Literatūra • menas • mokslas
DRAUGAS — šeštadieninis priedas

2002 m. vasario 9 d..

Nr. 28 (6)

Saturday supplement February 9, 2002

No. 28 (6)

Lietuva pristatoma pasauliui
Ligija Tautkuvienė
Didingas įvykis Loyola
un-te
Sausio 24-tą dieną Čikagos
Loyola universitete įvyko neei
linis, nevienareikšmis įvykis
ne tik išeivijos ar Lietuvos lie
tuvių gyvenime. Įvyko kažkas
didingo, vargu, ar prilygs
tančio visiems jau atliktiems,
žinomiems darbams. Įvyko I
Lietuvos Statuto, parašyto ir
išleisto gyveniman 1529 me
tais, pristatymas. Ne šiaip sau
pristatymas. Tai naujas leidi
mas, naujas vertimas į lietu
vių, anglų, lotynų kalbą. Tai
naujas žingsnis į pasaulį, pri
statant Lietuvą. Ir šį didelį
žingsnį žengė Amerikos lietu
viai filantropai Antanas ir
Maria Rudžiai.
Trečios kartos Amerikos lie
tuvis Antanas Juozas Rudis
gimė Čikagoje. Baigęs Illinois
Technikos institutą ir įgijęs
inžinieriaus specialybę, gabus
pramonininkas, dirbęs plieno
pramonėje, susikūręs savo
plieno gaminių įmonę „Roccwell Engincering Co,” galėjo
gyventi, didinti turtą ir pa
laipsniui likti tik turtingu
amerikiečiu lietuviškomis šak
nimis. Amerikoje gyvenan
čioms tautoms nutautėti yra
pačios geriausios sąlygos ir
pats lengviausias kelias. Bet
Antanas Rudis, kartu su
žmona Maria, visą gyvenimą
išliko Amerikos lietuviu. Lie
tuvybės išlaikymu, lietuviš
kais reikalais jie rūpinasi visą
savo aktyvųjį gyvenimą, dirba
įvairiose lietuvių organizaci
jose. Antanas Rudis — nuo
1943 metų — ALTo centro val
dybos narys ir ALTo pirminin
ko pavaduotojas. Nuo 1955
metų A. Rudis — Lietuvių
prekybos rūmų pirmininkas,
JAV LB tarybos narys, BALFo
direktorius. Ne tik dalyvauja
įvairiose lietuviškose organi
zacijose, bet finansiškai remia
jas — Lietuvių senelių prie
glaudą, Šv. Kryžiaus ligoninę,
Jaunimo, Draugo ir marijonų
namus. A. ir M. Rudžiai popu
liarūs ir amerikiečių tarpe —
jie yra daugelio organizacijų
nariai, pirmininkai. Dalyva
vimą amerikiečių organizaci
jose panaudoja lietuvybės,
Lietuvos reikalams ginti.

1953 m. liepos 27 d. JAV At
stovų rūmuose buvo įsteigtas
komitetas Pabaltijo valstybių
okupacijai tirti, pavadintas
„Select Committee on Investigate Incorporation of the Baltic States into the USSR”.
Šiame komitete dirbo septyni
atstovai. Jo pirmininku buvo
paskirtas Charles J. Kersten,
ALTo kvietimu pasiūlęs įsteig
ti tokį komitetą. 1954 m. ko
mitetas buvo praplėstas iki
devynių narių ir pavadintas
„Committee on Communist
Aggresion”, kurio pagrindinis
uždavinys buvo tirti ne tik Pa
baltijo, bet ir kitus, tiesiogiai
ar netiesiogiai komunistų kon
troliuojamus, kraštus. Vienu
svarbiausiu politinio gyveni
mo įvykių, prie kurio labai
prisidėjo kaip ALTo įgaliotinis
ir specialus patarėjas A. Ru
dis, kartu su atstovu Ch. J.
Kersten, — dalyvavimas 1954
m. JAV delegacijos sudėtyje
Jungtinėse Tautose. Delegaci
jos nariai oficialiai kvietė lais
vas tautas daryti žygius, kad
būtų panaikinta Lietuvos oku
pacija. Tais pačiais metais A.
Rudis Lietuvos reikalais lan
kėsi Vokietįjoje pas užsienio
reikalu ministrą.
Antros kartos Amerikos lie
tuvė Maria Juozaitytė Ru
dienė gimė Amerikoje. 1942
metais ištekėjo už Antano
Rudžio. Tolesnio bendro gyve
nimo veikla tampa neatsieja
ma vienam nuo kito. 1936 m.
Maria baigia Čikagos DePaul
universitetą. Pasineria į šei
mos verslą — nuo 1942 m. ad
ministruoja įkurtą įmonę.
Dėsto gabesniųjų moksleivių
mokykloje. Gabi, labai veikli
ir energinga moteris aktyviai
dalyvauja visuomeniniame gy
venime — išrenkama Čikagos
Moterų klubo sekretore, pir
mininke, skautų tuntininkė.
Ji, kaip ir jos vyras Antanas,
dalyvauja įvairiapusiškoje lie
tuviškoje veikloje — BLAFo
direktorė, o nuo 1960 m. BAL
Fo centro valdybos pirmi
ninkė. Maria Rudienė suor
ganizavo Čikagos lituanistinės
aukštesniosios mokyklos mo
tinų klubą, kartu su vyru fi
nansavo lietuviškų literatūros
vodovėlių leidimą. Ji pasirū
pino, kad Jūratės ir Kastyčio

fondas išleistų K. V. Banaičio
parašytą to paties pavadinimo
operą.
Maria ir Antano Rudžių ne
savanaudiška veikla Lietuvai
seniai pastebėta ir įvertinta
ne tik išeivijos lietuvių. Už šią
labai katalikišką veiklą buvo
apdonavoti šv. Tėvo žymeni
mis. Maria Rudienė — meda
liu „Pro Acclesia et Pontifice”,
o Antanas Rudis — Švento
Gregorijaus ordinu.
A. ir M. Rudžių nuopelnus
lietuvybei išeivijoje, tiesiogiai
Lietuvai, sunku būtų ir išvar
dinti. Nesuskaičiuojamų siun
tų organizavimas ir siuntimas
per BALFą Vokietijos pabė
gėlių stovyklose esantiems lie
tuviams. Vėliau ta parama
prasibrauna ir pro geležinę
uždangą, patenka Sibiran nu
tremtiems tautiečiams. Re
miami ir Lietuvoje pasilikusie
ji. Kiekvienas laisvės prasi
veržimas, jei tik buvo reikalin
gas A. ir M. Rudžių paramos,
jos susilaukdayo. Ir šiandien,
M. Rudienės pastangomis, per
gerai sustyguotą BALFą į ne
turtingų, našlaičių, našlių
namus Lietuvoje keliauja ne
nutrūkstamas srautas siunti
nių, nors kažkiek galinčių pa
remti, praskaidrinti žmonių
gyvenimą. O kur dar parama
Lietuvos bažnyčioms ir t.t.
Tuo pačiu metu, be huma
nitarinės pagalbos, A. ir M.
Rudžiai domisi, rūpinasi Lie
tuvos įvaizdžio kūrimu, prista
tymu pasauliui. Taip pa
laipsniui išsikristalizuoja min
tis supažindinti, pristatyti la
bai svarbų, vertingą Lietuvos
valstybės dokumentą — I Lie
tuvos Statutą. Kelionė į Lie
tuvą, susipažinimas su uni
versitetų mokymo programo
mis bei vadovėliais, kurių
daugumą sudarė dar soviet
mečio propagandos pripildytos
knygos, paskubino sumanytą
planą. Pirmiausia A. ir M.
Rudžių lėšomis išleidžiama
lietuvių ir anglų kalba knyga

Baltijos valstybių užgrobimo
byla (2 K Vilnius, 1997 m.)
apie Ch. J. Kersten komiteto
veiklą. Kitam leidiniui —
Statutui — tinkamai parengti
sukviečiami aukščiausio lygio
Lietuvos istorikai, kalbinin
kai, vertėjai, išmanantys ne tik
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I Lietuvos Statuto pristatymo iškilmėse (iš kairės): grafas Nikolaj Tolstoj, Maria Rudienė, inž. Anta
nas Rudis, dr. Aldona Mogenytė-Walker, dr. Ronald E. Walker; II eii. — Mark Walker.

istorijos, teisės, bet ir kalbos
mokslus. Jiems buvo statomi
aukšti
reikalavimai
—
verčiant į anglų ar lotynų kal
bas, versti tekstą atgal į lietu
vių kalbą ir sutikrinti atiti
kimą. Taip buvo siekiama
absoliutaus tikslumo. Prie lei
dinio daug dirbo, vadovavo re
dakcinei kolegijai profesorius
dr. Edvardas Gudavičius, taip
pat profesorius dr. Alfredas
Bumblauskas.
Statutą
iš
spausdino Stasio Kašausko
leidykla „Artlora” Vilniuje.
Knyga didelio formato su gra
žiais purpurinės spalvos prieš
lapiais, kas svteikia praban
gos, iškilmingumo įspūdį. Vi
sus kaštus, susijusius su kny
gos išleidimu, padengė A. ir
M. Rudžiai.
Bet nepakanka tik .paleisti
knygą pasaulin. I Lietuvos
Statutas jau ne kartą buvo
išverstas tiek šioje pusėje At
lanto, tiek Lietuvoje į lietuvių,
anglų ar rusų kalbas. Pra
sidėjo naujas darbas — suras
ti tokį universitetą, per kurį
būtų galima išgarsinti šį Sta
tutą, supažindinti plačiąją vi
suomenę su jo vieta pasaulio
jurisprudencijos istorijoje. Me
cenatai Rudžiai pageidavo,
kad universitetas būtų katali
kiškas, priklausytų jėzuitams.
Pasirinktas Loyola universite
tas. Toliau visus reikalus pa
dėjo įsukti į įvykių ratą, geri
šeimos bičiuliai, Loyola uni
versiteto profesoriai: dr. Aldo
na Mogenytė-Walker ir jos vy
ras, kaip ji pati juokauja,
lietuvis jau 44 metai (tiek
metų yra vedę) dr. Ronald
Walker. Į bendras pastangas
ir pasiūlymus, kaip
geriau
pristatyti Statutą, įsijungia ir
universiteto vadovybė, kurią
nesunkiai pavyksta įtikinti
įjungti I Lietuvos Statutą į
politinių mokslų ir istorijos fa
kultetų mokymo programą
(Curiculum vitae).

