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Prozininkas, aktorius, politinis kalinys
Su rašytoju Eugenijum Ignatavičium

nesuvokė, kad tapo suaugusiųjų
aukomis: tai ir yra tragiškiausia.

kalbasi Julius Keleras

Julius Keleras: Mūsų sąmonės
taip ilgai buvo ištremtos nuo Eu
ropos, vakarietiško laisvės ir kul
tūros pojūčio. Tautos istorija buvo
lankstinėjama pagal komunisti
nius etalonus. Žmogus, neturin
tis galimybių ieškoti savo tapaty
bės, išnykdavo alkoholio, apatijos
ar kitokiame tvaike. Tų kelerių
— pozityviai svaigių — metų už
karda dar nepakeitė mūsų abso
liučiai. Kaip manote, kada tai tu
rėtų įvykti?

Julius Keleras: Manding, šaukiama ir žavi. Dabartinė —
kiekvienas šios žemės lietuvis tu sutrikusi, bet smagi, besiruošian
ri savo Lietuvą — savo lietuvišką ti tapti iš naujo. Mano karta
tikrovę ir savo lietuvišką viziją. išvys tik jos pradžią, pirmąjį
Skirtingos kartos ją skirtingai tapsmo periodą, kylančią naują
aprašytų, įvertintų, susumuotų. jos bangą. Kol bus asmenybių,
Tarkim, Jūsų karta — kalinta, lietuviško, kartais pražūtingo,
vežta į sibirus, versta vergauti bet ir išganingo idealizmo, ro
komunizmo šmėklai, ir mano mantikos, tol bus Lietuva.
Visi mes dar alsuojame Lietu laisvinti iš neteisėto savęs paže
karta, brendusi po ne mažiau
vos nepriklausomybės atstatymu. minimo, manant apie save tik
Julius Keleras: Draugo skai
veidmainingu Brežnevo epochos
Tas laimėjimas, atrodo, atėjo kaip apie menkystę. Dievas nėra
ženklu. Skirtingos išeivių kartos tytojams būtų įdomu sužinoti Jū
mums tarsi lyg per daug staigiai. tokios nuomonės apie mus. Mes
irgi labai skirtingai mato Lietu sų — prozininko, aktoriaus, poli
Tiesa, mes jo laukėme nekantriai esame didelė vertybė Dievo požiū
vą. Kokia būtų Jūsų, Eugenįjau, tinio kalinio, Sąjūdžio Seimo ta
ir viską darėme, kad jis greičiau riu. Ir lietuvių tauta Jam yra
rybos nario — gyvenimo metme
Lietuva?
ateitų, tačiau tie įvykiai, susiję su tokia vertybė. Kitaip Jo Lietuvą
nis, tėvų istoriją.
Lietuvos išsilaisvinimu, mums gelbstinčios veikios mes negalime Eugenijus Ignatavičius: Mano
Eugenijus Ignatavičius: Ma
daro įspūdį, lyg kad čia kažkas išsiaiškinti.
Lietuva — grumtynių laukas. Ja
no
abu tėvai kaimiečiai, pasitu
darėsi virš mūsų galvų, virš mū
Tačiau tai lietuviškai visuome me rungėsi dvi pasaulio galybės,
rinčių
ūkininkų vaikai, giliai ti
sų planavimo.
nei, kuri gyvena pasaulio atviry dvi žmonijos epidemijos — bolše
kintys.
Mama iš Vadžgirio para
Dėl to yra psichologinio pagrin bėje, tautiškumo išlaikymas pa vizmas ir fašizmas. Paskui už sa
do šiuose įvykiuose matyti mus silieka tokiu uždaviniu, kurio dar vo teisę būti lietuviais kovojo pijos, o tėvas iš Kalnujų, vėliau —
laiminančią Dievo veiklą. Mums, reikia siekti. Modernių susisie mano genties broliai. Ši kova, Paupio. Ne itin laimingi buvo,
kaip protingiems šių nuostabių kimo priemonių lengvumas daro matyt, tęsėsi ilgai — Lietuva gali gyvendami nelengvą kaimiečių
įvykių stebėtojams, kuriems Die tai, kad tautinės charakteristikos būti nuolat atkovojama. O šiaip gyvenimą. Prieš pat karą tėvas
vo Apvaizda leido tai išgyventi, atsiranda pavojuje būti prarastos. tai mano rojus — mažutė Šlyną, baigė sudėti dalis broliams ir
kyla uždavinys juos kuo pilniau Bet ar. tautiškume neglūdi verty jaukus Užraguvių slėnis, buvę seserims, o’ kai pradėjo gyventi
suprasti ir į juos žiūrėti kaip į bių, kurias reikėtų išlaikyti? Tie namai, senos trobos su šimta „dėl savęs”, viską atėmė karas
mums daromą Dievo iššaukimą sa, atsiranda tautiškume per mečiais klevais, guobomis ir ir Tarybų valdžia. Būdamas 12
veikti šių naujų įspūdžių paska didelių ambicijų ir nesąmonių, ąžuolais, koplytstulpiu, vešliais metų netekau tėvo, mirė sunkiai
sužeistas darbo metu, motina —
tinimo šviesoje.
kurias įvairios tautos yra paliudi; slėniais — šį rojų tebesapnuoju. šviesiausia iZ&tno meilė ir ‘ar
Ką šis paskatinimas reiškia, tai jusios savo žiaurumais ir preten Juk tai į jį įsibrovė karai, atėjo
timiausias vienintelis šios žemės
yra mūsų mokslinio tyrinėjimo zijomis. Bet ar dėl to reikia at rusai ir vokiečiai, tankai ir smur
objektas. Dievas nori mūsų pro sisakyti tų giliai žmogiškų verty tas, šaudyti varomų žydų eilės draugas — mane paliko prieš
šešerius metus. Auklėjo kata
tingo studijavimo išsiaiškinti bių, kurias tautos yra sukūrusios Raseinių gatvelėse, vėl frontas ir
likiška dvasia, draudė kištis į Eugenijus Ignatavičius
tiems uždaviniams, kurie naujo ir per šimtmečius išlaikiusios? vėl rusai — įžūlesni, žiauresni.
politiką, troško, kad mokyčiaus
je situacijoje iškyla prieš mūsų
Moderni krikščioniška visuo Pilni miškai paslaptingos par
akis.
menė per keletą pastarųjų šimt tizanų jėgos, miško broliai — ir amžiams palikčiau kaimo
malonumu tęsęs šią veiklą, bet
Galbūt pirmas atsakymas, kurį mečių labai išryškino individo pažįstami, žūstantys nuo toli vargą. Nuo politikos neapsaugo
jo
—
būdamas
16
metų
IX
klasėje
reikia
kažkam dirbti ir kitokius
mes galime išgauti iš savęs šių teises. Ir tai reikia laikyti krikš girdimų kulkosvaidžių ir auto
darbus, ir sąžiningai dirbti — tai
ėmiau
eiliuoti
antitarybinius
įvykių šviesoje, būtų pareiškimas čionijos laimėjimu. Bet ir ben matų šūvių, suguldyti prie vals
nemažiau svarbu.
Dievui padėkos už tai, kas yra driniai atskirų tautų pasiekimai čiaus stribukyno Šimkaičiuose ir eilėraščius, o po metų gavau ho
norarą
—
10
metų
sovietinių
įvykę, kas galėjo neįvykti ir kas yra tokios vertybės, kurių nega Raseiniuose prie Denikino namo.
Julius Keleras: Kuibyševo
lagerių pagal RSFSR b.k.58 str.
pareikalavo iš žmonių labai lima mažai vertinti. Tiesa, mes Gyvnašlių moterų eilės su lauk
hidroelektrinė — kaip ir už ką
10 I dalį ir 58 str. 11. O kaimą
mažai aukų. Visi, kurie darė dar neturime tautiškumo aptar nešėliais, terbelėm prie triaukš
Jūs ten patekote? Ar kartais dar
palikau.
Mieste per daug neprognozes būsimo komunizmo ties, kuri tiktų kiekvienam tau čio, užkaltais langais, Raseinių
sapnuojate tuos laikus?
žlugimo, neįstengė jo suprasti ki tiškumui ir kartu būtų saugi nuo kalėjimo. Mano Lietuva — Žal vargstu, bet tikrą gyvenimo pa
Eugenijus Ignatavičius: Ma
taip, kaip milžiniško kraujo pra iškrypimų. Bet tai nėra lengvas girio dvelksmas, Stonų plynėse laimą pajuntu tik kaiiųo aplin
no laimei į tą pragaro angą
koje,
gamtoje.
liejimo būdu. Bet tos prognozės uždavinys, nes mes neturime nei ties Raseiniais mankštinamos
neišsipildė. Šį savo supratimą žmoniškumo aptarimo. Tiek tau Vytauto bajorų kariaunos; dau
Mane žavėjo dvi mūzos — lite patekau, galima sakyt, laiku:
mes galime pareikšti Dievui gilia tiškumas, tiek žmogiškumas yra gybės pilkų vargo brolių — darbš ratūra ir teatras. Taip ir nenusi Stalino mirties išvakarėse. Tik
padėka Jam.
tokios vertybės, kuriomis mes gy čių ir orių, iki graudumo nuošir stovėjau, tebetrypiu ant abiejų dvejus metus teko padirbėti „gar
I savo padėką Dievui nežiūrėki vename. Mes galime lengviau tu džių ir naivių — gyvenimai, dra svarstyklių. Tai negerai — manęs bingose komunizmo statybose”
me kaip į nereikšmingą ar maža rėti neigiamą žmogiškumo aptar mos, žūtys. Mano gatvės — spro vieno per maža tokiom įnoringom Kuibyševo hidroelektrinėje. Ten
vertį dalyką. Jis toks nėra jau ti. Mes kartais sakome: tai ne- gimai ir kritimai, aušros ir pleš ir reikliom damom, nespėju ap su šunimis ir ginkluotom sargy
bom Digulių kalnų fone išsiri
vien dėl to, kad jis yra retas da-\ žmoniška. Panašiai yra ir su tau kantys saulėlydžiai virš giraičių. tarnauti ir įtikti. O Seimo nariu
lykas. Kaip mūsų padėkos vieni tiškumu. Mes nesunkiai pastebi Didesnė jos dalis jau ten, nepri- tapau iš karto. Būčiau ir toliau su kiuodavo kas rytą plentuose kone
pusė milijono katorgininkų ir
kitiems nėra menkas dalykas, pa me tautiškumo iškrypimus. Ieš
darbo bataliono kareivių. Buvau
našiai ir mūsų padėka Dievui kant tautiškumo aptarties, gal
jaunas, tad visos naujovės buvo
turi atitinkamą atsiliepimąjįš Jo būt galima į ją įimti šį sakinį: je ir taip jį prarasti. Bet pačios kontempliacija. Bet kas yra kon
pusės. Būtų laikas mums įsisą Tautiškumas yra tokia vertybė, mūsų gyvenimo aplinkybės, gy templiacija? Ji yra žmogaus pro įdomios. Dirbau lietuvių brigado
moninti, kad Dievas yra mus su be kurios nėra įmanomas pilnas venant kitataučių tarpe, mus ver to pastanga protingai apdoroti se, neišmokau ten net rusiškai!
Neseniai iš sapnų karalijos
kūręs laisvus, jokiu būdu ne tam, žmogiškumas.
čia, kad mūsų tautiškumas nepa Dievo duotas tiesas, atsižvelgiant
kažkur
pasitraukė įžūlūs ir ciniš
kad mes galėtume nusikalsti, bet
Tautiškumas yra labai jautrus sidarytų nepriimtinu dalyku kitų į tuos uždavinius, kuriuos mums
ki
saugumiečiai,
nuolat mane
ypač tam, kad su panašia drąsa dalykas. Jis yra jautrus dviem tautų tarpe.
pats gyvenimas iškelia. Toks
persekioję
ir
tempę
atgal į saugu
ir laisve kooperuotume su Dievu atžvilgiais. Jį yra labai lengva
Šiais metais sukanka 80 metų žmogus Dievo apreiškimo nepa
mo kameras.
Jo veikloje. Dėl to kiekvieno ir prarasti, bet taip pat lengva yra nuo ateitininkų sąjūdžio pradžios. lieka tūnoti negyvoje būklėje, bet
kiekvienos mūsų padėka Dievui iš jo padaryti tarptautinę blogy Ta proga gali kilti klausimas, ko su juo veikia savo prote ir savo • Julius Keleras: Kada suvokė
už Lietuvos nepriklausomybę bę. Mes, gyvendami pasaulio at vertas yra ateitininkiškumas. .uždaviniuose.
te, jog esate kultūros žmogus? Ar
bus mūsų dalies įdėjimas į tą virybėje, esame verčiami kreipti Kai kam jis gali atrodyti kaip
Kaiptik giliai tikintiems žmo tai, apie ką svajojote jaunystėje,
Dievo darbą, kurį Jis yra atlikęs daug dėmesio į abu tautiškumo tam tikras krikščioniškumo su nėms yra daromas priekaištas, pildosi, gal net išsipildė?
mūsų tautoje.
pavojus. Mes turime saugotis menkinimas. Bet iš tikrųjų jis kad jie savo gyvenime nėra tokie
Eugenijus Ignatavičius: Tai
Kad tai mes galėtume padaryti, žvelgti į tautiškumą kaip į maža toks nėra. Aš jį norėčiau padidinti realūs, kaip savo tikėjime. Dėl to
suvokiau
pradėjęs skaityti, kai po
mums reikia visų pirma save iš- vertį dalyką žmogaus samprato- krikščioniško Dievo apreiškimo šitaip suprasta kontempliacija
ranka pakliuvo vyresnės klasės
yra gyvai reikalinga krikščioni
jai. Lietuvis inteligentas turi trečiokės Tamulytės rašinėlis
apie pavasarį. Pastėrau iš nuos
pareigą atsiliepti į Dievo žodį,
tabos, kad žodžiai gali turėti spal
V
kurį jis išgirdo apreiškime. Dėl to
vų, kvepėti, skleisti garsus, melo
dabar ateitininkiškai šviesuome
dijas, mirguliuoti kaip ir pati
nei gyvenimas kelia uždavinį ras
gamta.
Nį
ti tautiškumo formą, gyvenant
Tautiškumas pasaulio atvirybėje • Kalbasi Julius Keleras ir Eugenijus IgAntras momentas: kukli medi
pasaulio įvairių tautų atvirybėje.
nė Paupio bažnytėlė, vargonėlių '
natavičius • Kristupas Lekšas (1872-1941) • Algirdo Landsbergio pjesė
muzika ir anapus, žvakių šviesoj,
Kun.
Vytautas
Bagdanavičius
Slovėnijoje * Apie Birutės Jonuškaitės apysaką • Sigitos Šulaitytės eilė
plazdantys neregėti pasauliai,
raštis • Virginijos Šiaučiūnaitės grafika • Los Angeles Dailiųjų menų
* Pamokslas, pasakytas per šie tolimos erdvės...
klubas • „Lietuvos prisiminimai” Clevelend’e • Adventinis seminaras
Mano gyvenime beveik niekas
metinio Ateities savaitgalio šv. Mi
šias Palaimintojo Jurgio Matulaičio neišsipildė. Priskirčiau save
• Chicago’s teatruose
misijos bažnyčioje, Lemont, Illinois, Čechovo „Žuvėdros” Sorino
lapkričio 17 dieną.
žmonių kategorijai -r „žmogus,

