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1999-ieji — lietuviškos 
dramaturgijos metai

Žymiausi Lietuvos režisieriai 
Rimas Tuminas, Eimuntas 
Nekrošius ir Jonas Vaitkus pa
skelbė atvirą laišką mūsų re
žisieriams ir dramaturgams. 
Laiške rašoma, kad Lietuvos 
teatrui, išgyvenusiam pačias 
įvairiausias kolizijas, sulauku
siam įvairiausių vertinimų, šiuo 
metu ypač trūksta lietuviškos 
dramaturgijos. Pjesė nėra vie
nintelis gero spektaklio laidas, 
tačiau ant dvidešimt pirmojo 
amžiaus slenksčio norisi geriau 
suvokti savo tautos mentalitetą, 
psichologiją, apčiuopti jos kul
tūros tradicijų šaknis. „Todėl 
1999-uosiu8, paskutinius šio 
amžiaus metus skelbiame lietu
viškos dramaturgijos metais”, 
—rašo režisieriai atvirame laiš
ke. Jie priduria, kad po Juozo 
Grušo, Kazio Sąjos, Justino 
Marcinkevčiaus, Juozo Glins
kio, kitų dramaturgų gimsta ne 
tik senosios, bet ir jaunosios 
kartos kūrėjų dramos veikalai.

— Mes, atviro laiško autoriai, 
kviečiame atsiliepti ir užjū
riuose gyvenančius lietuvius

♦ 
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Octavio Paz, RIP
Turbūt žymiausia šio šimt

mečio Lotynų Amerikos lite
ratūrinė asmenybė Octavio Paz 
buvo pirmas meksikietis laimė
jęs Nobelio literatūros premiją, 
pasaulinio rango poetas, esėjis- 
tas, kultūros kritikas, redakto
rius ir savo šalies diplomatas, 
turėjęs didelį poveikį ne tik 
Meksikos visuomenei, bet ir 
menininkams ir mąstytojams 
vakariniame pusrutulyje. Tie 
mūsų skaitytojai, kurie prenu
meruoja ar skaito esto poeto ir 
literatūros mokslininko Ivar 
Ivask įsteigtą žurnalą World 
Literature Today (leidžiamą 
University of Oklahoma), gerai 
prisimins, kiek dėmesio Octavio 
Paz kūrybai ir jo tiesiog legen
dinei figūrai literatūriniame pa
saulyje tuose puslapiuose yra 
buvę skirta.

Sulaukęs 84 metų, Octavio 
Paz mirė praėjusį sekmadienį, 
balandžio 18 dieną, savo na
muose Mexico City. Savo jau
nystėje rėmęs kairiuosius Ispa
nijos kare, nuo 1960-ųjų jis aist
ringai atsigręžė prieš socializ
mą ir komunizmą, taip praras
damas ne tik daugelio intelek
tualų simpatijas, bet ir draugų. 
Tačiau visoms mažoms kul- 
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dramaturgus bei rašytojus. Bū
tų labai gera sulaukti nauju 
dramų iš Kosto Ostrausko, iš 
kitų išeivijos dramaturgų. Jie, 
ypač Kostas Ostrauskas, galėtų 
praturtini mūsų teatrų repertu
arą, — pasakė vienas iš atviro 
laiško autorių, Eimuntas Nek
rošius.

„Jeigu pritariate šiam kvieti
mui”, rašoma laiške, „prašome 
pranešti Lietuvos Valstybiniam 
akademiniam dramos teatrui 
(Vilnius, Gedimino 4) arba at
siųsti kūrinius, skirtus lietu
viškos dramaturgijos metams”. 
Akademiniame dramos teatre 
1999 metų lapkričio mėnesį ke
tinama surengti lietuviškos 
dramaturgįjos festivalį.

Laišką pasirašę režisieriai 
pageidauja, kad šią iniciatyvą 
paremtų Lietuvos Kultūros mi
nisterija, Teatro sąjunga, Lie
tuvos rašytojų sąjunga, o taip 
pat Lietuvių rašytojų draugija.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

I

Octavio Paz (1914-1998)

tūroms, dar vis besilaikančioms 
„ant istorijos ribų”, jis lieka 
šviesiu savo vertės suvokimo 
pavyzdžiu. Galų gale, rašė jis, 
„mūsų tautiškumas, kad būtų 
daugiau nei protinė liga ar sa
vęs garbinimas, turi ieškoti viso 
pasaulio. Mes turim suprasti, 
kad mūsų susvetimėjimas nėra 
unikalus, kad juo dalijasi dau
guma pasaulio žmonių”. Šio di
džiojo rašytojo, „universalaus 
meksikiečio” (kaip jį pavadino 
Meksikos prezidentas Ernesto 
Zedillo) balsas pasiekia ir mus.

(a.ll)

Juozas Keliuotis: menas gimsta iš 
naujos tikrovės pasiilgimo

VITAS AREŠKA
Juozas Ke'iuotis. MENO TRA

GIZMAS. Vilnius: Lietuvos rašy
tojų sąjungos leidykla, 1997.
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Kas ėjo mokslus paskutiniuo

ju prieškario dešimtmečiu Lie
tuvoje, puikiai atsimena elitinį 
žurnalą Naujoji Romuva, kurio 
steigėjas ir redaktorius buvo 
Juozas Keliuotis — rašytojas, 
meno kritikas, publicistas ir 
vertėjas. Lietuvos rašytojų są
jungos leidykla neseniai išleido 
jo meno teorijos ir kritikos 
straipsnių rinkinį Mano tragiz
mas. Pasak amžininkų atsimi
nimų, Keliuotis buvo populiari 
asmenybė tarp rašytojų ir stu
dentų, kuriems jis dėstė žurna
listikos, istorijos ir filosofijos 
kursus Kauno universitete.

Juozas Keliuotis (1902-1983) 
yra kilęs iš Rokiškio (Joniškio 
vienkiemis), mokėsi Rokiškio ir 
Panevėžio gimnazijose. 1926 
metais baigė Kauno universite
to Teologijos ir filosofijos fakul
tetą. 1926-1929 metais gilino ži
nias iš žurnalistikos, filosofijos, 
literatūros ir meno istorijos Sor- 
bonne universitete Paryžiuje. 
Sugrįžęs dirbo Ryto redakcijoje, 
vėliau redagavo Ateities spindu
lius, almanachą Granitas, o 
1931 metais įsteigė Naująją Ro
muvą, ėjusią iki 1940 metų. Ka
ro metais leido žurnalą Kūryba. 
Filosofines ir kritikos pažiūras 
savotiškai pritaikė grožinėje 
kūryboje — 1940 metais išleido 
romaną Svąjonės ir siaubas.

Karui pasibaigus, prasideda 
tragiškiausias etapas Keliuočio 
gyvenime. Sovietinių okupantų 
jis atleidžiamas iš visų pareigų, 
kurias jis iki tol turėjo — Mai
ronio muziejaus valdytojo, uni
versiteto ir Konservatorijos dės
tytojo, klasikinės literatūros re
daktoriaus leidykloje ir kt. Bu
vo pašalintas iš Rašytojų sąjun
gos. Liko be darbo ir be duonos. 
Palaikė jį tik kunigai. Juozas 
Keliuotis galvojo net nusižu
dyti.

Ateina tremties ir žiauraus 
persekiojimo metai. Okupantai 
tremia į Sibirą už pasakytą ar 
užrašytą žodį. Jie atsimena Ke
liuočio straipsnius iš Naujosios 
Romuvos: „Gyvenimui marksiz
mas — klaiki šmėkla, kuri griu
vėsiais paverčia gražiausius 
kraštus: („Iš saugumo archyvų”,
t. 2, p. 7). Jis buvo tremiamas 
du kartus — į Pečioros (1945 - 
1947) ir Solikamskio (1952 - 
1956) lagerius. Bet ir tėvynėje 
jautėsi vidinėje tremtyje — gy
veno tik iš atsitiktinų literatū
rinių darbų, daugiausia iš ver
timų.

Knygos Meno tragizmas pris
tatyme daug kas iš Juozo Ke
liuočio pažįstamų ir bendražy
gių apgailestavo, kodėl jis ne-

Juožas Keliuotis (1902-1983)
Onos Pąjėdaitės nuotrauka

pasitraukė į Vakarus, kur būtų 
galėjęs laisvai ir vaisingai pasi
darbuoti lietuvių kultūros la>- 
bui. Bet jis pasirinko tragišką 
lemtį, įvairiai motyvuodamas 
tokį apsisprendimą. Tremties 
memuaruose Dangus nusidažo 
raudonai jis rašė: „Aš nuo pat 
mažens mėgstu riziką ir myliu 
pavojingą gyvenimą” (p. 47). 
Tai atsitiko jo, kaip pasišven
tėlio ir svajotojo, gyvenimo filo
sofiją. Filosofinėse studijose ir 
ką tik minėtoje knygoje nuolat 
kartoja, kad materialus pasau
lis yra chaotiškas, nelogiškas, 
valdomas aklo atsitiktinumo ir 
automatizmo. Jis jaučiasi gy
venąs aukščiau erdvės ir laiko, 
gaivinamas ir šildomas nemir
tingo grožio spindulių.

