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Šiame numery: 
Guiagiskoji galvosena. 
Moksline kelione į retąsias žemes: 
pokalbis su dr. Romualdu Zalubu, 
Įspūdžiai iš "98 etferašau". 
Vinco Krėves vardo premija 
paskirta poetui Tomui Venclovai. 
Diena su William,o Shakespeare'o 
romėnais. 
"Krivūles" redaktoriui 80 metu. 
Retas žemaitiškas leidinys. 
Nauji leidiniai. 
Kultūrine kronika. 

MOKSLINĖ KELIONĖ | RETĄSIAS ŽEMES 
Pokalbis su dr. Romualdu Zalubu, vienu iš autorių veikalo anglų 
kalba apie retąsias žemes 

Guiagiskoji 
galvosena 

Kalba yra kantri. Savo moti
niškame glėbyje ji kai kada iš
ugdo prieštaringiausius išsireiš
kimus. Pavyzdžiui: sovietinis hu
manizmas (kokia baisi įtampa 
virpa šių dviejų sąvokų sam
plaikoje); viskas liaudžiai (veid-
mainiškiausias šūkis XX a.); ko
va už tarką (hidrogeniniu bom
bų ir enkegebistų mėgiamiausia 
etiketė). 

Panašių frazių virtinę gali
ma būtų prailginti. Bet sustoki
me prie "Gulago archipelago", 
kuri A. Solženitinas įamžino sa
vo veikalais. Mes kartais archipe
lagą verčiame salynu. Kalbiškai 
teisingai, bet psichologiškai kaž
kaip koktu prie baisaus gulago 
šlieti gražų salyną. Juk salynas 
primena romantiškas koralų sa
las Ramiajame vandenyne, pri
mena džiuginančią gamtą, nuo
stabius Gauguin'o paveikslus, pa
krantėje šokančias merginas. Tuo 
tarpu gulagas reiškia bolševikų 
sukurtą pragarą. Šiandien gula
gas yra virtęs keiksmažodžiu. Jei 
padoriam žmogui pasakytume: 
kad tave kur gulagas, jis tikriau
siai isižeistų. 

Sblžemcinas su vaizdingu 
nuoseklumu parodė pasauliui, 
kas glūdi gulago apimtyje. Ne 
vien milžiniška Sovietų Sąjun
gos teritorija su visur nusėtais 
konclageriais. Ne vien saugumo 
organų klasta ir smurtas, netei
singumas ir persekiojimas. Ne 
vien nekaltai nuteistųjų pagie
ža, nusivylimas ir lėta agonija... 
Ne vien pavergtųjų genocidas. 
I gnlago sąvokos apimti įeina ir 
daugelio bolševikinių galiūnų 
ir jų ištikimų tarnų galvosena. 
Ji tebeklesti ir dabar — po dvie
jų Žudikiškų karų, po Hitlerio 
ir Stalino, po 22-rojo komunistų 
partijos suvažiavimo, po tariamo 
atlydžio... Ji tebėra gyva, gula-
giškoji galvosena, beširdė, pilna 
keršto ir cinizmo, tunkanti nuo 
puikybės, nes žinanti, kad visus 
jnorius bei kėslus parems gink
luota kariauna. 

"Gulago archipelago 
me tome vienas skyrius teisingai 
pavadintas "Valdovai keičiasi, 
tačiau archipelagas tebelieka". 
Suprantama, katorginė baudžia
moji santvarka turi egzistuoti: be 
jos Kremliaus galiūnai ilgai neiš
silaikytų. 

Praėjusiais metais užsukau į 
Sovietų Sąjungos mokslo ir pra
monės parodą. Vyko ji naujuose 
konvencijos rūmuose. Aplinkui 
protestuodami būriavosi sovietini 
persekiojimą gerai pažįstą žmo
nės, jų tarpe ir lietuviai. Be abe
jo, smalsumo sumetimais paro
dos lankytojų skaičius buvo ne
mažas, įeinantiems rengėjai dos
niai kimšo į plastikinius maiše
lius įvairią propagandą. Taip kit
ko, ir mano maišelyje atsidūrė 
dailiai atspausdinta kišeninio dy
džio sovietų konstitucija anglų 
kalba, V. Aleksandrovo knygelė 
"The Wonderland Called Sibe-
ria" ir trumpa Brežnevo biogra
fija. O gražumas raudono bliz
gančio viršelio, saugomo baltu 
aplankui 

Biografijoje Leonidas Iljičius 
rodomas įvairiuose nuotraukose: 
kalbasi su kariais, sveikina kosmo
nautą, priima iš kolūkiečių duo
nos kepalą, stovi susikabinęs su 
satelitinių valstybių vadais, me
ta į urną pasaulyje laisviausių 
rinkimų voką. Žodžiu, valstybės 
vyras — veiklus, socialus, geradė-
jiškas, tokį tik mylėk ir gerbk. 

Bet viena nuotrauka jį išduo
da. Joje Leonidas parodytas So
vietų Sąjungos maršalo unifor-
noje. šešios auksinės sagos, žvaigž
dėti antpečiai, dvi heroiškos žvai
gždės ant krūtinės ir (Dievuliau 
mano) medalių juostų juoste
lių keturkampis sklypas, nelygi
nant spalvingas abstraktas a la 
Kandinsky. Virš šio abstrakto 
veide švyti saldi šypsenėlė. Koks 
prieštaringumas: išpūsta marša-
liška krūtinė ir kūdikiškas šyps
nys. 

Tai taip atrodo vadas, kuriam 
dabar lemta rūpintis gulaginės 
sistemos tęstinumu. Jis kūdikiš
kai žypsosi visam pasauliui, kaip 
kadaise žypsojosi Stalinas. Neat
rodo, kad jam itin rūpėtų perse
kiojamų piliečių buitis. Jo širdis 
yra uždara pasigailėjimui. Jam 
nerūpi, kad jo pavaldiniai saugu
miečiai pažeidinėja dažną konsti
tucijos pastraipą. Tikriausiai tuo 
jis tik džiaugiasi, nes taip gali 
atsikeršyti žmogaus laisvių gy-

(Nukeltai 2 paL) 

Prekybos ministerija VVashing-
tone balandžio mėnesį išleido 
anglų kalba plačios apimties 
knygą "Atomic energy levels — 
the rareearth elements". Tai tri
jų mokslininkų iš National Bu-
reau of Standards tyrinėjimų 
vaisius — W. Martino, Romual
do Zalubo ir Lucy Hagan. Dide
lio formato knyga turi keturis 
šimtus su viršum puslapių, kurių 
geroką dalį sudaro formulės ir 
apskaičiavimai Kadangi eiliniam 

trečia-1 P"'^1" tai sunkiai įkandama 
medžiaga, o veikalas, kaip tai 
pažymi įstaigos vadovybė savo 
žodyje, "reiškia vieną iš svarbių
jų darbų", atliktų National Bu-
reau of Standards ribose, tai krei
pėmės su keliais klausimai į vie
ną iš autorių — Romualdą Za-
lubą, gyvenantį kone kaimynys
tėje — A Vaičiulaitis 

— Mielas daktare, kas gi pa
galiau yra tos retosios žemės? 

— Retosios žemės yra metali
niai elementai, kurie savo atda
rame elektronų sluoksnyje turi 
vieną ar daugiau 4f arba 5f 
elektronų. Elementų grupė su 4f 
elektonais sutrumpintai dar va

dinama lantanidais, o grupė su 
5f elektornais vadinama aktini-
dais. Retųjų žemių vardą jie gavo 
pradžioje 19-to šimtmečio, nes 
dar tuo metu juos buvo sunku 
išskirti iš retų mineralų. Kaip 
matome, mes šioje knygoje iš
nagrinėjome lantanidų energijos 
lygmenis, pradedant 58 elemen
tu ir baigiant 71. Šiai grupei var
dą davė 57-tas elelmentas lan
tanas, nors jis pats nepriklauso 
šiai grupei, nes neturi 4f elektro
no. Lantanas buvo surastas 1839 
metais. Chemikai į lantanidų 
grupę prideda dar pora kitų ele
mentų dėl jų cheminių savybių 
panašumo. 

— Kaip matyti iš veikalo pa
vadinimo, šie jūsų atlikti retųjų 
žemių tyrinėjimai turi ryšio su 
atomine energijm: Koks tas ryšys 
ir kokia jo svarba atominės ener
gijos srityje? 

— Atomo branduoliams jun
giantis ar skylant, yra palaisvi
nama branduolinė energija. 
Praktiškai dažnai ji yra vadina
ma atomine energija. Tuo būdu 
populiariai žmonės vadina dvi 
skirtingas energijos rūšis tuo pa
čiu vardu, būtent: a) branduoli-

Dr. Romualdas Zaiubas 

nė energija, rišanti atomo bran
duolio sudėtines dalis, ir b) ato
minė energija, rišanti elektronus, 
skriejančius orbitose apie bran
duolį. Pastarosios tyrinėjimą ir 
vadiname atominės struktūros 
tyrinėjimu, ty. kiek atskiro ele
mento atomas turi elektronų, 
kaip jie orbitose pasiskirsto, kiek 
jie išleidžia arba sugeria energi
jos, šokinėdami iš vienos orbitos 
į kitą. Palaisvinta energija, krin
tant elektronui į žemesnes orbi
tas, išleidžia šviesos bangas, ku
rios, užrekorduotos ant fotogra
finės plokštelės, vadinamos 
spektro linijomis. Mūsų uždavi
nys yra nustatyti elektrono sto
vius, vadinamus atominės ener
gijos lygmenimis, ir nustatyti, 
kuriomis sąlygomis yra išspin
duliuojamos spektro linijos. Šitie 
duomenys praktiškai pritaikomi, 
tyrinėjant iš kokių elementų yra 
sudėtos saulė ir žvaigždės, ko
kios ten temperatūros, kaip grei
tai tie kūnai juda, ir kita. Taipgi 
jie yra taikomi nustatyti, koki 
elementai atsiranda branduoli
niuose reaktoriuose, kokia ten 
temperatūra, kas atsitinka su re
aktorių sienomis, ir kita. Mūsų 
uždavinys pateikti mokslinius 
duomenis, kad kiti jais naudotų
si praktiškiems reikalams. 

— Kuo tos retosios žemės ski
riasi nuo kitų elementų, su ku
riais panašūs apskaičiavimai bu
vo atlikti jau žymiai anksčiau? 

— Žiūrint iš atominės fizikos 
taško, lantanidai skiriasi nuo 
lengvesnių, anksčiau išnagrinė
tų elementų savo energijos lyg
menų gausumu ir jų pasiskirsty
mo sudėtingumų. Tą struktūrą 
mes studijuojame iš jų išspindu
liuotų spektro linijų. Ypač gau
sūs yra jų neutralių ir vieną kar
tą jonizuotų atomų spektrai, ku 

Per paskutinius 2 5 - 3 0 metų at
sirado tinkami instrumentai to
kius spektrus sužadinti, išskirti 
juos pagal jonizacijos laipsnius, 
išmatuoti jų bangų ilgius, nusta
tyti jų skilimą magnetiniam lau
ke, ir 11 Reikėjo palaukti elek
troninių skaičiavimo mašinų, 
kad tuos visus apskaičiavimus 
galima būtų atlikti per palygina
mai trumpą laiką. 

— Nuo kada gyviau susido
mėta retosiomis žemėmis ir ko
dėl? 

