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KERTINĖ Sveikiname pas mus atvykstantį Vytautą Landsbergį! 

^0 

Žvilgsniai į stebuklų metus 
Kaip tik laiku artėjančiom 

šventėm gauname tris puikias 
dovanas. Pirmiausia į Kanadą ir 
JAV atvyksta (nors ir labai trum
pam) Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis. Antrą ir 
trečią dovaną rasime knygų 
krautuvių lentynose — tai dvi 
naujos knygos: Alfred Erich Senn 
Lithuania Aivakening ir Hedrick 
Smith The New Russians. 

Jei yra vienas asmuo, kuris 
simbolizuoja Lietuvos atgimimo 
metus, tai tas asmuo yra Vytau
tas Landsbergis. Jo atvykimas 
Šiaurės Amerikon turės čia 
žmonėms priminti, kad Lietuva 
tebėra kelyje į nepriklausomybę. 
Landsbergio a tvykimas bent 
dienai kitai primins Amerikos 
dienraščių skaitytojams ir žinių 
klausytojams, kad Lietuva tebėra 
gyva, nors ir okupanto tebespau-
džiama. Irako avantiūra Ku-
wait'e nutraukė pasaulio dėmesį 
keliems mėnesiams nuo Sovietų 
Sąjungos. Kaimyno iš rytų da
bartiniai grasinimai Lietuvai ne
begirdimi pasaulio spaudoje, nes 
ji dėmėsi sukaupusi prie Irako. 
Gal Landsbergio atvykimas nors 
minutei kitai atkreips spaudos 
dėmesį vėl į Baltijos valstybes. 
Landsbergis atveža vėliausias in
formacijas apie neaiškias Gor
bačiovo improvizacijas. Tai tu
rėtų būti labai naudingas susi
tikimas prezidentui Bush'ui. nes 
privers jį prisiminti, jog įvykiai 
Sovietų Sąjungoje nesustoję vien 
dėl to, kad juos jis bando igno
ruoti. Naudingas ir dėl to, kad 
prezidentui primins, jog paramą 
Sovietų Sąjungai negalima siųs
ti t ik pamotei Maskvai; jei 
norima, kad maistą ir vaistus 
gautų ir Pelenė — Baltijos vals
tybės — tai reikia juos tiesiai 
Pelenei ir siųsti. Kalbėkimės apie 
Landsbergio atvykimą ne tik 
savo tarpe, bet ir tarp Lietuvai 
draugiškai nusiteikusių kita
taučių. Tai retai pasikartojanti 
proga vėl nuskambėti Lietuvos 
rūpesčiams. 

Vytau tas Landsbergis yra 
veikėjas abiejose minėtose kny
gose. Hedrick Smith viename pa
grindiniame savo knygos skyriu
je — „Lithuania: Breaking the 
Taboo of Secession" skiria jam 
net visą poskyrį, elegantiškai (ir 
lietuviškai!'* pavadinta ..Gudri 
lapė". Senn'o knygoje sutinkame 
Landsbergį visuose tuose 
įvykiuose, per kuriuos gimė ir 
brendo Sąjūdis. Senn susikaupęs 
prie 1988 metų įvykių, kuriuos jis 
pats stebėjo viešėdamas Lietuvo
je, o Smith knyga sukasi apie 
1990-uosius. nes jis kaip tik tuo 
metu buvo Lietuvoje, kai Kovo 
vienuoliktąją buvo paskelbtas 
Lietuvos nepr iklausomybės 
atstatymas. 

Daug, labai daug esame per
gyvenę vėliausiais metais, nes 
knygą skaitydamas, nustebęs sa
vęs klausi: nejaugi tai įvyko tik 
praėjusiais metais, o ne prieš 
dešimtmetį? Sunku tikėti, kad 
Vingio parko susirinkimas buvo 
voa prieš dvejus metus, kad tik 

prieš metus griuvo Berlyno siena. 
Labai reikalingos tokios knygos, 
kurios palaiko ir paremia mūsų 
atmintį, kurios interpretuoja tą 
įvykių sūkurį, kurį ką tik esame 
perplaukę. 

Žvilgsnis j praeitį yra kaip tik 
dėl to svarbus, kad nuo jo 
priklauso ir mūsų žvilgsnis į 
ateitį. Todėl ir knygose ieškome 
ne tik įvykių chronologijos, bet 
taip pat ir jų interpretacijos. 
Chicago's lietuvių visuomenė 
turės progos išgirsti istoriką 
Alfred Erich Senn Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus ruošia
moje vakaronėje, kurios metu jis 
gal kaip t ik praplės mintis, 
kurios knygoje tebėra dar tik 
užuomazgos stadijoje. 

Senn'o knyga labai naudinga ta 
prasme, kad ji kol kas vienintelė, 
duodanti bendrą įvykių Lietuvo
je 1988 metais apžvalgą. Knygos 
skaitytojas tikrai sužinos, kas 
po ko dėjosi, ir galės pajusti, 
kaip įvykiai buvo vienas kito 
iššaukti. Ypač taikli autoriaus 
įžvalga, kad 1988 m. rugsėjo 28 
d. valdžia bandė jėga kontroliuo
ti įvykius Gedimino aikštėje, 
bet ta jėga turėjo visai kitas 
pasekmes, negu režimas tikėjosi 
iššaukti . Senn pažymi, kad 
Lietuvos Laisvės Lygos vadai 
norėjo parodyti, jog sovietų 
režimas Lietuvoje buvo išorės 
jėga primestas. Milicijos ir rusiš
kai kalbančių vidaus kariuome
nės jėgų iš Minsko panaudojimas 
tiesiog negalėjo jų argumentaci
jos geriau pailiustruoti, net jei 
įvykius jie patys orkestravo. 
Valdžia pasirinko smurtą, bet 
nebuvo pergalvojusi strategiją (p. 
185). 

Senn'o knygoje sutinkame vi
sus pagrindinius įvykių Lietu
voje aktorius: Landsbergį, Pruns
kienę, Ozolą. Vaišvilą. Brazaus
ką, Petkevičių, Mitkiną, Son
gailą. Šepetį, Čekuolį, Bogušį. 
Terlecką, Cidziką, Vilką. Kai 
kurie svarbūs veikėjai lieka be 
savo veiklos istorinio fono (pavyz 
džiui, „Anties" vadovas Algis 
Kaušpėdas). Sužinome ir apie au
toriaus kasdienybę — štai jis 
sekmadienio ryto bėgime prie ka
tedros suskaičiuoja, kiek yra susi
rinkusių prie badaujančio Cidzi
ko užuovėjos. Kitu atveju jis be
einantį į tribūną Justiną Marcin
kevičių paklausia, kada j i s 
sužinojo apie Molotov'o-Rib-
bentrop'o pakto slaptuosius proto
kolus. Ypačiai rimtai Senn seka 
Lietuvos istorikų pasireiškimus 
ir susirūpina, kad Sąjūdžio 
iniciatyvinėj grupėj, vienintelei 
istorikei pasitraukus, visai 
nelieka istoriku Sąjūdžio vado
vybėje. Skaitytojas gauna pajusti, 
kaip dešimtmečiais s ta ty ta 
Lietuvos okupacijos istorija 
staiga sukrinta į nebesulipdomus 
gabalėlius. Senn kartais pateikia 
ir istorinę perspektyvą Lietuvos 
atgimimo įvykiams. Štai, pavyz
džiui, šūkis „Už mūsų ir jūsų 
laisvę" buvo naudotas 1831 metų 
sukilime, kviečiant prie sukilusių 
lenkų ir lietuvių prisidėti ir 

(Nukelta į 4 psl.l 

Šią vasarą iš Lietuvos mus 
pasiekė nedidelė, 112 puslapių, į 
žalius viršelius įrišta knygelė, pa
vadinta Atgavę vilti (Vilnius: 
Sąjūdis, 1990). Priešais titulinį 
puslapį įdėtas motto: 

Jie kaip Tėvyne gynė 
tą savo teisę ginti 

savo teisę 
ginti 

savo teisę. 
Knygelė yra pertvarkos laiko

tarpio dvejų metų, nuo 1988 iki 
1990 pavasario, Vytauto Lands
bergio tekstų rinkinys: kalbos ir 
pranešimai, straipsniai, interviu. 
ir šmaikštūs, ir labai rimti 
pasisakymai „Kelio ženklai" bei 
archyvinė medžiaga. Mūsų 
dėmesiui sutelktam j ateinančios 
savaitės mūsų Respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininko 
Vytauto Landsbergio lankymąsi 
Washington'e, šis laikas yra gera 
proga įsiklausyti į jo žodžius, 
pasakytus Sąjūdžio prieš
rinkiminėje konferencijoje 
Vilniuje šių metų vasario 3 dieną, 
kada Lietuva ruošėsi jos lem
tingam žingsniui į Nepriklau
somybę. Čia spausdinamos iš
traukos iš šios kalbos — „Lie
tuvos ke l i as" ir knygelės 
užsklandinis žodis „Kelio ženk
lai". 

Lietuvos kelias 
Jau beveik 50-ies metų sunkųjį 

Lietuvos kelią galime apibūdinti 
keliais glaustais žodžiais: iš 
skriaudos — į neviltį, iš nevilties 
ir protesto — į viltį ir atgimimą. 
Ar mūsų, besidžiaugiančių 
atgimimo išore, netykoja vėl 
giluminė neviltis — dar pamąsty
sime. Nemažėjantis girtuoklia
vimas ir savižudybių statistika 
rodo, kad tikras tautos atgi
mimas dar neįvyko. Tas didysis 
Lietuvos uždavinys vis dar iškilęs 
prieš mus kaip klausimas — ar 
pajėgsime? 

