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Lituanistikos katedrai vietos beieškant. '•
Donelaičio romanas ir opera: Johannes Bobrowskio mažlietuviškos temos veikalas.
Lietuviai tremtiniai Jakutijoje: ištrauka iš
autobiografinių užrašų.
Spektaklių uždangai nusileidus: Jono Jurašo
„Savižudžio" pastatymą vertinant.
Johannes Bobrowskio eilėraščiai.
Teatro premija paskirta Dalilai Mackialienei.
Lietuvių rašytojų draugijos premijai skirti
komisija.
Prano Gailiaus paroda Chicagoje.
Nauji leidiniai.
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tisesnės, įprastinės fabulos, bet jo
branduolį sudaro Voigto ir Gaweh| no kelionė traukinėliu iš Tilžės i
| Vilkyškius pas mokytoją Počką J->
, ninių išvakarėse, dalyvavimas JoI ninių šventėje prie Rambyno vokie
čių ir lietuvių pusėj, kilęs konflik
tas dėl politinės įtampos. Tuo ir
baigiasi pirmasis romano planas, ku
rį galima pavadinti realistiniu, ir
prasideda antrasis — idealistinis,
pagrįstas intuicija ir vaizduote pagal
autoriaus įsijautimą į praeitį ir da
bartį.

1980 metais plačiai visur minėjus su kūrinėlio dedikacija "draugams
mūsų didžiojo dainiaus Kristijono lietuviams" (Žemaitės bruožai pa
Donelaičio 200 metų mirties sukaktį, naudoti veikėjo Počkos motinai
fortepijonuose").
šiandien dar verta prisiminti ir "Lietuviškuose
Romane lengvai pastebimas tam
apysakose įdė
tuos kūrinius, kuriuose jis eina li "Boehlendorffo"
tikras dvilypumas, lyg autoriui la
teratūrinio pavaizdavimo objektu. ta "Lietuviška pasaka" apie elgetą
viruojant ant abiejų Nemuno kran
Biografinis romanas pas mus pačius Morkų iš Skuodo, kurs net caro ge
tų. Iš vienos pusės Luizės sąjunga,
nerolui
baimės
įvarė
su
savo
išbar
nėra per daug puoselėjamas, dėl to
Faterlandiška moterų draugija, iš
tenka žvilgsnį mesti į kaimyninės tu potvyniu.
kitos — Vytauto sąjunga, 'Tautyliteratūros laukus. Vienu iš tokių
ninkai". Toliau Ša vėl advokatas
Jau pirmajame, didesniajame sa
grožinės literatūros veikalų apie vo romane "Levino malūnas"
Neumannas (iš tikrųjų veterina
Donelaiti yra žinomo tilžiškio rašy (1964) J. Bobrowskis buvo užsimi
ras) su savo sėbrais, o ten "voldematojo Johannes Bobrowskio romanas nęs, kad visą tą istoriją iš vokiečių
rininkai" (nors jie iš tikrųjų 1936
"Lietuviški fortepijonai" ( vok. "Li- lenkų santykių praėjusio šimtme
m. nebuvo valdžioj). Tad ir Joninių
tausche Claviere", išleisti 1966 m., čio pabaigoj jis būtų galėjęs pastū
iškilmes ruošia ir viena ir kita
liet. išversti Ed. Astramsko 1968 mėti toliau į šiaurę ar j šiaurės ry
draugija, kyla fizinis konfliktas
m.), šis veikalas buvo parašytas tus, į Lietuvos pusę, kurią geriau Į
(muštynės) tarp Neumanno šali
1964 m., vieneri metai prieš auto pažįstąs, kur esąs ir užaugęs. Nes
ninkų ir jo priešininkų. Prof. Voigriaus mirtį, ir išleistas jau kaip po Lietuva, vieno esejisto (V. Gimus)
tas mato, kieno pusėj teisybė, ir no
mirtinis leidinys. Nors pavadintas žodžiais tariant jam reiškė tai, ką
rėtų palaikyti lietuvius, bet Neu
romanu, bet tai veikiau epiškai vizi- kitiems kadai reiškė Italija: jis ten
mannas jam teprakošia: "Esate Rei
jinis kūrinys iš donelaitiškos praei matė žmonių paprastumą, natūra
cho vokietis, užteks vietinių", o žan
ties ir prieškarinio meto dabarties. lumą, tiesumą ir panašias dorybes.!
daras VVasgienas profesorių įspėja
Apie šio veikalo autorių, ypač Iš tikrųjų gi J. £obrowskis yra,
"nekurstyti žmonių**.
sprendžiant iš gausesnių jo poezi kaip matyti iš toV.ių jo eilėraščių
Koks tad Donelaičio operos (ku
jos nei prozos vertimų, kai kas ga kaip "Prūsų elegija" ir panašių, se
riai ir vardas numatytas 'Tautos
lėjo susidaryti įspūdį, kad tai per nųjų
prūsų palikuonis, kuria
dainius") rašymo tikslas tokioj
dėm lyrinis poetas. B tikrųjų gi J. me atsiliepia jų dvasia. Jis giliai
prieštaringoj ir politiškai įtemptoj
Bobrowskis yra tiek pat reikšmin jaučia savo pirmatakams padarytą
padėtyj?
gas beletristas, kaip ir lyrikas. Lyri skriaudą, savo autobiografijoj sakosi
Pagal autorių, Donelaits turėtų
Pastaruoju metu išeivijos kul-|kų mokslo akademijai. Po dvie- nio elemento ir panašių, stilistinių bandąs "nelaimingą ir gėdingą vo
atlikti abiejų pusių taikintojo vaid
tūrinio gyvenimo poslinkiuose Į jų valandų vakarienės pertrau- priemonių randame ir jo epiniuose kiečių tautos santykį su rytinėm
menį. Juk jis savo metu Tolminkie
ypač suaktualėjo
Lituanistikos! kos antros dalies posėdžiauto- kūriniuose. Tų bruožų užtinkame kaimyninėm tautom parodyti iki
my, prof. Storosto žodžiais tariant
katedros rūpesčiai, ieškant jai jai susirinko dar trim valandom. ir "Lietuviškuose fortepijonuose", pat dabarties ir taip prisidėti prie
sakydavęs "stiprius pamokslus". Tų
kur duota vaizdų iš lietuvių vokie revanšistinių tendencijų nugalėji
vietos
kuriame
nors
Šiau Posėdis baigėsi 22:20 vai.
pamokslų toną nuolat girdime
rės Amerikos gero vardo uni
Pirm. R. Šilbajoris pristatė čių santykių abiejose Nemuno pu mo" ("Liudijimai apie save"; 1976).
"Metuose", štai kaip Donelaitis per
versitete. Mūšy
akademinių posėdžio pirmą uždavinį nurody sėse. Romano veiksmas vyksta 1936
Galimas daiktas, kad savo kūrinį
savo veikėją Enskį bandė pamokyti
Kristijonas Donelaitis, 1714-1780 (dokumentinis portretas)
sluoksnių šitai jau yra visu rim damas, kad posėdis remiasi 1978 j m
apie Donelaitį J. Bobrowskis plana
apsileidėlį Pelėdą:
tumu svarstoma įvairiomis pasi m. PLB seimo, įvykusio Toron-! čia dar reikia priminti, kad J. vo jau gana anksti, vos tik grįžęs iš
Andai tropijos, kad aš, Pelėdą
taikančiomis ir specialiai sudaro te, nutarimu "sudaryti sąlygas j Bobrowskis tęsia tradiciją kitų iš Rusijos kaip karo belaisvis 1949 m.,
I aiškėja, kad tokią operą bus sunku
vanagas, priešas balandžių,
sutikęs.
momis iprogomis.
Lituanistikos įsteigti Liet akademinį židinį ! Prūsų Lietuvos kilusių vokiečių nors ir pirma rašė romaną iš vokie
miškas juodom galvom
Į išleisti ar pastatyti, veiksmo plane
Jam
dėl
kiauliškos
bjaurybės
ką
katedros steigimo reikalas išskir kuriame nors Š. Amerikos univer- Į rašytojų, užgriebiančių lietuviškas čių lenkų praeities.Grįžęs jis jau ži
keliasi, šaukia
pasirodo ir du Mažosios Lietuvos lie- j
pasakyti
tinio dėmesio susilaukė ir Litua sitete" ir to nutarimo patvirtini- j temas, kaip Hermano Sudermanno, nojo,
kad sovietai Rytprūsius
vėjas per kalną
tuviai — prof. Storostas (vėliau pa- j Ir jį kaip kaimyns viernai
nistikos instituto tarybos pasta mu JAV LB 1980 m. suvažiavi Ernesto VViecherto, Agnės Miegel, 1946 m. prisijungė prie savo žemių,
ir aš mačiau, kaip teisingumas aiškėja, kad tai rašytojas ir filoso- į
bandžiau pamokinti.
rajame posėdyje. Apie tai pla me. Jis paaiškino, kad LI Tary Alfredo Brusto ir kitų. Kaip J. Bob- jo gimtąją Tilžę (kurią ir vokiečiai
laukė, kad nuvestų žemyn
fas Vydūnas, vienu metu, tuoj po; "Kiaulė, tariau, ką dirbi? ar visai
čiau savo narius informuoja LI bos nutarimai dėl Židinio po rowskio lyriniuose rinkiniuose aps iki XIX šimtm. vidurio vadino Tilir ateitų rūstybė.
Pirmojo pasaulinio karo, profesoria
Prezidiumo žiniaraštis "Prane būdžio ir vietos bus pristatyti tu lietuviškos tematikos, taip to pat se) pavadinę Sovetsku, o jo pamil
nesigėdi?
Mus galbūt kiek stebina tai, kad vęs Berlyno universitete) ir mokyto
šimai", Nr. 4 (1980 m. gruo svarstymui sekančiame PLB po randame ir jo proziniuose raštuose. tojo Donelaičio Tolminkiemį — ČisJuk tu jau, kaip juodvabalis,
džio 30 d.). Manydami, kad apie sėdyje. Šios dalies darbotvarkė Apysakose "Pelių šventė" (1965) tije Prudy. Be abejo, tų vardų pa operą apie Donelaitį ryžtasi kurti jas, folkloristas Pocka. Juodu, atro
mėžinyj pasirodai;
