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„Bet viską saugok, atmintie...”

Lietuva prieš „suvereną” Michailą Gorbačiovą

— šioje eilutėje iš šiame Drau
go kultūrinio priedo numeryje 
spausdinamo Sibiro tremtinio 
vieno eilėraščio glūdi galbūt visa 
birželio mėnesio mūsų tautai tra
giškųjų įvykių prasmė. Kai skai
tytojas prie jos prieis, jis pastebės 
tačiau, kad atminčiai yra liepia
ma saugoti tos tremties patirtį 
lygiai taip, kaip ji saugojo „pa
veikslą Vyčio”. Tad norėtųsi čia 
ties šiuo klausimu ir stabtelėti: 
kodėl mūsų atminčiai privalu 
saugoti ne tik garsią Lietuvos se
novę, o dar labiau džiugius nese
nos mūsų istorijos lemtingus įvy
kius — 1918 metų Vasario šešio
liktosios aktą, kaip ir šių metų 
Kovo vienuoliktosios to akto pa
kartojimą, bet taip pat ir lygiai 50 
metų užsitęsusi Lietuvos paver
gimą (ar ne tiesa, kad Vinco My
kolaičio-Putino žodžiai, skirti tik 
vieneriems metams Lietuvos oku
pacijos, tinka ir visai pusei šimt
mečio?) bei visas skriaudas per tą 
laiko tarpą jai padarytas, iš kurių 
didelės mūsų tautos dalies ištrė
mimas į Sibirą užima išskirtinai 
gūdžią vietą. Koks būtų ryšys 
tarp vienų ir kitų — palaimos 
mūsų tautos istoriniame kelyje ir 
mūsų žmonių patirtų kančių, ku
rios šaukiasi dangaus keršto? 
Kodėl ir viena, ir kita turime pa
tikėti savajai atminčiai ir nesu
skaldyti mūsų tautinės sąmonės 
į dvi nesusiekiančias priešingy
bes, kurios panaikintų viena kitą, 
o mes taptume arba šviesos, arba 
tamsos liudytojais savųjų tarpe, 
ir nuo to priklausytų tolimesnis 
mūsų tautos likimas?

Vieną prieigą šios problemos, 
kuri yra labai arti teodicėjos — 
blogio ir kančios pateisinimo Die
vo sukurtame pasaulyje, sprendi
mui siūlo žydiškosios-krikščioniš- 
kosios pasaulėjautos, persmelku
sios Vakarų civilizaciją, pagrin
das — Šventasis Raštas. Be abe
jo, visų pirma Šv. Raštas ragina 
atminti Dievo dovanas — jo palai
mą savajai tautai. Pakartoto 
įstatymo knyga nuolat perspėja 
apie pavojų užmiršti: „Klausyki
tės ir uoliai laikykitės, kad ne- 
užmirštumėte tų dalykų, kuriuos 
jūsų akys matė, ir kad jie ne
dingtų iš jūsų širdžių visas jūsų 
gyvenimo dienas; perduokite juos 
savo vaikams ir vaikaičiams, kad 
ir jie žinotų”. Svarbiausia, kas 
neturi būti užmiršta, tai išvada
vimas „iš Egipto, iš nelaisvės na
mų” — simbolis kiekvienos žmo
nių bendruomenės išlaisvinimo iš 
vergijos pančių. Bet ar tai tas 
pats, ką mes norime atsiminti 
šiame šimtmetyje — žydų tautos 
šešių milijonų išžudymą, kaip ir 
daugelio kitų tautų, įskaitant ir 
mūsų, nacių ir komunistų įvyk
dytas žudynes? Ar jų atminimas 
turi ką bendro su Mozės skatini
mu atsiminti didelius Dievo dar
bus?

Atsakymas, pagal prancūzų fi
losofą Paul Ricoeur, University of 
Chicago teologijos mokyklos pro
fesorių, tegali būti fragmentiš
kas. Į klausimą, kodėl mes turi
me atsiminti šitų žudynių aukas, 
lygiai taip pat kaip ir ankstesnę 

Dievo palaimą, visų pirma yra 
toks atsakymas, kokį yra linkęs 
priimti kiekvienas žmogus (gal
būt tik išskyrus tuos, kurie net 
dabar iš mūsų reikalauja užmarš
ties — pavyzdžiui, šiuolaikinė So
vietų Sąjungos vyriausybė su 
Michailu Gorbačiovu priešakyje). 
Tai labai paprastas ir per
matomas atsakymas: mes turime 
atsiminti todėl, kad atsiminimas 
yra moralinė pareiga. Mes esame 
skolingi žuvusiems. Kaip Elie 
Wiesel, Nobelio literatūros pre
mijos laureatas, nuolat kartoja: 
pats paprasčiausias mūsų atsily
ginimas jiems yra suteikimas 
jiems balso, kuris jiems buvo 
atimtas. Naujausioje savo knygo
je Wiesel rašo: „Galbūt žmonėms 
nėra duota išnaikinti blogį, ta
čiau jie gali tapti to blogio sąmo
ne”. Atsiminti, pasakoti yra bū
das tapti tokia sąmone, tokia 
sąžine. Iš senovės graikų poetų ir 
istorijų esame išmokę, kad yra 
reikalinga atsiminti nuostabius 
didvyrių žygius, ir todėl privalu 
juos pasakoti ateinančioms kar
toms. Iš tokių žydų tragedijos pa
sakotojų, kaip Elie Wiesel, ir.iš 
savųjų Sibiro tremtį pergyvenu
sių ir išlikusių jos liudytojų pasa
kojimų, mes išmokstame, kad 
siaubas — apverstas herojiškų žy
gių vaizdinys — turi būti išgelbė
tas nuo užmaršties atsiminimo ir 
pasakojimo priemonėm.

Einant toliau: atsimindami ir 
pasakodami, mes ne tik neleidžia- 

(Nukelta į 2 psl.)

Prieš praėjusiais metais atstatytos ir Vasario 16 dieną naujai pašvęstos Lais
vės statulos Kaune dedamos gėlės. (Juozo Zikaro skulptūra, atidengta 1928 
metais, buvo skirta Lietuvos nepriklausomybės pirmajam dešimtmečiui 
pažymėti.) Aleksandro Juozapaičio nuotrauka

Vinco Mykolaičio-Putino eilėraštis buvo rašytas Lietuvos sovietinės okupaci
jos pirmosioms metinėms — šiais metais nuo tos dienos sukanka 50 metų.

Sekmadienį, birželio 3 dieną, 
„Amerikos balsas” telefonu susi- 

' siekė su Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos pirminin
ku Vytautu Landsbergiu ir 
Lietuvos ministere pirmininke 
Kazimiera Prunskiene, kurie 
sutiko atsakyti į jiems pateiktus 
klausimus ryšium su „viršūnių” 
konferencija, tą savaitę vykusią 
Washingtone, ir jos galimą povei
kį Lietuvos nepriklausomybės 
reikalui. Su Vytautu Lands
bergiu ir Kazimiera Prunskiene 
kalbėjosi „Amerikos balso” 
pareigūnas Romas Sakadols- 
kis.

— Profesoriau Landsbergi, iš to, 
kas šiandien buvo pasakyta spau
dos konferencijoje Baltuosiuose 
rūmuose, ar kas girdėti naujo, ar 
visiškai tie dalykai, kurie jau pui
kiausiai žinomi?

— Čia, deja, yra nieko naujo. 
Yra dar vieną kartą atšokama at
gal į seną poziciją, iš kurios kar
tais lyg ir bandoma išeiti su šiek 
tiek naujesne formule, o paskui 
vėl kartojama tas pats. Net nepri
pažįstama Lietuvos Respublika, 
nors sovietų spauda jau gana ra
miai parašo „Lietuvos Respubli
ka”, o Michailas Gorbačiovas vėl 
naudojasi propagandinėm prie
monėm, kalbėdamas ten, kur jį 
daug kas girdi, pabrėžti, kad nie
kas nėra pasikeitę, viskas yra po 
senovei ir neva taip ir bus, kol jis 
sutiks kaip suverenas su kokiais 
nors Lietuvos reikalų sprendi
mais, pagal jo įstatymus, pagal jo 
konstituciją. Visai lyg nebūtų 
klausimo, kad Lietuva neteisėtai 
prijungta prie Tarybų Sąjungos ir 
buvo beveik penkiasdešimt metų 
tokioje padėtyje ir dabar atstato 
savo teises. Jis tartum nieko apie 
tai nebūtų girdėjęs. Galbūt yra 

patogu, orientuojantis į naivius 
žmones, ir pačiam kalbėti tokiu 
būdu. O iš prezidento Bush.’o pu
sės, deja, irgi mes matome tik pa
kartojimą tos pačios pozicijos, ku
ri nėra nereikšminga. Per kokius 
penkiasdešimt metų nepripažini
mas Lietuvos aneksijos buvo 
svarbus dalykas, bet dabar seno
kai jau pavirto ritualiniais žo
džiais, kurie neišreiškia jokios 
aktyvios politikos Lietuvos atžvil
giu. Galbūt ta aktyvi politika pa
sireiškia kur nors kitur. Pasaky
ti tik tokias frazes šiandien yra 
per maža.

— Tiesa, prezidentas Bush’as 
pareiškė, kad jiedu aptarė padėti 
Pabaltijyje, o daugiau nepasakė. 
Tarp labiausiai kontroversiškų ir 
visus nustebinusių faktų buvo 
aną penktadienį pasirašyta pre
kybos sutartis tarp JAV ir TSRS. 
Jūsų nuomone, koks tai signalas 
Maskvai dėl Lietuvos, ir koks tai 
ženklas pačiai Lietuvai?