O nueitą kelią, visą Lietuvos 
nelaisvės kelią nuo pat 1940 ųjų 
žymėjo pasipriešinimas. Vienoks 
ir kitoks. įvairių pavidalų, ku
riuos jau esame mėginę apibū
dinti, kuriuos dar turėsime tirti, 
smulkiau aprašyti. Kas be ko, ly
dėjo ir išdavystė, ir tarp abiejų po
lių laviruojantis konformizmas. 
Lietuviškai būtų: prisitaikymas 
ir pataikavimas norint bent jau 
laikinai išlikti. Rytų valdovo pa
pročiai dar skatino ir pavaldinio 
apsimetimą, kuris galų gale sąly
gojo grėsme visai prarasti save, 
nuslydus į savigarbos praradimą, 
degraduojančios visuomenės ir 
dvasiškai pakirstos tautos 
agoniją. 

Todėl stipriausias Lietuvos 
išlikimo veiksnys vis dėlto buvo 
pasipriešinimas — ginkluotas ir 
politinis, laisvos minties, morali
nis ir kultūrinis. Jo atminimas ir 
patirtis padėjo rastis vėliausiam 
pavidalui — Sąjūdžio pasiprieši
nimui, kurio dalyviai ir šiandien 
esame. 
Iš kur atėjome? 

Atėjome iš nežmoniškos, žmogų 
luošinančios santvarkos ir jos 
tam tikros pertvarkos, kuri dar 
lyg tęsiasi, dar vis nepakeitusi 
santvarkos esmės; bet viliamės. 
kad jau dabar arba pakeisime, ar
ba išsiveršime prie Laimės žibu
rio. Tik šmėklos gąsdina: maža 
ką tepakeisite, niekur neišsi
versite. 

Vilties liepsnelė čia įsiplieskia. 
paglobota delnuose arba pava 
sarėjančio smagesnio vėjo 

I.fctuvo- R»-"i7'.ibHkos Au' tinusiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis 
I^eonos Korkutten*s nuotrauka 

pūstelėta, čia vėl vos žėruoja po 
nuovargio. įtarumo, rūpesčių 
pelenais 

Paglobokime ją dažniau prisi 
minimu, kaip gyvenom prieš 
dešimti, peoke' us, vos prie? dve
jus metu.-, -r permainų palygi
nimas mu? pastiprins 

O kad pol inių permainų 
banga kyla j >.i beveik iki savo 
viršūnės, ik! iužio taško, iš čia ir 
didelis nerim;1 - visuomenėje, au
ganti įtampa, vėl vargiai nusle
piama baime kas toliau, kas 
bus rytoj? A; \ -ką laimėsime, ar 
viską pra! • sime, ir kas tą 
nulems? Nepa-įtikėjimu, visuo
tiniu įtaru:r. > rganti tauta taip 
graudžiai nor« tų tikėti kuo nors 
vienu — ga; kokiu švystelėjusiu 
Sąjūdžiu, gal kokia geresne apsi
skelbusia partija, gal kokiu vienu 
asmeniu. . Nejau ji n*, norėtu ar 
nepajėgtu tik' * pati savimi9 Ne
jau kas nors i atnešti ir pado
vanoti laisvę :r įepriklausotnybę 
kaip kokj ' ' * šalių importinį 
deficitą9 

Pasiimk pati. Lietuva. - sako 
Sąjūdis. - Išsi igdyk savo laisvę, 
pajusk širdyj* Nepriklausomybę, 
— tada tik • ^ jų verta. 
Kur esame? 

Esame mūsų Katedros aikštėje 
vėjuotą žiemo- naktį su ta viena 
pagrindine t« -vbe. Atrodo, kad 
mūsų dauc -'• o beveik visai 
vieni pasaulyje 

Politines geografijos požiūriu 
esame trijose vietose iš karto: 
Tarybų Sąjungoje, Rytų Europo
je ir taip netoli Vakarų demokra
tijų. 

Esame Tarybų Sąjungoje, nes 
vis dar jos valdomi, spaudžiami, 
gąsdinami. Gal ir tebenv.ilki-
nami, tik jau ne kiek nebeap-
mulkinami Kad neteisėtai 
valdomi, jau ne sykį pasakėme ir 
dar. be abejo, tvirtai pasakysime 
artėjančioje Aukščiausiosios 
Tarybos sesijoje, nes tai pagrin 
dinis ginklas kaskart smarkėjant 
įstatyminio priešinimosi kovai. 
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Pasaulis, kuris lyg ir nepri
pažįsta Baltijos valstybių anek 
sijos, stebėtinai taikstosi su 
žemėlapio melu. Lietuva, l>atvi 
ja ir Estija jame spalvinamos taip 
pat kaip Tarybų Sąjunga, 
pasiekusi šią pergale Išleiskime, 
manau, nors Lietuvoje teisingą 
politinį Rytų Europos žemėlapį, 
kuriame trys Baltijos valstybės 
būtų kitaip užbrūkšniuotos, — 
štai čia yra Tarybų Sąjungos 
laikinai neteisėtai valdoma teri
torija. Kai tą teisingą vaizdą 
kiekvienas, nuo darbininko iki 
ministro, turėsime mintyse, jau 
gyvensime kitaip, jau trauksim 
nuo savęs ir tuos dryžuotus 
kalinio marškinius. 

Bet pasauliui, kuris nejučiom 
susitaikė su anuo žemėlapio 

melu, neien^a prisipažinti it 
senam stalinistui: 50 metu 
klydau. Todėl čia mūsų, Baltijos 
užkampio romantiškųjų keis
tuolių, istorinis uždavinys: padėti 
ir Tarybų Sąjungai, ir Vakarams 
pažvelgti į save iš pamirštos, 
nepatogios moralinės pusės. 

tCia apžvelgiamos grėsmės 
Lietuvai ir formuluojama jo* da
bartine politinė padėtis.) 
I ateitį 

Kokj matome savo kelia i atei
tį9 Moralinio kultūrinio pasi 
priešinimo tikslas buvo ištverti. 
Sąjū<lžio tikslas — išvystyti, kas 
išsaugota, atkurti, kas prarasta, 
pažadinti kūrybines jėgas nau
jiems uždaviniams, kad būtų 
atkurta ir toliau kuriama 
Lietuvos valstybe. Cia būtina 
sąlyga — nepriklausomybė, ir į šį 
uždavinį dabar sutelktas mūsų 
dėmesys. 

Labai eskiz'*kai čia gali būti 
brėžiamos dvi kryptys, metodai, 
dvi galimybes Abiejų pradžia, be 
abejo, — rinkimai į Aukščiausiąją 
Tarybą ir specialios įgaliotos 
delegacijos deryboms su Tarybų 
Sąjungos vadovybe sudarymas 
Bet del ko tektų derėtis? Taip pat 
dėl kelio. Ir del daliniu, atskirų 
problemų, ir dėl kelio, kur) pasi 
rinks jau abi pusės. 

Vienas tų kelių būtų toks. kurį 
galime pavadinti dekolonizacijos 

modeliu. Tai susitarimas su Tary
bų Sąjunga dėl etapų, kaip at
statyti lygiateisių valstybių san
tykius be staigaus sukrėtimo 
abiejose pusėse, parengiant ir 
įgyvendinant ekonomines, kari
nes, tranzitų ir panašias sutartis, 
suder inus ir galut inį visos 
valdžios perdavimą te isėta i 
Lietuvos vyriausybei, ir svetimos 
kariuomenes išvedimą su šventa 
ir visos tautos švenčiama tikro
sios nepriklausomybės diena. 
Žinia, per tą laiką įgyvendinus 
būtinus savarankiškumo, demok
ratizacijos, privatizacijos ir ki
tus uždavinius, savarank ; 'ką 
transporto bei ryšių sistemą, - ••. 
valdybes visuose lygiuose. Ho • 
zontalūs ekonominiai ryšiai — 
juk jau dabar siekiame rinkos 
santykių tarp Lietuvos ir Tarybų 
Sąjungos respublikų — natūraliai 
pavirstų tokiais pačiais hori
zontaliais ryšiais tarp valstybių. 
Visa tai būtų daroma pagal aną 
modelį, žinant iš anksto ir tarp
tautine sutartim jau nustačius 
Nepriklausomybės datą. 

Kitas modelis, kitas kelias 
būtų suvereniteto atsiėmimas 
vienos pusės, t.y. mūsų valios 
aktu, reikalavimas, kuris būtų iš
reikštas politiniu veiksmu. Tai 
būtų daroma nepaisant galimos 
aštrios konfrontacijos, nepa
siekus derybų lygmens, nes 
galime būti verste verčiami gin
ti savo piliečių, pavyzdžiui, į ka
riuomene imamų jaunuolių teises 
ir gyvybes. Tuo pačiu verstume ir 
kitą pusę apsispręsti, rinktis prie
vartos arba teisės kryptį ir pra
dėti — tikėkimės — derybas. 

Toks būtų . kaip mes visi 
įsivaizduojame, skelbiamas for
malus Nepriklausomybes atkū 
rimas, neturint jos savo rankose. 
- Lietuvos Respublikos teisi
nis tęs t inumas . Galėtų ji būti 
skelbiama nepavaldi TSRS juris
dikcijai, veigi su vienokiomis ar 
kitokiomis pasekmėmis. Eidami 
į nepriklausomybę, šiuo atveju 
patektume ir j didelę priklau 
somybę nuo aplinkybių ir nuo 
mūsų pačių visuomenės atspa
rumo, kuris tiek dar nėra iš
bandytas, nuo vienybės, kuri 
atrodo čia reali, čia nereali, nuo 
pilietinės sąmones, prieš akis re
gint , žinoma, ir tam tikro chaoso 
riziką, ir nežinant užsienio galu
tinio požiūrio, jo simbolines arba 
rea l ios paramos , kuri bū tų 
vienaip ar kitaip lemtinga. 