šio neeilinio užmojo eigą svarbu buvo: a) trumpas pranešimas iš užtinkame tokių vardų, kaip Pet keitimas, jų išbraukimas iš istorijos du iš Tilžės kilę Reicho piliečiai — do, turėtų pagelbėti Donelaičio oAr girdi, kaip juodvabalis, jau
folkloristikos prof. Voigt ir muzikas, perai išvysti ne tik dienos, bet ir
yra informuoti ir visą plačiąją trijų universitetų
mėšle pasmirdai.
atstovų, b) raitis, Krepštakys ir kiti, arba tokių I Bobrowskį giliai paveikė ir eilėrašty
visuomenę, ano LI žiniaraščio klausimai kiekvienam atstovui, įterptinių lietuviškų žodžių, kaip Į „Tolminkiemis" Bobrowskis šaukėsi kompozitorius Gawehn (šis aiš scenos šviesą. Bet tai, kaip matysim
Aš užvakar tavo namus blogus
puslapius, liečiančius Lituanisti c) diskusijos, visus tris atstovus "sudiev". Apysakose "Perspėjėjas" j Donelaičio:
kiai suvokietėjęs lietuvis, o kas ži vėliau, įvyksta pagal kitų dimensi
pravažiuodams,
jų
išmatavimą.
kos katedros steigimą, čia patei išklausius, ir d) proga dar kartą (1968) įdėtas rašytojos Žemaitės
no,
gal
ir
Voigto
protėviai
kada
bu
Kad
įsitėmyčiau
tikrai,
tyčioms
Ateik dar nors kiek, Donelaiti,
kiame ir mūsų skaitytojams.
vo
lietuviški
Vaitai?).
Kai
vėliau
paRomanas
neturi
kokios
nors
vienpažiūrėjau.
universiteto atstovams klausimus nuotraukos iš 1910 m. aprašymas! upė nors pasikelt sparnais,
•
Taipgi bežiopsant man, arklys
pateikti PLB iniciatyvinės gru
Lituanistikos instituto tarybos pės dėka, Tarybos nariai buvo iš
mano žvengti pradėjo,
posėdis įvyko gruodžio 20 d. Chi anksto raštu supažindinti su vi dino galimybes židinio laipsnis-< šymų JAV federaliniams fondams,: džiausią liet studentų skaičių bus pateiktos P L B susirinkime
Ir tuoj aus tavo sparų viens nuo
cagoje, Jaunimo centre, Pedago sų trijų universitetų pasiūly kam įkūrimui. Siūlė šias pako- j kaip ir Plėtimosi fondo (Deve- ir neblogą lit. knygų rinkinį, kū sausio mėnesį:
stogo nupuolė,
ginio instituto patalpose. Dalyva mais. Universitetų atstovams te pąs: a) įsteigimas "Endowed Į lopment Fund) patyrę asmenys rio pagrindą sudaro nupirkta a.
O
langų
vienam
perdėm skylė
1. Lituanistikos instituto tary
vo pirm. R. Šilbajoris, vicepirm. ko kiekvienos pozicijos pagrindi
pasidarė,
galėtų
padėti
lietuviams
aukų;a.
prof.
Salio
asmeniška
biblioProfessorship",
reikalaujantis
ba savo balsų dauguma pasisako,
J. Slavėnas, sekr. J. Rėklaitienė, nius ir gal naujesnius bruožus iš
štai tuojaus (girdėk tikrai, ką tau
$ 240,000, b) pridėjimas Lit. tyri rinkimo darbe. Prižadėjo taip pat Į teka.
kad iš principo reikia siekti Litu
leidinių administr. T. Remeikis kelti.
pasakysiu)
mų centro, reikalaujantis pana ir savo paties talką L i t katedros! Kiekvienam univ. atstovui Ta- anistikos katedros su stipriu tyri
ir šeši sekcijų vedėjai — E. BraTuo
trys
kiaulės
dagios
su dagiais
steigimo
bei
stiprinimo
darbe,
į
rybos
nariai
pateikdavo
klausišių
išlaidų,
c)
galutinis
Kated
mų komponentu.
(Teigiamų
Pirmasis, Kent State univ. at
dūnaitė, J. Dainauskas, St. Goš
savo
paršais,
pabrėždamas
savo
20
metų
patirmus,
liečiančius
santykius
tarp
ros įsteigimas. Viso būtų įnešta
balsų 8, neigiamų 2.).
tautas, J. Račkauskas, K. Skrups- stovas etninės programos direk
universiteto
ir
liet
visuomenės,
Lyg
kad
skerdė,
kas,
stuboj
600,000 dol. suma. Paskui savo tį tais ir panašiais reikalais.
kelis ir Br. Vaškelis. Posėdžio me torius dr. John Cadzow daugiau
2. Lituanistikos instituto ta
sužvigo nešvankiai
Neigiamybių
suminėjo dvi: tikslesnį apibūdinimą bibliotekos
instituto universiteto siūlyto plano išdės
tu buvo perskaityti pasisakymai pabrėžė l i t tyrimų
ryba,
atsižvelgdama į jo akade
rinkinių,
Lit.
katedros
išsilaiky
Ir
pro
langus
ir plyšius kūliais
a)
negausią
lituanistinę
biblio
tyme
dr.
Twarog
nurodė
tokias
neatvykusių Tarybos narių: J. steigimo nuopelnus, iškeldamas
minį lygį ir turimą
biblioteką,
mo
garantijas,
galimybes
Kated
išsirito.
teką
ir
b)
negausų
lietuvių
stu
teigiamybes:
Gimbuto, A. Klimo ir I Užgirie- žemesnę jo kainą (200.000 vietoj
siūlo ištirti Pennsylvanijos uni
rai
sutelktus
pinigus
panaudoti
ir
("Metai",
p.
123-124)
dentų
skaičių.
Tačiau,
jis
teigė,
a) Lituanistiką dėstyti jau vie
nės. Posėdis buvo sušauktas dve- 600.000 dolerių.) Teigdamas sa
versitetą Katedros steigimo būs
Nors prof. Storostui tokios "stip
toje
esančius profesorius dr. R. kad lengvai galima praplėsti ir kitiems tikslams, pvz., leidiniams,
jopam tikslui, tad ir susidėjo iš vo universiteto tinkamumą to
tinei.
Kitos
pageidaujamos
vietos
rios" vietos ir patinka, bet jis vis
Šilbajorį ir dr. D. Robinson. Su vieną ir kitą, pasinaudojant jo lankančių akademikų mokslinį
dviejų atskirų dalių.
Reikėjo kiam lit. tyrimų instituto steigi
būtų Ohio State univ. ir Illino- tik suabejoja, ar tiks jos operai. O
darbą
paremti
ir
t.
t.
Uždarose
Centro
lėšomis.
ypatingu
entuziazmu
jis
pasisakė
aptarti: 1. Liet Akademinio ži mui, dr. Cadzow nurodė tris pa
jaus univ. Chicagoje ( U I C C ) — Voigtas neabejoja, kad jas reiks pa
už pirmojo kvalifikacijas kaip žy
Trečias ir paskutinis pasisakė diskusijose kilo susidomėjimas dr.
dinio klausimą ir 2. Lit. Instituto lankias aplinkybes: a) daugiato
tokia
nustatyta tvarka.
naudoti, nors ir nežinia kaip.
maus mokslininko, patrauklaus dr. Nicholas Moravcevich, Illi- Twarogo Katedros palaipsniško
įvairius Teikalus. Posėdis prasidė mę biblioteką, b) ilgus metus
steigimo
mintimi
ir
kiti
du
univ.
Bet ar tik Donelaits nebuvo vo
Pennsylvanijos
univ. pirmą
mokytojo ir patyrusio akademi nojaus universiteto
Chicagoje
jo 14:10 vai. Jo pirma dalis tesėsi veikiančią liet. studijų progra
atstovai
buvo
paprašyti
savo
kiečių
priešas, kai jis pakartotinai
ko,
vietą
nulėmė
šešių
balsų
dau
Slavistikos
skyriaus
vedėjas.
Pri
fki 17:20 vai. Pirmoj daly daly mą, kuri tačiau nėra didelė stu
"Metuose"
rašė:
guma.
Buvo
argumentų
iškelta
mindamas
dalyviams,
kad
jie
esą
nuomonių
šituo
ir
kitais
klausib)
paties
Ohio
State
univ.
ak.
vavo ir svečių iš LB iniciatyvi dentų skaičiumi, ir c) ligšiolinę
ir
už
kitas
institucijas,
būtent,
už
lygį
ir
prestižą
š.
Amerikos
uni
susipažinę
su
jo
universiteto
rasi
mais.
nės grupės lituanistikos katedrai gautą finansinę paramą tik ką įs
Ak! kur dingot jūs, barzdotos
steigti, būtent, E. ir R. Sakadols- teigtai l i t tyrimų vasaros metu versitetų tarpe ir žymų Slavų tu paruoštu planu, jis tflc trumpai; Atsisveikinus su univ. atsto- Harvardo univ., atsižvelgiant į jo
mūsų gadynės.
ir Rytų europiečių kalbų ir lite- posėdžiautojams pakartojo, kad ! vais, prasidėjo Tarybos narių pa- išimtinį akademinį
lygį, už
kiai, L. Raslavičius, LI narys P. programai.
Kai lietuvninkės dar vokiškai
Jonikas. LI narys V. Maciūnas (in
Ohio State univ. atstovas Sla ratūrų skyrių ir taip pat tvirtai! T JICC pažada: a) palankiausią sisakymai židinio pobūdžio ir Northwestern univ., nurodant
nesirėdė
absentia) ir L. Rimkus. Pakvies vų ir Rytų Europos studijų ins įsisteigusį Slavų ir Rytų Euro- • finansinę paramą Katedros stei-, vietos klausimais, kurie buvo te- jo akademinį lygį ir artimumą
Ir dar vokiškus žodžius ištart
pos studijų institutą,
į gimui per dabar vykstantį uni- siami po pertraukos. Išvados pa- Chieagos studentams. Kent Sta
tas buvo ir LI narys A. Norvilas,
negalėjo.
(p. 80)
tituto (centro) direktorius dr.
c) patyrę asmenys tame Insti- j versiteto "Capital Fund" vajų, į siektos daugumos nubalsavirmi. te univ. turėjo tik vieną šalinin
kuris atstovavo Lietuvių katalifNukflita į 2 pri.)
Leon Tw»rog pirmiausia apibū-1 tute mielai prisidėtu prie pra-' ir kad. b) universitetas turi di- Dvi rezoliucijos buvo priimtos ir ką Tarvbos nariu tarrje•
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Donelaičio romanas ir opera