— Jeigu nieko daugiau nebūtų 
kalbėta, tai būtų negeras ženklas. 
Todėl, kad Michailas Gorbačiovas 
galėtų padaryti išvadas, kad jam 
leidžiama tęsti blokadą Lietuvos 
atžvilgiu, o galbūt ir imtis kitų 
priemonių. Net gana pavojingi 
buvo kai kurie jo pasisakymai. O 
jis viešai kalbėjo apie bet kurių 
priemonių panaudojimą, arba net 
pašaudymą Lietuvoje.

— Jūs turite omenyje susitikimą 
su Amerikos Kongreso lyderiais 
praėjusį penktadienį.

— Taip. Bet niekas nepadarė 
reikiamos pastabos, kiek man ži
noma. Gal jos kur nors privačiai 
buvo padarytos, bet jis kalbėjo 
viešai. Ir kalbėjo tokius grėsmin
gus žodžius, kurie gali būti ver
tinami kaip atsitraukimas nuo 
ankstesnės linuos, kuri būdavo iš

Vincas Mykolaitis-Putinas

BIRŽELIO 15

Prisiseki, lietuvi, gedulo spalvą.
Šiandie liūdnos švinta tau sukaktuvės: 
Prieš metus vergovėn tau pajungė galvą 
Atėjūnų tankai, kardai ir durtuvai.

Meni, kaip dundėjo tėvynės keliai 
Ir svetimo krašto plienas žvangėjo, — 
Ir merkėsi saulės karšti spinduliai 
Nuo juodo gimtinės šalies pavergėjo.

Tylūs, paniurę pulkai alkani, 
Žvairaakiai veidai ir spalvota oda...
Nuo to laiko vis vien kur esi, kur eini, 
Jie, kaip šiurpūs šešėliai, su tavim visada.

Nuo to laiko tau kažkas į širdį įsmigo, 
Įsiėdė į kraują, kaip nuodinga rakštis. 
Nei šviesos, nei ramybės tavy nebeliko, 
Tik rūpestis, baimė, klaikuma ir naktis.

Paniekintas glūdi veidmainystės klane, 
Pasotintas šmeižto, apgaulės ir melo. 
Gyvenimas kybo ties juoda bedugne, 
Toks menkas, trapus ir sunykęs be galo.

Praėjo tie metai aikščių, gatvių triukšme, 
Nebeteko žavumo nei žygiai, nei aukos.
Žengia šiurpūs vaiduokliai tolyn savaime, 
Tik prieblandoj kaukės su pašaipa raukos.

1941.VI.15

Vytauto Maželio nuotrauka

Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis.

reiškiama net beveik pažadų for
ma, kad jėga, tai yra ginkluo
ta jėga, Lietuvoje nebus naudoja
ma. Ir, aišku, jie naudojo ir iki 
šiol naudoja kitokią prievartą —

ekonominę prievartą. Ir šitą pu
sę Vakarų valstybės nutylėdavo, 
lyg čia nebūtų taip pat prievarta. 
Bet jis dabar kalba apie bet ko
kias priemones, apie šaudymą, ir 
nėra jokios reakcįjos į tuos žo
džius. Ir tai, man atrodo, pavojin
ga. Kad jis nebūtų suklaidintas: 
jeigu leidžiama kalbėt, tai galbūt 
būtų leidžiama daryt.

— Ko Jūs tikitės iš Michailo 
Gorbačiovo, jam sugrįžus iš Wa- 
shingtono? Ar, Jūsų nuomone, da
bar Michailas Gorbačiovas, su
grįžęs iš Washingtono, tiktai 
lauks, ar bus kitaip?

— Mes tai greičiausiai pama
tysime kelių dienų laikotarpyje. 
Gali būt, kad jis turėjo ir kokių 
kitokių pokalbių. Gali būti, kad 
grįžęs į Maskvą jis iš naujo ap
žvelgs visapusiškai visą padėtį 
Tarybų Sąjungoje, ir taip pat Ta
rybų Sąjungos ir Lietuvos ir kitų 
Baltijos šalių savitarpio atžvil
giu. Gali būti, kad jis iš naujo 
žvilgterės į mūsų paskutiniuosius 
pasiūlymus, kurie buvo padaryti 
net prieš pat jam išvažiuojant. 
Dar Lietuvos Ministrų taryba pa
darė vieną nutarimą. Ir, norime 
tikėtis, kad jo pozicijoje įvyks ko
kių nors pasikeitimų, ir kad jie 
iš karto bus matomi. Jeigu tai 
neįvyks, jeigu jis tęs savo kietą, 
negailestingą blokadinę ir kito
kio spaudimo liniją, stengsis taip 
pat destruktyviai veikti Lietuvos 
visuomenę, ką jis dabar daro, tai, 
žinoma, mes būsime labai nusivy
lę Jungtinių Amerikos Valstybių 
pozicija, ir ne pirmą kartą Lietu
va nelabai daug ko galės iš Va
karų tikėtis, o turės daryti savo 
sprendimus orientuodamasi į ap
linkines šalis ir į Rytus, kur mes 
turime nuoširdžios paramos.

— Ir paskutinis klausimas. 
Prieš išvykdamas į Prahą, Jūs 
Maskvoje Agence France Presse 
(prancūzų naujienų agentūros) at
stovui pareiškėte, kad galima bū
tų kalbėti apie pristabdymą nepri
klausomybės akto, jeigu tai ne
reikštų, jog galiotų Sovietų Sąjun
gos konstitucija Lietuvoje. Aišku, 
šiandien Michailas Gorbačiovas 
pareiškė, kad tik Sovietų Sąjun
gos konstitucįjos rėmuose galima 
spręsti Lietuvos klausimą Jūsų 
komentaras: kur dabar esama ir 
kiek toliau dar Lietuva gali dary 
ti nuolaidų Maskvai? Ar čia jau 
galutinė Jūsų nuomonė?

— Čia nėra visai tiksliai sufor
muluota. Bet nenoriu aš dabar gi
lintis į tą pokalbį, kuris ten bu
vo. Bet pagrindinis dalykas 
iš tikrųjų yra ta konstitucija. Ir 
kada mums kalbama apie užšal
dymą, sustabdymą, visada išky
la konstitucijos klausimas: ar 
mes turime savo noru prisiimti 
Tarybų Sąjungos konstitucijos su
verenumą Lietuvai? Kitaip sa
kant, teisiškai atsidurti bloges
nėje padėtyje, negu buvome 
prieš tai. Michailo Gorbačiovo 
pasisakymuose ir jo spokesman’o 
pasisakymuose visą laiką grįžta
ma į Tarybų Sąjungos konstituci
jos galiojimą Lietuvai, ir pagal 
konstitucines procedūras, pagal 
jų įstatymus. Ir net pats žodis 
„konstitucija” vartojamas visą 
laiką vienaskaita, lyg tai būtų 
viena konstitucija, apie kurią jie 
kalba ir su kuria mes turime rei
kalo. Tuo tarpu kai Lietuva turi 
savo konstituciją, o Tarybų Są
jungos konstitucija jai yra visai 
atskiras dalykas, ir turėtų būti 
kalba visai kitokia. Bet čia yra 
taip pat viešosios nuomonės vei
kimas tam tikra prasme, klasto
jant kortas. Na, ir ta pagrindinė 
problema taip ir bus iškilusi. 
Aš manau, kad mes šito žings
nio niekada negalėsime padaryti.

— Lietuvos Respublikos Aukš
čiausios Tarybos pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui dėkojame 
už pokalbį.

(Romo Sakadolskio pokalbio su 
Lietuvos ministere pirmininke 
Kazimiera Prunskiene tekstą 
spausdinsime ateinantį šešta
dienį.)

VDU SENATO NARIŲ 
JAV IR KANADOJE 

SUVAŽIAVIMO 
PAREIŠKIMAS

Vytauto Didžiojo universiteto 
senato nariai, gyvenantieji 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
ir Kanadoje, buvo susirinkę 
gegužės 25-27 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje. Tuo pačiu metu vyko 
VDU senato posėdžiai Kaune. 
Vienintelė priežastis, kodėl VDU 
senato posėdžiai vyko dviejose 
vietose, yra Maskvos uždėta Lie
tuvai blokada.

JAV ir Kanadoje gyvenantieji 
Vytauto Didžiojo universiteto 
senato nariai sveikina savo kole
gas, susirinkusius Kaune, ir 
protestuoja prieš barbarišką 
Sovietų Sąjungos Lietuvos 
blokadą.

