVI6I ItfftUD 

9717 So. Wm*m Avt.9 Chicago, IIIMt M 
Tai.— (312) 238-9787 

n AR YBA VEETTJ I LBErTl VĄ SEKANČIOSE G R U P Ė S E : 
Rugsėjo mėn, 26 dieną, spaJio mėn. 10 ir spalio mėn. 17 dienomis — vienos 
pivąitčs kelionės. Kaina nuo $859. ( iš Chicagos pridėti prie kainos $ l2 l . ) 

NATJI -KKITHMAI (CMARTERS) I V T L M r SV P A N AMEBlCAN 
L«"KT1 VAIS U N E W YORKO: Kaina nuo $640.99. 
Išvykimo da tos : 1977 m. — lapkričio mėnesi, 1978 — vasario, kovo 

ir balandžio mt nėšiais. 

Kalėdinė kelionė GRU©D2IO mėn. 20 dieną — 2 savaičių (Maskva, 
Vilnius. Ryga) $1138.09. 

Kelionė j Sv. žemę i r Graikiją — lapkričio mėn. 11 dieną — vadovaujama 
operos solisto Algirdo Brazio: kairia $1174.99. 

Prie visų aukščiau minėtų grupių gal ima jungtis iŠ visų kitų Amerikos 
u* Kanados miestų su papildomu mokesčiu. 

(PricfS are based on doubie oceupancy and are tubject to ehange and/or 
goverament »pproval). 

Taip pat parduodame skridimus (char tars) tt Chicagos į Los Angeles — 
kelionė j vieną galą $8949. 

GLOBĖ PARCEL SERVIOE, INC 

officially informs ite numerous elients 
that the sending of 

DUT1*—PREPAID GIFT PARCELS 
to reJatives in IJSSR 

iš coeitinuing as it faas been during t h e past 45 years. 

Every parcel is insured. 

There is nothing to be paid by the recdpient. 

The senciing of a gift parcel is the best way to bring joy 
to your relatives. 

Parcels are accepted in the foUowing offices and 
branches • 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
723 Kalnui Street, Pttilaldephia, Pa. 19106 

Tel.: (215) — 925-3455 

NEW YORK CEKTUAL OfffCt 
212 Fifth Avenue, Reon 788 
(betweea 25th and 26th ^ r e e t ) 

Ne« York, K. Y. 18818 
Tel.: (212)—685-4537 

OFFICE HOCKS: Bnfly 9:00 A.M. — 5:00 P.M. 

S^itnrday* dos»d durni g -July and Aogirst. 
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A. T V E R A S 
LAIKRODtlAT IR BRANGFAVBiS 

Pardavimą* Ir taisymas 
2646 W. 68ta Straet — TeL BE 7-1941 
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NAUJAUSIO KNYGOS, 
GAUNAMOS D̂RAUGE" 

i 

BALT1MORE, MD. 21224 . 
32S6 Eastern Avemie 
(SOI) — DI 2-2374 

CHICAGO, TLL 60622 
2242 W. Chicago AVCTUB 

<312)-235-7788 

CmCAGO, HL. 60632 
4065 Archer Avenue 
012) - YA 7-56*0 

CLEVtLAND. OHIO 44 166 
1461 Wes» 28 8t 
(2I6)-74I-S662 

OETROfT. MfTCR 48211 
6720 Mtchigan Avenue 
imMMM 
ELI2ABETH, N. J, 67261 
956A Elizabeth Avenue 
(201)454-7666 