mineralinius šaltinius, Pričkaus už- t
sunkumas apie amtmoną Ruigį, su
kuriuo tiek reikalų teko turėti Do
nelaičiui, Enskio, Pelėdos, Slunkiaus
dialogai, Selmykės ir Katrynės nesi
baigiančios kalbos ir tas "lietuvių
vaišingumas, o čia dar galima pa
minėti, kad valgymas ir gėrimas ne
nutrūko, kaip ir kalbos ir dainos"
(p. 154).
I vestuvių pabaigą vos beišgirsta
me, kaip Donelaitis "tyliai ėmė kal
bėti" apie praėjusį pavasarį, vasa
ros darbus ir kaip saulė vėl pradeda
ristis žemyn iš savo aukštybių:

Ir Donelaičio operos kūrėjai, ir
romano autorius įsitikinę, kad reikia
d kur dingot jūs, lietuviškos
Donelaitį prikelti dabarčiai, reikia
gadynėlės,
padaryti taip, kad visas tas lietuvy
ip dar prūsai vokiškai kalbėt bės kompleksas neliktų, Gavehno
nemokėjo
žodžiais tariant, tik profesorių Voig(p. 131) to, Storos*o, Kuršaičio, Bezzenberrba kai vienoj vietoj prasitaria, gerro ar kitų galvose ir nuomonėse
"vokiečiai tikt vogt ir keikt ne- bei raštuose. "Ir jis jau žino, kas
(ir kad iš tų dviejų žodžių tos autybės laukia, kas neišven
giamai artėja; tie ponai, vedami sa
pavadinimas kilęs).
JįArba kai taip aštriai pašiepė vo reikalų, o gal polinkių, jei išsi
ijRtsroto šykštumą ir jo smarkavi reiškime kiek švelniau, prisijuosia
VeL kaip jos skaistums, kūrennelyginant prikyštę štai ką: Nebe
mą:
dams žiburį karštą,
Nės to amtstroto šykštumas buvo sulaikomai žūstanti tautybė, gaila
2emės vainikus pamaži jau
be soties, jos, nutautinimo banga iš pietų į
pradeda vytint
šiaurę, reto grožio kalba, jau beiš
Ir kad kartais jis vargdieniui
Ir grožybes jų puikias su pašaru
duodavo grašį, mirštanti, nepaprastai turtinga liau
maišo:
Tai tuo tris naktis dėl to miegot dies poezija, net Gėtė ir Herderis..."
Ak, kaip tūla mūsų žolelių taip
(p. 15).
negalėjo
nusirėdė,
Berods, ne tik Gavehnas, bet ir
Tu, savavalninke didpilvi, vis
Kad, nei boba, jau didiai sukrošupasišiaušęs Počka būtų buvęs labiau patenkin si kumpso.
Ir, nei žaibas koks žaibuodamas, ti, jei Rambyno kalne vietoj Vytau ("Metai", p. 52).
gandini būrą, to vaidinimo būtų buvęs suvaidin
Pasibaigė vestuvinė puota, dingo
Ar tu ne taipjau, kaip bėdžius tas Donelaitis. Muzikas Gawehnas
muzika,
smuikas ir kanklės, suskam
toks, prasidėjai, džiaugte džiaugėsi iš Počkos gavęs
bėjo
dar
senas pianinas, pasigirdo
Ir moma tau, kaip jam, pasturgalį lietuviškas vestuves su Donelaičio
"išsiderinusių
stygų akordas". Tai
šluostė? (p. 162, 166). veikėjais. "Počka dar liko prie laužo,
finalinė
scena,
kuria
baigiasi Počkos
mintyse daugiau su "gyvu Donelai
Taip klausia skeptiškasis libera čiu, negu mirusiu Vytautu". Neno vizija.
las Šalūga, bet Voigtas jam atsako, rėjo jis daug kalbėti. Ar yra apie ką?
Kaip minėta, Donelaičio opera Kr. Donelaičio statytoji Tolminkiemio
kad Donelaitis tenorėjęs apsaugoti Kad jie visi dar gyvi: ir Pelėda, ir kurta su viltimi. Nors ji nebaigta ir
savo tautiečius nuo svetimų papro slampinėtojas Slunkius, ir plepys nepastatyta, bet ji tęsiama toliau.
čių, kurie dažniausiai jiems būdavę Bleberis, ir kreivanosis Šlapjurgis, Ji atgyja mokytojo Počkos vizijoj, Jonas Fridrikis Šperberis, Donelaičio
žalingi, ir apginti valdinius nuo val kaip jie šmėklinėj<* Donelaičio Me kai šis pagaliau virsta Donelaičiu, pirmatakas Tolminkiemy.
Jie kalbasi parapijiečių reikalais,
dančiųjų sauvalės.
tuose. Galbūt jam rūpi, kaip bus 0 per juos abu paskutinį žodį taria
Donelaitis
užsimena ir apie aną gar
Drąsų savo žodi Donelaitis taikė su jo mėgiamiausiomis vietomis: ar pats autorius. "Ko neleido laiko re
ne tik vokiečiams, kurie vargino jo atsiras joms vietos šioje operoje. alybė, realizavo meninė vizija. Tai sųjį Aleksandro Nevskio dienos
būrus arba jiems kenkė savo žalin Viena iš jų 2iemos rūpesčiuose, motyvas, pakilęs viršum epinių pamokslą ir apie amtsroto šykštugais papročiais, bet ir rusams oku-,
......
vyksmų, motyvas, kurį Bobrowskis j mą, kurio pavaizdavimo nuorašą jo
• " —_, " . . . .
. . .
. i antroioi idilei
parodo lyg kokį baletą, pasirodžius j prakilnybė galinti pasiimti, (šper
pantams. Kai reikėjo atitinkamai j Žalis su dvyliu, su margiu irgi Donelaičiui su savo veikėjais" (Ger- beris niekad nebūtų drįsęs taip
pagerbti jų šventąjį Aleksandrą
su palšiu hard Wolf, "Litauische Claviere", ! prieš amtsrotą pasisakyti).
Bet ar tai ne praeitis, kurios neNevskį, Donelaits pasakė pamokslą
Yna, kad nor ėst, šiaudų
p. 344). Tas pats autorius teigia,
apie Aleksandrą šaltkalvį, kurs "pa
pamatydami kūlį; kad mokytojas Počka tai Mažosios beprisišauksi, sako autorius. Ir
darė man daug pikta: Viešpats atsi
O kad iš tikros širdies jiems Lietuvos veikėjo Kristupo Voskos Voigtas su Storostu grįžta laivu at
lygins jam pagal jo darbus". (Povi
primeti pluoštą, (mir. Tilžėj 1905 m.) atitikmuo. gal nuo Rambyno į Tilžę, "ir žiūri
lo apaštalo antrasis laiškas Timo
Tuo su liežuviu jį krimst į gomurį Kaip žinia, Voska prisidėjo prie Gie atgal, širdys pilnos nevilties. Ką gi
tiejui, eil. 14-15).
traukia dotojų draugijos atsiradimo, o ilga daryti? Ir su kuo? Juk su opera,
Bet tai praeitis, o pažvelgęs j da
Ir savo šiaudus, vis į mus
metis draugijos vadovas ir dirigen ponas Voigtai?" (p. 141).
15 paskutiniojo romano skyriaus
bartį, Šalūga tiesiai išdrožia: "Šita
žiūrėdami, braškin. tas buvo Vydūnas.
Ak, kad jie lietuviškai kalbėti
sužinome,
kad PoČka išgirsta paties
opera. Kas gi ją norės statyti? Arba,
Čia dar žodis kitas apie Počkos
ir norėdamas, kas galės statyti, da
galėtų, viziją ir kaip jis personifikuoja Do Donelaičio baką. "Ir balsas, vieni
šas, per mišką, lyg šaukimas: Poč
bar, Vokietijoje? Ir Lietuvoje, kokios
Dar už dovaną tą stalde didiai nelaitį.
perspektyvos tenai? Juk viskas, tiek dėkavotų. ("Metai", p. 169-170).
Septintajame "Lietuviškų forte ka, Počka. Balsas visiškoj tamsoj.
Ar tai aš? Ar tai mane kas šaukia?
ten, tiek čia, atrodo labai panašiai"
Antrajame savo romano plane au- pijonų'* skyriuje aprašomas tam Kur aš?" (p. 156).
(p. 101).
orius mums parodė tai, ką būtume tikras trianguliacijos taškas, "trigo
O vis savo
dėlto rytoj
vokiečiai į m a t ę o p e r o j .
Panašių klausimų ir atsišaukimo
statys
operą Tilžėj
"Marienburgo
v e s t u v e s s u nometrinis ženklas", į vakarus nuo
kalvis", su kuria susipažinti važiuo-, p a č i u D o n e l a i £ i u i r j o v e i k ė j a i s . « J i s Rambyno. Nuo to taško Počka pra balsų galime nugirsti ir Vydūno
ja ir Gavehnas. Ir tur būt nebus jo įėjo, jam už parankės, kairėje, Ana siveržia pro laiko barjerus į Done "Prabočių šešėliuose".
kių "pretenzijų ir slaptų konspi Regina, pagal tėvą Olefant, iš Gald laičio laikus. "Nes kas gi laikas, kas Počka išgirsta net trejopus garsus:
racijų", kokių gal būtų dėl lietu apės, liekna, bent kiek paniurusi dabartis?" Kai ją stebi, ji jau yra aukščiau ?jo, medžių viršūnėse ir
žemai, ku. "vanduo teka".
viškos operos.
moteris su retokais plaukais, ku baigta, praėjusi, tapusi praeitimi"
Vandens tekėjimo garsus jau ir
Donelaičio operos idėja betgi ne- riems nedaug teleidžiama išlįsti iš (p. 134). Nuo ten jis pamato du vy
žlunga. Nors ir kaip nepalankios ap- juodos gaubšelės. Juos nulydi į gar- rus, "su perukais apie šventinį vei pats Bobrowskis nugirsdavo, prisi
prūsų praeitį.
dą, juodais surdutais, baltais marš mindamas senųjų
linkybės, nors ir kaip skeptiškas šalū-1 b i n g ą yiet^ d
m a s atsfatoja> 0
Viename
eilėraštyje,
pavadinta
ga ("gal jis komunistas", pagalvoja ; D o n e l a i t . s s a k o ; fa ^ ^
^ kiniais, daugiasagėmis, nežymiai
me
"Mirusi
kalba"
(ty.
prūsų
kal
6
Voiztas),
o ; _ - u « raštuotomis liemenėmis, kurių trys
" bet romano autorius ne-L_-L_S
i vaikai. T.
Ir: A.
Ar ;„jau _,„*;„;
gražiai _pasimeldę
ba), jis sako:
nusimena: Viskas grindžiama vii esate? Bet jie dar nebuvo meldęsi, tad viršutinės sagos neužsegtos, kelnės
iki
kelių,
pusbačiai
su
baltomis
sagJis atėjo su upe,
timi: Šita opera. Šitas Voigto Taip, jis pasimels, o Bleberis tuo metu
j
timis"
(p.
135).
Tai
Kristijonas
Dosu kriauklėm ir sraigėm
aš manau: Viskas, kas su tuo sieja
valdys liežuvį..." (p. 150). O toliau 1 nelaitis — čia trumpai nupasakoja- riedėdamas, vėduokliškas augalas
si: Gawehno gražūs ansambliai, duetai, monologai, unisonai," (p. 101).; pasikalbėjimas su Sėligmonu apie I ma jo biografija — ir precentorius smėly ir buvo žalias.
(Atkelta i i 1 paL).
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Lietuviai tremtiniai Jakutijoje
Ištrauka is autobiografinių užrašų
Dalld GrinkeVlČiŪte

Tęsinys iš praėjusio Šeštadienio)

Man Trofimovskas ne užmiršta praeitis,
bet neužgyjanti žaizda. Tegu tenai buvo
saujelė — keli šimtai žmonių, bet dėl to jų
kentėjimai nebuvo mažesni. Ir jie buvo žmo
nės, ir juos reikia prisiminti, kaip ir mili
jonus kitų bereikalingų aukų.
Bet Trofimovskas nebuvo vienišas. Už
poliarinio rato Jakutijos šiaurėje, taip pat ir
Kolymoje, prie Janos upės. Oimekone šalčio
ašigalyje*) — visur ištremtųjų 1941 metais
iŠ Lietuvos stovyklos. Matyt, Stalinas laikė
šias vietas labiausiai tinkamomis Pabaltijo
moterims ir vaikams. Šiandien sala tuščia.
Kapinyne nėra nė lentelės. Jokia ranka
jokios gėlės ten nepadėjo, jokia gedulo
muzika nesilieja ant šios išmirusios salos.
Bet jų atmintis gyva manyje. Ir man norisi
pastatyti nors kukliausią jiems paminklą.
194.3 metų vasaros pradžioje visus mus
išsiuntė žuvies gaudyti. Vasarą ir žiemą.
kirsdavom eketes ir po ledu tiesdavom tink-

lūs. Pavasarį ledo storumas būdavo ligi
pusantro — dviejų metrų. Kiekvieną dieną
tikrindavom tinklus; iškirsdavom eketėse
ledą ir esant 45—50 laipsnių C šalčio pliko
mis rankomis traukdavom tinklus, ir
išpainiodavom
įstrigusias
Žuvis. J e i
sušalusi žuvis gelbėdavo mus nuo skorbuto,
tai niekas negalėjo apsaugoti mūsų r a n k ų .
Neišvengiamai nušaldovo p i r i t a i , apsi
dengdavo pūslėmis, žaizdomis, o kai ryt
dieną ir per visas sekančias dienas nušalu
siais pirštais reikėdavo knebinėti t i n k l u s ir
žuvį, esant žiauriems Šalčiams, t a i j u s d a v a i
klaikų skausmą. Atrodė, kad kiši r a n k a s į
verdantį vandenį. Tikrinti tinklus reikėjo
kasdien dėl to, kad dieną a r dvi nepatik
rinus, galėjai prišaldyti juos amžinai prie
ledo.
Ieškant žuvies, m u s perkeldinėjo Sunų
traukiamomis rogėmis nuo vienos salos į
kitą. Keliaudami statėme sau g y v e n a m a s
žemines ir vėl keliaudavome į kitas s a l a s ,
*) Oimekonas — Sibiro kaimas, šalčiau palikdami mūsų gyventas buveines, k a i
sia žemės rutulio vieta, vadinama „Šalčio žuvis dingdavo. Taip ir klajojome Laptevų
ašigaliu".
jūros pakraščiais. Kartais ištikdavo pūga, ir