„Lietuvą Dievas
apveizdi ir gina...”

Siame numeryje:

Eugenijus Ignatavičius: Taip,

Jono Tamulaičio nuotrauka

kuris norėjo”. Per ilgai žiūrėjau
j žvaigždę, spindinčią gyvenimo
priekyje ir nepajutau, kaip ji
atsidūrė už nugaros ir ėmė tolti.

Julius Keleras: Gaila, jog tiek
mažai žmonių tegalėjo išgirsti Jū
sų pasakojimą apie ekspediciją
prie Laptevų jūros. Ką dabar papasakotumėt tiems, kurie Jūsų
dar negirdėjo?

Eugenijus Ignatavičius: To
kie dalykai nėra pakartojami. Aš
pąjutau sielų kontaktą ir galią
prikelti anuos — mirusius ir juos
supažindinti su gyvaisiais. Tai
gyvas kūrybinis — aktoriaus ir li
terato — procesas. Tokios būsenos
retai teaplanko. Gal tai ir yra
plunksnos brolių pašaukimas.
Esu dėkingas savo klausytojams,
kurie mane įkvėpė. Tai padės
grįžti prie kūrybos. Ekspedicija
prie Laptevų jūros, ko gero, bus
palikusi gilesnius įspūdžius negu
į daugelio svajotą palaimos šalį,
kurioj viešiu dabar. Gaila, kad tą
penktadienio vakarą [Balzeko
Lietuvių kultūros muziejuje šių
metų spalio 11 dieną] antrąją
programos dalį nuskėlė perkū
nas.

mes buvome didesni tremtiniai,
gyvendami Lietuvoje, negu mūsų
broliai, išvežti į Sibirą ar patys
pasitraukę į Vakarus. Mes po ko
jomis turėjome protėvių žemę ir
daugiau nieko. Buvo likusi tik
teisė mirti, o ne būti lietuviu.
Kaip įmanydami laikėmės įsiki
bę vienas į kitą. Tačiau ar tai
nebuvo panašu į tą badaujantį
Rusijos vaikelį, kuris iš savo nuo
bado pragraužtų pirščiukų čiulpė
kraują. Jokių komunizmų mūsų
sąmonės nepriėmė, o vakarietiš
ka kultūra, — ją laižėme kaip
cukrų per stiklą. Mano karta
bent kūdikystėj dar gėrė laisvos
Lietuvos pieną. Paskanavome
nors uodegytę nueinančios lais
vos Lietuvos, sutikom laisvai
galvojančių žmonių, kurių išdi
džius nugarkaulius traiškė ir
murkdė į purvą KGB mašina.
Paskui užsisklendėm ir gerokai
sustabarėjom, sužvarbom besi
gindami nuo raudonojo vėžio
išsigimstančių ląstelių. Išmokom
gyventi nuolat jaudindamiesi, bi
jodami kompromisų, tyliai ar pa
šnibždom protestuodami. Įpratom
gyventi konfliktuodami, įtampoj,
vedančioj į paranoją. Normalus
gyvenimas neretai mums atrodo
per paprastas, netgi miesčioniš
kas. Patekę į laisvę mes kaip tas
juodbėris, ariant lauką, plūgui
išnirus į išpurentą žemę, ima
blaškytis į šalis, bėgti risčia,
dairytis atgal — kas čia atsitiko,
kad taip staiga lengva ir papras
ta. Laisve naudotis ir ją pilnai pa
justi gali tik laisvėje gimęs ir
užaugęs žmogus. Mes sugebėsime
prie jos tik pritapti. Nežinau, ar
mus kada nors apleis įtarimas,
kad kas nors slapčia vėl į ją
kėsinasi..
Julius Keleras: Ministerįja, te
atras — Jūsų veikla?

Eugenijus Ignatavičius: Mi

nisterijoje dirbu pirmus metus.
Labai dvejojau — eiti ar ne, bet
nusvėrė teatro kompleksai, tūnantys pasąmonėje — o gal dar
ką nors gero padarysiu teatro la
bui. Nors iš tikro jam daugiau
galima padėti, parašant gerą
Julius Keleras: Aną vakarą pjesę. Neprošal, žinoma, šiais lai
Jūs labai įtaigiai kalbėjote apie kais literatui ir šiokia tokia alga.
vaikus tremty. Gal pavyktų dar Draugai apeliavo net į mano pi
lietinę sąžinę, kad imčiausi šio
sykį tą atgaivinti?
darbo — padėti teatrams išbristi
Eugenijus Ignatavičius: Tai iš krizės, pereiti į naujas organi
buvo skaudžiausia drama. Suau zacines struktūras, įvedant laiki
gusių sielos labiau užgrūdintos, nas darbo sutartis. Tam reikalui
sudiržusios, turi apsigynimo prie reikia versti viską aukštyn ko
monių, dvasinės atramos taškų. jomis, kurti naujus teatro įstatus,
O vaikai, paaugliai priima pasau- reikalauti iš vyriausybės naujų
H naiviau, tikėdami jo gerumu, darbo įstatymų. Reikia mokytis
Likimo atšiaurumas jiems dvigu teisės mokslų, tapti valdininku,
bai skaudesnis. Likę amžino įšalo o gal net savo brolių aktorių prie
žemėje nekalti jų kūneliai švječia šu. Tai nelengva. Pavyks įvykdy
angelų šviesa — tai Lietuvos ti reformas ar ne, parodys laikas.
šventieji. Apie juos kalbant, Jei matysiu, kad nieko gero nega
ašaros veržia gerklę ir sunku liu nuveikti teatrų gyvenime, tą
rasti žodžius... Jie gi taip ir
(Nukelta į 3 psl.)
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Tu, žemė manųjų, garbės taip pilna...”

