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Birutės Pūkelevičiūtės „Viešnagė už
sienyje“.

Iš naujosios šveicarų poezijos: Max 
Bolliger eilėraščiai.

Rašytojui Vytautui Tamulaičiui 70 
metų.

Vandos Balukienės paroda Galerijoje.

Mūsų tapytojai Europoje
“Russische Malerei heute” — 

taip pavadinta Vokietijos di
džiuosiuose miestuose dabar 
eksponuojama šiuolaikinio ta
pybos meno darbų kolekcija iš 
Sovietų Sąjungos. Iš Vokie
tijos paroda keliaus dar į Briu
selį, Paryžių ir Romą. Kaip ir 
reikia tikėtis, iš tų 36 “rusų” 
menininkų, kurių darbai buvo 
vakariečio parodos rengėjo 
Henri Nannen atrinkti, vienas 
yra estas, du yra latviai, net 
penki yra lietuviai: Ionas 
Antanovich Cheponis, Antas 
Martino Gudaitis, Vladis Niko- 
laevich Karataius, Augus
tinas Savitskas, Ionas Kasio 
Shvazhas.

Tas pats Henri Nannen 
parodą apibūdina, kaip labai 
nesensacingą — nė meniniu, 
nė politiniu požiūriu. Ir tas tei
sybė, jeigu lankytojas joje pasi
genda to, kas vadinama nau
jos meninės išraiškos 
ieškojimu, tai pasiges ir įpras
tinio socialistinio realizmo 
konvencijų. Kodėl taip yra, 
įvade į parodos katalogą svars
to meno kritikas Hans 
Platschek, bandydamas aiškin
ti dabartinę menininkų padėtį 
Sovietų Sąjungoje ryšium su 
valdiška politika meno atžvil
giu, statančia meną priešais 
visuomeninių uždavinių sumą 
ir lengvai maišančia meną su 
agitacija. Šioje parodoje, sako 
Platschek, vis dėlto užčiuopia
mas kitoks meno supratimas, 
negu tuose patetiško natū
ralizmo pavyzdžiuose, kurie 
dar tebekaba daugelyje sovie
tinių muziejų ir viešųjų įstai
gų, kaip sienos dekoracija ar 
dokumentas, jeigu dar nebuvo 
nugabenti į sandėlius. Už iš
saugotą sveikesnę pažiūrą į 
meną Sovietų Sąjungoje reikia 
dėkoti Anatolijui Lunačars- 
kiui, kuris dar nuo revoliucijos 
laikų priešinosi valdžios pas
tangoms diktuoti meninin
kams, kritikavo “herojinį rea
lizmą,” ir globojo naujas meno 
kryptis sekančius dailininkus 
nuo bandomų jiems uždėti 
grandinių. Lunačarskio tei
gimu, menas ir gyvenamoji tik
rovė autentiškai susitinka tik 
tada, kai subjektyvaus meni
ninko kūrybinė drąsa sutam
pa su visuomenine drąsa. O tai 

reiškia, pasak Platschek, kad 
“galima buvo kažin kiek pri
kalbėti apie oficialųjį, t.y. vie
šąjį, meną, bet tuo pačiu metu 
reikėjo ir kaip nors sau išsiaiš
kinti, kad ne Leonidas Brež
nevas nutapė šiuos paveiks
lus, bet dailininkai, kaip 
Natalija Nestorowa ar Igor 
Obrosow, ir kiti tapytojai tarp 
30 ir 40 metų amžiaus.”

Parodai būdingi, anot Pla
tschek, trys nauji bruožai, iš ku
rių galima kai ką patirti apie 
sovietinio meno dabartinį po
būdį aplamai. Pirmiausia, 
pagaliau vėl grįžta tapyba 
kaip tapyba, nustojusi būti tik 
pakaitalu filmui, fotografavi
mui ar televizijai. Tapyba vėl 
ieško savo pačios temų ir jas 
apipavidalina pagal vaizduo
jamojo meno technikos rei
kalavimus. Antra, dauguma 
šios parodos menininkų žvel
gia atgal į moderniojo meno 
tradiciją, lyg į primirštą meni
nę kalbą. Siužetuose jie kar
tais sąmoningai atkartoja 
ankstesnius menininkus, kaip 
Natalia Gončarova ar Mare 
Chagall. Arba socialistinio 
realizmo konvencijos panau
dojamos išvirkščiam tikslui — 
kaip pastebi vienas iš meni
ninkų: Mes norime paradi
niams paveikslams su jų opti
mizmu priešpastatyti tokį 
stilių, kuris parodo žmogaus 
gyvenimo sunkumą ir jo tiesą. 
Ir trečia, nemažai parodos dar
bų, kadangi jie yra tapyba, o 
ne fotografija, linksta į aba- 
traktizmą.

Bendras parodos įspūdis la
bai nevienodas. Kai kur techni
ka gan primityvi, netrūksta ir 
politinių paveikslų, netrūksta 
idealizuotų visuomenės vaiz
dų (pvz. viename paveiksle la
bai gražūs jaunuoliai, susėdę 
pajūry prie laivelio, ilgesingai 
žvelgia į tolį), nei dailių gam
tos vaizdelių, ar gėlių pu kščių 
salidnų dekoracijai. Iš ki s pu
sės, gyvai jaučiasi dailininko 
privatus savo siužetų pasirin
kimas — Nestorovvos “Pusry
čiai parke” rodo nusisukusią 
moters figūrą ir jos šone dvi 
rankas, piaustančias lėkštėje 
mėsą, toliau tiesiasi parko ta
kelis su statulų pjedestalais —
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Genetinė inžinerija
BRONIUS POVILAITIS

(Straipsnis parašytas pagal paskaitą, 
skaitytą Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos XII suvažiavimo Gamtos 
mokslų sekcijoje, St. Petersburg 
Beach, Florida, 1982 m. lapkričio mėn. 
25 d.).

*
Žodžių derinys „Genetinė 

inžinerija“ prieš kokią dešimtį 
metų dar buvo iš viso nežino
mas. Šiandien ši sąvoka jau 
atstovauja gana plačiai biolo
gijos mokslų sričiai. Tačiau šią 
mokslo sritį vis dažniau ima
ma vadinti paprastesniais ir 
daugiau aprašančiais termi
nais, kaip „Genetinė bran
duolinių rūgščių manipulia
cija“, „Branduolinių rūgščių 
manipuliacija“ ar „Rekom- 
binuotos DNR technika“.

Pačioje pradžioje s aitytojui 
bus naudinga susipažinti ar 
prisiminti vieno kito termino, 
vartojamo biologijos moksluo
se, trumpą apibrėžimą ir 
paaiškinimą. Kiekviena 
organizmo celė yra sudaryta iš 
bent dviejų pagrindinių dalių, 
citoplazmos ir branduolio. 
Augalų celės dar turi gerai 
išvystytas sieneles. Branduo
lyje randami tam tikri siūle
liai, arba chromosomos. Tai 
aukštesnieji organizmai, arba 
eukariotai. Vienaceliai 
organizmai, kaip bakterijos, 
branduolio neturi ir vadinami 
prokariotais. Jie savo citoplaz- 
moję turi tik vieną žiedo 
pavidalo chromosomą — 
bakterijose.

Organizmo paveldėjimo 
vienetai yra vadinami genais 
ir jie užima fiksuotą poziciją 
ant chromosomos. Genai turi 
specifinį 
Chemiškai 
maža, 

efektą fenotipui, 
genas tai labai 

gerai organizuota

Augustinas Savickas Kristus (aliejus, 130x155.5 cm) 1981
IA Aiuolaikinės tapybos Sovietų Sąjungoje parodos, vykstančios Aiais metais Vakarų Europoje.

sraigtinę 
dvigubą 

struktūros

medžiagos dalelė, aukšto 
molekulinio svorio, ir yra 
deoksiribozės branduolinės 
(nukleinės) rūgšties molekulė, 
arba sutrumpintai „DNR“. Ši 
molekulė yra sudaryta iš fosfo
ro rūgšties ir pentozės cukraus 
skeleto, prie kurio tam tikra 
tvarka yra prisijungusios 
pirimidino ir piurino bazės: 
piurinai — adeninas ar guani- 
nas, ir pirimidinai — citozinas 
ar timinas. Dvi virvelių 
pavidalo molekulės yra laiko
mos viena prie kitos vandeni
lio ryšiais tarp adenino ir 
timino, ir tarp citozino ir 
guanino. Tokia porinė DNR 
erdvėje sudaro 
struktūrą arba 
spiralę. Porinės
fragmentas, sudarytas iš 
vienos piurino ir vienos pirimi
dino bazės, yra vadinamas 
nukleotidu. Viename gene 
priskaitoma tokių nukleotidu 
nuo kelių šimtų ligi kelių 
tūkstančių. Cheminis net ir 
vieno nukleotido pakeitimas 

I gali ir kurią nors organizmo 
savybę pakeisti. Tai mutacija.

DNR yra visuose gyvuose 
organizmuose randamas 
cheminis paveldėjimo kodas. 
Tūkstančiai tokių genų yra 
prijungta prie celės branduoly
je esamų chromosomų. Pilnas 
genų ir chromosomų komplek
tas randamas kiekvienos 
aukštesniųjų organizmų celės 
branduolyje.

Genetika yra biologijos 
mokslo šaka, tirianti organinę 
variaciją ir paveldėjimą, tuo 
būdu genetika yra mokslas 
apie genus. Genetikos mokslui 
rūpi veisimosi procesas, evoliu
cija ir pati gyvoji medžiaga.

Dr. Bronius Povilaitis

Šis mokslas padeda pagrindus 
augalų ir gyvulių selekcijai, ir 
kai kurioms medicinos 
šakoms. Gi esminė inžinerijos 
žymė yra planavimas, arba 
projektavimas, ir todėl gene
tine inžinerija pavadinta tik 
ką išvystyti ir suprasti genų 
manipuliacijos metodai, pagal 
iš anksto sudarytą žmogaus 
planą sukuriant naujas, 
seniau dar negalimas, genų 
kombinacijas.

Genetinės inžinerijos pradžia 
laikoma 1973 ir 1974 metai, 
daugiausia remiantis Stanley 
Cohen (Stanfordo universi
tete) ir Herbert Boyer 
(Califomijos universitete San 
Francisco) tyrinėjimais. Daug 
technikinių metodų yra tie 
patys, kurie buvo išvystyti 
mikrobų genetikoje. Ir iš tikrų
jų studijuojant genų struktū
ros ir funkcionavimo mole
kulinę bazę, bakterijos turi 

irmenybių prieš kitus oganiz- 
mus, nes jų celės turi nepaly
ginamai mažiau DNR negu 
kitų organizmų celės, ir, be to, 
gali greitai ir pigiai išauginti 
nepaprastai dideles celių 
kolonijas.

Labai svarbus atradimas 
buvo tai, kad bakterijos, šalia 

savo žiedo pavidalo chromo
somos, kiekvienoje celėje dar 
turi po vieną ar daugiau mažų 
žiedo pavidalo DNR struktū
rų, vadinamų plazmidėmis, 
kurios turi nedaug papildomų 
genų. Jos dalijasi sinchroniš
kai su pagrindine bakterijos 
chromosoma, o kartais ir daug 
greičiau. Izoliavimas bakteri
jose randamų sudėtingų 
baltyminio tipo organizmo 
junginių enzimų, vadinamų 
endonukleazėmis, .apribojimo“ 
enzimais ar restriktazėmis, bu
vo vienas lemiančių žingsnių 
genetinei inžinerijai išvystyti. 
Šitie enzimai buvo atpažinti, 
kaip bakterijos apsauga prieš 
svetimą DNR, kokiu nors būdu 
atėjusią iš kitų organizmų. 
Tokių enzimų jau surasta 
keliasdešimt rūšių. Kiekvie
nas iš jų skaldo DNR į skirtin
gas ir specifines trumpas sekci
jas, nuo 4 ligi 8 bazių porų 
(nukleotidu). Tokių sekcijų 
galai yra vienasiūliai ir 
simetriški. Esant tinkamoms 
sąlygoms, tokie komplemen- 
tiniai, ar lipnūs, sekcijų galai, 
kilę iš tos pat ar iš kitos 
molekulės, gali vandenilio 
ryšiais vėl susijungti ar 
„sulipti“.