— 1843 metais pavyko išskirti 
iš mineralų terbį ir erbį, tai buvo 
pradžia lantanidų tyrimo. Dau
gumas iš jų buvo surasta pabai
goje 19-to šimtmečio. Naujai at
randami lantanidai padėjo už
pildyti atsirandančias spragas 
1868 metais paskelbtoje Mende
lejevo periodinėje elementų sis
temoje. 1947 metais buvo suras
tas trumpo amžiaus radioktyvus 

Jei sąlygos ir laikas leis, tikiuosi 
dar daugiau neutralų ir vieną 
kartą jonizuotą prazeodymį pa
tyrinėti. 

— Ar knygą ruošiant reikėjo 
kokių retesnių aparatų ir instru
mentų, ar atsiremta daugiausia į 
teoretinius apskaičiavimus? 

— Šitos studijos tyrimams bu
vo vartojami spektografai, inter-
ferometrai, elektromagnetai, be 
elektrodų lempos (mūsų bendra
darbių išradimas), tuščiaviduris 
katodas, slystanti kibirkštis, 
"triggered" kibirkštis, King kros
nis ir lacer. 

— O dabar: ar būtų galima 
labai paprastai ir visiems su
prantamai paaiškinti pirma atsi
versta eilute. Man ji pasitaikė 181 
puslapyje. 

— Šita knyga rašyta specialis
tams, todėl atsitiktinai paimti 
sakiniai ar lentelių duomenys vi
sai populiariai keliais sakiniais 
išaiškinti neįmanoma. 

—Girdėjau, kad šiame veika
le sutelktais apskaičiavimais ir 
išvadomis jau naudojamasi tarp
tautiniu mastu. Galėtumėte žodį 
apie tai. 

— Tarptautiniuose susivažia
vimuose buvo pageidauta turėti 
išsamią studiją apie atominius 
energijos lygmenis. Todėl šito 
darbo ir buvo imtasi. Susirašinė
jimo būdu jau iki šiol daug kas 
tais duomenimis naudojosi. Da
bar mokslo ir tyrimo įstaigos įsi
gyja Šios serijos knygas savo bib
liotekoms, kad galėtų naudotis 
savo tyrinėjimams. Kad šioji kny
ga bus plačiai naudojama, rodo 
ir tai, kad dar tik mėnesiui praė
jus nuo jos pasirodymo, jau ga
vome geroką skaičių laiškų 3 į-
vairių Europos kraštų ir Ameri
kos mokslininkų su gerais įverti
nimais ir jos pareikalavimu. 

— Kurios yra pagrindinės šių 
tyrinėjimų išvados, ir ar yra Ha 
naujų atidengimų? 

—Nustatyta neutralių, vieną 
kartą, du kartu ir tris kartus jo
nizuotų lantanidų atominė 

elementas promitis kaipo bran- struktūra: kokios rūšies ir kiek 
duolinio skilimo produktas reak- elektronų kiekvienas iš jų turi sa-
toriuje. Žemėje jis nėra randa
mas. Tai buvo užpildyta paskuti
nė spraga lantanidų periode Kai 
kurie iš šių elementų yra naudo
jami branduolinių reaktorių sta
tyboje. Neodymis yra naudoja
mas galingų "laser" gamyboje 
Europis ir itris naudojami televi
zijos tūbų gamyboje. Apskritai 
pramonėje lantanidai yra plačiai 
vartojami. 

— Kuris yra jūsų pagrindinis 
įnašas į šį veikalą? 

—Dirbant drauge, yra sunku 
išskirti, kiek kuris autorius yra 
padaręs. Aš dirbau daugiausia 
prie eksperimentinių davinių na
grinėjimo. Be to, iš ten išnagri
nėtų atominių energijos lygme
nų, neutralus prazeodymis yra 

rie turi apie 30000 - 40000 linijų.' mano tyrinėtas nuo pat pradžių. 

vo išlaukiniuose sluoksniuose ir 
kiek energijos turi jų atominiai 
energijos lygmenys. Daugeliui tų 
lygmenų nustatyta procentinė 
sudėtis, kvantų numeriai ir skili
mo magnetiniam lauke faktoriai. 
Jonizacijos potencialai yra duoti 
kiekvienam išnagrinėtam ato
mui ar jonui. Dalis duomenų yra 
pirmą kartą paskelbti iš mūsų 
pačių tyrinėjimų. Kita dalis yra 
paimta iš kitų mokslininkų dar
bų, bet kritiškai pemagrinėta. 

• n i 

— Teko skaityti apie retųjų ie-
mių konferencijas. Ar esate jos* 
dalyvavę ir kurie svarbiausi 
klausimai ten svarstomi? Ar 
ruošiatės į kurią nors konferen
ciją artimesnėje ateityje? 

— 1974 metais dalyvavau Re-
(NukaKa į 2 pri.) 

• • 
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Moksline kelione į retąsias žemes 
(Atkelta i i 1 puslapio) 

tųjų žemių konferencijoje su pra
nešimu apie šį darbą. Dabar irgi 
esu kviečiamas dalyvauti Retųjų 
žemių konferencijoje 1979 me
tais. 1978 metais balandžio 21-
22 d- dalyvavau konferencijoje, 
pavadintoje "Naujos kryptys ato
minėje spektroskopijoje". Be to, 
esu dalyvavęs daugelyje kitų 
konferencijų su pranešimais. 

— Knygos bibliografijoje pa
stebėjau daugiau jūsų studijų, iš 
šios srities. Kurie būtų svarbesni 
jūsų moksliniai darbai, paskelbti 
paskesnių laiku ir seniau? 

— Visų jų čia nenoriu skai
čiuoti, štai keletas: 1) Saulės 
spektro silpnųjų linijų tyrinėji
mas, 2) Neutralaus ir vieną kar
tą jonizuoto torio energijos lyg
menys, spektro linijos ir Zeeman 
efektas (trys atskiri darbai), 3) 
Torio standartai, 4) Energijos 
lygmenis neutralaus ir vieną kar
tą jonizuoto prazeodymio, 5) 
Penkis kartus jonizuoto itrio e-
nergijos lygmenys. 

— Galėtumėte žodį tarti apie 
jūsų apskaičiuotus standartus, 
priimtus tarptautiniam naudoji-

— 1970 metais išspausdinome 
(trys autoriai) 1500 torio stan
dartų. Tarptautinė astronominė 
unija tais pat metais, konferenci
joje Brighton, Anglijoje, juos pri
pažino tarptautiniais standartais. 
1974 metais išspausdinome (ke
turi autoriai) priedinius 3100 to
rio standartus. Sie standartai yra 
vartojami atomų ir molekulių iš-
radijuotos šviesos bangų ilgiam 
matuoti. 

— Ir dar klausimėlis apie jūsų 
įstaigą National Bureau of Stan-
dards: ką ji svarbiausia daro? 

— National Bureay of Stan-
dards turi misiją tarnauti Ameri
kos mokslui, pramonei ir preky
bai. Tyrinėjimai yra vedami fizi
kos, matematikos, chemijos ir in
žinerijos visose srityse. Iš naujau
sių mokslinių duomenų išvedami 
standartai, kurie tarnauja ga
mybai, statybai ir prekybai. 

— Pagaliau: kokie stambesni 
tĮfrinėjimai dabar jums prieš a-
kis? 

— Dabartiniu metu yra didelis 
susidomėjimas labai daug kartų 
jonizuotų sunkiųjų metalų atomi-

MŪSŲ KALBA 
„Kad išlaikyti" 

mui. Kada jie buvo patvirtintu nes energijos lygmenimis bei jų 

Žmogus ir granitas 

priemones tokiems tyrinėjimams, 
tad ir aš imsiuos to darbo. Taipgi, 
kaip jau minėjau, tyrinėsiu to 

šiam reikalui? i spektrais. Mūsų laboratorija turi liau prazeodymį. Dabar ruošia-

Vuotr. Algimanto Kezio, S J. 

me panašią kaip šioji studiją a-
pie neutralų aluminijų ir jo dvy
lika jonų. Darbo yra daug, o lai
kas vis mažėja. 

STRATFORDO FESTIVALY 

Diena su VVilliam'o Shakespeare'o romėnais 
Rugpjūčio 26-toji — man pas

kutinė diena Kanados Stratforde, 
nors iki sezono galo (spalio 14) 
dar septynios savaitės. 

Norėjau pamatyti visus šią va
sarą statomus Shakespeare'o vei
kalus, tai ši diena abu paskuti
niuosius ir sutaikė. Dvi romėniš
kas tragedijas. Vieną — kiaurai 
istorinę, kitą turbūt kiaurai fik
tyvią. Abi Festivalio teatre, anks
tyvą popietę ir vakare. 

Julius Ceasar 
Pimąjį kartą statyta trečiajame 

festivalio sezone 1955 m. vasarą 
ir iki šiol palikta ramybėje. Ko
dėl? Sako, nuobodi, perkrauta 
ilgais vyrų monologais, vienas i 
kitą panašiais. Kurta pagal Plu-
tarcho istoriją, tad beveik neeg
zistuoja moterys ir erotika. Visiš
ka priešingybė Antony and Cle-
opatra dramai, režisierių, akto
rių ir publikos numylėtai, daž-1 
nai statomai. 

ALFONSAS NAKAS 

lūpas pridėliojo gražių posakių, 
išaukštino Brutą. 

Scenoje laukėme didelės mi
nios statistų, nes turėjo gi kas 
klausyti, kaip kalba Brutus, pas
kui Marcus Antonius. Turėjo pir
ma Šaukti vienam, paskui kitam. 
Turėjo nulinčiuoti poetą Cinną 
no sąmokslininko. Paskui — ka
riai. 

O ką režisierius John Wood pa
darė? Jokių minių, jokių masi
nių scenų. Ir Brutus, ir Anto
nius kalbėjo į publiką. Jiems 
"pritarė" ne plebėjai, o kurtus 
užkulisių garsai, garsūs būbnų, 
lėkščių, kažkokių tarškalų mur
mesys. Poetas Cinna visai nepasi
rodė. O kai prasidėjo žūtbūtiniai 
mūšiai, tai, šalia žodines roles 
turinčių didikų bei jų tamų, 

Aktoriai? • Šio pastatymo dailininkė Susan 
Nicholas Pennell vaidino Bru- ^ f ! 1 P l ū d i n i u scenos pa 

Jungtukas kad su bendrati
mi šalutiniuose tikslo aplinky
bės sakiniuose yra rusybė — 
pažodinis vertinys iš rusų kal
bos, plg.: kad nusipirkti, reikia 
turėti pinigų: Hoby kujtit, na-
do imiet dengi. Seniai siekiam 
šia rusybe nusikratyti, deja, ne
siseka — j i gaji kaip ir kiek
viena kita kalbos piktžolė. Iš 
dalies nesunku suprasti, kodėl 
ji gyva ok. Lietuvoj dėl tiesio
ginės rusų kalbos įtakos. Bet su 
ja ten kovojama "Kalbos kul
tūroj", "Mūsų kalboj" ir kt. lei
diniuose J . Pikčilingis "Lietu
vių kalbos stilistikoj", vadovė
ly aukštųjų mokyklų studen
tams, laikydamas kad su bend-
ratimi vartojimą "svetimu lie- &"??** f * * J ~ * * * * * 
tuvių kalbai reiškimu", parodo, 
kokiomis savomis priemonėmis 
galime jį pakeisti. Jis rašo: 
"Buvo gauta komanda, kad nu
traukti šaudymą (= buvo gau
ta komanda nutraukti šaudy
mą). Atėjau, kad jums padėti 
(= Atėjau jums padėti šiame 
darbe). Sutarėme, kad neužsi
minti apie šį įvykį ( = Sutarė
me neužsiminti apie šį įvykį)" 
Pikčilingio išvada: "Taigi čia 

tereikia išbraukti jungtuką ir 
ir kablelį" (I, H8) . B tikrųjų 
kartais taip pat bendratį gali
ma pakeisti tariamąja nuosaka, 
pvz: Skrido į Palangą, kad pa
matyti lietuvišką jūrą ( - kad 
pamatytų). 

