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Poeto B. Brazdžionio palikimas grįžo į Lietuvą
ALDONA RUSECKAITĖ

Palikimą nusprendė 
perduoti Maironio 

muziejui

Poetas Bernardas Braz
džionis iškeliavo amžinybėn 
2002-siais metais. Po jo laido
tuvių Lietuvoje Aldona Braz
džionienė, archyvo paveldėtoja 
dukraitė Dalytė Lovett ir kita 
dukraitė Bitutė Trotmann, poe
to bičiulis Juozas Kojelis 
svarstė, kokiai įstaigai perduoti 
visą Brazdžionio literatūrinį, 
archyvinį ir memorialinį pali
kimą. Buvo tartasi su Lietuvos 
Rašytojų sąjungos Kauno sky
riaus pirmininku Petru Palilio- 
niu, su mumis, muziejininkais. 
Šeima nusprendė palikimą per
duoti Maironio lietuvių lite
ratūros muziejui. Priežastys 
buvo kelios.

Brazdžionis 1940-1944 me
tais buvo pirmasis Maironio 
muziejaus direktorius. Prieš 
pasitraukdama į Vakarus, poe
to šeima turėjo palikti savo 
namelį Žaliakalnyje ir kurį lai
ką dar slapstytis. Paskutinioji 
Aldonos ir Bernardo Brazdžio
niu bei jų trijų vaikų slapta
vietė buvo Maironio namai. Be 
to, ir pats Brazdžionis po ne
priklausomybės atkūrimo, lan
kydamasis Kaune, visada už
sukdavo į Maironio muziejų, 
čia vyko jo kūrybos vakarai, 
čia, Maironio sode, jis buvo vai
nikuotas kaip Poezijos pavasa
rio laureatas. Galop jo įrašas 
muziejaus svečių knygoje irgi 
yra svarbus: „Džiaugiuosi, kad 
Maironio namai ne tik muzie
jus, ne tik archyvas, bet ir lite
ratūros sodas, kur skamba poe
tinis žodis”. Tad Maironio 
muziejus yra tarsi viena iš me- 
morialių vietų, kurioje tinka 
įamžinti Brazdžionio atminimą.

Tokiam šeimos sprendimui 
pritarė ir kultūros ministrė Ro
ma Žakaitienė. Kultūros minis
terija, aptarusi visas sąlygas su 
šeima, finansavo dviejų žmonių 
mėnesio komandiruotę į Los 
Angeles, C A.

Taip gegužės pirmomis dieno
mis šio straipsnio autorė ir mu
ziejaus vyriausioji fondų saugo
toja Jūratė Zalubaitė pakilome 
į tolimą kelią - į amžinai žy
dinčią Kaliforniją. Į Ameriką 
abi skridome pirmą kartą, todėl 
buvo kiek baugu, bet ir smal
su...

Brazdžioniai Los Angeles

Brazdžioniu namelis Los An
geles, Indijos gatvėje, jau par
duotas, gyvena jame jauna 
amerikiečių pora. O praėjusių 
metų gegužę mus ten pasitiko 
ne tik Aldona Brazdžionienė,

TURINYS

Poeto B. Brazdžionio 
palikimas Maironio 
literatūros muziejuje Kaune.

Filmo apie prof. Mariją
Gimbutienę peržiūra 
Bostone.

Prisimenant A. T. Antanaitį.
Krikščioniškojo teatro 
studija.

Partizanų muziejaus 
dešimtmetis. 

bet ir jos sodinta didžiulė eglė - 
gatvės puošmena. Daug įvairia
spalvių gėlių, egzotiškų vais
krūmių. Į Los Angeles Braz
džioniai atsikraustė 1956 me
tais. Tačiau po kurio laiko šį 
namą išnuomojo ir išvažiavo 
gyventi į Kalifornijos kaimą - į 
Vistą. Ten statė namą, užveisė 
sodą, ponia Aldona ravėjo dar
žus, augino įvairius naminius 
paukščius ir netgi kiaulę... Ko
legoms satyrikams buvo sma
gaus pašmaikštavimo. Pvz.; sa
tyrikas Antanas Gustaitis rašo: 
„Apsilankėm pas Bernardą / 
Vistos ieškom su žvake, / Žiū
rim - vargšas vienas nardo / 
Avižų plikam lauke, / Vienas 
plaktuku tuksena, / kala vinį 
panagiuos.../ Aldona ožkelę ga
no / kaktusynuose dygiuos”. J 
Vistą pas Brazdžionius suva-

Širdis apsidžiaugė: 
gana keliaut... gana keliaut...

žiuodavo rašytojai, kitų žanrų 
menininkai, dailiųjų menų klu
bo nariai čia rengdavo savo 
sambūrius. Taip formavosi ir 
Brazdžionio archyvas - iš to 
laikotarpio išlikę daug fotogra
fijų, rimtos ir kalambūrinės 
kūrybos, net Aldonos užrašai, 
kada kokį paukštį patupdė ant 
kiaušinių ir kiek išsirito ma
žylių. Tokios žmogiškos detalės 
klasikams suteikia šiltų spalvų.

Po trylikos metų Brazdžioniai 
vėl grįžo į Los Angeles. Namas 
nedidelis, vieno aukšto. Sve
tainė, sujungta su valgomuoju 
ir virtuve, miegamasis, duk
raičių ar svečių kambarys su 
įspūdingomis, plačiai į uždarą 
sodelį atstumiamomis durimis. 
Uždaras sodas - jauki, intymi 
namų erdvė poilsiui, svečiams, 
pokalbiams ar šiaip vienatvės 
valandėlei.

Mėnesį gyvenant Brazdžioniu 
namuose, mums didelį įspūdį 
padarė šios šeimos moterų ry
šiai.

Kai poetas Bernardas 2002 
metais atšventė savo 95-metį ir 
pasakęs, kad jau deda tašką, 
per žmonos Aldonos 90—tąjį 
gimtadienį - liepos 11-ąją iške
liavo Dangun, jo giliame baltos 
odos fotelyje prie lango liko 
sėdėti Aldona. Išmintingai šyp
sojo, mąstė ir sakė, kad nebau
gu pabūti vienai, prisiminti 
praeitį. Nors šiuose namuose 
augusios dukraitės Dalytė ir 
Bitutė savo brangią Močiutę, 
ypač rūpestingai saugo ir globo

Poeto Bernardo Brazdžionio parodos atidarymas sulaukė didelio visuomenės ir žiniasklaidos susi
domėjimo Iš kairės: muziejaus direktorė, parodos autorė Aldona Ruseckaitė ir kultūros ministrė 
Roma Žakaitienė. Zenono Baltrušio nuotrauka. Poeto Bernardo Brazdžionio parodos fragmentas. Zenono Baltrušio nuotrauka.

ja, džiaugiasi kiekviena kartu 
praleista valanda ir diena. 
Tarp jų spinduliuoja tikra 
meilė ir pagarba. O kai Dalytė 
atsiveždavo jauniausiąją šeimos 
atžalėlę - pusės metų juodaakį 
Bernardėlį, Močiutė nušvisdavo 
ir, užmiršusi viską pasaulyje, 
sakydavo: „koks jis gražus”. 
Poetas Bernardas šio vaikelio 
jau nebematė.

B. Bernardo rinkinys 
parkeliavo į Kauną

Didžiulis poeto Bern. Braz
džionio rinkinys parkeliavo į 
Kauną, į Maironio lietuvių lite
ratūros muziejų. Kiek jau teko 
paliesti ir apytikriai skaičiuoti 
- patirtis kužda, jog visas pa
likimas gali sudaryti apie 30 
tūkst. eksponatų.

Brazdžionis savo archyvą bu
vo sukrovęs darbo kabinete ir 
namo .rūsyje, vadintame „po
grindžiu”. Poetas net buvo su
kūręs tokį eilėraštį: „Prašau į 
mano biblioteką, / Po pat namu 
giliai rūsy. /Istorija ten upėm 
teka / Prašau į mano biblioteką 
/ Tau kiekviena knyga ten 
šneka, / Nors bibliofilas ir nesi./ 
Prašau į mano, biblioteką / Ten 
po namu giliai rūsy”. Tiek kabi
nete, tiek rūsyje knygų ir ar
chyvo prikrauta nuo grindų iki 
lubų. Konstrukcijos brazdžio- 
niškos, pavojingos, savo darbo 
lentynėlės, kartoninės dėžės, 
jeigu pajudinsi ne pagal tvarką, 
gali visa lentynų siena nukristi 
ant galvos... Bet mes konstruk
cijas perpratome, nebuvo pavo
jinga, buvo labai įdomu.

Memorialinėje palikimo da
lyje yra nemažai paveikslų. 
Poetas didžiausiu savo turtu 
laikė knygas ir nedidelę pa
veikslų kolekciją. Parkeliavo K. 
Šimonio, J. Rimšos, J. Bagdono, 
V. Kasiulio, V. Petravičiaus, V. 
K. Jonyno, D. Tarabildienės, P. 
Augiaus, R. Arbaitės ir kitų 
menininkų darbų. Maironio 
gražus fotoportretas su laurų 
šaka, kabojęs kabinete priešais 
darbo stalą. Pats darbo stalas, 
darbo kėdė, dalis knygų len
tynų, svetainės staleliai, kelios 
stalinės lempos, lagaminai, tri
spalvė vėliava, valstybiniai ap
dovanojimai, rankšluostinė, 
laikrodis, rodantis tris laikus - 
Kauno, Los Angeles, New York, 

kaklaraiščių, peteliškių, sąsa- 
gių kolekcija. Daugybė įvairių 
ženklelių, suvenyrėlių, foto
aparatas, parkeriai, akiniai, 
portfeliai, rožinis, maldakny
gės, net kartoninės dėžės, ku
rias poetas taip vertino, tvarky
damas ir skirstydamas archyvą.