Visose tose galimybėse ir dar ' 
neįžvelgiamose aplinkybėse 
reikšmingai susitiks mūsų pačių 
mąstymai, pasirinkimai ir išori 
nių jėgų diktuojami pnežas 
tingumai. O dabar, aišku, mūsų 
laukia artimiausi žingsniai, net 
jau dienomis skaičiuojami atei
ties įvykiai. 

Kelio ženklai 
Laivas plaukia p i rmyn, o 

aplink raibuliuoja vanduo. 
Yra įsižiūrėjusių į raibulius — 

gal svaigsta galvos, gal rodosi 
koks netikrumas, yra ir ne 
bematanč ių laivo, kuriuo 
plaukia 

Arba laive — apžiūrinėjančių 
kokį varžteli ir susirūpinusių, 
kad jis nepakenktų, kai reikės 
plaukti. 

O laivas praskina bangas, jo 
vardas — Lietuvos Atgimimas Jo 
variklis — Sąjūdis ir palankūs 
epochos vėjai. 

Stieban iškėlėme Trispalvę 
vilti. 

• 
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Aštuntojo teatro festivalio apmąstymai 
DALIA SRUOGAITE 

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio1 

Antano Rūko ..Bubulis ir Dun
dulis" — linksmas trijų veiksmų 
nutikimas buvo parašytas ir 
pirmą kartą pastatytas Vokie
tijoje. Detmold'e. 1945 metais 
„Aitvaro" teatro, nieko bendre 
neturinčio su Toronto „Aitvaru". 
Jau labai nostalgiškai ataidi tie 
viltingi greit namo sugrįžti me
tai, kada Detmold'an susibūrę 
menininkai dar šviežia Lietuvos 
scenos atmintimi g\ venimo pras
mės ieškojo mene. Ten ir gimė 
dar kitoje pasaulio šalyje būsimų 
vai«-ų nepaliesta ..Bubuli> ir 
Dundulio" premjera bei kiti me
niniai renginiai. 

Tąjį linksmą vaidinimą 1945 
metais grakščiai režisavo Jurgis 
Blekaiti* Dekoratorius buvo 
Viktoras Andriušis, veikale 
dainuotos dainos — Teodoro Bra
zio ir Juozo Strolios. Veikiantie
ji asmenys ^ o: Bubulis, ūki
ninkas — Henrikas Kačinskas, 
Rože (trečioji Rože festivalyje! — 
D.S l, jo šeimininkė — Dalia Ku-
bt-itav.ciūtė, Radasta, jo duktė — 
Danute Josiukaitė, Girdžius, 
viengungis — Antanas Rūkas, 
Dundulis, ūkininkas - Vytautas 
Valiukas, Dobilas, jo sūnus — 
Romas Veseiauskas (Amerikoje 
žinomas dailininkas Romas Vie
sulas1. Šaltekšnis, viengungis — 
Algimantas Dikinis, Agule, našlė 
— Marija Lemešytė, Tarulis, 
piršlys — Bronius Kvedaras. 
Šiame kontinente veikalas buvo 
vaidintas keliose lietuviu gyven
vietėse, taip pat 1952 metais 
paties autoriaus Antano Rūko 
režisuotas Chicago'je. 

Festivaliui iš Hamiltono „Au
kuro" dramos mėgėju grupė at
vežė tą patj „Bubuli ir Dundulį", 
režisuotą Elenos Dauguviety
tės Kudabienės, šia sudėtimi: 
Bubulis — Algis Ulbinas. Radas
ta — Ona Stanevičiūtė. Rože — 
Marija Kalva/ienė, Dundulis — 
Kęstutis Kalvaitis, Dobilas — 
Matas Stanevičius. Agulė — 
Elena Dauguvietytė, Girdžius — 
Simas Karnas. Tarulis — Benius 
Tarvydas, Šaltekšnis - Vytautas 
Taseckas. Grimuotojas — ilgame 
t is grupės palydovas Stasys 
Ilgūnas. Dekoracijų kūrėjas pro
gramoje nepažymėtas. 

Veikalo istorijele arba fabula — 
dviejų Lietuvos ūkininkų Bubu-
lio ir Dundulio kaimyninis susi
pykimas dėl bičių, kurį surezgė 
ne taip seniai našlauti pradėjusi 
Aguie. Tėvų pyktis griauna Dobi
lo ir Radastos meilę, kurią dar 
bando suardyti piršlys Tarulis 
žūt būt norėdamas išpiršti Radas 
tai, anot jos, „kerėpla ir kūtvė
lą" Šaltekšnį Rožė taikstosi į 
žmonas našliui Bubuliui, o Agulė 
neriasi iš kailio ieškodama sau 
jaunikio. Yra dar vienas veikėjas 
— mergišius Girdžius, senstelėjęs 

Scena iš „Vaidilutes" teatro spektaklio „Amerika pirtyje": Vincas (Vincas 
OlSauskasi ir Agota (Giedre Oriskenaitė-Gillespie). 

•Jono Tamulaičio nuotrauka 

viengungis, tačiau filosofiškai 
nusiteikęs kaimietis, kuris galop 
sutaiko abu ūkininkus, o jie, 
supratę Dobilo ir Radastos meilę, 
pritaria jų vedyboms. 

Po šmaikščių ir liežuvingų 
dialogų galop susiporuoja Rožė su 
Girdžium, o Agulė su Šaltekšniu. 
Tik dviem našliam Bubuliui ir 
Dunduliui pabaigoje piršlys 
Tarulis pataria: 

... Vist 
Po porą, vis po du, ir judu-du 
Tik jiems — mylėt ir glamonėt, 
O judviem — užpečky sėdėt 
Ir niekad vaido nepradėt 
Tad taip ir šio veikaliuko leitmo
tyvas tampa Girdžio dainele: 
Kaip žvaigždė i žvaigžde 

spindulėli tiesia. 
Taip kiekvienas norim būt šioj 

žemėj dviese. 
Lengva; suposmuotas ir gabiai 

sukomponuotas veikaliukas' pa
rodo lietuvio kairo ečio psicholo
giją, kuri turi idealistini at 
spalvį. Bubulis pyksta ant 
kaimyno Dundulio ne dėl spie 
čiaus netekimo, bet dėl pažeistos 
senos draugystės todėl jų susi
taikymas tampa džiaugsminga 
puota. Šiame linksmame nuti 
kime nėra ne vieno nereikalingo 
veikėjo, visi ipinti i sąmojingą ir 
žaismingą teatrališką žaidimą, 
kuris prašyte prašosi lengvo, tie 
siog „šnkišKo" atlikimo. 

Gaila ir liūdr.a. kad lakus, 
eiliuotas Antano Rūko žodis vai

dintojų tapo nupoetintas, visai be 
reikalo subanalintas, nuolat pri
kergiant savų žodelyčių, kaip, 
pvz., „taigi", „palauk", „klau
syk", „aš", „tu", „tai", „nagi", 
„ar", , jau" ir t.t. Jausta, kad 
tekstas yra netvirtas aktorių 
galvelėse — daug sakinių pakeis
ta, pr i sakyta savų, kurie 
dažnokai virsdavo virtuvine 
kalba ir poeto sakinys tapdavo 
anemiškas Ypač tai grubokai 
skambėjo Agulės (režisierės) 
lūpose, o taip pat daug painiojosi 
ir pats Bubulis, nesilaikęs sąmo
ningo žodžių žaidimo. Blogiausia, 
kad vietomis kalbėta visai ne 
autoriaus tekstu (ir vėl daugiau
sia Agulė). Neaišku, ar juo norėta 
dramaturgą „pager int i" , ar 
tiesiog įsismaginus, buvo gr;ž 
tama j savo nuolat kuriamą seny
vos bobulės štampuotą „charak
terį"? Toks dramaturgo teksto 
suprastinimas lenkė prie žemės 
lyrišką pakilumą ir lėtino spėk 
taklio tempą. 

Jau seniai žinome ir matėme, 
kad Elena Dauguvietytė-Kuda 
bienė scenoj jaučiasi kaip namie, 
kad ji — prityrusi aktorė, tad 
nenuostabu, kad j^s pasirodymas, 
nors ir šaržuotas. i«kntęs iš visu 
kitu veikėju tarpo, labiausiai 
linksmino žiūrovą Tačiau kyla 
klausimas: ar verta suardyti mė 
gėjišką ansamblį. įterpiant 40 
metų scenoie gyvenusia profesio
nalę'.' Ar ne sveikiau visam 

•v f na i* Hamilton <, „Aukun" te»tro per AAtuntajį teatro festivali paatai 
<I* kaires* Dunduli*'Kfwtutii Kalvaiti*'. Buhulis 'Algi* Ulhinaa), Flen« 
Kalvaitiene iRoJf 

k to \nt»no Ruko „Bubulio ir Dundulio": 
Daujtavietvte-Kudahiene (Airulė*. Marija 

IVsnfuoles Variakoivtė* nuotrauka 

kolektyvui bū* u, kad režisierė tik 
režisuotų, daugiau dėmesio 
kreiptų mizanscenoms, padėtų 
vaidintojams -ukurti tikrus, sa
varankiškus personažus, bet 
nepaliktų juos stereotipinėmis 
kopijomis. 