Taip yra Lietuvoj. O čia — 
svetur? čia ši rusybė gaji — 
ją dažnai gali rasti mūsų spau
doj, net knygose, dar dažniau 
išgirsti viešose kalbose. Kai ku
rie mūsų laikraščiai, net ir tau
tinės krypties, atrodo, tiesiog 
sąmoningai stengiasi ją prigy-
dyti, įpilietinti. štai pora nau
jausių pavyzdžių: Tačiau jau 
trūksta alyvos, kad patepti 

ti ūkinį augimą (Dirva, kovo 
23 nr.). Kad padidinti Carte-
rio susii^pinimą, sovietai jau 
pasiuntė 250 kubiečių, 200 tan
kų ir 30 naikintuvų (ten pat, 
bal. 13 n r ) . 

Ar ne kuriozas: rusų paverg
ta tauta rusybės kratosi, o išei
vijos lietuvių spaudoj ji leng
vabūdiškai puoselėjama, 

Stasys Barzdukas 

Kertine parašte 
(Atkelta iš 1 psl.) 

nėjams, tariamiems Sovietų Są
jungos priešams. Neišgirsta jis 
net ir dėl politiniu aplinkybių 
išskirtų šeimų balso. Jam atro
do, jeigu žmona bus išleista pas 
vyrą, duktė pas tėvą, ar motina 
pas baletininką sūnų, tuoj pat 
sugrius visas Sovietų Sąjungos 
pastatas, o nuo maršališkos krū
tinės nukris medaliai ir žvaigž
dės. Propagandiniais sumetimais 
ir gulagą maskuojant, jei kartais 
vienas kitas ir išleidžiamas, tai 
tik kaip išimčių išimtis. O kiek 
būtų norinčių pas savuosius iš
vykti! 

Atrodo, ateityje tol bus sunku 
ir pavojinga žmoniškai gyventi, 
kol vadų galvas slėgs gulagiško-
ji galvosena, o širdis kietins mar
ša liškoji puikybė. Pr. V. 

Titus Andronicus (pilnas pa
vadinimas: The Most Lamenta-

karžygio valios nepalenkia. Kara
laitis išvedamas ir netrukus pra-

ble Tragedy of Titus Androni- į nešama, kad jis ant laužo. Tuo 

tą. Svajingas, melancholiškas, tik 
kartais, labai retai, užsidegdavo. 
Toks, kokį įsivaizdavom. 

visoms kariuomenėms užteko... 
Tiek dviejų žodžių, tiek visas P^kių kareivių. Bet negali sa-

dramos pavadinimas (The Tra- I kyti, kad nejautei minios su-
gedy of Julius Caesar), veikalo \ kurstymų, kad pasigedai mūšių 
skaitytoją ir teatro žiūrovą gero
kai klaidina. Ne Julius Cezaris 
čia tragiškas, o jo žudikai Mar
cus Brutus ir Caius Cassius. Ypač 
pirmasis, Plutarcho pasakojimu, 
Cezarį žudydamas, neturėjęs jo
kių asmeniškų išskaičiavimų, 
o tik norėjęs Romai gero. Tokį 
mes ji regime ir Shakespeare'o 
dramoje. Vyras, kurio vardas ta
po žiauruolio sinonimu, laimi ko
ne kiekvieno žiūrovo simpatijas. 
Kasgi kitaip, kai prie Bruto la
vono net jo nugalėtojai Marcus 
Antonius iškilmingai paskelbs, 
jog "This was the noblest Ro
man of them all, ir toliau dūsau
damas deklamuos, kad "His life 
was gentie, and the elements (Sb 
mixed in him that Nature might 
stand up) And say to all the 
world, 'this was a mani". Jam 
pritardamas, Octavius pa
skelbs iškilmingas laidotuves... 
Ne taip, kaip pakartiems na
ciams Nuernberge... 

Dramos turinio nekartosiu. 
Jis beveik sutampa su istorijos 
vadovėlių turiniu. Tik W. Sha-
kespeare'as viską sudramatino, su
poetino, į pagrindinių veikėjų 

realybės. Visko užteko iki valiai. 
Be abejo, kulminacinis taškas 

— Cezario nužudymas. Istorija 
sako, kad jį badę 23 patricijai. 
Buvę sutarta, kad kiekvienas pa
darys po žaizdą, kad būtų išlai
kytas lojalumas sąmokslui ir pri
siėmimas atsakomybės. Shake-
peare'as paleido aštuonis sąmoks
lininkus, nes kurgi i sceną išvesi 
beveik du tuzinus. Tikrai, Ceza
riui kirto po smūgį kiekvienas. 
Brutus buvo paskutinis. Bet jam 
buvo pasakyti amžino prakeiki-|ir ankstesniuose reportažuose), 
mo žodžiai: "Ir tu, Brute". Vis T i k kažin ar grimuotojų nepersis-

Alan Scarfe — Cassius. Karš
tas, judrus, plieninio žvilgsnio. 
Nė minutei nuo jo veido nedin
go baisi, sarkastiška šypsena. 

Frank Maraden buvo Casca. 
Iš tikrųjų, Casca įeina į šešių 
antraeilių sąmokslininkų kate
goriją, ir antraeilis aktorius bū
tų likęs beveik nepastebėtas. Ai, 
ir vėl Frank Maraden scenoje 
žybtelėjo tokiu talentu, kad po 
pirmo pasirodymo išeinantį pub
lika išlydėjo plojimais. 

Eric'o Donkin'o sukurtas Ju
lius Caesaris nebuvo visai toks, 
kokį istorija vaizduoja. Scenoje 
matėme staigių judesių, trupu
tį nervingą, truputį klounišką, 
labai ambicingą, vietomis rėksnį. 
Tik žuvimo scena, kaip minėjau 
anksčiau, buvo nepamirštamai 
įdomi, impresyvi. 

Stephen'o Russell'io vaidyba 
Marcaus Antoniaus rolėje darė 
įspūdį, ypač ilgame monologe, 
kai kurstė romėnus prieš sąmoks
lininkus. Jack'as Wetherall'o — 
visais atžvilgiais vykęs Octavius: 
jaunatviškas, drąsus, kietas. 

Kalbančių moterų, kaip sakiau, 
tik dvi: cezario žmona Calphur-
nia ir Bruto — Portia. Pirmąją 
vaidino Mary Savidge, puiki, žiū
rovo dėmesį bet kokioj situaci
joj patraukianti aktorė (ją gyriau 

puošalu sukūrė sunkias sidabro 
spalvos suveriamas duris, su Ro-

! mos dievų ar natūralaus dydžio 
imperatorių graviūrom. Norma
liai tos durys buvo tik truputį 
pravertos. Bet ypatingais atve
jais, pvz. ateinant cezariui su svi
ta, du romėnai šokdavo jas pla
čiai atverti. Sunku jiems būdavo, 
sunku ir žiūrovui, užtat tik retai 
tevarstė. 

cus) bene rečiausiai statomas 
Shakespeare'o veikalas. Kanadiš-
kis Stratfordas pirmą kartą išdrį
so tik šią vasarą, 26-tame festiva
lio sezone. Po dviejų generalinių 
repeticiją publika; (prewievs), 
tikroji premjera įvyko rugpjūčio 

tarpu dėkingas Saturninus skel
bia, jog vesiąs vienintelę Andro-
nico dukterį Lavinią. Prie Lavi-
nijos šoka jo brolis Bassianus, su
šunka, jog tai jos sužadėtinė, ir, 
visų keturių Andronico sūnų 
dengiamas, išnyksta. Šioje sceno-

Drabužiai Romoje — ilgos, 
švelniai tamsių spalvų togos; 
mūšių laukuose — šarvuotos lie
menės ir trumpi sijonai. 

Darant išvadą, pasakytina, 
kad šis pastatymas nebuvo koks 
šedevras, bet įspūdį paliko neblo
gą. Ypač tiems, kurie domisi Ro
mos istorija. 

Titus Andronicus 

26, tad kaip tik ir dalyvavau je nuo Andronico durklo žūsta jo 
premjeroj. Tuo tarpu tenumaty-
ta dar bene penki spektakliai. 

Tiktai! 
Kodėl taip? Nujausdamas, kad 

iik labai retas skaitytojas su šia 
drama tesusipažinęs, trumpai at
pasakosiu jos turinį. 

Garsus Romos karvedy Ti
tus Andronicus triumfaliai grįž-

ea į miestą, supliekęs gotus, "tuos 
barbariškus priešus". Su dideliu 
karo grobiu į belaisvę atsiveda ir 
gotų karalienę Tamorą bei tris 
jos sūnus. Romoje randa politinę 
krizę: imperatorius miręs, o dėl 
sosto varžosi du jo sūnūs, Satur
ninus ir Bassianus. Andronicus 
kaipmat padeda išrinkti vyresnį-

sūnus Mutius, o likusieji trys bro
liai tik ant kelių suklaupę išpra
šo tėvo sutikimą jį tinkamai pa
laidoti, įžeistas Saturninus perša
si Tamarai ir tuojau su ja susi
tuokia. Belaisvė gotų karalienė 
tampa Romos imperatoriene, o 
jos sūnūs Demetrius ir Chironas 
— galingais dvariškiais. 

Juodo meilužio mauro Aaron'o 
ir abiejų sūnų padedama, Ta
morą ima keršyti. Visų pirma, 
medžioklės metu princas Bassia
nus, nužudomas ir įstumiamas į 
vilkduobę. Andronico sūnūs Quin-
tus ir Martiųs gyvi atsiduria duo
bėj ir apkaltinami Bassianą nu
žudę. Gelbėdamas sūnus iš kalė
jimo, Andronicus nusiunčia Sa-
tuminui nusikirtęs kairę ranką, 

būti amžinai dėkingas. Kadan- j bet ją gauna atgal su sūnų gal
gi Andronicus kovose praradęs | vomis. Tamoros skatinami, abu 

jį, Saturniną, o tas jam pažada 
Tai septintasis W. Shakespea' 

re'o veikalas, spėjama, jog para-; 
sytas 1 5 9 2 - 9 4 metais. Bei ar tik- 2 5 <»*«) ™™> ° gnžta tik su *>™ l i n i j ą pagrobia, ispne-
rai jo? O jeigu jo, tai ar visas, iš- keturiais, tai, jų prašomas, įsako 

dievams paaukoti vyriausiąjį Ta
moros sūnų Alarbų. Tamoros 
maldavimai, ant kelių suklupus, 

tisai? Iki šių dienų šekspyrolo 
gai dėl autentiškumo tebesigin 
čija. 

vartauja, o kad piktadarių neiš
duotų, nukerta abi jos rankas ir 
išpjauna liežuvį. 