VDU senato suvažiavimo 
Chicagoje pirmininkai: 

Vytautas Černius 
Viktorija Skrupskelytė 

Julius Šmulkštys
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Tėvas Jonas Kubilius, S.J. — sukaktuvininkas
50-ies metų kunigystės ir 40-ties metų Aušros Vartų parapijos

Montrealyje įsteigimo proga

ALGIMANTAS KEZYS

Tėvas Jonas Kubilius, S.J. — 
išeivijos lietuvių, ypač montrea- 
liečių ir čikagiečių, tarpe neeilinė 
figūra. Prieš 40 metų, kviečiamas 
tuometinio Montrealio arkivys
kupo Paul - Emil Lčger, iš Pary
žiaus atvyko į Montrealį organi
zuoti Aušros Vartų parapijų. 
Pastatė ten bažnyčią ir kleboniją. 
Tėvams jėzuitams įsteigus Jau
nimo centrą Chicagoje, Tėvas 
Kubilius perkeliamas į Chicagą 
su uždaviniu tuos dar tuščius 
rūmus užpildyti visuomenine 
veikla. Kaip žinoma, su šiuo Tėvo 
Kubiliaus paskyrimu, Jaunimo 
centrui ir visai Chicagos lie
tuviškajai visuomenei buvo už
tikrinti našūs Ir.’1 i, pilni lie
tuviško klegesio, draugiškumo, 
darbo ir kūrybos. Tėvo Kubiliaus 
asmuo dvelkė šilima ir supratimu 
kiekvienam lankytojui, kurių 
dažnas mėgdavo sutapatinti 
Jai įmo centrą ir jo direktorių, 
ly„ du neatskiriamus vienetus. 
Tėvo Kubiliaus dėka Jaunimo 
centras suklestėjo, išaugo, išsi
plėtė naujais pastatais. Po dauge
lio metų sunkaus, bet dėkingo 
darbo, šiek tiek išsisėmęs ir su 
šlubuojančia sveikata Tėvas 
Kubilius grįžta į savo pirmykštį 
centrą ir, sakykime, pirmąją 
meilę — Aušros Vartų parapiją 
Montrealyje — atsikvėpti, sveikti, 
mąstyti.

Man, dar jaunam bendradar
biui ir bendraminčiui, Tėvo Kubi
liaus veikla ir asmuo visuomet 
imponavo, kartais net mane už- 
burdavo. Tai buvo žmogus, su 
kuriuo norėdavosi mylių mylias 
visai be reikalo vaikštinėti, tik 
besišnekučiuojant, bejuokaujant, 
ar bandant vienas kitą pagauti 
žodžiuose ar mažuose meluose. 
Laikiau sau garbe, jei pavykdavo 
bent šiek tiek šį mielą gudruolį 
apgauti. Paslaptingumo jam nie
kad netrūkdavo. Taip iki šios 
dienos nežinau, ar tikrai šventa 
teisybė, kad jo parašyta tezė 
daktaratui apginti sudegė, arba 
— kokį vaidmenį jis atliko pran
cūzų pogrindyje prieš vokiečius. 
Nepamenu, kad kas nors jį bū
tų titulavęs „daktaru” (nebent 
amžino atminimo panelė Rūgytė), 
bet „tėvu” visi mielai vadindavo 
ir noriai prie jo glausdavosi, kaip 
sūnūs ir dukterys. Pasišnekė
jimams nebūdavo galo, kartais 
net per naktis. Liberališkiau gal- 
vojantiems jis būdavo paguoda ir 
priebėga. Dvasingesniems vien 
dalyvavimas jo aukojamose Mi
šiose būdavo sveiko įkvėpimo bei 
pakilimo valanda. Jo žemaitiš
kas kai kurių žodžių kirčiavimas 
niekad nepakenkdavo apeigų iš
kilmingumui ar prakalbų oru-

Montrealio lituanistinė šeštadieninė mokykla 1952 metais — viduryje sėdi Tėvas Jonas Kubilius, S.J.

Tėvas Jonas Kubilius, S.J.

mui. Žodžiu, Tėvui Kubiliui yra 
įgimta būti geru kunigu, išmin
tingu patarėju, dvasingu tėvu, 
visų mylimu ir gerbiamu draugu.

Šia proga, jam švenčiant 50-ies 
metų kunigystės ir 40-ies metų jo 
Montrealyje įkurtos Aušros Var
tų parapijos jubiliejų (šią sukaktį 
jis švęs Montrealyje šių metų bir
želio 24 dieną), palikus praeity 
darbo, rūpesčių, begalinio judėji
mo, sėkmių ir nepasisekimų pil
nus metus, darosi įdomu pažvelg
ti ir į jo sukauptos minties pa
saulį. Būdamas visų tarnu, tarp 
įsipareigojimų savo visuomenei, 
triukšmingų dienų ir nemigo 
naktų, Tėvas Kubilius rasdavo 
laiko susikaupti, prasmingai pa
kalbėti pamoksluose, paskaitose, 
rašiniuose. Jo žodyne nesvetimi 
buvo žinomesnių filosofų ir teo
logų vardai. Teilhard de Chardin 
mintys buvo bene pačios arti
miausios jo galvosenai apie pa
saulį, žmogų ir Dievą. Savo kal
bose Tėvas Kubilius sugebėdavo 
ir naujesnę teologinę-filosofinę 
mintį apvilkti priimtinumo 
skraiste. Kita vertus, jis pabar
davo tuos, kurie santūrumo dova
nos neturėdami, per daug atvirai 
pasakydavo, ką galvoja.

Viename iš vėliausių mudviejų 
pokalbių laiškais Tėvas Kubilius, 
neneigdamas nei tikėjimo, nei ap
reiškimo, svarstydamas klausi
mą, ko vertas šis laikinasis žmo
gaus gyvenimas, vis dėlto prisi
pažįsta negalįs lengvai išsinarp

lioti iš klausimų raizginio. Jis 
rašo: „Žinau, kad esu išmestas į 
gyvenimą be savo valios. Niekas 
manęs neatsiklausė, ar aš noriu 
atsirasti? Kodėl aš gimiau tokiu 
laiku? Kodėl tokioje pasaulio 
istorijos epochoje? Tokioje civi
lizacijoje? Tokioje tautoje? Tokio
je šeimoje? Kaip tik toks, su 
tokiomis fizinėmis ir dvasinėmis 
jėgomis? Žinau, kad nebuvau ir 
kad esu. Bet kodėl? Kam? Ar kad 
praleidęs tuos kelis prabėgančius 
metus, mirčiau ir vėl nebūčiau? 
Sąmonė, savimonė ir visa mano 
protinga buitis to neprileidžia ir 
negali su tuo sutikti”.

Šių klausimų srautą Tėvas 
Kubilius grindžia jo skaitytų 
mokslininkų ir filosofų raštais: 
Heidegger, galvodamas apie mir
tį, priėjo išvados, kad visas gy
venimas yra tik galimybė nebu
vimui arba mirimui; Sartre, 
neigdamas bet kokį buvimą po 
mirties, pasmerkia patį gyveni
mą kaip absurdą; Jaspers mano, 
kad gyvenimas yra tik ieškojimo 
įtampa, o nebuvimą žmogus gali 
priimti kaip ieškojimo pabaigą.

Šių mąstytojų svarstymai apie 
gyvenimo ir mirties prasmę, 
anot Tėvo Kubiliaus, nepajėgia 
duoti protui priimtino atsakymo. 
Gal tada padėtų griežtieji 
mokslai? Deja, pati šių mokslų 
metodika (kuri yra eksperi
mentinė) kelia neperžengiamas 
kliūtis — mirties niekas negali 
pakartoti. Negana to, dabar 

žinoma, kad mokslas nebepasi- 
tiki besikeičiančiais medžiagos 
įstatymais. Ketvirtoji medžia
gos dimensija keičia pačią me
džiagą. Šiandien yra kalbama 
apie antimedžiagą, tiriamos 
erdvių juodosios skylės, atsi
radusios, dingstant gęstančioms 
žvaigždėms.

Žiupsnelį šviesos šiame pai
niame klausime Tėvas Kubilius 
įžiūri evoliucijos teorijoje ir Teil
hard de Chardin paleontologi
niuose svarstymuose. Evoliucijos 
hipotezė, anot Tėvo Kubiliaus, 
atidengė laiko svarbą, o Teilhard 
de Chardin savo veikaluose ban
do įrodyti, kad medžiagoje glū
dinti išsilaisvinimo jėga laiko 
tėkmėje pasiekia gyvybę ir sąmo
ningumą. Jeigu žemė per milijar
dus metų išvystė gyvybę ir są
monę, tai reikia manyti, kad šis 
evoliucijos procesas nesustos 
pakelėje, o vyks toliau, siekda
mas vis didesnio išsilaisvinimo iš 
medžiagos, iki patirs Omegos 
taške pramatytą galutinį išga
nymą. Tėvo Kubiliaus žodžiais 
tariant: „Laikas yra tas amžinas 
pasaulio motoras”, kuris nelei
džia vystymosi procesui sustingti.

Čia Tėvas Kubilius randa išeitį. 
Evoliucija rodo, kad laiko slinkty
je medžiaga pasiekė gyvybę, 
gyvybė išvystė sąmoningumą, 
sąmoningumas pavirto savimone, 
savimonė įgavo laisvą valią. Šie 
du pastarieji etapai — evoliucinio 
proceso pažiba. Suvokdamas 
pasaulį ir save bei turėdamas 
laisvas rankas save bei pasaulį 
keisti, evoliucijos keliu išsivystęs 
dvasinis kūrinys - žmogus pats 
tampa kūrėju, kurio žinioje yra jo 
aplinkos ir savo asmens ateitis. 
Dabar, kaip pripažįsta Tėvas Ku
bilius, žmogus jau negali teisėtai 
sakyti, kad jis esąs „išmestas į 
gyvenimą” ir nežinąs, ką toliau 
daryti. Dabar jis žino, kad jo 
paties ir kitų likimas priklauso 
nuo jo ryžto, veiklos ar neveikios.