Nustūmus į šalį šias geranoriš
kas pastabas būtina pripažinti 
Elenai Dauguvietytei-Kuda-
bienei jos neišsenkamą energiją, 
nebelengvą os amžiui darbą 
lietuviškoje scenoje, jos auginamą 
teatrinį jaunimą bei tvirtai 
besilaikantį ..Aukuro"' ansamblį. 
Pagarba jai ir jos vienetui! 

Kaip minėj- me, festivalio pres
tižą išgelbėjo dvi premjeros: Ketu
rakio „Amer.Ka pirtyje" ir Kos
to Ostrausko „Šaltkalvis", kurias 
režisavo Kla:pėdos teatro jaunas 
režisierius Juozas Ivanauskas. 
Atvykusį Amerikon pasisvečiuo
ti pas gimines, Juozą Ivanauską 
„pagavo" Chicago's „Vaidilutė'" 
ir naujai susibūrusi lietuvių vai
dintojų grupe. Įkritęs į visai jam 
nepažįstama ir svetimą Chicagą, 
be komitetų, be visuomenės pa
ramos ar patialbos, Juozas Iva
nauskas nep .sibaidė užbaigti jau 
pradėtą, tik kažkodėl pamestą 
„Amerikos pirtyje" pastatymą ir 
dar paruošt: „Šaltkalvio"* spek
taklį. 

Beveik vien jaunų žmonių 
„Vaidilutės sambūris, įsisteigęs 
1985 metais iki šiol suvaidino 
keturis veikaha*. Tai buvo sceno 
je dar neįgudusių, režisierių 
neapdorotu, tik teat ro liga 
apsikrėtusių sirgalių pradžia-
moksliški pasirodymai. Stiprios 
ir talentingos Juozo Ivanausko 
rankos suimti. „Vaidilutės" 
teatro mėgėjai vaidintojai tar
si naujai atgimė. Sumaniai su
trumpindamas Keturakio kome
dijos veiksmus, išradingai su-
komponuodč*nas situacijas, kūry
bingai surmanscenuodamas. 
režisierius pavertė nuobodoką ir 
pasenusį veikalą žaismingu liau
dies teatru. 

Chicago's Jaunimo centro sce
noje papūtė nauji ir gaivūs vėjai. 
Metų metus pratintam žiūrovui 
scenoje matyti viską „kaip 
gyvenime", be abejo, buvo šokas: 
vaidintojai be grimo, Faibčikas be 
.jarmulkos" ir be peisų, siuvėją 
ir piršlį vaidina tas pats asmuo, 
be to, kaip kai kurie žiūrėję sakė: 
„Tokio tipo Lietuvoje nėra ir ne
buvo" ... Taip sakiusieji, atrodo, 
po ilgu išeivijos metų tiesiog 
liguistai žiūri į praeitį per tam 
tikra kr> ptimi sudėliotus ružavus 
akinius Ak, ar dar vis teatras 
suprantamas kaip gyvenimo rea
lus pakartojimas? Ar vis dar 
nesuvok ama. kad tai, kas vyks
ta scenoje, yra kūryba, yra 
menas0 Kad vaidintojai kuria 
personažus, bet ne kopijuoja 
buitį? 

Šia proga tenka nukrypti į dai 
lės parodas. Yra piliečių, kurie 
džiaugiasi nutapytomis gėlėmis, 
kurios atrodo „kaip tikros". 
Kam gi tada žiūrėti į „kaip 
tikras" gėies, jei čia pat stalą puo
šia gyvos, tikros gėlės? Kada ne
beatskiriama, kas yra meninė 
kompozicija, artisto vaizduotė, jo 
jausmų be; idėjos išsakymas, tada 
darosi labai liūdna, tada pama 
tome. kad mūsų užsidarymas (lie
tuviškumo vardan) savajame 
„ghetto" užtrenkia duris į vaka
rietišką kultūrą, neleidžia sekti 
nei meninių, nei literatūrinių, 
nei teatrinių naujų žingsnių. O 
šie žingsniai jau nebežingsniuoja, 
bet šuoliuoja, atnešdami vis įdo
mesnes menines vizijas. Naują ir 
šviežią v:z;ą atnešė Juozas Iva
nauskas. Suves uždarytas tik
rame Lietuvos „ghetto"', nematęs 
vakarietiškų naujų meninių ren
ginių, tik slapta paskaitęs keletą 
iš „po švarko" ištrauktų ir trum
pam paskolintų šioje Atlanto 
pusėje išleistų knygelių. 

„Amerikos pirtyje" turinį taik
liai aprašo Pranas Naujokaitis 
savo Liet-,. ių literatūros istorijos 
pirmame .-me: yra realistinė 
komedija turinti visas gerąsias 

Šaltkalvis (Vytautas Juodka) ir Žmona (Laima Suiaitjte-Day> Kosto Ostrausko 
vieno veiksmo dramoje ..šaltkalvis". Jono Tamulaičio nuotrauka 

to žanro ypatybes. Rodomas ap
sukrus, bet nesąžiningas siuvėjas 
Vincas.kuris prisigerina nusigy
venusio ir mėgstančio išgerti ūki 
ninko Bekampio dukteriai Ago
tai. Jis sakosi ją mylįs ir žada 
vesti, bet iš tikrųjų per ją nori 
gauti tuos 200 rublių, kuriuos Be
kampis ką tik pasiskolino iš 
kaimyno viengungio Antano. 
Vincas rengiasi važiuoti į 
Ameriką, žada kartu paimti ir 
Agotą. Ši pinigus iš tėvo pava
gia ir atiduoda Vincui. Bet Vin
cas pakelėje uždaro Agotą pirty
je, ten ją palieka, o pats tikrai 
sprunka į Ameriką. Nemažas 
vaidmuo komedijoje tenka apsuk
riam žydui Faibčikui". 

Paraidžiui suvaidinta realistinė 
komedija, be to, dar buitiškai. 
„kaip gyvenime", iš tiesų verstų 

žiūrovą žiovauti ir gailėtis tų 
kelių doleriukų už kėdę. Reži
sierius tai suprato, o neturėjęs 
vaidintojų pasirinkimo, nes jau 
rolės buvo padalintos, stvėrėsi 
sunkaus darbo, kurio rezultatą su 
nusistebėjimu pamatėme. Anks
čiau matytuose šio ansamblio 
spektakliuose, nors vienam jų 
daug padėjo aktorius iš Lietuvos, 
vargšai vaidintojai nedaug skyrė
si nuo statistų, paviršutiniškai 
atpylę savo tekstus, stodami ir 
sėsdami ten, kur įsakyta, tačiau 
vis dar nežinodami, kur „dėti 
rankas"... Jų spektakliai jaudino 
mus tik jaunųjų ryžtu vaidinti 
lietuviškai. 

Visus išlaisvino režisierius Iva
nauskas, išmaigė. išlipdė tary
tum iš molio buvusius sustin
gėlius. Žinoma, visiems jiems 

trūksta sceninės patirties, an
sambliškumo, nes tai dar labai 
jaunas teatras ir nuolat besi
keičianti sudėtis. Jeigu juos ir 
toliau vestų Ivanauskas ar pana
šias fantazijas nešiojantis kitas 
režisierius, Chicaga pagaliau vėl 
turėtų taip laukiamą savąjį 
teatrą 

..Amerikai pirtyje" Juozas Iva
nauskas prigalvojo tiesiog fan
tastiškų mizanscenų, prie kurių 
labai gražiai derinosi kūrybingai 
ir estetiškai sukurtos Ados Sut
kuvienės dekoracijų detale Kaip 
gera žiūrėti ir kvėpuoti, kada 
scena nėra apkrauta nutrintais 
baldais, kada žiūrovui leista 
pačiam susikurti ir suvokti 
\ aizdą! 

Komedija — tai žaidimas, o 
žaisti Ivanauskas tikrai moka! 
Štai: pinigai užrakinti ne bui
tiškoje senovinėje skrynioje, bet 
kažkur, nematomoj palubėj Pir
tis — aukštos kopėčios vidury 
scenos su prikabinta vanta (šios 
užuominos pilnai užtenka bent 
kiek vaizduotės turinčiam žiūro
vui). Ant kopėčių užsodinta su 
pelėdiška kauke Agota, o apie ją 
šokantys ir dainelę apie pelėdą 
dainuojantieji artistai įprasmino 
pagrindinę veikalo idėją. Sokiš-
kas dekoracijų keitimas, publikai 
matant, dar labiau atnešė gyvy
bingumo, kuris kitu atveju virs
tų neabejotinu statiškumu. Ne 
pro šalį būtų dar ir dar pamatyti 
šį Juozo Ivanausko darbą, nes 
visas režisūrines detales čia ne-
beišskaičiuosime. 

Šiame „Vaidilutės" „Amerika 
pirtyje" pastatyme vaidino: Be
kampį, nusigyvenusį ūkininką — 
Edis Šulaitis, Bekampienę, jo 
pačią — Aldona Pankienė. Agotą, 
jų dukterį — Giedre Griškėnai-
tė-Gillespie, Vincą, siuvėją ir 
Piršlį — Vincas Olšauskas, Anta
ną, ūkininką iš kitos parapijos — 
Sigitas Gūdis, Faibčiką. Be
kampio kreditorių — Bronius Fa
bijonas, Piemenuką — Daiva 
Viktoraitė. 