Knygoje Meno tragizmas iš
reikštos mintys apie tautos, 
žmogaus ir meno vidinį vertin
gumą tebėra aktualios ir šian
dien. Recenzuodamas Jono Kos- 
su-Aleksandravičiaus (Jono Ais
čio) eilėraščių knygas, jis paste
bi, kad poetas „myli tėvynę dėl 
jos pačios vidaus vertingumo, o 
ne todėl, kad ji gražesnė, turtin
gesnė už kitus kraštus” (p. 492). 
Visuose savo raštuose Keliuotis 
įvairiai argumentuoja ir žmo
gaus pasirinkimo laisvę, asme
nybės teisę sukurti sau tikslą, 
spręsti savo likimą. Kaip tauta, 
menas, taip ir žmogus, pagal 
Juozą Keliuotį, yra sau tikslas, 
ir niekas negali žmogaus indivi
dualybės traktuoti kaip daiktą 
ar kaip priemonę.

Kalbėdamas apie gyvenimą, 
jis išplėtė dvasinės, mistinės re
alybės ribas ir reikšmę, o ypač 
meninės kūrybos, žmogaus kū
rybiškumo, jo fantazijos ir pa
sąmonės galių reikšmę. Dvasią 
dažnai priešpastatydavo kūnui, 
materijai, empiriniam gyveni
mui, kuris jo vertinimuose yra 
neharmoningas, komplikuotas, 
pilnas paslėpto ir atviro siaubo. 

Civilizacijos progresas pats sa
vaime nedovanoja laimės ir 
laisvės. Kokia išeitis? Reikia pa
miršti materialų gyvenimą, 
neieškoti jame grobio, pamiršti 
kasdieninę rutiną. Ir taip nu
galėti pesimizmą svąjonėse su
kurtame grožyje. Konkretus gy
venimas tik teorijose yra logiš
kas, turi tikslą, bet intelektua
lus rojus nesirealizuoja.

Pagal egzistencialistus, kurių 
idėjos buvo Keliuočiui pažįsta
mos, reikia „išeiti kitur”, pereiti 
į dvasinę realybę. Menas gimsta 
iš naujos tikrovės pasiilgimo. 
Keliuotis daugiau buvo roman
tikas negu egzistencialistas. Iš
ėjimas kitur, žinoma, yra leng
vesnis kelias už tą, kuris kate
goriškai nepriešpastato kūno ir 
dvasios, ieško ryšio tarp daiktų 
ir dvasios, tarp kūno ir sielos. 
Keliuotis tvirtino, kad poezija 
yra realesnė už empirinę realy
bę, kuri poetui teikia tik žody
ną. Tačiau žodžiai, kaip žinoma, 
neša su savimi viską kartu — 
gyvenimo banalybę ir aukštą 

dvasingumą, ženklina gyvenimo 
nuogumą ir paslaptingumą.

Centrinis, magistralinis klau
simas buvo ir bus — meninės 
kūrybos autonomiškumas. Ke
liuotis kategoriškiau negu kiti 
to meto meno kritikai nuolat 
kartojo, kad iš poezijos neturi
me laukti kokios nors praktiš
kos naudos. Tikroji poezįja yra 
ta, kuri „nieko neskelbia, nieko 
nemokina ir niekuo negrasina, 
kuri spindi nuostabiu grožiu. O 
šis grožis yra niekam nenaudin
gas: jis pats savy turi pateisi
nimą, jis egzistuoja tik savo iš
vidiniu vertingumu” (p. 511). 
Poezija yra naujos rūšies tikro
vė, net realesnė už kasdieninio 
gyvenimo realijas, ji pakeičia 
empirinės tikrovės atstumiantį 
negražumą. Pasisakydamas už 
modemišką dinamiškumą, Ke
liuotis išreiškė mintį, kad me
nas turi bendrumų su religija: 
suteikia žmogaus būčiai pras
mę. Dvasios pasaulis yra tikro
sios laisvės pasaulis.

Daugelis Juozo Keliuočio me
no analizės teiginių šiandien 
suvokiami kaip savaime su
prantami, klasikiniai. Tačiau 
savo metu konservatyvi sąmonė 
stipriai priešinosi grynojo meno 
koncepcijai. Keliuotis stovėjo 
prie estetinių pažiūrų pervers
mo, tam tikro lūžio, po kurio 
meno kūrėjai vis aiškiau nusto
jo domėtis gyvenimo aprašinė
jimu, pedagoginėmis, politinė
mis, informacinėmis problemo
mis, o svarbiausiu rūpesčiu lai
kė pačią kūrybą, Empirinę tik
rovę pakeitė kūrėjas su savo 
komplikuota vidine tikrove. Ke
liuotis pasisakė ne tik prieš vi
sokio pobūdžio konservatyvu
mą, dogmatinį mąstymą, este
tinį natūralizmą, bet ir prieš 
vienos ar kitos krypties moder
nizmo ilgalaikiškumą, pretenzi
jas į paskutinę nuomonę.

Tenka pripažinti, kad Keliuo
tis tą klasikinę tiesą skelbė dar 
kiek deklaratyviai, retoriškai, 
nors kartu — elegantiškai, 
sklandžiai, su stipriu ritmo pa
jautimu, su poetiškais palygini
mais ar metaforomis. Tai nebu
vo akademinė kritika. Tas me
no kritikos idėjas, kurios buvo 
skelbiamos Naujojoje Romuvoje, 
man atrodo, tęsė žemininkai ir 
jaunesnės kartos lietuvių išeivi
jos poetai, menininkai ir kriti
kai. O šiuo metu ir Lietuvos li
teratai ir meno kritikai apskri
tai. Marksistinės dogmos ilgus 
dešimtmečius slopino kūrybišką 
mintį, tačiau visgi negalėjo vi
sai užgožti naujosios meno kri
tikos idėjų ir Juozo Keliuočio, 
kaip ir kitų prieškario ir išei
vijos mąstytojų, patirties, for
muluojamos problematikos, tik
rojo meno supratimo. Šiandien 

jau atvirai sugrįžtame prie tos 
sudėtingos meninės kūrybos 
problematikos, meno prigim
ties, tikslų ir prasmės, kuri ne
bus niekad galutinai išspręsta, 
bet visuomet bus svarstoma vis 
sparčiau atsinaujinančiame pa
saulyje.

Keliuotis gal kiek kategoriš
kai, romantiškai akcentavo bū
tinumą „išeit kitur”, atsitraukti 
nuo banalios, klaikios kasdie
nybės, padidindamas meninės 
kūrybos ir gyvenimo konflikto 
tragiškumą, šiuo atveju ir meno 
tragiškumą. Tiek tremtinio me
muaruose, kuriuos komponavo 
pagal meninio vaizdavimo prin
cipus, tiek romane Svajonės ir 
siaubas, kur bandė pritaikyti 
savo filosofinį požiūrį meniniam 
tekstui, kaip tik išreiškė tą tra
gišką, neišsprendžiamą konflik
tą. Minėtame romane vaikų ir 
pusiau išprotėjusių pranašų 
klausimai normaliems žmo
nėms apnuogina gyvenimo siau
bą ir nelogiškumą. Šmėklos ir 
klaikuma lydi žmogų per visą 
gyvenimą. „Šviesios ateities” 
mitas tik padaugina kančias.

Žmogų gelbsti tik permanen
tinį pobūdį turinti kūryba, nie
kad nesibaigianti ir sąlygiškai 
išvaduojanti nuo pesimizmo. 
Šiandien kai kas, gal net ir 
daug kas, atmeta meno tragiš
kumą, nes beiliuziniam žmogui 
nėra kuo nusivilti. Jo individu
alumas ir vienišumas yra totali
nis. Gyvenimą jis priima su šal
ta Sizifo panieka, logiką palieka 
už durų. Vietoj tragedijos daž
niau iškyla autoironija, paro
dija ar farsas.

Estetinį vienašališkumą pro
zoje Juozas Keliuotis taip pat 
sėkmingai analizavo, kritikuo
damas prozos veikėjų skirstymą 
į neribotus niekšus ir vaikš
čiojančias dorybes. Dėl tų teigi
nių galima polemizuoti, bet jis 
pranašiškai įspėjo tolesnę lietu
vių prozos raidą pagal joje ra
dikaliai pasikeitusių konfliktų 
vaizdavimą. Klasiniai, sociali
niai konfliktai jam atrodė dirb
tini. Vidinis žmogaus konflik
tiškumas yra daug subtilesnis, 
paslaptingesnis, pilnas atsitik
tinumų ir netikėtų dvasios im
pulsų. Žmogaus socialumą ap
sprendžia ne klasinė ar turtinė 
kilmė, o svarbiausias socialinis 
vienetas — šeima, taip pat ben
droji aplinka — mokykla, uni
versitetas, profesinė veikla, di
delę įtaką turi draugai, emoci
nis, intelektualinis smalsumas.

Diskusijų ribose atsiduria ir 
Juozo Keliuočio koncepcija apie 
„tautos genijų” ir žmonių masę, 
kurios psichologiją jis yra įdo
miai aptaręs: minios yra pasy
vios, lengvatikės, netolerantiš
kos, žavisi tais, kurie daug ža
da, jas vilioja jėga ir suvaidinta 
energija. Kaip publicistas, Ke
liuotis pasakė daug to, kas ir po 
daugiau kaip šešiasdešimties 
metų skamba aktualiai, tarsi jis 
būtų kalbėjęs šiandien: „Manė
me, kad su nepriklausomybės 
laimėjimu prasidės nauja, di
dingo ir gražaus gyvenimo epo
cha, kurioje visi laisvai galėsi
me realizuoti savo pašaukimą ir 
plėtoti savo gabumus. Bet karš
čiausiu statybos momentu su- 
sipykome, suskilome į atomus, į 
monadas, nebenorinčias nieko 
bendro viena su kita turėti” (p.
103).