Keršto svarstyklės nukrypsta 

dėlto jisai smogė, užsikniaubė 
ant lavono ir balsu pravirko. 
Skaitytojui turbūt rūpi, kaipgi 
ten tos žaizdos, kraujas? Nebu
vo nieko. Viskas simboliškai. Be 
durklų, o tik sugniaužtais kumš
čiais. Ir tie smūgiai visai ne bru
talūs, o teatrališkai elastiški. Ce
zaris tarp aštuonių vyrų tar
tum Šoko kažkokį išraiškos šokį, 
po kiekvieno smūgio vis kitaip, 
vis impresyviau krūptelėdamas, 
suvirpėdamas, atsilošdamas, su-
silendamas, iki nugriuvo po 
Bruto kojų. Ne, nebuvo baisu. 
Norėjosi ploti..., kad viskas šitaip 
"švariai". 

tengta ją perdėm sendinant? Ju
lius Caesaris žuvo 56-rių (kitais 
šaltiniais — 58-rių) metų, o Cal-
phumią čia matėme bent de
šimtmečiu už jį senesnę. Antrą
ją (Portią) vaidinusi Barbara 
Stephen į savo tragišką rolę įsi
jausti nesuspėjo ir didesnio įspū
džio nepaliko. Beje, nuo moterų 
bado režisierius bandė gintis vie
na kita tarnaite, o kai dar Romoj 
(dar ne mūšio lauke prie Phil-
lippi) pasimaišydavo Marcus An
tonius, apdaru ir šypsena švitė
dama, jį atlydėdavo tamsiaplau
kė gražuolė. Valio, režisieriui! 
Nes kaipgi Antonius be moters... 

W. Shakespeare'o Titus Andronicus** Siu metų Kanados 
Stratfordo festivalyje. Aktoriai: Domini Blythe (Lavi
nta) ir Alan Scarfe (Aaron). 

Nuotr. Roberto C. Ragsdaleo 

W1Uiam'o Shakespeare'o Titus Alldron^cu»', festivalio 
scenoje, Kanados Stratfordo sių metų sezone. Dialoge 
Frank Marden (Saturninus) ir WiUiam Hutt (Titus And
ronicus). Nuotr. Robert'o C. Ragsdale'o 

Andronico pusėn. Imperatoriaus 
tremiamą sūnų Liucijų siunčia 
pas gotus, kad su jų kariuomene 
grįžęs vaduotų Romą iš Saturni-
no ir Tamoros. Kai Julius su go
tais jau beldžiasi į Romos vartus, 
Tamora su sūnumis ateina pas 
Andronicą prašyti pagalbos. Ta
morą pasiuntęs į pasitarimus ir 
puoton kviesti Saturniną. Demet-
rijų ir Chiron'ą Andronicas sui
ma, suriša ir perpjauna jiems 
gerkles. Lavinija, virs nukirstų ir 
apmuturiuotų riešų laikydama 
dubenį, surenka prievartautojų 
kraują. Puotai Andronicas iške
pa abiejų gotų mėsos, o į vyną 
primaišo jų kraujo. Kai su Sa-
turninu grįžusi Tamora savo sū
nų kūnais ir krauju pasivaišina, 
Andronicas prie savęs pašaukia 
klusnią Lavinija ir verkdamas ją 
nuduria. Paaiškinęs, ką ji valgiu
si ir gėrusi, nužudo Tamorą. Jau 
Juliui su gotų kariais į sceną su
bėgus, Satuminas nudobia An
dronicą, o Julius užmuša Satur
niną. Baisusis mauras Aaronas 
(ai, dar praleidau: kai Tamora 
pagimdė juodą jo kūdikį ir su 
kūdikiu pasiuntė pas jį tarnaitę, 
sužinojęs, jog apie aferą tik ta 
tarnaitė ir dar viena moteris te
žino, ją scenoje pasmaugė) irgi 
sulauks tinkamos bausmės. Jis 
bus pakastas į žemę iki krūtinės 
ir, vabzdžių ėdamas, mirs lėta 
bado mirtimi. 

Ar suskaitėte kiek lavonų? Ar 
patenkinti veikalo idėjomis, logi
ka? 

Štai kodėl niekas nenori šios 
baisios melodramos statyti! 

Ir vis dėlto pastatė. Režisavo 
Brian Bedford, briliantinis akto
rius. Dalį žiaurybių apšvelnino. 
Pavyzdžiui, jaunuolių galvas at
nešė į skudurus įsuptas. Andro
nicas bekočiu kirviu ranką kirto
si nuo publikos nusigręžęs. Gerk
les prievartautojams pjovė, tiesa, 
ilgai ir lėtai, bet gudriai dengda
mi nuo publikos, kad kraujo ne
simatytų. Apskritai, žudynės sce
noje Startforde atliekamos pub
likos nepriklinant, ir vėliau tik 
vienas kitas durklas ar peilis ro
domi raudonai dažyti. 

Kad premjeriniame spektakly 
pustrečio tūkstančio kėdžių buvo 
užimtos iki paskutinės, tai gal 
nulėmė režisieriaus Brian Bed
ford ir kelių aktorių vardai. Vi
sų pirma — VVilliam Hutt, vai
dinęs Titą Andronicą. Jo vardas 
traukia kaip magnetas. Nespėjo 
jis į sceną įžengti, ir buvo sutik
tas plojimų audra. Po spektaklio 
jam publika plojo sustojusi. Tik 
jam, tik kai vienas pasiliko. Man 
ties Andronicu trukdė susikaupti 
Falstaffas, kurį aprašiau ankstes
niam reportaže. Ar tikrai "VVil
liam Hutt'o eisena ir gestai ten ir 
čia nesiskyrė, ar tik aš taip vaiz
davausi? Šiaip ar taip, VVilliam 
Hutt beveik įstengė publiką Įti
kinti ir žudydamas ir verkdamas. 

Beveik nuogas, juodai nudažy
tu (negro) kūnu Alan Scarfe 
vaizdavo baisųjį Aaroną. Jį re
žisierius scenoje laikė net ir ten, 
kur Shakespeare'as neleido. Jis 
balkone it šmėkla stovėjo ir pas-

(NukelU ! 4 pusi.) 
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Įspūdžiai iš Tomo Venclovos 
rr 98 eilėraščių rr 

Tomas Venclova, "98 EDLĖRASČIAT. 
Išleido Algimanto Mackaus knygų 
fondas Chicagoje 1977 m. Knygą apipa
vidalino Henrieta VepStienė. Tiražas 
1000 egz. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė, 3001 West 59th St., Chicago, 
IL 60629. Leidinys kietais viršeliais, 
kaina — 6 dol, gaunamas ir "Drau-

Siais moderniais laikais civili
zacija yra taip aukštai pakilu
si, kad žmogus, apsipratęs su eko
nominiu gerbūviu, ilgisi ko nors 
nepaprasto. Žmogaus mintis yra 
ištroškusi, sakyčiau, ekstazės, ku
ri ją pakeltų aukštyn nuo sočios 
kasdienybės. Išlavintai minčiai 
sunku pergyventi ekstazę, nes ji 
j ieško ko nors dar pranašesnio. 

Žmogus, kurio mintis yra iš
lavinta nuolatiniu skaitymu, ne
išvengiamai susidomės ir poezi
ja, nes šis žanras yra vienintelis, 
galintis atverti nuostabius hori
zontus, sukelti neįprastą jausmą. 

Kiekviena epocha iš kūrėjo rei
kalauja ypatingo susikaupimo ir 
atsidėjimo savo darbui. Poetas tu
ri "laužti ledus" nusistovėjusia
me trafarete, turi savo kūryboje 
sužvilgėti kuo nors nauju ir po
ezijos mylėtojui duoti dar nepa
tirtą pergyvenimą. 

Išeivijoje turim kelis poetus, 
kurie stovi pačioje Parnaso aukš
tumoje. Kiekvienas jų naujas rin
kinys yra neįkainojamos ver
tės dovana. Su giliu susijaudini
mu skaitai pirmą kartą, padedi, 
apmąstai — vėl skaitai. Kai ku
rios eilės sukelia džiaugsmą, pirmą 
kartą jas skaitant, bet dažniau
siai tik kelintą kartą skaitant 
aiškiai suvoki visus aspektus ir 
tik tada išgyveni ekstazę. 

Poeto Tomo Venclovos "98 ei
lėraščiai" buvo sutikti su dide-

" liu smalsumu, nes buvo tiek daug 
apie jį girdėta, skaityta, net jo 
paties ryškaus, dainingo dekla
mavimo pasiklausyta. Taigi jo 
atspausto kūrybinio žodžio buvo 
laukta nekantriai. 

Spausdintas kūrybinis žodis 
jau visiškai atskleidžia kūrėjo 
potencialumą įvairių aspektų at
žvilgiu, nes, sklaidant knygos la
pus, yra daug laiko juos vėl ir 
vėl skaityti, apmąstyti. 

AGNĖ LUKŠYTĖ 

Pirmą kartą perskaičius "98 
eilėraščius" ir dar ganėtinai ne
suvokus įvairių jo kūrybos aspek
tų, sieloje liko jausmas, kad bu
vai sąlytyje su tam tikra jėga, ku
ri žavi ir traukia savęsp. Taipgi 
iškilo vizija, kad poeto mūza yra 
uždaryta narve. Ji yra apsiden
gus plačiu apsiaustu, kuris or
namentuotas įvairiomis formo
mis ir išpuoštas nuostabiais spal
vų deriniais. Poeto mūza narve 
žengia pirmyn: jos judesiai ap
siauste keičia ornamentų formas 
ir atspalvius. Paskui mūzą slenka 
kažkokia pikta grėsmė tamsaus 
šešėlio pavidalu. Tas grasus še
šėlis protarpiais mūzos apsiaus
to ornamentus ir jų spalvingu
mą nudažo tamsiais ruožais. Mū
zos akys nepaliaujamai nukreip
tos į kažką svarbaus. Ji tiesia 
rankas į egzistenciją už narvo. 

iš "98 eilėraščiu" plūstanti 
jėga skaitytoją verčia vėl ir vėl 
eilėraščius skaityti. Įsiskaičius 
pradedi suvokti simbolius, ku
riais rinkinys yra persisunkęs. 
Sparnuotas poeto Tomo Venclo
vos žodis šiame rinkinyje sukau
pė daugybę originalių metaforų, 
nepamirštamų įvaizdžių ir paly
ginimų. Visa tai įvilkta į meist
rišką formą: virtuoziškai pateik
ta ritmu ir rimu. Svarbiausia, 
kad visame rinkinyje virpa sieki
mas prasmės. Poetas, atskleidęs 
dabartį apmatais (sudarytais iš 
"aptemusių gelmių", "klykiančio 
smėlio", "laukinio oro, persmeig
to stiebais ir apraizgyto virvėm" 
ir kitų panašių Įvaizdžių) —at
audžia juos ateities spinduliais, 
kurie žėri nesunaikinama jėga: 
"Ir nebūty yra kažkas aukščiau 
už mus" (77 p.). 

Poetas Tomas Venclova savo 
"98 eilėraščiais" atsirtojo į epo
chos pirmaeilių kūrėjų tarpą. 
Šių dienų pasaulinio masto kri
tikai iš poezijos posmu reikalu-
ja tiesumo, rimties, autentišku
mo, intelektualaus jausmo ir vir
tuoziškos formos. Poeto Tomo 
Venclovos talentas, sujungtas su 
rimtu atsidėjimu kūrybiniam dar
bui, visai patenkina patį aukš
čiausią literatūrinį kriterijų. 

