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Lietuva kelyje į laisvę 
PEN kongresas 

Olandijoje ir Lietuva 
Olandų PEN centras jau pra

dėjo siuntinėti pakvietimus j 
„literatūrinę puotą" — 53-iąjį 
Tarptautinio PEN klubo kongre
są, kuris prasidės antrąją gegužės 
savaitę Maastricht mieste, Olan
dijoje. Kongresui pasibaigus, 
dalyviai kviečiami j literatūrinę 
ekskursiją Belgijoje po Briuselį, 
Antwerpeną ir Bruges, kurios 
metu vyks diskusijos, literatū
riniai rečitaliai, savo kūrinius 
skaitys Guenther Grass, Gabriel 
Garcia Marąuez, Francoise Sa-
gan ir kiti žymūs autoriai. 

Lietuviams ypač aktuali šio 
kongreso tema: „Ideologijų pabai
ga — žmonijos įvaizdis vėlyvoje 
20-ojo šimtmečio literatūroje". 
Olandų PEN centras į ją žiūri iš 
tokios perspektyvos: prieš dvi
dešimt metų įvykusiose riaušėse 
Paryžiaus studentai reikalavo 
„suteikti valdžią vaizduotei" ir 
sukėlė daug vilčių visame pasau
lyje. Tada tikėtasi radikalių 
permainų, intelektualinių ir me
džiaginių problemų išsprendimo. 
Tačiau toji idilė neilgai tetruko. 
Mūsų besibaigiančiame šimtme
tyje kongreso rengėjai mato 
triumfuojantį individualizmą, 
kuris atmeta bet kokią ideologiją. 
To individualizmo skelbėjai 
kaltina intelektualus, kad jie per 
ilgai leido ideologijoms vedžioti 
juos už nosies ir išsižadėjo savo 
asmeniškos atsakomybės. Tokie 
pas ike i t imai esantys labai 
skausmingi komunizmui ir so
cializmui, ideologijoms, kurios 
iš naujo peržiūri savo istorijas, 
tikėdamosios nusikratyti dog
mų. Olandų rašytojai užbaigia 
kongreso temos aprašymą keliais 
klausimais: ar greita technolo
ginė pažanga gali privesti prie 
esminių pasikeitimų; ar ji gali pa
dėti mums plėtoti savo asmeny
bes ir giliau įžvelgti savin? Kur 
stovi žmonija, 20-ajam šimtme
čiui artėjant prie pabaigos? Kaip 
rašytojas, tasai individualistas, 
turėtų formuoti pasaulį, kuriame 
masiniai intelektualiniai ir vi
suomeniniai sąjūdžiai, atrodo, 
išeina iš mados? 

Šis kongreso temos aprašymas 
aiškiai apsiriboja Vakarų Euro
pos intelektualų perspektyva ir 
neįtraukia Vidurio-Rytų Europos 
rašytojų patirties. Tie rašytojai, 
be abejo, pasisakys ir atstatys 
pusiausvyrą kongreso metu. Kiek 

daug apie tai galėtų pasakyti ir 
lietuviai! 

Tarptautinio PEN Klubo kon
gresas bus įdomus ir kitais atžvil
giais. Šįmet žada pasitraukti 
pasaulinės rašytojų organizacijos 
pirmininkas, anglų rašytojas 
Francis King. Užkulisiuose jau 
verda priešrinkiminė kova, ki
birkščiuoja argumentai, kyla ais
tros. Šiame kongrese gal atsivers 
durys ir Sovietų Sąjungos rašy
tojams, kurie nori įstoti į PEN 
klubą. J a u yra pakankamai rusų 
autorių, pasiruošusių pasirašyti 
PEN klubo chartiją, kuri remiasi 
kūrybinės laisvės principu. Lat
vijos ir Estijos rašytojai drauge su 
išeiviais bandys atrasti būdą, 
kaip įsijungti į dar prieš Antrąjį 
pasaulinį karą jų šalyse įsteigtus 
nepriklausomus latvių ir estų 
PEN centrus. Girdėti, kad ir Lie
tuvoje auga susidomėjimas pa
sauline rašytojų organizacija. Pa
galiau PEN suvažiavimas Maast-
richte bus pirmasis, kur iame 
kal inamų rašytojų komi t e to 
sąraše nebeliks nė vieno lietuvių 
rašytojo, žurnalisto ar savilaidi-
ninko pavardės. 