Taigi, Juozo Keliuočio Meno 
tragizmas gali būti ne tik savo
tiška lietuvių literatūros istori
jos versija, bet ir patrauklus 
metodologinis pavyzdys, su ko
kiu įkarščiu, aistra ir suintere
suotumu reikėtų analizuoti da
bartį.
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A.a. Gražiną Gustaitytę-Krivickienę prisimenant
ALGIRDAS GUSTAITIS

Gražina Gustaitytė, Alzbietos 
Kubiliūtės-Gustaitienės ir My
kolo Gustaičio duktė, gimė Ma
rijampolėje 1908 m. birželio 27 
d. Mirė Washington, D.C. 1998 
m. vasario 28 d. Palaidota buvo 
Cedar Hill kapinėse,kur yra lie
tuviams laidoti skirtas sklype
lis. Su velione atsisveikinimas 
šermeninėje įvyko kovo 2 dieną. 
Laidotuvėse, kurios įvyko kovo 
3 dieną, dalyvavo Lietuvos Res
publikos ambasados JAV atsto
vai, daug lietuvių ir kitataučių.

Ryškiau savo seserį Gražiną 
(namiškiai ją vadindavo Gražy
te, tas vardas pagarbiai išliko 
iki jos mirties) prisimenu gy
venant Kumečių dvare, Alvito 
valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje 
ir vėliau. Tenai pas mus būdavo 
dažnai svečių, daugiausia at
vykstančių artimiau susipažinti 
su dviem mano sesutėm: Janute 
ir. Gražyte.

Vasaros atostogų metu anksti 
rytą išgirsdavau sode ar dar
želyje dainuojant mūsų Mamy
tę. Pro miegus girdėdavau gra
žų, malonų Mamytės balsą. Sau 
dainuodavo gražias lietuviškas 
dainas, viena už kitą skambes
nes, įvairias. Neįsidėmėdavau 
dainų žodžių, bet atsimindavau 
melodijas. Netrukus pastebė
jau, kad Gražytė jas prisimin
davo, dainuodavo sau ar ki
tiems. Manau, mūsų Mamytės 
dainavimai paskatino Gražytę 
ne tiktai dainuoti, bet ir dainas 
užrašinėti.

Mokydamasi „Aušros” gimna
zijoje Kaune, Gražytė su keletu 
gimnazistų sudarė „Tėvynės 
pažinimo būrelį”. Juos palaikė 
mūsų tėveliai, sudarė sąlygas

Gražina Gustaitytė-Krivickienė ir Algirdas Gustaitis

arkliais važiuoti toliau užraši
nėti ne tiktai dainas, bet ir pa
davimus, mįsles, pasakas. Gy
venimo eigoje paaiškėjo, kad to 
būrelio nariai pamilo ne tiktai 
lietuvių tautosaką. Jų būrelyje 
darbavosi vėliau pagarsėjęs is
torikas Kostas Avižonis apie 
100,000 lietuvių tautosakos 
tekstų užrašęs, Jurgis Dovydai
tis, publicistas Zenonas Blynas 
ir kiti.

Mūsų namuose visad kalbė
davome tiktai lietuviškai. Abu 
tėveliai įvairiomis progomis lie
tuviškumą pabrėždavo. Iš Kau
no ar kitur atvykę svečiai, ap
žiūrėję sodą, laukus, upę, eže
rėlį ir kitką, pavaišinti, pasida
linę įspūdžiais, dažnai pradė
davo žaisti.

Populiarus žaidimas „Žiedo 
dalinimas”. Vienas parinktas 

žiedo dalintoju, žiedą kiekvie
nam į delną įdėdavo taip, kad 
spėjikas negalėtų įminti, kas 
turi žiedą. Kad būtų įdomiau, 
„žiedą” įduodant į rankas išgirs
davo sakinį ar mintį spėjiko 
adresu. Reikėdavo atsiminti ke
letą ar kelioliką minčių, dažnai 
įdomių, nelauktų.

Panašus žaidimas susėdus — 
kiekvienas parašo po sakinį 
spėjikui, tas pasirenka patin
kantį.

Arba eilės tvarka kiekvienas į 
lapelį įrašo pagal žinomus klau
simus; kas, kur, kada, su kuo, 
ką darė, kas iš to išėjo. Atsa
kius, užlenkiamas lapelis, se
kantis nežino, kas atsakyta. 
Baigus atsakymus — perskai
čius juokdavomės keistai sugul
dytais atsakymais.

Mėgdavom įvairiai žaisti, kar
tais sveteliai norėdavo žaidimų 
išmokti. Kambaryje vienam as
meniui skarele užrišamos akys, 
jis kelis kartus apsukamas 
kambaryje, kad nežinotų, kokio
je vietoje kas yra. Turi surasti 
paslėptą daiktą, kaip skarelę, 
gintaro gabalėlį ar kitką. Jis 
žino, ko reikia ieškoti. Ištiesęs 
ranką pradeda eiti, grabaliotis. 
Jei eina klaidingon pusėn, šau
kiama „šalta”. Jei eina teisinga 
kryptimi, šaukiama „šilta”. Jei 
prieina prie ieškomo daikto — 
„karšta”. Kartais vis tiek iškart 
neatranda, beieškodamas nuk
lysta, pagaliau atranda.

Dažnai šokdavom, jauni ir vy
resnieji. Žaidimams, šokiams, 
pasakojimams dažniausiai va
dovaudavo Gražytė. Staiga ji 
pakviesdavo kokį bernužėlį, tas 
už rankos kitą merginą, visi 
sveteliai ratuku kambaryje. 

Tuojau aidėdavo visiems žinomi 
dainelės posmai „Noriu miego, 
saldaus miego,/ Negaliu užmig
ti,/ Jaučiu kaime mergužėlę (ar 
bernužėlį)/ Negaliu sutikti...” 
Šokdavom iki apšilimo. Kartais 
šokdavom „Suktinį”. Rimtes
nėmis progomis Gražytė mėg
davo šokti „tango”. Ji buvo pui
ki šokėja, pasirinkdavo miklų 
partnerį.

Likus tik saviesiems, prašy
davome pasekti pasaką „pagal 
užsakymą”: parinkdavome nori
mus veikėjus. Pasakorius čia 
pat sudėdavo tokią pasaką su 
paprašytais veikėjais, kad tik 
klausykis. Prisimenu, gimnazi
joje lietuvių kalbos mokytojas 
prašydavo, kad mokiniai užra
šytų pasakų, jas skaitydavo pa
mokos metu, gaudavom pažy
mius.

Kartais kalbėdavome apie pa
tinkančią lietuvišką knygą ir 
kodėl toji knyga patinka. Atsi
rasdavo skirtingų nuomonių.

Su sveteliais laikas prabėgda
vo greitai. Tada buvo televizijos 
nei kino ar video juostų. Gyven
ti buvo įdomu, linksma, smagu.

Gera jojikė ir 
laukų darbininkė

Gražytė labai mylėjo arklius, 
juos šerdavo, glostydavo. Tėve
lis augino puikius arabų-tra- 
kėnų mišinio žirgus, jų pirkda
vo net iš užsienio atvykusieji. 
Geriausią pasirinko Gražytė, 
vardu .Artistė”. Ją išmokė įvai
rių judesių, veiksmų. Kaune iš
sirūpino arklidę, ją ten laikė, 
nuolatos jodinėjo, lenktyniavo 
su Lietuvos kavalerijos karinin
kais, juos įveikdavo, įskaityti- 
nai lenktynėse su kliūtimis. 
Vieną kartą padarė klaidą, grį
žo sulaužyta ranka. Kaulas ge
rai sugijo, bet lūžimo vietą jau
tė visą gyvenimą.

Vasaros atostogų metu, grįžu
si atostogoms pas tėvelį į Ku
mečių dvarą, dažnai dienomis 
dirbdavo laukuose. Jai patiko 
su mašina greboti, kitokius dar
bus dirbti, kur tik reikėdavo. 
Tėvelis už darbą mokėdavo li
tais, jų užsidirbdavau ir aš, ir 
kita mano sesutė Janutė. Mes 
draugavome su dvaro darbinin
kais, jie ir jų vaikai buvo mūsų 
draugai.

Mokslas užsienyje, 
darbuotė Lietuvoje

Gražytė studijavo Šveicarijoj 
ir Prancūzijoj. Grenoblyje 
(Prancūzijoj) baigė Teisių moks
lų fakultete komercijos ąkyrių. 
Paryžiuje gavo prancūzų kalbos 
mokytojos diplomą. Kaune dar
bavosi Finansų ministerijoj, re
dagavo užsieniui skirtą leidinį- 
žurnalą Les Informations Eco- 
nomiques de Lithuanie.

Antrojo pasaulinio karo metu 
Vokietijoj dėstė prancūzų kal
bos kursuose. Buvo socialinio 
skyriaus vedėja Freiburg’e. Tę
sė lietuviškų dainų užrašymą, 
tekstus tvarkė. Į pranūzų kalbą 
išvertė apie 150 mitologinių ir 
istorinių lietuvių liaudies dai
nų. Freiburg am Breisgau 1948 
metais išspausdino 90 Mamytės 
dainuotų dainų. Iliustravo Vik
toras Petravičius. Talkino Vy-. 
tautas Jonynas ir Aleksis Ran-
nit. Pridėta santrauka vokiečių 
ir prancūzų kalbomis.