ninkus ir žinomus lietuvių
išeivijos veikėjus, svečius, stu
dentus. Viską sustyguoja ce
remonijos meistras dr. Ronald
E. Walker, pradėdamas šį
neeilinį vakarą. Invokaciją pa
sako kun. Lawrence Reuter,
SJ — universiteto viceprezi
dentas religiniams reikalams.
Sveikinimus nuo universiteto
vadovybės ir nuo savęs per
davė dr. Larry A. Braskamp
viceprezidentas Mokslo reika
lams.
Prof. dr. Aldona M. Walker
pristatė Antaną ir Maria
Rudžius. Tardama žodį, M.
Rudienė dar kartą priminė si
tuaciją Lietuvos universite
tuose, priežastis, paskatinu
sias verti duris pasaulin su I
Lietuvos Statutu.
Apie Lietuvos sąsajas su
jėzuitais kalbėjo kun. Raymond C. Baumharten, S.J.,
Loyola universiteto prezidentas-emeritus. Pasididžiuoda
mas primena, kad šiame uni
versitete 1990 m. pirmajam
Lietuvos prezidentui Vytautui
Landsbergiui buvo suteiktas
Garbės daktaro vardas. Taip
pat apie senojo Vilniaus uni
versiteto sąsajas su jėzuitais.
Grafą Nikolajų Tolstojų
gražiai pristatė dr. David B.
Slavsky, Meno ir mokslo kole
gijos dekanas, kurio žmona,
priminė, lietuvių kilmės.
Nikolaj Tolstoj kalbėjo, kad
jau 16 amžiuje rusai Tolstojai
gyveno Lietuvoje, o daugumos
jų šaknys — Kauno guberni
joje. Grafas, įdomiai papasa
kojo savo šeimos genealoginio
medžio istoriją, apie tėvo,
pabėgėlio nuo raudonosios re
voliucijos maro į Angliją prie
sakus — išsaugoti rusų kalbą

Lietuvos ambasadorius Ispa siblaškiusių žmonių įdomų lie
nijoje, Michael Maguire — tuvį ar kilusį iš Lietuvos, ga
Chicago Tribūne vyriausiojo lintį deramai, įdomiai prisi
redaktoriaus
pavaduotojas, dėti prie tokio svarbaus įvy
prof. dr. Vincent Mahler, prof. kio. Antanas Rudis, benar
dr. John P. Pelissero, prof. dr. šydamas po internetą, suran
Aldona Walker ir prof. dr. Ro da grafą Nikolaj Tolstoj, gyve
nald E. Walker. Iš dalyvavu nantį Londone, Anglijoje. In
siųjų konkurse, stipendijas ternetas Tolstojus pristato,
laimėjo: airė Megan Shortridge kaip „dvidešimt dvi kartas, ki
(darbo vadovas — asocijuotas lusias iš Lietuvos”. Ilgi pokal
prof. dr. John A. Williams) ir biai, pasitarimai, derinimai —
lenkaitė Magdalena Walczak kokiu laiku, rašytojas, istori
(darbo vadovė prof. dr. Susan kas galės atvykti į iškilmes
G. Mezey). M. Shortridge Čikagoje.
projektas „The First Lithua
A. ir M. Rudžių ir
nian Statute: An EgzaminaN.
Tolstojaus šventė
tion of Comparative Jurisprudence”. Norėdama daugiau
Taip skelbė užrašai univer
pažinti šalį, kurioje gimė šis siteto prieigose ar nuorodose,
unikalus dokumentas, mergi rodyklėmis parodantys kelią į
na nuvyksta Lietuvon, M. Edward Crown centrą, kur
Walczak projekto tema „The sausio 24-osios popietę ir
Constitutions of Lithuania žengiamas žingsnis pasaulin
and the United States”. Mag — pristatomas I Lietuvos Sta šeimos
dalena, gyvena JAV nuo 1992 tutas. Salė talpina šeimi
m., jau pramoko lietuviškai ir
taip pat žada apsilankyti Lie
tuvoje.
Galimybių būsimų
metų stipendijoms laimėti dar
yra — reikia tik pateikti pa
raišką, projekto temą, kuri
brftų
originali,
lengvai
apibrėžta ir garsintų Lietuvą
pasauliui. Norintys dalyvauti
konkurse, nebūtinai turi stu
dijuoti istorijos ar politinių
mokslų fakultete. Platesnę in
formaciją gali suteikti prof. dr.
Aldona Walker tel. (847) 9201314.
Susikalbėsite lietu
viškai! Būtų labai šaunu, jei
atsirastų susidomėjusių tau
tiečių.

palikuonims.
Nukelta į 2 psl.

Grafas Nikoląjus
Tolstojus
Kai viskas po truputį pra
dėjo eiti į vėžes, reikėjo suras
ti tarp visame pasaulyje iš

I Lietuvos Statuto pristatymo iškilmėse Loyola un-te sausio 24 d.;
pirmoje eil. iš kairės: ALTo centro valdybos pirm. Saulius Kuprys,
dr. Linas Sidrys, Rima Sidrienė.
L. Tautkuvienės nuotr.

Stipendijos

Antano ir Maria Rudžių stipendininkės (iš kairės) Megan Shortridge, Magdalena Walczak ir grafas
Nikolių Tolstoj sausio 24 d. Loyola universitete Čikagoje.
Visos nuotraukos Ligijos Tautkuvienės.

Paskatinti studentų susi
domėjimą šiuo neeiliniu doku
mentų rinkiniu, nagrinėti jį,
ieškoti temų ir jas pateikti
svarstymams, A. ir M. Rudžiai
įsteigia dvi vardines stipendi
jas (kiekvieną po tris tūkstan
čius dolerių). Šios stipendijos
taps tradicinėmis, kasmetinė
mis.
Paskelbus vardinės stipendi
jos konkursą, dalyvauti jame
panoro šeši studentai. Autori
tetinga komisįja, kurią suda
rė: prof. dr. Martynas Bunti
nas, prof. dr. Anthony Cardoza, dr. Vytautas Dambrava —

Š.m. sausio 24 d. Ix»yola universitete įvykusiame I Lietuvos Statuto pristatymas ir įtaria bei Antano
Rudžių stipendijų įteikimas dviem studentėms, savo studijinius darbus skyrusioms I Lietuvos Sta
tutui. Iškilmėse dalyvavę (iš kairės): inž. Eugenijus Bartkus, Lietuvos ambasadorius Ispanijoje dr.
Vytautas A. Dambrava, dr. Kazys Amhrozaitis, Juozas Polikaitis.
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I Lietuvos Statutas
Penkiolikto amžiaus pabai
gs Lietuvos Didžiojoje kuni
gaikštystėje galiojusios teisės
eikalavo suderinimo. Didysis
kunigaikštis pirmą kartą pa
žadėjęs tai padaryti 1501 meais. Pasaulį išvydo 1529 meais. Rengiant 1 Lietuvos Stautą, vadovavo kancleris Al
bertas Goštautas. Statutas,
au išleidus jį gyveniman,
turėjo didelę įtaką kitų Euro
pos kraštų jurisprudencijai.
Jis buvo pažangus socialinėje
teisėje, moterų gynimo klausi
mais.
Svarbiausia, kad buvo sukodifikuota valstybės teisinė sis
tema (rašytinė krikščioniškoji
šalies teisė). Kanonų teisė ne
buvo įtraukta. Ją garantavo
Bažnyčių privilegijų pripaži
nimas Statuto įžangoje. Mies
tiečių
ginčai
su bajorais
sprendžiami ne pagal atsako
vo teisę, bet pagal bajoriškąjį
Lietuvos Statutą. Nekrikščionims (žydams ir totoriams) su
teiktos jų turto ir konfesijos
išpažinimo teisės I Lietuvos
Statuto įžangoje neminimos,
su kai kuriomis išlygomis,
jiems
draudžiama
turėti
krikščionių nelaisvąją šeimy
ną, jie negalėjo liudyti žemės
ribų bylose. Ponai ir dvasinin
kai neišskirti į atskirus luo
mus, statutas taikomas visam
bajorų luomui.
I Statutas neatskyrė admi
nistracijos nuo teismo. Bąjorai
buvo išlaisvinti tik iš tįjūnų-žemiausios administracijos
grandies-teismo. Didysis kuni
gaikštis liko aukščiausia ape
liacijos instancįja. Aptariami
ginčai dėl žemės, judamojo
turto, vagysčių, bajoro saugu
mo, šeimos santykių, turto