Penkiasdešimties metų sukakčiai nuo Kristupo Lekšo mirties
VALTERIS BENDIKAS
„Leisk man mirt, kol dangus
giedras” — tokiais žodžiais Kris
tupas Lekšas susikūrė eilėraštį
savo laidotuvėms. Bet kada po
sunkios ir ilgos ligos atėjo laikas
1941 m. kovo mėn. 30 d. užmerkti
amžiams akis, dangus nebebuvo
giedras, jį dengė tamsūs karo
audros debesys. Net bažnytinės
apeigos lietuvių kalba buvo už
draustos. Kad prie jo kapo Klai
pėdos krašto Laugalių kapinėse
Katyčių evangelikų liuteronų
kunigas Strazdas vis vien išdrįso
lietuviškai perskaityti nors
trumpą ištrauką iš velionio savo
laidotuvėms sukurto eilėraščio,
parodo kunigo drąsumą. Velionis
dar prieš mirdamas žinojo, kad
prie jo kapo laidojimo apeigos
nebus jo tėvų kalba, todėl prašė
savo žmonos, Anės Šaulytės, (lyg
atspėdamas ateitį), kad nacių
galybei sugriuvus, būtų prie jo
kapo pakartotos laidojimo apei
gos motinos kalba. Mirusiojo
vienintelis sūnus Gustavas Adol
fas tuo metu, kaip Kraštui nepa
tikimas asmuo, negalėjo palydėti
savo tėvo į amžiną poilsio vietą,
jis buvo ištremtas iš tėviškės į Vo
kietijos gilumą.
Kristupui Lekšui lietuviškoji
motinos kalba buvo viskas; jis ją
vertino, jis ją brangino. Jam 1872
m. rugpjūčio 31 d. gimus Dėkin
tuose, lietuvių kalba vietinėse
mokyklose jau blėso. Pradžios
mokykloje jau reikėjo mokytis vo
kiškai. Bet ir čia jo tautiniai
pojūčiai nenukentėjo, jis liko tvir
tas, apsisprendęs lietuvis. Jis
dažnai sakydavo: „Juk reikia
būti tuo, kuo Kūrėjas leidęs. Jei
nutolsi nuo tautos, tai negalėsi
būti doras, nes tavo paskirtis būti
tuo, kuo turėtum būti...”
Jau pačioje jaunystėje įsitrau
kia į politinę veiklą. 1895 metais
uoliai talkininkauja parašų
rinkime peticijoms, kuriomis
buvo kreipiamasi į Vokietijos
kaizerį dėl lietuvių kalbos su
grąžinimo į vietines mokyklas ir
turėjimo lietuvninkų atstovų
Vokietįjos Reichstag’e. Trečiai
peticįjai buvo surinkta net 27,000
parašų. Šios pastangos nebuvo
bergždžios: į Vokietijos Reichstag’ą pateko iš Klaipėdos apygar-
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Kristupas Lekšas (1872*1941)

dos lietuvninkų atstovu kun. dr.
Vilius Gaigalaitis (net trims ter
minams) ir iš Tilžės apygardos dr.
V. Stepulaitis (vienam 1913 me
tų terminui). Jeigu politiniuose
susirinkimuose atsirasdavo truk
dytojų šio jaunuolio prakalboms,
jis jiems atsakydavo: „Jūs norite,
kad aš kalbėčiau vokiškai? Pasa
kykite varnai, kad ji suoktų kaip
lakštingala. Visagalio valia mes,
lietuvninkai, turime gražią moti
nos kalbą”. Kur tik būdavo reika
linga pagalba, ten jis jau skubėjo
padėti. Jis dirba už kelis, kviečia
ir kitus nenuleisti rankų, esą tau
tiniai dirvonai laukiantys artojų,
kurie dvasios sėja augintų tautos
stiprybę. Visą savo gyvenimą
Kristupas Lekšas nepailso dirbęs
visuomenini darbą. Jis įsteigia

Kristupas

Plaškiuose jaunimo draugiją
„Liepą”., Vyžiuose „Ąžuolą”,
Katyčiuose „Vainiką”, lietuvnin
kų sueigose sako prakalbas, dek
lamuoja savo sukurtus eilėraš
čius.
Kristupas Lekšas mėgo poeziją,
mėgo ją ir pats kurti. Vos su
laukęs 16 metų jau lanko lietu
viškus susirinkimus, skaito juo
se savo parašytus eilėraščius,
įvairioms šeimyninėms lietuv
ninkų šventėms sukuria toms
progoms taip pat atitinkamus
eilėraščius, kuriuos mėgdavo visi
pasiklausyti. Jis išleidžia 1908 ir
1922 metais dainelių ir šiaip pa
saulietiškų eilėraščių rinkinį,
pavadintą Rūtų vainikėlis, kuris
pamaldiems lietuvninkams visai
nebuvo prie širdies. Bet dėl šių

(1872-1941)

PROLOGAS
Kur kalnas Rambynas lyg sveikindams
moja,
kur mūsų sens Nemuns per lauką banguoja,
kur tamsiosios girios lyg šlamšdamos šneka,
kur Jūra, Šešupė į Nemuną teka,
kur mūsų probočiai gyvenę yra,
čia mūsų tėvynė, graži Lietuva!
Kur kartą vargingi žvejų tik kiemeliai,
o šiandien per mierą jau gražūs miesteliai,
kur dar iš senovės lietuvių viens kalnas,
senasis Rambynas, mums likęs yr vainos,
apieros akmuo kur stovėjęs yra:
čia mūsų tėvynė, graži Lietuva!

Dienos šios paminklą šiandien
gruntavokim,
ant kalno lietuvių vienybėn sustokim,
uždekim, ak, meilę kožnam į tėvynę
ir tuo pagaminkim geresnę gadynę,
taisytą grožybės gamtos dyvinos
dėl gero tėvynės ir mūsų tautos.

Aukštai ten padangėse sklendž
debesėlis,
žemai čion srovingas vėl tek Nemunėlis,
pirmasis iškilęs nor vainos keliauti,
antrasis nor kalną Rambyno paplauti.
Rambyns apsodintas, bus tvirtas, negrius,
tėvynė iškelta, vainojau, nežus!

Daug yr atlikta, daug atlikti dar reikia,
1913.7.26
kačeig mūsų priešai ant mūsų ir keikia,
mokinkim ir priešą, kad kitoks pastotų,
Iš knygos Kaip ąžuole drūts prie Nemunėlio.
kad mūsų garbingo veikimo atbotų,
Iš Mažosios Lietuvos XIX a. — XX a pradžios lietu
priešinga širdis kad pastotų rami
vių poezijos (Poezijos biblioteka, Vilnius: Vaga,
ir mūsų tėvynei nauda būt tuomi.
1986, pp. 311-312).
•

„svietiškų treilių” jo per daug
nebarė, jis liko jų tarpe toliau mė
giamas. Kad jų dar daugiau neap
viltų, jis išverčia jiems iš vokiečių
kalbos dvasiškų giesmių, kai
kurias net pats sukuria ir iš
spausdina Ziono varpelio rinkinė
lyje. Jo tautiniai religiniai eilė
raščiai pasirodydavo net anų lai
kų dienraščiuose. Tilžės keleivis,
Klaipėdos miesto dienraščiai Lie
tuvos Keleivis ir net vokiškos pa
kraipos Lietuviška Ceitunga di
džiųjų bažnytinių švenčių išvaka
rių laidose įdėdavo jo net keleto
posmelių eilėraščius — giesmes
pirmuose puslapiuose. Visada jo
se atsispindėdavo religinės ir tau
tinės mintys. Vienų Sekminių iš
vakarėse jis kreipiasi net į Šven
tąją Dvasią su prašymu: „Ūžk vė
jelį per visus, tautiškai atbun-.
dančius”. Visur ir visada jam
buvo Lietuva arčiausiai prie šir
dies. Jis rašo: „Lietuva, Lietuva,
tu meili man pasaka... už tave su
vis įstosiu, pakol gyvs, tau vis gie
dosiu...”
Pirmajam pasauliniui karui
praūžus, Kristupas Lekšas iš
renkamas Mažosios Lietuvos Ta
rybos pirmininku, siekiant prisi
jungti prie Lietuvos. O 1920 m.
kovo mėn. 20 d. kooptuojamas su
kitais mažlietuviais į Lietuvos
Valstybės tarybą, pasakydamas
ta proga Kaune jausmingą kalbą.
Klaipėdos kraštui prisijungus
prie Lietuvos, Kristupas Lekšas
buvo pakviestas pareigoms direk
torijoje.
Prieš daug metų Steponas Kar
velis, viešėjęs pas Lekšų šeimą
Dėkintuose, kartą pasidalino
savo įspūdžiais su Draugo dien
raščio skaitytojais, kuriuos norisi
pakartoti:
„įvažiavus Lekšų sodybon, at
rodė, kad pateki į gero Lietuvos
bajoro kiemą: trobos tvarkingai
stačiakampiu išrikiuotos, čerpė
mis dengtos, o gyvenamoji — di
džiulė, balta kaip gulbė, dviem
dūmtraukiais, labai gražiai šiau
dais dengta, panašiai kaip Tomo
Manno, vokiečių rašytojo, turėto
ji Nidoje. Ponia Lekšienė, liekna
ir apveidi moteris, jau belaukian
ti su kvapia kavute ir pyragais”.
Vedybinio gyvenimo 25 metų
sukakti Lekšai šventė 1929 me
tais birželio mėnesį labai iškil
mingai. Erdvi sodyba pilna žmo
nių. Dalyvavo gybernatorius A.
Merkys ir daug kitų pareigūnų.
LekšiT šeimoje buvo paprotys
prieš valgį visada pasimelsti. Ir
ta proga šeimininkas pradėjo
savo parašytą maldą. Dėkojo
Dievui už visas malones, ypač,
kad suteikė jam sūnų, kurį čia
pat įpareigojo viską aukoti
Lietuvai. Po gubernatoriaus A.
Merkio kalbos, Lekšo giminaitis,
Evaldas Balčys, pats akom
panuodamas vargonais, sugiedo
jo .Lietuviais esame mes gimę’.
Kalbėjo giminaitis Martynas
Gailius, išauginęs tris sūnus
lietuviška patriotine dvasia.
Žilagalvis senelis M. Gailius
sakė: .Nesibaiminkime mes, lie
tuvninkai, kančios dėl Lietuvos.
Kančia padarysianti stipresniais
lietuvninkais. Jei mano sūnų-kunigą Juknaičiuose vokietininkai
apmėtė akmeniinis, dabar jis kin
kas tyresnis lietuvninkas’ ”.
Antrojo pasaulinio karo frontui
artėjant prie Dėkintų, kaip dau
gelis kitų, taip ir Anė Lekšienė,
pabūgusi karo veiksmų grėsmės,
nutarė laikinai pasitraukti toliau
į Vakarus. Kad pakelėje nežūtų
jos vyro paskutinių metų kūryba,
likusi keliuose sąsiuviniuose, iki
sugrįžimo užkasė ją žemėje. Deja
likimas nelėmė jai sugrįžti namo,
jai teko 1956 m. rugsėjo 9 d. atsi
gulti amžinam poilsiui netoli
Chicago’s esančiose Betanijos
kapinėse. Taip ir slypi Kristupo
Lekšo paskutiniųjų metų kūryba
toje žemėje, apie kurią jis 1901
metais rašė: „Tu, žemė manųjų,
garbės taip pilna, senolių garsių
jų, vietelė prakilna”.