Jausmas "98 eilėraščiuose" su
tramdytas ritmu ir rimu, įvilktas 
į simbolius, įvaizdžius, palygini
mus ir t t skaitytoją pasiekia 
kaip intelektualus jausmas. Visa
me rinkinyje neužtiksi "žalia
vos", kuri dvelktų padriku spon
taniškumu ar sentimentalumu. 

Kiekvienas posmo įvaizdis, gi
męs iš gilios poeto erudicijos, 
skaitytojo vaizduotę dirgina vis 
naujomis ir nepamirštamomis vi
zijomis. 

Lygiagrečiai su intelektualiu 
jausmu žengia ir nuotaika, ku
ria visi eilėraščiai yra stipriai 
persunkti. Poeto posmų nuotaika 
ryškiai rodo šių dienų epochą, 
kurioje mes gyvenam. Tai epo
cha, kurioje senovės laikų bru
talumas (mes juos baisimės) nė
ra sumažėjęs, tik įgavęs kitokias 
formas. 

Poetas Tomas Venclova savo 
"98 eilėraščiais" išryškėja kaip 
ypač stiprus individualistas tik
ra to žodžio prasme. Jo posmai 
išspinduliuoja pozityvią lėgą, ku
ri yra išliekanti visiems laikams. 

Žmogus iš prigimties mėgsta 
muzikinį taktą, taigi "98 eilėraš
čiai" suteikia didelį malonumą 
juos skaityti: ypač malonu skai
tyti garsiai ar deklamuoti. 

"98 eilėraščiai" į stipriai pul
suojančią išeivijos kūrybinę gy
vastį įnešė naujo gajumo ir tuo 
pačiu nutiesė tiltą tarp tėvynės 
ir išeivijos kūrybinių bazių. 

Poetas Tomas Venclova savo 
pirmuoju rinkiniu išeivijoje už
kopė į pačias Parnaso aukštumas 
ir atsistojo šalia pirmaeilių mū
sų poetų: gyvųjų ir mirusiųjų. 

Taupydama laikraščio skiltis, 
atsisakiau metaforų, įvaizdžių, 
palyginimų ir kt. citavimo, ku-
kuriais, kaip žemčiūgais, dos
niai nusagstytas kiekvienas eilė
raštis. 

Sia proga norėtume poetui To
mui Venclovai palinkėti nenuils
tamai ir kuo daugiausia kurti, 
o savo kūrybinio budrumo neuž
migdyti po laurų lapais. 

Tomas Venclova, poetas Ir ryžtingas disidentas, Vinco Krėves literatūrinės 
premijos laureatas. Akademinio sambūrio Montrealyje kas antri metai ski
riama Vinco Krėvės vardo literatūros premPJa šiemet teko Tomui Venclovai 
vž 1977 metais išeivijoje išleistą poezijos knygą "98 eilėraščiai" 

Nuotr. V. Maželio 

3 omcid Uenclc enciova 
U premijuotos knygos "98 eilėraščiai' 

Nuo rugsėjo pradžios mus pagauna visatos trauka 
Užsimerk, ir patirsi, kaip lapas, pralėkęs pro veidą, 
Pabrūžuoja langinę, ir debesį kliudo per klaidą, 
Ir įstringa tarp čerpių, kad jo nepasiektų ranka. 

Medis išsemia dieną. Padangė balta ir akla. 
Atsitolina balsas* į slūgstant} slėnį nubridęs. 
Viskas renkas mane* kad suprasčiau, kaip rūmų tyla 
Ir garuojančiu vandeniu džiaugės nuvargęs Atridas. 

Ar įveiksi šį slenkstį* Likimas, pilaitė, skalda, 
Titnaginės vargingos bažnyčios, trikampiai purvynai. 

Į puvimą ir priesmėlį plūsta plati valanda, 
Skrieja miestas, ir dvylika vėjų pakyla pavymui. 

Ar išloši mane, ar praloši — kol kas nežinia. 
Šitos dirvos nusekę, žvaigždynų tankmė išgenėta. 
Aš pritraukiu nelaimę, nelyginant šiaurė magnetą, 
Lyg magnetas magnetą, nelaimė pritraukia mane. 

Neturtinguose miestuose laikas palikti draugus. 
Nevaisinga šviesa juos palaimina plaukiančios lempos. 
Mus praranda naktis ir atranda Aukštadvario plentas — 
Jo gruoblėti pušynai, derva ir spygliuotas dangus. 

Taip, tai Tavo erdvė netikėtai tirštėja ir auga, 
Tu suartini mus, Tu nutolini mus nuo baigmės. 
Tu man siaurini vyzdį, praplėtęs regėjimo lauką 
Ligi rankos šešėlio ir aklo brezento drėgmės. 

Ir jei manajai kartai nelemta laimėti lenktynių. 
Tenestinga pirmajam, kuris neilgai tegyvens, 
Kasdieninės jo duonos ir jo nekasdienio likimo, 
Kasdieninės jo druskos ir jo nekasdienio vandens. 

Tesuranda mane jo nutrūkęs ir tobulas balsas, 
Netiesos atpirkimas, nelaimės ir laisvės pradžia — 
Taip vanduo Nemune turi būti pajuodęs ir salsvas, 
Kad jame ligi deltos garuotų ir plauktų delčia. 

. 

ODĖ MIESTUI 

Negalėsiu netekti, 
Bet neteksiu tavęs, 
Užgesinsiu lyg dagtį 
Akmeningas gatves, 
Baltą varpinę, smėlį, 
Aptaškytą derva, 
Gal ir savąją sielą, 
Jeigu siela gyva. 

Čia po kojom suyra 
Netvarus grindinys. 
Už neapšviesto tiro — 
Tamsiabalsė vilnis, 
Neaprėpiamas plotas 
Ir nuo tvano dienų 
Akvilonas ir Notas 
Virš gilių vandenų. 

Virš druskingos 
bedugnės, 

Kristalinės mirties 
Plaukia vienišos ugnys. 
Už teatro kertės 
Plaukia tuščios mašinos, 
Plaukia tūtų minia, 
Ir negyvas pušynas 
Žengia žingsnį sapne. 

Nematau Oriono, 
Bet nuo putų šviesu. 
Dovanota kelionė 
Tarp darnių debesų, 
Drėgnas medis — lyg 

nervas 

Ties skurdžiu granitu. 
Akvilonas ir Euras 
Suka dangų ratu. 

Pasitrauksi ar liksi 
Šiapus mano vokų? 
Paskutinįjį blyksnį 
Užsimerkęs seku. 
Mus apsems amžinybė, 
Bet kol kas po ranka 
Tavo sodų kantrybė, 
Tavo mūrų trauka. 

Nei tvirtovių, nei 
laurų — 

Ištrypta pakelė, 
Į magnetinį lauką 
Įsiterpus žolė. 
Tuštuma, subyrėjus 
Į lašus virš galvos, 
Ir beprotis Borėjas 
Už bevardės kalvos. 

Skaistų eterio gūsį 
Atkartoja veja. • «-• 
Viešpatausi ar žūsi 
Atminties tamsoje? 
Rodos, įprasta žūti — 

Ir kaltės sklidina 
Tavo oro likutį 
Godžiai gaudo burna. 

Prisiartina uolos, 
Laikas plūsta gatve — 
Jei ne Dievas, Eolas 
Teapsaugo tave. 

"Krivūlės" redaktoriui 80metų 
Šios vasaros pradžioje, birže

lio 20 dieną, suėjo 80 metų Al
bertui Puskepalaičiut, gimusiam 
ir augusiam Mažojoje Lietuvoje, 
Pilkalnio apskrityje. Jo sureda
guotas "Krivūlės" metraštis buvo 
išleistas 1948 metais Detmolde, 
Vokietijoje. Toji 136 puslapių di
delio formato knyga buvo išleista 
Mažosios Lietuvos Tarybos Spau
dos komisijos, kurios pirmininkas 
buvo redaktorius A. Puskepalai-
tis. Metraščio turinys apima Ma
žosios Lietuvos ir jos gyventojų 
temas. Leidinyje yra 58 straips
niai lietuvių ir vokiečių kalbomis. 
Dešimti straipsnių parašė pats 
redaktorius, pasirašydamas slapy-
vardėmis Rudvytis arba Rikas. Po 
30 metų "Krivūlė" pasidarė bib
liografinė retenybė. 

Albertas Puskepalaitis iš pat 
jaunystės buvo spaudos žmogus 
plačia prasme: spaustuvininkas 
Tilžėje ir Kaune, nuo 1922 metų 
rki 1940-jų spaudos mašinų ir 
reikmenų importo firmos savinin
kas Lietuvoje ir poligrafijos klau
simų ekspertas. Didelis knygos, 
ypač lietuviškosios, mėgėjas ir 
rinkėjas. Jis yra išsaugojęs nema

žą savo bibliotekos dali, atsivežtą 
tada iš namų Kaune. Joje yra re
tenybių, išleistų Mažojoje Lietu
voje XIX a. ir XX a pradžioje. 
Taip pat ir "Lietuviškoji enciklo
pedija", spausdinta Kaune nepri
klausomybės metais. Albertas 
Puskepalaitis yra rašęs profesiniais 
klausimais "Spaudos mene" 
(Klaipėda, 1934 m.). 1950-4951 
metais dar redagavo Maž. Lietu
vos "Keleivį" ir TJnsere Stim-
me". Vėliau dirbo Bostono "Ke
leivyje". Yra parašęs nemaža de
talių atsiminimų iš savo jaunys
tės Tilžėje, dirbo Jagomasto ir 
kitose spaustuvėse bei leidyklose. 

Daugiau žinių apie įdomų A. 
Puskepalaičio gyvenimo kelią ga
lima rasti Lietuvių Enciklopedijos 
24-me tome, Antano Mažiulio 
straipsnyje. Jubiliatas gyvena Bos
tone šiuo metu atsigauna po ne
seniai atliktos operacijos. Aplan
kytas ir paklaustas, ką norėtų pri
siminti šia proga, Albertas Puske
palaitis kalbėjo: 

"Norėčiau atitaisyti ir kartu at
siprašyti dėl Krivūlės leidėjų žo
dyje paliktos klaidos. Ten padė
kota J. Naujokaičiui, o turėjo bū

ti Pranui Naujokaičiui. Toliau 
noriu atsiprašyti kun. dr. Juozą 
Prunskį, kuris Lietuvių Enciklo
pedijos reikalais prašė pranešti 
jam Krivūlės bendradarbius. Aš to 
neatlikau, o tik jausmų paveiktas, 
parašiau gerb. kunigui apie savo 
vaikystės išgyvenimus Joninių 
dieną. 