Atvykusi į JAV, iš pradžių 
dirbo paprasčiausius darbus. Il
gainiui, tapo lietuvių spaudos 
korespondentė JAV Valstybės 
departamente ir Baltuosiuose 
rūmuose. Asmeniškai pažino 
kelis JAV prezidentus, jų žmo
nas, visad primindavo Sovietų 
Rusijos okupuotą Lietuvą, pra
šė talkos. Ta tema daug straip

snių spausdino Draugas ir ki
toje JAV lietuvių spaudoje.

Visad atmindavo Mamytės žo
džius: „Lietuva atgavo Nepri
klausomybę, bet Lenkija išplėšė 
Lietuvos širdį Vilnių”. Ji galvo
davo, kaip geriausiai padėti Lie
tuvai. Tęsė dainų rinkimą apie 
Vilnių. 1970 metais Čikagoje 
išspausdino svarbią, didelę kny
gą Vilniaus lietuvių liaudies 
dainos. Talkino kalbininkas dr. 
Pranas Skardžius, tautosaki
ninkas dr. Jonas Balys. Iliustra
vo Marija Biržiškaitė-Žyman- 
tienė, įvadinėje iliustracijoje iš
raižiusi: „Vilniaus miestas bru- 
kavotas, ašarėlėm išmazgotas”. 
Įdėta santrauka anglų kalba. 
Išspausdintos ir apie Vilnių dai
nų melodijų gaidos.

1971 metais Gražina Krivic- 
kienė buvo išrinkta Lituanisti
kos instituto tikrąja nare. Lie
tuviškuose Mokslo ir kultūros 
simpoziumuose skaitė paskai
tas. Straipsnis „Žvilgsnis į gy
vųjų ir mirusiųjų santykius lie
tuvių tautosakoje” buvo išvers
tas ir išspausdintas leidinyje 
Heimatgruss 1979 metais. Lie
tuvių kalba išleido tris knygas 
apie lietuvių dainas. Dviejose 
plokštelėse įrašytos jos pa
ruoštos lietuviškos dainos. Dai
nų tekstai išversti į vokiečių ir 
anglų kalbas. Jos palikta ir 
daug nespausdintų raštų.

Kai kuriuos rankraščius Gra
žina Krivickienė buvo pasiuntu
si Lietuvos tautosakos instituto 
rankraštynui į Vilnių. Vietoje 
gėlių, galima aukoti šiam insti
tutui. Aukas galima siųsti Gra
žinos Krivickienės dukrai Ire
nai Raulinaitienei, 1502 EI Rito 
Avenue, Glendale, CA 91208.

Ilsėkis Ramybėje, mylima 
Gražyte!

Vytauto F. Beliajaus 90-osioms metinėms paminėti
EDVARDAS ŠULAITIS

Aš, jau beveik 50 metų gyven
damas Amerikoje, nedaug suti
kau tiek daug lietuviams nusi
pelniusių žmonių, kokiu buvo 
Vytautas F. Beliajus, kurio 90 
metų gimimo sukaktį minėjome 
šių metų vasario 26 dieną. Ta
čiau, gaila, jo jau neturime gy
vųjų tarpe, nes 1994-aisiais V. 
F. Beliąjus iškeliavo amžiny
bėn.

Vytautas Finadar Beliajus gi
mė Dzūkijoje (Prienų valsčiuje, 
Pakumpio kaime) 1908 metais, 
kaimiečių Sojos ir Jono Beliajų 
šeimoje. Jis, šiek tiek gavęs 
mokslo Prienuose ir Kaune, 
tėvų buvo išsiųstas Amerikon 
„laimės ieškoti”. Jis važiavo į 
„laimės šalį”, palydėdamas savo 
močiutę. Tačiau čia jis tos iš
svajotos laimės neberado, ne
daug turėjo laiko gilintis į toli
mesnius mokslus, nes tuoj pat 
reikėjo užsidirbti duoną.

1923 metais atvykęs į Ame
riką, daugiausia laiko tada pra
leido Čikagoje, kur jam pasi
sekė baigti vidurinį mokslą. 
Mokslui jis tegalėjo skirti tik 
savo laisvalaikį. Tuoj pat pra
dėjo reikštis kaip šokėjas ir cho
reografas ne vien tik lietuvių, 
bet ir italų tarpe. Reiškėsi ir 
„Pirmyn” choro statomose ope
rose bei operetėse.

Po kiek laiko jaunasis Vytau
tas pradėjo dėstyti šokių meną 
universitetuose bei kolegijose. 
Tačiau 1942 metais išvykęs dės
tyti į Fairhope kolegiją, Alaba- 
ma valstijoje, ten susirgo džiova 
ir vos išliko gyvas. Tame mieste 
pradėjo leisti ir laikraštėlį, pa
vadintą lietuvišku vardu Viltis 
(Hope). Tai buvo simbolinis var
das, kuris Vytautą morališkai 
stiprino ir davė jam vilčių pas
veikti.

Iš šio mažo laikraštėlio, kurį 
jis iš pradžių siųsdavo tik savo 
draugams, vėliau išsivystė di

Vytautas F. Beliajus (antras iš dešinės) stebi Baltijos šalių folkloro festi-valį Rumšiškėse 1987 metų vasarą. 
Šalia jo - žunalistas iš Čikagos Edvar das Šulaitis. y Kapočiaus nuotrauka

džiulis tautinių šokių ir folkloro 
žurnalas. Nors ir leistas anglų 
kalba, bet su lietuvišku pavadi
nimu, daug rašė ne vien tik 
apie lietuvių tautinius šokius, 
bet ir lietuviškus papročius ir 
pačią Lietuvą. Vytautas Bielia- 
jus trumpai prieš savo mirtį 
1994 metais suspėjo išleisti šio 
žurnalo 50 gyvavimo metų pa
minėjusį numerį. Tas sukaktu
vinis numeris turėjo 68 pusla
pius, pilnas įvairių faktų iš šio 
žurnalo ir paties jo įsteigėjo, re
daktoriaus ir leidėjo V. F. Belia
jaus kūrybinės veiklos.

Šį žurnalą daugiausia skaitė 
kitataučiai, pasklidę plačiame 
pasaulyje, todėl apie lietuvius 
bei Lietuvą jame skelbiamos ži
nios pasiekdavo įvairius konti
nentus. Pats žurnalas rodyda
vosi šešis kartus per metus ir 
išeidavo 40 puslapių apimties. 
Beje, po V. F. Beliajaus mirties 

žurnalas neužsidarė, nes jį pe
rėmė leisti International Insti
tute of Wisconsin Milwaukee 
mieste. Tačiau jo apimtis gero
kai sumažėjo, o apie Lietuvą čia 
jau retai ką berasi. Čia tik dar 
matome lietuviško pavadinimo 
Viltis senąją vinjetę ir užrašą, 
kad žurnalas buvo įsteigtas 
1942 metais Vytauto F. Belia
jaus.

V. F. Beliajaus veikla 
Čikagoje

Išsigydęs nuo džiovos (arba 
geriau pasakius — ją kiek su
stabdęs) Vytautas grįžo į Čika
gą, kur anksčiau buvo suorga
nizavęs „Lithuanian Youth So- 
ciety”, kuri rūpinosi šalia tauti
nių šokių sporto reikalais ir 
lietuvybės išlaikymu. Beliajus 
priklausė Lietuvos Vyčiams, o 
1945 metais įsteigė ir kurį laiką 

vadovavo tautinių šokių grupei 
.Ateitis” (ji dar iki šiandien gy
vuoja). Taip pat organizavo lie
tuvių dailės parodas, bendra
darbiavo JAV lietuvių spaudoje, 
rašė ir leido knygas, daugiausia 
anglų kalba, kurių dauguma 
lietė tautinius šokius.

Čia sunku sužymėti visą V. F. 
Beliajaus veiklą, nes ji buvo la
bai plati. Daug laiko jam atėmė 
įvairios ligos, kurios dažnai 
atrodydavo lemtingos. Tačiau 
Vytautas pora kartų beveik ste
buklingu būdu pasveiko ir vėl 
.griebdavosi darbų. Tačiau jam 
sveikatos sumetimais reikėjo 
apleisti Čikagą ir persikelti į 
San Diego miestą Kalifornijoje, 
vėliau — Denver, Colorado val
stijoje.

Tačiau nepaisant didelio ir 
įtempto darbo ir silpnos sveika- 
tosk, Vytautui Beliajui pavyko 
sulaukti garbingo amžiaus ir 

daug padaryti Lietuvos ir lietu
vių labui. Jis buvo gavęs de
šimtis pažymėjimo ženklų iš 
JAV valstybių gubernatorių, 
universitetų, kolegijų. Tai, be 
abejo, plačiausiai pažymėtas lie
tuvių kilmės žmogus mūsų 
krašto kultūrinėje veikloje. Ša
lia amerikiečių bei kitataučių 
pažymėjimų, jam garbės raštą 
įteikė tuometinis Lietuvos Kul
tūros ir mokslo ministras Da
rius Kuolys 1992 birželio mė
nesį, kuriame buvo išvardinti 
šio vyro nuopelnai.

V. F. Beliajaus pavardė yra 
patekusi į daugelį W7io's Who 
leidinių. Paskutinius dešimt sa
vo gyvenimo metų jis praleido, 
važinėdamas po pasaulį, moky
damas įvairių tautų žmones 
tautinių šokių ar atsiimdamas 
jam teikiamus garbės raštus.