Tilžės Akto įpareigojimo keliu
Mažosios Lietuvos Tautinė
Taryba 1918 m. lapkričio 30 d.
Tilžės Akto deklaracija paskelbė
♦’
pasauliui to krašto prisijungimą
prie tada jau nepriklausomam
fe <
gyvenimui atsistatančios Lietu
vos valstybės. Deja, tik nedidelei
šiaurinės Mažosios Lietuvos
■r
daliai — Klaipėdos kraštui
sukilimo keliu 1923 m. sausio 15
Mažosios Lietuvos T autinės Tarybos
d. pavyko įgyvendinti tos deklaracijos siekius. Didžioji gi to
AKTAS
krašto dalis pietinėje Nemuno pu
sėje liko Vokietįjos gniaužtuose.
■AjsizicliĮdaaii I tai. kml viską*. ka« yra, turi teise
Mums gerai žinomas Mažosios
tyvuoli. ir i tai. kad mes I umvlal Cianai Prūsų Lie
Lietuvos ir jos gyventojų likimas,
tuviu evveiiaatlejl sud.irmtu- tilo krašto lirventojų
kai Antrojo pasaulinio karo pa
douguomrnę. reikaląHimne mes i emdamirH ant VIIbaigoje jį laimėję sąjungininkai,
wno Tautu paties .Tpihoimditno teisės, pri^laudinią
Stalino įtaigaujami, sutiko tos
MaiosioN I. i e i u v <» s prie Didilosioa Lie
srities administravimą laikinai
tuvos Visi mavo p.u .imi sit.i pareiAklmą priiman
tieji pasižada, visas savu icų.is už ivykdiuirių minėte^
pavesti Sovietų Sąjungai. Skau
Niekio paAvęsil.
džiai tokį neteisingą nuosprendį
pergyveno karo veiksmų iš savo
krašto išblokšti mažlietuviai.
Prūsų Lietus os Tautinė Taryba.
Laisvajame pasaulyje atkurta
z vl-į
ai j -.
41Mažosios Lietuvos Tautinė
Taryba, vėliau persiorganizavusi
... #
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į Mažosios Lietuvos Rezistencinį
sąjūdį, memorandumais atsišau
kė į didžiųjų Vakarų valstybių
vyriausybes, protestuodama aną
neteisingą nuosprendį ir
reikalaudama Mažosios Lietuvos
(jau Kaliningrado sritim va
dinamos) prijungimo prie Lietu
vos. Perestroikos vėjams papūtus, Mažosios Lietuvos Tautinės tarybos aktas, paskelbtas Tilžėje 1918 metų
tuo reikalu kreiptasi ir į Sovietų lapkričio 30 dieną, kuriuo pagal JAV prezidento Woodrow Wilson Tautų ap
Sąjungos prezidentą Michailą sisprendimo teisės punktus reikalaujama Mažosios Lietuvos susijungimo su
Gorbačiovą. Dabar, Lietuvai ne Lietuva.
priklausomybę, atgavus, apeliuo
dama į jos Parlamentą ir Aukš nešamas JAV, Lietuvos ir Mažo- 1 Algis Regis, šią vasarą lankęčiausiosios Tarybos pirmininką sios Lietuvos vėliavas sekė 8*8 Mažojoje Lietuvoje, apsakė
Vytautą Landsbergį, skatinant šaulių, jūros šaulių, Lietuvos apgailėtiną to krašto būklę —
susirūpinti Mažąja Lietuva.
karių veteranų-ramovėnų ir padarinį dabartinių kolonistų
Lietuvių visuomenė ir patrio mažlietuvių vėliavos. Sugiedojus ignorantiškumo, tinginystės ir
tinės organizacijos išeivijoje Tautos himną, lietuvių evangeli netikrumo jausmo. Pasibaisėtinai
remia Mažosios Lietuvos Rezis kų liuteronų vyskupas Hansas atrodo sugriauti miestai ir
tencinio sąjūdžio veiklą, vykdant Dumpys invokacija dėkojo Dievui kaimai. Ypač graudus vaizdas
Tilžės deklaracijos signatarų tes už grąžintą Lietuvai nepriklau buvusiame puikiajame Karaliau
tamentinį įpareigojimą rūpintis somybę ir prašė palaimos Mažo čiuje. Pusšimčiui metų nuo karo
Lietuvos patrimonįja, ir teisėto sios Lietuvos Rezistenciniam 1 praslinkus, teberiogso apšiukšlintautos paveldo pripažinimo sąjūdžiui jo darbuose ir siekiuose. ti pastatų griuvėsiai, o upės pa
reikalavimą. Vis didėjančio Dėmesingai išklausytas Kurto verstos dvokiančių atmatų
dėmesio ir pritarimo susilaukia Vėliaus sklandžiai skaitomas srutynais. Apleistas kraštas
ma ir nepriklausomybei atgimu Tilžės Aktas, 1918 metais pasi šaukiasi lietuvių tautos dėmesio.
Šią būklę Algis Regis iškėlė ir
sioje tėvynėje, kur mažlietuviai rašytas kelių dešimčių ryžtingų
jau buriasi į draugijas ir pradeda kovotojų dėl lietuvybės ir Mažo savo kalboje Vilniuje, Lietuvos
vystyti vis platėjančią įvairiopą, sios Lietuvos prisijungimo prie Parlamento darbo sesijos metu.
ypač kultūrinę veiklą. Išeivijoje Lietuvos valstybės. Ne vienam jų Mažosios Lietuvos Rezistencinio
mažlietuvių eilės retėja, bet jie dėl to vėliau teko kentėti nacių sąjūdžio vardu atsišaukė į
savo ryžtingumu patraukia vi kalėjimuose ar net gyvybę pra parlamentarus, ragindamas ne
suomenę, gausiai dalyvaujančią rasti. Atsistojimu ir susikaupimo delsiant susirūpinti Mažąja
Lietuva, kaip teisėta mūsų tautos
jų renginiuose, susirinkimuose, minute pagerbti mirusieji.
ypač kasmetiniuose Tilžės Akto
Mažosios Lietuvos Rezis žeme. Be Mažosios Lietuvos
minėjimuose. Tinkamo dėmesio tencinio sąjūdžio pirmininkas bendroje Lietuvos valstybėje ne-,
susilaukė ir šįmet spalio 10 dieną Algis Regis paskaita „Mažoji bus įmanoma pilna nepriklau
Chicago’je, šaulių namuose, reng Lietuva šiandien ir ateities per somybė. Sovietams pasilikus
ta Tilžės Akto deklaracijos 73-čios spektyvoje” trumpai apžvelgė tame krašte, mūsų tėvynė taptų
sukakties minėjimo akademija su Mažosios Lietuvos istorinę prieangiu sovietiniam „Drang
puikia koncertine dalimi,
reikšmę Lietuvai praeityje, kai nach Westen”, rusams ir kitiems
Minėjimą pradėjo Mažosios nuo pat šio milenijumo pradžios slavams nuolat plūstant į Kara
Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio to krašto gynėjai savo drąsa ir liaučių. Laikas ryžtingai veiklai,
pirmininkas Algis Regis, pa gyvybės auka, tarsi kruvinu pasitinkant savo siekių teisė
sveikindamas gausiai susirinku skydu, dengė visos lietuvių tautos tumu. Dvejojantiems šių pastan
sius dalyvius. Išvardindamas likimą nuo pražūties, suplanuo gų realumu tenka priminti, kad
šaulių, jūros šaulių, ramovėnų, tos ir be perstojo per šimtmečius realizmui susidūrus su stipriu
mažlietuvių ir kitų organizacijų vykdomos krikščionybės įvedimo idealizmu, laimi idealizmas.
vadovus, sveikinimu padėkojo ir tautiškai ir kultūriškai žlugdomi, Paminėjo daugelį tokio idealizmo
pagerbė jų atstovaujamus orga- jie vis dėlto neprarado savo pergalės pavyzdžių, jų tarpe Klai
nizacinius vienetus.
egzistencijos Baltijos gyvenimo pėdos išsivadavimą, Vilniaus
Minėjimą vesti pakviesta dailiu erdvėje iki pat Antrojo pasaulinio grąžinimą Lietuvai, dabartinį
mažlietuvišku tautiniu drabužiu karo holokosto. Džiaugdamiesi Lietuvos atgimimą, nepriklau
pasipuošusi Lietuvos pajūrio Lietuvos nepriklausomybės at- somybės atstatymą. Baigdamas
dukra Aldona Buntinaitė. Gražia gavimu, neturime moralinės tei- paskaitą, Algis Regis kvietė visus
klaipėdietiška tartimi pasidžiau- sės užmiršti Mažosios Lietuvos jungtis akcįjon tęsti Tilžės Akto
gusi susirinkusių gausa, iškilmes skaudžios tragedijos ir senųjų signatarų įpareigojimą, siekiant
pradėjo pakviesdama įnešti vėlia- lietuvių ir prūsų prailgusių lais sėkmingo jo įgyvendinimo.
Vėliavų tarnybai išnešus vėlia
vas. Šaulių vėliavų tarnybai vės kovų testamento gyvajai
vas, scenoje pasirodė viešnia,
vadovaujant, darnioje eisenoje tautai.
Vilniaus operos solistė Gražina
Apanavičiūtė. Akompanuojant
pianistui Thomas Zeman, solistė
daugiau negu 20 minučių koncer
tine programa žavėjo klausytojus
puikiu ir jausmingu dainavimu,
atlikdama kompozitorių A.
Bražinsko, A. Kačanausko, V.
Juozapaičio, J. Tallat Kelpšos, V.
Mikalausko, A. Raudonikio ir K.
Vasiliausko kūrinius. Daininin
kei įvertinimas išreikštas gau
siais plojimais ir puošnia gėlių
puokšte. Padėka priklauso ir kon
certinės dalies mecenatui Kurtui
Vėliui.
Aldonai Buntinatei vado
vaujant, minėjimas buvo baigtas
Mažosios Lietuvos himnu „Lietu
„Neringa ir Naglis”, 1964 viais esame mes gimę”. Prieš iš-'
Aldona Skirutyte
Grafika
(Nukelta į 4 psl.)
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Algirdo Landsbergio „Idioto pasaka” Slovėnijoje
Šių metų spalio 4 dieną Kraųj
teatre prie Ljubljanos įvyko Al
girdo Landsbergio pjesės „Idįoto
pasaka” (pagal Dostojevskio ro
maną) premjera slovėnų kalba.
Pjesę pastatė vienas žymiųjų bu
vusios Jugoslavijos režisierių,
Slovėnų teatro akademijos pro
fesorius Zvone Šedlbauer. Savo
komentare išeivįjos lietuvių spau
dai jis rašo: „ .Idioto pasakos’
premjera buvo graži, recenzijos
labai geros. Spektaklis buvo iš
oriniai asketiškas, bet vidiniai
labai dinamiškas. Mūsų publikai
ypač patiko antroji dalis, dėl jos
labai aktualių asociacįjų. Rogožino tekstas ir jo .rusiškas’ mono
logas buvo išklausyti visiškoje
tyloje. Labai šilti ir ilgi plojimai
spektakliui pasibaigus!”
„Dabartinė atmosfera Jugoslavįjoje labai apsunkino spektaklio
paruošimą. Siautė karas, aktoriai
buvo privačių problemų išvargin
ti. Mūsų Muškinas (puikus akto
rius) su savo jauna, nėščia žmona
persikėlė į Kopenhagą, į jos gim Režisierius, Slovėnų teatro akademijos profesorius Zvone Šedlbauer, dirbęs
tąją Daniją. Vos tiktai gimė jo sū visuose Slovėnijos teatruose, Jugoslavijoje ir JAV.
nelis ir Slovėnijoje pasibaigė ka
ro Veiksmai, jis sugrįžo į Ljublja- „Apokalipsė epilepsijoje”. Palan nu”, Tadej Četar palygino „Idio
ną ir mes toliau kūrėme spektak kūs atsiliepimai pasirodė laikraš to pasaką” su JAV TV serija
lį”.
čiuose Gdas gorenjske (1991 m. „Twin Peaks”: „kaip režisieriai
„Rogožino rusiškose idėjose visi spalio 8 d.) — „Minties ir jausmo John Waters ir David Lynch
įžiūrėjo serbiškąją ortodoksiją. derinys... Esė apie rusišką sielą ir užmušė Laurą Palmer, taip
Man itin malonu, kad pjesė labai žmogiškąją būtį”, Delo (1991 m. Landsbergis nugalabijo Nastasją
patiko jaunimui”.
spalio 10 d.), Slovenec (1991 m. Filipovną”. Jam aštriai atsakė
Spektaklio programoje išspaus spalio 7 d.). Pasigirdo ir kontro profesorius S. Kolar (Dnevnik,
dintas išsamus slovėnų drama versija: laikraštyje Dnevnik (1991 1991 m. spalio 11 d.), apkaltinęs
turgo Igor Lampret’o straipsnis m. spalio 8 d.), Dostojevskį pava jį „šventu nežinojimu” („Dosto
apie „Idioto pasaką”, pavadintas dinęs „Sovietų literatūros milži- jevskį] in Twin Peaks”).