„Žmogus”, rašo Tėvas Kubi
lius, „keičia aplinką, laisvai ją

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)

me užmarščiai antrą kartą nužu
dyti aukas, mes taip pat išsaugo- 
jame jų gyvenimo istorijas nuo 
tapimo banaliom. Banalumo pa
vojus šiandien galbūt yra dides
nis negu paprasto užmiršimo pa
vojus. Istorikai, sociologai ir eko
nomai taip nuodugniai įstengia 
išaiškinti tragediją, kad ji pasida
ro tik dar vienas barbarybės at
vejis tarp kitų (pvz., trėmimai ir 
žudynės Lietuvoje tebuvo jau pra
ėjusio „stalinizmo” padarinys). 
Dar blogiau, siūlomas pilnas 
išaiškinimas įvykį parodo kaip 
būtiną, nes priežastys — 
ekonominės, politinės, psichologi
nės ir religinės — tartum išsemia 
įvykio prasmę. Atminties 
užduotis yra išsaugoti įvykio gė
dingus matmenis, palikti tai, kas 
yra žvėriška, neišsemta išaiškini
mais. Tik dėka atminties ir tų pa
sakojimų, kurie išsaugo atsi
minimus, baisybės vienkartiš- 
kumas nesuniveliuojamas aiški
nimais.

Pastaroji pastaba veda į dar 
vieną žingsnį — greta aiškinimų, 
kurie sulygina ir padaro bana
liais tuos žmogžudiškus įvykius, 
kuriuos prisimename, taip pat 
yra aiškinimų, kurie juos pateisi
na, ir aukų kentėjimus traktuoja 
kaip užtarnautus. (Gal dar kai 
kas atsimena Vokietijos pokario 
stovyklose po šv. mišių kalbėtą 
maldą už Lietuvą: „Ne vien dėl 
priešo neteisybės, bet ir dėl savo 
kalčių netekome valstybės..”.) 
Pirmu žvilgsniu tokios pastangos 

pateisinti kentėjimą, atrodo, 
nekyla iš šv. Rašto tikėjimo, o 
greičiau iš ansktesnių pasaulio 
religijų archaiško mitinio fono. 
Tų mitų tikslas buvo išaiškinti, 
kaip atsirado visa tikrovė, ir 
kaip, greta kitų reiškinių, 
prasidėjo blogis. Visų mitų 

veikdamas. Laisvas veiksmas 
keičia ir patį veikėją. Pavyzdžiui, 
vogimas padaro žmogų vagimi, 
apgavystė — sukčiumi, išmintin
gas valdymas — geru valdovu ir 
t.t. Taigi žmogus, laisvai kurda
mas savo dvasinį, socialinį ir me
džiaginį pasaulį, kuria ir save per 
savo pasirinktą veiksmą... Sąmo
nės pabudimas ir pareigos kovoti 
prieš blogį pajautimas kuria 
tvarkingesni ir sveikesnį pasaulį. 
Savimonė, laisvai pasirinkdama 
veiksmą, padaro save grožio, 
gėrio bei teisingumo kūrėju. Nuo 
žmogaus laisvai pasirenkamo 
veiksmo priklauso aplinka ir 
žmonijos istorijos eiga. Žmogaus 
kūrybinis genįjuB gali ir turi 
naikinti neapykantą, melą, ne
teisybę ir gerinti šį žemiškąjį 
gyvenimą. Kaip sąmonė mili
jonus metų kovojo, kad išsilais
vintų iš medžiagos ir instinktų 
vergijos, taip šiandien laisva 
žmogaus savimonė kovoja už 
dvasingesnę, morališkesnę ir 
medžiagiškai geresnę aplinką”.

Taip sau iškeltą negatyvų klau
simą Tėvas Kubilius išveda į 
pozityvią šviesą. Jis giliai tiki, 
kad tos stebuklingos kūrybinės 
energijos, įkūnytos į žmogaus ir 
aplinkos būtį, niekas nesustab
dys. Tik pozityviai kurdamas 
savo gyvenimą, žmogus pasijus 
esąs asmuo su savo Aš, pasijus, 
kad jis nėra išmestas į jūrą be 
irklo, ir kad, tvarkydamas savo 
gyvenimą laisvai pasirenkama 
veikla, jis kuria pats save. „Tada 
ir tik tada” sako Tėvas Kubilius, 
,Jis gali apleisti šį laikiną 
gyvenimą kaip atsakingas as
muo, tapęs geru kūrėju savojo 
,Aš’ ir palikęs gyvenimą geresnį, 
negu jį rado”.

Tėvo Kubiliaus pamokslų 
klausytojai šiose eilutėse at
pažins dažnai girdėtas mintis, 
pakeitusias ne vieno gyvenimą 
į gerąją pusę. Tad „Ad multos an- 
nos!” Tėvui Jonui Kubiliui, 
švenčiančiam savo kunigystės 
auksinį jubiliejų ir savo pamilto
sios Aušros Vartų parapijos 
Montrealyje 40-uosius gyvavimo 
metus.

Tėvas Jonas Kubilius, S.J. — kunigas...

— mąstytojas...

pagrindinė linkmė yra žvelgti 
atgal į visa ko pradžią, į 
pirmykštį laiką. Vienas iš šių 
mitų uždavinių yra išaiškinti, 
kodėl žmonės patekę į vargą 
žemėje, išaiškinti, kodėl jie 
kenčia. Šiuo požiūriu žydiška- 
sis-krikščioniškasis šv. Raštas 
nuolat kovoja prieš šitą atžangią 
mitinės pasaulėžiūros laikyseną, 
ir visas Senasis Testamentas vi
sų pirmą yra į ateitį lenkiantis 
mokymas, dorovinis iššūkis veik
lai, kurią reikia vykdyti rytoj ar
ba dabar pat.

(Tęsinys ateinantį šeštadienį)

VILNIAUS TEATRO TRUPĖS 
KREIPIMASIS Į LIETUVIŲ 

KATALIKŲ LABDARIŲ 
SĄJUNGĄ

Sveikindami jus ir džiaugda
miesi Lietuvos nepriklausomybe, 
siunčiame žinią, kad buvome 
pakviesti į „Pasaulio scenos” 
teatrinį festivalį šių metų birželio 
mėnesio pirmoje pusėje Toronto 
mieste, Kanadoje. Po festivalio 
lietuvių bendruomenių, įvairių 
globėjų rūpesčiu ir parama tu
rime galimybę parodyti festivaly
je vaidintą spektaklį „Čia nebus 
mirties” ir koncertą šiuose JAV 
miestuose: Detroite, Bostone, 
Chicagoje, Clevelande, New 
Yorke.

Turint omenyje pasitaikančius 
panašiose kelionėse sunkumus, 
prašome Lietuvių katalikų lab
darių sąjungą, kiek leidžia jos 
galimybės, paramos ir globos, 
tikėdami, kad mūsų menas padės 
jums geriau pažinti mus Lietu
voje ir mums suprasti jus, gyve
nančius užjos ribų, tikėdami, kad 
tai padės suartėti visiems mums, 
likimo išblaškytiems.

Vilniaus teatro trupės 
vardu, režisierius 
Rimas Tuminas

— gamtos draugas...

Aušros Vartų lietuvių parapijos bažnyčia Montrealyje, pašvęsta 1955 metais. 
Algimanto Kezio nuotraukos
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Rašiau anglim ant beržo tošies...
Vytautas Cinauskas
♦**

Panerių pušynėliuos kauleliai rudi 
Buchenvaldo durpynuos kauleliai juodi. 
Sibire, po pabėgiais, kauleliai balti.

Mano Tėvas išalo amžinam pašale. 
Niekada negulėsiu prie Tėvo šalia...
Galvoje mano Tėvo kaip kumštis skylė. 
Mano Tėvo po tundrą klajoja vėlė.

Nepažinsiu jos tarp milijonų vėlių. 
Jų veidai pasiliko už spygliuotų vielų. 
Auga tundroj žolė, taip nedrąsiai žalia. 
Niekada negulėsiu prie Tėvo šalia...

Paneriuose kauleliai pavirs smiltele. 
Buchenvaldo durpynuos — juoda durpele. 
Tiktai Sibiro kaulai amžinuos pašaluos 
Nesupus, nesutręš — jie per amžius boluos...

SIBIRIETĖMS

Draugužės mano, sesės sibirietės, 
Iš zonų, iš barakų, iš tremties 
Gulago, lygios tarp lygių pilietės 
Ir tremtinės beteisės... Be vilties

Kiek buvo daug ir kiek mažai beliko 
Tokių pavargusių, tokių mielų...
Nupynė budeliai Jums amžiną vainiką — 
Vainiką iš spygliuotųjų vielų!

Jaunystė Jūsų taip anksti nuvyto — 
Pakąstas žiedas Sibiro šalnos...
Bet jei sulaukėte išauštant laisvės ryto, 
Sulauksite ir jos šviesios dienos!

***
— Iš kur atkeliavai, Rūpintojėli, 
Prie šiaurės upių negyvų krantų?
— Ėjau per kalnus, per miškus, per slėnius 
Iš Lietuvos, su žmonėmis kartu...

Per stepių pūgas ir per klampią tundrą 
Kartu pramynėme kančių kelius.
Aplaistę ašarų sūria lijundra
Palaidotų vaikų kauburėlius...

— Sugrįžkime namo, Rūpintojėli, 
Gana Tau šalti amžinuos snieguos...
— O kaip paliks manų vaikelių vėlės? 
Kas jas padrąsins, kas paguos,

Kas jas suras ir kas suruoš į kelią,
Kada trimitai mirusius pakvies?..
Tokie liesi, silpni yra vaikeliai!..
Kiekvieną jų ant rankų nešt reikės...