Gegužės mėnesį rašytojai iš 
visų pasaulio kampų r inksis į 
Olandiją, savo teritorija ir gy
ventojų skaičiumi nedidelę, bet 
kūrybiniu genijumi ir pasieki
mais didžią šalį, kuri daug kuo 
primena Lietuvą. Ir Olandijos 
žemę trypė, krauju girdė nesibai
giančios užkariautojų armijos. Ir 
olandus ne sykį norėta pakeisti , 
atversti, „pagerinti", įjungti į 
imperijas. Bet olandai ištvėrė, 
ir šiandien jų šalis viena demo
kratiškiausių ir pažangiausių 
visame pasaulyje. 

Tarptautinio PEN klubo kon
grese dalyvaus ir grupė išeivių — 
lietuvių, latvių, estų — rašytojų. 
Ar nebūtų gražu ir prasminga, 
kad j Maastrichtą atvyktų ir 
rašytojai iš Lietuvos — ka ip sve
čiai, stebėtojai, ir, gal, ateities na
riai. Ar lietuviai nesugebėtų at
stovauti savo l i teratūrai , ben
drauti su pasaulio rašytojais? 
Maastrichte, tame tiek sykių 
okupuotame ir vaduotame, sta
tytame ir atstatytame mieste, 
įsiterpusiame tarp Belgijos ir 
Vokietijos, lietuviai rašytojai 
tikrai jaustųsi kaip namie — kaip 
Vilniuje ar Suvalkų trikampyje. 

JP 

VYTAUTAS SKUODIS 

1. Lietuva.. . išeivijoje 
Praėjo t iktai vieneri metai nuo 

tų dienų, kada Lietuvoje prasi
dėjo dideli įvykiai, nukreipti lais
vėjimo ir visiško išsilaisvinimo 
kryptimis. Visa tai ten pasireiškė 
taip staiga ir taip netikėtai, jog 
čia mūsų išeivijoje ir dabar 
daugeliui sunku susiorientuoti ir 
teisingai įvertinti tai, kas ten da
bar vyksta. Dažnai klystama, iš 
atskirų ir atsitiktinių, o kartais 
ir iš sąmoningai iškreiptų faktų 
padarant kategoriškas išvadas. 
Nepakankamai įvertinama tai, 
kas iš tiesų yra labai svarbu ir 
yra verta didžiausio dėmesio bei 
pagarbos. Kai kam trūksta suge
bėjimo visus žinomus faktus 
suvesti į sistemą ir tiktai po to 
daryti apibendrinančias išvadas. 
Visa tai yra atleistina, nes ištisus 
dešimtmečius atskirtiems nuo 
Lietuvos arba jos visai net ne
mačiusiems, gerai prisimenant 
nuolat inius sovietinės propa
gandos šmeižtus ir įžeidinėjimus 
lietuvių išeivijos adresu, teisingai 
suprasti ir įvertinti dabartinius 
reiškinius Lietuvoje tikrai yra 
nelengva, o kai kam ir neįma
noma. 

Tačiau mūsų išeivijoje yra ir 
tokių, kurie tiesiog nenori teisin
gai suprasti ir įvertinti tuos fak
tus, nes jie griauna ne jų įsitiki
nimus, o t iktai išankstinius nusi
statymus, su kuriais dabar taip 
sunku išsiskirti. Visur ir visada 
tokie stengiasi įžiūrėti netik
rumą, apgau lę i r , ž inoma, 
Maskvos arba KGB ranką. Į iš 
Lietuvos atvykstančius šiek tiek 
iškilesnius lietuvius žiūrima su 
nepasitikėjimu ir ignorancija. 
Tokie išeiviai nemato, teisingiau 
nenori matyti , to, kas dabar Lie
tuvoje yra tikrai gera. Kai kas 
net nepatenkinti tuo, kad ten ne-
bepersekiojamas Lietuvos him
nas, legalizuota Lietuvos tautinė 
vėliava ir kiti tautiniai simboliai. 
Jų manymu, visa tai taip pat ap
gaulė, kuri silpnina tautos ryžtą 
kovoti už laisvę ir t ik dar labiau 
prisideda prie Lietuvos okupa
cijos sustiprinimo. 