Nežinau, ar kiekvieno Lietu
vos rašytojo bibliotekoje ras
tume tiek knygų ir tiek lietu
viškos spaudos, kiek jos radome 
ten. Beveik visa Lietuvos ir 
išeivijos literatūra, daugybė au
torių, jų pirmosios ir pasku
tinės knygos, su autografais ir 
be jų. Daugiausia pokarinė, 
šiuolaikinė literatūra. Kas buvo 
sukaupta prieš karą, liko Lietu
voje. Nedaug pasisekė vėl iš to 
laikmečio surinkti ir išsaugoti. 
Bibliotekos spektras - nuo A. 
Gudaičio - Guzevičiaus iki ko
kio nors šiuolaikinio jaunojo 
poeto. Bet įdomiausia yra tai, 
kad Brazdžionio bibliotekoje 
knyga buvo lyg gyvas daiktas: 
su ja ginčijamasi, diskutuoja
ma, džiaugiamasi arba pyksta
ma. Kai kuriose knygose pilna 
pieštuku prirašytų pastabų, pa- 
braukymų, klausimų lyg auto
riui, lyg sau. I kitas knygas pri
kaišiota lapelių, ant kurių vėlgi 
užrašytos pastabos, replikos, 
mintys, perkūrimai. Spauda 
taip pat pilna tokių margina- 
lijų-

Laiškai. Jų keletas tūkstan
čių. Besklaidant ir beskaiti- 
nėjant rašiusiųjų ratas susida
ro solidus - apie 150 korespon
dentų. Daugiausia susirašinėta 
su savo karta, su panašių po
žiūrių ar bendros veiklos auto
riais. Tai P. Jurkus, A. Vai
čiulaitis, J. Aistis, B. Babraus- 
kas. L. Andriekus, K. Bra- 
dunas, B. Raila, K. Grigaitytė, 
J. Jankus ir kiti. Daug susi
rašinėta ir su Lietuvoje gyve
nančiais rašytojais. Rašė jam 
laiškus, netgi siuntė žemės 
žiupsnelius ar užrašus ant ber
žo tošies politiniai kaliniai, 
tremtiniai. Prašė pagalbos, 
tikėjo, kad poetas gali daug nu
veikti Lietuvos labui, laikė 
Brazdžionį laisvės ir tikėjimo 
simboliu. O šmaikštusis Br. 
Raila viename laiške rašo: 
„Protokoluose viskas užrašoma 
sausai ir gražiai. [...] Tikroji ir 
įdomesnė istorįją prasideda ne 
protokoluose, bet privačiuose 
laiškuose ir gyvenimo plepa
luose”.

Iš tikro laiškai lyg kalnuota 
upė nuburbuliuoja visų gyveni
mus, laikmetį, įvykius - trum
pai to neįmanoma aprėpti, bet

Poezijos valanda Maironio svetainėje po poeto Brazdžionio parodos atidarymo 2003 m. gruodžio 29 
d. Zenono Baltrušio nuotrauka.

galima rašyti kultūros istorįją. 
Svarbu, jog Brazdžionis ar
chyve palikęs ir savo paties 
rašytų laiškų kopijas.

Fotografijos. Daugybė veidų, 
kai kurių jau niekada neat
pažinsime, nes poetas neužfik
savęs, o jį daug kas fotografa
vo. Visas gyvenimas fotografi
jose: nuo gimnazistėlio iki am
žinojo poilsio Kauno Petra
šiūnų kapinėse. Žavi nepaklus
ni garbana už ausies, elegan
tiška išdidi laikysena, šiek tiek 
pozavimo, kai kur šelmišku
mas, žaismas. Namai, vaikai, 
draugai, aplinka, kūrybos vaka
rai, sugrįžimai į tėvynę, žmo
nių meilė ir šypsenos. Nuo
traukų albumų parsivežta 
daug.

Poeto rankraščiai, juodraš
čiai, lapeliai, pirmosios eilutės 
brūkštelėjimas. Esu girdėjusi 
Brazdžionį sakant, kad pirmoji 
eilutė iš Dievo... Kas parašyta, 
niekas neišmesta, nes tai kū
ryba, kurioje kiekvienas žodis 
yra svarbus. Išlikę įvairūs 
užrašai, dienoraščiai, rank
raščiai iš Vokietijos laikotarpio, 
iš vėlesnių - iki gyvenimo pa
baigos. Brazdžionis jautė savo 
vertę. Grįždama su savimi par
sivežiau pluoštelį Brazdžionio 
rankraščių - pamąstymų apie 
literatūrą, gyvenimą, tėvynę, 
rašytojo misiją. Viename lape
lyje jis juokauja: „Po vieno va
karo Čikagoje prieina per per
trauką vienas entuziastas: Po
ne, jūs antras mūsų Maironis. 
Gražus palyginimas. Kodėl ne. 
Norėčiau būti. Bet atsakau: 
„Ačiū. Malonu girdėti, bet gal 
geriau būti pirmu Brazdžioniu? 
Aš noriu rašyti kaip Braz

džionis”.
Dar svarbu, kad Bern. Braz

džionis per gyvenimą turėjo 
daug visuomeninių ir profesi
nių pareigų: redagavo įvairius 
leidinius, buvo ilgametis Lietu
vių dienų žurnalo darbuotojas, 
du kartus buvo Lietuvių ra
šytojų draugijos pirmininkas. 
Iš tų darbų, iš to laiko yra likę 
nemažai kitų autorių archy
vinės medžiagos - fotografijų, 
rankraščių.

Dokumentai. Įvairūs pažymė
jimai, pvz., penki rašytojų 
draugijos ar sąjungos nario bi
lietai, išduoti Brazdžioniui Lie
tuvoje, Vokietijoje, Čikagoje, vėl 
Lietuvoje. Pasai, užrašų kny
gelės ir kt.

Visko aprėpti tikrai neįma
noma, tik galiu pasakyti, kad į 
muziejų parkeliavo visas Bern. 
Brazdžionio gyvenimas...

Pagaliau - paroda

Gruodžio pabaigoje atidarėme 
parodą, pavadintą Brazdžionio 
eilėraščio eilute: „Širdis apsi
džiaugė: gana keliaut... gana 
keliaut...” Archyvai jau at
plaukė rugpjūčio gale, visuo
menė labai nekantravo pamaty
ti savo mylimo poeto palikimą, 
tačiau mums, muziejininkams, 
dar teko padirbėti. Pervežant 
apsidaužė baldai, kai kurie pa
veikslai iškrito iš rėmų, kiti 
išvis buvo neįrėminti. Viską 
tvarkė restauratorė, paveikslus 
rėmimo firmos, o stiklo spintas 
smulkiems eksponatams paga
mino muziejaus meistrai. Be to, 
nebuvo lengva iš tokio didžiulio 
eksponatų kiekio atrinkti pačią 

įdomiausią medžiagą, ją sugru
puoti, sudėlioti, sukabinti.

Parodą stengėmės bent frag
mentiškai kurti panašią į Los 
Angeles namelio aplinką: sve
tainės ir virtuvės detalės, darbo 
kabinetas. Mat, nuskridę į 
Brazdžioniu namus, pirmiausia 
viską nufotografavome: namą, 
augalus, gėles, kambarius, 
smulkias detales, ypač akylai 
fiksavome poeto darbo kabi
netą, „pogrindį”. Žvelgdamos į 
nuotraukas, rengėme parodą.

Parodos atidaryme dalyvavo 
arkivyskupas Sigitas Tamke- 
vičius, kultūros ministrė Roma 
Žakaitienė, kuri pasidžiaugė, 
kad Brazdžionio palikimas su
grįžo ten, kur jam ir tinka būti, 
ir kad dabar jį bus galima ty-L 
rinėti, dar daug ką sužinoti 
apie Brazdžionį, suvokti jo ver- 
tę ir minties svarbą.

Atidarant parodą, susirinko 
labai daug Brazdžionio kūrybos 
ir asmenybės gerbėjų, aktoriai 
V. Kochanskytė ir P. Venslovas 
skaitė eiles, rašytojai A. E. 
Puišytė, A. Sučylaitė pasakojo 
prisiminimus, o partizanų an
samblis „Girių aidas”, kuriam 
vadovauja Brazdžionio bičiulis 
A. Paulavičius, atliko dainas 
poeto žodžiais. Jiems salė plojo ; 
atsistojusi.

Mus globojo ir padėjo

Jau seniai buvau patyrusi; 
tiek daug meilės, gerumo, dė
mesio ir supratimo, kiek jo mes 
su kolege patyrėme komandi-' 
ruotės į Los Angeles metu.

I I

Nukelta į 2 psl.i;
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Filmas apie Mariją Gimbutienę
Bostono kultūriniai subatvakariai: 

režisierės Donna Read dokumentinio 
filmo apie Mariją Gimbutienę peržiūra

Pasaulinio garso lietuvė mokslininkė, archeomitologė, buvusi 
Kalifornijos universiteto profesorė Marija Gimbutienė (1921- 
1994). Vladimiro Gulevičiaus (Eltos) nuotr.

Praėjusių metų pabaigoje 
Bostono lietuviai, bene pirmie
ji pasaulio lietuvių tarpe, pa
matė režisierės Donna Read 
Amerikoje naujai sukurtą doku
mentini filmą apie garsią ar
cheologę Mariją Gimbutienę 
„Marija”, (naujas filmo pavadi
nimas “„Signs out of ;time”j -r-r 
„Ženklai už laikojjąbų”). <

Subatvakarj rengė ALTS Bos
tono skyrius Tautodailės insti
tuto Bostono skyrius ir „Užjū
rio Lietuva” 
(www.uzjuriolietuva.net).

Savo įžanginį žodį „Užjū
rio Lietuvos” prezidentė Daiva 
Jaudegytė pradėjo Vytauto 
Skripkos eilėraščio ištrauka:

Man Gimbutienės knygą apie 
baltus

Užmigusius po galva tu 
padėk.

Ten renkąs mirę mūsų žemių 
kalbos.

Ir prūsų vėlės šnekas su 
žvaigždėm...

Marija Gimbutienė (1921— 
1994) . gimė 1921 m. Vilniuje, 
baigė Kauno „Aušros”. gimna
ziją ir Vilniaus universitetą. 
1944 m. pasitraukė į Vakarus, 
kur gilino archeologijos, tauto
tyros ir religinės istorijos ži
nias. 1946 m. Tiubingeno uni
versitete, Vokietijoje, įsigijo fi
losofijos daktarės laipsnį. 1949 

Eilmo peržiūros pertraukos metu Bostono lietuviai susipažįsta su 
prof. M. Gimbutienės kūrybos ekspozicija.

Dalios Bubnienės nuotrauka.

m. apsigyveno JAV, dėstė Har- 
vard (MA), Stanford (CA) ir vė
liau UCLA (University of Cali- 
fomia Los Angeles) universite
tuose. Pastarajame įvedė lietu
vių kalbos, baltų kalbų ir kul
tūrų, baltų ir slavų mitologijos 
kursus. 1967 — 1980 m. vado
vavo neolitinių gyvenviečių1 ar

cheologiniams a kojinėj imams
Bosnijoje, Makedonijoje, Grai
kijoje ir Italijoje.