"Reikia iškelti dr. Valterio Di
džio nuopelnus. Jis daug prisidė
jo prie "Krivūlės", buvo dau
giausiai išsilavinęs, pats inteligen
tiškiausias Mažosios Lietuvos Ta
rybos narys. Kai man buvo pa
vesta paruošti atsišaukimą į Prū
sų Lietuvos lietuvius vokiečių kal
ba, atsišaukimą parašiau. M. L. 
Taryba buvo bepriimanti tą ma
no atsišaukimą, bet dr. V. Didžys 
jį sukritikavo ir pasisakė prieš. 
Tada Taryba pavedė parašyti at
sišaukimą dr. Didžiui. Jis parašė 
vokiečių ir lietuvių kalfcomis. At
sišaukimas buvo išspausdintas 
"Krivūlėje" (p. 121) ir dar at
skirai 2000 egzempliorių. Norėta 
plačiau paskleisti tarp mažlietu-
viu, tačiau VLIKo perspėti, kad 
tada negalėtume išpildyti visų 
pažadų, tepaskleidėme 200 eg
zempliorių. Dr. Didžio parašyta
sis atsišaukimas padarė didelį įs
pūdi Mažosios Lietuvos gyvento
jams. Dr. Valteris Didžys buvo 

vienintelis iš M. Lietuvos Tary
bos narių, nuvykęs atsilankyti 
okupuotoje Lietuvoje. Kai jis lan
kėsi Bostone, jam buvo sutrukdy
ta aplankyti mane. Jau miręs. 

"Galiu susikalbėti arba gerai 
suprantu devynias kalbas. Visai 
sklandžiai kalbu bendrine vokie
čių kalba (hochdeutsch), taip pat 
ir vokiečių žemaičių (platt-
deutsch), kuria kalba šiaurės va
karų Vokietijoje. Todėl suprantu 
flamų bei olandų kalbas. Tarnau
damas Vokietijos kariuomenėje 
1917 - 1918 metais, pramokau su
sikalbėti dešimčia vokiečių kalbos 
tarmių." 

Albertas Puskepalaitis prenu
meruoja ir skaito beveik visą lie
tuvių išeivijos spaudą ir gauna iš 
Vokietijos mažlietuvių arba buv. 
Rytprūsių draugijų spaudos. Iš 
savo ribotų išteklių sukaktuvinin
kas skiria lėšų lietuviškoms orga
nizacijoms. Pastaruoju laiku įda
vė šimtinę "Alkos" bibliotekos 
statybai. Rūpinasi, kad jo surink
ta lituanistinė biblioteka patektų 
ten, kur ji galėtų būti panaudoja
ma mokslui. Linkime mielajam 
sukaktuvininkui atgauti sveikatą 
ir dar pasidžiaugti spaudos lo
biais. Jurgis Gimbutas 

Kultūros taryba ir 
Grove's muzikologine 

enciklopedija 
Jau du kartu (1978.111.18 ir 

VILI.) "Draugo" kultūrinio prie
do Kertinėje paraštėje buvo pa
liestas faktas, kad tarptautinio 
masto muzikologinė enciklopedi
ja "Grove's Dictionary of Music 
and Musicians" visai neužsime
nanti nei lietuviškosios muzikos, 
nei liaudies dainų. 

Dėl to mums skaudaus trūku
mo neliko abejinga JAV LB Kul
tūros taryba Vos tik pasirodžius 
"Draugo" kultūriniam priede (I. 
21.) dirigento Aleksandro Kučiū-
no straipsniui, Kultūros taryba 
susisiekė su autoriumi ir, aptaru
si reikalą, apsisprendė prašyti 
Lituanistikos instituto pagalbos. 
Jo pirmininkas dr. Jurgis Gimbu
tas sutiko Instituto, kaip moksli
nės institucijos vardu, kreiptis į 
leidyklą ir išsiaiškinti, kada nau
ja laida numatoma leisti ir ar y-
ra galimybė papildyti ją lietuviš
kąja muzika. Dir. Aleksandras 
Kučiūnas ir d r. Kostas Ostraus
kas pažadėjo, reikalui esant, pa
ruošti atitinkamus straipsnius. 

Taip pasiruošus, buvo laukia
mas atsakymas. Netrukus, birže

lio mėnesį, dr. J. Gimbutas su
laukė atsakyme is leidyklos Wa-
shingtono, D.G, skyriaus, o po 
poros savaičių gautas ir naujos 
Grove's Dictionary laidos redak
toriaus dr. Stanley Sadie Londone 
laiškas. Iš abiejų atsakymų pa
aiškėjo, kad straipsniai naujajai 
laidai buvę pradėti ruošti jau 
1970 metais, ir šiuo metu tekstai 
esą baigti rašyti. Naujos medžia
gos nesą galima bepriimti. Ta
čiau redaktorius užtikrino, kad 
naujojoj laidoj lietuvių liaudies 
muzika, o taip pat ir individua
lioji muzikos kūryba nesanti už
miršta. Ji būsianti tinkamai ap
tarta, nes leidykla, esą, pasitel
kusi muzikos specialistus iš pa
čios Lietuvos ir esančius už jos 
ribų. 

Taigi, lietuviškoji muzika 
naujojoje Grove's Dictionary lai
doje bus apibūdinta, tik įdomu, 
kiek objektyviai ir tiksliai, nes 
nežinome autorių. Belieka laukti 
ir įsitikinti. Kiek teko iš kitų šal
tinių patirti, naujoji laida galin
ti pasirodyti jau ateinančiais, Ly. 
1979 metais ir būsianti gerokai 
praplėsta, palyginus su 1954 me
tų laida. Tomų skaičius galįs net 
padvigubėti. 

(ra) 

Nauji leidiniai Vilniuj 
Vasarai baigiantis ir rudeniui 

artėjant, Vilniuje išleista apsčiai 
naujų knygų. Kai kurias reikš
mingesnes čia suminėsime. At
spausdinti nauji poezijos rinki
niai: Gedimino Jokimaičio "Tu 
esi vasara", Jono Strielkūno 
"Varpo kėlimas", Prano Raš-
čiaus satyrinių eilėraščiu knyga 
"Musę per pusę". Beletristikos 
knygų naujienos tokios: išleista, 
tenykščiu terminu tariant, ikita-
rybinės novelės antologija "Už 
saulę gražesnis" (stambus 535 
puslapių leidinys, pavadinant jį 
Juozo Grušo vienos novelės var
du; sudarė ir įvadą paraše *A. 
Zalatorius). pasirodė taipgi 
bendraautorių brolių Povilo ir 
Petro Dirgėlų romanas "Pogo-
dalis"; iš verstinės beletristikos 
minėtinas Tomo Manno "Už 
burtas kalnas" (pirmas tomas). 
Literatūros bei aplamai kultūros 
studijinei sričiai priklauso Adolfo 
Sprindžio monografija "Povilas 
Višinskis" (311 psl.). Visos mi
nėtos knygos išleistos "Vagos" 
leidyklos. "Minties" leidykla iš
leido Antano Daniliausko etno
grafinę apybraižą "Lietuvos 
miesto gyventojų materialinė kul
tūra XX a. (112 psl.). 
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Reta žemaitiška knyga 

PRANAS RAZMINAS 

A. P. Bagduons, PRUO GINTARĄ 
LONGĄ. Užvenčio tarme parašyti ei
lėraščiai, 93 psl. 27 puslapiai skirti Už
venčio tarmės pagrindams. Išleido 
Švėkšniškių draugija Chicagoje 1978 
m. Spausdino M. Morkūno spaustuvė, 
3001 West 59th Street, Chicago, 111. 
60629. Tiražas 400 egz., kaina 3 dol. 

Sia proga nesiryžtu vertinti pa
čios A. P. Bagdono tarmiškai su
kurtos poezijos, tačiau truputį 
stabtelėsiu prie pačios šios tar
mės. B bendrinės rašomosios kal
bos jau tikrai reikėtų versti pro
zą ar poeziją į žemaičių doni
ninkų ar dounininkų patarmes. 
Ir pačiam autoriui nieko kito ne
lieka, kaip tik prisipažinti, kad 
ir jis Prano Vaičaičio eilėtaštį 
"Yra šalis" išvertė į Užvenčio 
tarmę. Bagdonas nėra pirmas, ku
ris pasinaudoja savo tarme eilia
vimui. Kun. Kazimieras Ambra
zaitis, eržvilkietis, taip pat kūrė 
giesmes dūnininkų tarme (Gijs-
mių lobynas), o grįždami į pra
eitį jų ir daug daugiau rasime. 
Savo tarme yra rašę ir kitų tau
tų kūrėjai. Žinoma, čia populia
rumo sunku įsigysi, nes didžiajai 
daugumai poezijos mėgėjų ji ne
paskaitoma. Tad iš karto knyga 
tampa tarsi lyg seniena. Ir pati 
tarmės transkripcija nėra per to
buliausia. Bet čia galėtų tarti sva
rų žodį tik tarmių specialistas. 
Patį leidinį, tokį, koks jis paten
ka į skaitytojo rankas, galima 
drąsiai priskirti prie lietuvių kal
bos dialektologijos apraiškų. 

Reikia pasakyti, kad, eilėraštį 
skaitydamas, girdi savo tėvus ir 
senelius, kalbančius dūnininkų 
tarme. 

Knygos viršelis vaizduoja eže
rą ar jūrą, kurioje ir patys eilė
raščiai išmaudyti romantizmo jū
roje. Knygos gale duodama apie 
autorių biografinių žinių. Čia su
žinoma, kad autorius yra 1956 
m. išleidęs poezijos rinkinį "Su
temų ugnys". 

Sunku pasakyti, kas atsitiks su 
mūsų tarmėmis net netolimoj 
ateity. Galbūt būsimos generaci
jos jau nekalbės tarmiškai. Tai 
būtų labai didelis nuostolis bend
rinei rašomajai kalbai. Tada gal
būt kaimyninių kalbų įtaka su
stiprės, nes liet kalba bus neteku
si tarmių užtvaros. Dabartiniai 
komunistiniai dvarai yra mūsų 
tūkstantmečių tarmių didieji žu
dikai, nekalbant jau apie laikraš
čius ir kitą spaudą bei plačiai 
išplitusią įstaiginę biurokratiją. 
Tolimesnis gilinimasis į šiuos da
lykus jau išeina iš šio rašinė
lio rėmų. Cia būtų reikalinga 
tarmėtyros specialisto. 

Kalbant apie Bagdono kūry
bos tematiką, reikėtų pasakyti, 
kad nuo 1956 m. pasirodžiusių 
"Sutemų ugnių", jo kūryba ne
daug pasikeitusi —romantinis 
aspektas dominuoja ir "Pruo gin
tarą longą". 

Kad skaitytojas geriau pajustų 
bendrinės rašomosios kalbos ir 
Užvenčio šnektos, (tik jau ne 
tarmės, kaip autorius vadina) 
skirtumą, pacituosiu Prano Vai
čaičio keletą eilučių ir tas pa
čias eilutes, kaip sako A. P. Bag
donas, išverstas į Užvenčio šnek
tą: 

Yra šalis 

Yra šalis, kur upės teka 
Linksmai tarp girių ūžiančių, 
Ir meiliai tarpu savęs šneka 
Prie giesmininkų vieversių. 