Nauji Ieidiniai
. 4U. i jumi mūsuose gana naujas; me• METMENYS, 1980 m., Nr.
Kūryba ir analizė. Redaguoja Vy- tarnas žvilgsnis į mūsų kultūros
tautas Kavolis, Dickittson CoUege, klodo ir rašto žmonių jų~~pačTų
CarUsie, Pennsylvania. Leidžia A rašytas ir perrašytas autobiografi
M — M Publications. Administ jas. Tokiu būdu esam supažindina
ruoja M. Paškevičienė, 3308 W. 62 mi su Basanavičiaus, Šliūpo, Žemai
nd PI., Chicago, IL 60629. Keturių tės, Vaitkaus, Vinco Mykolaičio9B
numerių prenumerata — 10 dol., Putino, Baltučio ir k t šios rūšies
Kanadoj ir kitur — 12 dol., garbės užmojais.
prenumerata —* 15 doL, šio nume
Nemaža naujiena taipgi yra
rio kaina — 3 dol.
pluoštas beletristo Mariaus Kati
liškio eilėraščių. Poezijos šį kartą,
Po žurnalo titulinio puslapio tuoj
dar duodama ir Lidijos Šimkutės, Ir
pat visas puslapis skirtas ryškiam
angliškai rašančio Algirdo Žolyno
įrašui: "Czeslaw MUoszui, paskuti
vertimų. Beletristikai duoklę paklo
niam Lietuvos Didžiosios Kuni
ja Icchokas Meras apsakymu "Nak
gaikštijos piliečiui, pirmajam lietu
tipiečiai savaitės gale". Marcelijaus
viui lenkų poetui Nobelio laurea
Martinaičio vieno eilėraščio struktū
tui". Ir savo turiniu ir išskirtinu
rą įvairiais atžvilgiais nagrinėja Al
mu įrašas gana keistokas, ypač kai
girdas J. Greimas. Iliustracijų pus
pačiame naujame "Metmenų" nu
lapiai paskirti Vokietijoje gyvenan
meryje jokios kitokios milošinės me
čio Tado Burbos darbams. Išeivijos
džiagos nėra.
literatūrines
apraiškas užgriebia
Paties redaktoriaus Vytauto Ka Violeta Kelertienė, žvelgdama]. | "Li
volio straipsnis "Pradžios ir pabai teratūros Lankuose" spausdintą kri
gos" ypač įdomus ir savo užmo- tiką. Mažai bejudintus klodus atka
sa Bronius Vaškelis, siekdamas Amerikos lietuvių teatrinės veik
E
bažnyCia (Nuotr. XX amt. pradžioje) skutiniais metais? Naujas skonis, to los pirmąjį dešimtmetį — 1889 -1899
kia mada... Kad gražiausi yra išde metus. Apie Vilniaus unfvėrsitetD
rinti pianinai, nežymiai išderinti, | jubiliejaus derlių rašo Vincas
Ir Joninių išvakarių vizijoj Poč
• fi gi&SSO!
ypač aukštuosiuose tonuose, to juk i Trumpa.
ka sakosi buvęs "tarsi po vandeniu".
Recenzuojamos šios knygosf lieriSavo buvusios mokinės Tūtos Gen- niekad niekam negalėjau sakyti, to
niekas
nesuprastų.
Ir
manau:
teiriko N a g i o "Prisijaukinsiu sakalą"
drolytės į Rambyną lydimas, jis pa
singai" (p. 161)
(R. Šilbajoris), Liudo Dovydėno
pasakoja Donelaičio gyvenimą taip,
Tik pagal šią sampratą gali būti "Vasaros vidudienis" (Alina Sfa*tarsi pats Donelaitis kalbėtų. "Colpriimtas Donelaitis iš savo praei nienė), Norberto Vėliaus "Mitines
legium Albertinum gyvenau su savo
ties ir pagal Ui sukurta jo opera. lietuvių sakmių būtybės" ir Algir-i
bičiuliu šperberiu viename kambary,
"Lietuviškus fortepijonus" gale- į į0" j . Greimo "Apie Dievus ir žnW
Lietuviškos fundacijos lėšomis, mes
tume
pavadinti ode Donelaičiui", Į n e s » ( E g i ė y . Zygaitė).
maitinomės, kaip sakoma, bendroj
.JofTIOii
sako
esejistas
Grejnem I. Ramaus. Ir t
valgykloj. Kartą aš apalpau,' huO
• MCSU ŽINIOS, 1980 m .
iš tikrųjų, ypač paskutinieji roma
tuščio skrandžio, Duonkepių gat
no skyriai, jo finalas ir išraiškos gruodžio mėn. 20 d-, N r . 12.
vėje... Tada aš tavęs dar nepažino
būdas, verti to vardo. Pačiam roma Lietuviu jėzuitų ir Jaunimo cetor
jau, Ana Regina" (p. 65).
no autoriui Donelaitis buvotiekar tro Chicagoje biuletenis, Reda:
Mergaitė greta kone nusigąsta, o timas, kad tarėsi esant verta jį įam guoja Antanas Saulaitis, S.J^ ad
ir pats Počka nustebęs klausia: "Ką žinti veikalu, kurio siužete būtų o- ministruoja Petras Kleinotas, S....
tu čia man pasakoji, Kristijonai, ką peros sąvoka.
gį . Redakcijos ir administracijos, ad
pasakoji"--(p. 66).
{rmhoi
r
Negana to, autoriui rūpėjo Do- resas: 2345 W.1J56 St., Chicago, IL:
Donelaičio balsą Počka dar kartą nelaitį susigrąžinti iš praeities ir iš 1 60636. Atskiras egzemplioriuj —
išgirsta romano pabaigoj, paskuti tos žemės, kuri jau eina į kelintas 25 centai. Metinė prenumeratą
niajame skyriuje. Čia paaiškėja ir rankas su nebesiliaujamu vardų kai- paštu — bent 5 dol
juodviejų tapatumas: "Aš vienas taliojimu (jau trim svetimais var
Biuletenio straipsniuose ir- nuo
ateinu, tik mes čionai, tu ir aš" (p. dais pakrikštytas Tolminkiemis!) ir
traukose atsispindi lietuviu jėaUT
157). Bet tas balsas nėra vientisas, matyti jį įkūnytą į šios dienos įpė
itų ir ypač Jaunimo centso Chi
jis pasigirsta ir vėl nutrūksta (at dinį, pasiryžusį išlaikyti lietuvybę
cagoje veikla,
pioven
seit, kaip į praeitį įsijaučiamą), kol ten, kur neišvengiamai susiduria
pagaliau išgirstame: „Kad dar galė dviejų ar daugiau tautybių intere
• 30 YEARS — 1980 F ^ į b
čiau daryti barometrus..." ( t p . ) . sai.
LTTUANICA. Gražus lęi<fin^
Apie Donelaičio gamybos piani
Kodėl "lietuviški fortepijonai", o kuriame tekstu k nuotraukomis
nus sužinom, kad trečiasis jau buvo ne "Lietuviška novelė" ar "Lietu pateikiama Chicagos lietuviui Jut?
baigtas, kad iš Mielkiemio ir Valter- viškas romanas", klausia tūlas kri bolo klubo "Lituanica" 30 metų
kiemio atvyko kolegos Kempferis ir tikas, nes apie fortepijonus vos ke-! veiklos apžvalga. Paruošė: i l p :
Jordanas. Visi susėdę skambinti, pi Iiolika eilučių teužsiminta. Be abe- | bertas Balčiūnas, Ramunė Čflją|,
aninai buvę gerai suderinti,tikpajo, čia nusvėrė paties Bobrowskio' Gediminas Bielskus, Jonas, jįifties Donelaičio buvęs kiek stipres palinkimas į muzikos meną, dėl to ka ir Bruno Trapikas. Viršelis-—,.
nio garso. Bet moterys giedodamos jo romanui galėjo tikti ir "Donelai Jono S t r u č i o . Nuotraukos: X
paėmusios per aukštą toną. Galvota čio operos vardas. O kas žino, kai Stasiulio, Eug. Butėno, Z. pejįų-..,
apie derinimą aukščiau. O Donelai jau turime Tolminkiemio kantatą, čios ir F. Lukausko, Southwėst..
tis svarstęs: "Ką man sakyti? Kad gal kada turėsime ir Tolminkiemio News-Herald. Spaudė "Draugo"
derinimas jau nuolat aukštėjo pa ar Donelaičio operą.
spaustuvė.

paklydusieji sušaldavo kelyje: Apanavičius
Algis, i š Kėdainių, V a n a g a s Ernestas iš
Panevėžio, Baltrukonienė Ona, Petrikas,
K a z l a u s k a s J o n a s ir kiti.
1944 metų vasarą mano brolį ir mane
p a s k y r ė į T u m a t o salą žūklei. Aš negalėjau
važiuoti, nes m a n o motina gulėjo ligoninėje
su paaštrėjusiu nefritu. Tada vyresnybės
įsakyta gydytoja Griko išrašė motiną iš
ligoninės. Mudu — brolis ir a š — nunešėm
ją į baidoko truimą — vidų, kur buvo įrengti
gultai. Po gultais baidoko viduje buvo šal
t a s jūros v a n d u o iki kelių. Baidokui linguo
j a n t t a s v a n d u o taškėsi ir merkė jos drabu
žius. 150 kilometrų kelio važiuoti truko tris
p a r a s . Viduje buvo nepakeliamai šalta, čia
ir vasaros metu šildomosios liemenės nenusiimsi. Nežiūrint mano didžiausių pastangų
per visą savaitę aš negalėjau motinai gauti
n ė laso karšto vandens. Jos veidas ir kojos
vėl sutino. M a n atrodė, kad ji vyksta į
paskutinę kelionę. Bet iš tikrųjų jos pasku
tinė kelionė buvo 1949 metais.
M a n o motina dėl blogos sveikatos
daugelį kartų prašė pakeisti jos tremties
vietą — ar į Altajaus, ar Krasnojarsko kraš
tus, a r į Irkutsko sritį. Bet visus jos prašy
m u s a t m e s d a v o . Tada ji suprato, kad jai
teks mirti Jakutijoj. J o s nusivylimui nebuvo
ribos. J i m a n e prašė, Ttad ją išvežčiau ir
palaidočiau Lietuvoje.
1949 metais mes pabėgom lėktuvu be
jokių dokumentų ir priaikasėm iki Lietuvos.
Po mūsų pabėgimo tuojau buvo duotas
į s a k y m a s m u s surasti, todėl gyvenome
nelegaliai. Giminės ir mūsų pažįstami,
patys
rizikuodami, mus slėpė. Labai