“Mano pirmosios parodos”, veikusios Čiurlionio galerijoje, Čikagoje, nuo 1998 m. balandžio 3 iki 20 dienos 
dalyviai:

Stovi iš kairės: Haroldas Šiliokas (aktorius), Zita Drungilienė, Tomas Kirvaitis, Violeta Drupas, Virginija 
TamulaviCius, Jurgita Grubevičiūtė, Ramunė Kelečienė, Irena Šaparnienė, Viktoras Laurinaitis, Rūta Leona- 
vičiūtė-Mockuvienė, Algis Janušas, Čiurlionio galerijos direktorius, Algirdas Petrauskas.

Priekinėje eilėje: Artūras Ragauskas, Algimantas Mikalauskas, Vidas Zimkūs, dvi neatpžintos mergaitės, Al
gimantas Kezys, parodos iniciatoriūs.

Trūksta: Donato Žadeikio, Inos Čygaitės-Nicewander, Sauliaus Rakausko. Jono Tamulaičio nuotrauka

Vytautas Beliajus lankėsi 
ir Lietuvoje

Kuomet Lietuvoje pasirodė 
laisvėjimo daigai, V. F. Beliajus 
nusprendė tuoj pat vykti į savo 
tėvynę, kurios naudai jis kita
me krašte jau buvo dirbęs dau
giau negu 60 metų. Jo pirmoji 
tokia kelionė buvo 1987 metų 
liepos mėnesį, kuomet Lietuvoje 
įvyko pirmasis Tarptautinis 
Baltijos respublikų folkloro fes
tivalis „Baltika”.

Jis čia nenuvyko vienas, bet 
pasistengė, kad į atgimstančią 
Lietuvą nuvažiuotų ir viena 
amerikiečių tautinių šokių gru
pė — „Rocky Mountains Dan- 
cers” šokėjai iš Salt Lake City, 
Utah valstijos. Amerikiečiai 
Lietuvoje tada nebuvo vieninte
liai užsienio svečiai: čia taip pat 

atvyko ir grupės iš Lenkijos, 
Vengrijos, abiejų Vokietijų, 
Prancūzijos, Švedijos, kitų Bal
tijos respublikų, Rusijos ir kt.

Šio festivalio metu kaip tik 
man teko daugiau su V. F Belia- 
jumi pabendrauti, nes tomis 
dienomis irgi turėjau progą lan
kytis tėvynėje. Mes kartu su 
visų užsienio šalių šokėjais vy
kome į specialų pasirodymą 
Liaudies buities muziejuje 
Rumšiškėse, o po to buvo proga 
stebėti nuostabų folkloro kon
certą Kalnų parke, Vilniuje. Tai 
buvo neužmirštami renginiai, 
kurie dar ir šiandien man pri
mena ne vien tik šokėjus, bet ir 
pagrindinį Amerikos tautinių 
šokių specialistą — Vytautą Be
liajų.

(Nukelta į 3 psl.)



Šeštadienis, 1998 m. balandžio mėn. 25 d. DRAUGAS MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA Nr. 81(17) —psl. 3

Mokytoja ir poetė Žemaitijoje 
Bronė Liniauskienė Bronė Liniauskienė

Vilniųje, Rašytojų sąjungos 
klube, buvo paminėtas dviejų 
jubiliatų, Žemaitijoje gyvenan
čių poetų, Bronės Liniauskienės 
ir Stasio Jonausko gimtadie
niai. Apie Stasį Jonauską ne 
taip seniai buvo rašyta Draugo 
šeštadieniniame priede, iš
spausdintas pluoštas jo eilėraš
čių. Tad skaitytojams, be abejo, 
bus įdomu žvilgtelti į vienos iš 
ryškiausių Žemaitijos krašto 
poečių, rašytojų sąjungos narės 
Bronės Liniauskienės poeziją.

Baigusi Vilniaus universitetą, 
Bronė Liniauskienė jau ketu- . 
riasdešimt metų mokytojauja 
Žemaitijoje — Skuode, Gargž
duose, o dabar — Kretingoje. 
Mokytojaudama ji jau seniai ne
siskiria su poetės plunksna. Iš
leistos kelios jos poezįjos rink
tinės: Palei žydintį lauką 
(1978), Tylūs pasikalbėjimai 
(1983), Pašauksiu medį (1987). 
Už vėliausią, 1993 metais išleis
tą knygą Taip dūžta laikas Bro
nei Liniauskienei buvo paskirta 
Ievos Simonaitytės literatūrinė 
premija.

— Turiu parengusi naują poe
zijos knygą, bet kol kas nėra pi
nigų ją išleisti, — kalbėjo Bronė 
Liniauskienė, pridurdama, kad 
poetinė kūryba suteikia jai 
daug džiaugsmo ir gražių aki
mirkų.

Sveikindami Bronę Liniaus- 
kienę su jubiliejumi, kolegos 
rašytojai sakė, kad jos šeima — 
tai poetų šeima. Jos sūnus Jo
nas — taip pat keturias knygas 
išleidęs poetas, dirba Rašytojų 
sąjungos sekretoriumi. Prie ei
liavimo, prie poezįjos linkę ir 
Bronės Liniauskienės vaikai
čiai.

Literatūrologu nuomone, Bro
nė Liniauskienė tęsia mūsų kla
sikinės poezijos stilistines ir 
dvasines vertybes. Jos poezijoje

Bronė Liniauskienė
Ričardo Šileikos nuotrauka

amžinos žmogaus būties, jo ry
šių su pasauliu problemos, at
sispindi meilė Tėvynei, gamtai, 
artimui.

Poetė Bronė Liniauskienė

mielai sutiko kelis savo naujes
nius, knygose nespausdintus 
eilėraščius pasiūlyti Draugo 
šeštadieniniam priedui.

Algimantas Antanas 
Naujokaitis

IEŠKAU ŽODŽIO NEŽINAU

Nauji vėjai Šiuolaikinio 
meno centre Vilniuje
ALGIMANTAS ANTANAS NAUJOKAITIS

Nuo kitų Vilniaus dailės mu
ziejų ir galerįjų Šiuolaikinio 
meno centras skiriasi ne tik di
namiška veikla, dažnai parodų 
bei ekspozicijų kaita, bet ir 
šiuolaikinio, modernaus meno 
puoselėjimu, nauju išraiškos 
priemonių ieškančių dailininkų 
kūrinių eksponavimu. Tai pat
virtina ir šio meno centro veikla 
nuo šių metų pradžios. Sausio 
pradžioje buvo tęsiama gruo
džio mėnesį čia prasidėjusi di
delė Jono Meko avangardinių 
filmų programa ir jo „Sustab
dytų akimirkų” paroda.

Po to ėjo kita, taip pat kelias 
sales užėmusi, netradicinės 
raiškos autorių kūrinių paroda 
„Sutemos”. Tai Mindaugo Nava
ko, E. Rakauskaitės, A. Novic- 
ko, kitų dailininkų instaliacįjos 
ir projektai. Parodos dalyviai — 
jauni kūrėjai, įvaldę naujas 
technologijas, pasižymintįs sa
vitomis etinėmis ir estetinėmis 
nuostatomis. Greta lietuvių dai
lininkų šioje parodoje dalyvavo 
autoriai ir iš kitų Europos šalių. 
Tai rodo, kad mūsų ir užsienio 
šalių menininkai sėkmingai ga
li kurti bendrus projektus. Pa
roda „Sutemos” turėjo didelį pa
sisekimą, pasak Šiuolaikinio 
meno centro direktoriaus Kęs
tučio Kuizino, ją aplankė dau
giau kaip 20 tūkstančių žmo
nių.

Šią parodą keitė Didžiosios 
Britanijos modernisto Tony 
Cragg skulptūrų paroda, o kiek 
vėliau atsidarė Vilniaus Dailės 
akademiją baigusių keturiolikos 
jaunų dailininkų darbų paroda,

pavadinta „Po tapybos”. Jaunie
ji čia eksponavo savo naująją 
potapybinę kūrybą — instaliaci
jas, objektus, fotografųas, video 
meną, netelpanti į tradicinius 
minėtų žanrų rėmus.

Jei dar pridursiu, kad Šiuo
laikinio meno centre veikia Jur
gio Mačiūno „Fluxus” kabine
tas, tai jau drąsiai galima saky
ti, kad šis centras tikrai tampa 
naujo, netradicinio meno židi
niu, primenančiu New Yorko 
Modernaus meno muziejų.

Šios mintys kilo, aplankius

naujausią, iki balandžio pusės 
veikusią vilniečio dailininko Eu
genijaus Antano Cukermano 
parodą „Skrajojantis olandas”. 
Sis projektas, susidedantis iš 
tapybinės drobės, lygiagrečiai 
virtine iškabintų plokštumų, 
autoriaus pavadintų rekonst
rukcijomis, simbolizuojančio
mis paeiliui prabėgusius metus. 
Po kiekviena kabančia plokš
tuma padėtas akmuo, ant kurio 
išraižyti metai, rodantys laiko 
slinktį. O ta laiko slinktis 
plokštumoje žymima juodo 
stačiakampio — skrajojančio 
olando judėjimu. Kita šio pro
jekto dalis — kadrai iš J. Mato
mo ir V. Damaševičiaus doku
mentinio filmo, fiksavusio dai
lininko darbą, kuriant šį pro
jektą.

Pasak paties autoriaus E. A. pytas juodas stačiakampis —

Siurbė briedžiai garuojantį orą, 
tai dėl to kilo vėjas pušyne 
ir per naktį taip pūtė, taip šėlo, 
ligi šiolei dar vis nenurimo.