HAMTRAMCK M1CR 48212 
11415 Jos. Campau Avenue 
(313>365-6356 

LOS ANGELES. CALIF. 60626 
2841 Sunset Blvd 
(2I3H13-0I77 

MTNNEAPOL1S, MINN. 58418 
2422 Central Avenua N. B. 
(«12)-788-2545 

NEW BRITAIN, COWJ. 08082 
67 Shuttle Meadotv Avenue 
(263V244-0826 

NEW YORK, N. Y. I0tt* 
161 Flrti Avenue 
(2l2)-OB 44836 

CLEVELAND, OHIO 44134 
5432 State Rri. 
(2I6V748-303S 

PHILADELPH1A, PA. 19123 
1013 N. Marshafl Str. 
(215)-62f-8878 

ROCHESTER, N. Y. 14621 
681-683 Hudson Avenue 
H 16)544-2151 

SAN FHANCISCO, CALIF. 84122 
1288 Nlmlt Avenue 
(4I8V564-7881 

SCATTLE, WASH 6812S 
11881 6th Place N. E. 
(20O-EM 2-8888 

SOUTH KfVER, N. J. 88882 
188 WWtehead Avenue 
(20I).2J72II3 

, VINELAND, N. J. 68386 
Parį* Hali. We« Landh Ave. 
(606)-66&>9786 

WORCESTER, MASS. 01608 
62 Harrison SC 
(617)-768-334 7 

BROOKLYN, N. Y. 11222 
72 Narna Avanue 
(2l2)-S86-6747 

WHEAT RIDCE. COLO. 88888 
4380 Quay »tr. 

SYRACUSE. N. Y. 18204 
818 8. WUbur Avenue 

$5.00 

9.06 

15.00 

10.00 

6.00 

20.00 

400 

6J6 

691 
-4.00 
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SAUJA SKATIKŲ. Premijuotas romanas 
Kazys Almenas, 248 psL 

PUTINAS MANO ATSIMINIMUOSE 
M. M. MykcJaitytė-Slavėnierjė, 63 aaL 
Kietais viršeliais 

NAUJVJV LAIKU LIETUVOS ISTORIJA I L 
Pranas Čepėnas 
S42 psl., Meti virfettai 

BASTŪNO MAISTAS 
Bronys Raila 
499 psl., kieti virSeliai 

MINTIS DIALEKTINIAME ŽAISME 
Feliksas Jucevičius 
273 psl. 

PENSILVENIJOS ANGLIAKASIC LIETUVA 
Vladas Butėnas 
343 psl., kieti viršeliai 

MIGUEL MANARA. Sesių vejksmų misterija 
O. V. Milašius, 94 psl. 

DEBESYS IR PROPERŠOS. Romanas 
Petras Melnikas, 282 psL 

LKB KRONIKA, III d, 424 psl. 
Kieti viršeliai 
Minkšti viršeliai 

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

VIENOS AISTROS ISTORIJA. Romaną* 
Migelis de Unamuno, 159 psl. 

TRYLIKTOJI LAIDA Pasakojimų pynė jaunimui 
Juozas Toliušis, 254 psL 

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

NAMŲ IR ARTIMIAUSIOS APLINKOS 2DDYNEUS 
Rimas Černius, 75 psl. 

MERGAITĖ IS GETO. Romanas 
R. SpaHs. BĮ. 1975 m., 285 psL 

LIETUVIŠKAI—PORTUGALICKAS ŽODYNAS 
A. D. PetnJtts — Ludja Joddin, 184 ps>. 

KARKLU KATINUKAI 
Birutė Vytienė. 24 p*L 

HAMILTONO UETUVIAI 
Kolektyvas, IU psl. 

KODĖL KUNIGAS SU ALTORIUM ATSISUKO I ŽMONES 
A. Rubikas 
Liturginių reformų prasme, 44 psL 

NYKŠTUKU MOKYKLA 
Adelė JonulalUenė-Abroinaitlenė, 63 psl. 

JAUNAMARTĖ 
Jenas Valaitis, 128 pat 

KCCIOS 
St Yla, 22 psl. 

PO VASAROS. Eilėraščiai 
Vitalija BogutamL 98 psL 

SAIGCNAS, Ištarmė apysaka 
VL VijaUds, UI psl. *M 

UETUV1Ų IMIGRACIJOS BRAZIUJON PENKIASDEŠIMTMETIS 
Kolektyvas, 207 psl. 

ŽEMAIČIAI 
Aleksandras Pakaltąsias, 164 psl. 

METMENYS, Nr. 32 
Vyr. redakL V. Kavolis, 288 psl. 