Šio sekcijų galų lipnumo 
dėka yra galima į plazmidę 
įjungti sekcijas iš svetimos 
DNR: atidaromas plazmidės 
žiedas ir svetima DNR 
suskaldoma į segmentus, 
veikiant tam pačiam enzimui, 
sumaišoma ir leidžiama sekci
jų galams sulipti. Pastovumui 
užfiksuoti šioje procedūros 
vietoje naudojamas dar kitas 

..enzimas - DNR ligazė. Skirtin
gų restriktazių gausumas įgali
na perskelti DNR molekulę 
tyrinėtojo pasirinktoje vietoje. 
Naudojantis šiuo metodu, bet 
koks parinktas DNR frag
mentas, nežiūrint jo kilmės, 
gali būti inkorporuotas į 

atitinkamai parinktą plazmi
dę.

Kad tokia rekombinuota 
plasmidė daugintųsi, reikia ją 
inkorporuoti į bakterijos celę. 
Dažniausia tokiems tyrimams 
naudojama bakterija yra 
žmogaus žarnyno lazdelė 
Escherichia coli, tačiau ji labai 
mažai plasmidžių tepaima iš 
aplinkos. Modifikuojant bakte
rijos paviršių temperatūros 
pagalba ir pridedant sub- 
stratan kalio chlorido, inkorpo
ravimo dažnumas gali būti 
pakeltas. Visvien ši procedūra 
nėra pakankamai efektyvi, nes 
gal tik viena plazmidė iš 
milijono yra inkorporuojama, 
be to, tik nedaug tų inkorpo
ruotųjų turės dirbtinai įvestą 
sekciją

Genų manipuliacija 
prokariotuose nesudaro sunkių 
problemų. Daugumai tyrinė
tojų betgi labiau rūpi ši 
manipuliacija eukariotuose, 
t.y., aukštesniuosiuose 
organizmuose. Pagrindinės 
problemos ir eukariotuose yra 
tos pačios: įvedimas svetimos 
DNR, tos DNR stabilizavi
mas, vėliau transkripcija ir 
transliacija, vedanti į 
reprodukciją. Eukariotuose ta 
kryptimi yra kol kas dar labai 
mažai tyrinėjimų keliu 
pasiekta.

Sėkmingi rekombinuotos 
DNR tyrinėjimai parodė, kad 
tarp organizmų rūšių egzis
tuojantis veisimosi barjeras 
gali būti nugalėtas ir tuo būdu 
skirtingos organizmų rūšys 
gali būti tarpusavy maišomos. 
Senesnioji gi kryžiavimo 
praktika rodė, kad tik tam 
tikrais retais atvejais kryžia
vimas tarp rūšių galėjo būti 
kiek sėkmingas, bet tarp 
genčių buvo veik nežinomas. 
Todėl fantastiniams pareiški
mams ir spekuliacijoms atsi
darė plati dirva. Dieninė 
spauda, televizija ir kitos 
viešosios komunikacijos siste
mos į tai atkreipė pilną savo 
dėmesį, pradedant nuo galimy
bės sudaryti esamas ir dar 
nežinomas žmogaus ir kitų 
organizmų ligas, ir einant taip 
toli, kaip sudarymas žmogaus 
roboto ar monstro, kuriuos 
neatsakingi žmonės ar diktato
riai galėtų panaudoti savo 
juodiems tikslams.

Pastarieji technologiniai 
pasiekimai neabejotinai duotų 
daug naudos sprendžiant teori
nes biologijos problemas. 
Buvo, ir dar yra, nuomonių, 
kad tuo keliu galėtų būti 
pagaminta naujų, gal ir žalin
gų, ar net užkrečiamų DNR 
elementų, kurių savybių 
niekas negalėtų iš anksto 
atspėti. Daug kam atrodė, kad 
šis pavojus, gal ir retas, yra 
galimas ir realus, jei tokia 
žalinga DNR paspruktų vieno
kiu ar kitokiu būdu iš labora
torijos ribų ir paplistų žmonių 
visuomenėje. Šis pavojus daug 
kam atrodė didelis ypač dėl to, 
kad šiuose tyrinėjimuose 
naudojama veik išimtinai 
žmogaus žarnyno bakterija, E. 
coli.

Neaiškumai ir abejonės 
paskatino šios srities 
mokslininkus persvarstyti 
problemą ir sustabdyti bet 
kokius tyrinėjimus gyvųjų 
organizmų genetinės manipu
liacijos srityje. Buvo siekiama 
surinkti daugiau informacijos, 
kol dar ši be galo greit 
besivystanti mokslo sritis per 
daug neišsipPtė ir kol dar 
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Genetinė inžinerija
(Atkelta iš 1 psl.) ją buvo iš naujo atkreiptas
galima ją sukontroliuoti. Buvo . tyrinėtojų dėmesys, tikrinant
siekiama nustatyti saugias 
rekombinuotos DNR tyrimams 
procedūras.

JAV valstybinis sveikatos 
institutas 1976 m. paskelbė 
tokias taisykles tyrinėjimams, 
vykdomiems su federalinės 
valdžios pinigine parama. Jose 
fizinės apsaugos priemonės 
numatytos tokios, kad pati 
eksperimento procedūra būtų 
pakankamai izoliuota ir 
apsaugota nuo aplinkos, pagal 
įgytą patyrimą užkrečiamųjų 
mikroorganizmų laborato- 
rijpse. Biologinės apsaugos 
priemonės numatytos tokios, 
kaip naudojimas mutacijos 
pagalba suluošintų organiz
mų, kad rekombinuota DNR 
negalėtų išsilaikyti kasdieni- 
nėmis aplinkos sąlygomis.

Panašūs saugumo nuostatai 
buko paskelbti Anglijoje 1977, 
Kanadoje 1978 metais. Visos 
paskelbtosios taisyklės tuo 
tarpu neturi įstatyminės galios 
— jos yra savanoriškos. 
Didžioji dauguma tokių 
tyrinėjimų yra galimi tik su 
valstybės pinigine parama. 
Nesilaikantieji taisyklių, 
aišku, negautų reikalingos 
paramos. Privatiniam sekto
riui kol kaB yra galimas tik 
moralinis spaudimas.

Kadangi genetinės manipu
liacijos eksperimentuose be 
bakterijų ir jose esamų plazmi- 
džių kol kas dar neapsieina
ma, o žmogaus žarnyno 
bakterija E. coli tyrinėjimuose 
jau iš seniau buvo žinoma, tat į

ar "ši bakterija būtų galima 
DNR manipuliacijos tyrimuo
se saugiai panaudoti, ar bent 
sumažinant tariamą pavojų 
ligi priimtinų ribų. Daugelis 
papildomų tyrimų, parodė, kad 
E. coli rasė K-12 gali žmogaus 
žarnose išeilaikyti gyva tik 
kelias dienas, ir nors ji ten gali 
trumpą laiką net daugintis, bet 
eventualiai pašalinama iš 
sistemos. Be to, žemas plazmi- 
džių persodinimo dažnumas, 
nežiūrint didelių K-12 dozių, 
reiškia, kad labai maži šansai 
įvykti akcidentui.

Jeigu jau ir susidarytų 
patogeninė E. coli, tai 
laboratorinių užkrėtimų isto
rija žino tik kelis atvejus^ 
kuriais laboratorijose dirban
tieji perdavė infekciją kitiems 
asmenims. Daugumas šių 
užkrėtimų buvo per skysčių 
lašelius, išmetamus į orą, 
užsikrėtusiems asmenims ko
sint ar čiaudant. Betgi E. coli 
šiuo būdu negali plisti, nes ji 
randasi žarnose.

Žymūs pasiekimai moleku
linės genetikos srityje davė 
progos spekuliacijoms apie 
galimą naujos rekombinuotos 
DNR technologijos panau
dojimą žmogui. Nemaža 
pareiškimų buvo pernelyg 
fantastiški ir neparemti fak
tais. Tačiau tai kėlė ir dar tebe
kelia pamatuotą susirūpinimą 
plačioje visuomenėje, kuri, 
gąsdinama galimu atominės 
energijos panaudojimu ne 
taikos reikalams, yra taip pat

lengvai sujaudinama galimo 
kišimosi iš šalies į pačią vidi
nę žmogaus prigimtį.

Svarstant pašalinio įsikiši
mo į žmogaus biologinę 
prigimtį problemą, pravartu 
trumpai prisiminti kai kurie 
dabar jau gerai žinomi faktai. 
Vienas iš tokių pagrindinių 
faktų yra tai, kad žmogaus 
augimą ir vystymąsi, prade
dant nuo kiaušinėlio apvaisini
mo ligį jau išsivysčiusio 
organizmo mirties, kontroliuo
ja genai, randami kiekvienos 
gyvo organizmo celės branduo
lio chromosomose. Kai kurios 
organizmo savybės yra 
kontroliuojamos mažo genų 
skaičiaus, pvz. žmogaus 
kraujoplūdžio liga hemofilija. 
Tačiau tokių genų organiz
muose yra nedaug. Didžioji 
dalis savybių yra rezultatas 
daugelio genų veikimo, pvz. 
kiekybinės savybės. Manoma, 
kad žmogus turi šimtus 
tūkstančių genų toms poli- 
geninėms savybėms išvystyti. 
Tie genai gal ir nedaug skiria
si vienas nuo kito savo chemi
niu sudarymu. Kadangi šios 
rūšies pavienių genų, atskirai 
paimtų, įtaka savybės išvysty
mui paprastai yra labai maža, 
todėl šios įtakos ribotomis šių 
dienų priemonėmis praktiškai 
negalima pastebėti, ypač 
matuoti, identifikuoti ir tyrinė
ti. Dėl tų priežasčių plačioji 
publika poligeninį paveldė
jimą nepakankamai gerai 
įsivaizduoja. Šitoks savybių 
paveldėjimo būdas, atrodo, yra 
svarbi apsaugos priemonė nuo 
nereikalingo iš šalies kišimosi 
į žmogaus biologinę prigimtį.

(Nukelta į 4 psl.)

Jonas Švažas J t Gatvės vaizdas (aliejus, 75x89.6 cm) 1976

Jonas Čeponis Vakaras (aliejus, 80x110 cm) 1982

IA Aiuolaikinės tapybos Sovietų Sąjungoje parodos, vykstančios šiais 
metais Vakarų Europoje.

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.) ' 

viskas sutrumpinta ir neiš
baigta, bet todėl žaisminga. 
Obrosowo “Saunoje” moters 
kūno, vandens dubenų ir puo
do apvalumas žaidžia priešais 
tiesias linijas — sienojų rastų, 
suolų, langelio (pro kurį vėl 
matosi tiesūs ūkio trobesiai, 
tvora ir apvalus šieno kūgis bei 
sniego kauburiai). Vienintelės 
ryškios spalvos — juodas ap
valus objektas priešaky, ap
verstas mėlynas puodelis kai
rėj ir intensyviai raudoni 
moters plaukai drobės viršuj 
savo sudaromu trikampiu efek
tyviai prirakina žiūrovo akį. 
Bet šiaip parodos darbų kolo
ritas labai niūrus.

Duesseldorfe, kur šią parodą 
teko matyti, vienintelis išsta
tytas lietuvio paveikslas buvo 
ir vienintelis darbas religine 
tema — tai Augustino Savicko 
“Kristus” (aliejus, 130 x 155.5 
cm), nutapytas 1981 metais. 
Tačiau jam duota išskirtinė 
vieta parodos patalpose — vie
nui vienas kabo ant skersinės 
sienos salės vidury, ir jis tur
būt yra parodoje įdomiausias. 
Kaip ir dauguma parodos dar
bų, jis yra tamsių žemės spal
vų — ruda, žalsva, juoda, tik 
kairiame šone — drąsus, abs
traktus lango mėlynas lopas. 
Pati KristhuS figūra yra me
dinės mūkos paveikslas, be 
kryžiaus, tik rankos aukštai iš
keltos, gal net į kumščius su
gniaužtos, nusvirusi galva ir 
nuleisti akių vdkai gal kiek pri
mena rūpintojėlio pozą.

bodį daugelyje darbų vis dėlto 
įstengia prasiveržti gal ne tiek 
sielvartas, kiek ilgesys tam pa
čiam gyvenimui daugiau švie
sos. O tai vertinga šių me
nininkų dovana žiūrovai, ypač 
kad gretimose tos pačios 
Duesseldorfo Kunsthalle salė
se galima apžiūrėti kur kas 
platesnio masto ir darbais 
gausesnę tik vieno sovieti
nio menininko Deinekos paro
dą — tikrai “herojiško realiz
mo” drobes (net ir jo motina su 
kūdikiu labiausiai ryški savo 
raumeninga nugara), viso jo 
plakatinio meno ir grubių anti
religinių karikatūrų pavyz
džius.