Prozininkas, aktorius,
politinis kalinys...
(Atkelta iš 1 psl.)
pačią dieną su malonumu aplei
siu teatrų sektoriaus vadovo vie
tą ir sėsiu dažniau prie plunks
nos. Dabar kasdien malšinu sąži
nės graužatį, kad vėl išdaviau
save, idėją, kuriai buvau Aukš
čiausiojo pašauktas į šį pasaulį,
dėl ko lig šiolei gyvenau. Nieko
gyvenime nėra gražesnio ir šven-1
tesnio kaip kenčiančios sielos
supiltas mažas paminklėlis —
eilėraštis, novelė ar drama. Nuo
lat jaučiu, kad darau ne tai, ką
velijo Dievas daryti tik man, o ne
kitam. Ministerijoj gali dirbti bet
kas — eilinis kritikas ar istorikas,
o kūryboj — tik tie, kurie gali
kurti.

Julius Keleras: Ar veikla mi
nisterijoje netrukdo kūrybai?
Eugenijus

Ignatavičius:

Trūksta žodžių! Ne trukdo, o žlug
do, atima visą geriausią laiką, ra
šymui beveik nieko nelieka. Da

bar tapę iš tikro nepriklausomi
turėtume savo laiką tvarkyti pro
tingiau — nebereikės vidurnakty
je bėgti į parlamento aikštę ar te
levizijos bokštą. Dedu vilčių į
naują Lietuvos darbo atmosferą.

Julius Keleras: Kaip atrodo Jū
sų akimis Lietuvos teatras da
bar?

Eugenijus Ignatavičius: Viso
se Rytų Europos — buvusios so
cializmo kalėjime — šalyse teat
rai negaluoja dėl daugelio prie
žasčių: likviduotos draudžiamų
politinių tiesų sakymo monopoli-,
jos, atgimusių stiprių ir rimtų
konkurentų — radijo, televizijos,
kino, publicistikos. Knygynus
užplūdo stipri įdomi literatūra,
laikraščiai ir žurnalai, atgimė
Bažnyčia, beveik visų protus
pasiglemžė politika. Tad teatrui
reikia gimti beveik iš naujo —
rasti burtų raktelius į žmonių šir
dis, kad jos, pavargę ir persisotinę

los metinės Lietuvių fotografijos parodos,
(Rutland, Vermont) fotografija: „Vilnius, 1991 metų gegužė".
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nuo šių metų

visom kitom pramogom, pajustų
tikrą, niekieno nenukonkuruoja
mą teatro pranašumą — šiandien
ir čia vyksta gyvas meno taps
mas. Tai gali padaryti tik teatras!
Dabar teatrai panašūs į valdiš
kas įstaigas, kuriose ir nedirbda
mas gali apsimesti uoliu tarnau
toju ir gauti už tai atlyginimą.
Valstybė švaisto visur nemažas
subsidijas, o iš to kultūros spin
duliavimui skiriama ne kažin
kiek. Viskas vyksta senu metodu,
pagal planą. Ministerija turėtų
būti atsakinga už žmonių — Lie
tuvos — pinigų įdėjimą kultūros
banke. Jie turi duoti vaisius, kuo
daugiau meno ir dvasios peno.
Lėšų skirstymas, kaip ir patys
teatrai, turėtų būti lankstesni,
efektyvesni — pagal kūrybinius
rodiklius ir žiūrovų lankomumą.
Teatrų gali būti bet kur, daugiau Į
ir naujesnių, bet palaikyti reikėtų tik talentingiausius kolekty
vus ar grupes.
Lietuvos teratrai dabar gyvena
„šoko” laiką. Persitvarko. Įsi
klauso į būgnų dundėjimą mitin
gų aikštėse, jau tolstantį ir nurimstantį. Artėja jų žodžio valan-

Kaltininkas
ir nukentėjusioji
Birutės Jonuškaitės „Pateisinti save”
PETRAS MELNIKAS

Novelės paprastai yra ilgesnės
už apsakymus, o apysaka, sako
ma, tai jau kaip pusė romano.
Lietuvoje apysakos kompozicija
labai įvairi. Kažkas tarp novelės
ir romano, su grįžimu į praeitį.
Žvilgsniai į praeitį stabdo veiks
mą ir jie būna trijų rūšių, kaip
rašoma Writer’s Digest (1991
kovas) žurnale: yra toks „il
giausias” vieno herojaus žvilgs
nis į praeitį, kai beveik visas
kūrinys yra praeities nušvieti
mas; populiarus yra „vidutinio il
gio”, kai pasakojama istorija per
traukiama keliom praeities sce
nom ar skyriais; ir „trumpas” ke
lių pastraipų žvilgsnis į praeitį.
Birutės Jonušaitės apysakoje
„Patąisinti save” dviem il
gesniais žvilgsniais grįžtama į
praeitį: ir kas ypatinga — du
apysakos veikėjai pažvelgia į
savo praeitį: automobilio avarijos
kaltininko Raguckų Gedo brolis
Vitas ir Gedo pervažiuotos Gied
rės Vaitulionytės motina, moky
toja Monika. Atrodytų, kad būtų
buvę galima išsiversti be šio ant
rojo, Monikos žvilgsnio į praeitį,
bet apysakoje itin svarbu buvo
parodyti nukentėjusios dukros
Giedrės kančias po avarijos, gulė
jusios metus ligoninėje, visiškai
nepasveikusios ir gale teismo
byloje daug nelaimėjusios. Svar
biau už kaltininko brolio Vito
žvilgsnį į praeitį.
Apysakos pradžioje studentas
Vitas, atvažiavęs iš Vilniaus
universiteto, lanko savo tėvus
Lenkijoje. Sužino apie savo brolio
Gedo kaltę dėl avarijos ir jo
žvilgsniai į praeiįį .nušviečia jo
brolį, veržlų viršaitį, geriantį be
saiko susirinkimuose, norint iš
gauti leidimus valsčiaus pageri
nimams, pastatams, grįžtantį na
mo tik naktį, neturintį laiko ap-

da. Kaip jie suskambės — tokia ir
bus teatro lemtis. Turime du lė
lių, devynis dramos ir tris muzi
kinius teatrus — nei daug, nei
mažai. Metai-dveji turi įrodyti
būtinumą ar dalies atmetimą, t.y.
uždarymą. Nenorėčiau, žinoma,
kad broliai atsirastų tokioje
būklėje, kaip teatralai JAV. Tai
per daug žemina aktoriaus ir kitų
scenos kūrėjų profesiją. Reikėtų
labiau orientuotis į Europą — ten
teatralai kur kas didesnėj pagar
boj. Dabar žiūrovų lankomumas
smukęs trečdaliu ir vargu ar
greit pakils. Trūksta gerų dramų