ANGLŲ KALBOJE 
THE V10LATION OF HLMAN RIGHTS IN SOVTET 

OCCUPTED LmnJANIA, a raport far 1976, 189 psl 
THE PROVTDENTIAL PATH 

(Arcbbishop Georgo Matulalt» 1871-1872) 
Fr. Vlctor RindcBs 

LITHUANIA MINOR 
M. Brakas, 394 psl.. Meti viršeliai 

CONFRONTATIfJNS tnTH TttAf«IY 
Edh. Atfred Stranmasfs 
363 psl. kieti vlrteliai 

IHE SECRET UFE OF THE POLITICAL FEFUGEE 
Edmaad Narousha, 79 p»L 
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Garsiosios moterys 
ir žurnalizmas 

Margaret Trudeau, Kanados ] 
ministerio pirmininko Pierre Tru- I 
deau žmona, gyvenanti atskirai! 
nuo savo šeimos sukakus 28 m., i 
prisijungė prie visos grupės žino-; 
mų gražuo'ių, kurios ~a~i*in!-'.o 

">-d (bu.v. 

zy 
REDAGl OI \ ST. SEMfiNIENfi, 6507 TROY ST., CH1CAGO, fLL., 606%. TELėF. 925-5068 

MOTERŲ POLITINIU KALINIŲ KŪRYBA 
JUOZAS PRUNSKIS 

Ukrainiečiai JAV-se išleido gi
liai įspūdingą albumą: "'Invinci-
ble Spirit" (Smolskyp leidykla 
Baltimorėje, 1977 m. 136 psl., 
kaina 15 dol.). Tai kūriniai uk
rainiečių moterų, politinių ka
linių, laikomų trečioje vergų 
darbų stovykloje netoli Baraše-
vo Mordovijos autonominėje res
publikoje. Šiame albume sudė
ti nuostabiu talentingumu nufo
tografuoti ir spalvomis su dideliu 
meniškumu atspausdinti tų mo
terų kalinių rankdarbiai — siu
vinėjimai iš maišelių ištrauky
tais siūlais, iš vielelių pasidaryto
mis adatomis. 
Kalinamųjų ilgesys ir skausmas 

Salia to — jų poezijos posmai, j gera, kad atminimai pasilieka, j darbų kalėjimo ir trejiems me-
Juose labai daug ilgesio ir kalina-j Kaip gerai, kad gali skristi atgal j tams ištrėmimo. Kalėjime daug 

-ė) , Susan, 
zidento dukra). 

! • 

.aroims .u. :r:„y 
Kennedžių atžala). 

vgars:ųjų 

l'IIWMĮiĮI«lii >» "-^2:..: M^A. 
Išeivijos ukrainietes, apsirengusios Sovietijos kalinių drabužiais, Vakarų pa
saulyje demonstruoja, reikalaudamos žmoniškesnio elgesio su politiniais ka
liniais ir jų išlaisvinimo. 

Įvairios spaustuvės n^ tik gau
do moteris fotografes su garsiais 
/ardais, bet taipgi susirūpinusios 
oasamdyti jaunas moteris su 
Bal'ųjų Rūmų kontaktais The 
Ladies Home Journal ir The Sa-
'urday Evening Pos nusamdė: 
Lynda Bird Johnson Robb ir Ju-Į 
lis Nixon E senhovver; prieš kele
tą savaičių prez. Carterio marti 
!udy Langford Carter pridėjo 
dirbti Redbook žurnale redakto
rės pareigose. Judy ištekėjo už 
prez. Carterio vyr. sūnaus Jacki 
1971 m. ir yra 2 m. amžiaus sū
naus Jason motina. 

Ka:p žinome, ir Jacoueline Ken-
nedy Onasis, pr'eš ištekėdama už 
jauno senatoriaus Jack Kennedy, 
buvo fo o-žurna ,'-'.ė. Dabar jinai 
vėl dirba redaktorės pareigose. 

Moterys ir stiklelis 

Chiicagcs Lietuvių moterų klubo suruošto 17-to G.ntaro bt liaus debiutantes ir jų palydovai. I-je eiteie iš kj Joana L. 
Balvichutė, DIan3 M. Jagiellaitė, Lina M. Jonynaite, Ga lutė OšlapaitS, Vita Radzevičiūtė ir Karolė Norbutaitė. II-
je eilėje iš k.: Jordan Balvichus, Martynas Gramontas, Wa ly Primer, Antanas Bliūdžius, Mike Savickas, Gintaras Os-
la?r% Anirlus Račkauskas, Edwardas Gudonts, Ray Bar: sius, Darius Siliunas, Viktoras Baranauskas ir Tomas Lapas 

U\7 argŠ3> turtingas 
vaikas" 

Ar iš tikrųjų yra pasaulyje ta
da asmenybė, kaip ''vargšas tur-
-ingas vaikelis', kaip amerikie
čiai dažnai vadina turtuolių — 
milijonierių įpėdinį "the poor, 

: . mos moters skausmo. Gailestin
goji sesuo Iryna Senyk čia rašo: 

— O kaštanai, jūs degančios 
virš manęs žvakės, o Lvove, ne
verki dėl mano klaikaus likimo. 