pavojingi buvo n a k t i n i a i butų tikrinimai.
D a ž n a i man, su sergančia m o t i n a tekdavo
keisti pastogę, k a d a m a n y d a v o m , jog mūsų
buvimą k a s nors pastebėjo.
1950 metų p a v a s a r į m o t i n o s sveikatos
būklė pasidarė beviltiška. J i paprašė per
vežti j ą į mūsų buvusius n a m u s Kaune.
Gydytojai, kurie ją pažinojo, ateidavo nakti
mis, kiti gi nieko neįtardavo. Kartą, prieš
pat mirtį, lyg atsigavusi iŠ sunkios uremi
jos*), ji m a n e paklausė: „Kaip gi Tu m a n e
palaidosi? J u k tavęs laukia kalėjimas". 1950
metų gegužės 5 dieną j i a m ž i n a i užmerkė
akis. Paskutiniai jos žodžiai buvo: „Kodėl gi
jie mūsų visų keturių n e s u š a u d ė prie vagono
durų"? (t.y. 1941 metų birželio 14 dieną).
Kur ir kaip palaidoti? Dokumentų nėra,
mes paieškomi. Vienas k u n i g a s sutiko palai
doti be dokumentų, svetima pavarde kaimo
kapinėse. Bet kaip išnešti iŠ n a m ų lavoną,
kaip iSvežti iš miesto? Čia p a t kaimynai.
Palaidoti kiemely po langais? Bet gegužės
n a k t y s — Šviesios, negalima iSkasti duobės,
kad k a s nepastebėtų — aplink kaimynų
verandos. Paskutinis tetos varijantas: ji eis į
MGB ir pareikš, kad n a k č i a jos serganti
sesuo pasibeldė į duris, neįsileisti jos negalė
jusi, o dienos metu pasimirė. AS apleisiu jos
butą. Kur a š esu, ji nežinosianti. Padarys
kūno apžiūrą ir duos leidimą palaidoti.
Betgi a š negalėsiu būti nei motinos
laidotuvėse, nei aplankyti jos kapo: neabejo
tinai ten bus paspęsti spąstai. Be to, jie
nepatikės, ir teta neišvengs persekiojimo.

Tačiau pati baisiausia mintis buvo ta, kad.
j o s budeliai ateis ir žiūrės į motiną mirusią,
o a š tas paskutines valandos negalėsiu, bfiti _
su ja. Kas daryti? Mano motinai ir mirttsiai>
n ė r a vietos gimtojoj žemėj.
Nulipu žemyn į n a m o rūsį. Laidosiu čia*
Kaltu ir kirviu kapoju grindų betoną
gabaliuką po gabaliuko. J i s kietas, stuok*<
n i s storas. Darbas vyksta labai lėtaL n o t a
a š pluSu kiek beįstengdama. Darbą reikia:,
pertraukti, kai tik kas eina į antrąjį aukatą. Su betonu baigta, toliau jau molis. A n t r a
p a r a dirbu be pertraukos. Ryt gegužė*
septintoji — Motinos Diena. Va, Motute
m a n o , kokia tau m a n o paskutinė dovana,.*^
Reikia karsto. Supjaustau spintą. Dalis
jos bus karstas, o durys — karsto dangtis,
PrieS prašvintant, karstą nunešam į duobe,
išklojau jo vidų. Ateina laikas neSti ją tenai.
Mėginu keletą kartų, bet išneSti j e s ,
lengvutės kankinės, nepajėgiu. T a i ne m a n o
jėgoms. Teta puola neviltim k a s bua? P o
poros valandų teta sugrįžta s u patikimu
žmogum. J i s paima J ą i r nuneša žemyn...
Visą sekančią savaitę naktimis aS nešio
j a u laukan cementą ir molį. Paskui užpy
liau cemento skiediniu — jokio pėdsako
nebeliko.
T,an,
Tų pačių 1950 metų rudenį m a n e susekė,
areštavo, patalpino Kauno tardomųjų kalėjim a n , pateikė kaltinimą už pabėgimą i š
tremties vietos. Tardytojai norėjo sužinoti^
kur m a n o motina, kokie asmenys musslėfc*^
k a s teikė medžiaginę pagalbą. Nei į vieną
klausimą a š negalėjau atsakyti, neįveldaraa.
*) Uremija — kūno apsinuodijimas dėl pavojun žmonių, kurie mus gelbėjo. Todėl/
inkstų ligos.
pareiškiau tardytojui, k a d į visus m a n
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• ba kaip savaime suprantama ir i
' jau girdėta.
Scenovaizdis (S. Loąuasto), ne
turintis uždangos, kol šviesos dar
nedega, atrodo niūrus, scenoje
pilna triaukščių pastolių (stalažų), kurie scenos šonuose toli
prasikiša į avansceną. Pirmi du
pastolių struktūros aukštai yra
prikimšti apšepusių durų ir bend
ros gyvenvietės rakandų. Vonios,
virtuvės, išvietės, veidrodžiai, iko
nos, nubrizgę kilimai, kilimėliai,
seni kandeliabrai. Scenos vidu
ryje aukšta, sujaukta lova. Švie
soms sužėrėjus, scenoje viskas at
gyja labai įdomiu, sakytumėm,
Nuotr. Vyt. Stanionio
Nemunas Mažojoj Lietuvoj: vaizdas IBIO Rambyno kafato.
tapybiniu spektakliu: visos kam
šaties šiltos spalvos ir mėlynai
apšviestų pastolių vertikalės li| nijos sudaro beveik
abstraktų
i raizginį. Nepaisant kamšaties ir
/
susigrūdimo, scenovaizdis atrodo
• minimalus ir efektingas.
Veiksmui prasidėjus, veikalo
I eigą papildo daug sceninių efektave tik mylėti
! tų. Gausios mizanscenos, muziNEMUNAS
galiu.
| ka, dainos, garsiniai efektai —
Tylėjimo
paveiksle.
viskas susisuka į spalvingą ir maUžu laukų
platumos,
Stalą
ateinančiam
— šaukiau.
kabrišką pynę. Verpetais sukasi
užu pievų
Nesustojai
tu.
apšepusios durys ir veidrodžiai,
upe.
Dabar tamsoj
sienose prasiveria ikonų galvos ir
Jai
alsuojant
tvirtai laikau tave.
jų iškarpose pasirodo aktorių vei
plasta
naktis.
dai; iš grindų staiga iškyla mil
Su riksmu
TOLMINKIEMIS
žiniškas stalas, prie kurio dalvneria paukštis viršum kalvos.
viai turi spalvingą atsisveikini
Išblėso dienos ugnis.
Kartą su vėju
mo pokylį su būsimu savižudžiu.
viršum liepos migla.
ėjome, pastatėm
tinklus
Personažams aplink jį bebruzten eina jis, baltais
plaukais,
•
kur žiotys pievų
viešmens.
I dant, stalas ima svyruoti
kaip
ir
žmonės
sako:
Ten
alksniuos
svirtis, lyg pritardamas ginčija
jau bus vakaras
greitai.
an
suposi lempa. Senis
mo argumento svoriui. 15 aukš
pradeda
giesmę
kažkas.
'
nukėlė ją.
tybių nusileidžia karstas, kurį,
laukai
ją
neša
tolyn.
i
Prekijų valtis įstrigo smėly.
pakibusi ore, apraudotojai ban
do pasiekti kopėčiomis; su baig
Iš
tamsybės
Dar paėjėk.
Donelaiti,
- 1
miniu Semiono monologu, kars
teki, mano upe,
sparnus
jau
skleidžia
upė
A
tas ims suptis kaip sūpuoklės. Ir
iš debesynų.
ir vanagas, balandžių
priešas.
.
.
taip toliau.
Puola
keliai
prie
tavęs
giria
juodom
viršūnėm
Nuotr. Vytauto Maželio
Norimam mizansceniniam lanks
ir intakai, Mituva su Jūra,
stiebias,
šauksmas
tumui pasiekti, be abejonės, Ju
jaunos, iš girių, ir molėta
vėjingas iš anapus
kalvos.
aplamai žmogiškosios būties a b  rašo yra daug dirbta su akto
Šešupė. Kartimis
sieliai
Gyvi ten žolynai.
surdiškumą, yra visu svoriu n u  riais. Mizansceninių efektų daug,
stumias tolyn. Keltas
kreiptas prieš pačią sovietinę sis beveik barokinė gausybė. Vieto
tįso smėly.
Ir ši diena puola ten,
temą. Tad pilna čia beveik anek mis tai atrodo kaip kūnų ir ran
tarp šulinių, lyg kartuvių,
v
:
IlXJO
Ir padangė
dotinių „špilkų", (Semionas: „ A r kų choreografinis žaismas. Kar
šešėlių, langų šviesa
aptemsta nuo galybės
paukščių.
yra pomirtinis gyvenimas?". Ap tais, jei scenai reikalinga, akto
bevėjė. šviesa skalų
Ore, kur plasta sparnai,
aukštai,
sišaukėlis, Marksistas: (susimąs riai slysta nublizgintais pastolių
palaimina
nendrių byla. versmių migla, girių sakingų
to...) „Dabar —nežinau. Bet so vamzdžiais, iš vieno aukšto į ki
balsu pelės.
migla.
cialistinėj sistemoj jo tikrai ne tą, sukdamiesi verpetais, arba,
Palei beržus, ant kranto nūn
bus!")- Šiaip pats veikalas, atrodo, lyg katės, visu vikrumu kimba
Ant lapo parašyk:
moterys stovi, su juostom
didesnio svorio neturi. Šiandien vertikaliai laiptais aukštyn, neDangus malone lijo.
gelsvom ir raudonom — viena
yra sunku suvokti, kodėl, nepai uždusdami ir neprarasdami dik
ir regėjau
teisingumą
prie sulinkusio
kūno
sant veikalo literatūrinio ir dra cijos ar kvapo. Su ilgais monolo
laukiant, kad dingtų ji
dukteris glaudžia,
sūnūs
maturginio kuklumo, juo savo gais kartais apskriejama visa ke
ir užeitų rūstis.
jaunieji maudosi upėj.
laiku susidomėjo ir dėl jo pasta liaaukštė struktūra. Šių „pastpli...
tymo net varžėsi du rusų teatro nių eskapady" neišvengė nė pa
(Iš vokiečių kalbos vertė
Sigitas Geda ir Bronys
Savukynas)
galiūnai —Stanislavskis ir Me- grindinis aktorius Derėk Jacobi,
vienatine
amžiais,
jerholdas, nors nei viena iš jų vaidinęs Semioną. Nežinau, ar
pastangų scenos neišvydo (veika sutikti su tokių judesių gausumu,
las buvo uždraustas per genera bet mizanscenos daugiausia yra kia pasakyti, kad ji taikli visoms kos scenos primena jau ir mu (Semionas, deja, nėra Hamletas),
linę repeticiją, po pusantrų me grakščios ir pasigėrėtinai tiks scenos situacijoms ir, atrodo, yra zikinį pastatymą.
bet vis tiek suvaidino pasigėrė-,
tų intensyvaus darbo jam ipa- lios. Ir pavienių aktorių ir gru sumanios
rankos
rašyta (R.
Derėk Jacobi, vienas iš žymių tina spektaklį. Kaip ir buvo gali
ruošti). Reikia manyti, kad ši pių 'judesių sandermė taikli ir Weinstock). Pastatymine prasme jų britų aktorių, anksčiau maty
ma tikėtis, savo vaidybine jėga
veiksmas yra žiūrint, susidaro įspūdis, kad mu tas filmuose ("I, Claudius",
komedija, paiašyta porevoliuci „taškuota", t.y.
ir dideliu sceniškos teisybės paniais metais, tada skambėjo la tikslingas ir aiškus.
zika iš tikrųjų noiėta veikalo „Hamletas") ir čia vaidinęs Se
tprastumu jis ne tik visa galva,
bai drąsiai, o dabar, pusę šimt
šalia gausių garsinių efektų tekstą —turinį būtinai paspal- mioną galbūt ir nebuvo savo
mečio vėliau, daug kas joje skam- taip p a t gausu ir muzikos. Rei- vinti. Kai kurios grupinės muzi-1 galimybių pačioje
(Nukelta į 4 puaL)
aukštumoje