Ir vėl rašau, kai burnas žiodo 
Kam atgaila, kam atgaiva, 
Tą patį vieną šventą žodį, 
Tą skaudų žodį — Lietuva!

***

Paplak dar truputį, širdie,
Ir, akys, dar pabūkit šviesios. 
Palauk, dar neskubėk, mirtie, 
Išvest į nebūties pavėsį...

Pakilk iš pelenų, viltie, 
Kibirkštimi neužgesinta.
Prabusk, nubuožinta mintie, 
Guita tiek metų ir slopinta.

Nugrimzk į praeitį, tremtie, 
Pilna žiaurumo ir patyčių.
Bet viską saugok, atmintie, 
Kaip saugojai paveikslą Vyčio!

Per amžius būk gyva, Tauta, 
Tvirta kaip ąžuolas Stelmužės. 
Išgirsk, atgimstanti karta, 
Tėvynės Laisvės varpo dūžius!

Paplak dar truputį, širdie,
Ir, akys, dar pabūkit šviesios...

Tremtinių iš Lietuvos kapinaitės Igarkoje 1989 metų vasarų.
. Nuotrauka ZacharĮjaus Putilovo

Sugrįžt į žemę, kur pravirko beržas, 
Rankas nuleidęs prie tuščių namų, 
Kada į šiaurę slinko pilnos baržos 
Žmonių, iš Lietuvos išgenamų...

Jūs kosėt rūdą, kirtot taigą, rišot sielius 
Iki juosmens šaltam vandenyje...
Klipatos mano, pilkos klipatėlės,
Iki kryželio liksit širdyje.

Nebuvo lūpų — tik ruoželis siauras. 
Tik giluma akių nebyliame skausme. 
Skambėjo prievaizdų juokeliai žiaurūs 
Ir vardas Motinos, išniekintas keiksme.

Barakai buvo tai šalti, tai tvankūs, 
Ir sruvo ašaros ant narų paslapčia... 
Kai naktimis negyvos tirpo rankos — 
Gyvasis skausmas ir gyva kančia.

Sesutės mano, Sibiro draugužės, 
Pamirškit nors trumpam skriaudžias dienas, 
Lyg smūgio laukdamos, nebūkit susigūžę, 
Aukščiau pakelkit baltas karūnas!

Dar Jūsų šypsenos skorbuto surakintos, 
Dar atšvaistas poliarinis veiduos. 
Neapkabintos, nemylėtos, neapgintos...
Su antspaudu užšalusios raudos.

Ir pirštai Jūsų — kaip berželių šiaurės 
Kamienai skurdūs, pūgų susukti...
Išgėrėt karčią neteisybės taurę
Ilgoj kaip šimtmečiai poliarinėj nakty!

Aš liksiu čia, kol dar visiems taip stinga 
Ir šilumos, ir meilės artimiems.
Aš liksiu čia, kol būsiu reikalingas 
Ne tiktai mirusiems, bet ir gyviems.

Ir dar ilgai stovės rūpintojėliai, 
Drožti iš maumedžio, iš kedro, iš pušies. 
Vieni rymos, kiti, rankas iškėlę, 
Jie dar ilgai žaizdų sakais lašės.

***

Rašiau anglim ant beržo tošies, 
Ant maumedfyo rausvos skiedros,
Kada pūga per kūnų košės 
Ar tirpo veidas nuo kaitros.

Rašiau ant šachtos štrekų sienų 
Karbido lempų ugnimis
Ir ant rūdžiuotų grotų plieno 
Karščiuojančiomis akimis.

Rašiau ant sniego ir ant ledo
Ir dienomis, ir naktimis,
Rašiau besvorėmis nuo bado, 
Kaip pienės pūkas mintimis.

Rašiau, kai prievaizdai debilūs 
Keiksmais mus maišė su žeme, 
Kai buvom vangūs ir nebylūs 
Kaip jungo jaučiai arime.

Rašiau į mirtį pasiruošęs 
Paklaikusiomis maldomis,
Kai padugnės ant narų lošė 
Iš mūsų sielų kortomis.

Antanas Cibulskis
***

Koks gyvenimas Tave praradus?
Kaip Tavęs iš rankų nepaleist?
Toks platus be galo Arkties ledas,
Tokie painūs Sibiro keliai!

Kaip Tau ligi galo iįįesėti
Ir palikt nepaliestą šalnos?
Slankios tamsūs, tankūs debesėliai
Ir lašuos į žemę, ir lašuos...

Ašarą, tik ašarą sūriausią,
Tik juodžiausią dieną dovanos, 
Ir naktis dienos nepasiklausus 
Neviltim ant dirvų geltonuos.

O už vartų jau rytojai budi 
Su ugnies pripildytais delnais,
Ir ko šiandien nepakando rūdys, — 
Po savim palaidos pelenai.

Neviltis ir nuovargis mus lenkia
Čia — juodžiausio kelio pakrašty, —
Kas paduos mums, kas išties mums ranką, 
Kur nuo saulės dar delnai karšti?

Kam save galėsim išpažinti 
Dabarties ir rytdienos vardu?
Apkerpėjo sąžinės ir mintys, 
Ir širdis apsidengė ledu.

**♦

Sauso kelmo laikosi moliuskas, 
Jam šešėliai ir tamsa — džiugu. 
Kaip sušukti žemei, kad pabustų?
Kaip parodyt žemei, jog degu?

O už vartų sunkūs sunkūs žingsniai, 
Pilna sauja atneša ugnies...
Tai nejau po pelenais mes dingsim 
Ir pilėnais mūsų neminės?

Kaip išsaugot, kaip Tave išsaugot, 
Kaip Tave pavasariui grąžint?
Auga debesys ugniniai, auga
Ir širdy rūdija geležis.

***

Tu buvai kaip saulė, tu buvai kaip vėjas, 
Tu buvai kaip upė ryžto kupina.
Tavimi gyvenom, Tavimi tikėjom 
Ir Tavim skambėjo kloniuose daina.

Už kiekvieną pėdą, už kiekvieną lašą, 
Už mažiausią žiedą miško pakrašty 
Į didžiausią kalną sunkų kryžių nešėm, 
Ir išdygo kryžiai pakelėm aukšti.

Ir viltis į širdį smiltele pabiro,
Ir giliai įdubo samanos šile,
O gimtos padangės akvarelę tyrą 
Juodas varnas baigia iš akių išlest.

Tai nejau paliksi Tu tokia kaip šiandien „j 

Nuo žvaigždžių ir saulės užrištom akim? <b 

Ąžuolų šakotų supūstos legendos 
Po šiaudiniu stogu tai nejau užkims?

Ant pilkų rugienų dar žvaigždelės žydi. — 
Jas surink į širdį kaip vandens lašus. 
Aštuonnytes saules, drobėj išrašytas, 
Aš ant savo rankų vieškeliais nešu.

Pasilik kaip saulė, pasilik kaip vėjas,
Pasilik kaip upė ryžto sklidina.
Tavimi mes tikim taip, kaip ir tikėjom, 
Tavimi dar skamba kloniuose daina.

Vytautas Cinauskas gimė 1930 metais Rokiškio aps
krityje, Pandėlio miestelyje, tarnautojo šeimoje. 1941 m. 
birželio mėn. 14 d. visa šeima areštuota ir išvežta i Alta
jaus kraštų. Tėvas atskirtas nuo šeimos Rokiškio geležin
kelio stotyje ir nuvežtas j Krasnojarsko krašto lageri 
Rešotuose, kur žuvo 1941 metų gruodžio mėnesį.

Iš Altajaus krašto Vytautas pabėgo 1947 metais, 
pasiekė Lietuvą, gyveno pas gimines ir 1948 metais 
mokėsi Obelių gimnazijoje. 1948 metais gegužės mėnesį 
vėl suimamas, tardomas ir ištremiamas į Krasnojarsko 
kraštą. Kirto mišką, rišo sielius, dirbo kalvio padėjėju > 
ir metalo kasykloje. 1956 metais buvo paleistas iš trem- . 
ties ir grįžo į Lietuvą. Nuo 1958 metų iki dabar vykdo 
Lietuvos geologijos darbus.

Antanas Cibulskis (1933-1986) pačioje jaunystėje, 
1951 metais, pateko į Vilniaus Rasų kalėjimą, o iš ten 
į Vorkutos lagerių kankyklas. Jo eilėraščiai pasižymi 
protestu, tragiškai daininga melodija, sielos virpesiu. 
Palaidotas ant aukšto Dubysos skardžio, Ugionyse, 
pakeliui į Betygalą ir į Maironio gimtinę.

Išlikusieji gyvi pasakoja

(Šiuo metu jau yra susidaręs 
nemažas buvusiųjų Sibiro trem
tinių knyginis testamentas, liudi
jantis tūkstančių mūsų tautos 
žmonių kančią ir mirtį sovietinės 
imperijos įvykdytoje jų tremtyje. 
Pradėdami su šios savaitės Drau
go kultūrinio priedo numeriu, 
kadangi kaip tik šiomis birželio 
mėnesio dienomis minime pirmų
jų trėmimų į Sibirą bangą 1941 
metais, šią vasarą,, kiek savai
tinio numerio vieta leis, ban
dysime nors trumpai pažvelgti 
atskirai į kiekvieną mūsų čia jau 
turimą Sibiro tremtinių prisi
minimų bei kūrybos knygą, tiek 
iš ankstesniųjų, pasirodžiusių dar 
tik išeivijoje, tiek dabartinių, nuo 
praėjusių metų taip gausiai 
spausdinamų Lietuvoje.)