M. Gimbutienė parašė dau
giau kaip 20 knygų ir maždaug 
300 straipsnių apie Europos ir 
Lietuvos priešistorę. Veikalai 
išversti į daugelį kalbų. Nau
jos mokslo srities — archeomi- 
tologijos — pradininkė. Įrodė, 
kad Europai ir visam pasauliui, 
greta archaiškos lietuvių kal
bos, ypač svarbios yra lietuvių 
mitologija bei baltų archeologi
ja. M. Gimbutienė sukūrė nau
ją Vakarų Europos prado sam
pratą. Ji atskleidė priešistorinę 
Europos tautų, taip pat ir bal
tų, evoliuciją, ir sukūrė Seno
sios Europos kultūros bei jos 
žlugimo sąvoką, įvykusią Indo
— europiečių gentims veržian
tis į Europą iš Eurazijos stepių. 
1993 metais M. Gimbutienė 
buvo apdovanota JAV Anisfield
— Wolf premija (nuo 1935 me
tų skiriama už pačius reikš
mingiausius mokslo darbus pa- 

šaulio kultūros srityje) už savo 
knygą Deivės civilizacija; Seno
sios Europos pasaulis, kurią ji 
išleido San Francisco, C A, 1991 
metais.

Ankstyviausiuose Europos ci
vilizacijos sluoksniuose ji sura
do įrodymų apie kultūras, ku
rios buvo sukurtos harmonijos 
ir bendradarbiavimo su gamta 
pavyzdžiu, kur moterys buvo 
išaukštinamas, deivės garbina
mos, karai — nežinomi!

Marijos Gimbutienės atradi
mai atskleidė senovinę, plačiai 
paplitusią kultūrą, kuri klestė
jo Europoje 6500-3500 m. prieš 
Kristų. Ši civilizacija buvo vi
siškai skirtinga nuo karalių, 
karių ir dievų — užkariautojų 
įvaizdžio, kuris dominavo mū
sų praeities suvokime. Jos kasi
nėjimai ir interpretacijos paro
do, kad civilizacijos priešauš
ryje Europoje dominavo kultū
ra, kurioje ir moterys, ir vyrai 
turėjo lygiavertį statusą ir ga
lią. Lygiateisiška ir taiki „Se
noji Europa” galėjo egzistuoti 
tūkstančius metų be karų. Bu
vo atkasti šimtai moteriškų sta
tulėlių. Piešiniai, skulptūros, 
vaizduojančios gimdančias dei
ves, molinės būtybių su paukš
čio galva figūros ir šventieji 
žalčiai — visa išaukštino gam
tos atkuriamąsias jėgas.

Žiūrėdama į tūkstančius iška
senų, analizuodama besikarto
jančių simbolių grupes,, o taip 
pat pasitelkdama pagalbon sa
vo išsamų mitologijos ir kalbų 
žinojimą, M. Gimbutienė atrado 
turtingą simbolinę kalbą, ku
rios centre buvo deivės figūra.

Marijos Gimbutienės darbai 
gilinosi į pačią klausimų esmę 
apie žmogaus prigimtį ir gali
mybes. Ar žmogiškos būtybės 
yra agresyvios ir dominuojan
čios, tesugebančios gyventi 
smurtu, sunaikinti viena kitą ir 
pačią Žemę? O ar mes esame 
pajėgūs sukurti kultūras, rem
damiesi taika ir bendradarbia
vimu? Kas leidžia žmogui ma
tyti, ko niekas ^itas neįstengia 
įžvelgti? Kokios jėgos turi su
kurti moterį, kuri gali aistringai 
aiškinti savo tiesas ir atlaikyti 
neišmaningą, bet stiprią kritiką?

Kodėl taip atsitiko, kad ši 
garbė: pirmiesiems pamatyti 
filmą atiteko Bostono lietu
viams, papasakojo Tautodailės 
Bostono skyriaus pirmininkas 
Jonas Stundžia:

— Prieš metus laiko teko da
lyvauti viename renginyje, ku
riame buvo minima, jog Donna 

Tautodailės'Jnstituto Bostono skyriaus pirm. Jonas Stundžia.
D. Bubnienės nuotr.

Read ruošiasi išleisti dokumen
tinį filmą apie Mariją Gimbu
tienę. Per pažįstamus gavau 
Donna Read telefono numerį ir 
jai paskambinau. Užsimezgė 
graži draugystė. Birželio mėnesį 
D. Read lankėsi Andover, MA, 
kur ji parodė savo dar nepa
baigtą filmą finansiniams rė
mėjams. Mes gražiai pasikal
bėjome apie Mariją Gimbutienę 
ir Lietuvą. Nors Donna Read 
kanadietė, atrodo, kad ji pui
kiai supranta lietuvišką dvasią. 
Tai aiškiai matyti filme. Jame 
Donna Read tai pat parodo, 
kaip Marija Gimbutienė jungia 
archeologijos mokslą su kitais 
mokslais, pavyzdžiui, — tauto
saka ir etnologija. Prieš 20 me
tų toks jungimas buvo nepriim
tinas, todėl į jos darbus kai ku
rie tradiciniai mokslininkai 
žiūrėjo skeptiškai. 1989 metais 
Lietuvoje buvo išleista M. Gim
butienės knyga Baltai, kur 
„Leidėjų žodyje” redakcija rašo: 
„Kai kurios autorės koncepci
jos savitos, neretai skiriasi nuo 
mūsų archeologų, mitologų bei 
kalbininkų požiūrio”.

Galima sakyti, kad laikas pa
keitė nuomones apie Marijos 
darbų reikšmę ir vertę, tiek 
Lietuvoje, tiek Jungtinėse Vals
tijose. 2002 metais Lietuvoje iš
leistos Gimbutienės knygos 
Baltų mitologija įžangoje rašo
ma: „Laikas atėjo, kad tai būtų) 
pasakyta apie lietuviu mitolo-j 
giją: ji ne tik egzistuoja, bet yra 
nepaprastai turtinga ir turinti 
didelę reikšmę viso pasaulio 
mitologijos ir etnologijos tyri
nėjimams”.

Šiapus Atlanto vieno pagrin
dinių Marijai išgarsinti judėji
mo koordinatorių yra Apura 
Burrows. Ji yra viena moterų 
dvasinio judėjimo dalyvių, ku
rią įkvėpė Marijos Gimbutie
nės gyvenimas ir darbai. Jos 
nuomone, savo moksliniuose 
rateliuose ir socialinėje aplin
koje Marija buvo didelis talen
tas. Kaip Apura aiškina, Ma
rija grąžino Amerikos visuome
nei jos pamirštą sampratą apie 
savo — indoeuropietišką kilmę.

Massachusetts valstijoje Ma
rija įtakojo judėjimą „Moterų 
ložė” — moterų organizaciją, 
turinčią naują ir skirtingą po
žiūrį į Marijos darbus. Judėji
mo dalis Kalifornijoje vadinasi 
„Starhawk”, kuri buvo viena iš 
prisidėjusių prie filmo sukūri
mo. Ši grupė įkvėpė Donna 
Read jos kelionės į Kaliforniją 
metu.

Marijos Gimbutienės knygos.

Suvokdamas, kad filmo „Ma
rija” pasirodymas lietuvių vi
suomenėje bus nemažas įvykis, 
aš pasiskubinau gauti šio filmo 
kopiją pademonstruoti Bostono 
lietuviams.

Ir tikrai, mūsų visuomenėje 
— tai nemažas įvykis. Nors 
miela ir sava, tačiau maža ir 
dažnai tik lietuviškai leidžian
ti savo raštus, mūsų tauta ne 
tiek jau daug turi už Lietuvos 
ribų pagarsėjusių mokslininkų. 
Šio filmo parodymo proga Bos
tono lietuviai susilaukė pasvei
kinimo iš Lietuvos Respublikos 
ambasados JAV, Kultūros ir 
švietimo reikalus kuruojančios 
ambasados III sekretorės Jur
gitos Dapkutės. Ji prisipažino 
atsitiktinai sužinojusi apie Bos
tono lietuvių piliečių klube ren
giamą „Kultūrinį subatvakarj”, 
kurio metu bus rodomas nau
jas dokumentinis filmas apie 
pasaulinio garso lietuvę archeo
logę Mariją Gimbutienę. J. 
Dapkutė prisipažino sužinojusi 
apie filmo rodymą iš buvusio 
bostoniškio, latvių kilmės Ma- 
ryland universiteto profeso
riaus John Melngailis, kuris 
paprašė parodyti šį filmą ir 
Washington, DC. J. Dapkutė 
pažadėjo pasekti gražiu bosto- 
niiikių pavyzdžiu ir artimiau
sioje ateityje surengti filmo per
žiūrą VVashington, D.C. gyve

Poeto B. Brazdžionio parodos fragmentas.

Atkelta iš 1 psl. Pir
miausia mumis labai rūpinosi 
Aldona Brazdžionienė, abi jau
nosios dukraitės Dalytė ir Bi
tutė. Kai baigėme darbą, Braz
džioniu šeima mums padovano
jo nuostabią trijų dienų kelionę 
po Kaliforniją. Buvo taip įdo
mu, jog užsimiršo ir sunkios 
dėžės, ir dulkės, ir darbas nuo 
ankstaus ryto iki vėlyvos nak
ties. Mus globojo, vežiojo po mu
ziejus, po gamtą rašytojai Pra
nas Visvydas, Alė Rūta, Juozas 
Kojelis, poeto Prano Lemberto 
sūnus Vitalis, rašytojas Petro
nėlės Orintaitės vyras Kazys 
Januta, jo dukraitės Daina ir 
Viltis, žurnalistas Kazys Karu

nantiems lietuviams bei jų 
draugams amerikiečiams, besi
domintiems Lietuva, jos kultū
ra ir istorija. Jie taip pat pri
minė, kaip svarbu yra garsinti 
Lietuvos vardą šios šalies pi
liečiams, o filmas apie Mariją 
Gimbutienę yra puiki proga ir 
geriausias to pavyzdys.

Pasiųsdama savo filmo kopiją 
Bostono lietuviams, Donna 
Read asmeniškai atsakė į „Kul
tūrinių subatvakarių” koordi
natorės Zitos Krukonienės 
klausimus:

Donna Read: 1993 metais 
San Francisco moterų grupės 
buvau paprašyta padėti sukur
ti filmą apie Mariją Gimbutas. 
Apie dr. Gimbutas aš sužino
jau, filmuodama trilogiją „Mo
terys ir dvasingumas”, išleistą 
Kanados nacionalinės filmų ta
rybos. Tiesą pasakius, 1988 me
tais mes bandėme pasikalbėti 
su dr. Gimbutas, bet mūsų su
planuotam pokalbiui sutrukdė 
pakeistas laikas ir Marijos svei
katos problemos. Mūsų filmo 
finansavimas buvo grynai žmo
nių asmeniškas. Mes neturėjo
me bendrovės nei institucinių 
paramų. Visi mūsų pinigai, 
150,000 dol. buvo paaukoti 
žjnonių, kurie mylėjo Mariją, 
buvo įtakoti jos darbų, perskai
tę jos knygas.

Poeto B. Brazdžionio 
palikimas grižo į Lietuvą

ža, vertėjo Milton Stark žmona 
Aldona. Jie visi be galo nuo
širdžiai vertino mūsų darbą ir 
mūsų misiją.