Tenka stebėtis, kad net iš tri
būnos Vasario 16-osios iškilmin
game minėjime Chicagoje pa
grindinis kalbėtojas beveik tyčio
josi iš čia suorganizuoto Tautinės 
vėliavos fondo, kuris jautriai 
reagavo į autentišką prašymą iš 
Lietuvos aprūpinti ją tautinėmis 
vėliavomis. Taip pat buvo prie
kaištaujama ir tiems, kurie su
organizavo popieriaus pirkimo 
fondą Lietuvoje leidžiamai Adolfo 
Šapokos knygai Lietuvos istorija. 

* Paskaita, skaityta 1989 m. kovo mėn. 
3 d. Balzeko Lietuvių kultūros muzieju
je, Chicagoje. 
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Toje kalboje su visa žinančio tonu 
buvo ir tokie priekaištai: „visi 
pametę galvas", „sustokime ir 
pagalvokime", „įvykiams kei
čiantis, kažkaip praradome lyg
svarą, pasimetėme". Tai, atro
do, buvo taikoma tiems, kurie tei
giamai vertina Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdį ir visus jo 
pasiektus laimėjimus. Tokie ir 
panašūs pas i sakymai viešai 
skelbiami ir rašomi spaudoje su 
„ekspertų" įsakmiu tonu, visada 
pabrėžiant kalbėtojų arba tokių 
rašeivų didelį patriotiškumą ir 
begalinę jų meilę pavergtajai 
tėvynei, už kurią viską paaukotų, 
tiktai ne savo pasenusius nusista
tymus ir ambicijas. 

Kai kurių veiksnių dažnai ak
centuojamas „didelis susido
mėjimas įvykiais Lietuvoje",, jų 
atidus stebėjimas" ir „atsargus 
vertinimas" bei „neskubėjimas" 
yra savotiškas dabartinių kovo
tojų Lietuvoje išdavimas. Jeigu 
pažvelgtume į kai kurių mūsų 
veiksnių atliekamą darbą Lietu
vos išlaisvinimo reikaluose, būtų 
aišku, kad dabar jis beveik 
niekuo nesiskiria nuo to, koks jis 
buvo, pavyzdžiui, prieš dvejus 
metus. Gal tiktai su tuo skir
tumu, kad dabar Lietuvoje vyks
tan t revoliuciniam judėjimui, 
išeivijai patariama tiktai tuos 
įvykius stebėti ir kažko laukti. 

Nors kai kam rašytojas Vytau
tas Petkevičius ir dabar kelia an
tipatiją kaip buvęs „stribas" ir 
kaip komunistas, tačiau reikia 
pripažinti, kad j i s teisus, saky
damas, jog „kiekviena tauta lais
vės turi tiek, kiek ji pati išsi
kovoja". Kai kurių mūsų poli
tinių veiksnių veikloje, deja, 
tokių pastangų nematyti . 

Šioje paskaitoje nebus pasakyta 
kažkas naujo, nežinomo. Joje bus 
pamėginta apibendrinti tuos pa
starųjų mėnesių įvykius Lie
tuvoje, apie kuriuos rašė JAV, 
Kanados, Pietų Amerikos, Euro
pos ir Australijos išeivijos lie
tuvių spauda, kai kuriais atvejais 
cituodama ir Lietuvoje leidžia
mus oficialiuosius laikraščius. 