Starinsko

lankyti net avarijoje sunkiai su
žeistosios. Tėvas skundžiasi Vi
tui: „Tegul bent į ligoninę nuva
žiuoja, aplanko Vaitulionytę, te
gul pas jos motiną nueina, atleidi
mo paprašo [ . . . ], jam į visus
nusispjaut”.
Nukentėjusios, ligoninėje gu
linčios Giedrės motinos Monikos
žvilgsniai į praeitį, net į savo vai
kystę Lietuvoje (Zapiškyje), įveda
savotišką „išklausykime ir nu
kentėjusius avarijoje” prašymą.
Išklausykime ir kitą pusę. Tai lyg
atskira novelė apysakoje, sutei
kianti visam kūriniui gylį, ypač
per scenas dukros ligoninėje, ope
raciją ir vargšelei bandant na
muose vaikščioti, pasiremiant
lazda. „Ji pamažu užmiršta savo
negalią, nemato jau vien tik
savęs — nelaimingos, luošos, bejė
gės” — kartą mąsto apie sveiks
tančią dukrą jos motina Monika.
Teisme Vitas mintyse smerkia
nusikaltėlį, savo gudrų brolį Ge
dą, ir lenkę teisėją, palaikančią
apskrityje svarbų žmogų — vir
šaitį. Gedas nuteisiamas tik tre
jiems metams lygtinai, 35,000
zlotų bauda ir teismo išlaidų už
mokėjimu.
Įdomu ir originalu apysakoje,
kad veikėjai yra Lenkijos lietu
viai, kažkur prie Borgiele, Nau
jasody, netoli Lietuvos sienos.
Todėl daug įtarpų apysakoje len
kų kalba. Ir tai kažkaip man pri
minė sulenkėjusį kaimą, kuriame
vargingai teko mokytojauti ir ko
voti su lenkų viršaičiu Vilniaus
apskrityje karo metu. Apysakoje
smulkiai nurodytos neigiamybės
socialistinėje anų laikų Lenkijo
je, nepritekliai Vilniuje, išskirtos
šeimos pasienyje, po karo net ne
galėjusios susitikti, žmonės, stu
dijuojantys savo specialybes
lenkų kalba ir mėginantys
lenkiškoje aplinkoje kaip nors
prasiveržti į gyvenimą.

ir režisierių, o kartais ir tikro
užsidegimo kūrybai! Smuko dis
ciplina, kūrybinė įtampa, atsa
komybė už savo darbą, nėra kon
kurencijos. Tačiau būna juk ste
buklų, ypač meno srity. Tikė
kimės.

Julius Keleras: Ar atradote
Amerikoje sau ką nors artimo,
pažįstamo, brangaus? Kas ir ko
dėl stebino?

Eugenijus Ignatavičius: At

Sigita Šulaitytė
00 VALANDŲ 00 MINUČIŲ
Tylioji Viešpaties naktinė valanda
Užveriamų durų girgždesys ir žingsniai
Sausoje žolėje kaip kvepiantys migdolai
Ar tamsūs vyzdžiai už langų
Nuovargio palaimos kuždesys
Kentėjimų ramybėje išskleidžia savo vėduokle,
Minutės kaip kortų nameliai nuslysta
Gilyn i atminties žaizdrą, ir valandos
Ir dienos kaip Aukščiausia Galybė
Prispaudžia galvas kaip antspaudus popieriuje.
Ir skaitom, ir skaitom tą amžinai dylanti
Papirusą, nerasdami jame savęs,
O nenumalšinamas mano skausmas teka
Ne venomis, ir ne kraujagyslėmis, o
Upėmis, ir tvenkiasi i ežerus,
Ir tenka nesustojant gerti tuos garuojančio
Kraujo lašus kaip paveldėtą palikimą,
Pro toki tirštą laiko šydą
įžvelgiant savosios nuodėmės beprasmiškumą
Aš nematysiu savo rankų ir
Negirdėsiu savo balso, kai seksiu
Tau pasaką apie mažoji princą:
Baltasis jo žirgas — Mirtis Išmintinga,
Juodasis jo žirgas — žiaurioji mirtis,
Aš negirdėsiu savo balso ir
Nematysiu žemės kvapo,
Garsų ir požymių liūliuojančioj bedugnėj:
Kaip dūmai virš ugnies iškyla mūsų miestai ir
Likimai nusitęsia paukščių balsais,
Aš negirdėsiu savo balso.
Tik tikėsiu ir lauksiu
Tikėsiu ir lauksiu
Kol trimatė erdvė subyrės į dulkes
Ir kūnas Žemės įsčiose sugrįš į pradmenį.
Sigita Šulaitytė gimė prieš 28 metus Trakuose. Vėliau
persikėlė į Vilnių, kur baigė M. K. Čiurlionio meno mokyklą,
o prieš ketverius metus — Lietuvos Dailės instituto tapybos
klasę. Yra dalyvavusi grupinėse meno parodose. Šiuo metu dir
ba dailės srityje Vilniuje. Prieš trejus metus pradėjo rašyti
eilėraščius. Jų dalis buvo išspausdinti Vilniaus jaunųjų litera
tūriniame žurnale Arka.

radau daug gyvų lietuvių su gy
va Lietuvos vizija, teberusenan
čia jų atminty. Jų Lietuva ir mūsų dažnai skiriasi, bet nei vienas
nedrįsta prasitarti prieš ją kaipo
tokią. Gerokai apmaudu ir
liūdna, kad seni Sibiro tremtiniai
į Lietuvą grįžo, gyvi ir karstuose,
o išeivija?.. Dauguma juk
nebegrįš? Atrodytų, rusai
pasidarbavo jų labui — rado
geresnę šalį už tėvynę ir puikesnį
gyvenimą. Atrodytų, jie turėtų
būti dėkingi likimui?! Dalykai,
beje, yra kur kas gilesni ir
sudėtingesni.
Galime tik džiaugtis, jog grįžta
menininkai ir mokslininkai su
savo kūryba, atradimais ir nau
jom idėjom. Sugrįš ir vienas kitas
tėvynaitis, jų tarpe net ir jaunimo
atstovas — tai bus didžiausia
dovana Lietuvai. Ir tai niekad
neprilygs jokiom labdarom ar pi
niginėm aukom. Žmogus nepa
keičiamas niekuo, o mums la
biausiai trūksta darbščių Lietu
vai atsidavusių žmonių!
O šiaip ypatingai artimo ir mie
lo, kas verstų liūdėti paliekant ar
labai trauktų, angažuotų, čia kol
kas nesutikau ir neradau: Ameri
ka, matyt, ne mano pasaulis. Ra
dau ją apytikriai tokią, kokią įsi
vaizdavau: darbščią, pragma
tišką, besididžiuojančią savimi,
mandagią ir kultūringą, oficialią Vyto Starinsko fotografija, eksponuota šiemetinėje Lietuvių fotografijos pa
(Nukelta į 4 psl.)
rodoje, Čiurlionio galerijoje, Chicago’je.

Lietuvės grafika kalnų miestelyje

Apie Los Angeles Dailiųjų menų klubą
Mažo kalnelio viršūnėje, nuo
kurios Los Angeles didmiestis
nedaug begali pasislėpti, vingiuo
tų laiptų gale, apgaubtas keistais
vardais žalumynų, stūkso pa
trauklus namas, kiemelyje ir ant
ras. Tai Bronio Railos šeimos gy
venvietė, iš kur plaukia į garsajuostes įrašyti pranešimai, radi
jo bangomis pasiekiantys Lietu
vą, anksčiau okupuotą, dabar jau
nepriklausomą. Ten šių metų
spalio 13 dieną susirinko būrelis
Los Angeles Dailiųjų menų klubo
narių, svečių pasikalbėjimui, pasiginčįjimui, sumanymų išdėsty
mui.

I šiaurės rytus nuo Los Angeles,
Švento Gabrieliaus kalnuose yra
slidinėjimo miestelis Wrightwood. Čia gyvena literatūros ir
kalbų mokytoja Dana Vasiliaus
kienė. Jei nūdien mūsų tarpe re
tai kas perka naujausius meno
kūrinius, tai Dana ir Gediminas
Vasiliauskai priklauso tiems re
tiesiems. Jų skoningai suprojek
tuotame name yra sukaupta pri
vati meno galerija. Neseniai erd
vios svetainės sienas jie papuošė
naujais įspūdingais Vytauto Vir
kau, Virginijos Šiaučiūnaitės ir
grafiko argentiniečio Hugo Bas
tos kūriniais.

Wrightwood’o pagrindinėje gat
vėje (6013 Park Drive) jau 17
metų gyvuoja „Four Seasons Gal
lery”. Jos savininkė Helga Wallner yra įžymi gamtovaizdžių foto
grafė. Turistai, kalnų reginių bei
žiemos sporto mėgėjai dažnai už
suka į šią Keturių metų laikų ga
leriją.
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Virginija Šiaučiūnaitė

Kaip įprasta nuo klubo įsteigi
mo 1956 metais, taip ir dabar vis
kam vadovavo pirmininkas, ku
ris tuojau pakeičiamas kitu pir
mininku, kad nebūtų valdžios įsi
senėjimo ar kokių protekcijų. Il
gai negaišdamas, Bronys Raila su
jam įprasta šypsena jau buvo su
skaičiavęs, kurion pusėn krypsta
toji be įstatymų, be nario mokes
čio organizacija, vadinama klubu.
Seniau buvo vieno svečio pasiūly
ta vadintis ne „klubu”, bet „klu
bu”, nes klubas esąs kojos dalis,
o mes juk nesame prie kojos pri
rištas daiktas. Gerai ar blogai,
bet teberašoma klubas, o ne klu
bas.