Tiesa, ši paroda yra skirta 
paveikslų pardavimui (be abe
jo, todėl ji net devyniuose 
Vakarų Europos miestuose ro
doma), tik keletas jų buvo so
vietų valdžios paskolinti, kad 
sudarytų geresnį dabartinės 
tapybinės kūrybos vaizdą jų 
šaly. Kyla nešventa mintis — 
jei išeivijos lietuviai būtume 
tikrai turtingi, arba neturė
tumėm taip aiškių kitų prio
ritetų savo lėšas lietuviškiems 
tikslams naudoti, gal būtų 
įmanoma kai kuriuos iš lietu
vių menininkų darbų nupirkti 
ir kartu su kitais darbais juos 
čia turėti, kol jie grįžtų į nepri
klausomą Lietuvą. Gal tai bū
tų pats iškalbingiausias atsa
kas tiems, kurie Šiuo metu juos 
pasauliui reklamuoja, kaip ru
sų dailę. Bet gerai, žinoma, ir 

r tai, jeigu nors kai kurie iš jų, 
- - - - . nežiūrint kieno nupirkti, galė-

tų likti Vakarų1 meno centruo- ,(n, 
Gyvenimo džiaugsmo užuo- j Se 7ir tai Jau bflt^ men\ Z 

minų iš parodos išeisi nepaty-' ninkH . Privertas langas i 
ręs, bet pro jo pilkumą ir nuo- Pasaulį. fa.
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Viešnagė užsienyje
Birutė Pūkelevičiūtė

Redakcijos prierašas: Neseniai pasi
rodė nauja Birutės Pūkelevičiūtės knyga, 
"Marco Polo Lietuvoje" (Lietuviškos kny
gos klubas). Ta proga ketinome su autore 
pasikalbėti spaudos skiltyse. Tačiau, Biru
tės nuomone, įprastiniai pašnekesiai skai
tytojams gali būti nusibodę. Todėl vietoj 
“intervieio” ji “Draugui" parašė čia spaus
dinamą istorijėlę.

Perskaičiusi prancūzų rašytojos Simone 
de Beauvoir knygą apie “antrąją lytį”, ją 
piktai išmečiau: buvau įtūžusi, įžeista, 
įskaudinta! Ne todėl, kad rašytojai būčiau 
nepatikėjusi. Priešingai, patikėjau. Ji man 
išaiškino ir įrodė, kad vyrų pasauly mote
rys nėra lygiateisės. O aš to nežinojau! 
Plūkavau lygybės iliuzijoj. Kokiu bū
du tai įvyko?

Pirmiausia: buvau vienturtė. Tėvai (pa
sakojo man giminės) labai džiaugėsi, kad 
jiems iš viso gimė koks nors vaikas, todėl 
visai negailestavo berniuko. Be to, pašvilp- 
kit, prancūzės! Lietuvės moterys niekad vy
rų žaislais nebuvo, ir niekas jų nekaltybės 
diržais neapkalinėdavo, kaip elgdavosi su 
jumis.

Gimnazijoj mėgdavom žaisti tokį žaidi
mą: ant ilgos popieriaus juostos prirašyda- 
vom daugybę profesijų, tada susukdavom 
ją į tūtelę ir duodavom viena kitai traukti. 
Ten, kur tavo pirštas sustos, tuo būsi. Tarp 
įvairių profesijų buvo ir “prezidentė”. At
seit, mums nekilo jokių abejonių, kad mer
gaitė gali tapti valstybės prezidente. Tik 
reikia turėti galvą ant pečių. Juk moteris 
buvo Steigiamojo Seimo pimininkė, juk 
moteris tvarkė mūsų opozicinę partiją! 
Ar daug betrūksta iki prezidentės?

Tačiau profesijų juostelėj aš norėdavau 
ištraukti ne “prezidentę”. Buvo kitas ma
giškas žodis, kuris mane viliojo: “keliauto
ja”. štai kas! Palangos moterų pliaže ma
ma man sykį parodė pajūriu stamantriai 
žingsniuojančią būtybę — kūnelis saulėj 
beveik į spirgą sučirškėjęs, ant galvos bal
ta “panamos” kepurė, strėnos perrištos 
rankšluosčiu. Tai esanti labai protinga mo
teriškė, archeologijos daktarė; ji apkeliavo 
Egiptą ir, sakoma, net atsivežė į Kauną mu
miją... Nuo to laiko aš taipgi užsigeidžiau 
tapti keliautoja.

Bet laikas bėga, o niekur nepajudu. Jau 
man keturiolika metų, ir dar nesu kojos iš
kėlusi iš Lietuvos. Tik sapnuoju keliau- 
tojiškus sapnus: po Egipto žvaigždėmis 
joju ant kupranugario, Eifelio bokšte geriu 
limonadą. Eitkūnuose atidarau karklinę 
skrynią, ir visi muitininkai netenka žado — 

mumija! Taip: vežuosi į Kauną mumiją ir 
aš.

Taigi, nors dar nekeliauju, bet kelio
nėms dvasiniai ruošiuosi.

Man patinka užsimesti paltą ant pečių 
ir einant gatve stebėti saulės nudriektą sa
vo šešėlį. Atrodau lyg su pelerina. Labai ke- 
liautojiškai. Ypač jeigu dar pasistatau api- 
kaklę. Tokiai žmogystai tik lipti tilteliu į 
laivą, kai tūtuoja pakrypę jo kaminai ir 
krantinėj griaudžia dūdų orkestras. Arba: 
mojuoti nuo paskutinio vagono platformė- 
lės, kai vis daugiau įsišnopuoja traukinys, 
palikdamas Kauno stotį. O perone susirin
kusi ir nosinėlėm atmojuojanti minia žino: 
ten nuvažiavo didžiai protinga moteris, 
garsi keliautoja, kuri parsiveš į Kauną mu
miją arba bent šventąjį egiptiečių vabalą 
“skarabėjų”.

Ir pagaliau — kelionė!
Ne į Egiptą, ne į Paryžių — arčiau. Į 

Gardiną. Bet vis tiek — į užsienį.
Nes dabar jau galima į Gardiną nuva

žiuoti.
Lietuva, priversta ultimatumo, užmez

gė diplomatinius santykius su Lenkija; jau 
išduodami pasai kelionėms. O kiek mes per 
lenkų ultimatumą išsidraskėm! Daugiau, 
negu už metų vokiečiams atplėšiant Klai
pėdą; daugiau, negu rusams visą valstybę

Vytauto laikų bažnyčia Gardine.

praryjant. Gal vėliau prie ultimatumų pri
pratom, bet pirmasis, varšuvinis — buvo 
baisiausias! Aš, užsidariusi savo kambary, 
verkdama piešiau grobuonišką lenkų erelį, 
smaugiantį geltonkasę Lietuvą; šaukė radi
jas, griaudė kariškos dainos, gimnazistai 
suko į tūteles merlę tvarsčio ms, per naktis 
pūškavo dujų fabriko kaminas už Ąžuoly
no: dar vienas žingsnis, ir bus paskelbta 
mobilizacija. Karas, karas! Ir jau, rodos, žy
giavom visi į Vilnių, “prie Gedimino, prie 
brolių savų”.

Bet audra nutilo. Nemunu ramiausiai 
plaukia lenkų sieliai, į Kauną atvyko pir
masis Lenkijos atstovas Lietuvai, ponas 
Chorwat; tarp abiejų valstybių suklego tele
fono ir telegrafo laidai, aprūdijusių bėgių 
ruožais ėmė žvygauti traukiniai. Kinuose 
rodomi lenkiški filmai: “Raupsuotoji”, 
“Ordinatas Micharauskas”, “Barbora Rad
vilaitė”... (Nors gimnazistai dažnai ir iš
daužo kinų vitrinas, nors afišose ir pripai
šo ūsus lenkų ekrano žvaigždei Jadvygai 
Smosarskai, bet filmai rodomi.)

O po filmų prasidėjo kelionės į Vilniaus 
kraštą.

Mama važiuos susitikti su savo seseri
mis, kurių nematė aštuoniolika metų. Ir pa
siims mane kartu. Parodys tetoms vaiką — 
savo džiaugsmą ir pasididžiavimą — paro
dys bamblį, išaugusį po Lietuvos saulute. 
(O mes išaugom: už Vilnių dainuodami, už 
Vilnių paraduose žygiuodami, už Vilnių 
prieš klastingus lenkus putodami... Ir šitaip 
prisotintą žmogutį dabar veža į Gardiną!) 
Reprezentacijai man net nupirko naują 
(raudoną!) maudymosi kostiumą, nes pro 
tetos Bronės sodybą teka upelė, vardu 
Kamionka. kur aš galėsiu maudytis.

Su teta Brone mama sykį buvo susitiku
si, jau po to, kai demarkacijos linija jas ati
dalino. Kažkur pasieny prie Varėnos, kaž
kur miške, žliaugiant šaltam lietui — joB 
abi Busi tikę verkė. Tik tiek žinau: abi ver
kė. Ir išsiskyrė. Ir nesimatė. Ir negalėjo vie
na kitai net laiško parašyti.

Teta Bronė mokytojauja Kapčiaukos 
kaime, netoli Gardino. Ji neseniai ištekėjo 
už gudo, ir jos pavardė dabar yra “Siedlic- 
ka“. Fe, už gudo! („Perkūne dievaiti... mušk 
gudą, kaip šunį rudą!”) Ką veiksi. Msma 
man išaiškino, kad tetai Bronei didelio pa
sirinkimo kaime nebuvo; ji ištekėjo, būda
ma trisdešimt devynerių metų. O Poldie 
Siedlickis yra eiguliB, ir jaunavedžiai gali 
naudotis mažu ūkeliu. Bet vis tiek — bjau
ru, ar ne? Už gudo... Už šunio rudo. .. “Cit, 
cit!”, subaudė mama, “tas gudas dabar tau 
yra tetėnas, dėdė Leopoldas. Supranti?”

Kita mamos sesuo, jauniausioji, vardu 
Paulina — tapo vienuole, karmelite. Ji gy
vena kažkur už Lomžos, bet jau žinom, jau 
gavom jos laišką: kai mudvi su mama atsi
dursim pas tetą Bronę, vienuolyno vyres
nybė leis tetai Paulinai kelioms dienoms at

važiuoti į Kapčiauką ir pasimatyti su 
tolima viešnia, su sesute iš Lietuvos.

Mūsų pasų reikalas ilgokai nepajudėjo. 
Pagaliau tėtis paklibino kažkokio didelio 
tūzo duris Vidaus reikalų ministerijoj, o ta
sai savo ruožtu spustelėjo, kur reikia to
liau. Ir štai galim keliauti! Mane prirašė 
prie mamos paso, bet vis dėlto išdavė ir 
man laikiną liudijimą su fotografija. Nesu 
galų gale vaikas, penkioliktieji ant slenks
čio.

Mama paskubomis parašė laišką savo 
seseriai ir pasiuntė jį į Gardiną — tetos Bro
nės draugei Irusei Radzevičiūtei: per ją ei
davo visa korespondencija. Taip buvo grei
čiau, negu siųsti laiškus į Kapčiauką, nes į 
tą užkampį paštas būdavo atgabenamas 
vos kelis sykius į mėnesį.

Ir mes jau važiuojam: didžioji keliau
toja leidžiasi į pirmą savo kelionę!

Iš Kauno geležinkelio stoties dar išsiun
čiau kelis atvirukus: dviems klasės drau
gėms ir močiutei į Seirijus — aš važiuoju į 
Gardiną, aš važiuoju į užsienį!

Buvo graži rugpjūčio pradžios pavakarė, 
kai mūsų traukinys išriedėjo iš Kauno ir 
čiuksėdamas ėmė lėkti Lietuvos laukais. 
Rugiai jau nukirsti ir suvežti, bet kartais 
dar pramirga ražienose sustatytos gubos su 
stypčiojančiais gandrais. Pralekia miške
liai, upokšniai, maži tiltai, pievos, į namus 
genamos karvės, melžėjų kibirai; vienkie
mių stogai pamažu rausvėja, įsisupdami į 
saulėlydžio šilkus.

Mama kalbasi daugiau su savim, negu 
su manim:

— Kai aš pamatysiu savo sesutes, man 
turbūt pliš širdis iš džiaugsmo. Šitiek me
tų, šitiek metų! Bronytė, Paulytė... Ne, aš 
neatlaikysiu: širdis man tikrai pliš. Aš nu
mirsiu iš laimės...

— Tu numirsi? — nusigandusi atsisuku 
nuo lango.

— Taip. Aš neatlaikysiu. Bet klausyk, 
vaike, manęs ten nelaidok, girdi? Prižadėk, 
kad mano kūną atveši į Kauną. Palaidokit 
mane Kaune. Ar prižadi?