įkeitimo ir kiti svarbūs teisi
niai
klausimai.
Valstiečių
veiksnumą
ribojo luominė
priklausomybė, moterų — ly
tis, nepilnamečių — amžius,
sutrikusio intelekto — liga,
nekrikščionių ir eretikų —
tikėjimas. Vyras buvo šeimos
galva.
Per Lenkiją į I Lietuvos
Statutą atėjo vokiečių teisės
nuostatos, baudžiančios dvaro
konfiskavimu sauvališkai įve
dus muitus ir mirties bausmė
už išprievartavimą. Tiesiogiai
romėnų teisės įtaka buvo
jaučiama, formuluojant
są
vokas. I Statuto subjektyvioji
teisė nebuvo subalansuota,
kaip luominė — valstiečio pa
reigos buvo kur kas didesnės
už jo teises. I Statute buvo
skiriamas sumanytas ir nesu
manytas nusikaltimas, užmu
šant bei sužeidžiant, kivirčo
pradininkas. Namų užpuoli
mas išskiriamas kaip smur
tas, baudžiamas mirtimi. Tai
koma prieš jį būtinoji gintis
nebaudžiama, bet ją reikėjo
tuoj pat paskelbti. Taip pat
buvo daryta moters išprievar
tavimo ir vagies namuose
užtikto pasipriešinimo (jį už
mušus) atveju. Jėgos panau
dojimas, ginčijantis dėl turto,
buvo baudžiamas simetrine
atlygio bauda, vagies (išsky
rus pirmą mažos vagystės at
vejį) laukė mirties bausmė. Už
mirtį sunkesne bausme buvo
laikomas garbės atėmimas,
skiriamas už valdovo išda
vimą, blogą karo tarnybos atli
kimą, lydintis mirties bausmę
už tėvo nužudymą. Bąjoro tar
no atveju už jo veiksmus at
sakė ponas, kurį anas gynė,
nebąjoro atveju, ponas savo

Lietuva pristatoma pasauliui
Atkelta iš 1 psl.
Gimęs
imigracijoje, kalbą išsaugojo.
Didžiuodamasis lietuviškomis
šaknimis, tuo pačiu labai ap
gailestavo, jog tuo metu, kai
Lietuva parengė tokį Statutą,
Rusijos teisinė sistema iki jos
lygio dar nebuvo pribrendusi.

teto studentas, paantrino —
girdėjęs, gal prieš šešerius me
tus, kaip žydė profesorė na
grinėjo pasaulio tolerancįjų
statutus, kuriuose buvo įra
šyti punktai apie dėmesį tau
tinėms mažumoms ir ji iš
skyrusi I Lietuvos Statutą.
Pasirodo, pasaulis žino. Tik
gal ne per daugiausia!

Įdomi ir paties Ronald Walker istorįja. Kai jį tėvai vežė
krikštyti, buvo baisi pūga,
Neribotos proto
mašina sugedo ir sustojo prie
galimybės
lietuvių katalikų bažnyčios.
Vaikelį reikėjo krikštyti, moti
Šventė, įvykusi Čikagos Loynai amerikietei buvo visai vis
ola
universitete, lyg ir pasako
tiek, kokioje bažnyčioje, svar
mums,
kad žmogaus proto, su
bu kad katalikų, šaltis neleido
manymų
galimybės — neribo
laukti. Taip Ronald pakrikš
tos.
Net
jei
ir nieko nebūtų nu
tijo lietuvių kunigas, tarsi nu
veikę,
A.
ir
M. Rudžiai Lie
lėmęs tolesnį gyvenimą... Kai
tuvai,
o
tik
pristatę
pasauliui
berniukui atėjo laikas pradėti
šį,
taip
puikiai
parengtą,
I Lie
lankyti mokyklą, buvo pasi
tuvos
Statutą,
tai
taptų
pačiu
rinkta artimiausia. Tačiau ji
buvo lietuvių katalikų! Ber didžiausiu jų nuopelnu. Tai A.
niuką priimti galėjo tik viena ir M. Rudžių pastatytas pa
sąlyga, jei jis būtų krikštytas minklas Lietuvai ir sau.
lietuvių bažnyčioje. Taip ir at
Šventę padėjo parengti Loysitiko — Ronald augo ir ola universiteto vadovybė.
mokėsi tarp lietuvių. Kai Šiam renginiui daug prasmės
įstojo į St. Louis universitetą, suteikė senaisiais baltų raš
Lietuvos vardo populiarini tais išaustos juostos, kurias
mui, kartu su busimąja žmona visiems šventės kaltininkams
Aldona Mogenyte, vertė į rišo Stasys Kašauskas. Meno
anglų kalbą Lietuvos istorįjos mokyklėlei atstovaujanti Re
puslapius, kad kuo daugiau jų nata Kanclerienė, apsirengusi
draugų pažintų Lietuvos isto išeivijos meistrų išaustais rū
riją. Keturiasdešimt ketveri bais, gražiai papuošė šventę,
paskambindama
metai kartu „padarė" Ronald kanklėmis
pusiau lietuviu, — juokauja keletą lietuvių liaudies dainų.
žmona Aldona. 1990 m. dr. Ro
Po oficialiosios dalies uni
nald prisidėjo prie iškilmių versitetas surengė nedideles,
surengimo universitete, įtei bet įspūdingas vaišes. Kaip
kiant Vyt. Landsbergiui Gar aukšto lygio renginyje, grojo
bės daktaro vardą, 1999 m. puikus kamerinis trio. O už
Čikagoje dalyvavo „Lietuvių langų daužėsi Michigan ežero
verslininkų tarybos susirin bangos, primindamos, kiek
kime”, kartu su įvairių ša daug laikinumo šiame pasau
lių ambasadoriais, konsulais, lyje, kurį nusineša laikas ir
verslininkais.
nuplauna vanduo. Kartais ta
Na, o kai namuose vis daž čiau nei vanduo, nei laikas ne
niau ir dažnfau ėmė skambėti pajėgia sugriauti to, ką suku
Statuto tema, ją nugirdęs, ria žmogus. Ypač aukojantis
žentas, Stanford.CA, universi- save kitiems, ypač filantropas.
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me kaimelyje, netoli Ozford,
Anglijoje. Istorikas, rašytojas
Svarbiausia knyga, kurią pa
raše ir ji yra išversta į rusų
kalbą —
apie

Jaltos aukos

garsiąją konferenciją istoriniu

pagrindu Lietuvoje dar nebu
vęs, tik Latvijoje, bet turjs
viltį apsilankyti
— Mūsų gimine jau 15 am
žiuje kilusi iš Lietuvos žemes
Arba — esame gimę Lietuvoje,
nes tuo metu tai buvo didžio
sios Lietuvos kunigaikštystes
žemes. Daugelį Tolstojų žinote
— Lev Nikolajevič Tolstoj. pa
rašęs romanus
ir kitus: Aleksėj
Nikolajevič Tolstoj. kūno žy
miausias romanas
Aleksėj Tolstoj po Spa
lio raudonosios revoliucijos
buvo emigravęs į užsiezų. bet
negalėjo gyveno be Rusijos.
Sugrįžo. Jam pavyko — jis gy
veno puikiuose namuose ir
rašė apie Petrą Didįjį. Stalino
krizę sugebėjo perteikti kitaip,
per Rusijos praeitą
Turiu specialius jausmus
Baltijos valstybėms
Mano
proseneliai atėjo iš Lietuvos
Mano tėvas pabėgo nuo rusų
revoliucijos, aš gimiau emi
gracijoje. Aš išlikau rusu. An
glijoje sutikau merginą Su
kūrėme šeimą. Turime keturis
vaikus, kurių vardai slaviškos
kilmės. Kad jie netaptų tik
anglais, kalbėjome rusiškai.
Dukros gyveno Maskvoje, turi
rusiškus pasus

Ana Karenma
masis.

M. ir A. Rudžių stipendininkė M. Walczak (kairėje) ir Politinių

mokslų prof. dr. Susan G. Mezey.

valdinį išduodavo teisti. Lietu
vių papročių teisę I Lietuvos
Statutas papildė rusų teisę
(baudos teisė už gyvulių pa
grobimą) ir lenkų riterių teisė
(šeimos teisė).
I Lietuvos Statutas taikė jau
visuotinai įsigalėjusią
akuzacinę (skundo) procesinę tei
sę. Ji aiškiai skirstė šalis į
ieškovą ir atsakovą. Pasiektas
Lietuvos teisinės sistemos ly
gis leido jai įtakoti gretimų
kraštų (teisės raidą. Neilgai
trukus po Statuto išleidimo,
Lenkijoje atsirado jo privatūs
nuorašai.

Pasauliniu mastu I Statuto
reikšmė — pirmoji Lietuvos ir
Europos konstitucija. Lietuvos
Statutai buvo prityrusių ir
išsilavinusių teisės praktikų
kūrinys, surašytas, suvokiant
ir panaudojant susiklosčiusią
ir besiklostančią precendento
teisę, nevaržomą anksčiau už
fiksuotos archajinės tradicijos.
Panaudota

literatūra.

Lietuvos

Didžiosios Kunigaikštijos kultūra (Vil
nius, .Aidai" 2001 m.).