Autorius šitaip verčia: 

Yr Šalis, kor opės tek 
Linksmee tarp girių ūžinčiun, 
£r meilee anuos tarp savis 

šnek 
Pry gysmininkų vivirsiun. 
Rinkiny 52 eilėraščiai. Vieni 

g jų stipresni, kiti silpnesni. Yra 
rinkiny ir keletas religinių eilė
raščių, tačiau juose jaučiama mū

sų giedamų giesmių įtaka. To
kiais būtų: Sėlava, Malda, Dyva-
leu Tievi. Rinkinio eilėraščiai 
suskirstyti į tris skyrius: Ten, kor 
Šatrija rymuo, Vuoi, gamta, gam-
teli ir Patem sau. Autorius pasi
reiškia poetiškesniais vaizdais, 
užmiršęs savo vienatvę, viso 
praradimo sielvartą. Gana origi
naliai vaizduoja Žemaitišką pa
vasarį: 

Išeja sauli už klietis 
I parudavusę lonką, 
£r viejų spamaa skylieti 
Užkluoja miedžių ronkas. 
Arba: 
Alyvų pompors praspruogis 
I longą pasibaldi, 
Elgesį mūsa išvuogis, 
Naujun svajuonių priželdins. 
Tokių originalesnių posmelių 

būtų galima parankioti ir dau
giau. Re'kia taip pat pastebėti, 
kad tarmiškai rašyti, kurti yra 
kur kas sunkiau, nes juk ir pati 

Prie • i i a l i l i n i i1¥t n 

veuroazio 

liaudis ne taip jau linkusi į poe
ziją ir mūsų poetui vargu ar ga
li eiti sektinu pavyzdžiu. Ir pa
tys poetiški posakiai kažkaip iš
eina grubesni. Kyla klausimas, 
ar poetas nebūtų daugiau laimė-

Nootr. Algimanto Kazio, S J. 

jes, kurdamas bendrine literatū
rine kalba. Tačiau jis turėjo vi
sišką laisvę pasirinkti vieną ar 
kitą. Bet apie tai galės spręsti 
literatūros istorikas. 

Nauji eidiniai 
• Albinas Baranauskas, RU

DENYS IR PAVASARIAI ARBA 
UŽPLYNIŲ PULTINEVICIUS 
NAMIE IR SVETUR. III dalis. 
Išleido Lietuviškos knygos klu
bas Chicagoje 1978 m. Viršelis 
pieštas dail. Vytauto O. Virkau. 
Spausdino "Draugo" spaustuvė, 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 
60629. Knyga 390 psl., kaina 8 
dol., gaunama "Drauge". 

Tai trečiasis ir paskutinis to
mas šios Albino Baranausko pla
čiai išgarsintos Užplynių Pultine-
vičiaus istorijos. Skaitytojams 
bus vienas malonumas šį seną 
pažįstamą vėl susitikti, grįžti į 
praeitį ir pasikalbėti, pasiūturiuo-
ti dabartyje. Anot knygos aplan
ko įvadinių žodžių, šioje trečio
je ir paskutinėje knygos dalyje 
autorius pateikia kiek platesnių 
žinių apie svarbiausiojo veikėjo 
šeimą, o taip pat papildo tuos 
jo buities faktus, apie kuriuos bu
vo prieš tai vos prabėgomis te-

fji 

ir daugiau dėmesio vertų elemen
tų". 

Visas knygos turinirris planas 
yra toks. Pirmiausia duodamas 3o 
psl. įvadas, svarstantis, kas yra 
tradicijos. Tai labai originali vi
sos šios temos studija, parašyta 
su Stasiui Ylai būdingu kruopš
tumu ir įžvalgos vizija. O to
liau eina jau didieji vestuvių dra
mos skyriai: I. Pasiruošimas ve
dyboms, II. Vestuvių apeigos, m . 
Marčios prmntuvės, IV Kūdikis 
naujoj šeimoj. Didieji skyriai dar 
dalomi į daugybę smulkesniųjų. 
Istorinio vestuvinio vyksmo eiga 
visur išmarginta puikiomis tau
tosakos ištraukomis, puslapiniais 
piešiniais bei vinjetėmis. Knygą 
taipgi nepaprastai puošia jos vi
duryje įdėti portfblio puslapiai, 
kur abiejų dailininkių viso pusla
pio apimties grafikos darbus pa
lydi trumpi komentarai su tauto
sakinių frazių vėriniais. 

Tokių temų, tokios apimties ir 
tokio meninio apipavidalinimo 
leidiniai rodo, kad išeivija, kaip 
kultūrinis vienetas, dar yra labai 
gyva, nesitenkinanti vien pigio
mis brošiūrėlėmis, bet siekianti 
ir knygų leidybos srityje paties 
aukščiausiojo skrydžio. O tai įma
noma padaryti, kai darbui užsi
angažavę žmonės į savo dalį ne
žiūri pro pirštus. Sia prasme ry
šium su šiuo leidiniu minėtinos 

mmmm 

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1978 m. rugsėjo mėn., Nr. 8. 
Religinės ir tautinės kultūros žur
nalas. Leidžia lietuviai jėzuitai. 
Redakcinė kolegija: Juozas Vaiš-
nys, S. J. (atsak. red.), Antanas 
Saulaitis, S. J., Anicetas Tamo
šaitis, S. J. Administruoja A. Li-
kanderienė. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: 2345 W. 56th 
Street, Chicago, 111. 60636. Meti
nė prenumerata — 6 doL 

Siame numeryje: Tikinčiųjų 
bendruomenė be kunigų? (A. 
Saulaitis, S. J.), Vakaro šešėliuo
se (D. Staniškienė), Adomas 
Jakštas-Dambrauskas (J. Miški
nis), Kelionė aplink Pacifiką per 
80 dienų, III (J. Vaišnys, S.J.), 
Bendruomenės panorama (St. 
Yla), Naujoji ūkinė santvarka 
(P. Daugintis, S.J.), Žmonės, su 
kuriais dirbame (G. Matulienė), 
Diena be džiaugsmo (T. Kezie-
nė), Sūnų motinoms (R. M.), 
Prašau (D . Lukšys), Tai priklau
so nuo mūsų (dr. K. Valiukienė), 
Kalba (J. Vaišnys, S.J.), Tėvy
nėje (D. ir G. Vakariai), Trum
pai iš visur (J. Pr.). Numeris 
iliustruotas Algirdo Grigaičio nuo
traukomis. 

Metinė prenumerata —10 dol. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: Karys, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y.L1207. 

Algirdas Budreckis rašo apie 
17 amž. bajorijos kivirčus Lietu
voje —"Kelias į Valkininkus — 
Lietuvos didikų sutemos". Apie 
keliones į tolimąsias erdves net 
su braižiniais aiškina B. Balčiū
nas. Mažeikių apskrities sukilėlių 
veiksmus, Vokietijos — SSSR 
karui prasidėjus, liečia A. Kens-
tavičius. Apie paskutines Dariaus 
ir Girėno laidotuves (1964 m.) 
rašo E. jasiūnas. Kalbinę sritį 
užgriebia Petras Būtėnas, rašyda
mas apie "gyveną" ir "gyveni
mą". Sių dienų lietuviškąsias dul
kes dulkina Jurgis Gediminėnas. 
O apie lenkų praeities intrigas ir 
sąmokslą Lietuvoje nepriklauso
mybės, pradžioje rašo Stepas Va-
ranka. Daug šauliškos kronikos, 
karinių žinių ir kt. Žurnalas 
iliustruotas. 

• Stasys Yla, LIETUVIU 
ŠEIMOS TRADICIJOS. Šeimos 

•kūrimo vyksmai. Portfolio-iliustra-
cijos: Zita Sodeikienė, Irena Mit
kutė. Išleido Amerikos Lietuvių 
bibliotekos leidykla (Lithuanian 
Library Press, Inc.) Chicagoje 
1978 m. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje. Tiražas 
1750 egz. Library of Congress 
Catalog Card No. 78-56657. 

pavardės: kalbą lygino Anicetas 
Tamošaitis, S.J., vertimus į ang
lų kalbą darė Saulius Girnius, ma i> ^urixi premjeros įvyksta se-

Diena su 
W. Shakespeare'o 

romėnais 
(Atkelta iš 2 psl.). 

kurinėje (žudynių) scenoje. Sio 
didelio aktoriaus nepažindamas 
ir programos neskaitinėdamas, ne
pagalvotum, kad prieš tris — ke
turias valandas jį matei cezario 
rolėje. 

Domini Blythe ilgai atminty 
liks abiejose rolėse: Lavinia, ne
kalta, jaunyste trykštanti gražuo
lė, ir Lavinia, išniekinta, bebal
sė, sutaršytais plaukais, sudrasky
tais rūbais. Ypač pastaroji, po 
sceną slankiojanti it šešėlis, ke
lianti šiurpą. 

Jennifer Phipps — Tamora ir 
Frank Maraden — Saturninus, 
savo sunkiose, šizofreniškose ro
lėse gebėjo publiką stulbinti. Ta
mora kai kuriose scenose galėjo 
būti žiauresnė (pvz. sūnus siun
dydama prievartauti Laviniją). 

Gabriel Charpentier ir Marcei 
Delambre muzika buvo įvairesnė 
negu Julius Caesar dramoje, bet 
kai kur į aną panėšėjo. Prievar
tavimų bei žudymų momentais 
ji išvirsdavo į kraupius, kurčius 
garsus, tartum kažkokių baisių 
girnų malimą. 

Stratfordo festivalio vaidini-

užsiminta. Tiems skaitytojams, 
kurie jau susipažino su dviem 
pirmosiomis dalimis, ši atsakys 
į visą eilę tada kilusių klausi
mų; o tiems, kurie jų dar netu
rėjo rankose, trečia dalis bus įva
das į Užplynių Pultinevičiaus gy
venimą, asmenį ir mintis. Auto
rius net mano, kad jo veikalas, 
kaip ir daugumas kitų knygų, iš
vis turėtų būti pradedamas skai
tyti nuo pabaigos: tada būtų 
daug lengviau suprantama pra
džia. Taipogi, jei kas neišsigalė
tų įsigyti visų trijų dalių, pata
riame pirkti vien trečiąją. Iš jos 
pasisemtomis žiniomis apie Už
plynių Pultinevičių bus galima 
nustebint; net senus jo pažįsta
mus. 

Kęstutis Girnius ir Nijolė Gražu-
lienė, techninis redaktorius — 
Petras Aleksa, rinkėjas —Alek
sandras Pakalniškis, jn., meninė 
priežiūra — Petras Aleksa ir Vin
cas Lukas. 

Ypač reikia pasidžiaugti šios 
knygos dailininkių indėliu. Zita 
Sodeikienė ir Irena Mitkutė su
gebėjo šią tradicinę temą kilste
lėti aukščiau trafaretinio jos vaiz
davimo, kūrybiniai ją praplėsda-
mos į etnologinės gelmės daugia
aukštes perspektyvas, kuriose 
buitinis realizmas susitinka su 
mitiniu siurrealizmu. 

Pagarbos vertas ir visas leidyk
los štabas, užsimojęs tikrai po-
lėkiniams darbams: viso šio lei-
dyklinio užmojo sumanytojas ir 
prezidentas Algimantas Kezys, 
S.J., ir kiti "štabistai" — dr. Kęs
tutis Girnius, Petras Aleksa, An
tanas Dundzila, Vincas Lukas, 
Saulius Girnius. 

Reikalą suprantantys mecena
tai taipgi yra didieji šio leidy
binio darbo varikliai. Tokiais yra 
ir čia minimos knygos pagrindi
niai mecenatai Petronėlė ir Mo
tiejus Strumskiai. Salia jų rikiuo-

zono vidury ar antroje pusėje, 
dažniausiai repertuare paliekami 
ir kitų metų sezonui. Nežinau, 
ar Titus Andronicus į kitą sezo
ną nusitęs. Jeigu ne, tai šios ma-
kabriškos melodramos publika čia 
nematys kitą ketvirtį šimtmečio. 