* * * 

Kosto Ostrausko „Šaltkalvis" 
yra vieno veiksmo drama, parašy
ta Vinco Kudirkos 100-ųjų gi 
mimo metinių proga. Režisierius 

(Nukelta i 3 psl.i 

U dailininke* Ados Sutkuvienės sukurtų programų per AAruirtaji teatro festivali Chicago'je pastatytiem* veikalam* 
..Vaidilutes'' teatro ..Amerika pirivje" ir < nicag os lietuvių teatro „Šaltkaivia" 

• • 
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lietuvių rašytojų draugijos literatūros šventes New York'e garbes prezidiumas: 
iš kairės* Leonardas Andriekus, OFM. Algirdas Landsbergis. Lilė Miiukiem 
vyskupas Paulius Baltakis, Anicetas Simutis, Edita Nazaraite, Kazys Bradūr.a -

Alina Staknit ne. Leonas Lėtas. Kalba LRD pirminink 
(dešinėje*. 

haui'.us JU'AUS 

Literatūros šventė New York'e 
Lapkričio 17 dieną Kultūros 

židinyje. New York'e, buvo Lie
tuvių rašytojų draugijos premijos 
įteikimas, iiteratūros vakaras ir 
koncertas. Tai buvo tikrai graži 
ir nuotaikinga literatūros šventė, 
kurių taip reikia šiai kolonijai. 
Čia \ isada gyvas politinis bei vi
suomeninis gyvenimas, o litera
tūros šventės retenybė. Bet ir jų 
reikia, kad mūsų lietuviška 
galvosena išliktų gyva ir kūry
binga. 

Premija Editai Nazaraitei 

Šventę surengė čia veikianti 
Lietuviu rašytojų draugijos val
dyba. Jury komisija buvo sudary
ta Chicagoje. I ją įėjo: Česlovas 
Grincevičius. Kazys Bradūnas. 
Danutė Bindokienė, Aušra Liu-
le\ičienė, Nijolė Užubalienė. Ši 
vertinimo komisija kaip geriau
sią 1989 metų knygą išrinko poe
tes Editos Nazaraitės eilėraščių 
rinkinį Mechanine mūza. 

Poetė moderniste, lakiu, aštriu 
žodžiu atskleidžia mūsų laiko 
tragiką Tai antroji jos poezijos 
knyga Ji pati ir iliustravo, nes 
yra dailininkė. 

Premijos mecenatas — Lietuvių 
Fondas. Šiai premijai skiria 2,000 
dolerių. Premiją įteikė Lietuvių 
Fondo atstovė New York'e Lilė 
Milukienė. 

Laureatę trumpom kalbom pa 
sveikino Lietuvos generalinis 
konsulas N'ew York'e Anicetas 
Simutis. LB New York'o apygar
dos pirmininkas Vytautas Alks
ninis, įteikta gėlių. Laureatė 
savo kalboje padėkojo už premiją, 
padėkojo poetui Kaziui Bradū-
nui. kuris ją surado ir įvertino. 

Aloyzo Barono vardo 
novelės konkursas 

Prie šventes buvo prijungtas ir 
Aloyzo Barono vardo novelės kon
kursas Buvo gauta 14 novelių 
Vertinimo komisiją sudarė: Nelė 
Mazalaitė, Alina Staknienė. 
Leonarda? Žitkevičius. Jie visais 

balsais atrinko novelę ..Likimui 
mus apvogus" Pasirašyta ..Pa
slaptis" slapyvardžiu. Atidarius 
voką, paaiškėjo, kad autorius yra 
Antanas Dundzila, gyvenąs prie 
Washington'o 

Premija — 500 dolerių. Jos 
mecenatas dr. Adolfas Šliažas. 
gyvenąs Flossmoor, Illinois. Lai 
mėtojas Antanas Dundzila neat 
vyko ir prašė premijos pinigus pa
aukoti Lietuvos pasiuntinybei 
Washington'e. 

Literatūrinė dalis 

Literatūrinę dalį pradėjo lau
reatė Edita Nazaraite, paskaity-
dama pluoštą eilėraščių iš savo 
premijuotos knygos. Skaitė labai 
aiškiai, subtiliai. Kiekvienas 
žodis buvo tiksliai perduotas 
publikai. Poezija moderni, bet 
prasminga, nes verčia klausytoją 
susimąstyti ir gal nuliūsti. 

Poetas Kazys Bradūnas paskui 
tė pluoštą eilėraščių, iš kurių 
iškyla gražioji Lietuva, jos pei 
zažas, gilus žemės ilgesys, šauks
mas, kad ta žemė yra išplėšta Iš
kyla gigantiškas Donelaičio pa
veikslas. Ir jis skaitė labai spal 
vingai. sodriai. 

Abiejų poezija tokia skirtinga, 
bet abu poetai lyg kokiais šven 
tais žodžiais nuteikia klausy
tojos. Todėl ir buvo prasminga ir 
naudinga ši poezijos valandėlė. 

Koncertinė dalis 

I tokius literatūrinius vakarus 
čia įvedama ir koncertinė c< 
Dainavo solistė Gir.a Čapk us-
kienė. Pirmoji dali? buvo s .'.a 
ryta iš lietuviško repertuaro, 
kur io žodžius sukūrė lietuviu po
etai. Antroji dalis buvo tarptauti
nių muzikų populiaresni kūri
niai. Jai akompanavo lietuviu 
bičiulis William Smiddv. 

Vytauto Važelio nuotrauka 

Ši koncertinė dalis derinosi prie 
kilnios vakaro rimties. Ir savo 
dienų skuboje galime štai kažkur 
keliauti į lietuviškojo meno pa
saulius ir iš jų išeiti didesni, nei 
kai atėjome į švente. 

Surengti tokius vakarus darosi 
vis sunkiau. Rengėjai susiduria 
su nuostoliais. Ii - uo atveju atėjo 
pagalbon du mecenatai: Juozas 
Matiukas, parėn ęs 500 dolerių 
auka. ir JAV LP Kultūros tary
ba, paskyrusi Kam vakarui 300 
dolerių auką. Be šios paramom 
būtų buvę sunku padengti rentn 
nio išlaidas. Rengėjai dėkoja 
abiem mecenatai-- Taip pat dėko 
iama ir Lietuvių Fondui, kuris 
pastoviai, kasiru skiria 2 
dolerių šiai premijai. 

O tokias literatūros šventes 
rengti būtina, . - jos žmogų 
atgaivina, praturtina. Pilka 
kasdienybė mus suskurdina, tik 
tokios šventės pakelia mus nau 
jiems žygiams tėvynės labui. 

(o. j.) 

Aštuntojo teatro festivalio 
apmąstymai 

(Atkelta iš 2 psl.) 
Ivanauskas šį premjerinį pasta
tymą skyrė „Visiems — lietuvių 
išeivijos aktoriams, teatro mylė 
tojams, išblaškytiems ir nesubur-
tiems". Vaidino: Šaltkalvį — Vy
tautas Juodka, Žmoną — Laima 
Šulaitytė-Day. Apšvietimas, kaip 
ir „Amerikos pirtyje" — Vidos 
Momkutės. Dailininkė-apipavi-
dalintoja — Ada Sutkuvienė. 

Palikome šio spektaklio ap 
rašymą straipsnio pabaigai, nes 
1. jis atliko visiems lietuviškų 
teatru festivaliams peršama už 
duotį: parašytas lietuvio drama 
turgo ir, be jokios abejonės, 
tikra lietuviška tema. 2. Veikalas 
sukelia žiūrovui estetinį pasigė 
rėjimą. pažadina sustingusią 
sąžinę, jaudina žmogaus dvasinė
mis problemomis. 3. Parodo, kad 

tyla (ne pauzė) yra prasminga, 
kad gali kalbėti ir rankos. 

1903 metų kovo 3 dieną Nau
miesčio policijos viršininkas &>• 
relovas pasamdė šaltkalvį 
Zalevskį ir liepė iškirsti Vinco 
Kudirkos paminklo {rašą, jo Tau
tiškos giesmės (vėliau Tautos him
no) žodžius: 
Tegul saulė Lietuvos tamsumus 

prašalina 
Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius 

telydi. 
Tegul meilė Lietuvos dega mūsų 

širdyse. 
Vardan tos Lietuvos vienybė 

težydi. 
Šaltkalvis darbą atliko. 
Taip prasideda, autoriaus 

žodžius režisieriui išsakant, 
„Šaltkalvio" drama. Šaltkalvis 
(ne tariamas, kaip rašė Juoz. Pr 
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Vytauto Maželio nuotraukų 

Drauge. Nr. 22". bet tikras) 
jaučia atlikęs kažkokį nedorą 
darbą, kirrio ^Jis nesupranta. 
tačiau ji kankina sąžirp. nesžu o, 
jog slapčia, ir dar vidui aaktj, geri 
darbai nedaromi. N rėdamas 
užsimušti, uždirbtas kapeikas 
prageria smuklėj, o naktį, grįžęs 
namo. vis negali nusiraminti: 
nuolat jam vaidenasi kapinės, jo 
paties nuzulintų nuo paminklo 
raidžiu vaizdą-, kurių žodžius jis 
stengiasi, bet vis neeali prisi
minti Šaltkalvis kankinasi, 
bando nusiprausti — apsivalyt i 
(pastatvme vandens, lietaus 
efektai labai reikšmine:', tačiau 
jis vis girdi kalimą, nuo - ariojam 
„plyšta galva Žmon.-, sunkios 
buities slėgi :aa, stengiasi su
vokti, kas jos yrui įvyko Oa ji 
prikaišioja jai" girtuokliavimą ir 
naktini bastĮ įąsi kapuose, čia 
stengiasi suprasti, pag-.-osti. net 
valgyti grok 'uodą aplinka dū
šioj ir lauk", -auginantis vilk*; 
staugimai išų dviejų žmonių 
santykis, gal "be meilės, tik is 
pripratimo, 'i-elkia šmėkliška 
neviltimi Tos nevilties pagauta 
Žmona piašn Dievo pagalbos 
(malda iš Balio Sruogos ..Kazi
miero Sapiegos" dramos). 