Marija Rudienė:
— Netrukus Lietuva švęs
savo pirmąjį tūkstantmetį. Pa
galvokime tik, kad jau še
šioliktame šimtmetyje mes tu
rime puikiai paruoštą teisinį
Statutą, kurį Lietuvos vals
tybė rengė per dvidešimt me
tų.
Niekada I Lietuvos Statutas
nebuvo populiarinamas anglų
kalba kalbančioje visuomenėje
ir tai stabdė susidomėjimą
juo, paplitimą po mokslo ir nemokslo pasaulį. Prieš dvejus
metus gimė šis projektas. Rei
kėjo surasti tokio aukšto lygio
mokslo ir vertimo žmones, ku
rie galėtų tiksliai, ne tik žodis
žodin, bet minties svarbumu
išversti į anglų kalbą. Tam
dėjome abipuses pastangas ir
su mokslininkais Lietuvoje.
Daug padėjo profesoriai E.
Gudavičius ir A. Bumblauskas.
Vėliau, kilo mintis, kaip po
puliarinti tarp amerikiečių.
Pasirinktas Loyola universite
tas, ne šiaip sau. Tai pasauli
nio masto universitetas. Jis
turi savo filialus Prancūzijoje
ir Italijoje. Tai yra vienas se
niausių ir žinomiausių JAV
universitetų.
Mus nenustojo stebinti, kad
Lietuvos universitetuose vis
dar tvyrauja anų laikų dvasia.
Nauji vėjai labai silpnai pučia
naują laiką. Pamatėme, kad
laikas Lietuvoje slenka labai
lėtai. Niekas nesiima padaryti
stambių, svarbių projektų,
kad padėtų išvesti Lietuvą į
pasaulį per mokslą.
Kai susirgau, mano vyras ir
sūnus turėjo daug darbo, kad
tęstų tai, kas jau pradėta.
Taip, benaršydamas po inter
netą, surado ir grafą Nikoląjų

L. Tautkuvienės nuotr.

Tolstojų, kuris savo knygose
yra parašęs, kad jų šeima jau
22 kartas kildinama iš Lietu
vos. Nors ir kilę iš Lietuvos,
jie išlaikė
savo rusišką
kultūrą, tačiau išlaikė ir pa
garbą tam kraštui, iš kur kilo.
Mums buvo didelė garbė, kai
grafas sutiko iš Anglijos į
Čikaga, Loyola universitetą,
atvykti ir būti šio Statuto pri
statymo iškilmių dalyviu, lek
toriumi.
Parengiant tokį I Lietuvos
Statuto pristatymą, dar iki to
laiko reikėjo parengti eilę
specifinių dalykų. Svarbiausiu
pasiekimu laikome tai, kad
Statutas yra įtrauktas į moky
mo programą (Curiculum vitae). Įsteigėme „Scholarship”
(stipendiją) norintiems gilin
tis, studįjuoti Statuto reikšmę,
vietą bendrame pasauliniame
kontekste. Reikėjo parašyti
tezes, kaip skirsime tas sti
pendijas, išsirinkti, kam skir
sime. Labai daug prisidėjo
profesorė Aldona Mogenytė —
Walker. Džiaugiamės, kad dvi
merginos,* pasirinko temas ir
laimėjo įsteigtą stipendiją.

Karas ir La.ta

Petras Pir

Dr. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė.

Jos gyvenimas
įprasmintas darbais

Vasario 10 dieną sukanka
penkeri metai, kai iš mūsų
tarpo pasitraukė profesionali
istorike, puiki mokytoja, veikli
visuomenininke Vanda Dau
girdaitė-Sruogienė.
Nuėjusi ilgą prasmingą gy
1990 metais, kai Lietuva pa venimo kelią, pasiaukojan
siskelbė nepriklausoma vals čiai dirbo pedagoginį darbą,
tybe, mes tikėjome, kad ir Ru rūpinosi
Lietuvos istorine
sijoje sugrius komunistų val praeitimi, rašė. leido knygas.
džia. Labai didiiavomes. kad Už savo nuveiktus kilnius dar
Lietuva tapo laisvu kraštu. bus dar nepriklausomoje Lie
Lietuva yra mažas kraštas. Tą tuvoje buvo apdovanota DLK
dieną nekenčiau rusų. kai jie Gedimino m laipsnio ordinu,
vėl norėjo užgrobti Lietuvą o JAV išrinkta Lituanistikos
Bet tai ne rusai. Rusų žmones instituto garbės nare.
yra širdingi. Kai Rusija tapo
Savo gyvenimo kelią pradėjo
laisva, be komunistų, mes pa Piatigorske (Kaukaze) — gimė
tikėjome ir jų laisva siela. Bet 1899 m. rugpjūčio 16 d.
taip, deja, dar nėra Tikiu, kad Mokėsi Dooo-Rostovo gimna
ateis ta diena. Rusija, kaip ir zijoje Vėliau studijavo Mask
Lietuva, dėl kruvinojo 1917 m. vos komercijos institute. Grį
maro neteko šviesiausių pro- žusi į Lietuvą, įžengė į sunkų,

ratūroje. Kartu su savo vyru
Baliu Sruoga parašė apysaką
vaikams Kas bus, kas nebus,
bet žemaitis nepražus (1937
m.) Pasirašė bendru slapy
vardžiu — Valys Dauga. V.
Daugirdaitė-Sruogienė išleido
vadovėlių, studijų istorinėmis
temomis — viena svarbiausių
— Lietuvos istorija (1935 m.)
Vėliau pakartota 1953 ir 1990
metais. Ji parašė ir išleido

Žemaičių bajorų ūkis 1 pusėje
XIX šimtmečio-, parašė Lietu
vos istorijos vaizdai ir raštai

(1939 m.) Aktyviai bendradar
biavo leidžiant Lietuvių En
ciklopediją, buvo atsakinga is
torįjos skyriaus redaktorė.
1944 m. pasitraukė nuo an
trosios rusų okupacijos į Vo
kietiją, gyveno
stovykloje.
1949 metais atvyko į Čikagą.
Dirbo Auroros kolegijoje ir Pe
tų. Turėjome svajonę, kad bet širdžiai mielą, pedagogės dagogikos lituanistikos centre,
mūsų kraštai bus laisvi. Žmo kebą Mokytojavo Šiaulių gim dėstė kalbas bei istoriją (gavo
nės turi dirbti ir išlaikyti lie nazijoje, dirbo Kaune spaudos titulą Professor for Europian
tuvišką nepriklausomą šalį. biure, taip pat laikraščio Lie Studies). Čikagos aukštesnio
Kad niekada, niekad nepasa- tuva redakcijoje. Žinių troš- joje lituanistinėje mokykloje
kartotų dar viena tokia kruvi kūnas atvedė į Berlyną. 1921- nuo pat jos įsikūrimo dėstė
noji revoliucija Linkiu laisvės 1928 metais studijuoja istoriją Lietuvos istoriją, vėliau dirbo
ir išsisaugojimo, molės. Svar Berlyno ir Kauno universite Pedagoginiame lituanistikos
bu, kad išsaugojote kalbą, į tuose. 1928-1939 m. Kauno III institute.
kurią buvo pasikėsinę rusai. gimnazijos istorijos mokytoja,
Vanda
Daugirdaitė-Sruo
Juk galėjo išardyti, sugadinti. nuo 1935 m. gimnazijos ins gienė buvo pedagogė iš pa
Aš tikėjau, kad vieną dieną pektorė. Buvę dėstytojai ir
šaukimo. Ne tik puikiai iš
ateis tiesa I Lietuvos Statuto mokiniai prisimena jos įdo
manė savo pasirinktą istorijos
pristatymas lygus Lietuvos mias, kruopščiai ir reikliai pa
specialybę, bet mokėjo per
vardo naujam įrašymui į isto rengtas pamokas. Jos darbš teikti ir žinias kitiems. Ji
riją
tumas, pareigingumas ir be vaizdžiai ir įtaigiai pasakojo
— Vytautas Dambrava. galinis atsakomybes jausmas apie vieną ar kitą istorijos
skatino ir kitus geriau dirbti. faktą, užburdama klausytoją.
ambasadorius.
Kun. Raymond C. Baumhart.
— Tai vienas gražiausių Nemažai laiko ji atiduodavo, Daugelis jos buvusių mokinių
darbų, ką nuveikė M. ir A bendradarbiaudama įvairiuo su nuoširdžia meile kalba apie
Kun. Raymond C. Baum
Rudžiai. Žavėjausi, kad to se redakcijose: Motinos ir vai ją ir dabar. Viename mokinio
hart, SJ, Loyola universiteto
kiame amžiuje jie turi tokią ko, Vyturio ir kt. Rašė straips laiške rašoma: „Juk mes taip
prezidentas emeritus.
aukojimosi
dvasią, aukojasi nius istorijos, meno ir kul visi Jus mylėjome. Jūs buvote
— Loyola universitetas, kaip
Lietuvos kultūrai, žvelgia pir tūros klausimais į Naująją tokia nuostabi mūsų mokytoja
kolegija, buvo įkurta 1870 m., o
myn. Moka pritraukti žmones. Romuvą, Lietuvos žinias, Lie ir taip sumaniai mums skiepi
universitetu tapo — 1909 me
tuvos aidą.
jote meilę dramatiškai ir hero
tais. Kaip ir Vilniaus — pra
Paruodė L. TMtkuvieaė
Plunksną mėgino ir lite
jiškai Lietuvos istorijai, kartu
dėjo savo veiklą, kaip maža
ir literatūrai, ir menui, ir
kolegija.
Nemažai
pereito
grožiui, ir demokratizmui, ir
amžiaus lietuvių katalikų šia
humanizmui...” (Laiškas sau
me universitete rado savo na
gomas Vandos ir Balio Sruogų
mus. Ar nenuostabau, kad
muziejuje, Kaune).
1991 m. Loyola universitete
Amerikoje ji taip pat ben
buvo Vyt. Landsbergiui su
dradarbiavo
lietuviškoje spau
teiktas Garbės daktaro laips
doje,
rašydama
istorįjos ir
nis, o jis tada universitetui pa
kultūros
temomis.
1956 me
liko I Lietuvos Statuto kopiją
tais
išleido
populiarią
knygą
iš 1529 metų? Šis Statutas
apie
Lietuvos
istoriją,
o
1962
šiandien pasirodo tokiu šiuo
metais
paskelbė
paskaitų
laikiniu, kad net gali stebinti
ciklą Lietuvos istorijos bruo
pasaulį to laikmečio įžval
žai.
1985 metais išleido mono
gumu. Pasaulis yra mūsų na
grafiją
Aušros gadynės dukra
mai. Statuto pristatymas to
Eglė
Malinauskaitė-Šliūpienė.
kiame lygyje iškelia ir pačios
Parengė istorinį veikalą Lie
Lietuvos vietą, taip mažai ją
tuvos
steigiamasis seimas
pažįstančiame pasaulyje. Tai
(1975
m.).
Kolektyviniame lei
netgi tam tikras indėlis ir į
dinyje Kovos metai dėl savo
Taikos žygį per pasaulį
sios
spaudos (1975) parašė
Grafas Nikoląj Totetoj.
apie
knygnešius.
Dėkingas M. ir A. Rudžiams
už pakvietimą. Gyvena maža