• Marija Garbačiauskienė. 
JEI LAIMĖ NEBŪTŲ LYDĖJU
SI. Atsiminimai iš tremties laikų. 
Tremties archyvas. Vilnius: Vaga, 
1989. 223 puslapiai.

Knygos autorė Marija Skipity- 
tė-Garbačiauskienė gimė 1915

metais Kalpokuose, netoli Tytu
vėnų. 1941 metų birželio keturio
liktąją ji su dvejų su puse metų 
sūneliu Rimu ir savo seserim Ra

me svečiuojasi gimtinėje pas mo
tiną. Labai ankstyvą rytą į Kal
pokus atvažiuoja sunkvežimis su 
keturiais ginkluotais kareiviais 
ir vienu civiliu. Jie atvažiavo pa
imti Skipitienės, bet tada paima 
ir jos dukteris su Rimučiu. Prasi
deda baisi kelionė į Komiją: pre
kiniais vagonais iki Kotlaso, o 
nuo ten baržomis Vyčegdos upe 
iki Syktyvkaro miesto, kuriame 
autorė paguldoma į ligoninę, nes 
ji nėščia ir labai viduriuoja. La
bai pasiilgsta saviškių, kurie iš
kelti iš baržos Ust Lochčime. Toj 
vietoj autorė gyvens ir dirbs iki 
pabėgimo į Syktyvkarą. Ten gims 
ir visą savo trumpą gyvenimą iš
gyvens duktė Danutė. Ten mirs 
autorės motina, o Rimas ir ji pati 
kelis kartus bus arti mirties.

Marija Garbačiauskienė turi 
stebėjimo dovaną. Ji taupo žo
džius ir įvykių eigos nedramati
zuoja. Ji yra patikima liudininkė 
tai kasdienybei, kurioje tremti
niai turėjo gyventi. Jos knyga yra 
geras įvadas suprasti visai tai 
baisiai tremties sistemos visu

mai, kurios tik dalinius aspektus 
matome kitų tremtinių pasakoji
muose. Sužinome apie eiles duo
nai ir karštam (nors ir labai men
kam) valgiui, kuriose stovi žmo
nės po dienos darbo. Sužinome 
apie korteles duonai ir apie bai
sią nelaimę, kai mėnesio kortelės 
pavogiamos. Jaučiame šaltį ir 
nuolatinį alkį. O užvis nuosta
biausia — autorė nekaltina ir ne- 
burnoja likimo. Ji stebi save ir ki
tus žmones, o tada ramiais žo
džiais mums pasakoja, kaip žmo
nės įstengė gyventi ant pačios 
mirties slenksčio.

• Antanina Garmutė. ĄŽUO
LŲ RANDAI. Dokumentinės apy
braižos, vaizduojančios sibirinius lie
tuvių trėmimus ir gyvenimą Sibiro 
plotuose. Toronto: „Tėviškės žibu
riai”, 1989. 127 puslapiai. Kaina — 
6 doleriai. Gaunama „Drauge”.

Apybraiža „Ešelonai” aprašo 
autorės tremties kelią. Ji suimta 
1948 metų gegužės 22 dieną Kau
ne. Jai yra trylika metų. „Ešelo
ne tokių kaip aš, pavienių vaikų, 
važiavo nemažai, bet jie kažkodėl 
buvo išblaškyti po atskirus vago
nus. Mūsiškiame vagone greta 

manęs kiūtojo du pypliai. Juos 
apglėbusi laikė žila močiutė 
Puodžiūnienė, sakė, kad iš greti
mo kaimo. Jų mantos nesimatė. 
Vėliau jie visi trys numirė iš ba
do” (p. 12). Autorės vagono žmo
nės nuvežami dirbti druskos ka
sykloje Angaros upės saloje, Usol- 
jės-Sibirskojės miesto pašonėje. 
Vaikų brigada dirba druskos vi
rimo ceche. Ypač kenčia kojos 
brezentiniuose batuose, nes jie 
greitai praleidžia druską, kuri iš- 
graužia negyjančias žaizdas. Au
torė tremtyje praleidžia du su vir
šum metų. Staiga žinia: ji išlais
vinama iš specialiosios tremties 
ir jai leidžiama grįžti į Lietuvą. 
Tas nutarimas padarytas keturis 
mėnesius po jos išvežimo, bet tik 
dabar ją pasiekia. Ji veržte ver
žiasi į Lietuvą — kelionė trauki
niais irgi kaip blogas sapnas. 
Tremtinių vargai nesibaigia, su
grįžus į Lietuvą. „Šiandien mes, 
buvę ešelonų vaikai, dar nesulau
kę pensijinio amžiaus, turime 
40-ties metų darbo stažą. Perėję 
Sibiro golgotas, mes ir čia, Lietu
voje, jautėme diskriminaciją — 
praktiškai visur ir visada. Mums 
reikėjo būti už žolę žemesniems ir 
už vandenį tylesniems.... Vis at

siranda žmonių, kurie mus, buvu
sius sibiriečius, norėtų pagąsdin
ti mūsų pačių pavardėmis. Aš, pa
vyzdžiui, ja didžiuojuosi. Sibiro 
Usolėje ta pačia pavarde ir tuo 
pačiu, kaip ir mano, vardu ištinęs 
nuo bado miršta kaimo mokyto
jas ir jo motina. Iš Prienų rajono 
Trakinės kaimo Stalino budeliai 
už parankių išvelka seną sergan
čią moterį su mano pavarde ir 
mano vardu. Ją sodina į vežimą

ANTANINA GARMUTE

ĄŽUOLŲ 
RANDAI

(><tkiimrnfln«*v apybraižos. vaizduojančios 

sibirinius lietuviu trėmimus ir 
gyvenimą Sibiro plotuose

TORONTAS mi i \i 

ir veža numirti TEN. Jos vyro la
voną išmeta šiapus Uralo, o ją pa
laidoja TEN, kur net kaulai ra
miai ilsėtis negali. Nes kur yra 
amžinasis įšalas, ten laidoja ne
giliai. Kai po trisdešimties metų 
mano pusbrolis nuvažiavo parsi
vežti motinos kaulų, rado jos ka
pe išraustą žvėries urvą” (p. 36).

#

Apybraiža „Ešelonai” yra ta
pusi Sibiro tremties klasiku: ji 
buvo išspausdinta Literatūra ir 
menas savaitrašty 1988 metų 
rugsėjo mėnesį, taip pat vaikų 
tremtinių atsiminimų antologijo
je Amžino įšalo žemėje. Ši knygu
tė „Ešelonus” daro lengvai priei
namus Amerikos lietuviams. Ki
tos apybraižos „Mokytojai”, „Žu
vinto gulbės”, „Ąžuolų randai”, 
„Aušra virš Baikalo”, „Likimo 
verpstė”, „Nukryžiuotieji” pirmą 
kartą buvo spausdintos Tėviškės 
žiburiuose. Jose sutinkame Sibi
ro tremtinius, kurių kančių isto
rijas autorė išsaugojo ir su dide
liu įsijautimu mums atpasakoja. 
Jos maža knygutė verta skaityto
jo dėmesio.

(a. kt.)
(Bus daugiau)
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Spalvingos šio pavasario Poezijos dienos Chicagoje
Pirmasis Poezijos 

dienų vakaras
Šiuo metu visų lietuvių dėme

sys yra sutelktas i nepaprastai 
sunkią kovą dėl Lietuvos laisvės. 
Tačiau mūsų tauta tiek veržli ir 
kūrybinga, kad nė kieta politinė 
įtampa nenubloškia mūsų nuo 
kultūrinių užmojų ir planų. Taigi 
ir seniai suplanuotos tradicinės 
Poezijos dienos Chicagoje įvyko ir 
šiais metais — gegužės 25 ir 26 
dieną Jaunimo centro mažojoje 
salėje. Atidarydama šiemetines 
Poezijos dienas penktadienio, ge
gužės 25 dienos vakarą, Jaunimo 
centro vedėja Salomėja Endrijo- 
nienė pasidžiaugė, kad šios jau 
yra septynioliktos iš eilės Poezi
jos dienos ir jau dešimtą kartą jas 
ruošia Jaunimo centro moterų 
klubas.

Pakviestas tarti įžanginį žodį, 
šiemetinių Poezijos dienų orga
nizatorius Algirdas Titus Anta
naitis pažymėjo, kad šių Poezijos 
dienų pagrindinė tema — lietuvių 
meilės lyrika arba, kaip ji prog
ramoje pavadinta, „Meilės laiš
kai ir dienoraščiai”. Tai meilės 
tema poezijoje žmogišku, psicho
loginiu požiūriu.