Klaikiai ir uūdžiai skamba ši 
nuostabi s a: už lango, su 
žvake rankoje, tiesdama visą 
savo siela i d "gų, Žmona prašo 
didžiojo gaUbių Viešpaties 
parodyti kelia lų-nesibaigiančioj 
nakty. (Nakt:- čia suprantama 
kaip visas ju t • venimas.) Du švie 
sos taškai: •• ntas ir žvakė tarsi 
nusako skurdži% tamsią - ir 
aplinkoj, ir ei asioj — tos poros 
šiurpią būs<" >. Slegianti tyla, 
besikankina r is Šaltkalvis, rū 
pėsčių ir vargo, prislėgta žmo 
na, bandant nutuokti keistą 
vyro elgėsi. <r ludina sąmoninga 
žiūrovą, ku- ne bunda jo paties 
vidinė nerim -tis, vis giliau besi 
skverbiant; : rdį ir protą Ados 
Sutkuviene- subtilus «cenos 
apipavida,;n: nas, kelios deko 
racijų plokštės, retkarčiais ap 
šviečiam"- ' m tikrose mizan 
scenose, pv -altkalvj smuklėje. 
Žmonos m t, teikė reikiamą 
pastatymui ntj. 

Drama ' iasi režisieriaus 
'Nukelta i \ p l̂ > 

[^J^čtZ^ vhjįj 

SMĖLIO AKIMIRKOS 
Iš sraigės dienoraščio 

Pirmadienis 

Pajūrio smiltyse 
Didelėm vandeningom raidėm 
Įrašiau pirmą savaitės dieną 
Ir išsekusi užsnūdau — 
Bet saulė, 
Savo ugningais pirštais 
Skaitydama, 
Uždegė raštą — 
Tik vėjas mano mintis 
Išdalino smalsioms žuvims — 

Antradienis 

Kėpsau kranto kaitrumoj. 
Kai vilnis 
Baltą žlugtą skalbia 
Ir plepa — 
O paskui puta. 
Betirpstanti iš juoko, 
Į šlapią smėlio audeklą 
Įaudžia baltais siūlais 
Visas mergautines paslaptis — 
Susigėdusi saulė 
Prausia paraudusius skruostus. 
/»• ifįr 

Trečiadienis 

Vanduo spindi 
Kaip didelis veidrodis — 
Guliu nuoga ir tingi — 
Visa dieną klausydama 
Žuvėdrų apkalbų — 
Vasara baigia megzti 
Kaitros skarą — 
Ją užmeta ant suskirdusių 
Pakrantes pečių — 

Ketvirtadienis 

Ryto brėkšmėj 
Audrapaukščiai atnešė gandą: 
Besiginčydami debesys 
Kmė spjaudyti ugnimi — 
Dangus pilnas kibirkščių! — 
O Perkūnas šlapiom naginėm 
Vaikšto, ieškodamas 
Pamesto skiltuvo. 
Keiksnodamas 
Neklaužadą debesį — 

Penktadienis 

Vos saulei pravėrus 
Mieguistą raudoną aki. 
Jūrų vėžlys atvilko 

Juodą sudegusi akmenį — 
Saulė numetė spindulį. 
Bet kibirkšties 
Neįskėlė. 
Jūroj žvejoja rūkas. 
Rūkydamas pypke: 
Pakrantė rūksta nuo dūmų -

Šeštaddenis 

Mėgstu tvarkingą miegą: 
Vidudieni apsnūdusi 
Sudėjau bluostą 
Ir pramiegojau 
Undinių mergvakarį — 

Sekmadienis 

Pilnas samanų 
Ir žemuogių kvapo 
Iš miško atbėgo 
Su kanklėmis vėjas 
(Ti '• 'riacli.ni' naktis, 

ynai 
P -, >• •..•>.«.> — ) 

Pirm 

Tingiam fdienio dienovidy 
Susidūmojau: 
Mėgstu lengvą gyvenimo laisvalaikį. 
Jūroje skandinu rūpesčius. 
Begalvodai • u rsnūdau — 
Sapnavau, 
Kad ramybe meldžiasi 
Mano mažam namelyje. 
O jį supa švelni 
Undinės ranka — 

Kažkada santėmio valandą 

Vakaras kopia krantais 
Su rūko paklodėmis. 
Migla gula \ žole — 
Jaučiu, kad mano gyvenimas -
Smėlio akimirkos 
Vėjų rankose — 

Kada nors mažas berniukas. 
Pienės pūko plaukais. 
Rinks pakrantėj kriaukles — 
Jas pridėjęs prie savo ausies. 
Jis išgirs visų mano dienų 
Tuščią ošimą — 

I aU>raturo« aventčjV Sfw York'e *i>j m»-»'i lapkričio 17 di«»r>ą. Kary* Br • . ,» . - . : • Jurkų* ir Kdita Naiarait/v 
Vvtat i t r t M***H/» Btt«»r,»«V' 
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Mildos, Kazio ir Manigirdo Motekaičių koncertas 
P E T R A S A G L I N S K A S 

Baizeko Lietuvių kul tūros mu
ziejuje. Chicago ' je , 1990 m. 
rugsėjo 30 d. koncertavo jauni se
suo ir brolis Milda (sopranas) ir 
Kazys t smuikas) Motekaičiai ir jų 
dėde pianistas Manig i rdas Mote-
kaitis. Koncertas įvyko Baizeko 
Lie tuv ių k u l t ū r o s muzie jaus 
m u z i k o s ir da i l io jo žodžio 
programų koordinatorės Nijolės 
Mart inai tytės rūpesčiu. 

Koncertas prasidėjo su serija 
lietuvių liaudies dainų, įvairių 
kompozitorių išvystytų, su įvai
riais rezultatais . P i rmas kūrinys 
buvo Kazimiero Viktoro Banaičio 
„Oi aš vakar"', kurio permatoma 
teks tūra ir paralelus harmonijos 
judesys sudarė aštrų akompani 
rnenta šiai l iaudies melodijai. 
Solistės ir akompamator iaus šio 
issisklaidžiusio kūrinio net ikras 
at l ikimas tapo y pačiai nenusisto
vėjusia pradžia šiam koncertui. 
To l imesne d a i n a . B r o n i a u s 
Budriūr.o ..Tykiai, tykia i" , su jos 
aktyvia teks tūra ir dinamikos 
plokščiakalniais, buvo daug la
biau įtikinančiai a t l ik ta . Muzi
kinių idėjų sangrūda prieš pasku
tinįjį posmą sukėlė ypač užbu
riantį efektą Mildos Motekaity-
tės balso valdymas dar daugiau 
išryškėjo Jono Dambrausko dai
noje ..Augo girelėj" — šio kūrinio 
vokalines melodijos kulminacinė 
pakopa jos buvo nuostabiai išlai 
Vyta. 

' K i t i du kūr ima i — pasinaudo-
j a n t y s p o p u l i a r i o s muz ikos 
idiomatine medžiaga. Dainuoda
ma ..Vftkare" 'žodžiai — R. Ki
sieliaus, muzika — Petro Šal
čiaus), solistė išlaikė malonų 
vibrato, t inkant į šios saldžios 
dainos charakter iui . „Obelis an t 
upės kranto" (žodžiai — Jono Ma
čiukevičiaus, muzika — Benjami
no Gorbulskio! buvo energingas. 
Kur t VVeill įkvėptas fokstrotas, 
kur is prašėsi daug ištvermin-
gesnio at l ikimo vokaliniais ir 
dramat in ia is atžvilgiais. Mote-
kaitytės rezervuota interpretaci
ja Čia nepakankamai išreiškė jos 
aiškiai išlavinta muzikinio teatro 
pajėgumą 

Nors solistės intonacija svyra
vo Salomėjos Čerienės kūrinyje 
„Kada girdžiu aš dainą", ji 
puikiai a t l iko tolimesnę liūdno 
pobūdžio dainą. . .Rauda" (žodžiai 
~ K Cerio, muzika — Salomėjos 
Čerienės>. Motekaitytės balsas ir 
t emperamentas atrodo ypačiai 
t inkamas tokiai medžiagai. Jos 
patyr imas muzikiniame tea t re 
ta ip pat pa*-irt.de jo? gyvoje inter
pretacijoje . .Juokdario menulio" 
'žodžiai — AlesSidabraites, muzi
ka — Stasio GaileviciausV Ši 
daina užbaigė pirmąją šio koncer 
to dalį. 

Kai da inininkės akumpaniato 
rius Manigirdas M(»-kait is grįžo 
į sceną kaip solistas, jo for-
t ep i j ' n imam patyrimui nepasi 
tarnavo skambinamas kūrinys — 
Juozo G r u o d ž i o . .Var iaci jos 
lietuvių liaudies dainos tema 

Milda Motekaityte 

. B e r n u ž ė l i , n e v i l i o k ' " . Šis 
i š b l a š k y t a s k ū r i n y s s u d a r ė 
įspūdį tokio kūrinio, kur is savim 
nepasitiki, kurio variacijos pavir
tusios vien tik kar ika tūrom įvai
rių variacijų stilių, o ne rimta įn-
vestigacija šių stilių ypatingu 
pajėgumų. Ir solistas, ir kompo 
zitorius efektyviausiai įveikė šios 
temos horalinės tekstūros varia-

Manigirdas Motekaitis 

cijas. 
Smuikininkui Kaziui Motekai-

čiui įsijungus į muzikinį vienetą 
Elizabeth Jacųuet de la Guerre 
parašy tam kūriniui „Semele , 
Cantato avec Simphonie", naujo 
instrumento tembras pasireiškė 
daugiau išblaškymu negu „diver-
t ismentu". Nors Kazys Motekai
t i s kar ta is švystelėdavo savo 

techniniu pajėgumu, svarbiausia 
muzik inė šio kūrinio interpreta
cija l iko balso ir fortepijono. Vis 
dėlto, šis kūr inys sudarė progą 
t a l e n t i n g a i mūs i šk ių š e i m a i 
pasirodyti ka r tu pirmosios pro
gramos pusės užsklandai. 