Juokinga ir keista, bet Kali
fornijoje mums, šiaurietėms, 
naktimis ir rytais buvo vėsoka, 
trūko geros kavos - taigi šiltais 
patalais ir striukėmis, rytine 
kava ir ekskursijomis mus lepi
no Brazdžioniu kaimynai Dalia 
ir Vincas Anelauskai, kurie la
bai gailėjo, kad parduodamas na
mas ir jau čia nebebus senų 
mielų kaimynų...

Kelionė į Kaliforniją, gali
mybė susipažinti su Brazdžio
nio archyvu, bendravimas su 
žmonėmis, muziejų lankymas -

Šiuo metu mes esame filmo 
„pristatymo” fazėje. Mes pla
nuojame pasiųsti filmą į kele
tą festivalių ir į PBS. Prade
dame reklamos kampaniją. 
Olimpia Dukakis buvo ilgalaikė 
Marijos draugė. Ji pasiūlė pas
laugas, kaip filmo pasakotoja, 
ir jai pačiai labai patinka šis 
filmas.

Donna Read pripažino, kad 
buvo sužavėta Lietuva ir lietu
viais savo kelionės į Lietuvą 
metu, taip pat bendraudama su 
lietuviais JAV ir Kanadoje. Ji 
pasakė puikiai suprantanti dr. 
Marijos meilę ir lojalumą savo 
kraštui bei jo žmonėms. Donna 
Read puikiai tai perdavė savo 
dokumentiniu filmu apie Mari
ją Gimbutienę „Marija” (nau
jas filmo pavadinimas „Signs 
out of time” — „Ženklai anapus 
laiko”, ar „Ženklai už laiko ri
bų”), kuris vasario 1 dieną pra
dėjo savo savarankišką gyveni
mą Šiaurės Amerikoje: vasario 
1 d. jis buvo parodytas West 
Coast festivalyje San. Francis
co, CA ir Arlington, MA; vasa
rio 3 d. — Vancouver, BC, Ca- 
nada; vasario 21d. — Oak Park, 
IL. Informaciją apie premjeras 
galima rasti interneto pusla
piuose: www.GIMBUTAS.org 
ir www. belili. org.

Rima Krištaponytė - 
Girniuvienė

visa tai priimu kaip gyvenimo 
laimę.

Tik darbo pradžia

O Bern. Brazdžionio palikimo 
tvarkymas užtruks kelerius me
tus, šis rinkinys yra muziejuje 
didžiausias, teko įkurti skyrių 
iš dviejų darbuotojų, kurie 
dirbs tik prie Barzdžionio. Tuos 
kelerius metus nelaikysime 
poeto eksponatų uždarytų, artė
ja 2007-metais Brazdžionio 
100-metis, vėl bus paroda, 
ruošime medžiagą leidybai.

Muziejuje bus nuolatinė 
ekspozicija, skirta Bern. Braz
džioniui.

http://www.uzjuriolietuva.net
http://www.GIMBUTAS.org
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Nuo Lemonto iki Panevėžio „MET” susirūpino
YYTAUTĄS-BAIIŪNAS

Panevėžį, Juozo Balčikonio 
gimnaziją, pasiekė liūdna žinia, 
kad 2003 m. spalio 25 d., nesu
laukęs 77-ojo gimtadienio, 
Anapilin iškeliavo buvęs Pa
nevėžio Berniukų gimnazijos 
mokinys, rezistentas, publicis
tas, literatūros kritikas, akto
rius ir režisierius, JAV lietuvių 
visuomenės veikėjas, Vytauto 
Didžiojo ir Klaipėdos universi
tetų dėstytojas Algirdas Titus 
Antanaitis. Norėdami pagerbti 
jo atminimą, ir mes, panevė
žiečiai, pateikiame informaciją, 
ką gyvendami toli nuo Lemonto, 
žinome apie buvusi gimnazijos 
auklėtinį.

Nuo Panevėžio iki 
Lemonto

Gimė. 1927 m. sausio 7 d. 
Trakelių vienkiemyje (dabar 
jau buvusiame - tėvų sodyba 
šių dienų nesulaukė) Nauja
miesčio valsčiaus ūkininkų šei
moje. Mokslo keliai per Ku- 
drėnų ir Naujamiesčio pradines 
mokyklas 1938 m. atvedė į Pa
nevėžio Valstybinę berniukų 
gimnaziją (nuo J. Balčikonio di
rektoriavimo laikų vadinta Vy
rų gimnaziją). 1944 m. kartu su 
kitais vyresniųjų klasių moki
niais septintokas Algirdas sava
noriu išėjo į Lietuvių vietinę 
rinktinę (LVR). Tais pat metais, 
su dalimi likusių gyvų po mūšių 
Žemaitijoje Tėvynės apsaugos 
rinktinės kovotojų, per Vokie
tiją, Austriją pasiekė JAV. Čia, 
baigęs komercijos mokslus, dir
bo pagal specialybę. įsijungė į 
JAV lietuvių visuomeninį gyve
nimą. Laisvomis po darbo va
landomis sudarė, parašė keletą 
knygų, šimtus straipsnių. At
kūrus nepriklausomybę, nuo 
1994-ųjų keletą metų dėstė Vy
tauto Didžiojo ir Klaipėdos uni
versitetuose.

Kelias į literatūrą

Pirmuosius, dar Naujamiesčio 
pradinės mokyklos mokinio ra
šinėlius išspausdino tuometinis 
vaikų laikraštėlis Šaltinėlis. O 
šio leidinio jubiliejiniame nu
meryje buvo ir aktyvaus ben
dradarbio Algirdo nuotrauka. 
Tai buvo paskata jaunajam 
„rašytojui” nepadėti plunksnos.

Mokydamasis berniukų gim
nazijoje, „Meno kuopos” susirin
kimuose skaitė savo eilėraščius, 
noveles, o, būdamas septintoje 
klasėje - ištraukas iš rašomo 
romano Vėjas ir jaunystė. 1942/ 
43 m. buvo išrinktas kuopos 

,,Antras kaimas”, dalyvavęs vienose, Čikagoje vykusiose, Poezijos dienose. Priekyje iš kairės: Alida 
Vitaitė, Marytė Utz, „Antro kaimo” prievaizda Algirdas Titus Antanaitis, Lilija Jasaitė ir Vida Gilvy- 
dienė; antroje eilėje: Julius Lintakas, Rimas Vėžys, Edvardas Tuskenis, Juozas Kapačinskas.

Eugenijaus Butėno nuotrauka.

valdybos sekretorium, 1943/44 
m. jam patikėtos ir pirmininko 
pareigos.

Sunkiomis karo ir vokiečių 
okupacijos sąlygomis kuopos 
veikla buvo labai aktyvi: regu
liariai vykdavo susirinkimai, 
buvo organizuojami literatūros 
vakarai, renkamos lėšos netur
tingiems mokiniams paremti. 
Vienas kuopos spiritus movens 
buvo Algirdas Titus Antanaitis.

Atvykęs į JAV pradžioje pra
gyvenimui duoną pelnė dirbda
mas kroviku (pagal dabartinį 
naujadarą - logistikos specialis
tu), pardavinėjo geležinkelio bi
lietus, ir tuo pat metu studijavo 
komercijos mokslus. Kurį laiką 
dirbo Naujienų redakcijoje. Re
dakcijos pavedimu pradėjo ra
šyti lietuviškos spaudos ap
žvalgas šeštadieniniams laik
raščio priedams. Čia atsiskleidė 
jo gabumai literatūrai. Nors, 
baigęs studijas iki pensijos dir
bo pagal specialybę komercijos 

Kelionė nuo Lemonto iki
Panevėžio užtruko 77 metus...

įstaigose, trumpas laisvalaikio 
valandas skyrė literatūrai. Jo 
kritikos straipsniai, lietuviškų 
knygų recenzijos keletą dešimt
mečių buvo spausdinami Aki
račiuose, Dienoje, Aiduose, Met
menyse, Margutyje ir kt. perio
diniuose leidiniuose, Lietuvių 
enciklopedijoje. Prasidėjus Są
jūdžiui, jo straipsniai apie iš
eivijos rašytojus, jų kūrinius 
pasirodė ir Lietuvos periodikoje, 
ypač mėgstamame Knygnešyje.

Bendravo su daugeliu užsie
nio lietuvių rašytojų. Ypač arti
ma draugystė siejo su Marium 
Katiliškiu. Neatsitiktinai para
šė jo išsamią biografinę apy
braižą monografijai Išėjęs ne
grįžti (1986). 1989 m. pasirodė 
jo sudaryta 448 p. knyga Antras 
kaimas. 1992 m. JAV buvo iš
leista beveik 900 p. monografija 
Lietuvių egzodo literatūra, tu
rėjusi užpildyti sovietmečio Lie
tuvoje išleistos Lietuvių lite
ratūros istorijos baltas dėmes. 
Jis buvo vienas knygos bendra
autorių ir sudarytojų, monogra
fijai pateikęs apie 100 p. Kartu 
su bendraautore A. Mickiene 
parengė ir Vilniuje išleido di
delės apimties (877 p.) užsie
nyje gyvenančių lietuvių rašy
tojų autobiografijų knygą Egzo
do rašytojai. Norėdamas Lietu
vos moksleivius geriau supa
žindinti su užsienio lietuvių ra
šytojų kūryba, sudarė ir išleido 
Išeivijos literatūros skaitiniai 
(K., 1997, 448 p.)