— Namas be gėlių — tai ne 
namas; širdis be meilės, tai ne 
širdis. Mylimasis, tu kaip gelto
na saulėgrąža žydi mano gyveni
me. 

— Aš tuščiai svajojau, mano 
nostalgijos sniegynai suposi ir su
posi visą naktį. 

— Tu kentėjimų gėlelę iš sa
vo rankų perdavei i manąsias. 
kad ją visą gyvenimą saugočiau; 
tyliai be garso tu . tik prašnabž
dėjai. 

— Danguje saulė šoka "ha-j t i žaizdas, slegiant kančioms be-j 
jivką'"; spygliuotos vielos pritvin 

Į jaunystę svajų sparnais ir už
miršti viską... 

— O jūs Karpatai, jūs mano 
liūdesys, jūs mano ilgesys, jūs ma
no neužmirštamos svajonės!... 

— Mano viltys neprinoko lai
ko slinktyje, bet nukrito kaip la
pai nuo medžio. Sienomis slenka 
vakarinės mintys su Verlainu 
ant kelių... Ruduo... 

— Aplinkui Bratską išbarstyti 
riūdi bendri kapai, ant lavonu 

ka-tūkstančiuose kauburių. Ant 
linių lavonų... :'Čia mes ken'ė-
jome, čia mes mirėme"... Aušvi-
cas, Buchenvaldas, Majdanekas? 
Sudegintiems lengviau, taip, leng
viau negu ištisais metais glosty-

. 1 ; 

kusios aštrių pumpurėlių, 
atodūsių ir troškimų laivas 
širdies uosto nutraukia inkarą.', 
besiverždamas į pasaulio tolius. 

— Tie Ševčenkos Kurbaso ir; 
Kosynkos egzekucininkai! Jų 
veidai atžymėti gėdingais dar
bais. 

— Pavasaris purto svajų sriau
tus; purto nuo vakaro iki ryte; 
kadgi nors kartą, nors vieną kar
tą jis mane pavadintų numylė
tąja. 

— Tavęs laukiant, gyvenimo 
rytas prabėgo ; Tavęs laukiant, 
saulė lenkiasi vakaruos, vakaro 
šešėliai krenta ant mano širdie?, 
ir vis aŠ laukia-Tavęs... 

— Kaip kregždė, grįžtanti iš 
tolimos kelionės, aš noriu po ta
vo širdies sparnu susikrauti liz
dą. Savo snapeliu aš neščiau ma
žą savo minčių šiaudelį, mažą 
svajų plunksnelę, egzotiškų troš 
kimų žolelę. Deja, kartais vaike
liai džiūgauna, sunaikinę kregž
džių lizdelius... 

asaxytas ilgesys pra 
išjžysta su pirmomis pavasario g.i 

lėmis, ilgesys, kuris skamba 
kiekvienos lelijos taurelės, — ku-

kartų bausta karceriu už reikala
vimą suteikti joms politinių ka
linių teises, už protestus prieš ka
lėjimo administracijos savivalia
vimą. Viename eilėrašty ji rašo: 

— Mano gyvenimo gilumoj 
guli baltas šalinis. Vesk mane, 
mylimasis, prie altoriaus. Šis pra
bėgantis momentas, kuris nu
skambėjo lyg vaikystės daina, yra 
be pradžios ir be pabaigos. 

Dailininkei neleidžia tapyti 

Tame albume yra eilėraščių 
ir Stefanijos Šabaturos. Tai daili
ninkė, kuri specializavosi kilimų, 
gobelenų kūrime. Areštuota 
1972 m. sausio mėn. už aktyvų 
gynimą ukrainiečių istoriko Va-
'entino Morozo ir kitų politinių 
kalinių, už protestą prieš Ukrai-

; los rusifikaciją ir už "politinius 

Apklausinėjimas, pravestas Ja
ponijos Tarptautinės prekybos ir 
pramonės ministerijos (MITI) : 
liudija, kad daug daugiau japo
nių moterų geria alkoholį, negu 
bet kada ligi šiolei. 