Ai, mamute, mamulyte — kodėl tu ši
taip pasakei ir man ant krūtinės užritinai 
tokį baisų akmenį! Juk aš esu lengvatikė 
būtybė, kuri žodžius priima už tikrą pinigą. 
Jei kalbėjai nerimtai, būtinai turėjai pri
durti: “Aš kalbu nerimtai, aš tik juokauju, 
perdedu, pagražinu”. O dabar aš viską su
pratau pažodžiui ir paleidau sav o vaizduo
tės vadžias: šioj kelionėj neteksiu mamos, 
ši kelionė baigsis nelaime. Net ir traukinio 
ratai bildėdami, rodos, kartoja: “Mirtimi, 
mirtimi, mirtimi...” O tada aš raudodama, 
ant mamos karato užsikniaubusi, grįšiu tuo 
pačiu traukiniu į Kauną — jos palaidoti.

Užslinko ant manęs juodžiausias debe
sis; nenoriu daugiau žiūrėti pro langą į pra 
lekiančius vaizdus. Ir kam mudviem reikė
jo leistis į šią nelemtą kelionę!

' p. 1' T ‘ '• T »’•' ’ 4.

Kai privažiuojam Vievį, išlipa beveik vi-....
si keleiviai. Temsta. Traukinys vėl rieda to
lyn, bet netrukus ima stabdytis. Pažvelgiu 
pro langą ir net atšoku atgal: į mūsų vagot 
ną kariasi du velniai! Ne, du lenkai!.. Bet jie 
su ragais, tikrai su ragais! Prieblandoj vy
rų kepurės, išlaužytos konfederačių forma, 
labai primena ragus... Ir jų akys tikriau
siai pragariškai blizga. Nes juk taip visa
dos dainuodavom per užgrobto Vilniaus 
minėjimus: "Tupi lenkas už kalniuko, Žiba 
akys kaip velniuko”. Netrukus pamatysiu 
du velnius iš arti — juodu jau įšoko į trau
kinį.

— Lenkų respublikos muitinė! — šūkteli 
vienas, atitraukęs mūsų kupė duris ir pri
deda ranką prie raguotos kepurės. — Po
nios, prašom parodyti pasus!

Ponios... Vadinas, aš taipgi esu “po
nia”, nes čia sėdim tik mudvi su mama. 
Daugiau keleivių nėra. Muitininkas per
žvelgia mamos pasą, kur aš (vaiko teisė
mis!) esu prirašyta, pavarto mano liudiji
mą. Dabar jis jau mato, kad man tik 
keturiolika metų (kokia gėda!), bet viB tiek 
mandagiai linkteli mano pusėn:

— Laimingos kelionės, ponios!
Ponios! Reiškia, vis dėlto — dvi ponios. 

Lietuvoj buvau tik paauglė, bet užsienyje 
tapau ponia. Su ta malonia mintimi užmi
gau, o traukinys, sukdamas lanką, pakry
po į pietus: pro Liutavariškes, Valkininką 
ir Pariečę — į Gardiną.

Vilnių aplankysim, grįždamos namo. 
Jeigu, žinoma, nepliš mamos širdis, pama
čius išsiilgtas seseris.
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Buvo antra valanda, kai privažiavom 

Gardiną. Dar visai naktis; iššokau į pero
ną pusiau apsimiegojusi su dviem mažais 
lagaminais rankose. Mamai atiteko didy
sis, prikrautas dovanų iš Lietuvos. Gar
dine išlipo dar keturi keleiviai: senutė su 
pintine grybų, nedidukas kareivis ir jauna 
moteriškė, nusitempdama paskui save įsi- 
verkusį berniuką. Netrukus visi dingo už 
apšviestų stoties durų.

Mes tebestovim perone. Argi niekas 
neatvažiavo mūsų pasitikti? Ne... Atrodo, 
kad ne. Kur teta Bronė ir jos gudas? Lau
kiam. Nėra nieko.

Jau ir mūsų traukinys nučiuksėjo tolyn, 
į Balstogę — visur tylu. Stoties lentoj bo
luoja užrašas; “GRODNO”. Reiškia, esam 
užsienyje. Bet koks jis nykus, tas “užsie
nis”! Ir kur mums jame dėtiB?

Naktis giedra, be vėjo. Danguje Bpindi 
žvaigždės ir įkypai pakrypusi delčia; gele
žinkelio pakrūmėse čirpia žiogai; kažkur to
li loja šuo...

Pasiėmusios savo nešulius, perėjom per 
tuščią laukiamąją salę garsiai kaukšinčio
mis grindimis ir atsidūrėm aikštėj, priešais 

(Nukelta į 3 psl.)
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Viešnagė užsienyje
(Atkelta iš 2 psl.) 

stotį. Vis dar žvalgomės — bene pamaty
sim atskubančią tetą Brone?.. (Gal ir gerai, 
kad nieko nėra — bent šią naktį mamos šir
dis nepliš!)

Aikštė ilga ir niūri, išgrįsta apvaliais 
netašytais akmenimis, tarp kurią betomis 
pridygę dulkėtų žolių — matyt, mažai čia 
tevaikštoma, mažai tevažinėjama. Viskas 
tarsi apmirę. Skurdus neapravėtaB gėlynė- 
lis, aukštas stulpas su nuogai spiginančia 
lempa vielų narve, o šone, prie stoties mūro
— vienui viena vežiko “karieta” su būda: 
kaulėtas arkliukas, įkišęs galvą į pašaro 
maišą, ir pas tėj kietai įmigęs vežikas, ku
rį mama šiaip taip prikėlė ir davė Irusės 
Radzevičiūtės adresą: Pijorių gatvė, pen
kioliktas numeris.

— Pijoriai, Pijoriai... — vežikas žiovau
damas sukilojo mūsų nešulius į savo ratus.
— Pijoriai netoli; už Grochnickio lentpjū
vės.

Ir mes nudardėjom per naktinį Gardi
ną. Išvažiavę iš aikštės, perkirtom tolin 
nusidriekiančią gatvę su žibintais, kuri tur
būt vedė į miesto centrą, bet mūsų arkliu
kas pasuko į šoną ir nuklapsėjo gatvele pa
gal apleistus geležinkelio sandėlius. Kitoj 
pusėj tankiai sustatyti namai, kažkoks fab
rikas su aukštu kaminu; paskui daržų plo
tai, turgavietė, ir tada į kairę — pro kapi
nes. Vėl namų eilės, tarpais mažos 
krautuvėlės, trikampiu įsikirtęs skveras su 
suoliukais; tarp medžių bažnyčia su svo
gūniniu kupolu (ne, gal tai cerkvė?)...

Sakoma, kad yra pasauly miestų, kurie 
niekad nemiega, bet Gardinas — ne tik mie
gojo — net antklodę buvo sau ant galvos 
užsitraukęs. Namų langai tamsūs, viskas 
tuščia; jokio žmogaus, automobilio, veži
mo, dviračio. Tik katinas vienu metu per
bėgo per gatvę ir šmukštelėjo į rūsį pro at
darą langutį — turbūt peliauti. Šitaip 
miestui įmigus, nieko kito ir veikti negalė
tum— tiktai peliauti.

Pagaliau Pijorių gatvė! Vežikas žval
gosi į numerius: štai penkioliktas, juodais 
dažais pažymėtas ant tvoros vartų. Namo 
nematyti — tik ilga, aukšta, aklinai užkal
ta lentinė tvora.

Vežikas iškėlė mūsų lagaminus ant sus- 
kerdėfusio šaligatvio, mama apsimokėjo, 
dar davė kelis zlotus arbatpinigių, arkliu
kas apsigręžė, ir juoda būda nudardėjo at
gal į geležinkelio stotį. Kol mama susidėjo 
grąžą į piniginę, kol truputį pasišukavo 
(prie žibinto šviesos!), aš sunešiojau la
gaminus iki vartų. Bandau vartus stum
telėti — negaliu! Paklibinau geležinę ran
keną: užrakinta.,. Užšauta iš kitos pusės! 
To betrūko! Pripuolė ir mama — abi užgu- 
lėm vartus pečiais — nei iš vietoB. Bet tvo
ra ilga — gal bus joje dar kiti varteliai? Aš 
nulėkiau į priekį, mama apibėgo kitą šoną
— nėra...

Ką daryti? Naktį, Gardino užkampy, 
gatvėj prie uždarytų vartų, su lagami
nais.^. Aplinkui nei gyvos dvasios. Mama 
kelis kartus šūktelėjo: “Iruse, Iruse!” Tylu. 
Kažin, ar Irusės namas toli nuo gatvės? 
Pabandžiau pasišokėti į viršų — kur tau! 
Tvora gal pustrečio metro aukščio. Pridė
jau vieną akį prie siauručio plyšio tarp len
tų. Matau: subujoję krūmai, takelis, o toli, 
toli tarp žydinčių jurginų namas ir mal
kinė. Nėra nei kaimynų, į kurių duris galė
tumėm pasibelsti. Irusės sklypas vienoj pu
sėj remiasi į niūrų pastatą, kurio kieme 
krūvomis sukrautos plytos, o kitoj pusėj — 
bene bus liturginių rūbų siuvykla, nes tam
siame lange pakabintas arnotas ir mišių 
patarnautojo kamželė. Priešais didžiulis 
laukas, apsodintas bulvėmis. Nors verk, 
ant lagaminų atsisėdęs!

Staiga — iš tolo kažkas atidainuoja...
Ogi... mūsų gatvės puse linksmai atšli

tiniuoja vyras (turbūt gerokai įkaušęs): kar
tais jis stabteli, keliais žingsniais fokstro- 
tiškai pasisukinėja ant šaligatvio, tą pačią 
melodiją sau pašvilpaudamas, o paskui ir 
vėl susikiša rankas į kišenes, vėl uždainuo
ja:

Mudu šiandien devintai sutarę,
Bet nuo ryto jos ilgiuos;
Aš nupirksiu jai rožių puokštelę, 
Jei avansu duos algos...
Vyras vėl pašvilpauja, vėl “pašokdina” 

nesamą mergaitę; vėl ima dainuoti: kaip 
susitikę jaunuoliai nueis į kiną, nueis į ka
vinę, o paskui vaikštinės šviesią mėnesie
nos naktį ir vėl susitars devintą valandą 
susitikti. Tada dainelę galima pradėti iš 
pradžių, nes, vos pusiaunaktis mylimuo
sius išskiria, juodu susišneka kitai dienai: 
“Na dziewiątą, tak jak dziš...” Taip 
atžygiuojąs vyras fokstrotą ir dainuoja — 
be pabaigos.

Staiga jis pamato mudvi su mama, sto
vinčias prie uždarytų vartų su lagaminų 
krūva, ir jo dainavimas nutrūksta. Turbūt 
mes atrodom labai liūdnai: lyg būtumėm iš- 
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mestos, išstumtos į gatvę, išvarytos iš na- 
mų su savo manta.

— Dieve mano... — sušvebeldžiuoja vy
ras. — Kas įvyko?..

Mama ima skubiai pasakoti: kad atva
žiavom naktį į Gardiną, kad niekas mūsų 
nepasitiko, kad turėjom tik vieną adresą, 
bet negalim prisišaukti savo pažįstamų, 
nes vartai uždaryti. O tvora... ponaB juk 
pats mato, kokia aukšta tvora!

— Iš Lietuvos... — fokstrotininkas pla
čiai išskečia abi rankas. — Bet juk tai... bet 
juk tai... Koks malonus netikėtumas! Po
nios iš Lietuvos: juk tai tiesiog...

Jis dar jaunas vyras, gal trisdešimties, 
metų, aukštas, labai ilgom kojom, apsivil
kęs pilkšva eilute, tiesiu sklastymu persis- 
kyręs plaukus, su plonais dabitiškais ūsiu
kais.

— Iš Lietuvos! A!.. — vyro entuziazmas 
dar daugiau įsiliepsnojo. — Kaip Dievą my
liu, už brolius — lietuvius aš galvą pagul- 
dyčiau! Per ugnį eičiau! Per barikadas!

(“Pirmiau atiduok Vilnių!”, pagalvojau, 
bet nieko nepasakiau, nes argi dabar lai
kas spręsti mūsų sostinės bylą!)

Mama vėl ranka parodė į tvorą.
— Ponia brangi, — paniekinančiai šyp

telėjo vyras. — Tokios kliūtys man vieni 
niekai! Esu kavaleristas, atsargos karinin
kas. O, dovanokit, neprisistačiau: Stefan 
Kazimierz Brodkowski. Esu ponių pa
slaugoms. Siela ir kūnu esu ponioms atsi
davęs. įvykdysiu kiekvieną paliepimą!