Nelegali veikla ir 
rezistencija

Besimokydamas Berniukų 
gimnazijoje, įstojo į nelegalią 
ateitininkų organizaciją (nuo 
1930 m. jos veikla mokyklose 
buvo uždrausta). Katedros ka- 
takombinėje salėje vykusiuose 

.susirinkimuose klausėsi jauni
mo direktorių kunigų Alfonso 
Lipnicko-Lipniūno, Alfos Su- 
šinsko, profesoriaus Jono Dovy
daičio paskaitų. Dalyvavimas 
ateitininkų veikloje, bendravi
mas su šiomis asmenybėmis, tu
rėjo įtakos jo ideologiniam bren
dimui. O tikroji rezistencinė 
veikla prasidėjo tragiškais Lie
tuvai 1940-aisiais. Nepriklau
somoje Lietuvoje patriotiškai 
auklėti mokiniai skaudžiai iš
gyveno nepriklausomybės ne
tektį. Visus sujaudino berniukų 
ir mergaičių gimnazijų direkto
rių atleidimas. Liepos 13 d. 
buvo suimti ir Panevėžio kalė

jime įkalinti Berniukų gimnazi
jos inspektorius Petras Būtė
nas, direktorius Elisonas. Moki
nių tarpe jau iki mokslo metų 
pradžios brendo priešsovie- 
tinės nuotaikos. 1940 mokslo 
metų pradžios iškilmėse pasi
reiškė pirmasis rezistencinis 
proveržis-mokiniai vieningai ir 
sutartinai užtraukė „Lietuva, 
tėvyne mūsų...”, tuo atkreipda
mi sovietinio saugumo dėmesį. 
Vykdydama naujos valdžios nu
rodymus, gimnazija turėjo pa
minėti spalio revoliucijos XXIII 
dietines. Minėjimo metu, užuot 
programoje numatyto „Interna
cionalo”, vėl nuaidėjo V. Kudir
kos „Tautiška giesmė”. Išvaka
rėse buvo apgadinti, sudraskyti 
eisenai parengti plakatai. De
monstracijos metu mokiniai 
„nepagarbiai” nešė „vadų” por
tretus, „rodė netaktingą elgesį 
praeinančios Raudonosios armi
jos atžvilgiu”. Prasidėjo mokyto
jų ir mokinių tardymai. Pedagogo- 
gai buvo priversti pasmerkti 
tokį mokinių elgesį ir nubausti 
„kaltininkus”. Keliems moki
niams buvo sumažintas elgesio 
pažymys, o Tigrijus Sidorovas, 
Povilas Jankauskas ir Algirdas 
T. Antanaitis, sumažinus elge
sio pažymį, pašalinti iš gimnazi
jos. Pedagogų tarybos sekreto
rius, lituanistas Jonas Dičius, 
švelnindamas nukentėjusiųjų 
padėtį, posėdžio protokole įrašė 
ne „pašalinti” bet „atleisti iš mo
kyklos”. Netrukus Tigrijus Si-

Algirdas Titus Antanaitis.

dorovas, Povilas Jankauskas, 
Antanas Jasnauskas ir Simonas 
Ulys buvo suimti, tardomi ir, 
jau karui prasidėjus, buvo nu
teisti po 10 m. lagerio ir 5 m. 
tremties. A. Antanaitis išvengė 
suėmimo, pasitraukdamas iš 
Panevėžio. Mokslą tęsė Kėdai
nių gimnazijoje. Bet ir ten neri
mo. Vasario 16-osios išvakarių 
naktį su kitais mokiniais išnešė 
iš klasių „vadų" portretus ir 
juos sudraskė, mieste paskleidė 
atsišaukimų. Ir vėl prasidėjo 
kratos, tardymai. Saugumiečiai 
jo bute rado atsišaukimų. Lai
mei, kratos metu jo namuose 
nebuvo. Draugai apie kratą 
pranešė j Panevėžį, kur jis buvo 
trumpam išvykęs. J Kėdainius 
nebegrįžo. Slapstėsi.

1941-aisiais, prasidėjus karui 
ir vokiečių okupacijai, A. Anta
naitis grįžo į Panevėžį ir vėl 
mokėsi savojoje gimnazijoje. 
Čia aktyviai įsijungė į „Meno 
kuopos” veiklą.

Lietuvos vietinėje 
rinktinėje

Artėjant frontui iš rytų, 
1944-aisiais, generolas Povilas 
Plechavičius organizavo Lietu
vos vietinę rinktinę (LVR). Pas
katinti gimnazijos direktoriaus 
Petro Būtėno, sekdami savo mo
kytojų atsargos karininkų Jono 
Klivečkos, Petro Narinkevičiaus 
ir Juozo Steponavičiaus pėdo
mis, vyresniųjų klasių mokiniai 
kovo mėn., nebaigę mokslo me
tų, iškilmingai palydėti, sava
noriais išvyko į LVR. Beveik 
visi gimnazistai pateko į Mari
jampolės karo mokyklą. Čia at
vyko ir septintokas A. T. Anta
naitis. Netrukus gestapas su
ėmė LVR vadus. Dalį karių vo
kiečiai taip pat suėmė; vienus 
išvežė į Štuthofo koncentracijos 
stovyklą, kitus - darbams į 
„Luftvaffe” karinius dalinius, 
dalį sušaudė, o dalis, jų tarpe ir 
A. T. Antanaitis, grįžo į namus. 
Tėvynės apsaugos rinktinės su
dėtyje su Raudonosios armijos 
daliniais kovėsi Žemaitijoje. Su 
dalimi po mūšių likusių kovo
tojų per Vokietiją pasiekė Aus
triją (Vieną). Atvykęs į JAV, 
buvo mobilizuotas. Vėl Europa, 
Viena... Demobilizuotas apsigy
veno JAV ir straipsniais perio
diniuose leidiniuose tęsė rezis
tencinę veiklą.

Aktorius, režisierius

Vokiečių okupacijos metais A.
T. Antanaitis lankė Juozo Milti
nio dramos studiją. Patiko. Nuo 
to laiko, kaip rašo atsimini
muose, aktoriaus kibirkštėlė ru
seno jo širdyje. Po karo mielai 
priėmė pasiūlymą vadovauti Či
kagos lietuvių studentų savi
veiklai. Taip tapo sceninio hu
moro ir satyros vaidybinės 
grupės „Antras kaimas” vadovu, 
režisierium, aktorium, libretų 

autorium. Su populiariais spek
takliais aplankė beveik visas 
JAV lietuvių gyvenamas vietas. 
1989 m. lapkričio mėn. gastro
liavo Lietuvoje. „Ekrano” ga
myklos kultūros rūmuose vaidi
no panevėžiečiams, susitiko su 
savosios, dabar jau J. Balčiko
nio, gimnazijos mokiniais. Gas
trolių išvakarėse Čikagoje buvo 
išleista grupės vaidinimų istori
ja - puspenkto šimto puslapių 
knyga Antras kaimas.

Vėl Lietuvoje

Po 45 metų, 1989-aisiais, pir
mą kartą, ne tuščiomis ranko
mis, o su „Antru kaimu”, apsi
lankė savojoje gimnazijoje. Gal
vojo visam laikui grįžti į iš
svajotąją tėvynę. O kad nebūtų 
našta, siūlėsi gimnazijoje dės
tyti komerciją, užsienio kalbas. 
Buvo duotas sutikimas. Tačiau 
atsikūręs Vytauto Didžiojo uni
versitetas jį paviliojo. Nuo 
1994-ųjų keletą metų jame ir 
Klaipėdos universitete dėstė eg
zodo literatūrą.

Ne kartą lankėsi Panevėžyje, 
gimnazijoje. Jos istorijos muzie
jui padovanojo savo išleistas 
knygas. 1994-aisiais Panevėžio
G. Petkevičaitės-Bitės bibliote
koje, kartu su poetu Kaziu Bra- 
dūnu, bendravo su Panevėžio 
visuomene. Patarimais, įvairia 
medžiaga, atsiminimais daug 
prisidėjo, kad Pasvalio bibliote
kai būtų suteiktas Mariaus Ka
tiliškio vardas.

Liko nebaigti darbai

Neišsipildė jaunystės svajonė 
dirbti ir kurti Lietuvai. 59 gyve
nimo metus teko atiduoti sve
tingai priglaudusiai užjūrio ša
liai, o kūrybai skirti tik kuk
lias, nuo tiesioginio darbo liku
sias, valandėles.

Bet ir jų metu parašė tiek, 
kad jo vardas patektų į enci
klopedijas, žinynus ir lietuvių 
literatūros istoriją. Likimo iro
nija - svajojęs apie Lietuvą, pa
likęs nebaigtus darbus, 2003 m. 
spalio 29 atgulė toli nuo tė
vynės, Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse Čikagoje. Paliko liūdė
ti žmoną Auksę, dukras Guodą, 
Dainą, Gailę, Indrę, Jūrą, vai
kaičius Almj, Giedrę, Paulių, 
Ąžuolą, Andrių, Giedrę. Lietu
voje jo nebesulauks seserys 
Emilija Vaitkevičienė, Danutė 
Antanaitytė, pusbrolis, Panevė
žio Šv. Trejybės bažnyčios kle
bonas Bronius Antanaitis, kiti 
artimieji, plunksnos ir likimo 
draugai.

Amžino poilsio vietą Ameri
koje žymės granitinė plokštė, o 
Lietuvoje Algirdui Titui Anta
naičiui geriausias atminimo 
simbolis būtų knyga su jo 
straipsniais, per dešimtmečius 
išblaškytais įvairiuose periodi
niuose leidiniuose.

P, PALYS

Pačia turtingiausia kultūrine 
institucija Amerikoje laikoma 
Metropolitan („MET”) opera 
New Yorke. Tačiau nepaisant, 
kad ji yra apsigaubusi pasau
linės šlovės vardu, šlubuojanti 
ekonominė padėtis palietė ir ją. 
Operos vadovybė, neslėpdama 
fakto, sako, jog paskutiniųjų 
dvejų metų laikotarpiu sąskai
tybos knygose atsiradęs trūku
mas — po 10 min. dolerių kas
met. To priežastimi nurodoma 
prieš pora metų (rugsėjo 11 
d.), teroristų įvykdytas išpuolis, 
sunaikinęs World Trade Center. 
Po to išpuolio turistų New Yor
ke sumažėję apie 25 proc., kas 
labai atsiliepė ir į operos lanky
tojų skaičių. Antra, ne mažesnė 
priežastis — pažymi „MET” ope
ros gen. vadovas Joseph Volpe, 
— sumažėjęs stambiųjų (per 
25,000 ir daugiau) rėmėjų 
skaičius. Tačiau jis pasidžiau
gia, kad su mažesnėmis auko
mis (nuo 1,500 iki 25,000 dol.) 
rėmėjų skaičius yra pakilęs. 
Mažiau užsisakoma ir serijinių 
(iš 8) bilietų. Užuot to, jau antri 
metai yra įvesta ypač patrauk
li naujovė. Pagal ją, su savo 
pageidaujamomis operomis pro
gramą gali susidaryti pats.

„MET” operos teatras per savo 
120 metų veiklos istoriją, pra
dedant 2005 m. sezoną, pirmą 
kartą per du sezonus iš eilės 
sausio mėnesiais turės 2-jų sa
vaičių pertrauką. Sakoma, kad 
sausyje, daugumai turistų išva- 
žinėjus namo, teatre atsiran
da nemažai tuščių vietų. Nuro
doma, jog per tas dvi savaites 
Operos teatrą būsią galima pa
naudoti kitiems renginiams, or
kestras galėsiąs koncertuoti 
kur nors kitur, o choras repe
tuosiąs.

Dėl tokio „MET” programos 
pakeitimo nelabai džiugiai nu

• t v • • vi •Krikščioniškojo 
teatro studija

LAIMUTĖ TIDIKYTĖ
Krikščioniškojo teatro pra

džia siejama su misterijomis 
viduramžiais. Jose buvo vaidi
nami epizodai iš šventųjų gyve
nimo. Ne misterijas, o filosofi
nius kūrinius renkasi statyti 
Prienų „Žiburio” gimnazijos krikš
čioniškojo teatro studįją.