Antrąją koncerto dalį pradėjo 
p ian i s tas Manigirdas Motekai t is 
su A l e x a n d e r T s c h e r e p n i n ' o 

„ D v y l i k a p re l iudų , op. 8 5 " . 
Š i a m e pre l iudų rinkinyje pianis
t a s pademonst ravo savo technini 
pajėgumą, i šnaudodamas visas 
i n s t r u m e n t o oktavas. Ypač nuo
s t a b ū s buvo solisto efekt inga in
te rpre tac i ja pasikartojančio tono 
pasaže #3 preliude, jo įveikimas 
ak tyv ios „motor inės" medžiagos 
#4 pre l iude ir jo a i škus #5 pre
liudo vidinės melodijos at l ikimas. 
Kadang i pianistas Motekaitis y ra 
b u v ę s kompozitoriaus Tscherep
n i n ' o mokinys , t a i buvo Uba i 
į d o m u k lausy t i s šio r inkinio in
t e r p r e t a c i j o s , p a t e i k i a m o s jo 
r a n k o m i s . 

S i lpn iaus ias koncerto momen
t a s buvo paskut in i s kūr inys , Ro-
be r t ' o Schumann 'o da inų ciklas 
, JYauenl iebe und Leben" (žodžiai 
— A. von Chamisso). Dažnai ne
t i k r o s intonacijos i r perdėto te-
a t r a l u m o apsunk in ta , solistė šio 
kūr in io interpretacija nevykusiai 
užba igė š ia ip labai įspūdingą 
koncer tą . Šis kū r inys reikalauja 
voka l in io ir d ramat in io subren
dimo, kur io solistė d a r nėra pasie
kus i . Stebėtina, kodėl solistė pasi
r i n k o šį kūr in į , kai y r a t iek daug 
k ū r i n i ų reper tuare , kur ie t ik ra i 
a t i t ik tų jos balso kokybe. Paneig
t i Mildos Motekai ty tės t a l e n t u s 
v i e n t ik dėl to, kad j i ne tur i ope
r i n io ga l ingumo balso , bū tų tik
r a i nete is inga. J i a iškia i y r a iš
si lavinusi ne tik vokalinėje, bet ir 
t ea t r inė je srityje, i r jos, be abejo, 
l auk ia kamerinės operos ar muzi
k in io t e a t r o karjera. 

Paulius Augius 0909-1960) 

Jis viską stebėjo, matė, tačiau visomis savo dvasinėmis nuotaikomis 
liko ištikimas gimtojo krašto gamtovaizdžiui, liaudies meno meistrų 
palikimui ir visada savo širdyje nešiojosi pilkai mėlyną, kiek vėjuotą, 
Žemaitijos padangę. (Telesforas Valius, „Paulius Augius: žmogus ir 
dail ininkas", Paulius Augius, Chicago. 1966). 

Šių metų gruodžio 7 dieną sukako 30 metų nuo dailininko 
Paul iaus Augiaus mirties. 

Aštuntojo teatro festivalio apmąstymai 
(Atkel ta iš 3 psl.) 

vizija: Šaltkalvis pradeda prisi 
mint i savo nuo paminklo iškirs
tus žodžius ir juos, kaip maldą, 
s akydamas , apsivalo sielą ir 
a tneša katarsį sau ir žiūrovams. 
O šio katarsio dabar taip reikia 
ir mums . išeiviams, ir mūsų se-
sems bei broliams L ie tuvo j . . 

Vienintelis pr iekaiš tas pasta 
tymui — kairėje sėdintiems žiūro
v a m s uždeng ta (dekoracijos ' 
karčiamos scena, kurioje taip ryš 
kiai Vytautas Juodka iš karto 
a tver ia savo vaidybinį taienta 
Taip pat Lietuvos h imnas buvo 
per garsus, j i s galėtų iš toli 
a tplaukt i , t ik kaip užuomina 
ateičiai. 

Š i a m e p a s t a t y m e sužibėjo 
Juozo Ivanausko režisūrinė stip 
rybė. Tokiu, ta ip giliai išmąstytu, 
kiekvienos detalės menišku pa
teisinimu, santūr iomis , bet labai 
daug pasakančiomis mizansce 
nomis, subtiliu apšvietimu ir 
t iksliais garsų efektais, išlaikyta 
įtampa ir nuotaika jis atvedt- mus 
į patį tikrąjį Teatrą, iš tiesu 
rašytiną didžiąja raidt-

* * * 
Keista, kad festivalio vertinimo 

komisija šio ta ip gilia ; išst udijuo 
to ir atlikto darbo nei pajuto, nei 
suprato. Kažkaip net nedori. 
vo ignoruotos dvį premjeros, reži
sierius Juozas Ivanauskas ir abie
jų pas ta tymu vaidintojai. 

Nesinorėjo šiuose apmąsty
muose aprašinėti kiekvieno spek

taklio vaidintojus, nes tai užimtų j a u n i e m s vaidintojams toji pro-
daug vietos, be to. dar ne l a ikas 
mėgėjus, neprofesionalus, apta
r inė t i k a i p vien iš t e a t r o 
gyvuojančius aktorius. Visi j ie 
mums brangūs, visi jie reikalingi, 
visi. režisierių vedami, aktoriškai 
auga Be jų neturėtumėm nei 
lietuviško teatro, nei Fest iva
lio šventės. Bet jau paminėjus 
Elena. Dauguvietytę-Kudabienę, 
negalima aplenkti dar trijų fes-
valio dalyvių: Vytauto Juod
kos. Vinco Olšausko ir Laimos 
Šulaitvtės-Day Visi t rys nebuvo 
nei tipai, nei apibendrinti perso-
nažai-s tereot ipai . K i e k v i e n a s 
sukūrė savita charakterį (nevai
dino s?vęs;. idėjo be galo daug šir
dies ir darbo, paklusę griežtam ir 
•žvalgiam režisieriui. 

V' tautas Juodka „Šaltkalvyje" 
sušvito ka ip žvaigžde. Tokių sub
tilių niuansų, tokio vidinio su
sikaupimo iv rolės išgyvenimo ne-
matun ' j kituose festivalio daly
vių atlikimuose. 

Sunkus uždavinys buvo Vincui 
i);- iuskui. taip laisvai ir mik l ia i 
atlikusiam du vaidmenis. Tai 
i g i n " ! -nler.'.o jaunuolis, k u r i o 
laukia -.ikrai didelė ateitis ben t 
* tetuviškoje a enoje. 

Laimai Šulaitytei-Day teko dar 
sunkesr* rok- - įaunai ir jud
ria, miestiete; įsigyventi j sens-
te !ė:us ą kaimietę Vidujai ir 
išoriškai Lsima save personažą 
išteisino, kliudė tik .ingiu kalbos 
įtaka intonacijoje Beje. vis iems 

K M / \ Mot* kmti« Jono 

b l e m a j a u būdinga, net d a r stip
resnė , nes l ieka nešvarūs lietu
viški garsa i „k" . ..p" ir „ t " , vis 
g i rdimi ka ip „kh" . ..ph" i r „ t h " . 
š iuos priebalsius Laima j a u visai 
išgrynino, t a d tikimės, k a d il
g iau pabendravu> l ietuvių ta rpe 
įveiks i r lietuviško sak in io me
lodiją. 

Del svetimybių į takos priekaiš
t a u d a m i užjūrio k r a š t e užau
gusiems jaunuoliams, da r didesnį 
priekaištą galime pare ikš t i ir kai 
k u r i e m s Lietuvos a k t o r i a m s , 
k u r i e dažnai nug ieda g ryna i 
rusiškai . . . Na, o ka i daugybę 
va idmenų atlikęs, senas „scenos 
v i l k a s " Vincas Dovydai t i s sako 
„alkogolis" . tai visos jaunųjų 
„nuodėmės" t ik ra i a t le is t inos , 
n e s , į j a s a t k r e ipus dėmesį , 
n e s u n k u pasitaisyti . 

E s a m e dėkingi v i s iems vaidi
nus iems , visiems rež is ier iams ir 
jų ta lk in inkams, da i l in inkams , 
apšv ie tė jams , v i s i e m s nema
t o m i e m s u ž k u l i s i ų j u o d a 
darb iams. Be ių, žinia, ne t ik 
spektakliai , bet ir festivalis nebū
tų įvykęs 

Visų didžiausia padėką reiškia
me režisieriui Juozui Ivanauskui , 
kur į t ikra i įvertino t ea t r ą su-
prantantiej i ir jam j a u t r ū s žiū
rovai. Be jo talento, jo vizijos i r 
darbo Aštuntasis t ea t ro festivalis 
būtų tik „senienų" pakar toj imas. 