Mama nespėjo jokio paliepimo net mirk
telėti, kai ponas Brodkowskis staiga pribė
go prie tvoros, šoktelėjo į viršų ir, abiem 
rankom užsigriebęs už lentų viršaus, ilgom 
savo kojom pradėjo rangytis lentine siena: 
repečkom, repečkom. Mudvi su mama net 
aiktelėjom! Stovim ir žiūrim nusigandę — 
kas čia dėsis? O kavaleristas jau šiaip taip 
užkorė ant tvoros viršaus dešiniąją koją, 
dabar jam slidinėja į šalis tik kairioji. Dar 
vienas geras pasispyrimas, ir jis išsirangė 
ant tvoros krašto visom keturiom. Lyg di
džiulis katinas! Tuoj ims ir persiris į Irusės 
daržą. Bet tuo metu... (aš nežinau, kas įvy
ko: ar ponui Brodkowskiui neblaiva galva 
visai apsisuko, ar jis ne į tą pusę pakrypo) 
— dribt! Mūsų riteris nukrito ant Šaligat
vio! Ir guli paslikas patvory, lyg maišas.

— Žmogus užsimušė! — išgąstingai su
riko mama. — Jėzau Marija, jis užsimušė!

Man net sąnariai nutirpo. Jau ir iki šiol 
buvom bėdoj, o dabar šalia lagaminų ir už
darų vartų dar negyvas lenkas! Mus 
suims, mums iškels bylą! Juk atsidūrėm 
priešų žemėj, klastingų lenkų spąstuose — 
jie to ir telaukė. Dvi lietuves įviliojo į pink
les ir aptikę prie lavono, dabar jie mus su
rakins grandinėm ir supūdys kalėjime. 
Štai kokiam tikslui lenkai užmezgė su 
mumis “diplomatinius santykius!” Tam, 
kad gaudytų Lietuvos piliečius.

Tačiau tuo metu “lavonas” pašoko nuo 
žemės ir kaip žaibas pripuolė prie mamos:

— Bučiuoju rankutes, bučiuoju ponioms 
(rankutes! — kartojo jis, mamai iki pirštų 
galų nupapsėdamas savo bučkiukus. — 
Caiuję rączki!

(Apie tvorą, apie savo dribtelėjimą — 
nei žodžio. Turbūt jam buvo gėda. Turbūt 
todėl ponas kavaleristas lyg užspirgintas ir 
pašoko nuo šalitgatvio: žvitrus it links
mas, tarsi nieko nebūtų įvykę.)

— Bučiuoju rankutes!..
Staiga jis pastvėrė už abiejų rankų ir 

mane. Ir man! Gardino tvorų akrobatas 
ėmė bučiuoti rankas ir man. Nerangiai 
įtraukiau galvą į pečius; atkišau priekin le
tenas lyg “tarnaujantis” šunytis, ir pati ne

žinau: smagu man, ar ne? Dar niekad savo 
gyvenime tokio saldybinio mandagumo ne
buvau regėjusi. Ir rankų man niekas nebu
vo bučiavęs. O dabar še — lenkas, kurio 
“akys žiba kaip velniuko” — net pakšnoja 
ore skambūs jo bučinėliai.

— Ponios, brangios ponios! — nusibu- 
čiavęs kavaleristas pagaliau ėmė karštai 
kalbėti. — Ar tai ponioms naktį bastytis po 
svetimus daržus? Žinau Šimtą kartų geres
nę išeitį: aš nuvesiu ponias į viešbutį! Visai 
netoli, už kelių kvartalų, yra labai jaukus 
šeimyniškas viešbutis “Venecija”.

Viešbutis! Ir kodėl mums, dviems ke
liautojoms, tokia mintis neatėjo į galvą 
Gardino stoty? Aišku, būtinai keliaukim į 
viešbutį!

Ir taip — mes nužingsniavom į “Veneci
ją”. Visus tris lagaminus, žinoma, susi- 
glemžė ponas Brodkovvskis, vieną pasis- 
praudęs po pažastim. Veltui mama bandė 
prieštarauti: “Na, kaipgi šitaip... ponas vis
ką vienas, lyg kupranugaris... Gal bent 
kiek galėtumėm ir mes pagelbėti?” Dieve 
saugok! Argi ponioms, viešnioms iš Lietu
vos, pritinka tampyti lagaminus? Jokiu bū
du! Už brolius — lietuvius, kaip anksčiau 
minėta, ponas Brodkovvskis eitų per ugnį ir 
per barikadas!

“Venecija” iš tikro buvo netoli. Ir vieš
butėlis iš tikro buvo jaukus; gal ir pustuš
tis, nes mes gavom antrajame aukšte du 
plačiom durim sujungtus kambarius. Vie
nas miegamasis, o kitas — panašus į pali
varko saloną; senovišku aksomu aptemp
tos kėdės ir sofa su triskliaute atrama. Ant 
stalelio vešliai vazone išsikerojęs alijošius; 
vienoj sienoj dunkso apdulkėję briedžio ra
gai, kitoj ant misinginių kilpų užkabintas 
didžiulis kilimas. Svarbiausia, su kiekvie
nu žingsniu nepaprastai malonus grindų 
girgždėjimas — tarsi aplinkui cypautų 
pliušinės pelytės.

Ponas Brodkovvskis dar atnešė mums iš 
virtuvės arbatos ir dubenėlį slyvų uogie
nės. O tada jis atsisveikino ir dingo beveik 
vaiduokliškai. Mudvi su mama ilgai stovė
jom prie atdaro lango ir žiūrėjom žemyn į 
gatvę, bet niekas pro “Venecijos” duris į 
lauką neišėjo. Gal kavaleristas Pijorių gat
vėj mums buvo tik pasivaidenęs? Bet štai 
esam viešbuty, ir mūsų lagaminai kiūkso 
prie durų, o virš Gardino plevena šviesi 
naktis, apdainuota ir apšvilpauta pono 
Brodkowskio: “Księžycowa jasna 
noc...”

Staiga man pasidarė bloga: svaigsta 
galva, pykina širdį ir kojos keistai krypsta į 
šalis. Aš susirgau! O ką veikti susirgus už
sieny? Daktaro naktį niekad neprisišauk- 
sim! Tad mama pati nustatė man “diagno
zę” — matyt, todėl taip ėmiau sverdėti, kad 
per visą kelionę traukiniu sėdėjau atsisu
kusi ne į priekį, bet atgalios... Kai sužino
jau, kodėl man pasidarė bloga, praėjo ir 
silpnumas. Tačiau besimigdydama tarsi 
suabejojau: gal “keliautoja” nėra pati pa
traukliausia profesija; gal vis dėlto geriau 
būtų tapti “valstybės prezidente”...

♦

Iš ryto nuėjom pas panelę Radzevičiūtę. 
Vartai jau buvo atidaryti, ir mus takeliu 
nulydėjo linksmai kiauksėdamas kudlotas 
šuniukas. Praeitą naktį jis, deja, nesiteikė 
nubusti, o dabar lojo ir smarkavo, net pasi
šokėdamas į viršų.

Po apsikabinimų ir apsiglėbesčiavimų 
su Iruse paaiškėjo štai kas: mamos laiškas 
jau seniai atkeliavo į Gardiną, bet teta Bro
nė tuo metu buvo išvažiavusi į Lomžą ap
lankyti savo sesers-vienuolės, kur ji iki šiol 
tebevieši. Todėl panelė Radzevičiūtė laišką 
iš Lietuvos užkišo už veidrodžio — kai Bro
nė sugrįšianti, ji pirmiausia užsuksianti 
pas ją, o tada ir laišką Irusė jai atiduosian
ti. A, kad ji būtų bent nutuokusi, kokia ži-

Gardino miesto centras senoje graviūroje.

Iš naujosios šveicarų poezijos
Max Bolliger

PAŽVELK Į TĄ DANGŲ

Pažvelk į tą dangų 
ir visuos horizontuos 
į tamsųjų mišką! 
Laukai buvo pamilę 
ir dabar iš aukos židinių 
kyla dūmai 
į vakarą.

Užmirški miestus 
savo kraujuj. 
Paukščio skrydis tolesnis, 
sklendžia tykiai.
Žiūrėk, kaip sparnuos išsiskleidžia 
namų ilgesys 
ir kaip ratilai daros!

IŠSIŲSTAS BALANDIS

O širdis 
tai išsiųstas balandis, 
pažymėtas jis žiedu 
prie kojų, 
ir jis turi sugrįžt, 
turi kelią surasti, 
net sparnais pažeistais 
ir akim aklomis, 
turi grįžti namo, namo, 
turi grįžti namo pas save.

nia užklijuota tame voke! Juk Bronė nesi
tikėjo mūsų taip greitai sulaukti; gal tik 
apie Kalėdas... Na, nieko! Tuojau pat nuei
sim į paštą ir išsiųsim telegramą į Lomžą: 
taip ir taip, abi viešnios iš užsienio jau at
vyko! O penktą valandą iš Gardino eina au
tobusas į Kapčiauką; visos trys ir nuva
žiuosim pas Poldį Siedlickį. Tai bent bus 
jam staigmena!

Irusė Radzevičiūtė turbūt buvo tetos 
Bronės amžiaus (juodvi draugavo nuo vai
kystės), bet atrodė sena, sena... Visai praži
lusi, skurdžius plaukelius suėmusi į kuodą, 
mažutė ir labai raukšlėto veido. Irusė savo 
namelyje gyveno viena ir vertėsi drabužių 
pataisymais. Kambary stovėjo senoviška 
(tiesiog prieštvaninė!) siuvamoji mašina ir 
adatom subadytas medinis manekenas — 
moteriškės torsas, iškeltas ant pakojo. Kar
tais Irusė gaudavo darbo ir iš liturginės siu
vyklos: ji ranka atsiūlėdavo mišių rankš
luostėlius, nunerdavo mezginių kraštus 
kamžoms ir net kielikų apdangoms.

Iš sykio jutai, kad mezgimas yra pane
lės Radzevičiūtės aistra. Visas jos name
lis buvo apmegztas: takučiai ant staliukų, 
mažom staltiesėlėm apdėtos kėdžių atra
mos, sofa, komoda, lentynėlės; įmantriausi 
pagalvėlių išnarstymai... Ir dar — Irusė tu
rėjo narvelį su ciepsinčia kanarėle. Kam
barys buvo pilnas saulės ir voratinkliškai 
nerealus (kaip ir Irusės nunerti mezginiai), 
bet pro jį švietėsi vargas. Ant stalo gulėjo 
prariektas duonos kepalėlis, peilis, kietai 
sudžiovinto sūrio kampas ir stiklinė arba
tos. Šitoki... pusryčiai?

Mama man buvo sakiusi, kad tetos Bro
nės draugė yra lietuvaitė nūo Lydos, gimu
si kažkokiame dvarelyje — atseit, bajoriš
ko kraujo. Bet Irusė kalbėjo tik lenkiškai. Ir 
net gana juokingai pasiteisino:

— Aš moku dzūkiškai. Dzūkiškai viską 
suprantu. O lietuviškai kalbėti pamiršau...

Ar tai dvi skirtingos kalbos? Žvilgtelė
jau nustebusi į mamą. Juk dzūkai nėra 
žemaičiai (su tais Palangos turguj tikrai ne
galėjom susikalbėti)! Bandžiau akimis ma
mą įtaigoti: “Pašnekink panelę Radzevi
čiūtę dzūkiškai! Nagi, žiūrėsim, kiek ji 
supranta!” Bet mama, pagavusi mano 
žvilgsnį, tik numojo ranka. Aišku, juk neat
važiavom į Gardiną Irusės egzaminuoti; 
svarbu, kad ji save laiko lietuve. O svar
biausia, kad susitikimas su tetom smarkiai 
nutolo, ir mamos širdis dar bent kelias die
nas nepliš:

Eidamos į paštą, išsukom į gyvesnes 
Gardino gatves, ir dabar miestas man jau 
neatrodė visiškai išmiręs, kaip vakar. Vie
nos krautuvės lange pamačiau labai gražų 
daiktą — didelę driežo pavidalo sagę. Ir 
išsiprašiau, kad mama man ją nupirktų. 
Juk turiu ką nors atsivežti iš užsienio! Pui
ki sagė: žalsvas driežas buvo uždėtas ant 
truputį didesnės auksinės skurdelės (irgi 
driežiškos formos). Todėl sagės krašteliai 
nuolat blykstelėdavo. Ir kiek aš vėliau žmo
nėms į akis prižlibinau, kai Kaune ėmiau 
savo driežą nešioti ant palto atlapo! Kiek 
vienas praeivis būtinai į driežą pažvelgda
vo, ypač jeigu aš ateidavau prieš saulę. Juk 
žinau, driežas žybsi kaip pasiutęs, o visi 
kauniečiai mato ir galvoja: štai ateina gar
si keliautoja, ji atsivežė papuošalą iš užsie
nio! Juk tai dar geriau už mumiją, kuri am
žinai tūno vystykluose ir niekas negali ja 
pasigėrėti. O čia — blykčiojantis driežas iš 
Gardino!