2002 metais ją įkūrė kunigas 
Rytis Baltrušaitis, kuris yra ir 
studijos vadovas, ir režisierius. 
Gimnazijos direktoriaus J. Pad- 
velskio paragintas ruošti tra
dicinę kalėdinę pamoką, R. Bal
trušaitis sumanė režisuoti An
tano Škėmos dramą „Kalėdų 
vaizdelis”, pagal kurią sukūrė 
spektaklį „Vandens aš negeriu”. 
Vėliau krikščioniškojo teatro 
studija pastatė kitą įdomų 
spektaklį „Džonatanas Livings- 
tonas Žuvėdra” / pagal R. Bach to 
paties pavadinimo knygą). Šiuo 
metu teatras žiūrovus kviečia į 
premjerinius dviejų dalių dra
mos „Numylėtinis" spektaklius. 
Jie rodomi ne tik Prienų „Ži
burio” gimnazijos salėje. Su de
biutu „Vandens aš negeriu” 
teatras aplankė Kauną, Alytų, 
Šventežeri bei Gelgaudiškį, o 
su antruoju pastatymu pagal R. 
Bach kūrinį - Kaišiadoris, Mo
lėtus bei Gelgaudiškį. Tikrųjų 
vertybių bei žmogiškumo ilge
sys skatina jaunąjį režisierių ir 
gimnazistus ieškoti kūrybos 
džiaugsmo ir juo apdovanoti 
žiūrovus.

Provincijoje kuriančios krikš
čioniškojo teatro studijos sėk
minga spektaklių režisūra daž

siteikęs „American" baletas, 
nes jis, operos sezoną baigus, 
pradeda savo baleto pastaty
mus. „MET” operos pastatymų 
skaičius pasiliks nepasikeitęs, 
o tik išsitęs ilgiau į pavasarį.

Tokiu būdu baleto pastatymai 
turės nusikelti į liepos mėnesį. 
„Savaime aišku, mes esame su
sirūpinę”, — sako „American” 
baleto teatro vadovas Lewis Ra- 
nieri. — Kaip mes galėsime pa
siųsti sezono bilietus, kai juos 
užsisakiusieji jau bus atosto
gauti išvažinėję?”

Apskritai vasaros metų teat
rų lankytojų skaičius New Yor
ke sumažėja nuo 275,000 iki 
200,000. Tuo laiku keletas 
Brodway teatrų visai neveikia.

Neaiški padėtis atsirado ir 
su didelį populiarumą turin
čiomis, šeštadienių popietėmis, 
„MET” operos pastatymų („Li- 
ve”) radijo laidoms. Jos yra gir
dimos ne tik Amerikoje, bet ir 
kitose 42—ose pasaulio valsty
bėse, o jas girdi apie 10 min. 
klausytojų.

Per 63 metus glaudžiai su 
„MET” bendradarbiavusi ir 
gausiai tas radijo laidas rėmusi 
Chevron/Texaco, po šio (2003— 
2004) sezono pasitraukia. Tos 
„MET” operos radįjo transliaci
jos (20 operų per sezoną) kai
nuoja 7 milijonai dolerių. „MET” 
operos vadovybė tikisi surasti ir 
artimiausiu metu paskelbti 
naują tų radįjo laidų rėmėją.

Šeštadieninės „MET” operų 
radijo laidos girdimos ir Lietu
voje. Tačiau, taupumo sumeti
mais, ne visos — tik atitinka
mai parinktos.

Šį sezoną operų radįjo trans
liacijos buvo pradėtos 2003 m. 
gruodžio 13 d. bu Fromental 
Halevy opera „La Juive” („Žy
dė”) ir užsibaigs š. m. balandžio 
24 d. Wagner „Goetterdalmme- 
rung”.

nai pranoksta mėgėjišką teatrą. 
Tai patvirtina premjera „Nu
mylėtinis”, sukurta pagal Karo
lio Wojtylo8, popiežiaus Jono 
Pauliaus II, dramą „Priešais ju
velyro parduotuvę” (meditacįja 
apie santuokos sakramentą, pro
tarpiais perauganti į dramą). 
Sausio 25-osios vakarą į jaukią 
„Žiburio” gimnazijos salę susi
rinko daugiau kaip 40 žiūrovų. 
Spektaklyje vaidino gimnazis
tai, galbūt kai kurie iš jų bu
simieji aktoriai: Irina Lavri- 
novič (Teresė), Darius Bertulis 
(Andrejus), Arūnas Kapočius 
(Adomas), Vita Jurkevičiūtė 
(Anna), Mantas Klimą (Kristu
pas), Živilė Ablačinskaitė (Mo
nika) bei vyresnio amžiaus Zu
zana Bendinskaitė, vaidinusi 
Moterį.

Spektaklis „Numylėtinis” pa
sižymi išbaigtumu ir žodžio, 
garso, šviesos, judesio dama. 
Puikiai parinkta ir išnaudota 
spektaklio erdvė: mokyklos rū
syje esantis koridorius, prime
nantis gatvę. Kaip tik joje vyko 
dramos veiksmas: filosofiškai ap
mąstoma Meilė, konkrečiai gi
linantis į dviejų šeimų - Tere
sės ir Andrejaus, Annos bei Ste
pono - meilę ir jai skirtus liki
mo išbandymus. Drama prade
dama pirmosios poros sužadė
tuvėmis, jų stovėjimu priešais 
juvelyro parduotuvės veidrodį 
ir svąjojimą, atsakomybės ju
timą už bendrą ateitį. Andrejus 
žūva, bet Teresė jį vis tiek myli 
ir užaugina gerą sūnų Kris
tupą.

Nukelta į 4 psl.
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Partizanė. Laisvės kovų archyvas. 1994.

Tauro muziejui — 10 m.
ALGIMANTAS LELEIŠIUS

Vos prasidėjus Atgimimui, 
sąmoningiausi, veikliausi Lietu
vos politiniai kaliniai, tremti
niai, buvę partizanai teisingai 
suvokė savo patriotinę pareigą 
tautai: nedelsiant veikti, kad 
būtų gaivinama skaudi, tragiš
ka, herojiška tautos pokario 
praeitis. Jie pradeda burtis į 
„Tremtinio” klubą, vėliau tapusį 
Lietuvos Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga. Visoje Lietu
voje įkurti jos skyriai. Praside
da aktyvi patriotinė veikla: 
statomi kryžiai ir paminklai 
žuvusiųjų atminimui, jų atiden
gimuose dalyvauja daug žmo
nių, rašomi prisiminimai, or
ganizuojami patriotiniai svar
bių datų minėjimai, leidžiamas 
tautinės savimonės, istorinės 
atminties gaivintojas - Tremti
nys, ieškomi ir iškilmingai lai
dojami žuvusių laisvės kovotojų 
palaikai ir pan.

Veikliausi politiniai kaliniai, 
tremtiniai, buvę partizanai pra
deda rinkti kalinimo, tremties, 
partizanų kovų išlikusias relik
vijas, dokumentus, rankdar
bius, nuotraukas, ginklus, šovi
nius ir pan. Natūraliai kyla 
mintis apie skirtų praeities kan
čioms ir kovoms muziejų įkū
rimą. Deja, be valdžios paramos 
muziejų idėjos praktiškai lieka 
beveik nerealizuotos. Buvo 9 
partizanų apygardos. Kiekvie
noje turėtų būti didelis, turintis 
turtingą ekspoziciją, partizanų 
kovų, tremties ir lagerių kančių 
muziejus. Tokie muziejai turėtų 
būti taip pat didžiuose mies
tuose (Vilniuje, Kaune, Klaipė
doje, Šiauliuose, Panevėžy). Jie 
būtų nepaprastai svarbūs jau
nosios kartos patriotiniam 
auklėjimui, tautos dvasios gai
vinimui. Baigiasi keturioliktieji 
nepriklausomybės metai. O ką 
turime? Keletą kuklių varganų 
ekspozicijų prie Kraštotyros 
muziejų. Kuklus muziejus yra 
Kaune, Vilnius nė tokio neturi 
(muziejus KGB rūsiuose iš Au
kų gatvės pusės skirtas tik čia 
patyrusiems kančią).

Yra kukli ekspozicija Obe
liuose, Alytaus kareivinėse, 
Druskininkuose. Kiek reikšmin
gesnį muziejų turi Panevėžys. 
Tokia padėtis yra rūstus kal
tinimas visų kadencijų seimūnų 
ir vyriausybių narių abejingu
mui, tam, kas yra svarbiausia, 
ko dabar trūksta tautos dva
sinėm vertybėm.

Šiame niūriame fone yra tik 
viena šviesi išimtis - tai šiuo
laikiškas, savitas, didžiausias 
Lietuvoje, turintis turtingą eks
poziciją, Marijampolės Tauro 

apygardos partizanų ir tremties 
muziejus.

Jo atsiradimas - tai savotiš
kas stebuklas, tai naujas tarps
nis įamžinant tautos pokario 
kovų ir kančių istoriją. Gal ne 
atsitiktinai muziejus atsirado 
Suvalkijoje. Čia ir garsiausia 
Lietuvoje Rygiškių Jono gimna
zija. Šis kraštas dėl susi
klosčiusių istorinių tikrovių vi
suomet buvo pažangiausias Lie
tuvoje. Suvalkiečiai pasižymėjo 
atkakliu praktiškumu, raciona
liu protu, intelektualumu.