Vakaro programa vyko pagal 
sklandžią tvarką — nebuvo jokių 
pranešimų, kas ką deklamuos, 
nes viskas smulkiai surašyta iš
spausdintoje Poezijos dienų prog
ramoje. Deklamuojami-skaitomi 
buvo mūsų poetų meilės tema pa
rašyti eilėraščiai: Janinos Degu
tytės, Vlado Šlaito, Jono Jakšto, 
Pauliaus Širvio, Juozo Tysliavos, 
Viktorijos Kumpikevičiūtės, Ba
lio Sruogos, Vytauto Mačernio, 
Stasio Santvaro, Bronės Buivy- 
daitės, Antano Drilingos, Eglės 
Juodvalkės, Vytauto Sirijos Gi
ros, Vinco Mykolaičio-Putino, 
Violetos Palčinskaitės, Kazio Bo
rutos, Kazio Binkio, Salio Seine
rio, Jono Šiožinio, Alfonso Ke- 
liuočio, Petro Vaičiūno, Henriko 
Radausko, Ramutės Skučaitės, 
Albino Žukausko, Kornelijaus 
Platelio, Jono Aisčio, Editos 
Nazaraitės, Salomėjos Nėries, 
Dalios Urnevičiūtės, Alfonso Ny
kos-Niliūno, Birutės Pūkelevi- 
čiūtės. Iš šio gausaus įvairių 
laikų poetų sąrašo galima maty
ti, kaip plačiai šių Poezijos dienų 
organizatorius Antanaitis pažįsta 
mūsų tautos poeziją ir kaip sėk
mingai jam pavyko sudaryti vie
nos temos eilėraščių rinkinį.

Deklamuotuose posmuose daug 
jausmo, meilės sentimentų, lie
tuviško nuoširdumo ir intymumo. 
Publika klausėsi dėmesingai ir 
susikaupusiai. Programa taip pat 
buvo paįvairinta atitinkamais 
muzikiniais įtarpais: Ksavero 
Vanagėlio „Mylimajai” (muzika
— Dariaus Polikaičio), Jono La- 
pašinsko „Vinguriavo” (muzika
— M. Tamošiūno), „Veni, veni, 
venias” iš Carl OrfTo „Carmina 
Burana”.

Šių Poezijos dienų pirmojo va
karo programoje stipriai pasi
reiškė jau trečią dešimtmetį Chi
cagoje veikliai gyvuojąs Antras 
kaimas. Scenoje įgudę šio ko
lektyvo nariai, talkinami svečių 
deklamuotojų, nuostabiai raiš
kiai perteikė su įsijautimu, rei
kiamais akcentais ir sudaryta 
aidėjimo nuotaika rinktinius 
mūsų poetų posmus. Tai meistriš
kai atliko Antro kaimo prievaiz
da Algirdas Titus Antanaitis, 
Eugenijus Butėnas, Vida Gilvy- 
dienė, Jūratė Jankauskaitė, Ju
lius L'.ntakas, Alida Vitaitė. Jų 
deklamacijas dar parėmė parink
tos dainos ir muzika: Berlyno 
Operos choro ir orkestro, Vytauto 
Kernagio, „Oktavos” ansamblio, 
Dariaus Polikaičio, Nelės Palti- 
nienės ir Nijolės Ščiukaitės. Per
spėjimui paklususi publika susi
laikė nuo plojimų, neišblaškyda
ma to susikūrusio mielo susi
kaupimo.

Lietuviškoji erotika gana tyra, 
vaizdi, iškalbinga ir svajinga, 
skaidriai intymi, pilna ilgesio, 
laimės troškimo ir kartais kan
čios. Jei, apskritai, Amerikoje 
taip stiprūs prabangos, materia-

Salomėja Endrijonienė, Chicagos Jaunimo cen
tro vedėja, pradeda Poezijos dienas. Edvardo Bulaičio nuotrauka

linio veržlumo, pelno ir medžia
ginių siekimų polinkiai ir psi
chologinės nuotaikos, tai šios 
Poezijos dienos atkreipė dėmesį į 
žmogaus širdies, į meilės tauru
mo jausmą. Tai buvo savotiška 
dvasinė atgaiva materialinių 
debesų aptemdytame pasaulyje. 
Gal tik gaila, kad dalyvių tarpe 
vyravo baltu žydėjimu papuoštos 
galvos, mažokai tesubėgus žydin
čiam jaunimui, kurio gyvenimą 
tikroviškai nušviečia meilės žai
bai.

Pertraukos metu vakaro daly
viai buvo pavaišinti įvairiais Jau
nimo centro moterų klubo paruoš
tais skanėstais. Turėjo progos 
pabendrauti, o taip pat ir susi
spiesti prie Kazimiero Rožansko 
vedamo knygų stalo bei įsigyti 
naujausias išeivijoje išleistas 
poezijos knygas.

Antroji vakaro programos dalis 
buvo pradėta Eugenijaus Matuze- 
vičiaus žodžiams muziko B. Gor- 
bulskio parašyta daina: „Dainuos 
mums šaltinis”. Ir vėl ėjo mūsų 
rinktinių kūrėjų meilės poezijos 
pynė. Čia buvo girdimi šių poetų 
eilėraščiai: Kazio Bradūno, Graži
nos Cieškaitės, Ramutės Skučai
tės, Stasio Santvaro, Vidmantės 
Jasukaitytės, Jono Juškaičio, Ju
lijos Švabaitės, Marcelijaus Mar
tinaičio, Onės Baliukonytės, Kot
rynos Grigaitytės, Pauliaus Šir
vio, Jono Meko, Albino Žukaus
ko, Jono Strielkūno, Gražinos 
Tulauskaitės, Antano Miškinio, 
Juozo Žengės, Vlado Šimkaus, 
Viktorijos Kumpikevičiūtės, An
tano Gustaičio, Vlados Pros- 
čiūnaitės, Vlado Šlaito.

Sudėjus šiame Poezijos dienų 
pirmame vakare perteiktus mū
sų poezijos posmus draugėn, su
sidarytų intriguojanti lietuvių 
meilės poezijos antologija. Čia 
buvo iš įvairių dešimtmečių, dau
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U Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Chicagoje, rengiamos Amerikos lietuvių 
meninių renginių plakatų ir kitų kultūrinės veiklos vaizdinių dokumentų pa
rodos.

gelio poezijos meno krypčių, 
įvairių Lietuvos ir išeivijos 
vietovių sukaupti rimuoti pos
mai. Buvo plačiai, norėtųsi sakyti 
— pilnai, apimta šio žanro poezija, 
sukurta tiek Lietuvoje, tiek išei
vijoje. Miela, kad turime tokių 
kruopščių literatūros kurmių, 
kaip Algirdas Titus Antanaitis, 
kuris įstengė sudaryti tokį platų, 
turtingą meilės prošvaisčių mūsų 
poezijoje rinkinį. Tiesa, vietomis 
poezijos posmų kalba buvo rea
listinė, bet vis dėlto išsilaikanti 
moralumo ribose. Antroje vakaro 
programos dalyje irgi buvo muzi
kinių — Vytauto Kernagio ir kito
kių — praturtinimų.

Iš deklamuotojų lūpų buvo gir
dimi šauksmai mylimai, roman
sai nepasiekiamajai, kvietimas į 
aukso amžių, malda į blondinę, 
medaus ir kraujo lašai, meilės

Šešiasdešimt metų 
Amerikos lietuvių kultūros
Meninių renginių plakatų paroda 

Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje
Ateinantį penktadienį, birželio 

22 dieną. 7:30 v.v. Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus meno 
galerijoje atidaroma meninių 
renginių plakatų paroda, kurioje 
atsispindės daugiau kaip šešias
dešimties metų Amerikos lietu
vių įnašas mūsų tautos kultūri
niam gyvenimui.

Lietuvių bendruomenė Ameri
koje — palyginus su kitom 
tautybėm — yra dar gana jauna, 
bet jos įtaka į visuomenės gy
venimą yra anaiptol nebuvusi 
menka. Išskyrus izoliuotus atve
jus, didesnio masto lietuvių imi-

4v. Jurgio Parapijos 
Vedėjai komp. A. Pocius

• v Kryžiaus Parapijos 
Vedėjas V. Daukša

Gimimo Bvč. Panelės Parapijos 
Vedėjas B. Janušauskas

Nekalto Prasidėjimo tvč Panelės Par. 
Vedėjas J. Kudirka 

šv Antano Parapijos
Vcdėj.u A. Mondeika

Dievo Apvaisdos Parapijos 
Vedėjas K. Sabonis 

Visų šventųjų Parapijos 
Vedėjas B. Rakauskas

Auiros Vartų Parapijos 
Vedėjas J. Brazaitis 

šv. Mykolo Parapijos 
Vedėjas N Kulys 

šš Petro ir Pauliaus Parapijos 
Vedėjas 8 Raila 

šv Juozapo Parapijos 
Vedėjas K. Gaubia

Liet. Vyčių Chicagos Aps , Ved. J. Sauris 

vasaros susigrąžinimas, „nešuos 
kaip žiburį”, meilės burtai, 
motinos laiškas dukteriai. Ap
skritai, šis Poezijos dienų vakaras 
tai miela, patraukli prošvaistė 
pilkoje kasdienybėje.

Dar kartą reikia džiaugtis Ant
ru kaimu. Jo aktoriai sugeba mus 
juokinti humoristine savo vaidy
ba ir moka sutelkti rimčiai, kada 
jie perteikia rinktinius mūsų 
poezijos kūrinius. Pagarba jų 
prievaizdai Algirdui Titui An
tanaičiui, kuris taip gabiai mo
kėjo programą sudaryti ir ją vesti. 
Karšti publikos aplodismentai iš
reiškė padėką visiems šešiems šio 
vakaro poezijos deklamatoriams.

Juozas Prunskis
Antrasis vakaras

Salomėjai Endrijonienei vėl pa
sveikinus šiemetinių Poezijos 

gracijos į Ameriką nebuvo iki 19 
amžiaus antrosios pusės. Po 1863 
metų sukilimo, maždaug nuo 
1865 metų iki Pirmojo pasauli
nio karo, beveik pusė milijono 
lietuvių paliko savo tėvynę ir, 
ieškodami laisvės bei geresnio 
gyvenimo, persikėlė gyventi į 
Ameriką. Kaip žinoma, kita di
džiulė ateivių banga Jungtines 
Amerikos Valstybes pasiekė dėl 
antrosios sovietinės okupacijos po 
Antrojo pasaulinio karo.