L. Tautkuvienės nuotr.
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'
tais. Džiaugi si
Nuo pat atvykimo į Ameriką niunu-muzii
ji pradeda rūpintis savo vyro- vedėjui Angek; liCllfiCiitv
rašytojo Balio Sruogos (tnive
1984- m buvo įkuri.
1947 m.) — atminimo įamži
ratunne ek sbozidia KUi
nimu. Žiaurus negailestingas chitektas V. šepku ■ ų r . ,
karas, sulaužęs ne vienų li sumaniai (komponavo imu •
kimą, sugriovęs ne vieną dar rialineje’aplinkoje, unkres .
nią šeimą, išskyrė ir juodu
lios kambaryje Alk:. » : • .
Profesorius Balys Sruoga buvo šytojo darbo Kam:;?:..
vokiečių įkalintas Štuthofo Daugirdaitės-Sruogico'
stovykloje, o žmona Vandą su bo kabinetas, svetaine,
dukra, traukdamosios nuo an goniasis. Šeima, oesina.o
trosios rusų okupacijos, išvyko dama muziejumi, iš uy ■ .
Vokietijon.
siuntė tai, kas brangia ..-i
Vandai Sruogienei rūpėjo vertingiausia — šeimos reiii;
surinkti atsiminimus apie vijas. Muziejaus archyve at
vyrą ir išleisti atskira knyga. sidūrė vertingi paveikslai
Kartu su dukra Dalia atliko šį brangūs dokumentai, siekian
sunkų darbą. 1974 metais tys net 19 amžių, Radvilų
išėjo stambus veikalas — Ba žemėlapis, turtinga rpemonalys Sruoga mūsų atsimini linė biblioteka ir kita vertin
muose. Ji rūpinosi ir vyro Ba ga, unikali medžiaga. Visa
lio raštų leidimu. Daug pa šeima, atvykusi į muziejaus
stangų ir jėgų skyrė, kad jų 30-tį, buvo sujaudinta n i".iname, Žaliakalnyje, butų įkur minga tuo, ką pamate. St.u
tas memorialinis muziejus.
paliktas įrašas atsiliepum:
Namo istorija yra ilga ir pai knygoje: „Ypatingą padek::
ni. 1936 m. Sruogai nusipirko reiškiame Angelei Galnait t. :
gražų žemės sklypą, pasodino —muziejaus širdžiai ir sieku,
vaismedžius, dekoratyvinius kuri. iš griuvėsių p radėju.' ■
krūmus, įruošė gėlynus, veją. atkūrė mūsų brangų nameli,
Tačiau namu nesirūpino. Jis tokį pat mielą ir šiltą, ko
jau buvo pastatytas Žemai kiame praleidome savo da
tijoje, Būgiuose, Vandos tėvo iningas dienas.. Su viltim, ir
Kazimiero Daugirdo dvare, tikėjimu, kad Lietuvos i:
pagal architekto Vladimiro išeivijos sukaupta praeiti:- Pus
Zubovo projektą. Vėliau namą ir toliau taip gražiai saugoma
išardė ir 1938 m. pavasarį ir gerbiama....Esame visad su
pervežė į Kauną. Tada visa Jumis — V. Dnugirdąite-Brun
šeima čia ir apsigyveno. Lai- ' gienė, Dalia Sruogai te,. Auš
mingos dienos skrido žaibo rinė, Alina ir Algis (1819b’m .,
greitumu — čia džiaugtasi gy muziejaus
trisdešuntmec r.
venimu iki 1940 metų. Smo proga”.
gams išvykus dirbti į Vilnių,
Balio Sruogos rnifG'ėjtV
jų namas buvo nuomojamas.
vienas Maironio liėfiWM‘.e!
Namo priežiūra rūpinosi ra
ratūros muziejaus filialų. M,,
šytojo brolis Juozas. Gerokai
ziejaus direktorė Aldona Ecvėliau B. Sruoga, paleistas iš
seckaitė rūpinosi, kad po
Štuthofo stovyklos, gyveno
rašytojo 'žmonos mirti** •nm
Vilniuje ir tik 1947 m., jau
žiejus būtų pavodiKVŽis abieju
sirgdamas, sugrįžta į savo na
šviesuolių vardais. Muziejini;
melį Kaune. Netrukus miršta.
darbas tęsiamas. Fonduose su
Plunksnos broliai susirūpino
kaupta IT.VOO eksponatu. L;
rašytojo palikimu — jo rank
užjūrio Dalia Sruogaitė pe:
raščiai perduoti į Lietuvių lite
siuntė savo maitos .fffęhyvn
ratūros institutą, o biblioteką
rankraščius, laiškus, fotonu,i
ir asmeninius daiktus perdavė
traukas, įvairius spaudinius,
į Kauną, į rašytojo namą.
Šiame name gyveno, rašytoją knygas, meno kūrimus,, doku
inentu.i, įrašus, kasetes ir
globojusios, Jadvyga Pesecplokštelės • (fonoteka), ,tjnerno
kienė ir jos sesuo Marija Juodrudinius .daiktus- (vestuvinio’
valkienė. Tačiau, laikui bė- ‘
žiedai, papuošalai ir kt.).-Mu
gant, žmonių skaičius name
ziejaus
fondais
naudojasi
didėjo, didėjo ir nesutarimai mokslininkai, .studentai, J.j >
tarp jų. Tuomet Vanda Sruo
įgautai, doktorantai.
gienė kreipėsi į Lietuvos vy
Šiandien Kaune mes turime
riausybę, prašydama perduoti
gražių
ir jaukią kultui ob įstai
namą Kultūros ministerijos
gą,
kurioje
gyva Vandos ir Ba
žinion. Abi su dukra atsisakė
lio.
Sruogų
dvasia. Šiame
nuosavybės teisių — turėda
mos vieną svajonę ir vieną namo-muziejuje nuųlat vyksta
viltį — įkurti tame name Ba renginiai-tęsiamos šeimos tra
lio Sruogos muziejų. Sunkokai dicijos. Muziejaus mecenatė
Sruogaitė-rBylaiUere
biurokratinės kliūtys buvo pa Dalia
šalintos. Pagaliau buvo įkurti rūpinasi Levų atminimo įam
du kambariai — vienas jų žinimu. Jos dėka ir nuoąiidiu
rašytojo kabinetas, o kitame pasiaukojimu, muziejus klest;
įsikūrė vieša biblioteka — su Pagerindama mamos atmi
20,000 knygų. Lankėsi joje nimą, ji įsteigė prie Lietuviu
daugiau kaip 1,000 skaitytojų. » fondo Vandos Daugirdaitės
Tik tokiu būdu galėjo egzis Sruogienės fondą. Gabiem
tuoti Balio Sruogos namas. studentams, studijuojant iem s
Artėjant rašytojo 100-sioms Lietuvos istoriją, skirtum. ,
gimimo metinėms, name buvo šios . žinomos istorikes var
paliktas tik muziejus, vieša dinės stipendijos. Sfip/,mli: i
gavo jau keturi studentai.
biblioteka panaikinta.
1
Nuo pat pirmųjų muziejaus
Vandos . Daugirdaitės-Sruo
kūrimo žingsnių
glaudžiai gienės atminimas gyvas, sav,.
bendrauta 9u rašytojo šeima amžitią buvimą žemėje
dr. V. D. Sruogiene ir tėatro-i įprasmino kilniais darbais.
loge Dalia Sruogaite-BylaiViijgi n i į u Paplauski e nė

JOS GYVENIMAS...

TĖVIŠKĖ

Kazys Bradūnas

Žalios kalvos, kryžių apstotos,
Prašosi Krikšto
Ir subrendo basos
Į šventąjį ežerą.

Jei nutiltų žodis,
Jeigu raidyną palaidotum,
Ar prisikeltų poezija
Skambų Velykų rytą?

Debesys neša
Saulės Komuniją
Pavasario laukams.
Kyla dirvonai
Pilni Šventosios Dvasios....

Todėl guldau klonin ežerus,
Patiesiu upę,
Ir žodžiai taškosi, krykštauja
Ant poezijos rankų.
LIETUVA

(Tik dar akiraty ošia
Pagoniški miškai...)
Čia guli skaidrioj
Kaip ašara žemėj
Su kryikeliais ir verpstėmis rankose
Panašūs į mane.