Surašinėjant, prieita išvados, 
kad 2.1 milijonai japonų vyrų 
ir moterų dabar turi rimtas gėri
mo problemas. O geriančios mo
terys, ypač namų šeimininkės. 
vis didėja savo skaičiumi. 

Retai kada pamatysi saulėgrą
žas amerikiečių namuose, Išsky
rus vaišes prie gėrimo. Pakepin
tos ir kiek padruskm'os saulėgrą-
žq sėklas amerikiečiai vadina j v 
"Russian peanuts" (rusaškiejj že
mės riešutai). 

Visiškai nenusimanydama. JAV 
namų. šeimininkė aplenkia la
bai vertingas sėklas — 

Tirs moteris 
koves įtampoje 

puikų little rich kid?" 
Visai neseniai Amerikiečių maistą, nepasižymintį taip mum 

psichiatrų draugijos susirinkime, nereikalingais riebalais, 
psichiatrai kaip tik kalbėjo apie Išmintingieji europiečiai perka 
grupę nelaimingų, netolerantiš-' iš JAV-ių daugiausia (90 pro-
kų nesaugiai besijaučiančių, žo- centų) saulėgrąžų valgomam 
džiu, apie "mažąsias baisenybes". Į aliejui iš jų pagaminti. 
Visi sutiko, kad pertekusių, ne-i Prieš porą metų sovietai par-
paprastai turtingų tėvų vai-' davinėjo saulėgrąžų aliejų Euro-
kams dažnai gyvenimas yra saB-jpajį, kad gautomis lėšomis galė
ki našta, kad jie nesugeba kovoti! - u ,-atys nusipirkti javų iš Kana-
su mažiausiomis kliūtimis, kad 
jie net visiškai nesugeba rasti sau 
realių tikslų, turi 

i 

dega, kai ns taip 
žvaigždė danguje. 

— Aš taip ilgiuosi šilimos ir : jiems metams tremties. Kalėji-

jtyvus" jos mene. Nuteista pen
keriems metams kalėjimo ir tre-

saulės, o žiema čia taip labai il
ga — dar tik sausis praslinko. 

Dešimti atkalė jusi — 
vėl tremiama 

me jai buvo uždrausta tapyti, 
daug kartų uždaryta izoliacijos 
karceryje. Šių metų sausio mė
nesį ji buvo ištremta į Sibirą. Gi
musi 1938 m. 

Viename eilėrašty ji rašo: 

— Kai vakaro kraujas ištyška 
horizonte, Tavo vardą aš karto
ju maldoje. Išblėsta šnabždėji
mai kaip ir žvaigždės išblėsta rū
ke. Bet dar liks pakankamai lai
ko laimei: sugrįžti ir mirti savo
je žemėje. 

Albume šių politinių kali
nių poezija yra originalioj uk
rainiečių kalboj ir anglų verti
me. Ji daug įspūdingiau skamba 
ukrainiečių originale. Šios kelios 
ištraukos labai nepilnai jų kūry
bą tevaizduoja, bet visgi pabrė
žia jų kančią, ilgesį, laisvės ir sa
vo šalies meilę. Ieškokime pro
gos pasklaidyti šį nuostabų albu
mą, kokio neteko matyti išleisto 
nė jokios kitos tautos. Reikalau
kime jo universitetų, miestų bib
liotekose. Šios noderniųjų barba
rų kalinės nusipelno mūsų dė
mesio. 

didelių sun
kumų, renkantis sau linksmus 
draugus ir ieškant bendros kal
bos su kitais vaikais. 

Vienas psichiatras apibūdino 
įvairių milijonierių 15 atžalų ir 
oabrėžė, kad jųjų problemos 
dažnai primena tuos labai netur
tingus vaikus, kurie kenčia, netu
rėdami savo tėvų globos. 