Gėrė naktys duslėjantį garsą, 
briedžio šuolis verdenėj nutilo... 
Aš vis ieškau to tikrojo žodžio, 
kad išreikštų ir grožį, ir gylį.

Mano tėvas dar matė tą briedį, 
aš jau ne, aš jau ne, tik sapnuoju, 
kad vejuosi per girią, 
bet įklimpsta šilažemėn kojos.

Mano tėvas kiek žodžių mokėjo! — 
kaip giria jie kvepėjo, dainavo, 
o kai aš pasakau, — koks netikras, 
be spalvos ir be kvapo, nesavas!

TOKS VAKARAS

Toks vakaras, — rodos, kad angelas gimsta, 
širdis į palaimą be garso, be žodžių nugrimzta, 
lyg būtum bekūnis — dvasia tyliai šnabžda kaip žolės, 
aš angelas, atgailai klūpau parpuolęs.

Aš — angelas, tas, išvarytas iš rojaus, 
rankas susižeidęs kelionėj ir sielą, ir kruvinas kojas.
Aš — tas, kur skaičiuoja kasdien vis iš naujo 
savąsias kaltes, bet ir vėlei, ir vėlei maištauju.

Ir siaučia vėl pragaras sieloj, ir vėl atidalo 
mane nuo paguodos, ramybės. Pradžios jau nėra, anei 

galo.

Esu vidury — tarp vilties — nevilties — atsistojus. 
Aš — angelas. Tas — išvarytas iš rojaus...

Cukermano, šis projektas, pra
dėtas dar 1978 metais — tai 
plastikos priemonėmis laiko 
tėkmės fiksavimas, virtęs ritua
lu ir ginčijantis išbaigto, viena
tinio kūrinio sąvoką. Ritualo 
pradžia — 1978 metų sausio 15 
dieną, kai tuščioje, langeliais 
suskirstytoje drobėje buvo nuta-

E. A. Cukermano nuotrauka

Šiuolaikinio meno centre, Vilniuje, E. A. Cukermano “Skrajojančio olando” ekspozicijos fragmentas — virtine 
iikabinatos plokitumos-rekonstrukcijos.

skrąjojantis olandas. Nuo tol jis 
judės drobės paviršiuje, kaskart 
pasislinkdamas per vieną lan
gelį. Kiekviena to stačiakampio 
pozicija yra žymima atskirame 
popieriaus ritinėlyje (fiksacijo
je), nurodant datą. Kartkartė
mis fiksacijoje įkalintas laikas 
grįžta rekonstrukcijų (plokštu
mų) pavidalu, atkuriančių vie
nokį ar kitokį praeities aspektą 
(įvairias datas, metų kaitą). Kai 
parodos žiūrovai autoriaus pak
lausė, ar bėgant metams šis 
kūrinys gali būti tęsiama, jis at
sakė teigiamai.

Kiekvienas savaip fiksuojame 
laiką, savaitraštyje 7 meno die
nos rašė menotyrininkė B. Va
nagaitė, prisimindama Šiuolai
kinio meno centre buvusią ir 
šiame rašinyje minėtą parodą 
„Sutemos” ir kitas ekspozicijas. 
Aida Čeponytė ir Valdas Oza- 
rinskas savo video instaliacija 
„Raudona” kelis mėnesius me- 
niriės išraiškos būdu registravo 
kintančias prekių kainas, Min
daugas Navakas su Lars Welley 
skaidrėmis rodė sustabdytas 
kasdieninės realybės akimir
kas. O. E. A. Cukermanas 1978- 
1997 metų tėkmę ženklina juo
do stačiakampio (skrąjojančio 
olando) slinktimi įvairių plokš
tumų paviršiumi.

Beje, dalis projekto „Skrąjo
jantis olandas” 1995 metais bu
vo eksponuota Balzeko Lietuvių

Visos sienos per naktį 
baltai nusidažė — 
nuo mėnulio ar šerkšno, 
ak, vis tiek, — juk nuo to 
anei man ir nei tau nešilčiau. 
Vėjo kauksmas skambėjo 
ir kilo pasažais, 
žvarbo siela, lyg stingstančio 
paukščio kūnelį liečiau.

Ir blokinis namas 
taip skurdžiai miegojo — 
be sapnų, be gyvybės, be meilės, — 
tai kaip čia vaikeliais gyvens? 
Žvėris nualsintas sukrito 
prie kojų 
miške aną naktį, 
kai skalijo šunes, 
kai žemėj nedrąsiai 
suvirpo 
gyvybė želmens.

Tu budėjai ar aš?
Mes abu ten budėjom, — 
neapgynėm gyvybės nei meilės, 
tik storiau ant nušauto žvėries 
krito šerkšnas, naktis suledėjo, 
ir visai nežinau, Sutvėrėjau, 
kaip tą geliantį šaltį, 
kaip tą drangą švininę 
širdis išturės?

JAU NUĖJO ŠAUKLYS

Jau per miestą nuėjo šauklys, 
ir jo žalvario ragas skardėjo, 
atsidarė bažnyčios ir smuklės, — 
dar ne rytas, bet jau ne naktis. 
Per narelį paaugęs asiūklis 
iš žemelės be garso išlįs, — 
tai bus ženklas, kad mūsų kažkas 
šičia laukia ir mus pasitinka. 
Pilkas paukštis pajudins šakas 
ir, sparnais dar šiltais suvėdavęs, 
toks mieguistas, čiulbėti pradės, 
jo saulėtekiu skambantys tonai 
kris kaip žvaigždės ant mūsų širdies.

Algimantas Mikalauskas prie savo darbų „Mano pirmojoje parodoje”.

Vytautas F. Beliajus
(Atkelta iš 2 psl.)

Ypačiai po šio mudviejų susi
tikimo Lietuvoje užsimezgė ar
timesnė draugystė su šiuo nuos
tabiu žmogumi. Tada jau pasi- 
keisdavome dažniau ir laiškais. 
V. F. Beliąjus išsipasakodavo 
sunkumus, leidžiant Vilties žur-

kultūros muziejuje Čikagoje.
Šiuolaikinio meno centro di

rektorius Kęstutis Kuizinas 
sakė, kad šiemet numatoma su
rengti daugiau netradicinių, 
naujų meninės išraiškos formų 
ieškančių dailininkų parodų.

nalą, kartais pasiskųsdavo, kad 
tautiečiai lietuviai jį mažai re
mia, pažymėdavo, kad sveikata 
nėra geležinė. Ne kartą turbūt 
juokais jis pažymėjo, kad naktį 
matęs net pas jį atsilankiusią 
giltinę, kurią pasisekė nuvyti.

Tačiau, deja, vieną kartą jos 
neįstengė nuvyti ir užmigo 
amžinu miegu. V. F. Beliajaus 
jau neturime savo tarpe, bet jo 
darbai, knygos, įsteigtas žur
nalas liko. Ir tai byloja ir bylos 
apie šį reto užsispyrimo žmogų, 
kurio turbūt daug kas iš mūsų 
tautiečių užsienyje ir Lietuvoje 
net nepažįsta. Tačiau jį žino ir 
gerbia viso pasaulio tautinių 
šokių ir folkloro mėgėjai kita
taučiai.
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Mįslė: vienas — rimtai parašė, kiti — rimtai 
pastatė, o visi kiti linksmai juokėsi. Kas?

0 atsakymas toks: Kazio Sa
jos komedija „Savaitgalio roma
nas”, kurią režisavo Algiman
tas Žemaitaitis, o vaidino Los 
Angeles Dramos Sambūriečiai. 
Nors publika Šv. Kazimiero pa
rapijoje gana rimta ir solidi, bet 
visi juokėsi, pilvus susiėmę. Ir 
kaipgi žmogus nesijuoksi, jei tie 
Los Angeles artistai juokus kre
čia scenoje? Na, bet viską iš
klosiu iš eilės.

Šeštadienio vakarą prigužėjo 
pilna salė žiūrovų. Nusiteikę vi
si gerai, mat atidirbo visi sa
vaitėlę ir džiaugiasi savaitgaliu, 
o čia dar spektaklis apie savait
galio romaną, tai lyg ir dvigu
bas savaitgalis išeina.

Spektaklio pradžioje vaizduo
jama Palanga; keletas poilsiau
tojų mėto kamuolį, kai kas šil
dosi saulutėje, kai kas ieško sau 
kompanijos. Čia ir daktaras Vi
kis (Fredas Prišmantas) su pa
nele Kristina (Sigutė Mikutai- 
tytė-Miller) tariasi, kur geriau 
praleisti vakarą, ir Palangos 
stiliaga Liutkus (Haroldas Moc
kus) šaudo akimis į gražiąsias 
ponias (Raiša Urbanienė). Žo
džiu, viskas vyksta kurorte, 
atostogų metu, vienos šeimi
ninkės — ponios Kopūsteliavi- 
čienės, kurios charakterį, neme
luojant pasakysiu, meistriškai 
sukūrė Ramunė Vitkienė, kie
me.

Kopūsteliavičienė tokia gobši 
pinigams, kad visą savo namą 
išnuomavo poilsiautojams, o pa
ti apsigyveno „šuns būdoje”, ku
rios pusę vėliau irgi išnuomavo 
už penkis litus. Taigi geriausias 
kambarys buvo išnuomotas vie
nai poniutei Magdai, kurios 
vaidmenį atliko Raiša Urba- 
nienė. Magda — aikštinga, kar
tais pikta, bet lengvo gyvenimo 
trokštanti persona. Gal būtų ir 
nieko sau poniutė, jei ne tas jos 
nuodėmingas gyvenimėlis. Išva
žiavo Palangon atostogų ir susi
rado kitą, o savo vyrą Rapolą 
Vabalą (Amandas Ragauskas) 
užmiršo. Kur neužmirši, jei 
prieš akis jaunas, mandras ir 
ne koks ubagas sukinėjasi, akis 
varto.