„Pasakiškoji pieva”, 1991
Monotipija

peizažas. Viduje, ant pagrindinės
sienos iškabintos spalvingos mo
notipijos: vidutinio ir minia
tiūrinio dydžio. Spaudai paruoštoj
informacijoj apie dailininkę cituo
jamas ir jos pasisakymas: „Mano
Prieš kelis mėnesius Helga darbus nuolat įkvepia nauja
Wallner Danos Vasiliauskienės jaudinanti technika, spalvų ir
dėka, susipažino su Virginijos pavidalų įspūdingos sąsajos”.
Šiaučiūnaitės naujausia grafika. Paveiksle visad išlieka erdvė,
Keliolika darbų pasiėmė pardavi gaubianti surastų motyvų žais
mui. O šių metų lapkričio mėnesį mą.
paskyrė Virginijos kūrybos indi
Žiemos sporto vietovė Wrightvidualiai parodai, su devizu „Ar- wood’as artimas dailininkei ir
tist of the Month”. Vitrinoje tuo: ji yra entuziastinga slidi
išstatytas jos pusiau abstraktus ninke.

Šiuo metu keli Virginijos Šiau
čiūnaitės darbai rodomi Glendale
Art Association visuotinėje
parodoje Glendale prekybos cen
tre. Taip pat Santa Monica Promenade Westside galerijoje. Lap
kričio 2 dieną jos kūrinių įvairus
rinkinys (Šiaulių legendų ciklo
lakštai, monotipijos, miniatiūros)
išstatytas San Diego mieste, tiks
liau, karo laivyno uosto „Admiral
Kidd Club” patalpose. Tautinius
drabužius vilkinti dailininkė
daug kam atsakinėjo į klausimus
apie Lietuvą.

Lietuvos prisiminimai

go’je. Eksponatus išstatyti jai pa
dėjo taip pat Centre dirbanti mu
zikologė klaipėdietė Danutė Pet
rauskaitė ir mieli tautiečiai iš
Cleveland’o. Ekspoziciją gausiai
aplankė ir ja domėjosi vietos lie
tuviai. Čia buvo eksponuojami
19-ojo amžiaus pabaigos — 20-ojo
pradžios suvalkietės, dzūkės,
žemaitės, klaipėdietės, aukštaitės tautiniai drabužiai, medinės
šventųjų skulptūrėlės ir nuotrau
kos, vaizduojančios lietuviškas
kaimo sodybas, kryžius, koplyt
stulpius ir kt. Nors paroda ir
negausi, bet tai autentiška Lietu
vos praeities dalelė.
Nuoširdžiai dėkoju Cleveland’o
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkui Vytautui Brizgiui ir vi
siems tautiečiams Cleveland’e,
pakvietusiems mus dalyvauti
Lietuvių dienose ir padėjusiems
paruošti parodą.

Vykstant Cleveland’o Lietuvių 1855 metais įkūrė grafas Eusta
dienoms, 1991 m. spalio 13 dieną chijus Tiškevičius. Praėjusiais
Cleveland’o Dievo Motinos Nuo metais paminėjome muziejaus
latinės Pagalbos parapijos di 135-ąsias metines. Muziejaus rin
džiojoje salėje buvo atidaryta pa kiniai patys gausiausi Lietuvoje
roda „Lietuvos prisiminimai”. Šiuo metu čia saugoma daugiau
Šią parodą suruošė ir organizavo kaip 400,000 eksponatų, susijusių
Lietuvos istorijos ir etnografijos su Lietuvos istorija ir kultūra.
muziejaus Vilniuje direktorius Muziejuje yra Archeologijos, Et
Eugenijus Skrupskelis, Etnogra nografijos, Istorijos, Numizmati
fuos skyriaus vedėja Birutė Kul kos, Masinio darbo, Fondų ap
nytė bei Lituanistikos tyrimo ir saugos ir priežiūros skyriai. Turi
studijų centro Chicago’je pirmi me ir keletą filialų: Gedimino
ninkas Jonas Račkauskas ir mu pilį, Architektūros muziejų, Ar
ziejų direktorė Nijolė Mackevičie tilerijos bastioną Vilniuje,
nė. Tai pirmoji šio Lietuvos mu daktaro Jono Šliūpo muziejų Pa
ziejaus paroda JAV. Paroda jau langoje.
Parodą Cleveland’e atidarė Is
buvo eksponuota Chicago’je Jau
nimo centro Čiurlionio galerijoje, torijos ir etnografijos muziejaus
darbuotoja Rūta Subatniekienė,
Detroit’e ir Toronte.
Lietuvos istorijos ir etnografijos šiuo metu dirbanti Lituanistikos
muziejus seniausias Lietuvoje. Jį tyrimo ir studijų centre Chica-

Pranas Visvydas

Bronys Raila suskaičiavo, kad
nuo klubo įsteigimo per daug
metų daugiausia buvo raštingų
narių. Kai kuriems mirus raštin
gieji tapo nustumti antron vieton,
pirmojon įžengė dailininkai. Li
kusios „partijos” teturi po vieną
ar du atstovu, ar visai nieku
neturi. Veiklesniais, kaip iš pa
šalės pastebėta, tebėra raštin
gieji. Norėta į klubą įtraukti kokį
nors primirštą raštininką.
Sumanymo neatsisakoma, bet
šiandien į naujus klubo narius
kandidatuoja dainavimo atstovai.
Pasirodykite, soliste Alodija

Šv. Antano parapijoje, Cicero,
Illinois, per keturis Advento sek
madienius po 11 v. r. lietuviškų
šv. Mišių vyks jau tradicinis
tapęs „Advento seminaras”. Tai
religinių paskaitų-pašnekesių
ciklas, padedantis pagvildenti bū
Rūta Subatniekienė dus, kaip galime šiandieniniame

Prokofiev’o opera
Lyric teatre

LIETUVOS

Dičiūte-Trečiokiene, paskaitykite
savo pasisakymą, kokia Jūsų
meninė pasaulėžiūra dainavimo
platybėse.
Paplojus, priekin išeina Nepri
klausomybės metais gerai žino
ma Kauno Teatro operos solistė
Alodija Dičiūtė-Trečiokienė.
Skaito savo meninį credo, kas
kelintu sakiniu gyvu žodžiu pa
pildanti, aiškinanti, vaizdžiai nu
pasakojanti, kaip buvę. Mažutė
citata iš to rašto:
„Utenos Saulės progimnazijoj
puikūs mokytojai: kunigas But
vilą, Gineitis, Dzvilaitė, Vitkus...
Aš negalėjau pavėluot, nes prieš
pamokas giedodavau Maldą. Mo
kiniai pastatėm dvi operetes: Mi
ko Petrausko ,Girių karalių’ (bu-

Adventinis seminaras

Chicagos teatruose
Grand viešbutyje, Ruletenburge.
Čia yra generolo duktė, jo vaikų
mokytojas-auklėtojas, atvykusie
ji įsivelia į azartinį lošimą, bai
Mylėdami Lietuvą, mes visą dė siai prasilošia, siekia išvilioti
mesį telkiame į įvykius tėvų finansinės paramos iš močiutės,
žemėje, bet negalima ignoruoti ir o tarp generolo dukters ir jos
kultūrinio gyvenimo miestuose, globėjo išsivysto romantinis
kur dabr esame susitelkę. Chica ryšys. Išryškinamas caristinės
go’je vienas iš labai ryškių kultū aristokratijos azartinis lobio
rinių švyturių yra Lyric opera, ieškojimas, romantinės ir šeimos
aukštai iškilusi, besivejanti New meilės susikryžiavimai.
York’o Metropolitan Operą. Šį se
zoną Lyric opera stato: Figaro
Operoje veiksmo nėra daug,
vestuves, Mefistofelį, Puritanus, kaip ir daugelyje kitų operų.
Meilės eliksyrą, Madama Butter- Tačiau gera režisūra nepalieka
fly, Antonijų ir Kleopatrą bei dainininkų statistais scenoje.
Sergejaus Prokofiev’o „Lošėją”. Muzika klausytoją sudomina sa
Šiuo pastatymu buvo toks susido vo naujumu. Ji su moderniaisiais
mėjimas, kad jau sezono pradžioje polėkiais, bet kartu nėra sunki
visų šios Prokofiev’o operos spek nančiai nutolusi nuo klasikinės.
taklių bilietai buvo išparduoti. Pora valandų žiūrovas praleidžia
Tai premjera Chicago’je. Opera su malonumu. Virš scenos esan
keturių veiksmų, praeina su vie čiame ekrane ryškiai perduodami
na pertrauka. Libretto sukurtas dainuojamų tekstų žodžių tekstai
pagal Dostojevskio romaną.
ta pačia anglų kalba.