IŠPAŽINIMAS

Aš Šviesą tikiu.
Tikiu, Viešpatie, Tavo 
esimą visur — 
ir dangaus spalvoje, 
ir vystančiuos lapuos, 
ir karklo šakelėse, 
ir šešėliuos kalbos, 
ir visų tvarinių balsuose.

Tau, Viešpatie, ši valanda pavaldi, 
kaip sielos manos nemarumas. 
Ir mano džiaugsme slypi Tavo jėga, 
Tu pasupi rankoj savoj 
mano sielvartą.
Tu esi visuose jausmuose, 
ir aš Tavo meilės dėsniams 
galvą lenkiu.
Aš Šviesą tikiu.

Vertė A. TYRUOLIS

Max Bolliger (g. 1929 m.) kilęs iš Glaruso 
kantono ir miesto, rytinėj Šveicarijoj. Yra išleidęs 
kelis poezijos rinkinius. Modernios, laisvų ritmų 
poezijos atstovas.

A. T.
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Iki autobuso buvo likę dar -daug laiko? <I 

todėl Irusė Radzevičiūtė nutarė mums pa- 1 
rodyti Stepono Batoro įkurtą Jėzuitų 1 
bažnyčią. Tada — nuėjom į Gardino Zoolo
gijos sodą. Ir kokia nyki tai buvo vieta! Ta- r‘ 
kai siauručiai, ankšta, gyvuliai sugrūsti 
mažuose gardeliuose: moliais apsikasusi 
šernų pora, tarp pinučių įspraustas briedis, 1 
į narvą sukišti kažkokie kuoduoti krankliai, 
keli nušutę lapiukai; jiems padėtų mėsų * t 
dvėselieniškas dvoksmas, aplinkui pilna 
musių, krankliai visą laiką rykauja, saulė““ 
spigina, ir staiga — stumbras! Didžiulis ir 
neišpasakytai liūdnas, nes jam nėra vietos 
net dorai apsisukti.Zvėris karališkas, o už
darytas lyg karvė išmindžiotame žemės 
plotelyje. Ir visa tai — užsienio žvėrynas?.. 
Kauno Zoologijos sode paprasčiausias stir- 
niukas ir kvailiausias kiškis turi geresnį 
gyvenimą, straksėdami Mickevičiaus slė
nio pavėsiuose. O čia juk — stumbras! Ma
ma dar pridūrė, kad tokius stumbrus me- R" 
džiodavo Vytautas: netoliese, Baltvydžio 
giriose. “Jakže, jakže”, palingavo galva r.ą 
Irusė, “i VVitold, i J agi eito”. Pasirodo, tik 
juodu su Jogaila galėjo stambiuosius žvė
ris medžioti; pavaldiniams reikėjo pasiten
kinti smulkesniu grobiu... >

Paskui pietavom. Praeidamos pro mažą 
restoraną, vardu “Kujawianka”, lange pa
matėm iškabėlę, kad šiandien... (kas gi tai?) 
— “flakai”. Ir mama man pasakė: “Tų fla- 
kų, vaike, tau reikia paragauti. Tai lenkuo
se plačiai žinomas valgis”. Atnešė flakus gi
liuose dubenėliuose kaip tirštą sriubą. Iš 
tikro tai buvo plonai supjaustytas ir ilgai i 
šutintas karvės pilvas. Juostelės ilgos lyg 
sliekučiai, lipniai slysta burnoj; skonis — 
pusiau grybų, pusiau makaronų, tik labai 
užpipirinta. Patiekta su karštom bulvėm... 
Esu daugelį sykių girdėjusi, kaip ir iš mū
sų, dzūkų, būdavo pasišaipoma: ten, kur že
melė grikius augina, didelių linksmybių ne
rasi, ten jau vargas... O dabar, valgydama 
flakus, pagalvojau: ten, kur restoranuose 
tiekiami šutinti karvių pilvai, linksmybių 
gal dar mažiau, negu dzūkuose.

Mūsų vaikštynės po Gardiną nebuvo 
pasibaigusios. Liko įdomiausi dalykai: Vy
tauto pilis ir Batoro rūmuose įrengtas mu
ziejus. Mes lipom į stačią pakriaušę, kar
tais pereidamos ištiestom lentom, nes 
Nemuno pusėj buvo vykdomi kasinėjimai. 
Muziejus mano dvasią pakėlė, nes visur — 
Jogailaičių piniguose, gobelenuose, vazo
se, lubų gipsatūroj, net paties Gardino her
be — visur drauge su lenkų Ereliu skriejo 
mūsų Vytis... O Vytauto pilies brėžiniai 
buvo tokie aiškūs, kad, rodos, staiga iš že
mės aplink mane iškilo penkiabokščiai mū
rai su plačiu kiemu, ketvirtainė koplyčia ir 
gotinis kazematas. Kazematas? Taip, pasi
rodo, Vytautas jau buvo pasistatęs mažas 
kareivines, nusižiūrėjęs į kryžiuočius...

Po stiklais buvo sudėti ir dar senesnių 
laikų radiniai: žalvarinės apyrankės, 
suanglėję grūdai, slyvų kauliukai, durklai, 
avikirpės žirklės, statinaitė sviestui muš
ti... Žinoma, nieko ypatingo — varpstelis, 
naginėlė ar beržo tošies dėžutė negali pri
lygti Egipto faraonų sarkofagams, bet viB 
dėlto — žmoneliai ir čia kažką audė, kali
nėjo, skobė šaukštus, mušė sviestą... O gi
liau — archeologai nespėjo įsikasti. Ten jau 
būsią surasti jotvingių laikai.

Jotvingiai... Tie „jacwięgi“ (anot Irusės 
Radzevičiūtės) man per istorijos pamokas 
visados atrodydavo pramanyti. Kaipgi: gy- 
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Rašytojui Vytautui Tamulaičiui Genetinė inžinerija
70 metų

Vaikų ir jaunimo literatūra 
lietuviškoje raštijoje neturi didelio 
pertekliaus rašytojų. Tokia litera
tūra turi specifinius uždavinius — 
ją turi mėgti vaikai ir jaunimas, 
jai reikia meilės ir gilaus pažini
mo to dvasinio pasaulio, kuris dar 
tik bręsta, auga ir yra imlus viso
kiai naujenybei. Bet taip pat ji turi 
būti suprantama, patraukli ir 
uždegti vaiką skaityti, sudominti 
jj savo vaizdumu ir atidengti 
pasaulį, kurį suprastų jaunas 
protas, atjaustų dar gležni 
jausmai.

I vaikų ir jaunimo rašytojų eiles, 
tiesiog į klasikus, įsirikiuoja 
Vytautas Tamulaitis, kurio kny
gos, vaizdai, vabzdžių gyvenimas 
ir jų nuotykiai, skaityti vaikys
tėje, lieka net suaugusiuose 
žmonėse. Jo gamtos, vabzdžių ir jų 
pasaulio nemeluotas pažinimas ir 
piešimas yra toks įdomus ir stilin
gas, bet kartu toks raiškus ir įspū
dingas, kad ir pačiam rašytojui 
netinka tik atsitiktinė kuklios 
literatūros kūrėjo sąvoka, bet 
reikia jį geriau pažinti, bent jo 
amžiaus sukakties proga.

Vytautui Tamulaičiui š.m. 
sausio mėn. 17 d. suėjo 70 metų. 
Jis gimęs ir augęs Nemuno kranto 
aplinkoje, Sutkiškių km., Paežerė- 
lių vis., Šakių apskr., netoli Ilgu
vos. Iškilūs Nemuno krantai, 
gražios lankos, sraunus pats 
Nemunas jau nuo mažens skiepijo 
grožio pajautimą rašytojuje, 
kuris lyg seka panemunėje, žolėse 
ir lankose vabzdžių judėjimą, jų 
kovas, jų gyvenimą, panašų į 
žmogaus, nors ir labai trumpą. 
Mokėsi jis Marijampolės Marijo
nų gimnazijoje, kurią baigė 1933 
metais. Baigęs aspirantu Karo 
mokyklą, pradėjo studijuoti litera
tūrą, paskiau gamtos-matema
tikos fakultete, moksliškai pagrįs
damas savo žinias apie gamtą ir 
jos gyvius. Nors paskiau grįžo į 
Karo mokyklą ir baigė ginklavi
mo karininkų kursą, dirbo ginkla
vimo valdyboje studijų skyriuje, 
paskiau redagavo „Kariūno“ žur
nalą, bet neapleido literatūros. 
1935 metais už Skruzdėlytės

Rašytojas Vytautas Tamulaitis

Greitutės veikalą gavo Raudonojo 
Kryžiaus premiją. Paskiau parašė 
ir tais pačiais metais išleido Kiške
lio užrašai, Ateina pavasaris ir 
Vytuko užrašai (1937), Naktis ant 
Nemuno, (1938), Vieną kartą 
(1942), Sugrįžimas (1948), Svirplio 
muzikanto kelionės (1960). Yra jo 
knygelių išverstų ir į anglų kalbą, 
taip pat yra rankraščiuose, 
laukiančių išleidimo.

Visose savo knygelėse Vytautas 
Tamulaitis vaizdžiai liečia vabz
džių gyvenimą, bet taip pat iške
lia savo apysakose didelę tėvynės 
meilę nuoširdžią pagarbą sene
liams, gilią širdies maldą. Nors ir 
vargšas vaikelis, bet jo vaizduo
jamas darbštus, siekiąs ateities, 
gyvenąs savo idealais, kaip jis 
juos dar jaunu protu supranta. 
Nėra Tamulaičio kūryboje tuščios 
didaktikos, bet ryškiais vaizdais 
skatinamas jaunuolis ar vaikas ko 
nors geresnio siekti, kaip tie 
vabzdeliai — gyventi savu gyveni
mu. Ir tie vabzdžiai, kurie kalba 
tarp savęs ar su vaikais, yra tokie 
gyvi ir įtikimi, kad vaikui palieka 
neužmirštamą įspūdį.

Vytautas Tamulaitis su žmona 
Marija ir vaikais jau nuo 1948 
metų gyvena Torpnte, Kanadoje. 
Nors darbas irrūpestis kasdieniniu 
gyvenimu, vaikų mokslu nedąvė 
jam progos taip plačiai pasireikšti

(Atkelta iš 2 psl.)
Rekombinuotos DNR 

technologija gali betgi padėti 
žmogui nugalėti eilę genetinių 

literatūroje svetur, bet jis gali 
pasidžiaugti, kad dabar gali 
rainiai gyventi ir toliau kurti savo 
nepaprastai įtaigiu stiliumi naujus 
veikalus vaikams, jaunimui, o gal ' nenormalumų, arba vadina- 
ir suaugusiems. Jo nuoširdumas ir 
kuklumas neleidžia jam garsintis 
iš anksto, bet jo nuo jaunystės 
bendradarbiavimas vaikų, jauni
mo žurnaluose ir laikraščiuose 
tebesitęsia ir dabar. Jo labai 
sugestyvių vaizdelių buvo Šaltinė
lyje, Žvaigždutėje, Ateities 
Spinduliuose, Kariūne, Žiburėlyje 
— Lietuvoje, Saulutėje, Lietuvių 
Žodyje, Žiburiuose — Vokietijoje, 
Tėviškės Žiburiuose — Kanadoje 
ir Eglutėje — JAV. ________

Sukaktuvininkui galima tik pa- j metabolizmui 
linkėti ir toliau kūrybingų metų, I 
ypač toje srityje, kuri reikalinga ir 
šiandien didelių rašytojų mūsų j 
mažiesiems ir mūsų jaunimui.