Ta proga paskaitykime, ką rašo 
Giedrius Kuprevičius (Atgimi
mas Nr. 34 pie „š iapus ir 
a n a p u s " bendradarbiavimą, apie 
mūsų saviveiklinį t ea t rą . Štai iš
t r auka iš jo straipsnio: „...Mes ne t 
ne į s iva izduo jame , k o k i a š ių 
tea t rų , kad ir mėgėjiškų, vertė i r 
re ikšmė. Ir dabar, ne tg i sudė
t ingu ekonominės kr izės m e t u . 
m e s t u r i m e ras t i g a l i m y b i ų 
visokeriopai užsienio l ie tuv ių 
kul tūros židiniu p a r a m a i . Tiek 
šaukiame de! -.ariamo viet inės 
s a v i v e i k l o s n a i k i n i m o . Pe r -
meskim tąjį rūpestį už At lanto . 
Tegu mūsų bedarbystės i š t ik t i 
m e n i n i n k a i p a s i d a r b u o j a s u 
meno entuziastais, š i a d a r b a s 
tu r i būt i pasiaukojamas ir lab
dar ingas . Vis laukiame, kas m u s 
išgelbės, o arte a l emt inga r iba , 
kuomet kaip niekad r e ika l inga 
mūsų pagalba užsienio l ietu
viams ..." 

Pabaigai P S Nė vienas šio 
Teatro festivalio leidinys, p laka-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - t a s , skelbimei:> ir n e t b i l i e tas 
B B H B H i neapsiėjo be s. - ek tūros kla idų. 
Kuprio nuotra«k. x Antano Rūko ve ika las vadi

n a s i „Bubul is ir Dundul i s" , t ik 
m. „Bumbul is ir Dundu l i s " ar 
„Dudul i s i r Bumbul is" . 

2. „Ameriką pirtyje (ne „pirty") 
p a r a š ė Ke tu rak i s (Vilkutaičiai 
buvo du: Antanas i r Juozas, o iki 
š i a i d i e n a i da r g inč i j amas i , 
k a t r a s iš jų veikalą paraše). 

3. „Čičinską" režisavo ne A. 
Lap inskas , bet Dlar ius] Lapins
k a s . 

4. Režisierės. Aldonos Dargy-
tės-Byszkiewicz pavardė "tame 
p a č i a m e puslapyje sk i r t i nga i 
rašoma. . . 

Ir paskut in is p rašymas fotogra
fams: j ū sų darbas re ika l ingas ir 
b ū t i n a s , t i k fotografuokit repe
ticijų, pe r t r aukų metu . Nor s jūs 
ka ip pelytės bandot tyliai šmaikš-
t inė t i spektaklio metu, t ikėki t , 
t r ukdo t sekti pas ta tymą, išblaš-
kot žiūrintįjį... 

Uždanga 

Kertinė paraštė 
(Atkelta iš 1 psl.) 

rusus. 
Džiaugiantis, kad Senn patei

kia labai išsamų ir įdomiomis is
torikui stebėtojui į akį krin
tančiomis detalėmis padabintą 
Lietuvos atgimimo vaizdą, tačiau 
kyla i r kelios neramios mintys. 
Labiausiaudtriguojanti ir gal la
biausiai kontroversinė būtų: a r 
Senn t iksliai kalibravo išeivijos 
nuotaikas atgimstančios Lietuvos 
atžvilgiu? Gal skaitytoją iš karto 
kiek keistai nuteikia autoriaus 
naudojamas „emigre" terminas 
visam kam, kas liečia lietuvius 
Amerikoje. Mažų mažiausiai tas 
terminas net ikslus, kalbant apie 
žmones, kur ie gimę, augę, moks
lus baigę JAV ir Kanadoje. 
Sunku būtų pateisinti autoriaus 

Alfred Senn kalbės Baizeko 
Lietuvių kultūros muziejuje 

Gruodžio 14 dieną, penktadienį, 
7:00 v.v. Baizeko Lietuvių kultū
ros muziejuje profesorius Alfred 
Senn, J r . skai tys paskai tą lietu
vių ka lba „Šiuolaikinės Lietuvos 
esmines problemos". Pranešėjas 
ka lbės apie įvykius Lietuvoje po 
šių me tų kovo 11 dienos Nepri
klausomybės deklaracijos. Jis 
ap ibūd ins Lietuvos Aukščiau
siosios tarybos darbus , jos priim
t u s įs ta tymus, jos politine sudėtį. 
Profesorius S e n n apžvelgs pa
gr indinių part i jų veiklą, pasi
da l ins įspūdžiais iš savo pa
sikalbėjimų su valdžios parei
gūna i s ir politinių srovių veikė
jais . 

Alfred Erich Senn, istorijos 
profesorius Universi ty of Wiacon-
sin, y r a to pa t i e s vardo ir pa
vardės , garsaus šveicarų kilmės 
kalbininko, Vytauto Didžiojo uni
vers i te to ir ke l ių JAV universi
t e tų profesoriaus Alfred Senn sū
nus . Profesorius Senn y r a žymus 
Lie tuvos istorijos specialistas, 
k e l e t o k n y g ų i r dauge l io 
mokslinių s t ra ipsnių autorius. 
Nesenia i išėjo iš spaudos ir jau 
pasi rodė knygų parduotuvėse jo 
k n y g a LUhuania Auakening. Si 
studija apibūdina Sąjūdžio veiklą 
bei k i tus įvykius Lietuvoje iki 
1990 metų pradžios. Taip pat šiuo 
m e t u Vilniuje yra spausdinamas 
jo knygos The Emergenct of 
Modern Lithuania lietuviškas 
ver t imas . Ši knyga y r a skirta 
L ie tuvos va l s tybės kūr imuis i 
1918-1919 meta is . 

Alfred Ericb Sran 

Alfred Senn yra giliai susi
pažinęs su pastarųjų metų įvy
kia is Lietuvoje. 1988 metais jis 
turėjo galimybę dalyvauti Sąjū
džio Iniciatyvinės grupės po
sėdžiuose. Vėliau buvo Sąjū
džio akredi tuotas užsienio ko
respondentas, todėl jam buvo 
sudarytos galimybės dalyvauti 
Sąjūdžio pirmajame suvažiavime. 
1990 metų sausio mėnesi jis vėl 
lankėsi Lietuvoj Gorbačiovo ten 
buvimo metu ir, kaip užsienio ko
respondentas, aktyviai dalyvavo 
spaudos konferencijose. 1990 
metų vasarą j is ilgą laiką viešėjo 
Lietuvoje, atidžiai stebėdamas 
vykusias Aukščiausiojoje tary
boje diskusijas. Tada jis turėjo 
daug interviu su tokiais veikėjais 
ka ip Algirdas Brazauskas. Arvy-

keliskart pakar to tus teigimus, 
kad į Sąjūdį išeivija žiūrėjo su 
nepasitikėjimu, o j Laisvės Lygą 
— su dideliu entuziazmu. Pavyz
džiui, šio dienraščio puslapiuose 
Vytautas Skuodis labai anksti 
užkirto kelią paskaloms, kad 
Sąjūdis yra komunistų insceni
zuotas projektas (žr. „Pogrindžio 
srovės įvykių Lietuvoje šviesoje", 
Draugo ku l tūr in is priedas, 1988 
m. spalio 15 d.), o ta ip pat k i t a 
proga pareiškė abejones dėl Ly
gos takt ikos (pavyzdžiui, dėl 
siūlomo balsavimų boikoto). Ne
tikslu interpretuoti greitas ir 
tikslias Lietuvių informacijos 
centro informacijas kaip Lietuvos 
Laisves Lygos propaganda. Tokią 
(tikrai neteisingą) pažiūrą į LIC 
propaguoja tik vienas išeivijos 
laikraštis. Iš viso susidaro įspū
dis, kad Senn daugiau stebėjo 
įvykius Lietuvoje, o išeivijos 
reakciją aprašė išankstiniu ir 
eksperimentiniais duomenimis 
nepagrįstu modeliu. Gal tai t ik 
skubos ženklas? Autorių leidėjas 
turėjo t ikra i spausti, kad knygą 
paleistų r inkon dar aktualią, įvy
kių nepasendintą. Bet antra ver
tus, jeigu autoriaus pasirinkti 
rėmai savo knygai neleido j am 
išsiplėsti, apžvelgiant ir išeivijos 
reakcijas, nuotaikas bei paramą 
Lietuvai, tuomet j is taip pat 
turėjo vengt i ir tų nepaprastai 
se l ek tyv ių užuominų ap i e 
išeiviją, kurios neatleidžiamai 
klaidins amerikietį skaitytoją. 

Ir Landsbergio viešnagė JAV ir 
Kanadoje, ir Senn bei Sraith kny
gos mums primena, kokius pilnus 
stebuklų metus pergyvenome. 
Stovėdami 1991 metų angoje 
tikimės, kad ir jie bus Lietuvai 
annus mirabilis, kur i s pagaliau 
atneš Lietuvai ilgai lauktą lais
vę ir tarptaut in į pripažinimų ne 
tik politinėje, bet ir ekonominėje 
srityje. Reikia tikėtis, kad ir 
nauj iesiems s t ebuk l ams bus 
tokių p a t gabių kronikininkų, 
kaip Alfred Er i ch S e n n ir 
Hedrick Smith. 

(a. CLIU 

das Juozaitis, Antanas Terleckas 
ir kitais. 

Dėl prelegento plataus politinio 
akiračio, g i laus š iuola ikinių 
įvykių Lietuvoje s u p r a t i m o , 
reikia manyt i , kad paska i t a 
sukels didelį susidomėjimą. Po 
paska i to s b u s vaišės . Šią 
programą remia: The Illinois 
Humanities Council, The Natio
nal Endowment for the Humani
ties i r The Ill inois Genera l 
Assembly. 

http://rt.de