Pirmieji lietuviai imigrantai 
Amerikoje buvo ūkininkai ir dar
bininkai, bet atvykę į naują ir 
svetimą kraštą stengėsi burtis 
į draugijas, steigė savo bažnyti
nes parapijas, leido laikraščius, 
knygas. Jie taip pat ėmėsi ir įvai
raus kultūrinio darbo, steigdami 
chorus, orkestrus, tautinių šokių 
grupes, teatrinius būrelius. Jie 
organizavo dainų ir šokių šven
tes, gegužines, minėjimus. Vėliau 
įsteigė radijo programas, leido 
plokšteles, statė įspūdingus 
scenos veikalus. Jų darbas ne
buvo veltui, nes po Antrojo pa
saulinio karo nauja imigrantų 
banga jau galėjo toliau tęsti jų 
pradėtą veiklą, įsteigdami naujas 
kultūrines organizacijas, meni
nes grupes ir ansamblius. Šių 
naujųjų ateivių suorganizuotos 
šokių bei dainų šventės, teatro 
festivaliai, operų bei operečių 
spektakliai sutraukė ir dar tebe- 
sutraukia tūkstančius žiūrovų.

Savo kultūrinius renginius 
(ankstyvesnieji ateiviai, kaip ir 
vėlesnieji, bandydavo reklamuo
ti plakatiniais skelbimais, kurie 
buvo patrauklūs akiai ir taiklūs 
išsireiškimais. Daug mūsų žymių 
dailininkų yra sukūrę tokių pla
katų, ir šiuo metu nemažas jų 
rinkinys yra saugojamas Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje. Ruo
šiamoje plakatų parodoje matysi
me senuosius, 1920-ųjų, 1930-ųjų 
metų plakatus bei plakatėlius, o 
taipgi ir naujesnius, sukurtus 
mūsų dailininkų čia, Amerikoje, 

dienų dalyvius, įvadą antrojo 
Poezijos dienų vakaro programai 
padarė poetas Kazys Bradūnas, 
pats buvęs daugelį metų šių pava
sarinių Poezijos dienų Chicagoje 
organizatorius. Jis pažymėjo, jog 
šis vakaras skirtas trįjų poetų 
kūrybai: neseniai Lietuvoje mi
rusios poetės Janinos Degutytės 
(kuri buvo pagerbta minutės ty
la), išeivijoje išaugusios ir savo 
talentą subrandinusios poetės Vi
talijos Bogutaitės ir tik labai 
neseniai iš Lietuvos į Chicagą at
vykusio jauno poeto Juliaus Ke
lero.

Janinos Degutytės kūrybą 
trumpai, bet taikliai ir įžvalgiai 
apibūdino Julius Keleras. (Šis jo 
žodis apie Janinos Degutytės poe
zijos pagrindinius bruožus bus 
spausdinamas Draugo kultū
riniame priede.) Janinos Degu
tytės būdingiausių eilėraščių 
pluoštą perteikė deklamatoriai 
Agnė Kižienė ir Algirdas Titus 
Antanaitis.

Toliau poetai Julius Keleras ir 
Vitalija Bogutaitė skaitė savo ei- 
lėračius. Julius Keleras perteikė 
eilėraščių pluoštą, kurių didesnė 
dalis skirta 1940 metais Sovietų 
Sąjungos įvykdytos Lietuvos oku
pacijos ir tolimesnių mūsų tautos 
žmonių trėmimų į Sibirą temoms 
— jų poetinei integracijai į mūsų 
tautos patirties klodus ir jų ant
spaudą dabartinei mūsų jause
nai. (Kai kurie iš šių Juliaus 
Kelero eilėraščių buvo išspaus
dinti praėjusio šeštadienio Drau
go kultūrinio priedo numeryje.)

Tš Baton Rouge, Louisiana, 
at ykusi poetė Vitalija Bogutai
tė nuostabiai raiškiai paskaitė 
kai kuriuos parinktus eilėraščius 
iš savo ankstesnės kūrybos, ku
rios ašį sudaro išeivijos atito
limas nuo Lietuvos ir taip pat 
pastangos save naujai įsidiegti į 
dabartinę Lietuvos būtį. Bet 
poetė paskaitė ir visiškai naują 
savo eilėraščių ciklą, grįstą 
dabartinėmis mūsų tautos vilties 
ateičiai nuotaikomis. (Šie jos ei
lėraščiai artimoje ateityje bus 
spausdinami Draugo kultūrinia
me priede.) 

Vienas ii eksponatų Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vyksiančioje Amerikos 
lietuvių meninių renginių plakatų parodoje — pastebėkime vienų iš „Grena
dierių" — solistų Algirdų Brazi.

kurie yra mielai skyrę ir tebe
skiria savo laiką ir talentą, gar
sindami mūsų kultūrinius rengi
nius. Jų tarpe galima paminėti 
ypač Petrą Aleksą, a.a. Algirdą 
Kurauską, Vincą Luką, Adą Sut
kuvienę, Vytautą O. Virkau, Vla
dą Vijeikį.

Be plakatų šioje parodoje dar 
bus išstatyta ir nemažai įvairios 
kitos medžiagos, surištos su 
Amerikos lietuvių kultūrine 
veikla nuo pat šio šimtmečio 
pradžios. Tai renginių programos, 
kvietimai, nuotraukos, bilietėliai 
ir panašiai, tarp kurių yra ir 
gana retų eksponatų.

U Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Chicagoje, rengiamos Amerikos lietuvių 
meninių renginių plakatų parodos, kuri bus atidaryta birželio 22 dienų ir vyks 
iki rugpjūčio 30 dienos.

Šiemetines Poezijos dienas už
sklendė Salomėja Endrijonienė, 
padėkodama jų rengėjams, daly
viams — poetams ir deklamato
riams bei ištikimiems per daugelį 
metų šių tradicinių pavasarinių 
Poezijos dienų Chicagoje lanky
tojams. (dlv.)

Ši neeilinė paroda Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje sutam
pa su šiuo metu Chicagoje vyks
tančiu Tarptautiniu teatro festi
valiu, kuriame jau antrą kartą iš 
eilės dalyvauja Vilniaus Jaunimo 
teatras su dviem pastatymais. 
Tad ne vien čikagiškiai, bet ir 
atvykusieji iš kitų vietovių į 
Chicagos Tarptautinį teatro festi
valį turės progą šią įdomią paro
dą aplankyti. Meninių renginių 
plakatų paroda Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje vyks iki rug
pjūčio 30 dienos.

Valentinas Ramonis

Rusų opozicinis 
teatras Chicagoje

Šiuo metu negalime atleisti 
Gorbačiovui už Lietuvos tokį 
žiaurų dusinimą, vien todėl, kad 
ji nori laisvės. Net ir Lenino bei 
Stalino laikais Maskva pakentė 
Nepriklausomą Lietuvą, o dabar
tinis diktatorius nori užsmaugti 
visas laisvės proveržas.

Tačiau, antra vertus, galime 
pasiguosti, kad ir pačių rusų 
tarpe yra mums palankių žmo
nių, kurie remia Lietuvos ver
žimąsi į nepriklausomybę. Dėl 
to ir mes negalime ignoruoti rusų 
kultūrinio gyvenimo, ypač kai jis 
vystosi laisviau nuo kompartijos 
pančių. Tai pažymime todėl, kad 
į Chicagą yra atvykęs Maskvos 
teatras „.Spartacus” (jau ir jo var
das maištingas), kuris Victory 
Gardens teatro salėje (2257 North 
Lincoln Avenue) stato Liudmilos 
Razumovskajos parašytą dramą 
„Miela Elena Sergejevna”. Vei
kale vaizduojama grupelė studen
tų, atvykusių pas mokytoją, kurie 
nori gudrumu ir net prievarta iš
gauti išjos egzaminų klausimus. 
Dramos prasmę gerai apibūdina 
Jugoslavijos laikraštis Politika, 
tardamas: „Jaunoji karta yra pa
lenkta naudoti apgaulę, net ir 
prievartą, siekdama savo kar
jeros tikslų, taigi naudodama me
todus, kurių ji išmoko iš anks
tesnės kartos”. Drama išryškina 
sovietinių idealų korupciją bei 
prarają tarp mokytojų ir stu
dentų.

Ši drama beveik visą dešimt
metį Sovietų Sąjungoje buvo 
draudžiama statyti. Dabar prasi
veržė ir net įstengė, kultūrinių 
pasikeitimų keliu, pasiekti Ame
riką. Jos atvežimo pageidavo 
gabus čikagietis režisierius Den- 
nis Zacek, kuris ją buvo matęs 
Maskvoje.

Vaidinimas vyksta rusų kalba, 
todėl dialogus sekti kiek ap
sunkina greitas aktorių tarimas, 
bet per ausines duodamas labai 
geras angliškas vertimas, ati
tinkąs visą vaidinimo tempą. 
Aktoriai puikiai pasiruošę, talen
tingi. Režisierė Svetlana Vragova 
įstengusi į vaidinimo slinktį įves
ti daug akcijos bei gyvumo. Spek
taklis Victory Gardens teatre 
vyks iki birželio 24 dienos.

Juoz. Pr.
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