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R AÐÎTUOJÇ

LAUCEVÎÈË BRONIUSVARGÐOS
P ARËNGË ÞELVÎS

JURGIS

Raðîtuos (prozëninks ër dramaturgs) Laucevîèë-Vargðos
Bruonius gëmë 1884 m. rogpjûtë 31 d. Kelmie. Bëngë miestë veikosë pradiuos muokîkla, vo paskiau – Lomþas gimnazëjë. Ið pradiû dërba raðtininko, vaistininka padiejiejo. Ið Kelmës anuo gîvenëma kels pasoka i Ðiaulius. Tën ons gîvena 1900–1904 metâs.
Ðiauliûs isëjungë i revuoliucënë veikla ër bova parsekiuojems.
Nuoriedams iðvëngtë kaliejëma, 1905 metâs pasëtraukë i Jungtënës Amerikas Valstijës (JAV), apsigîvena Èikaguo. Ten tçp pat
kurî laika dërba vaistënie. Vësa gîvenëma anou traukë literatûra.
Miega raðîtë, tad, gîvendams JAV, isëdarbëna spaustovie, pradiejë bëndradarbiautë Filadelfëjuo leidamame suocelistø sâjungas
laikraðtie „Kova“. No vo 1914–1915 m. pats pradiejë dërbtë redaktorio – ons îsteigë, 1914–1915 m. redagava ër leida mienesini
iliustrouta þornala „Veidrodis“. Anamë bova raðuoma aple tçtra,
këtuom kultûras temuom. Leidënie daugiausç bova pruopagoujemë miegiejëðkë tçtrâ, anû veikla.
B. Laucevîèë-Vargðos nebova bëngës tçtra muokslu, bet, gîvendams Èikaguo, dramas kûrënius ne tik raðë, bet anus liuob ër
reþisoutë, statîtë. Dërba uns so sava patëis 1908 m. îsteigta
„Dramatëðka ratelë“ narçs, vo 1913 m. ikûrë ër tçtra miegieju trupë
„Veidrodþiø bendrovë“, bova anuos aktuorios ër reþisierios. Anuo
pjesës liuob statîtë ër Lietoviu dramatëðku draugëju sosëvienëjëms. Tou laiko B. Laucevîèë-Vargðos darë dëdëlë îtaka JAV gîvenontëms, so tçtro rçkalû toriejosësms lietovems. Daugiausç þënuomas anuo sokortas pjesës „Paskutinë banga“ (1906), „Përmieji
þingsniai“(1909), „Þmonës“ (1910), „Gadynës þaizdos“ (1913). Tuos
pjesies daugiausç îr pasakojema aple 1905–1907 m. revoliucinius
îvîkius Lietovuo.
Gîvenëmë ër kûrîbuo B. Lauceviîèë-Vargðou dëdliausis pavîzdîs
bova rusu raðîtuos Gorkis Maksîms. Ëðlëka atsëmënëmu, ið katrû
soþënuom, ka raðîtuos net M. Gorkë iðvaizda liuob pamiegdiuotë.
Sava kûrybo ons vësumet stëngies rëmtë revuoliucini jodiejëma.
Mërë B. Laucevîèë-Vargðos 1916 m. kovo 31 d. Èikaguo (JAV).
Pu mërtëis, 1917-âsçs, bova iðleistë anuo apsakîmâ ër apîsakas –
„Ontros krëkðts“, vo 1962 m. – apsakîmâ.
Sungailienës Loretas portëgrapëjuos – paminklos pruozininkou,
dramaturgou Laucevîèç Bruoniou-Vargðou Kelmie. Skulptuorios
Liaudanskis Ruoms; rîtmetîs Kelmie – so meðkerë