Džiaugiuosi, kad turėjau pro
gą ir tokį veikalą pamatyti, o pa
matęs jau daugeliui papasakoti. 

P. S. Rugpjūčio 28 Stratfordo 
festivalio vadovybė paskelbė, jog 
meno vadovas ir vyriausias reži
sierius Robin Phillips buvo prikal
bėtas savo pareigose pasilikti, iš
skyrus sekantį — 1979 m. sezoną. 
Padėjęs suplanuoti 1979-jų pro
gramą, vieneriems metams jis iš
važiuos pamatyti pasaulio, kitų 
teatrų ir pailsėti. Tai bus jo sab-
batical išvyka. 

PABALTDEEČIŲ 
FOTOGRAFIJOS 

PARODA 
NEW YORKE 

Pabaltiečių meno draugija 
BALTLA nuo spalio 28 iki lap
kričio S d rengia pabaltiečių 
meninės fotografijos parodą. Ji 
įvyks Ukrainiečiu institute, 2 
R 79 S t , prie Metropolitan 
Dailės muziejaus New Yorke, 
kur jau buvo surengta pabal
tiečių piešinių paroda ir poezi
jos popietė šį pavasarį. 

'Visi lietuviai meno fotogra
fai, iš arti ir iš toli, kviečiami 
dalyvauti. Bus galima išstatyti 
iki 6 darbų, įvairaus dydžio, 
nuo 8" x 10" Ud 16" x 20". po 
stiklu ar po plastika, ant kieto 
kartoninio pagrindo. 

Fotografijas atrinks mišri 
atrankos komisija (lietuvių, 
latvių ir estų). Registracija 
vyks iki spalio 5 d. Penkių do
lerių ($5.00) mokestį kartu su 
darbais prašoma siųsti ap
draustu paštu šiuo adresu: 
BALTTA c/o Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N. 
Y. 11207. Informacijos reikalu 
skambinti Alinai Staknienei 
(212) 523-8517. I 

•' 

Filmų įvairumai 
STASE SEMĖNIENE 

"HEAVEN CAN WA1T yra tik
rai puiki komedija, kokių dabar 
laukiam ir nesulaukiam. Tai tar
tum vakar dienos atodūsis, praėju
sio laikotarpio džiaugBmingas su
grįžimas į paprastą, nesudėtingą, 
švarų ir nepaprastai pramogingą 
filmą, kuriuo džiaugsis seni ir jau
ni, komplikuoti, daug reikalaują ir 
pasitenkiną mažu. Si komedija iš
šauks šypsnį ir juoką: šypsniu ly
dėsime meniskai parašytą turinį, o 
juokas prapliups, išsauktas puikių 
komiškų triukų. 

Turinys nėra naujas. Filmas pa
statytas pagal 1941 m. filmą 
"Here Comes Mr. Jordan". Tada 
jame buvo pasakojama apie profe-

Isionalą boksinką (Robert Montgo-
mery), sužeistą lėktuvo katastro
foje ir paimtą per anksti iš gyve
nimo. Ar galėtų jis sugrįžti į savo 
sužalotą kūną laiku, kad laimėtų 
čempionatą? 

Warren Beatty atpasakoja tą 
žavią istoriją (pats parašęs karta 
su Elaine May), pastatė, surežisa
vo ir svarbiausią vaidmenį suvai
dino tame puikiame filme, kuris 

dakdjos ir administracijos adre
sas: Franciscan Monastery, Ken-
nebunkport, ME 04046. Metinė ! yra kartu stebėtinas, šviežias, kaip 

rasa, ir senoviškas, kaip praeitų 
merų sniegas. 

prenumerata — 4 dol. 

Minima prof. dr. A. Maceinos 
persispausdi-

ISBN 0-932042-04-X. Leidinys di- Ferdinandas Kaunas, dr. Algis ir 

jasi ir kiti: Illinois Arts Council, 7 0 ™ ; t u s
u

u k a k t i s
K C 

Lietuvių fondas, dr. Petras ir Ste-1 n a n t • JO knygos Saules giesme 
fa Kisieliai, Zenonas ir Vanda 
Petkai, dr. Pranas ir Ada Sut-
kai, Konstancija Puzinienė, dr. 

• MOTERIS, 1978 m. liepos -
rugpjūčio mėn., Nr. 4. Lietuvių 
moterų žurnalas. Leidžia Kana
dos Lietuvių katalikių moterų 
draugija. Redaguoja Nora Kul-
pavičienė. Administruoja Br. Pa-
bedinskienė. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: 1011 College j niais leidiniais ši leidykla jau at 

delio formato, 180 psl., kaina — 
20 dol. 

"Lietuvių šeimos tradicijos" 
yra viena Amerikos Lietuvių bib
liotekos leidžiamos Amerikos lie
tuvių etninės enciklopedijos kny
gų. Kaip žinome, ligšiol išskirti-

St., Toronto, Ont. M6H 1A8, Ca 
nada. Metinė prenumerata — 10 
dol. 

A. Tyruolis rašo apie lietuvai
tę Adomo Jakšto poezijoje. Iš
laisvintųjų moterų temą užgrie
bia R Gaučys. įspūdžius iš prieš
karinių Bartininkų ir jų apy
linkių pasakoja S. Vilkauja. 
Spausdinama beletristinė Mari
jos R. Kuhlmanienės apybraiža. 
Su lietuvėmis moterimis Venecu-
eloje supažindina Aleks. Vai-
siūnienė. įspūdžių atskalas iš ke
lionės po Europą pasakoja Graži
na Krivickienė. įdomiai margi 
įprastiniai skyriai: Knygos, 
Moterys pasaulyje, Organizacinė 
veikla, Sveikata, Madų ir grožio 
pasaulis, šeimininkių kampelis. 
Numeris gausiai iliusrutotas 
nuotraukomis. 

• KARYS, 1978 m. 
mėn., Nr. 7. Pasaulio 

ruįpejo 
lietuvių 

karių-veteranų mėnesinis žurna
las. Redaguoja Zigmas Raulinai-
tis. Administruoja Leonas Bileris. 

spausdino šias knygas: "Palikę 
tėviškės namus" (Sv. Kazimiero 
ietuvių kapinės Chicagoje), Penn-
sylvanijos angliakasių Lietuva" ir 
"Lithuanians in muki-etnic 
Chicago". 

Leidinio apimtį autorius savo 
pratarmėje nusako taip: "Sis lei
dinys skirtas šeimų tradicijoms, 
kurios yra turtingiausios ir reikš
mingiausios visose visų tautų 
kultūrose. Čia apsiribojame šei
mos kūrimo vyksmais, pradedant 
nuo pažinties, einant prie sutar
ties ir santuokos, baigiant sutuok
tiniu vaisiumi — kūdikiu bei jo 
ugdymu Neliečiame socialinių, 
kultūrinių, religinių tradicijų bei 
tradicinių papročiu, kurie buvo 
išaugę šeimų bendruomenėse 
Patys šeimos kūrimo vyksmai 
daugiau praskleidžia tradicinę 
šeimos sampratą bei jos paskirtį, 
tėvus ir vaikų santykius ir ryšius 
dviejų šeimų, sueinančių į gimi
nystę. Tų veiksmų apeiginė bei 
simbolinė kalba yra tokia tur
tinga, kad akylas skaitytojas ras 

Violeta Pauliai, dr. Vacys ir dr 
Augusta Šauliai, Jonas Yla, Dana 
Kurauskienė, dr. Antanas ir Ele
na Razmai. 

• ŠV. PRANCIŠKAUS VARPE
LIS, 1978 m. rugsėjo mėn., Nr. 7. 
Mėnesinis religinio - patriotinio 
turinio laikraštis. Leidžia lietuviai 
pranciškonai. Redaguoja V. Gi
džiūnas, O. F. M. Administruoja 
Steponas Ropolas, O. F. M. Re-

Beatty, perrašydamas filmą, jį 
šiek tiek ir pakeitė. Boksas nėra 
čia žaidimas, bet — profesionalis-

mintis apie kenčiančiojo Kristaus k a i *įbo]M. 
paveikslą Ame krikščionio ewe- l ? 2 £ * b u v ę s a u k S t mokyWoje paveiKsią. Apie Knicscionio gyve ^ 4 ^ ^ f u t b o l o bd^j^ W v a i . 
nimą Evangelijos Šviesoje rašo S. j dina Joe Pendleton, Los Angeles 
B. Marijos prašymus Fatimos ap-1 Rams futbolo komandos žaidėją, 
reiškimuose sumini P. V. K. Apie mžeistą eismo nelaimėje ir atneš-
istoriškuosius atgailos kanaunin-! ^ I*1" anksti prie dangaus vartų 
kus Lietuvoje rašo V. Gidžiūnas,!?? d a " g u o?a uf "f*? **&**> 
r\ T; \JI e : i- • . , , . , (Buck Henry). Ar gali jo siela su-
O. F. M. Socialines enciklikos | ^ ^ l a i k / j g u t į f t į ^ k ū n ą > 
reikšmę liečia Kzl. Įdomius Pran- i kad jis laimėtų "Super Bowl"? Ne! 
ciškaus gyvenimo trupinėlius su- j Jo kūną spėjo sudeginti (kremato-
rankiojęs pateikia V. Gidžiūnas, į ritime). Tai baisiai nesmagu elegan-
O. F. M. Gale duodamas pranciš-;

 mksu? **• J o r d a n <Jam«* Maion) 
koniškos ir kitokios veiklos kroni-: ~ *™£: * e £ ° T

v a r t , ,
1

 u * T O i « ^ -r. , . . . . * J u laikinai jkisa Joe siela į multi-
ka. Puslapius parvamna Antano • milionieriaus kūną. 
Jasmanto, Leonardo Andriekaus, i Komedijos vienas puikių taškų 
kun. K. Žitkaus, Balio Augino po-; yra įdomi, suraizgyta intriga, to-
ezija ir šiaip iliustracijos. 

LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS 
LITHUANIAN FAMR.Y TRAOITIONS 

dėl nederėtų jos čia atidengti. Tik 
paminėsime, kad filme sutinkame 
ir milionieriaus žmoną (Dyan Can-
non) ir jo asistentą (Charles Gro-
din), kurie mylisi ir planuoja nusi
kratyti nenorimu vyru. Jaunasis 
futbolininkas milionieriaus kūną 
sutinka jauną anglę (Julie Chris-
tie), kurią jis taipgi labai roman
tiškai įsimyli. 

Stebint filmą, žiūrovas svarsto, 
kuo visa tai baigsis, o filmo gals 
džiaugiasi gražia meiles istorija. 

Visi anksčiau suminėti aktoriai 
*°d°. Jog J»e yra profesionalai. 
Kai kurie senokai nematyti dabar 
stebimi puikioje vaidyboje su di
džiausiu malonumu. 

Warren Beatty, gražios isvaia-
ios ir talentingas aktorius, parodė 
tikrąjjį sugebėjimą filme (šis 
jau 3-sis). 

Tiktai Hollywoodui galima būtą 
numesti priekaištą. Kodėl dabar 
neatsiranda rašytojų tu naujom 
įdomiom temom? Kodėl gabūs fil
mų statytojai ir režisieriai, kaip i} 
syki Beatty, turi griebtis seną 
(kad ir labai puikių, bet vis tiek 
oe saujų) tarnų perdirbimo? 

: 
: 
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