Spektaklių uždangai nusileidus
3&MAS

VIESULAS

-Asta J.
i,£gj5jaeriaus Jono Jurašo pa
statymas „Savižudys" Anta teat
re £roadway'juje, N e w Yorke, at
kreipė į save didelį amerikiečiu
spaudos dėmesį, kurios dosnių
lįomplįmentu ne dažnas spektak
liu ^ susilaukia. Pastatymas verti
nąsias ; kaip vienas iš svarbiųjų
tįf> teatro sezono į\>yki\i. KadanCL ^dėmesio centre čia yra lietu
ves; ^režisierius, šis įvykis yra svarbys;.ir lietuvių išeivijos meno gy-ū3!uriu prisipažinti, kad,kol gyvgft, „nesitikėjau
pamatyti lie-!
tųyjp į, režisieriaus
pastatymo į
Bfioj,dw,ay'juje. N e todėl, kad lielįįyiuį^trūktv talento ar sceniškflg^jšmpnės. Anaiptol. (Tuo la^13° ;feno Jurašo talentu nerei
kėjo, a&ęjoti: jis seisminėm bangcm_sųpurtė ne tik Lietuvos scen§, bjęt ir sovietinio teatro fasa
dą^ (palikdamas atgarsius ir šiap3ce Atlanto). Bet todėl, kad lieUi^k^kūrėjo šansai Broadway'įuj«i»ieicad nebuvo geri. Pokario
metais nuotaikos lietuvio menui
niekada čia nebuvo palankios.
Dabar, eilei dešimtmečiu praė
jus,, ųhiot nuotaikoms prasiblai
vins,,, jos rodo bendrą tendenciją
ly,grdar 4abiau rauktis. Taigi, prasįverali į Broadway'jų pro „filt
r u s ^ ir „atvirkščio vėjo turbi
nas", atrodė, vargiai būtų įma
noma. Bet talentą sunku sekliam
vjmd&iy; išlaikyti — didelis lai
vių išplaukia į didelius vandenis.
Joniai
Laitai džiaugiuosi, kad savo pe
simistinėj prognozėj suklydau. Ir nas Semionovičius, savo asmeniš
kdL Jųriašas yra lietuvis kūrėjas kos nesėkmės prispaustas ir nusi
-rr.mes.visi turime džiaugtis.
vylęs sovietiniu gyvenimu, nuta
pastatymas yra puikus, Spek- ria nusižudyti. Bematant atsiran
taidis^yra sukurtas "su dideliu da visas būrys kaimynų bei pa
fantazijos lakumu ir mostu. T u r - žįstamų, kurie šiai minčiai karš
bfr^nereikia ir amerikiečių spau tai pritaria, nes ir jie savaip ta
dos skaityti —pamačius, aišku, sistema yra nusivylę. Galop Se
jog* tai vienas iškiliųjų, tikrai ne mionas, visu dideliam nusivyli
eilinių Broadway'jaus spektaklių. mui, nutaria nesižudyti.
•iP&eikti skaitytojui
atpytikrę
nuovoką apie spektaklį, reikia de
taliau sustoti ties kai kuriais jo
įspūdžiais ir aptarti paskirus jo
elementus. Pirmiausia, pats veikSSsT Mikolai Erdman'o (1902
-I9j^0) komedija „Savižudis" yra
parašyta dvidešimtųjų metu vi
duryje, ir ji tuo laiku atkreipė
r save dėmesį, kaip sovietų dra
maturgijos nauja viltis, kurią ta
čiau J Stalino cenzūra greit nuo
scenos, „nuėmė". Apie patį autofSį! po to mažai kas besigirdė-

Veikalo neskaičius ir jį ma
tant tik scenoje, sunku objekty
viai aptarti jo vertę. Vienas įspū
dis yra aiškus — veikalas yra la
bai nesceniSkas, t.y. toks, kuris
scenos pastatymui yra labai ne
dėkingas. Autoriaus prižodžiauta
daug, ir daug kur įžvalgiai ir są
mojingai, bet veiksmo veikale ne
daug. Nors veikėjų yra daugybė
( 2 3 ) , jie nedaug ką turi veikti.
Veikalui pagyvinti režisieriui ten
ka juos po sceną gainioti, no
rint
išlaikyti
žiūrovo dėmesį,
stengtis, kad veikalas nejstrigtų
Pjesės
— komedijos turinys monotonijoje. Teksto beveik fartrumpai yra toks: kažkoks Semio- i sinis kandumas, nors ir paliečia
pateiktus k l a u s i m u s a t s i s a k a u a t s a k y t i , nes
tieaoa s a k y t i negaliu, o meluoti nenoriu. Už
garą ir kimų elgesį piktu mokėti negaliu.
Kai dėl motinos, t a i ji mirė 1950 m e t ų gegu
žės penktąją — t a i v i s k a s , ką j u m s galiu
pasakyti. M a n , žinoma, nepatikėjo. Parei
kalavo*'nurodyti, kuriose kapinėse ir kieno
pavardė palaidota, p a v a r d e s
gydytojų,
gydžiusių ją. Ir į šiuos k l a u s i m u s atsakyti
atsisakiau. T a r d y t o j a s pareiškė, k a d visos
miarties registracijų įstaigos Lietuvoje buvo
patikrintos ir g a u t a s a t s a k y m a s , jog tą
dieną tokių metų moters mirtis niekur
nebuvo užregistruota; todėl jis n e g a l į s tikėti,
kad ji mirus. K a d a n g i t a r d y m a s nežengė
pirmyn, tai tardytojai keitėsi v i e n a s po kito.
T a r d y m a m s š a u k ė beveik k a s n a k t į po to,
k a i bodavo d u o d a m a s ž e n k l a s visiems gulti,
t.y, k a i a š pati p r a d ė d a v a u m i g d y t i s ; o šeštą
valandą vėl kėlimasis. Dienos m e t u net
sėdomis n e g a l i m a užsnūsti — n u t r e n k s į
karterį. Stoka miego nežmoniškai k a n k i n a .
Ištisas savaites abu su tardytoju trypėme
toje pačioje vietoje. I š k a n k i n ę s m a n e ir
savej t a r d y t o j a s , nežinau kuris iš eilės,
uždarė m a n o bylą, kur ji buvo p r a d ė t a . Gydę
mano-motiną d a k t a r a i ir kiti žmonės, kurie
mums padėjo s l a p s t y t i s , y r a gyvi ir gyvena
Kaune. Aš esu l a i m i n g a , k a d nei v i e n a s dėl
mūsų nenukentėjo.
»<Kartą apie penktą v a k a r o m a n liepė apsi
vilkti- nr išeiti iš k a m e r o s . Prižiūrėtojas
išvedė;-mane koridoriais h* laiptais į kalė
jimo kiemą. Prie durų, vedančių į gatvę ir
miestą, stovėjo, l a u k d a m a s m a n ę s , j a u n a s
vyHSbiė, civiliniais drabužiais, gal dvidešimt
septynerių metų, gražus ir elegantiškas.

Nusišypsojęs pasisveikinti i r prisistatė —
Stankevičius. P a p r a š ė eiti Su juo, bet rankų
nelaikyti už nugaros. Atidarė duris, ir mes
atsidūrėme gatvėje. Bovo rudens vakaras,
žmonės grįžo iŠ darbo, užeidinėjo į krau
tuves. Studentai — medikai linksmi būriu
pasipylė iš savo fakulteto. Mes įsiterpėme į
praeivių minią. Gražus ir be galo brangus
buvo m a n o gimtasis miestas aną rudens
v a k a r ą . Mes ėjome tylomis, neskubėdami.
Karo muziejaus aikštėje atsisėdome ant suo
liuko. T a i buvo m a n k a i p nuostabus sap
n a s . K a s dovanojo m a n šį puikų atsi
sveikinamąjį pasivaikščiojimą po m a n o
gimtąjį miestą?
V a k a r e įėjome kažkokion įstaigon. Tar
nautojų nesimatė. Užėjome į kabinetą.
Stankevičius stačiai m a n ę s paklausė, ar aš
noriu gyventi Kaune ir mokytis. Pasirodo,
kad t a i y r a visai p a p r a s t a s dalykas. Jeigu
aš noriu, tai po kelių dienų a š išeisiu iš
kalėjimo, m a n o byla nebus pasiųsta Mask
von ypatingajam pasitarimui, atgal į
Jakutiją a š nevažiuosiu, o esiu namo, kaip
šiandien. Gyvensiu legaliai ir galėsiu
mokytis. Iš m a n ę s reikalaujama labai ne
d a u g — mažos pagalbos organams. Viskas
aišku. A š turėsiu užeidinėti į mano tėvų
draugų ir pažįstamų n a m u s . Jie atvers duris
draugui, o iš tikrųjų įšliauš gyvatė, pasi
ryžusi pasiųsti juos kalėjimų ir tremties erš
kėčiuotu keliu. Dabar supratau, kokios įstai
gos m a n o pakeleivis. Aš j a m atsakiau, kad
pasirenku savo trejus metus už pabėgimą ir
amžinąją tremtį. J i s santūriai nusišypsojo ir
pasakė, kad truputį klystu dėl trejų metų
kalėjimo už pabėgimą; m a n ę s laukia dvi
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dešimt metų katorgos darbų, ir a š pati pasi
r a š a u sau tokį sprendimą. Jis padavė m a n
lapą popieriaus, ant kurio buvo tikras m a n o
parašas. Aš prisiminiau, kad savaitė prieš
mūsų pabėgimą visiems tremtiniams buvo
paskelbta, jog naujam Įsake n u m a t y t a
bausmė už pabėgimą iš tremties — dvi
dešimt metų katorgos darbų. Aš pasirašiau,
kad man t a i paskelbta. Dabar Jakutijos
ASSR-os MVD atsiuntė šį raštą lietuviškai
M V D p a r e i k a l a v u s . D v i d e š i m t metų*
katorgos darbų, man dabar dvidešimt treji...
Galo negali apčiuopti net mintimi. Grąžinau
popierių. Visas pasaulis kažin kur prasmego.
M a n o pokalbininkas tyliai laukė atsakymo.
T a i štai k a s m a n p a d o v a n o j o
at
sisveikinamąjį
pasivaikščiojimą!
Naujas
subtilus metodas — priminimas gyvenimo,
kuris atimtas iš manęs, kurio niekada
nebebus, bet kurį siūio mainais už garbę ir
sąžinę. Aš paprašiau parvesti mane a t g a l į
kalėjimą. Mes tylėdami, lėtai grįžome a t g a l .
Pusmetį
man išbuvus Kauno
tar
domajame kalėjime, atėjo iš Maskvos ypa
tingojo pasitarimo sprendimas. Mane įvedė į
kabinetą, kur buvo du saugumo karininkai, ir
perskaitė sprendimą: už pabėgimą iš trem
ties treji metai laisvės atėmimo, o paskui grą
žinimas Jakutijon į ištrėmimo vietą. P a s i
rašyti po nutarimu aš atsisakiau: „Šitas
nutarimas neturi teisinio pagrindo. Pagal
sovietinius įstatymus trėmimas yra bausmės
rūšis, ir tremti galima tik teismo sprendimu.
Aš gi ištremta neteisėtai, dar nepilnamete.be
jokios kaltės, be teismo, tik už tai, kad gimiau
toj, o ne kitoj šeimoj. Dėl to ir mano išvy
kimas iš Jakutijos nėra joks nusikaltimas".