Eina ji pjauti rugių,
Pasiskolinti druskos,
Parsinešti ugnies.
Eina dainuodama,
Saulės palydima,
Grįžta raudodama —

DINGUSI TĖVIŠKĖ
Meldžiuosi, kur buvo šaltinis.
O stebuklo nėra.
Tolumoj vos dudena griaustinis
Ir vakaro žara.
Vos besilaiko
Už pilkų debesų.
Kodais čia stovėjau dar vaikas,
Nežinodamas ko baisu.
RAIDĖS GIMIMAS
Aš nežinau,
Kada ir kur gimei,
Kas pirmąkart
Paguldė ant akmens
Ir kaip atsiradai
Mūsų pastogėje.
Aš tik atsimenu
Iš kūdikystės
Garsiai skaitantį tėvą,
Ir man atrodė,
Jog visa tai
Jam pasakoja raidės.
Tad, vienas likęs kambary,
Pridėdavau prie knygos ausį
Ir kone verkdavau,
" Kad raidė tyli...
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Tiktai vėliau mokykloje,
Kai mokytojas lentoje parašė M,
Ir M, ir A, ir du kartus,
Ir mes visidauge jau skaitėm MAMA,
Raidė man prakalbėjo.
Tada ją paėmiau,
Kaip motinos vardą
Nuo šalto paminklinio akmenio,
Ir įsidėjau amžinai
Gyvon, karšton širdin.
MAŽVYDIŠKOJI KNYGŲ KNYGELĖ
Tarp Vilniaus miesto ir Karaliaučiaus
Keleliai brukavoti.
Tarpu Vilnelės ir tarpu marių
Knygų lapai pakloti.
Ant vieno lapo angelas gieda,
Antram jauteliai baubia.
Prie vieno lango sėdi karalius,
Prie antro — kunigaikštis.
O prie šio trečio žmonių mergelė
Rankoj bijūną laiko.
Bijūną laiko, žiedą kvėpina,
Knygų knygelę skaito.
SUNKIEJI METAI
Džiūsta šaltinis ir alkas,
Trokšta žemės dvasia.
Rymo Dievulis alkanas
Bado laukuose.
Maras Vilniuje,
Kraujas Virbaly,
Ašaros Kiršuos.
Sunkų kaip kalnas
Gyvybės grūdelį
Žody paslėpęs nešuos.
Ar bus išsaugotas kraitis,
Krautas gimtajam name f
Ar prakalbės Donelaitis
Mano tėvų tarme?

Rugiai nubirę,
Druska ištirpus,
Žarijos užgesintos...
Bet žemė nemiršta badu —
Maitinasi savo vardu.

Bado metai praėjo...
(Raugas pernykštis gyvas)
Riekiu šiaurės nuokalnių duoną
Ant protėvių stalo.

Jei ežerai išlėktų
Ir krikšto upės nugrimztų,
Dingtų ir Lietuva,
Mūsų nebūtų.

Vasario 11d. — poeto Kazio Bradūno 85-sis
gimtadienis
Tų atmintinų 1990-ųjų metų
ankstyvą pavasarį buvo pa
skelbtas Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimas, o jau ru
denį iš Užatlantės į Vilnių
grįžo vienas iškiliausių mūsų
poetų Kazys Bradūnas su savo
žmona Kazimiera. Taigi, jau
visas dešimtmetis juodu gyve
na gražiame Vilniaus sena
miesčio kampelyje, gerokai vė
liau čia grįžusios ir įsikūru
sios poetės bei dramaturgės
Birutės Pūkelevičiūtės kaimynystėje.
— Nem^ųau, kad jiems
lengviau ir paprasčiau čia gy
venti negu Amerikoje. Anaip
tol! Bet vis dėlto sugrįžo ir
gyvena. Tai turime vertinti,
— viename vilniečių susiti
kime su Bradūnais pasakė
Lietuvos Rašytojų Sąjungos
pirmininkas Valentinas Sventickas.
O pats K. Bradūnas susiti
kime su Vilniaus Simano Sta
nevičiaus vardo vidurinės mo
kyklos mokytojais ir mokslei
viais taip paporino švaria
svetimybėmis
neužteršta
gimtąja kalba, tarsi jis būtų
atvažiavęs ne iš Baltimorės,
bet iš savojo Kiršy kaimo:

Angelas renka jos trupinius
(Dvylika pintinių)
Ir neša tiems, kurie guli
Žemėje svetimoj.
PĖDOS
Kai nužengsiu nuo žemės,
Nuo įmintų pėdų,
Kur jūs, pėdos benamės,
Po Joninių, po atlaidų,
Kai visi išsivaikščios,
Išvažinės
Ir liks tik pėdos baikščias
Paskutinės žynės,
Paskutinės ir mano kartos,
Kurios niekas nepakartos.
SUGRĮŽIMAS
Visas gyvenimas čia buvo
Tik trumpas sustojimas užeigoj,
Tik žodžio nušokimas ant liežuvio,
Tik stiklo sublizgėjimas vagoj.
Atidarau duris, ir šiluma
Padvelkia man į veidą apšarmotą,
lr begalinė, begalinė toluma
Sugrįžta vėl į mažą aslos plotą.
Ten dūmas kyla iš po šelmenų
Tr sklaidosi su vakaro gaisais,
Tenai į savo vietą pareinu
Ir atsisėdu su visais.
PRIE TRUPINIUOTO STALO
Ir Tu pasilikai prie trupiniuoto stalo
Užbaigti vargo vakarienę —
Aplinkui sėdime susikabinę,
O gomury druska apsalo
Nuo kąsnio duonos kruvinos,
Nuo jo baisios kainos,
Mokėtos kaulais, kapinynų smėliu,
Ir gyvasties nebeišraunamu daigu,
Prisikėlimo giesme vakarą Vėlinių, —
Bet man šią valandą jau nebaugu, —
Ir duonos riekę rankom iškeliu
Užeigoje prie Vilniaus vieškelio.
KAS TU ESI?
Poezija,
Kas tu esi?
Nekaltas melas
Ar dvasia Šviesi?
Laiko bangos balta puta?
Nebuvėlės valstybės moneta?
Gal prie ugniakuro
Tu vakaro tyla,
Į dangų dūmai bekylą?
Gal tu auka,
Gyvenimo prasmė
Ir paskutinė vasaros giesmė?
0 noriu, kad tu būtum šventė,
Kai rudenį ima lauke šalventi.
Žiūrėki! Jau
Už lango sninga, sninga, sninga...
Poezija
Ar tu dabar laiminga?

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Suaugęs su Lietuva

GENTIES KOMUNIJA
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POEZIJA IR LIETUVA

Poetas Kazys Bradūnas.
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Daugelis žino K. Bradūno
redaguotą ir 1951 m. egzode
išleistą anų dienų naujosios
lietuvių poezijos antologiją Že
mė. Pasak literatūros kritikės
V. Skrupskelytės, žemininkai
sutelkė tuometinę jaunąją
mūsų poetų kartą, negalėjusią
sutilpti prieškario estetikos
rėmuose. įkandin grįžusio K.
Bradūno, antologiją Žemė
1991 m. net 14,000 egz. tira
žu Vilniuje išleido „Vyturio”
leidykla. Apie žemininkus ir
jų estetines nuostatas ir šian
dien tebediskutuoja ne tik
mūsų universitetų studentai
bet ir poetai, literatūros tyri
nėtojai. Apie žemininkų di
delę reikšmę mūsų literatūrai
byloja ir tai, kad net pora šio
literatūrinio sambūrio daly
vių — K. Bradūnas ir A. Nyka-Niliūnas apdovanoti pačia
aukščiausia dabartinės Lietu
vos kultūros ir meno premija,
kuri čia kažkodėl vadinama
ne valstybine, bet nacionaline.
1952-1959 m. išeivijoje ėjo
vėlgi K, Bradūno rengtas, re
daguotas bei administruotas
literatūrinis neperiodinis, tų
laikų žemininkams, avangar
dui artimas žurnalas Litera
- Vilnius yra mano antroji tūros lankos. Kad šis leidinys
tėviškė. Mudu su Kazimiera ir šiais laikais neprarado savo
čia kartu universitete studija- reikšmės, rodo Lietuvių lite
vom, tų pačių profesorių pas ratūros ir tautosakos institu
kaitas lankėm. Tas mudviejų to 1998 m. naujai išleistas Li
grįžimas buvo ne atsidūrimas teratūros lankų visų laikų
svetimame mieste, bet sugrįži faksimilinis leidinys. Net ir
pats K. Bradūnas neprieš
mas į savo antrąją tėviškę.
Mes su Kazimiera grįžome Čia taravo, kad į anų laikų Lite
ieškoti savo jausnystės pė ratūros lankas panašus dabar
Vilniuje leidžiamas laisvos
dų...
minties, į Vakarų kultūrą, es
Šviesios dvasios, mieli, tole
tetines idėjas besižvalgantis
rantiški Bradūnai — dabar
kultūrinis savaitraštis Šiaurės
Vilniuje gerbiami asmenys.
Atėnai. Jame rasi net tų pačių
Jie kviečiami į rašytojų sam
Vakarų pasaulio poetų Georg
būrius, kitus kultūrinius ren
Traki, Albert Camus, Charles
ginius, valstybinių švenčių
Baudelaire poezijos vertimų.
ar kitų Lietuvai svarbių įvy
Okupuotoje Lietuvoje 1967
kių paminėjimus.
m. buvo išleista dviejų tomų
Jei tik sveikata, metų našta
leidžia — visur mielai daly antologija Lietuvių poezija.
Laikantis kompartijos linijos,
vauja, jei reikia — žodį taria,
joje nebuvo įdėta net žymiau
savo peozijos paskaito. Tik K.
sių išeivijės poetų kūrybos,
Bradūnas kukliai nutyli, nie
egzodo literatūrą nuvertinant
kada neužsimena apie išeivi
joje atliktus savo didelius dar tarsi atskiriant nuo Lietuvos.
Ne kas kitas, o K. Bradūnas
bus, nuverstus kalnus lietu
1971 m. Čikagoje sudarė ir
vių literatūros labui. Jau ne
suredagavo
kitą, savo išvaiz
skaičiuojant maždaug 20 išei
da į sovietinę panašią, tokio
vijoje ir Lietuvoje išleistų jo
pat pavadinimo knygą, kuri,
poezijos knygų, tie kiti K.
pasak jon įdėto K. Bradūno
Bradūno literatūriniai darbai,
įžanginio „Redaktoriaus žo
nudirbti egzode, tokie svarbūs
džio”, „tebūna lyg ir trečiasis
Lietuvai, kad jie neliko vien
užjūriuose, bet įkandin šio di tomas anos vilniškės antologi
jos, kad bendrasis lietūvių po
delio mūsų literatūros dar
ezijos veidas pasiliktų au
bininko parkeliavo namo, į
Lietuvą ir čia neretai iki šiol tentiškas, niekieno iš pašalės
nesužalotas”.
tebedaro gerą įtaką mūsų lite
(Nukelta į 4 psl.)
ratūros, visos kultūros raidai.
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nuoširdžiai sveikiname, sulaukusį garbingo
95 metų Jubiliejaus.
Linkime Aukščiausiojo palaimintų, laimingų 1
kūrybingų metu.