Tą gražų, „Palangos liūtu” va
dinamą frantą, vaidino irgi jau
nas ir gražus Haroldas Mockus. 
Ir tikrai nežinau, ar jis tikrai 
toks saldus prie moterų, ar tik 
moka gražiai vaidinti. Šito ne
žinau. Bet jau scenoje — tikras 
velnias (kaip jis pats sako: aš 
toks velnias, kurį moterys my
li). Jis vienodai gražiai suokė ir 
rankas bučiavo ir senei Kopūs- 
teliavičienei, ir savo meilužei

„Mano pirmoji paroda Amerikoje”
ŪLA JUŠKYTĖ

Tai dar viena Algimanto Ke- 
zio jo namuose įkurtos „Gale
rijos” paskirties išdava. Vienai 
grupelei besišnekučiuojant, kas 
ką veikia laisvalaikiu, išaiškėjo, 
kad kiekvienas ką nors kuria 
(eilinį kartą pabrėžiu: lietuviai 
gabi tauta). Užsimezgė parodos 
idėja, kurios laukė nesulaukė 
daugelis ne per seniausiai čia 
atvykusių menininkų. Iki šios 
parodos juos pažinojo tik Algi
mantas Kezys, kuriam ir teko 
organizuoti jau antrąją tokio 
pobūdžio parodą. Pirmoji vyko 
prieš keletą metų, naujam už- 
atlantiniam vėjui dar nepapū
tus.

Nežinomybė — šios parodos 
„arkliukas”, sutraukęs į Čiur
lionio galeriją, Jaunimo centre, 
Čikagoje, daugybę lankytojų. 
Vieni tikėjosi daugiau mėgėjų 
darbų, kiti džiaugėsi, pamatę 
tikrąjį meną, aš įsivaizdavau 
masę turinių, kompozicijų, tre
tiems rėžė akį tokie kontrastai. 
Bet būtent jais paroda ir buvo 
unikali. Proga susipažinti su 
menininku ir iš karto įvertinti

Iš Los Angeles Dramos sambūrio spektaklio: Haroldas Mockus (Palangos 
“liūtas”) ir Raiša Urbonienė (Magda).

Scena iš spektaklio: Fredas Prišmantas (Vikis) ir Amandas Ragauskas 
(Vabalas).

Magdai. Kaip sakoma, buvo 
žmogus ir prie pečiaus, ir prie 
svečio. Bet, būdamas ne visai 
Švarios sąžinės, galų gale susi
kompromituoja ir iš mandro 
franto nieko gero nelieka.

Pagrindinė veikalo mintis su
kasi apie tai, kaip Magda ve
džioja už nosies savo vyrą Ra
polą Vabalą, kuris geros širdies 
ir sąžiningas žmogus. Vabalas 
tampa sutryptas, apgautas, net 

jo darbų meninę galią tarp kitų 
kūrinių ar apskritai mintyse in
tegruoti į pasaulinę kultūrą. "Iš 
tikrųjų, gal ir nereikėtų imti vi
sumos, o kiekvieną autorių at
skirai — su jo individualumu, 
dvasiniu pasauliu, išraiškos 
priemonėm, atskiriant nuo kitų 
supančių darbų.

Tada pamatytumėm, pa
vyzdžiui, Sauliaus Rakausko 
metalinių gabalų personifika
ciją arba įvertintumėm peizažo 
— mistikos kalbą Zitos Drungi- 
lienės širdies kūryboje. Rodos, 
turėtumėm dvi architektes, bet 
Violeta Drupaitė — pastele, 
aliejus ir savitas stilius, o Irena 
Šaparnienė mėgaujasi batikos 
netikėtumais.

Paimkime medį: buvo Algirdo 
Petrausko ir Vido Zimkaus dar
bų. Vienas remiasi tautiniais 
motyvais, kito — modernios, to
bulos instaliacijos. Tam tikro 
pranašumo, atrastumėm Tomo 
Kirvaičio (dar DTT) ir Donato 
Žadeikio siurrealistinėje tapy
boje, bet neįmanoma sulyginti 
Inos Čygaitės-Nicevvander tvir
tą potėpį miesto vaizduose su 
Viktoro Laurinaičio lyriškais 

jo pavardė, kuria jis iš visų jėgų 
stengiasi didžiuotis, ir tai skam
ba paniekinančiai. Ką daryti? 
Kaip toliau gyventi? Ir štai po
nios Magdos netyčia ištarti žo
džiai „pasikark”, „dink iš akių” 
atrodo išganingi.

Taigi susiruošė Rapolas pasi
karti. Bet ką čia žmogus karsies 
iš tikrųjų, gyvent juk ir vabalas 
nori. Na, mano sau, pagąsdin
siu aš tą savo neištikimą, pa

peizažais.
Šiame prisistatyme pagaliau 

pamatai, kokiame pasaulyje 
kvėpuoja „iš matymo” pažįs
tami žmonės. Katalogas su au
torių portretais ir darbų pa
vyzdžiais (išleistas, aišku, Ri
čardo spaustuvėje) gelbsti žiū
rovui atsirinkti, kas yra kas. Ir 
paprastai praplatėjo išeivijos 
lietuvių dailės akiratis. Dalyva
vo ne tik profesionalūs Lietuvos 
išauginti menininkai, kaip 
tekstilininkė Rūta Leonavičiū- 
tė-Mockuvienė, bet ir akademi
nių piešinių autorė Ramunė 
Kelečiūtė, gimusi Čikagoje.

Vienas dalykas, kai įvaldžius 
techniką, atrandamas savasis 
stilius, ko pavyzdžiui, reikalau
ja juvelyrika — Artūro Ragaus
ko dirbiniai, ir kitas — kai pro
fesija toli gražu nesusijusi su 
menu. Jeigu statybose dirban
tis Algimantas Mikalauskas, 
rasdamas laisvą minutę, iš ce
mento nulipdo galvas, ar fizinė 
terapistė Jurgita Grubevičiūtė 
pamėgsta akvarelę atvirukų 
apipavidalinimui, galų gale Vir
ginija Tamulavičius, nepasiten
kindama darbe duotomis idėjo

sidžiaugsiu, kai ji, pamačius ka
bantį vyrą, apalps iš išgąsčio ir 
sąžinės graužimo. Neria vyras 
kilpą sau ant kaklo, paspiria 
kėdę iš po kojų ir kybo kaip 
dešrigalis, kol sugalvoja prieš 
mirtį dar cigaretę užtraukti. 
Berūkant, noras mirti praeina, 
ir Rapolas pradeda šaukti, kad 
jį kas nukabintų. Niekas vargšo 
negirdi, pats nusikabinti negali, 
o mintis, „kad ir pasikarti nesu
geba” visai vargšeliui jėgas ati
ma. Na, galų gale atbėga Ko
pūsteliavičienė, Magda, pakyla 
triukšmas ir riksmas.

Dar visokių pokštų pridirbo 
tas frantas iš Palangos, Magda 
išlėkė namo, Rapolas Vabalas, 
matyt, ne toks jau slunkius bu
vo — pasiliko atostogauti pas 
senę Kopūsteliavičienę ir t.t. 
Žodžiu, viskas gerai baigėsi, 
kaip ir reikia komedijai.

Čia aš tyčia taip viską neaiš
kiai papasakojau, kad, norėda
mi išsiaiškinti, turite būtinai šį 
veikalą pamatyti. O kaip pama
tyti, jeigu artistai su režisie
rium Algimantu Žemaitaičiu 
yra Los Angeles, o norintys pa
žiūrėti komediją, pavyzdžiui, 
Floridoj ar Seattle, ar dar kur 
nors Čikagoj? Išeitis paprasta 
— pasikvieskit Los Angeles 
Dramos sambūrį į svečius! Jų 
tik septyni: Magda — Raiša Ur
banienė, Vabalas — Amandas 
Ragauskas, Daktaras — Fredas 
Prišmantas, Kristina — Sigutė 
Mikutaitytė-Miller, Liutkus — 
Haroldas Mockus, Kopūstelia
vičienė — Ramunė Vitkienė ir 
pats svarbiausias — režisierius 
Algimantas Žemaitaitis, kuris 
visus mokė, pyko, šaukė, vi
siems patarinėjo, o kai viskas 
pasibaigė, tai prisipažino, kad 
vis tiek visus myli.

Artistus aprengė, sušukavo, 
kai ką pagrimavo ir šaip geru 
žodžiu padrąsino, kad vis tiek 
visus myli.

Artistus aprengė, sušukavo, 
kai ką pagrimavd ir šiaip geru 
žodžiu padrąsino — Ema Dovy
daitienė. Labiausiai nuskriaus
tas liko Paulius Jasiukonis, ku
ris besirūpindamas garsais ir 
muzika, sėdėjo mažame kam
barėlyje ir nieko gero iš ten ne
matė. Bet visiems pasišventė
liams buvo atlyginta. Sekma
dienį šeimininkė p. Uldukienė 
visiems išvirė katilą naminių 
cepelinų, tai visi, užsipylę ska
nių spirgučių padažu, taip kir
to, kad net ausys linko. Net 
vargšas Vabalas ir tas valgė.