P. G.

mų genetinių ligų. Tokios ligos 
paprastai yra nepagydomos, 
tačiau jas dažnai galima 
kontroliuoti tiek, kad žmogus 
gali vesti normalų, ar beveik 
normalų gyvenimą. Geras 
tokios ligos pavyzdys yra 
diabetas, vadinamas dar cukri
ne liga, pasireiškiantis nepa
kankamu enzimo insulino 
pagaminimu, kuris yra 
(būtinas kūne cukraus

Medicinos reikalams insuli
nas gaunamas iš galvijų ar 

į kiaulių kasos (pancreas) 
liaukos. Šis insulinas yra labai 
panašus į žmogaus kasos 
gaminamą insuliną, bet nėra 
pilnai identiškas. Insulino 
pareikalavimas nuolat didėja, 
ir yra galima, kad kada nors 
ateityje insulinui gaminti 
žaliavos iš skerdyklų nebebus 
pateikiama tiek, kiek reikėtų 
pareikalavimui patenkinti. 
Pagal American Diabetic 
Association duomenis, JAV 
yra apie 10 milijonų diabetikų, 
iš kurių pusantro milijono turi 
naudoti insuliną šiai ligai 
kontroliuoti. Pagaminti insuli
ną sintetiniu būdu gal ir būtų 
galima, bet kadangi jo 
cheminė sudėtis yra labai 
komplikuota, tai gal tas būdas 
būtų nepraktiškas, o ir 
pagaminus, jo kaina galėtų 
būti neprieinama. Todėl 
nenuostabu, kad vaistus gami- 
nančios įmonės labai 

j susidomėjo rekombinuotos

Vandos Balukienės 
paroda Galerijoje
Vandos Balukienės darbų, jun

giančių tradicines medžiagas su 
šiuolaikiniu tapybiniu stilium, 
paroda įvyks šių metų vasario 
mėnesio 8-26 dienomis Galerijoje 
(744 N. Wells), Chicagoje. Vietoj 
įprastinės drobės dail. Balukienė 
naudoja lietuviškus naminius 
audinius — staltieses, lovatieses, 
takelius, ant jų originaliai tapy
dama akriliniais dažais. Pačių 
audinių raštai atrodo labai 
moderniškai, primenantys geo
metriškąjį „op art“. Tuo tarpu 
ant jų užtapytos formos sukuria 
būdingą dvigubą reginį, suly
dantį dvi skirtingas kultūras.

Vanda Balukienė meną studi
javo Vilniaus Dailiojo meno 
akademijoje, Ecole dės Arts et 
Mėtiers, Freiburge ir Academy 
of Fine Arts, Chicagoje. Jos paro
dų yra buvę gausiai suruošta ne . 
tik Chicagoje ir jos apylinkėse, bet pagalba,
taip pat New Haven, Connecticut 
— CUVA galerijoje ir Berkeley 
College prie Yale bei Kultūros Židi
ny, New Yorke. Dail. Balukienės 
parodos Galerijoje atidarymas 
įvyks penktadienį, vasario 11 
dieną, 5-9 v.v.

Daug privatinių komercinių 
JAV įmonių ėmėsi, naudoda- 
mosios šia nauja technologija, 
organizuotis sudėtingiems 
enziminio pobūdžio vaistams 
gaminti. Buvo skelbiama, kad 
ši technologijos sritis labai 

daug žada ateičiai, tiek pade
dant žmogui mediciniškai, tiek 
duodant gražaus pelno 
investuotojams. Tačiau 
daugeliu atveju, atrodo, buvo 
persistengta ir per daug 
optimistiškai įvertinta ateitis.

JAV komercinė firma Gene- 
tech, pasinaudodama šia nau
ja technologija, pagamino 
insulino enzimą ir žmogaus 
genų. Jis, berods, per didžiąją 
vaistų kompaniją Lilly buvo
U.S. Food and Drug 
administracijos, po atitinka
mų tyrimų, pripažintas tinka
mu vartojimui ir pardavimui. 
Jo pavadinimas — humuli- 
nas. Tas pats žmogaus kilmės 
insulinas buvo pripažintas ir 
atitinkamos įstaigos Angli
joje. Šis produktas kol kas yra 
bent du kartu brangesnis už 
gyvulinės kilmės insuliną, bet 
tai didelė pagalba tiems 
diabetikams, kurie yra alergiš
ki gyvuliniam insulinui ir dėlto 
turėjo daug sudėtingesniais 
būdais kontroliuoti šią ligą, 
pvz. naudojant steroidus.

Rekombinuotos DNR techni
ka jau naudojama, gaminant 
ir kitus retus cheminius jungi
nius, naudingus medicinos 
praktikoje. Pvz. daromi pripa
žinimui reikalingi tyrinėjimai 
interferonui, kuris gali būti 
efektyvus kovoje su virusinė
mis ligomis ir gal tam tikromis 
vėžio formomis. Genetech ir 
Šveicarijos Biogen kompa
nijos jau yra pagaminusios 
žmogaus kilmės interferoną, 
kuris gal jau galėtų būti plačiai 
gaunamas vartojimui 1984 
metais. Šiuo metu skaitoma, 
kad interferonas duoda gerus 
rezultatus prieš daug nevė- 
žinio tipo auglių. Ar jis bus 
naudingas prieš vėžio ligą, 
prieš herpes ir prieš kitas 
virusines ligas (pvz. slogą), 
netolimoje ateityje parodys 
plataus masto vedamieji 
tyrinėjimai.

Naudojant šią techniką, 
buvo taip pat pagamintas ir 
komplikuotos struktūros 
augimo hormonas, kuris anks
čiau buvo gaunamas tik iš 
pituitarinės liaukos, kaip 
ekstraktas. Toks naujai 
pagamintas augimo hormo
nas, įvestas į pelės embrionus, 
labai padidino suaugusių pelių 
svorį. Tai gali netolimoje 
ateityje turėti didelės reikšmės 
žemės ūkyje, auginant gyvu
lius mėsai, ar net farma
ceutinėje industrijoje. Galvo
jama, kad jei tai veikia pelėms, 
kodėl tas pats principas 
negalėtų būti veiksmingas 
karvėms, ir t.t. Žmogaus 
kilmės augimo hormonas 
padeda neūžaugoms vaikams 
pasiekti normalų ūgį.

Yra svarstoma ir gal jau kur 
nors daroma pirmieji žings
niai panaudoti rekombi
nuotos DNR techniką, norint 
sudaryti bakterijas, galinčias 
panaikinti naftos taršą; 
pagaminti pieno proteinus ir 
kitus retesnius enzimus; 
pervesti iš bakterijų į kultū
rinius augalus laisvojo oro 
azoto fiksavimo savybę, ir t.t. 
Oro azoto fiksavimo atveju 
būtų susiduriama su daug kitų 
problemų, kurias prieš tai 
tektų išspręsti. Taigi dar daug 
laiko praeis, kol sunkesnės 
problemos galėtų būti pradė
tos narplioti.

Pradeda ryškėti rekombinuo
tos DNR technologijos rolė ir 
pasisekimai vėžio ligos tyrinė
jimuose ir supratime. Studijuo
jant chromosomas ir genus ant 
jų, kaupiasi vis daugiau žinių 
ir įrodymų apie įvairių chromo
somose pastebimų nenorma
lumų asociaciją su tam tikrais 
vėžio ligos tipais, pvz. rasta 
ekstra chromosoma, ar kurios 
nors chromosomos gabalėlio 
trūkumas. Tyrinėjimai virolo- 
gijoje parodė, kad virusai gali 
padaryti pakeitimų DNR 
molekulėse; t.y. genuose. 
Pakeisti genai ima gaminti 

atitinkamai pakeistus protei
nus ir tuo būdu gali prasidėti 
vėžio liga. Linkstama daryti 
išvada, kad vėžio liga gali būti 
glaudžiai susijusi su paveldė
jimu, nes jau genetinės inžine
rijos metodais nustatyta, kad 
plačioje gyvūnijoje, nuo 
vaisinės muselės, ligi 
žmogaus, organizmuose 
randama genų, kurie yra 
beveik pilnai identiški genams, 
randamiems virusuose, galin
čiuose sukelti tam tikras vėžio 
ligos formas. Yra galima, kad 
netolimoje ateityje, remiantis 
proteinų identifikacija, bus 
galima išvystyti metodai labai 
ankstyvai vėžio Ii >s diagno
zei. Tai taip pat padėtų biolo
gams ęukurti antikūnus, kurie 
atakuotų vėžio celes ir jas 
sunaikintų, arba užblokuotų tų 
pakeistų proteinų gamybą, tuo 
būdu sustabdant patį vėžio 
ligos procesą.

NAUJI LEIDINIAI

* Lietuvių dienos, nr. 10 (1982 
gruodis). Mėnesinis iliustruotas 
lietuvių ir anglų kalba žurnalas. 
Redaguoja Rūta Skiriūtė, Margis 
Matulionis, Arūnas Barkus. 
Leidžia Antanas F. Skirius. Meti
nė prenumerata JAV — 20 dol., 
Kanadoje — 25 dol. Adresas: 
Lithuanian Days, 4364 Sunset 
Blvd., Los Angeles, CA 90029.

Numeryje rašoma apie Vliko 
paskutinių metų veiklą, 
spausdinamas pokalbis su jauna ■ 
kanklininke Mirga Bankaityte, 
kurios nuotrauka puošia viršelį, ir 
labai patraukianti mūsų rašy
tojos Birutės Pūkelevičiūtė 
literatūrinė apybraiža „Vaikas su 
kiškiu“.

* Medicina, nr. 2 (1982). ea
Pasaulio lietuvių gydytojų sąjun
gos žurnalas, leidžiamas du kartus
per metus. Vyr. redaktorius Vaclo
vas Šaulys, MD, 2639 W. 86th St., 
Chicago, IL 60652. Administrato
rė Sofija Blažienė, 3038 W. 59th 
St., Chicago, IL 60620. Prenume- i:-°’ 
rata JAV — 10 dol. metams.

Viešnagė užsienyje
(Atkelta iš 3 psl.)

veno kažkokia tauta ar tautelė, kuri staiga 
be pėdsako išnyko! Gal jų niekad ir nebu
vo?

— Ką tu kalbi! — subarė mane Irusė. — 
Juk tu pati turi labai jotvingišką galvos 
formą. Ypač apie ausis.

Čiuptelėjau sau už ausų... Kas gi žino, 
kokia yra “jotvingiška galva”? Kas ją ma
tė? Ar kas nors buvo bent vieną jotvingį iš
kasęs? A, Irusė! Ji šneka nesąmones! (Ta
čiau vėliau ne sykį veidrodyje savo galvą 
apžiūrinėdavau: jotvingiška?., apie au
sis?.. kur?..)

Kiekvienu atveju (ar įtikėjau į jotvin
gius, ar ne), išėjusi iš muziejaus, pajutau sa
votišką šios vietos tikroviškumą. Juk čia 
kadaise tikrai sujodavo Vytauto žygūnai, 
kieme skambėjo jų balsai, degė ugnys... Juk 
čia, savo pamiltoj pily, mirė karalaitis 
Kazimieras, užsižiūrėjęs į pavasarėjantį 
dangų. Čia paskutinis karalius, gražuolis 
Stanislovas Poniatovskis pasirašė Trečiojo 
Padalijimo abdikacijos aktą. O tada ir mes 
— drauge su lenkais nugarmėjom į prara
ją-

Štai Irusė, mama ir aš stovim dabar (ne
žinojom: karo, naujų nelaimių ir naujų pa
dalijimų išvakarėse), stovim ir žvalgomės 
nuo kalno į tolumą, kur į Nemuną įsilieti at
skuba Gardinės upė... Keista: pats miestas 
ir plati jo apylinkė man staiga suplazdėjo 
žavesiu, kurio ligšiol nebuvau pajutusi. 
Dingo vakarykštės nakties skurdus įspū
dis — atgijo Gardinas, kadaise puošnus ir 
turtingas, ir ėmė mirgėti įvairiausiais pa
vidalais: miestelėnai su kailinėm kepurėm, 
didžiūnų karietos, puodžiai, žolininkės, vie
nuolių procesijos; suklego kontušuotų bajo
rų seimai, subildėjo staklės Tizenhauzo au
dyklose, suūžė odininkų sandėliai, žuvų 
turgavietės...

Jutau, kad mane užplūdo graudumas ir 
švelnus jausmas šiam senam miestui. Lyg 
vaikui, kuris buvo lepintas ir meiliai au
gintas, bet staiga tapo iš namų išmestas ir 
aprengtas prieglaudiško pilkumo rudinėle. 
Gardinas — toks dabar apmiręs, nušiuręs, 
su žolėm apžėlusiu stoties grindiniu, su 
girgždančiom “Venecijos” viešbučio grin
dim, su aukštom lentinėm tvorom ir naktį 
perdainuojančiais įkaušusiais kavaleris
tais... Negana to, visur buvo prikabinėta 
parašų (baltos raidės raudoname dugne, 

pagal lenkų tautines spalvas): “Saugokitės 
kišenvagių!” Visur: stoty, muziejuj, viešbu
ty, net bažnyčioj. Nejaugi Gardine tiek 
daug vagiliautojų?