Vargšų vaikai tokiose aplin
kybėse gali reaguoti į savo var
gingą būklę agresyviai, kartais iš
eidami net ir iš įstatymų ribų-
o nepaprastai turtingų vaikai; 
nors ir elgiasi tironiškai, tačiau 
dėl savo piniginės vertės bei so
cialinės padėties daug greičiau 
yra priimami visuomenėje. 

dos ir JAV-ių. Europietė šeimi
ninkė taip pamėgo saulėgrąžų 
aliejų, kad pakeitė juo ligi šiol 
vartojamą tradicinį alyvų aliejų 
(olive oil). 

Sugrūstos saulėgrąžos yra 85 
proc. aliejus, palyginus su 15 proc. 
iš sojos pupų. 

Padėjus ant labiausiai nepriso
tintų (polyunsaturated) riebalų 

'i Bonnos, Vokietijos, aieinan-
ois žiniomis, JAV armija siur-

Sa specialų dalinį į manevrus 
ateinantį mėnesį ištirti, krip ge
rai moterys kareivės perneša 
įtampą, spaudimą nepatogumus 
nuduotoje kovoje. 

Moterys kareivės — daugiau 
kaip 10,000 dabar tarnauja vien 
tik Europoje — įstatymų keliu 
yra išjungtos iš kovos rolių. 

Tačiau jos gali būti ir yra pri
skirtos prie kovos parėmimo, ir 
kovos aptarnavimo pareigų, įskai
tant mediciniškus dalinius, # a n -
sportacijos ir atsargų tiekimo 
/ienetur signalų vienetusgiįįei 
karinę policiją. *kW& 

Gydymas nuo «§ 
apsinuodijimo grybais 

svarstyklių, saulėgrąža yra pa
ti geriausia, kukurūzas 

Saulėgrąžos 
ne žvirbliams 

Europiečiai suvartoja tons; 
saulėgrąžų kai tuo tarpu ameri
kiečiai išmeta jas paukščiams. 

Sudegintiems lengviau... 

— Mano širdies varpinėje tu 
sujudinai džiaugsmo varpus, ir 
švelnus mielas skambėjimas 
plaukia. Tegu sklinda tų skam
bėjimų garsas. Ryškiai skambėk 
širdies varpais, tik nepalaužk ma
nojo džiaugsmo. 

— Kad tu žinotumei, kaip aš 
kenčiu dėl tavęs, kaip labai :š 
myliu Tave, Tu padėtumei man 
pakelti mano nuliūdimą. 

— Sugrįžau pervargusi iš dar
bo, o pastogė persunkta šalčn. 
Trijų Karalių išvakarės ir mi
no mintys susalusios kdan. isa p 

Daugiausia poezijos ir yra tos 
svajingos gailestingosios sesers] 
Irynos Senyk. Ji gimusi 1925 m.,! 
pirmą kartą areštuota 1944 m. ir: 
nuteista dešimčiai metų kalėti j 
už dalyvavimą Ukrainos nepri- • 
klausomybės sąjūdyje. Išleista 
1954 m., pilnai reabilituota. Vėl 
areštuota 1972 m. ir nuteista še-Į 
šeriems metams sunkiųjų dar-i 

vlbų kalėjimo ir penkeriems me
tams ištrėmimo už rinkinį eilė- i 
raščiu, kur ji reiškė patriotines 
mintis, už gynimą ukrainiečių 
politinių kalinių, už pažintį su 
ukrainiečių civilinių ir tautin :ų 
teisių gynimo sąjūdžių nariais. 
Nuo pirmųjų kalinimų tapusi 
invalidė, ji dabar kalinama Mor-
dovijoje, minėtoje koncentracijos 
stovykloje. 

Šiame albume yra poezijos ir 
Irynos Stasiv-Kalyncc, gimusios 
1940 m., taigi jau išaugusios So
vietų valdžioje. Ji poetė, rašyto
ja, ištekėjusi už ukrainiečių poe
to, politinio kalinio Ihor Kaiy-
nec. Areštuota 1972 m., pas ją ra
dus pogrindžio leidinių apkaltin
ta gynusi Valentina Morozą ir 
Kitus politinius kalinius. Nuteis- Garsiosios foto-£unudi*t£s. B kairės: Margaret Trudeau, Gtra LoUobrigida, Susan Ford. Caroline Kennedy, Candy 
ta šešeriems metams sunkiųjų Bergen 

sekan
tis o tik trečia glaudžiasi sojos 
pupa. Gryni kiaulės taukai, pal
mės ir kokoso riešuto aliejus turi 
1 abi ausiai nereikalingiausius ir 
kenksmingiausius riebalus žmo
gaus dietai. 