Pirmosios Marijampolės ir 
apskrities politinių kalinių, 
tremtinių, partizanų surinktos 
kančių ir kovų relikvijos buvo 
eksponuojainųg\1989 m. vasarą 
Marijampolės centrinėje biblio
tekoje. Vitas Akelaitis 1990 m. 
suruošė tūkstančio surinktų 
partizanų nuotraukų parodą 
Šaulių namuose, Gedimino 
gatvėje. Politinei kalinei Aldo
nai Vilutienei kilo mintis įkurti 
Marijampolėje partizanų mu
ziejų. Apėjo visas instancijas, 
susidūrė su valdininkų abejin
gumu. Surinktus eksponatus 
teko slėpti per 1991 m. sausio 
įvykius ir rugpjūčio pučą. A. Vi- 
lutienė prikalbino Marijam
polės Kraštotyros muziejaus di
rektorių A. Urbanavičių lai
kinai priimti eksponuoti 92 eks
ponatus. Marijampolės LPKT 
sąjungos skyriaus taryba krei
pėsi į Marijampolės savivaldybę 
bei Lietuvos Švietimo ir kultū
ros departamentą, prašydama, 
kad prie Marijampolės Kraš
totyros muziejaus būtų įsteigtas 
Tauro apygardos partizanų ir 
tremties muziejus. Marijam
polės miesto taryba tokį nuta
rimą priėmė 1992 m. kovo 18 d. 
Deja, nutarimas praktiškai ne
vykdomas. Iki 1993 m. A. Vilu- 
tienė visuomeniniais pagrindais 
priiminėjo žmones ir kaupė 
eksponatus savo namuose. Ga
lop tuometiniam miesto tarybos 
pirmininkui, šviesios atminties 

'-B. Bajerkevičiui, pakartotinai 
pareikalavus, partizanų muzie
jui buvo skirtos patalpos - salė 
Vytauto g. 29, o Aldona Vilu- 
tienė priimta į darbą. Iš admi
nistracijos nebuvo jokios nei 
materialinės, nei moralinės pa
ramos, bet nepristigo gerų žmo
nių, palaikančių muziejaus 
idėją ir talkininkaujančių. Pa
dėjo tremtinio sūnus, dailinin
kas, dizaineris Artūras Kamins
kas, Kraštotyros muziejaus bu
halterė, Stefanija Vilkaitienė, 
Juozas ir Petronėlė Liudžiai, 
Elzė Borutaitė, Eugenija Ūsai- 
tė, Pranutė Kareivaitė, Jurgis 
Nevulis, Juozas Murauskas, Al
minas Zaveckas. Daug pasidar
bavo Ona Pečiulytė, kuri ap

važinėjo ne tik buvusią Mari
jampolės apskritį, bet pasiekė 
tolimiausius Lietuvos kampe
lius, kuriuose po lagerių ir 
tremčių gyveno buvę Tauro apy
gardos partizanų rėmėjai, 
ryšininkai, jų artimieji.

Kalvarijoje gyvenantys parti
zanai ir ryšininkai - Antanas 
Kružikas, Juozas Svitojus - su
rinko žinias apie pasipriešinimą 
Kalvarijos rajone, kuriame ko
vojo Vytauto rinktinės 4 kuopa 
ir dalis Perkūno rinktinės. Mu
ziejaus kūrimui noriai talkino 
Anelės Senkutės - Pušelės se
suo Teresė Bridžiuvienė ir dvie
jų žuvusių brolių Žaldarių se
suo Antanina - Kūmutė, Rai
šupio mūšio liudininkas Algi
mantas Žukauskas, Anelė Bub- 
nytė - Samuolaitienė, ryšininkė 
Albina Lakickienė, Jonas Deltu
va, Juozas Draugelis, Danutė 
Akelaitienė, Stasė Jarumba- 
vičiūtė-Petronienė, buvusi vie
na pagrindinių apygardos štabo 
ryšininkių, Vincas Kulboką, 
perdavęs muziejui visą 1946 m. 
partizanų laikraščio Laisvės 
žvalgas komplektą. Daug padė
jo Anelė Strolienė, Anastazija

Pokario partizaninį karą buvo 
bandoma nutylėti, išbraukti iš 

tautos atminties

Varžukienė.
Muziejus buvo atidarytas 

1993 m. lapkričio 21d. Ekspozi
ciją ir patalpas pašventino bu
vęs Vorkutos gulagų politinis 
kalinys kunigas Jonas Rusinąs. 
Nuo lankytojų gausos ir dėl 
nekokybiško remonto įlinko sa
lės grindys, tad 1994 m. rudenį 
komisija nutarė muziejų užda
ryti remontui. Ekspozicija laiki
nai buvo perkelta į du Etnogra
finio muziejaus (Vytauto 31) 
kambarius.

Remontas vyko vangiai. Tik 
1998.07.31 pagaliau buvo baig
tas. Beliko šešiose salėse įrengti 
ekspoziciją. Savivaldybė, skyru
si patalpas ir lėšas komunali
niams patarnavimams, ekspozi
cijos įrengimą finansuoti atsi
sakė. Apskritis surado vos 
2,000 litų. Teko kreiptis į geros 
valios žmones Lietuvoje ir už
sienyje. Tik jų dėka buvo sukur
ti stendai, baldai eksponatams 
ir įrengta ekspozicija, kokios 
tuometinio Kultūros ministro 
žodžiais, Lietuvoje daugiau nė
ra. Tai didelis jauno dailininko 
dizainerio Artūro Kaminsko 
nuopelnas. Muziejus buvo pa
kartotinai atidarytas 1999 m. 
balandžio 10 d. Atidaryme gau
siai dalyvavo laisvės kovų daly
viai, tremtiniai, žuvusiųjų gi

minės ir bendražygiai iš visos 
Lietuvos. Simbolinę juostelę 
perkirpo Lietuvos Respublikos 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis.

Per dešimtmetį muziejus gau
siai pasipildė eksponatais, ar
chyviniais dokumentais, žmo
nių prisiminimais. Jį aplankė 
tūkstančiai lankytojų. Daugiau
sia tai vietos moksleiviai, karei
viai, Marijampolės kolegijos 
studentai. Mėgsta lankytis už
sieniečiai, kurie stebisi, kaip 
tokia maža tauta galėjo taip il
gai priešintis žiauriam, šimte
riopai galingesniam priešui. 
Muziejų lanko ekskursijos iš vi
sos Lietuvos.

Muziejus - ne tik istorija, ne 
tik kovų ir tautos genocido ilius
tracija, bet ir aukšto kilnaus 
idealizmo, neprilygstamo pa
siaukojimo, vardan tautos auko
jant gyvybę Laisvės aukurui 
šventovė. Joje žmogus atsigau
na, tarsi nusiplauna sielą nuo 
kasdienybės drumzlių.

Pirmoji muziejaus vedėja bu
vo politinė kalinė Aldona Vilu- 
tienė. Nuo 2000 metų muzie
jaus vedėjo pareigose dirba 
tremtinys Justinas Sąjauskas. 
Salių prižiūrėtoja Liuda Ka
minskienė, kompiuterininkė - 
Laima Stankevičienė. Nuo 1996 
m. muziejuje dirba tremtinys, 
Marijampolės kolegijos istori
kas, Jonas Gustaitis (skaito 
daug paskaitų įvairiuose rengi
niuose) ir 1941 m. tremtinys, is
torikas Algimantas Lelešius.

Ką matome ekspozicijoje

Muziejaus ekspozicijos pra
džioje - savotiškas vitražas - 
languose stilizuotos eglių šakos 
simbolizuoja mišką - pagrindinį 
laisvės kovotojų prieglobstį ir 
gynėją, jo fone mūsų herbas - 
Vytis ir kovos simbolis - Vyčio 
kryžius.

Sienoje didelis paveikslas 
vaizduoja simbolinius, misti
nius kovotojus už Laisvę. Jie 
pakylėti ant vaivorykštės, jos 
viename gale kryžius - tikė
jimo, suteikiančio kovotojams 
galios, simbolis, kitame - vals
tybės simbolis - Gedimino stul
pai: jie simbolizuoja kovos 
tikslą - Laisvę (ji buvo supran
tama, kaip atkovota nepriklau
soma valstybė). Kudirkos Tau
tiškos giesmės žodžiai primena 
praeities žinojimo svarbą atei

čiai. Partizanų malda.
Didelis Lietuvos žemėlapis su 

apygardų ribomis ir pirmųjų 
apygardų vadų nuotraukomis. 
Virš jo aukščiausios partizanų 
vadovybės vadų portretai. Skai
tome:

Pietų Lietuvos partizanų va
das pik. ltn. Jonas Vitkus- 
Kazimieraitis 1901-1945.

LLKS tarybos prezidiumo 
pirm. gen. Jonas Žemaitis- 
Vytautas 1909-1954.

LLKS gynybos pajėgų vadas 
gen. Adolfas Ramanauskas-Va
nagas 1898-1953.

Nemuno srities partizanų va
das Sergijus Staniškis-Litas 
1899-1953.

Stendas: Laisvės statula ir 
bendras skaičius žuvusiųjų vi
soje Lietuvoje partizanų - 
30,000, Tauro apygardoje - 
7,000.

Pirmoji salė

Tauro apygardos vadai eilės 
tvarka. Didelė grupinė TA vadų 
nuotrauka, grupinė Kęstučio ir 
Žalgirio rinktinės kovotojų nuo
trauka, grupinė jaunesniųjų va
dų nuotrauka (nuotraukos gal 
šimtą kartų išdidintos, kokybė 
- puiki).

Nepriklausomybės laikų vė
liava, išsaugota tremtyje, šifras.

Antroji salė

Naujas stendas: partizanų 
dokumentai. Vytauto rinktinės 
vadų didelė grupinė nuotrauka. 
Geležinio Vilko rinktinės vadų 
portretai. Aplankai su medžia
ga apie partizanus. Vytauto 
rinktinės kovotojų ir vadų nuo
traukos. Šarūno rinktinės Min
daugo būrio partizanų didelė 
nuotrauka. įvairūs kovinės amu
nicijos daiktai (šovinių juosta, 
šoviniai, kompasas, žiebtuvėlis) 
išdidinti partizanų antspaudų 
atvaizdai, ginklai, Geležinio Vil
ko rinktinės vėliava (kopija). 
Aplankai: „Kančios ir mirties 
namai”, „Tuskulėnų kankiniai”, 
„Lankytojų (atsiliepimų) kny
ga”, „Liepos būrys”, daiktai, ras
ti, atkasant partizanų palaikus 
(uniformos skiautės, apavo li
kučiai). Rusiški kariški žiūro
nai, 1941 m. gamybos. Slėptu
vės dangtis (minosvaidžio atra
ma). Didelės grupinės parti
zanų nuotraukos. Žalgirio rink
tinės vadai.

Bidonas, kuriame buvo saugo
mi partizanų dokumentai ir šo
viniai. Partizanų uniformos. Di
delis stendas su partizanų nuo
traukom. Partizano V. Slendzo- 
ko tapytas triptikas „Žuvinto 
mūšis” 1945 m. rugpjūtis. Nau
jas stendas: partizanų spauda.

Trečioji salė

Partizanų karžygių portretai. 
Jiems suteiktas aukščiausias 
partizano įvertinimas - Laisvės 
kovotojo karžygio garbės var
das: Konstantinas Bąjerčius- 
Garibaldis (1903-1947), Petras 
Bartkus-Žadgaila (1921-1949), 
Juozas Kasperavičius-Visvy
das (1921-1947), Jurgis Krikš
čiūnas-Rimvydas (1919-1949), 
Juozas Lukša-Skirmantas 
(1921-1951), Kazimieras Pyp
lys-Mažytis (1923-1949), Vac
lovas Voveris-Žaibas (1922” 
1949), Juozas Vitkus-Kazimie-,, 
raitis (1901-1946).