— Pas mus dar galima gyventi, — atsi
duso Irusė Radzevičiūtė. — Vilnius yra jų 
centras! Ten veikia net kišenvagių mokyk
la. Bet ir Gardiną kartais užplūsta vagišių 
gaujos.

Kišenvagių mokykla?.. Vilniuje.. (Tarsi 
puslapis iš “Olivero Tvisto”...)

♦
Rytas. Mama ir Irusė nuėjo palesinti 

vištų, o aš su dėde (su gudu!) sėdžiu valty, 
besisupančioj ant vandens. Upelį, pasiro
do, lenkai perkrikštijo: Kamionka kadaise 
buvo Akmenė... Apylinkės žmonės kartais 
palieka upeliui lietuvišką šaknį ir jį vadi
na “Akmen6wka”. (Panašiai kaip ir Drus
kininkai tebėra “Druskieniki”.) Taip va
kar pasakojo panelė Radzevičiūtė.

Mamos širdis dar neplyšo — abi tetos 
dar neatvažiavo. Bet žinau, kad susitiki- 
mo valanda artėja, ir man labai neramu. 
Nuo upelio aiškiai matyti kelias iš Gardi
no, besisukąs per laukus, į kurį aš nuolat 
žvilgčioju. Kiekvienu metu horizonte gali 
pasirodyti mamos seserys, o tada... Bijau 
net pagalvoti, kas bus tada.

Mudu su dėde jau buvom tolokai upeliu 
nuplaukę — pavėsinga, medžiais apaugu
sia vaga. Paskui grįžom atgal, pririšom 
valtį prie pakrantėj įkalto mieto, ir tegu ji 
sau sūpuojasi... Tada aš maudžiausi. Ak
menė siaurutė, bet labai gili ir šalta; van
duo atsrovena iš miško šaltinių ir turi keis
tą, tarsi geležies kvapą. Maudžiausi, nes 
norėjau prieš Poldį Siedlickį pasirodyti: 
kad moku plaukti ir kad turiu gražų (rau
doną!) kostiumą. Juk tam jis ir buvo nu
pirktas — reprezentacijai užsienyje. Re
prezentacija man ne per daug pavyko: kai 
pajutau, kad kojom nesiekiu dugno, bai
siai išsigandau, ir dėdė Poldis mane už pa
žastų įtraukė į valtį.

Dabar sėdžiu ii dar truputį drebu, bet 
neinu persirengti. Tegu bent kostiumu Pol
dis Siedlickis pasigėri, tegu pamato, kaip 
pliažuose paraduoja Lietuvos panelės. Kos
tiumas puikus: nunertas su dideliais spur
gais, petnešos perkryžiuotos ir nugaroj su
trauktos apvalia metaline sagtim. Iš tikro 
jis importuotas iš Vokietijos, bet nejaugi 
gudui tą sakysiu? Tegu gudas galvoja, kad 

tokių kostiumų Kaune mėtosi kiekvienoj 
krautuvėlėj.

Tik — kažin, ar Leopoldas Siedlickis 
tikrai yra gudas?

Vakar mudu jau spėjom susiremti dėl 
Vilniaus, ir Poldis taip karštai stojo už len
kus, kad aš suabejojau: gal teta Bronė tik 
apskelbė jį gudu esant, norėdama sušvel
ninti savo vedybų baisumą (už lenko ište
kėti juk būtų nedovanotinas nusikalti
mas!), o iš tikro jos vyras turbūt yra 
lenkiausias lenkas. Nors — jis atrodo vi
sai kaip gudas. Aš manau, jis tikrai “ru
das”! Rudi plaukai, beveik raudoni ūsai, 
stambiais šlakais nutaškytos rankos. Pol
dis dėvi pilkus flanelės marškinius ir auli
nius batus, o jo priekiniai dantys apkaus
tyti sidabrėlio viela. Ir dar — jis uosto 
taboką, o paskui garsiai čiaudo. (Tikrai: 
“Mušk jį, Perkūne dievaiti...”)

Poldis Siedlickis vakar mane labai išer
zino. Iki ašarų. Net mama turėjo į mūsų 
ginčą įsikišti: mane subarė, jog svečiuose 
pamiršau mandagumą, o savo svainio 
paprašė, kad “Poldziunia” manęs daugiau 
neerzintų, nes štai kas darosi... I tai dėdė 
atBakė: “A, isteriškas vaikas, ir tiek!” Aš — 
vaikas?.. Taigi, vaikas. Tas mane labiau
siai ir pykdo! Juk muitininkas pasieny va
dino mane “ponia”, kavaleristas Gardino 
patvory bučiavo man rankas, o Poldis net 
nesikreipia į mane vardu (kaip pritiktų dė
dei), bet visą laiką sako: dziecko. Atseit, 
esu jam nereikšmingas, bevardis, eilinis 
vaikas.

Aš nežinau, kokiu būdu mes per vaka
rienę užšokom ant Vilniaus? Kažkaip sa
vaime. Tik girdžiu, kad Poldis Siedlickis 
jau trimituoja: niekad lietuviai Vilniaus 
neatgausią, nes ten palaidota maršalo Pil
sudskio širdis! Tada aš: kad Pilsudskis bu
vo janičaras, o tokie visada būna aršesni 
už priešus, visada atneša savo tautai ne
laimių. Tada mama: kad nesišvaistyčiau 
žodžiais, kurių reikšmės nesuprantu; kad 
janičaras yra priešų pagrobtas ir išaugin
tas vaikas, o Pilsudskis buvo paprasčiau
siai — sulenkėjęs lietuvis. Tada Poldis, iš
kilmingai iškėlęs rodomąjį pirštą: kad 
Pilsudskis buvo gente lituanus, natio- 
ne polonus...Tada Irusė: kad jis nebuvo 
“polonus”, kad Pilsudskiai yra Giniočiai 
(ji pasakė: Giniotisy), o tai sena lietuviš
kų bajorų šeima, kilusi nuo Pilsudų, net ir 
su jos proseneliais tolimai susigiminiavu
si. Tada aš: kai meB Vilnių atgausim, ur
ną su Pilsudskio širdim permesim per sie

ną lenkams, nes kam mums reikalingos 
kažkokių Pilsudskių širdys, jeigu Vilniuje 
palaidoti Vytauto Didžiojo kaulai! Staiga 
Siedlickis atsilošė kėdėj ir, iššaukiančiai į 
mane žiūrėdamas, šūktelėjo (lietuviškai!): 
“Mes be Vilniaus nenurimsim, mes be Vil
niaus nenurimsim!” Aš net pašokau: 
“Žinoma, nenurimsim!” O jis, laptelėjęs 
ore ranka: “Nurimsit, dziecko, nurim
sit...”

Tada — aš į ašaras! Iš piktumo. Nes 
žmogus tiesiog galėtum perplyšti pusiau, 
galėtum lipti sienom, kaukti, kojom spar
dytis, žiūrėdamas į Poldį Siedlickį ir si- 
dabrėliu apkaustytus jo dantis, kai jis pa
šaipiai smaginasi: “Nurimsit, dziecko, 
nurimsit...” Tikrai, man ėmė rankos-kojos 
drebėti. (“Perkūne dievaiti... mušk, Perkū
ne, tą Poldį rudą...”) Siedlickis dar burbte
lėjo, kad Lietuva išaugino kažkokius fana
tiškus vaikus, o mane — bestriūbaujančią 
ir delnais ašaras bebraukančią — staiga 
apkabino Irusė Radzevičiūtė: “Vaikuti 
mielas, imkit — pasiimkit tą Vilnių! Argi 
mes dėl to Vilniaus draskysimės? Bierz- 
cie to Wilno!”

Aš tik dabar, valty sėdėdama, ėmiau 
galvoti apie tai, ką vakar Irusė pasakė: 
“Imkit tą Vilnių!” Tai kaip? Mes, lietuviai, 
Vilnių pasiimsim, o kas gi ji, Irusė? Juk ji 
taipgi lietuvė (nors moka tik dzūkiškai kal
bėti)! Argi ji — ne “mes”? Juk kai mes sa
vo sostinę atsiimsim, atgaus Vilnių ir Iru- 
sė!

Šį rytą turėjau mamai prižadėti, kad, 
plaukiodama su dėduliu valtim, nebandy
siu Vilniaus vaduoti. Todėl mudu dabar 
kalbamės: apie grikius, apie lubinus, apie 
vištas, apie Siedlickio eigulystę. Bet širdy 
aš sau vis tiek kartoju: “O Vilniaus ne
pamiršk, lietuvi!”

Taip, Poldis turbūt yra lenkas (vargšė 
teta Bronė!)... Nes jeigu jis būtų gudas, 
drauge su mumis širstų ant lenkų už 
skriaudas gudams ir kaip Irusė pasakytų: 
“Bierzcie to Wilno!”

(A, bet jau ne mūsų valioj buvo Vilnių 
atiduoti ar atsiimti! Nenujautė nei Irusė, 
nei Siedlickis, nenujaučiau nei aš, kad ant 
mūsų visų — vėl atslenka kryžiuočiai, 
maskoliai, puslaukiniai kipčakai, dregovi- 
čai...)

Taigi, kalbamės apie vištas. Bet kaip il
gai apie vištas galima iškalbėti? Aš papa
sakoju dėdei, kad šįmet Kaune buvo Tauti
nė olimpiada, kad suvažiavo lietuviai iš 

viso pasaulio — net iš Amerikos, net ir iš 
Vilniaus krašto. Pirmą kartą — vilniečiai! 
Ir kaip mes juos stoty pasitikom, tiesiog Qr, 
užpylėm gėlėmis. Ypač jų vadovą — nar
suolį, didvyrį, herojų — Praną Žižmarą!

— Kokį Žižmarą? — “Poldziunia” timp- 
teli savo batų aulus aukštyn. — Nežinau 
tokio herojaus.

Kaip? Dėdė negirdėjo, dėdė nieko, neži
no? Juk Žižmaras iššaukė lenkų studentą- 
karininką dvikovon, gindamas Lietuvos 
garbę, ir Vilniuj, korporacijos “Polonia” 
salėj, jį nugalėjo! Triumfiškai laimėjo fech- 
tuotės dvikovą!

(Štai ir vėl užšokom ant Vilniaus! Ką 
Poldis sakys dabar? Turbūt vėl ims mane 
erzinti: “Mes be Vilniaus nenurimsim!”)

Šonu pažvelgiu į Siedlickį, bet matau, 
kad jo akys nuklydo į laukus. Jis ištiesia 
ranką, rodydamas kelio pusėn, ir tada:

— Atvažiuoja! Jos jau atvažiuoja!
Skubiai atsisuku ir aš. Taip! Toli, toli, 

kur kelias palieka mišką, išniro vežiko bū- « 
da. Artėja... Matau arklį, matau vežiką. 
Jau atskiriu ir dviejų Bėdinčių moterų apy
braižas. Viena apsivilkusi melsvu rūbu, 
šviesiaplaukė; kita visai juoda, tik saulėj ir 
laukų platybėj akinančiai baltuoja didžiu
lė jos apikaklė. Vienuolė... Teta Paulytė!

Mudu su dėde iššokam iš valties į kran
tą. Tuo metu, atplėšusi sodybos vartelius, 1 
tiesiai per laukus pasileidžia bėgti mama. 
Jėzau Marija! Ji bėga rankas išskėtusi, o 
keliu greitai atidarda vežiko būda. Aš užsi
dengiu abiem rankom akis. Dabar! Dabar '■j 
pliš mamos širdis. Bijau net pro pirštų tar- ' 
pus pasižiūrėti. Ir drebu visu kūnu: tuoj 
pat numirs mama, mano mamutė...

Staiga girdžiu...
Baisiausias klyksmas! Dieve... Jau — 

mirė?..
Kai pažvelgiu — (ne,ne,ne!) — niekas ne

mirė. Vežiko būda stovi, o kelio vidury vi
sos trys seserys apsikabinę glėbesčiuojasi 
ir visos trys džiaugsmingai rėkia, šaukia! 
Dabar pasileidžiu ton pusėn bėgti ir aš. Le
kiu, net nejausdama basom kojom ražie
nų, ir staiga įpuolu į tą džiūgaujantį susi
tikimo klyksmą. Veidų nespėju pamatyti, 
tik pasineriu juodo rūbo glėbyje, o aukštas 
moteriškas balsas pro ašaras šaukia:

— Ar tai tavo vaikas? Prane, Prane!.. 
Juk tai tavo vaikas!

Ir nuskęstu, ir saldžiai pražūsta saulėj 
įkaitusio rūbo šilumoj, lyg tamsiai ban- 
guojančioj meilumo jūroj.
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