m'
E'l
I
I'
I

Lietuvių Hašytojų draugija
• i

p

«

4 — Nr. 28 (6) • 2002 m. vasario 9 d.

DRAUGAS

Literatūra • menas • mokslas

Lietuva pristatoma pasauliui
Atkelta iš 3 psl.
šiandien jau niekas neskirs
to, neskaldo lietuvių litera
tūros, kur mūsų tautiečių ji
bebūtų kuriama — svetur ar
Lietuvoje.
K Bradūnas išeivijoje daug
pasidarbavo, rengdamas bei
leisdamas ir kitas okupuotoje
Lietuvoje draudžiamų rašyto
jų knygas. Kai Lietuvoje dar
buvo neleidžiama net prasi
žioti apie Vytautą Mačernį,
1961 m. K. Bradūnas sureda
gavo jo knygą Poezija. „Įvai
riausiais slaptais būdais V.
Mačernio rankraščius iš už
geležinės uždangos man per
duodavo vilnietis poetas Eu
genijus Matuzevičius”, — sa
kė K. Bradūnas.
O kur dar kartu su R. Šil1957 m. rugsėjo mėn. grupė A. Mackaus ir Santaros-Šviesos bendraminčių. Iš kairės: poetas Algi
mantas Mackus, Sandra Čipkuvienė, rašyt. Marius Katiliškis, Dalia Juknevičiūtė, V. Ignas, J. Palu
bąjoriu K. Bradūno sureda
kaitis, Dana Vasiliauskienė, poetė Zina Katiliškienė — Liūne Sutema, J. Pivoriūnas.
guotas stambus, reikšmingas
1992 m. Čikagoje išleistas vei
kalas Lietuvių egzodo litera
tūra 1945-1990! Prieš kelis
metus jau Vilniuje gyvenusio
K. Bradūno pataisyto šio vei
Algimanto Mackaus 70-osioms gimimo metinėms
kalo antrąją laidą išleido vil
niškė „Vagos” leidykla. Ja
Jau ne pirmą kartą tenka pusėje — Klaipėdos plen statymo, J. Mackus pradžioje naudojasi literatūros tyrinėto
dalintis su lietuviškos spaudos tas...”, — tai ištrauka iš A. buvo vokiečių suimtas ir tar jai, studentai, mokytojai.
skaitytojais apie mano buvusį Mackaus mamos ranka rašytų domas, bet netrukus paleis
Daugiau kaip du dešimt
kaimyną, jaunystės dienų ar atsiminimų, kuriuos ne kartą tas”.
mečius K. Bradūnas redaga
timą bendradarbį, poetą Algi rodydavo, kuomet kalbėdavo
Vilkaviškis, Vilnius,

Skausmo ir tiesos poetas

mantą Mackų.
Ši pavardė, šiek tiek poezija,
kultūriniu bei visuomeniniu
lietuvių gyvenimu besidomė
jusiam žmogui, daug ką pasa
ko. Nepaisant, kad A. Mackui
teko švęsti tik 32 gimtadie
nius, jis lietuvių kūrybiniuose
dirvožemiuose išvarė didžiulę
vagą, kokią ne visuomet suge
ba palikti ir senatvės sulaukę
asmenys.
Draugo kultūriniame priede
(2000 m. sausio 1 d. laidoje)
paminėta A. Mackaus 35-oji
mirties sukaktis, o šie žodžiai
yra skirti jo 70-sioms gimimo
metinėms.
Pradžiai — apie A. Mackaus
gimtinę — Pagėgius, kuriuose
1932 m. vasario 11-ąją dienos
šviesą išvydo Algimantas.
Apie tą miestelį man ne kartą
pasakojo Algimanto mama
Marcelė (ji iki 2000 m vėlyvo
rudens tebegyveno Ciceroje, o
dabar savo 98-sius metus ra
miai leidžia Matulaičio slau
gymo namuose Putnam, CT).
„Pagėgių miestukas buvo iš
mėtytas ir gatvių pavadinimų,
kiek atsimenu, tada nebuvo.
Mes gyvenome valdiškame
name, kuris priklausė paštui
(abu Algimanto tėvai — Jonas
ir Marcelė buvo pašto tarnau
tojai, E.Š.). Namas buvo rau
donų plytų, vieno aukšto, pa
dalintas į keturis butus. Atsi
stojus ant laiptų veidu gatvėn,
pirmas namas iš kairės —
vaistinė. Už vaistinės kiek to
liau dr. Endrulat namas, o į
dešinę, kiek paėjus, gana di
delė turgaus aikštė. Priešais
langus trikampis, apaugęs
medžiais, kaip mažas parkiukas. Už to trikampio kitoje

me apie poeto gimtinę.
Tolimesnėse šių prisimini
mų eilutėse skaitome, kad ne
toliese Mackų buto pastatė
gražų pastatą. „Ten tilpo Do
nelaičio gimnazija, pradžios
mokykla ir vaikų darželis. Al
gimantas ten pradėjo lankyti
vaikų darželį ir pradžios mo
kyklą. Hitleriui užėmus Klai
pėdos kraštą, mes iš čia išbė
gome”, — kalba Algimanto
mama.
Iš ^Lietuvos dabar atėjusio
mis žiniomis, namas, kuriame
gimė Algimantas ir šiandien
stovi. Tik jis yra pasikeitęs,
nes 1959 m. buvo įrengti dar
keturi butai antrame aukšte.
Kas ne taip seniai Pagėgius
aplankė, sako, kad daug pasi
keitė ir vaizdas, matomas iš
buvusio Mackų buto lango.
Apie A. Mackaus gimtinę ra
šoma knyg e apie šį poetą Ir
mirtis nebus nugalėta (išleido
„Vagos” leidykla 1994 m. Vil
niuje). Čia Algirdo Tito Anta
naičio straipsnyje skaitome:
„Pagėgiuose Mackų šeima
išgyveno iki 1939 m. kovo 22
d., kai visą Klaipėdos kraštą
okupavo vokiečiai. Algimantas
mokėsi vaikų darželyje, kurio
vedėja buvo Kazė Gimbutytė.
Ji nusiskųsdavo, kad Algi
mantas klasėje būdavęs per
daug gyvas ir judrus. Drauga
vo su kitų valdininkų vaikais.
Pagėgiuose pradėjo lankyti ir
pradžios mokyklą. Vokiečiams
užėmus Pagėgius, motina su
Algimantu išvyko į Tauragę,
kur Pagramantyje miškininku
tarnavo jos brolis Alfonsas.
Vyras turėjo likti ir perduoti
įstaigą vokiečiams. Būdamas
neslepiamo patriotinio nusi-

Algimantas Mackus su mama Marcele.