Žuvusio partizano nosinė, 
šalikas su užrašu „Už tėvynę”, 
šoviniai, puolamoji granata ir 
kiti daiktai. Partizanų nuotrau
kos. Dailininko J. Čiuplio pa
veikslai: „Partizanai Juozas ir 
Vincas Borutos”, „Vytauto rink
tinės štabo viršininkas V. Vaba
las-Kunigaikštis” (1919-1947). 
Partizanų motinos. Partizanų 
nuotraukų stendas. Naujas 
stendas (pažymėtas užrašu, 
kaip ir kiti nauji stendai, 
„Tauro muziejui - 10”).

„Ekspozicijos atidarymas 
1993 m.” Aplankai: „Spauda 
apie mus”, „TA partizanų ir 
tremties muziejaus kūrimosi 
laikotarpio dienoraštis”, „Ieško
jimai, pralaimėjimai ir laimė
jimai, kuriant TA partizanų ir 
tremties muziejų”. Naujas sten
das „Muziejaus atidarymas 
1999 m.”. Paveikslas „Valkų 
mūšis 1945 gegužės 12 d.” Dail. 
B. Valaitis. Nuotraukų stendas, 
vienoje nuotraukoje „Kunigas J. 
Lelešius-Grafas aukoja mišias 
miške”. Nuotraukų stendas 
„Žalgirio rinktinė”. Naujas sten
das „Spausdintas žodis išliko”. 
Naujas stendas „Mirties na
mai”. Naujas stendas „Laiškai 
iš miško į Lietuvą”. Stendas 
„Laisvės nesulaukę” (apie vyte- 
niečius gimnazistus). Naujas 
stendas „Užkasti: Palaidoti”. 
Stendas „Karo mokykla Kazlų 
Rūdos miškuose”. Stendas 
„DLK Vytauto štabo žūtis”. 
Stendas „Popierų šeima”. Sten
das „Moterys kovoje už laisvę”. 
Stendas „Raišupio mūšis”. Dvi 
didelės pintinės (jomis buvo 
slapta nešamas partizanams 
maistas).

Ketvirtoji salė - „Budeliai 
ir jų aukos”

Priekyje stendas, skirtas Mo- 
lotovo-Ribbentropo paktui. 
Dviejuose stenduose - išniekin-

Ilgai truks iki visiško apsivalymo 
nuo okupacijos padarytos žalos 

tautos sąmonei 
ti partizanų kūnai. Trys stendai 
(vienas naujas), skirti kolabo
rantams, tarp jų blogio imperi
jos įkūrėjo V. Lenino gipsinis 
biustas ir budelio J. Stalino 
portretas, jo fone - spygliuota 
koncentracijos lagerio tvora ir 
sargybos bokštas. Dar vienas 
naujas stendas „Ką mena Bag
dono namas?” (apie stovinčią 
ant partizanų kaulų buvusią so
vietinių okupantų budelių 
būstinę). Stendas, vaizduojantis 
partizanų palaikų atkasimą ir 
iškilmingą palaidojimą. Krau
paus kankinimo įrankis - šalt
kalvio spaustuvai pirštams 
traiškyti. Atminimo lenta (stri
bų) nuo stribelnyčios sienos. 
Enkavedisto kabinetas. Sten
das, skirtas 1940-ųjų išdavys
tei. Stendas skirtas stribų 
žiaurumui. Dar vienas (ketvir
tas šioje salėje) stendas, skirtas 
kolaborantams, po juo - žuvu
siųjų partizanų vadų nuotraukų 
stendas. Stendą „Gyventojų 
trėmimo instrukcijos”, „Lietu
vos rąjonų sovietinio saugumo 
būstinių viršininkų pavardės” 
(visi rusai).

Naujas stendas: ekspozicįjos 
kūrėjai. TA žemėlapis, rašomoji 
mašinėlė su įdėtu atsišaukimo 
tekstu, radio imtuvo dalis.

Stendas, skirtas TA įkūrimui, 
TA įkūrimo protokolo kopija, 
partizanų priesaikos tekstas, 
TA himnas. Didelės grupinės 
ginkluotų, uniformuotų parti
zanų nuotraukos. TA štabo 
narių portretai.

Penktoji salė - „Atmintis”

Centre - masyvus maumedžio 
kryžius, parvežtas Atgimimo 
pradžioje kartu su garsaus 
knygnešio Juozo Akelaičio - 
Sūduvio palaikais iš Rytų Sibi
ro - Manzurkos (kryžius buvo 
pastatytas ant knygnešio kapo 
Manzurkoje). Dvi cinko dėžės, 
viena - Akelaičio, kita - taip 
pat knygnešio Juozo Bielskaus 
(iš Balsupių), tose dėžėse Atgi
mimo pradžioje buvo parvežti jų 
palaikai. Abipus kryžiaus pa
minklų ir kryžių nuotraukos. 
Prie kryžiaus - medinė trem
tinės statulėlė. Kazlų Rūdos 
dailininko 1941 m. tremtinio V. 
Gelgotos paveikslas „Pabėgimas 
iš tremties”. Nuotraukos, skir
tos „Skausmo paženklintų ak
menų” akcijai (iš tų užrašytų 
akmenų buvo statomi pamink
lai). Stendas, skirtas moksleivių 
ir tremtinių konferencijai Kazlų 
Rūdoje 2002 m.

Nauji stendai, skirti muzie
jaus dešimtmečiui: „Darbas su 
moksleiviais”, „Konferencija”, 
„Bendraminčiai pasaulyje”. 
Įvairių mokyklų moksleivių ra
šiniai tautos kovos ir kančių 
tema. Stendas „Laisvės kovų 
saulėlydis”. Australijos lietuvių 
dovanota prieškario laikų tri
spalvė.

Šeštoji salė - „Tremtinys, 
kalėjimai, lageriai”

Pradžioje gyvulinio vagono 
fragmento imitacija, jame - po
litinio kalinio maketas, jo fone - 
duomenys apie pirmosios ir ant
rosios bolševikinių okupacijų 
aukų skaičius. Ant grubių verti
kalių sienojų - spygliuota viela 
- okupacijos simbolis, po viela - 
dvi raudonos juostos — kruvino 
kelio bėgiais į Sibirą simbolis, 
vietoj pabėgių - išdidinti politi
nių kalinių numeriai, raudoni 
skaičiai - didžiausių tremčių 
datos, Sibiro vietovių, kur ka
lėjo ir buvo tremtiniai lietuviai, 
pavadinimai. Iš dešinės - Vil
niaus KGB rūmų nuotraukos, 
priekyje - kaukolė su sukry
žiuotais kaulais ir įspėjimais; 
Stoj! Strėliaju!” / lietuviškai: 

Stok! Šausiu!) Primena lagerių 
draudžiamąją zoną.

Salėje - didžiulė, per visą 
sieną panoraminė Sibiro gyven
vietės nuotrauka, apačioje - 
tremtinių daiktai, šalia — trem
tinio maketas. Žuvusiųjų prieš
kario laikų nepriklausomos Lie
tuvos piliečių pasai, rožiniai, 
kai kurie daryti iš duonos, Net 
aštuoni stendai su meniškais 
politinių kalinių ir tremtinių 
moterų rankdarbiais, blogio im
perijos žemėlapis su lemputė
mis: baltos žymi tremties vietas, 
mėlynos - kalinimo. Prie sėdin
čios tremtinės maketo - jos mai
tintoja - rankinė siuvimo ma
šina. Kalėdaitis, siunčiamas iš 
Lietuvos į Sibirą kūčioms, 
vėplio iltis nuo tremtinių pra
garmės - Laptevų jūros, seno
viškos maldaknygės - pagrindi
nis tremtinių dvasios ramstis. 
Tremtinių altorėlis - meniškas 
siuvinys. Grubūs lagaminai, su 
jais grįžo į tėvynę politiniai ka
liniai ir tremtiniai, kai kuriuose 
- ranka nupiešti meniški atvi
rukai - pasveikinimai su 
Kalėdomis, Velykomis, gimimo 
ir vardo dienomis.

Keletas didelių stendų su po
litinių kalinių, tremtinių nuo
traukomis. Du stendai skirti 
tragiškiausiai 1941 m. tremčiai. 
Didelė nuotrauka vaizduoja jau
nas lietuvaites - Mordovijos la
gerių politines kalines, šokan
čias „Kepurinę”. Vaizdas byloja, 
kad jaunystė ir ten nepalūžo, 
nepasidavė. Kitoje išdidintoje 
nuotraukoje - dvi miško me
džius verčiančios tremtinės, 
uolėnų iš kasyklų, kur dirbo lie
tuviai, kolekcija, spygliuotos 
vielos gabalėlis - kraupi lagerio 
relikvija.

KRIKŠČIONIŠKOJO 
TEATRO STUDIJA

Atkelta iš 3 psl.
Šių sutuoktinių gyveni

mas apmąstomas prabėgus 
daugeliui metų, o Annos ir Ste
pono meilė dūžta dabar, žiū
rovas scenoje regi šeimos susve
timėjimo dramą. Numylėtinis 
(absoliučios Meilės, Dievo sim
bolis) bando padėti nusivylusiai 
porai, bet nesėkmingai... Abiejų 
šeimų atžaloms - Monikai bei 
Kristupui - įsimylėjus, Anna ir 
Steponas (merginos tėvai) per 
vėlai suvokia savo gyvenimo 
klaidą... Kamerinė aplinka lei
do žiūrovams grimzti į medita
ciją: apmąstyti scenos veiksmą, 
nukreiptą į žmogaus vidų, 
pačią žmogiškumo esmę - Mei
lę.

Tinkamai parinktas minima
lus scenos rekvizitas: rąstai, 
sūpynės, dėžutės, senos šeimos 
fotografijos, kūdikio drabužėliai 
ir kita. Režisierius puikiai iš
naudoja šias scenines metafo
ras (tiesa, kai kurios jų atkly- 
dusios iš profesionalių pasta
tymų), kurios žiūrovui padeda 
suvokti svarbiausią spektaklio 
idėją — žmogaus pašaukimą gy
venti ir mylėti. Apmąs
toma žmogiškoji būtis, akcen
tuojama asmens atsakomybė už 
savo veiksmus ir šalia esan
čiuosius. Puikiai parinkta spek
taklio muzika (klasikinė, reli
ginė ir kt.) bei šviesų žaismas.

Po premjeros jaunieji aktoriai 
neskubėjo kilti nuo scenos vidu
ryje stovinčio stalo, nes vis dar 
jautė spektaklio rimtį ir norėjo 
pasidalinti vaidybos įspūdžiais. 
Krikščioniškojo teatro studįja 
jau repetuoja monospektaklį 
„Palata Nr. 6” pagal Antono 
Čechovo to paties pavadinimo 
apsakymą. Vaidins viena iš ta
lentingiausių studijos gimna
zisčių Irina Lavrinovič. Teatro 
studijai linkime originalių idė
jų!
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