Alodija Dičiūtė-Trečiokienė kalba Los Angeles Dailiųjų menų klubo
susirinkime.
Algirdo Gustaičio nuotrauka

PRISIMINIMAI
19 a. pab. — 20 a. pr. tautiniai
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Lietuvos istorijos ir etnojįrąfijos
muziejus, Vilnius

Prokoflev’as yra sukūręs 14
Sugriuvus sovietinei vergų im
operų. „Lošėjas” yra jo šeštoji. perijai, amerikiečių širdys pasi
Lituanistikos tyrirfto ir
Pirmą kartą pastatyta Briusely darė atviresnės ir rusų kūrybai.
studijų centras, Chicago, Illinois
je 1929 metais. Apskritai, dėl re Chicago’je susilaukė plataus su
voliucijos ir porevoliucinių su sidomėjimo ne tik Prikofiev’o
iručių Sovietų Sąjungoje Pri- opera, bet ir lapkričio antroje
koflev’o operos sunkidl tegalėjo pusėje Arie Crown teatre ėję gar
išvysti sceną.
siojo Maskvos Bolšoj baleto teatro
spektakliai,
tikrai su geru pasi
Operos turinys — iš caro laikų
Plakatas pirmajai Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus Vilniuje parodai
rusų generolo ir aristokratijos gy ruošimu, figūrų lankstumu ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Parodą, jau apkeliavusią Amerikos lietuvių
grakštumu
atlikti.
venimo. Jų grupė 1914 metrais
gyvenvietes, surengė Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejus kartu su
išvyksta į Vokietiją, sustoja
Juoz. Pr. Lituanistikos tyrimo ir studijų centru Chicago’je.

vau Zuikis) ir .Taip Praamžius
lėmė’ (Vienuolė!) Būdama 14 me
tų persikėliau į Aušros gimnaziją
ir lankiau Kauno konservatori
ją, kur gavau gerą muzikinį pasi
ruošimą”.
I norinčio būti klubo nariu pa
sisakymą taip pat raštu atsako
pirmininkaujančio pakviestas
klubo narys. Priekin išeina Alė
Rūta. Perskaito atsakymą, iš ku
rio trumpa citata:
„Iš jos gyvenimo būdingų mo
mentų lyriškiausi, gražiausi at
rodo man šie: kai jos tėvelis
paauglei nupirko ir kaimo gry
čioje pastatė ,grand-piano’, kad ji
nuolatos mokytųsi, skambintų ir
dainuotų; ir kai ją pamilęs dr.
Juozas Trečiokas, vėliau pasiekęs

Jonas Pabedinskas, kuris da

bar konsultuoja Lietuvos verslo
reikalais, nagrinės temą: „Popie
pasaulyje „taisyti Viešpačiui žių enciklikos ir Lietuvos ūkio
problemos”, kur jis sugretins so
kelią.
Gruodžio 1 dieną prelegentas cialinių enciklikų mintis, ypač
yra kun. Antanas Saulaitis ir jo naujausios „Centesimus annus”,
tema bus, kaip tikinčiųjų bend su Lietuvos ūkio atstatymo pro
ruomenė mums padeda vykdyti blemomis.
Šį adventini seminarą rengia
teisingumo darbus. Kaip visuo
met, savo pašnekesiui jis naudo Šv. Antano parapija — bet ne vien
ja vaizdines priemones, iškelia savo parapiečiams. Artimoje Chi
krikščionybės įgyvendinimo są cagos pašonėje esanti Šv. Antano
vokas, kurios iššaukia gyvą po parapija yra lengvai pasiekiama
kalbį ir svarstybas ir iš besiklau tiek iš vakarinių priemiesčių,
sančiųjų tarpo. Visa tai jaukioje, tiek ir iš įvairių Chicago’s apy
draugiškoje Kalėdoms ruošimosi linkių. Bažnyčia yra 50th Avenue
nuotaikoje prie kavutės ir pyra (5000 West) ir 15th Street (1500
gaičių, nesgi tikinčiųjų bendruo South) kampe (pagal Chicago’s
menė ir yra tas solidarumo, drau gatvių numeravimą), iš Eisengystės Kristuje ryšis, kuris reika hower greitkelio išvažiuojant
lauja išraiškos kaip tik tokioje ap Laramie (5200 West), o iš Stevenson greitkelio Cicero (4800 West).
linkoje.
Gruodžio 8 dieną prelegentė Tad ji kviečia visus lietuvius at
bus teologijos magistrė, Šv. Rašto vykti šiai dvasinei atgaivai, įžieb
žinovė Aldona Zailskaitė. Jos ti savyje adventinio ruošimosi
tema bus „Gyventi sau ar gyven Kristaus atėjimui nuotaiką, kad
ti Dievui: Iššūkis Apreiškimo Jo per Kalėdas galėtų tikriau pa
nui knygoje”. Ji parodys, kaip tri justi, kaip Kristus ateina į žemę.
a.j .z.
mis moteriškais įvaizdžiais
„Moteris, apsisiautusi saule”,
Tilžės Akto keliu
„ištvirkėlė Babelė” ir „Avinėlio
nuotaka-sužadėtinė” Apreiškimo (Atkelta iš 2 psl.)
Jonui knygoje yra pristatoma
siskirstydami dalyviai dar trum
žmogaus buitis — du galimi gyve
pai pabendravo, dalindamiesi
nimo pasirinkimai — vienas pa
mintimis, prisimindami tuos,
verčia žmogų kraugeriu, engėju,
kitas — Dievo karalystės kūrėju, kurių jau nebėra mūsų tarpe, ir
tuos, kurie dėl nesveikatos ar
išlaisvintoju.
Kitus du sekmadienius kalbės nuotolių nebegalėjo dalyvauti.
Jų tarpe ir buvęs ilgametis Mažo
ne teologijos specialistai, bet
pasauliečiai iš kitų sričių, kurie sios Lietuvos Rezistencinio sąjū
džio pirmininkas Martynas
tačiau yra tapę savotiški specia
Brakas ir jo šeima. Jis pri
listai, stengdamiesi savo pasau
lietiškame pašaukime įgyvendin simintas daugelio minėjimo daly
ti Bažnyčios socialinį mokymą. vių pasirašytu ir jam vėliau pa
siųstu sveikinimo adresu. Atsi
Gruodžio 15 dieną geologijos do
centas Vytautas Skuodis kalbės sveikindami visi džiaugėsi Mažo
tema „Katalikybė ir visuomenės sios Lietuvos Rezistencinio sąjū
džio veikla. Jo pastangos stiprina
skurdo problema”. Jis sklaidys
Antano Maceinos knygos Išlaisvi viltis sulaukti dienos, kai Tilžės
nimo teologija mintis savo patir Akto įgyvendinimo minėjimą bus
ties Lietuvoje ir čia perspektyvo galima švęsti prie Lietuvos vals
tybės prisijungusioje Mažojoje
je.
Lietuvoje, Tilžėje ir Karaliaučiu
Ketvirtąjį Advento sekmadienį,
je.
gruodžio 22 dieną ekonomistas

IR

pulkininko-leitenanto laipsnį mū
sų kariuomenėje, net vestuves
atidėjo, iki ji baigs mokslą, ir
vėliau, per visą jų bendrą gyveni
mą nuolatos jai padėjo teatrinio
darbo keliuose”. Naujoji narė pa
sveikinta šampanu ir daina „Il
giausių metų”.
Pasipylė daugybė pasisakymų
ne vien dainavimo ar teatro
temomis. Svarstyta, kokiu būdu
padauginti klubo metraštį, kurio
jau yra kelios didelės knygos. Už
klausta tokiais reikalais besido
minčių Lietuvoje. Būtų gražu, jei
jie atsiųstų tinkamą fotografą,
viską perfotografuotų, išspaus
dintų bent 100 egzempliorių, tada
paskirstytų ne tiktai pagrindi
nėms bibliotekoms, archyvams
Lietuvoje, bet ir užsienin pasiųs
tų. Dėl lietuvių raštiškų duome
nų neišsaugojimo daug kas dings
ta, stokojama autentiškų duome
nų lietuvių kalba, naudojamasi
svetimų raštais, nors dažnai abe
jojama anų autentiškumu. Dabar
tėra vienų vieninteliai Dailiųjų
menų klubo raštų, nuotraukų, iš
karpų tomai, juos būtinai reikia
padauginti.
Dabar su Lietuva gana plačiai
bendraujama. Į Vilnių, Kauną ir
kitur nuvažiuoja lietuvių meni
ninkų, įskaitant Dailiųjų menų
klubo narius. Pasiūlyta Vilniuje
bandyti įsteigti klubo skyrių. Jei
tai pavyktų, tai į Vilnių nuvažia
vę Kalifornijoje gyvenantieji klu
bo nariai turėtų vienminčių klu
bą, galėtų dalintis mintimis,
veiklos būdais. Tai reikėtų įvyk
dyti nevilkinant, nes niekas ne
žino gyvenimo eigos.
Šeimininkai dalyvavusius ma
loniai pavaišino. Tarp dalyvavu
sių svečių buvo lietuviams gerai
žinomo, gerbiamo Lietuvos gene
rolo Povilo Plechavičiaus sesuo
Elena Plechavičiūtė-Legeckienė.
Ji pasirašė į Dailiųjų menų klubo
metraštį. Ateinančiam Dailiųjų
menų klubo laikotarpiui pirmi
ninkauja Bernardas Brazdžionis.

Metraštininkas

Prozininkas...
(Atkelta iš 3 psl.)
ir visiems dalykams bei poel
giams iš anksto žinančią ribas.
Galiausiai: stebuklų žemėj nebū
na — Dievas duodamas vieną, ati
ma kitą. Ko turime mes, nerasi
me čia. Beieškodamas stebinan
čių dalykų, pajutau, kad gražiau
sias gamtovaizdis yra tik tose
vietose, kurios bent kiek prime
na Lietuvą — tai atsitiko pakeliui
j Floridą. Atlante aš ieškojau Bal
tijos bruožų, o smagiausiai jau
čiausi su tais žmonėmis, su ku
riais buvau susipažinęs jau Lietu
voje. Nauju pažinčių beveik neužmezgiau.
Stebino žmonių sukurti puikūs
gyvenimui pritaikyti daiktai —
gražūs ir patogūs. Pribloškė New
York’as — architektūrinės, tech
ninės minties galybė. Žavėjausi
nepaprastu žmonių atidumu ki
tiems, noru padėti svetimšaliui,
labai subtiliu ir žmogišku san
tykiu aptarnavimo sferoj. Žmonių
apranga, susikaupimas ir pasiti
kėjimas byloja apie jų gyvenimą,
gerą pamatą, ramų rytojų. Mūsų
krašte tie dalykai dabar neįma
nomi. Kol kas. Jaučiu, kad šiam
krašte slypi daug talentingų
mokslo minties tęsėjų, dorų ir be
galo darbščių žmonių. Per trum
pa laiką sunku juos atrasti ir įsi
klausyti, įsigilinti į jų gyveni
mus.
Be galo jaudino mūsų tautiečių
didelis nuoširdumas, tiesiama pa
galbos ranka, negailėjimas savo
laiko ir santaupų vien dėl to, kad
esi atvykęs iš už buvusios gele
žinės uždangos. Bijau tik vieno, ’
kad tas gerumas netaptų ilgai
niui tam tikra prievole, kad tos
aukos atvykusieji būtų iš tiesų
verti. O juk yra visokių.
Lik sveika, Amerika! Atvykti
į tavo žemę verta vien dėl to, kad
dar kartą įsitikintum, kokia ne
pakeičiama, turtinga ir brangi
mažutė Lietuva. Ką mes be jos
darytumėm? Amerikų pilnas pa
saulis, o ji tik viena!