Daržoves ir vaikai 
Jei sunku prikalbinti vaikus su

valgyti daržoves, pamėginkite 
juos pritraukti daržovių paruo-
šiman, pataria Michigan State 
universiteto profesoriai. 

Išaižyti kukurūzus, išlukšten-
i žirnius išvalyti pupas, išplau
ti salotas ar net padėti išrinkti 

I oroduktus turguje gali būti sa
vaiminiu paraginimu vėliau tas 
daržoves suvalgyti, sako jie. 

Kiti patarimai: 
Paduokite vaikui mažą porciją 

laržovių pradžioje valgio, kai jis 
:lkani;usias. 

Grybai — tie valgomi grybe
liai (vad. Fungi), daugel l i l | i a -
mi ir kai kurių prisibijorgį, — 
gali būti naudingi milijonate al
koholikų. Per daugelį metu. bu
vo žinoma, kad skanusis įįįĮsbas 
"Coprinus atramentarius" visiš
kai nesiderina su alkoholine Jei 
kas nors išgeria, net po ferarių 
dienų suvalgęs grybą jis ar ji ga
li turėti labai nemalonias pasek
mes, kaip paraudimą, svaigulį, 
galvos skausmą, širdies aptilžimą 
ir vėmimą. Tačiau visa tai nėra 
fatališka. 

Dabar grupė švedų ir ameri
kiečių mokslininkų atrado pa
grindinę prieš alkoholinę medžia
gą tame grybe. Kai tik coprin, 
kaip jie vadina tą medžiagą, pra
eis visus reikalaujamus tyrimus 
saugumui, jie tikisi, kad ji taps 
efektingu vaistu alkoholikams. 

MEDICINOS MORALĖ 
Plečiantis medicinos apimčiai 

ir didėjant žmonių poreikiams, 
iškyla vis naujų klausimų ir medi-
c'nos moralės srityje. Vienas iš 

Pakiškite naujas daržoves su tokių — sterilizacija. Šiuo veiks
im žinomu, pamigtu maistu, na u visam laikui atmetamas pa-
š.i kitę daržoves taip, kad jo grindin's mote-ystės tiks&ts — 
mtų minkštos bet nesnpliušku- ' augi si. moterystes 
los. Arba padekite daržoves ža- gyven'mą palenkiant tik p^nė-

'ias su maistu ar kaip užkandi-įg'ių tarnyba'. Dėl to s t e r i l i ą j a 
Vaikai dažnai pageidauja t- š- kataliku Bažnyčios norrnJĮose 
kinti ir kramtyti žalias morkas, aplinkybėse yra atmesta. Toliau 
kalafiorus, salierus, ridikėlius ar susidaro problemų katatflfams 
let ropių gabalėlius, negu v. i - medikams ir katalikų ligoafiičms. 
gyti virtas daržoves. Jei vaikas at- susiduriant su šiuo klausqppj|Č'a 
•isako sykį ar kitą kokių nors dar- atsakymo ieško Iowos unCetiite-
žovių pamėginkite kiek vėliau to prof. J. P. Boyle savo naujoje 

knygoje: "The Steril'zation Cont-vėl jam pasiūlyti. Kartais praei
na kiek laiko, kol jis pamėgsta 
naują maistą. 

Tačiau jokiu būdu nepasirinki
te daržovių kovos objektu per 

roversv" (Paulist Pressr; 
York, 1977, 3.50 dol.). 
su bažnytinės vyriausybės a 
ta. Autorius į problem 

pietus ar vakarienę. Valgymo lai-; blaiviai ir plačia:, išryškii 
kas turi būti ramus, be peš ynių, Į priežastis ir atvejus, kadajpitali-
o ne kokia tėvų — vaikų valių kų ligoninių medicinos USovai 
kova. T31" gali vaiko elgesį pa- | i r administracinis personalaf ga-
veikti ilgam laikui ir nustatyti)h turėti pateisinančių priežasčių 
prieš tinkamo maisto valgymą. i šią operaciją atlikti 
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