„Mes priversime jus pasirašyti!" — pasakė
MGB papujjkininjsis ir liepė pašaukti kalėji
mo v i r š i n i « l | p % e t kai aš vis vien nepa
sirašiau, jie s u r a š ė apie tai aktą. Netrukus per
Vilniaus ir M a s k v o s kalėjimus m a n e atvežė į
Gorkio sritį, Suchobezvodnoje vietovę ir
patalpino Unžlage, kur aš atlikinėjau savo
trejų metų b a u s m ę . Po lagerio trijų mėnesių
etapu
per
Sverdlovsko,
Novosibirsko,
Irkutsko, Kirensko kalėjimus 1953 metų
rugsėjo mėnesį atvežė mane atgal Jakutijon
tremčiai.
Kartą, neatsimenu jau kur Sibiro stoty,
aš p a p r a š i a u m u s lydėjusį sargybinį kareivį
išsiųsti s l a p t a m a n o laišką, adresuotą Beri
jai. T a m e laiške prašiau nesiųsti m a n ę s Jaku
tijon, bet į kurį nors kitą Sibiro miestą,
kuriame y r a medicinos institutas.
Praėjo metai. Per tą laiką Berija buvo
s u š a u d y t a s . 1954 metų vasarą m a n e iššaukė
Jakutijos MVD įstaigon ir paklausė, ar aš ra
šiau Berijai — „Taip, rašiau". — Jūsų prašy
mas buvo a t m e s t a s . Bet mes leisime mokytis.
Pasirinkite bet kurį miestą iki Uralo. Per
valandą laiko gausite leidimą", pasakė specskyriaus
viršininkas,
papulkininkis
Sazonovas.
Omsko miesto MVD valdyboje, kur aš
atvykau devynios dienos prieš priimamuo
sius egzaminus, man pasakė, kad mane
priima laikinai, ir jei neišlaikysiu konkurso
egzaminų, t a i grąžins mane atgal.
Nors visus egzaminus a š išlaikiau
pažymiu „labai gerai", bet įstojimo klausimą
sprendė m a n d a t ų komisija. Komisijoj manęs
paklausė, kodėl a š 1941 metais iŠ Lietuvos
patekau S i b i r a n ? Supratau: jei pasakysiu

tiesą, tai, nepaisant m a n o gerų pažymių,
manęs institutan nepriims. Ir aš nuslėpiau,
kad esu spectremtinė; o paso. kurio a š niekad "į
neturėjau, jie nepaprašė parodyti. Kada pasi
mokiau trejetą mėnesių, m a n e pašaukė insti
tuto kadrų skyriun ir užsipuolė kaip didžiau- I
sią nusikaltėlę: „Jūs apgaulingu būdu
patekot institutan". Aš atsakiau: „ J ū s m a n e
privertėt sakyti netiesą. Konstitucija m a n
duoda teisę lavintis, bet jei būčiau p a s a k i u s J
teisybę, tai jūs būtumėte m a n ę s nepriėmę".
1956 metais m a n buvo leista sugrįžti
Lietuvon, ir aš tęsiau mokslą Kauno medi
cinos institute, kurį baigiau 1960 metais su
pagyrimu. Mane nukreipė dirbti į kaimo ligoninę.
Mano motina visą tą laiką ilsėjosi s a v o
neįprastam kape, apie kurį niekas nežinojo.
J o s paieškojimas, kaip beviltiškas, buvo nu
trauktas. Po partijos XXII suvažiavimo atėjo
laikas pagalvoti apie jos „perlaidojimą". A š
kreipiausi j Kauno KGB valdybą su pareiš
kimu. Nurodžiau motinos palaidojimo vietą ir
paprašiau leidimo ekshumacijai.
Mano
pareiškimas KGB buvo nelauktas ir tikrai
nemalonus. Jautei kažkokį
nustebimą,
pasimetimą ir norą kaip nors greičiau ir
tyliau visą šj reikalą baigti. Ekshumaciją
vykdė Kauno miesto prokuratūra, priešakyje
su prof. Nainiu — teisminės medicinos kated
ros vedėju, dalyvaujant grupei medicinos
studentų.
1963 metų vasario 13 dieną giminės ir
pažįstamieji galop palydėjo motiną
j
paskutinę poilsio vietą, Kauno kapines, esan- čias Neries pakrantėje.
1976 m. liepos mėn.
(Nukelta į 4 psl.)
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Šeštadienis, 1981 m. sausio mėn. 24 d.