(

i

vo Draugo kultūrinį priedą,
gerindamas jo išvaizdą ir tu
rinį.
Aiškindama K
Bradūno
darbštumą, didelius nuveiktus
darbus išeivijoje, jo kūrybos
tyrinėtoja Viktorija Skrupskelytė rašė, kad jis „visad juto
savo išsklaidytos kartos tra
gizmą ir todėl dirbdamas
dirbo ir už save, ir už tuos, ku
rie per anksti nutilo ar buvo
nutildyti” (Lietuvių egzodo li
teratūra 1945-1990, Čikaga,
1992,350 psl.)
, Gal kas pagalvos, kad da
bar, sulaukęs 85 metų, K
Bradūnas ramiai sėdi, sudė
jęs rankas. Toli gražu ne!
Kiek laiko ir jėgų prireikė su
daryti savo poezijos dvitomį
Sutelktinė, kurią ne taip se
niai Vilniuje išleido leidykla
„Aidai”! Žinoma, šiame darbe
jam padėjo Kazimiera. B.
Bradūnas parašo ir naujų
eilėraščių. Jų pluoštas bus ir
naujame žurnalo Naujasis Ži
dinys/Aidai numeryje. O čia
spausdinamus savo eilėraš
čius iš naujausio dvitomio
Draugo kultūriniam priedui
parinko pats autorius.
Algimantas Antanas
Naujokaitis

K. Bradūnas Trakuose 1990 m.

Vokietija
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Vėliau jaunajam Algiman
tui, kartu su savo bastūnais
tėvais, trumpai yra tekę gy
venti Vilkaviškyje ir lankyti
šio miesto pradžios mokyklą.
Kuomet Lietuva atgavo Vil
nių, Algimanto tėvas buvo pa
skirtas Šeštojo pašto viršinin
ku, kuriame tarnavo ir Mackuvienė. Čia Algimantas baigė
pradžios mokyklą ir pradėjo
lankyti 1-ąją gimnaziją. Joje
jis turėjo progą išmėginti ir
savo kūrybinius sugebėjimus.
Motinos pasakojimu, čia net
bandęs rašyti dramą apie tris
žemaičių bajorus.
Motina pasakoja, kad Vil
niuje susiformavo jaunojo Al
gimanto požiūris į gyvenimą.
Čia gimė jo kūrybinis poten
cialas, nes tėvai jį dažnai neš
davosi į koncertus, vaidini
mus, kitus kultūrinius rengi
nius. Vilnių ir pats Algiman
tas pokalbiuose dažnai prisi
mindavo.
Pabėgus nuo komunistų į
Vakarus, Mackų šeima gyveno
Berlyne, kur Algimantas pa
tyrė baisiuosius bombardavi
mus. Vėliau teko kraustytis į
Bavariją, kol atsidūrė Wiurzburgo pabėgėlių stovykloje,
kurios lietuvišką gimnaziją
Algimantas lankė. Kai stovyk
la buvo likviduota, teko keltis
į Schvveinfurtą, o tada į
Schwaebisch Gmiunde, kur
baigė vietinės lietuvių gimna
zijos šeštąją klasę.
Pagaliau — išsvąjota
Amerika
J „Dėdės Šamo” kraštą Algi
mantas su tėvais atvyko 1949
m. birželio 17 d. ir apsigyveno
prie Čikagos prisiglaudusio
Cicero miesto lietuviškame
telkinyje. Čia jis dirbo fabrike,
o vėliau, išlaikęs egzaminus,
įstojo į Roosevelt universitetą
ir studijavo rusų kalbą bei li
teratūrą, o taip pat psicholo
giją. Čia buvo išleista ir pir
moji jo poezijos knyga Elegijos
(pasirašyta Algimanto Pagėgio
vardu).
Tai buvo jo pirmieji kūry
biniai bandymai, kuriuos teko
suredaguoti šių eilučių auto
riui ir kartu padrąsinti juos
parodyti platesniam skaity
tojų būriui. Nors ši knygelė ne
visų buvo palankiai sutikta, ji
vis tiek atvėrė jaunam poetui
vartus į tolimesnius bandy
mus.

PARODA ČIURLIONIO
GALERIJOJE
Parodos atidarymas vasario
15 d., penktadienį, 7:30 vai.
v., Čiurlionio galerijoje, Jau
nimo centre. Grupinėje lietu
vių dailininkų parodoje su
savo darbais dalyvauja: Eglė
Brėdikienė (tapyba), Sigitas
Balčius (fotografya), Tomas
Kirvaitis (tapyba), Algimantas
Kezys (kompiuterinė fotogra
fija), Irena Šapamienė (bati
ka), Leonardas Surgaila (fo
tografija), Donatas Žadeikis
(tapyba), Vidas Zimkus (me
džio kompozicija) ir kai kurie
kiti.
*
Kultūros
ministrė
Roma Dovydėnienė išrink

ta Lietuvos UNESCO komisi
jos pirmininke. Kultūros ko
miteto pirmininke išrinkta
kultūros viceministrė Ina
Marčiulionytė, Švietimo —
švietimo ir mokslo viceminis
tras Rimantas Vaitkus, MoksA. Mackų pažįstame ne vien
kaip poetą. Jis ir ilgametis
„Margučio” radijo programų
vedėjas (žuvo kaip tik važiuo
damas iš radijo stoties 1964
m. gruodžio 28 d., kartu su tos
programos ir Margučio žurna
lo savininke Lilija Vanagaitiene), Margučio žurnalo re
daktorius, daugelio laikraščių
(įskaitant Draugą) bei žurna
lų bendradarbis 1958 m. įstei
gęs knygų leidyklą (po mirties
ši leidykla pavadinta Algi
manto Mackaus knygų leidi
mo fondu). Jis buvo aktyvus
Santaros-Šviesos federacįjos
narys, poezijos knygų auto
rius.
A. Mackaus kūryboje atsi
spindi nemeluoto skausmo,
kančios gaidos. Jo stiliui bū
dingi gausūs simboliai, alego
rijos, naujos ir modernios iš
raiškos. A. Mackus lietuvių
kūrybon įnešė naujus įvaiz
džius, anksčiau nebandytus
ieškojimus, kuriuos ateityje
vargu kas sugebės toliau vys
tyti.
Tokiomis mintimis pasitin
kame poeto A. Mackaus 70sias gimimo metines. Tenenuskęsta jos mūsų visų rūpesčių
bei kasdienybės dienose: prisi
minkime jį, kaip tvirtą kūrėją,
nors, deja, trumpai Švietuaį
mūsų horizontuose.
Edvardas Šulaitis

* Lietuvos olimpiečiai,
dalyvausiantys Salt Lake
City žiemos olimpinėse žaidy
nėse, trečiadienį jau apsigyve
no Olimpiniame kaimelyje,
kuris įkurtas Utah universite
to teritorijoje. Pasak Lietuvos
olimpinės misijos vadovės,
olimpinės čempionės Vidos
Vencienės, tradicinė Lietuvos
* Geriausiu 2001 m. ar vėliavos pakėlimo ceremonija
chitektūros kūriniu buvo surengta vasario 3 d. (Eita)
išrinktas architekto Gintauto
* Jeruzalės žydų bendrijai
Natkevičius ir bendradarbių
„Hechal
Shlomo”, kuri lai
grupės sukurtas Informacinio
koma
žydų
religinio ir dvasi
centro — Gamtos mokyklos
nio
paveldo
centru, bus per
Metelių regioniniame parke
duotos
309
Lietuvos
naciona
pastatas. Architektams buvo
įteiktas tradicinis žurnalo linėje Martyno Mažvydo bib
„Archiforma” įsteigtas prizas liotekoje saugomos toros. Tokį
— Leono Pivoriūno sukurta nutarimą priėmė Lietuvos vy
bronzinė skulptūra ir 4,000 li riausybė, nusprendusi Lietu
tų premija.
ibnsi voje saugomus žydų šventraš
čius perduoti vienai autorite
KNYGA APIE
tingai organizacijai, kuri at
PARTIZANUS
liks būtinus tyrimo ir restau
ravimo darbus ir vėliau su
Leidykla „Margi raštai” iš burs žinovų komisiją. Ši komi
leido daugiau kaip 1,000 psl. sija nuspręs, kaip padalyti toknygą Aukštaitijos partizanų ršs paraiškas pateikusioms vi
prisiminimai. Ją sudarė, nuo so pasaulio žydų religinėms
traukas ir archyvinę medžia
bendrijoms.
<bns>
gą pateikęs Romas Kaunietis.
* Užbaigta Raudondvario
Tai jau ketvirta, šio autoriaus
parengta, Aukštaitijos parti dvaro Kauno rajone pagrin
zanų prisiminimų knyga. Jos dinio pastato restauracija. Ba
išleidimą parėmė New Yorke roko laikotarpio vietos archi
veikiantis Tautos fondas bei tektūros bruožų pastatas sta
Lietuvos gyventojų genocido tytas 1764 m. 1998 m. jame
ir rezistencijos tyrimo, aukų kilo gaisras, sudegė bokštelis,
rėmimo ir atminimo įamžini stogas, viršutinė perdanga.
2001 m. pabaigoje buvo už
mo fondas.
Eita

lo — akademikas Ramutis
Bansevičius, Socialinių ir hu
manitarinių mokslų — Vil
niaus universiteto (VU) Lite
ratūros katedros vedėja Aušra-Marija Povilionienė, Informacįjos ir informatikos — VU
komunikacijos fakulteto deka
nas Renaldas Gudauskas. <bns>

Algimanto Žižiūno nuotr.

dengtas stogas, atstatytos sie
nos. Darbus finansavo Kultū
ros vertybių apsaugos 1 depar
tamentas ir privatūs ašmenys.
(Elta)

Istorikė Aldona Gaigalaitė, su
jos parašyta monografija Lie
tuva Paryžiuje 1919 metais
apie Lietuvos delegacijos veik
lą Paryžiaus Taikos konferen
cijoje ir šios konferencijos
reikšmę Lietuvos valstybingu
mo įtvirtinimui. Nors knyga
buvo išleista 1999 m., o visuo
menei pristatyta 2001 m. va
sario 22 d., tačiau ji ypač
įdomi šiuo metu, artėjant Lie
tuvos Nepriklausomybės —
Vasario 16-osios — šventei.

Vasario 8 d. Lietuvos Nacionalinis operos ir baleto teatras Vilniuje pristatė įspūdingą Georgės Rizet
operos „Carmen” premjerą. Carmen partiją premjeriniame spektaklyje atliko Laima Jonutytė, Don
Jose — Algirdas Janutas. Vilniaus scenoje „Carmen” statoma jau septintą kartą.
Vladimiro Gulevičiaus (Elta) nuotrauka