Tai štai kaip mes linksmai 
gyvenam Los Angeles! To lin
kime ir visiems kitiems lietu
viams.

Viską gerai mačius ir tei
singai supratus žiūrovė V.R.

mis, kuria gaminius pagal savo 
pačios nuostatas — ar tai ne 
maloniausi momentai?!

Žodžiu, visa paroda — tai 
kontrastų įvairovė. Šešiolika 
menininkų — šešiolika stilių — 
įveda visuminį chaosą, kol 
neįsigilini į pirmosios parodos 
idėją. Tada priešingybes su
pranti kaip netikėtumus: ne 
kontrastas nubloškia kon
trastą, o staigmena seka po 
staigmenos. Ypač kai atida
rymą apvainikavo minivaidini- 
mas „Pradžia”, atliktas Haroldo 
Šilioko ir Vaido Petkevičiaus. 
Pasigėrėjimas improvizuotu šo
kiu, jo plastiką pagilinantys po
lietileno atšvaitai ir šiugžde
sys, atsidūrimas nerealioj at
mosferoj buvo „Mano pirmosios 
parodos” kulminacija.

Linkime visiems jums, ir ki
tiems į jūsų tarpą įsijungian
tiems, vilties, nenuleisti rankų, 
mokytis iš klaidų ir toliau skirti 
laisvalaikį tam nuostabiam da
lykui — menui.

* * *
Pratęsiant laisvalaikio, meno, 

prisistatymo temas, visus kvie
čiame dalyvauti šių metų ge
gužės 8 dieną (Motinos dienai 
skirtos) prasidedančios parodos

Pilnutėlėje Čikagos Jaunimo centro didžiojoje salėje jaunimui koncertuoja Andrius Mamontovas.

Čikagos Jaunimo centras —jaunimui!

(arba: apie lietuvišką duoną — sielai)
DIJANA GIEDGAUDAITĖ

Ši sparnuota frazė nuskriejo 
iš scenos per roko muzikanto 
Andriaus Mamontovo koncertą 
šių metų kovo 14 dieną ir pa
siekė, manau, ne vieno ausį. Ir 
ne šiaip sau. Salė buvo pilnu
tėlė jaunimo. Tikra to žodžio 
prasme. Ir ne tik puikaus jauni
mo amžiumi (kas išdrįst prieš
tarauti, kad jaunystės metai 
pats gražiausias laikotarpis 
žmogaus gyvenime?), bet ir el
gesiu, kultūra, netgi išvaizda 
(nepastebėjau vilkinčių sporti
niais kostiumais).

Ne vienas vyresnis stebėjosi
— iš kur tiek gražaus lietuviško 
jaunimo Čikagoje? Toks įspūdis, 
kad jie vos vakar atskrido iš 
Lietuvos specialiai į Andriaus 
koncertą. Pirmoji jo dalis dvelkė 
nostalgija — dainos, sukurtos 
prieš dešimtmetį, o gal ir anks
čiau, skambėjusios „Foje” gyva
vimo metais. Sakau skambėju
sios, nes grupės atsisveikinimo 
koncertas jau įvyko Lietuvoje, 
dar pernai gegužės mėnesį. Pa
siekusi aukščiausio populiaru
mo tašką (taip tvirtino ir patys 
muzikantai), „Foje” pasakė „su
die” savo gerbėjams. Andrius, 
padėkojęs daugiatūkstantinei 
miniai už du jausmus — meilę 
ir neapykantą, išėjo iš scenos, 
nešinąs jau nauja gitara (senąją 
kažkas laimėjo loterijoje). Ir tai 
tarsi įpareigojimas naujai muzi
kai, naujai kūrybai. Kas gali 
įpareigoti? Gal ta tūkstančių 
minia? Jų akys ir rankos, ka
daise sušildytos „laužo šviesos” 
ir tebejaučiančios vis dar ruse
nančią šilumą. Muzikos, žodžių 
šilumą. Videojuostą iš atsisvei
kinimo koncerto Vingio parke, 
Vilniuje, turėjome galimybę pa
matyti ir čia, susitikimo su dai
nų autoriumi metu, kuris vyko 
tuoj po koncerto Jaunimo centro 
kavinėje.

Bet vėlgi grįžkime i pradžią. 
Dar kartą apie publiką. Tai jie
— nepaaugliškai tylūs ir ra
mūs, romantiškai nusiteikę, sė
dėjo pilnutėlėje salėje, nelaidy
dami tuščių replikų ir kamš
telių nuo alaus, emocijas reikš
dami tik ovacijomis. Galbūt An
drius ir pasigedo tos banguo
jančios minios; bet paklaustas 
nuomonės apie publiką, atsakė 
trumpai — tai Lietuvos publi- 

atidaryme Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, Čikagoje: „Bui
tis ir fantazija”. Dėl smulkesnių 
informacijų skambinti Ūlai Juš- 
kytei: (773) 239-6112 nuo 5 v.v., 
o dienomis, pageidautina iki 12 
v.r., (708) 422-3426.

* Kaunas. Kovo 16 d. Kau
no Tarpdiecezinėje kunigų 
seminarijoje buvo parodyta 
1960 metais Karolio Voitylos 
(popiežiaus Jono Pauliaus II) 
parašyta meditacija apie San
tuokos sakramentą .

Andrius Mamontovas (dešinėje) su koncerto rengėjais: Lithuanian News 
Radio 750 / Žemė L Productions leidėjais Raimundu Marium ir Ramune 
Lapais, muzikos redaktore Dijana Giedgaudaite su pačia mažiausia kon
certo lankytoja, jos dvieju mėnesių dukrele Beatriče.

Andriaus Mamontovo mėgstamiausias patiekalas: bulvės su pienu. Toki 
“honoraru” jam įteikė Raimundas Marius Lapas.

ka. Ir tai, manau, pats di
džiausias pagyrimas bet ko
kiam klausytojui.

Dar kartą apie Andrių. Sce
noje už jį kalba jo dainos. Ir 
neįsivaizduoju kas dar galėtų 
geriau įvertinti jo populiarumą, 
negu tai padarė režisierius Ei
muntas Nekrošius. Dialogas su 
Andriumi — aktoriumi buvo 
pratęstas ir kitą dieną toje pa
čioje Jaunimo centro kavinėje. 
Šnekėjomės apie viską — mo
kykliniai metai, „Foje”, solinis 
„Pabėgimas”, „Hamletas”. Jo vi
sada įdomu klausytis, nes atsa
kymai netalpinami į rėmus — 
„nuo - iki”. Tačiau labiausiai 
nudžiugino Andriaus bendravi
mas su jaunimu (ir ne tik). Kas 
sukūrė mitą, kad artistas nepa
siekiamas masėms? Kalbant ne 
tik apie Andrių, Lietuvoje jų 
santykiai su žiūrovais (ar klau
sytojais, gerbėjais ar ne), yra 
šiek tiek kitokie. Gal iš tiesų 
reikia saugotis nuo bereikalin
go dėmesio? Tačiau čia, Ameri
koje, įtampos nelieka jokios. Jie 
šypsosi, dalija autografus, mie
lai fotografuojasi, spaudžia de
šinę ir priima visus „ačiū”. Tie
siog būna kartu su tavimi. Ir tai 
tikrai ne poza. Jaučiasi ta šilu
ma ir tiek.

Dar kartą apie organizato
rius. Tikiuosi, kad koncertinė 
agentūra „Tigris” iš Vilniaus ir 
„Žemė L. Productions” „News 
Radio” iš Čikagos pasirašė ben
dradarbiavimo sutartį. Nes 
užuominą į tai galėjome rasti 

koncerto metu platinamose 
anketose. Pamažu tai, kas jau 
seniai populiaru Lietuvoje at
keliauja ir į Čikagos kultūrinę 
lietuvišką veiklą. Tačiau kol 
kas tai, tik šviežaus oro gurkš
nis. O jeigu norisi tuo kvėpuoti? 
Na, reikia džiaugtis ir tuo, kad 
pagaliau Jaunimo centre kaž
kas įdomaus įvyko ir jaunimui. 
Ką gi, jie neapvylė organizato
rių, reikia tikėtis, kad ir pasta
rieji jų nepamirš.

Keistas jausmas apėmė po to 
savaitgalio — lyg būtum viską 
susapnavęs. Tačiau tai buvo iš 
tikrųjų. Ir tai gali patvirtinti 
keli šimtai Andriaus Mamonto
vo gerbėjų. Ką gi, jei jau šimtais 
renkamės į Jaunimo centrą, 
vadinasi, jo durys jau pravertos 
plačiai. Ir galbūt nereikės lauk
ti dar vieno sezono (Vytautas 
Kernagis — rudenį, Andrius 
Mamontovas — pavasarį), kol 
vėl kokia lietuviška žvaigždė 
suspindės Čikagos dangaus lo
pinėlyje virš Jaunimo centro.

Ir pabaigai — dar kartą apie 
amžių. Teneįsižeidžia vyresni 
Jaunimo centro lankytojai, jei 
frazė — „Jaunimo centras — 
jaunimui” buvo suprasta tiesio
giai. Anot vieno išminčiaus, 
žmogus ilgai išlieka jaunas ne 
kūnu, o siela. O sielos duona — 
poezija, muzika, dailė, teatras...

Ir išties būtų smagu, jei pra
vėręs Jaunimo centro duris, 
anot vienos ALTV reklamos, ga
lėtumei paklausti: — Ar turite 
lietuviškos duonos?
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