ir administracijos adresas: 1011 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8,
Canada. Metinė prenumerata — 8
dol., garbės prenumerata — 12 dol.
Numeris pradedamas trimis Juli
jos
švabaitės eilėraščiais, skirtais
net
Australiją,
neminint
artimes
Pagaliau! Pagaliau LB Kul progresavo su kiekvieno naujo
(Atkelta i i 3 pal.)
Vilniaus
miestui. O toliau G. šlapetūros taryba atkreipė dėmesį į veikalo išvedimu scenon. N e sku nių vietų.
lytė - Sirutienė pasakoja savo atsi bet visu ūgiu prašoko kitus ak
konkretų kultūrinį darbą dir bus, atkištinis darbas, bet išieš
Suprantama, viso t o ji neatli
minimus iš studijų Vilniaus uni torius scenoje. Visas aktorių a n bančiuosius! Tai naujas, išeivi kotas, kūrybiškai išbaigtas, iš ko viena. Ji turi apsčiai taip pat
versitete lenkų okupacijos metais. į samblis, nors ir neprilygo pagrinjos kultūriniame judėjime kone mąstytas. Ir kas svarbu —tautiš vertų pagerbimo talkininkų, ku
O 2 Vytauto Didžiojo universiteto | diniam veikėjui, buvo taipgi auksistorinis įvykis. 1980 metų Teat kai angažuotas! Ji pvz. nestatė rie šia premija lygiai pagerbia
studentiJkų atsiminimų
pluoštai to lygio ir išraiškus. E veikalo
ro premija paskirta Los Angeles verstinių, svetimu autorių vei mi: dail. A Žaliūnas, V. ir E. Do
pažeria
A.
Vilkauja
—
Girdauskiei išsiskyrė paskiri įsimintini epizoDramos sambūrio vadovei ir reži kalų, nors savųjų trūko. Todėl vydaičiai, J. ir G. Raibiai, V. Ta
nė. Apie Kristijono Donelaičio gyvą- dai, bet šiaip, nė vienas iš aksierei Dalilai MacldaUenei. Jei iš ji lietuviškam repertuarui (pratur mošaitis, jos vyras B. Mackiala,
sias idėjas rašo Jonas Miškinis. P. torių neprasikišo, net ir Intelek
eivijos scenoje buvo asmuo, la tinti organizavo dramos konkur Sambūrio valdybos ir daug kitų.
Gaučys užgriebia intriguojantį rašy tualas, kuriam autoriaus duota
biausiai pagerbimo vertas, tai šis sus, sudarydama sąlygas IT parū Sveikindami Laureatę , tSkime,
tojo Levo Tolstojaus vedybinį gyve daugiau galimybių negu kitiems
asmuo kaip tik ir yra Dalila Mac- pindama lėšas.
kad šia proga, kas nors, gyvenąs
nimą. Linksmai apie moterį ir hu personažams.
kialienė. Per dvidešimt mėty
arčiau ir žinąs daugiau, iškels jos
Negalima užmiršti D. Mackia- aktorinius, režisūrinius, organi
morą rašo Aurelija Balašaitienė.
veikalas po veikalo, parengimas
Mačiusiam tik šį vieną Jono
Netrūksta ir kitų visokiausių įdo- Jurašo pastatymą, sunku būtu dapo parengimo, programa po pro lienės energija atliktu gastrolių zacinius ir kt. nuopelnus, pla
j mybių, kurių kupini skyriai: Mote-. ryti išvadas apie jo bendrą regramos
nepertraukiamai, lyg, į artimas ir tolimas vietas, net į čiau nušvies jos kultūrinę ir me
labai
tolimus
kontinentus.
Dir
parafrazuojant mūsų
priežodį,
{ rys pasaulyje, Madų ir grožio pa- Į žisūrinį požiūrį, statant veikalus.
ninę veiklą, išsamiau ją prista
saulis, šeimininkių kampelis.
"už tėvo skolą" vežė, nešė, ėjo bą teatre žino, kaip yra sunku pa tys mūsų visuomenei. LB Kultū
Galima būtų tiktai spėti, kad tai
teatrinio darbo keliu be priekaiš siruošti bet kokiai išvykai į kitą ros tarybos žestas sveikintinas —
Be šio "Moteries" žurnalo sunku turbūt kūrėjas, kuris turi nepatavimu, be dejonių ar maldavi miestą, kiek darbo, rūpesčių, ne įvertintas tikrai nusipelnęs žmo
būtų įsivaizduoti šviesesnę moterį- Iprastai stiprią ir spalvingą pamų padėti. Dalila yra darbštu- migos, išlaidų, kurių niekas ne- gus. Pagarba Los Angelėse Dra
Bet ir visiems kitiems jis pravartu statyminę fantaziją. Tai yra kū
mo ir kantrybės pavyzdys, kokių j padengia, o tačiau Dalila nebijo- mos sambūriui, Laureatės tal
paskaityti. O metų pradžia — ge- rybinis temperamentas, kur pa
kininkams
ir
visai
Los
Angeles
išeivijos scenoje gana reta.
į jojo tų vargų, rūpesčių, nei
ra proga žurnalą užsiprenumeruoti. s t a t > r m o centriniame
dėmesyje
teatrą mylinčiai visuomenei.
yra
inscenizavimo
bendrumą,
o
Gerai, kad premijuojami rašy- i kruopštaus pasiruošimo atvykti
ne
veikalo
psichologinis
vyksmas
Anatolijus Kairys
• LIETUVIŲ D I E N O S , 1980
tojai, muzikai, dailininkai, akto- j daug kartų į Chicagą, Kanadą,
m.
lapkričio mėn., Nr. 9. Redaguoja (kurio šiame veikale nedaug).
riai etc. Jų kūrybą įprasta laikykiRedakcinė kolegija. Leidžia ir ad- Šiam veikalui
. , . kažin
_, , yar .buvo...
ti menu, nepaprastybe. Menas ir
1
ministruoja Antanas F. Skirius. R e - ^ . Pasmnbmų. Kad ši komedija
yra, to nepaneigiame. Bet a r re
dakcijos ir administracijos adresas: būtų efektinga, jai reikėjo daug
žisūra nėra menas? Ar sugebėji
4364 Sunset Blvd., Hollywood, CA pridėti. Jurašas paliko veikalą to
mas vadovauti
dešimtmečius
90029. Metinė prenumerata — 18 li, plačiu mostu išėjęs už jo kuk
produktyviai ir pozityviai nėra
lių ribų. Ir koncepcija, ir turtin
dol., Kanadoje — 20 doL
menas? Ar sugebėjimas organi
nemažėja (K. Bartkus); Tiesa ir
gumu (pusė milijono dolerių
zuoti, sugebėjimas suburti t užuot
melas politikoje (P. M.); Išmiri
Šiame numeryje yra pabrėžtas biudžetas), ir efektų gausybė,
Kultūros Tarybos Teatro premijos laureatė režisiere Dalila MaddaUenS
atstumti, nėra menas? Ar mokėji
mo pranašavimas i r tėvynės mei
"Tėviškės Žiburių", Kanadoje, re tai yra perkurtas veikalas. Ir, Ju
mas sugyventi, įsiteikti taip ne
lė (J. Varnas), minimi mirusie
daktorius kun. Pranas Gaida. Išsamų rašas, ir Jacobi savo įnašais perramiai, daug reikalaujančiai vi
ji; kun. Petras Užubalis, ir. Jurgis nė, Ignas Medžiukas, Juozą Kojelis, giausioji monografijos dalis. Net pasikalbėjimą su juo padarė kun. dr., kėlė veikalą į kitą, aukštesnę a
suomenei nėra menas? Atsižadė
Balčiūnas, rašytojas Aloyzas Ba VI. Šimoliūnas. Jaunosios kartos ats pakartotinai gali skaityti apie J. Prunskis. Straipsnis gausiai iliust- į spalvingą plotmę. Po visos eilės
ti savęs, visiškai pasišvęsti tau
ronas, prof. Pranas Čepėnas, Ele tovas Gintaras Grušas dėsto savo turgus ir šventadienius ir sužino motas. G. Krivickienė rašo apie, teatrinių sezonų vidutiniškumo
tinei idėjai, lietuvybės pareigai
na Balčiūnaitė — Masaitienė; Įspūdžius iš apsilankymo Lietuvoje. ti, kokiais pakinktais žemaitis va "Lietuvaitės pasiekimus Washingto- ir nuovargio Broadway'juje, šio
nėra menas? Menas! Dalilosj
Audronė M. Žemaitienė, svarsto žiuoja į turgų, o kokiais į bažny no spaudoje", J. Prunskis rašo apie sezono Jurašo pastatymas suži
duodama įvykių ir problemų ap
Mackialienės atveju įvertinama |
Lietuvių kultūros išsilaikymo prob čią i r t. t. Tokie aprašai jau pasi 'Teatro festivalį Chicagoje", Balys bo kaip maloni atgaiva.
žvalga.
ne vien jos režisūra, bet kartu i
lemą. "Moters" redaktorė N . Kul-lieka etnografiniu Žemaitijos tur Brazdžionis informuoja apie "Lietu
Sį pastatymą, deja, ištiko ne
įvertinamos ir šios, ką tik išskai
• LIETUVIS ŽURNALISTAS, pavičienė rašo apie spaudos leidinių tu.
vos aidų" radijo programas. Apie lauktas smūgis: po vieno iš j o
čiuotos jos ryškaus būdo ir talen
1980 m , Nr. 9. Redaguoja Rūta išvaizdą. Danutė Barauskaitė — a- Gaila tik, kad autorius praran "Dailininką Joną Tričį ir jo kūrybą"
spektaklių, kuris buvo nufil
to ypatybės.
Klevą Vidžiūnienė, padėjėjas — pie jaunimo politini sąmoningumą. da saiką ir net etiką, liesdamas rašo Birutė Kemėžaitė, gausiai pa
muotas Lincoln Center doku
Gintautas Juodgudis. Leidžia Lietu-, Alfonsas Nakas aptaria žurnalisto I ne kokius romano išgalvotus per- iliustruodama jo kūriniais. Viktoro
\
Los Angeles Dramos sambū
mentiniam filmų archyvui, bovo
vių žurnalistų sąjungos centro vai- ; situaciją išeiviškoj visuomenėj. Lei- j sonažus, b e t tikrus, netolimos Liaukaus "Lietuvių liaudies oma- gauta žinia, kad staiga mirė
ris, jai vadovaujant, "neišsivaikš
dyba. Redakcijos adresas: 23500 Via diny pateikiama įdomių žinių apie j praeities žmones, perimdamas • mentus ir raštus" su keliolika iliustčiojo, neišsiskirstė ir nepavargo"
Derėk Jacobi motina. Jacobi t a 
Galera, Valencia, CA 91355. Leidinį lietuvus žumalist-js įvairiuose kraš- į kone jų teisėjo rolę. Negi anose j racijų pateikia A.D.
po vieno ar dviejų pastatymų,
rėjo išvykti į Londoną, ir „Sa
spausdino "Draugo" spaustuvė Chi- tuose: laiškai, "Kreivos šypsenos". kontroversinese situacijose ir pats
kaip atsitiko keliose didesnėse!
Angliškoje dalyje Margis Matu vižudžio" spektaklis, tesulaukęs
cagoje. Atskiro numerio kaina — 1 Yra radijo skyrius "Oro bangomis", autorius būtų dalyvavęs? Negi
mūsų vietovėse dėl vadovų kar-;
60 vaidinimų, buvo nutrauktas.
TĖVYNĖS SARGAS, 1980 dol.
kuriame pateikia žinių Stasė Pauūe- kitų ten pasakytus žodžius būtų lionis recenzuoja knygą "Lithuatais aštresnio būdo ar kieno nors
Kas galutinai nulėmė tokį staigų
.
.
.
.
.
„
.
,
.
nian
Pioneer
Priest
of
New
Engy
Šiame numery įvairias temas nienė, Vytautas Plukas, Šaltimieras,
asmeniškų ambicijų. Ji mokėjo >cm *': r. 3 . Leidžia Popiežiaus Lejo galą ir kodėl jis nebuvo laiki
tada
tiksliai
užsirašęs?
Negi
p
o
,
,„
.
~iJ
J
J
veikti, pris:*a:kv~,žr.i: nury-! ono XIII
:*:-nn:s :or.cas.
\ r | J l « K prel. Petras Celiešius, Jo ovilas Jasiukonis. Pabaigoje "LŽS sa .
Literatūrinis
tondas. iRe
,.
, , .
e
land
Jurgis "The
Gliaudą
duoda Playsavo nai tęsiamas su atsarginiu akto
Ar
išverstą, Jnovelę
Traveling
ti „karčią piliulę" ir dirbti toliau'. daguoja Petras Maldeikis, 117jnas Kuprionis, Klevą R. Vidžiūnie- vieji reikalai". Pridedama anketa, 40 metų kitų kadaise tartas fra- •
ers Behind the Cemetery", Rūta riumi —galima tik spėti. Nepai
kuria numatoma sudaryti tikslus
visų labui. Jos dėka Sambūris a m - S u n s e t D r i v e > H < * Springs Ar-J
zes autorius gali tiksliai ir sąži Skirius surentus įdomų pasikalbėji sant daugumos kritikos palanku
Sąjungos narių sąrašas ir surinkti
žinai naujas ir jaunas! Jaunimas š a n s a s 71901. Administruoja Anningai atsiminti, kad <jas knygoje mą su Nobelio premijos laimėtoju mo, spektaklio bilietai retai kada
tanas
narių
pasiakymus dėl L.2.S.
nuo jos nebėga. Priešingai, jos
Balčytis, 6819 S. Washtepakloja be jokios atodairos. Visa C. Milosz — „Nobel Prize Winner buvo išparduoti. Dienraščio "VaAtkreiptinas redakcijos dėmesys į
naw Ave., Chicago, IL 60629.
ieško.
tai yra nemalonios knygos duo Milosz: Lithuanian or Pole?". Sky riety", kuris domisi teatrine sta
straipsnių antraščių rašybą. Ne
Numerio kaina — 3 dol.
bės, į kurias autorius, stumdamas riuje "Lithuanian in Philately" A. tistika, žiniomis, žiūrovų daž
Beveik kiekviename naujame
reikėtų vis dėlto pasiduoti anglų į
Šio numerio straipsnių temos:
kitus, neatsargiai įkrito pats.
niausiai buvo apie 60 — 65 nuoš.
pastatyme, šalia kelių nuolati
rašybos įtakai ir antraštėse pirmą-1 • MOTERIS, 1980 m., Nr. 5.Bernotas rašo apie "Neringą".
Reikia manyti, kad pastatymo fi
nių "scenos vilkų",
šias žodžių raides rašyti didžiosio-' Lietuvių moterų dvimėnesinis žur• KRIVŪLĖ, 1980 m . Nr. 2 nansuotojai — "produceriai", b e
nugarkaulio, matome vis naujų
jmis. Lietuvių kalbos rašyboj yra. nalas. Leidžia Kanados Lietuvių
pagrindinio aktoriaus, nerizika
čionys
demokratai
Italijoje
(Kun.
aktorių iš jaunimo tarpo. Ji pa
LRD premijai skirti už geriau—. priimta antraštes laikraščiuose ra- į katalikių moterų draugija. Redaguo — 3. Leidžia Vakarų Europos vo spektaklio toliau tęsti.
L.
Tulaba);
Lietuvių
krikščio
Redaguoja
traukia jaunimą savo darbo pa
sią 1980 metų literatūros veikalą j syti arba viską didžiosiomis raidė- j j a Nora Kulpavičienė. Administruo- Lietuvių sielovada.
nių
demokratų
sąjungos
konfe
žanga, rimta pažiūra į scenos me
P.S, Teatro programose Juraprotesto me jury komisiją sudaro: Leonardas mis arba tik antraštės pirmojo žoną. Pagarbi dama ir drausmė, są rencija; Lietuvių
Str.
11,
6710
Frankenthal,
W
.
&
biografijoje minima, kad jis
Andriekus, Paulius Jurkus, Nelė! džio pirmąją raidę didžiąja. Rašto
! Germany,
žiningumas darbui, t a u a n ė pa- morandumai vokiečiams (Liūtas Mazalaitė, Stasys Santvaras ir Vy-i žmonėms — žurnalistams tai būtina
buvo Kauno Valstybinio teatro
kunigystės
įeiga buvo ir yra jos režisūrinio Grinius); Moterų
žinoti ir vengti bet kokios maišaties
Spausdinamas Pasaulio vysku- Lietuvoje meno vadovas ir buvo
klausimas
tradicijos
ir
Kristaus tautas Volertas.
darbo leitmotyvai.
į pų sinodo 1980 m . atsišaukimas vienas iškiliųjų Sovietų Sąjungos
Leidėjai (ar autoriai) prašomi i K o S e r o ' k a s n c r s užs» man y c P a ? a I
valios šviesoje
(Kan. V. Zaka
8
j šeimas; komentuojama Sv. Raš teatro režisierių bei vaidybos me
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