Iš pradžių padarysime bendrą 
apžvalgą visų tų laimėjimų, ku
riuos per labai trumpą laiką 
pasiekė mūsų pavergtoji, tačiau 
atkakliai kovojanti tautos dalis. 
Bus kalbama apie Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdi ir apie Lietuvos 
Laisvės Lygą kaip apie pagrin
dines visų pasikeitimų Lietuvoje 
varomąsias jėgas. Paminėsime 
kai kuriuos faktus, kurie leidžia 
geriau suprasti ir įvertinti da
bar t inę Lietuvos par t inę ir 
administracine vadovybę. Taip 
pat teks paliesti ir Maskvos 
laikysenos Lietuvos atžvilgiu 
simptomus bei jos reakciją į joje 
vykstančius įvykius, pagaliau ir 
jos pačios padėtį naujojoje jos vi
daus ir užsienio politikos situa
cijoje. Pabaigoje autorius išsakys 
savo nuomonę, atsakydamas į 
mums visiems labiausiai rūpimą 
klausimą: kada ir kaip Lietuva 
išsilaisvins iš okupacyos jungo? 

2. Laimėjimai, kur ių siekta 
' dešimtmečiais 

Jeigu dabar palygintume, kaip 
Lietuva atrodė maždaug prieš 
dvejus ar pusantrų metų ir kaip 
ji atrado daksr. skirtumas yra tie

s ių metų Vasario 16 dienos iškilmėse Kaune. Karo muziejaus sodelyje, buvo atidengta Laisvės statula, 
sugrąžinta ant jai skirtos paminklo papėdės. Laisvės paminklas (skulptoriaus Juozo Zikaro kūrinys) 
buvo pastatytas 1928 metais, švenčiant Nepriklausomos Lietuvos gyvavimo pirmąjį dešimtmetį. 

Nuotrauka V. Kapočiaus (iš Broniaus Kviklio archyvo) 

Nepriklausomybė istoriniais žingsniais pamažu keliauja mūsų 
krašto link. Ateis vėl į mūsų tėvų žemę, ir mes pasįjusime, kad esame 
ne tik Lietuva, bet ir laisva, nepriklausoma tauta. 

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus žodžiai šių metų Vasario 
16 dienos rytą, atidengiant Laisvės paminklą Kaune. 

siog milžiniškas. Tada už lietuvių 
tautinės vėlivos iškėlimą, vyties 
ženklo panaudojimą ar Lietuvos 
himno pagiedojimą rimti nemalo
numai buvo neišvengiami. O 
dabar toji vėliava plevėsuoja ne 
tik Gedimino kalno pilies bokš
te, Vilniuje, Trakų pilyje, Kauno 
Karo muziejaus bokšte, bet net 
prie Vilniaus KGB rūmų ir kitų 
sovietinės valdžios įstaigų. 

Dabar oficialioji, vadinamoji 
„komunistinė" spauda daugeliu 
atvejų savo atskirais straipsniais 
prilygsta, o kai kuriais atvejais 
net ir pralenkia buvusią pogrin
džio spaudą. Objektyviai ir su pa
garba joje rašoma apie 1918 metų 

vasario 16 dieną paskelbtą Lie
tuvos Nepriklausomybės aktą ir 
to paskelbimo aplinkybes. Taip 
pat atvirai ir teisingai rašoma 
apie 1940 metais Lietuvos nepri 
klausomybės praradimą, apie so
vietinį terorą Lietuvoje ir tautos 
išgamas, jos budelius. Daug 
rašoma apie tremtinius. Spaudoje 
skelbiami jų atsiminimai, spaus
dinama Sibiro tremtinių poezija. 

Žurnalo Kultūros barai šių 
metų pirmajame numeryje ra
šoma apie lietuviams ..primes
tą padėtį būti vergiška darbo 
jėga, prašytojais, laukiančiais 
malonės ar išmaldos iš svetimųjų 
rankų, tuo labiau, kad jos dalina 

mūsų pačių uždirbtas gėrybes 
[...]. Tuo visi sutariame — be 
suvereniteto Lietuva ateities 
neturi... Mums nėra ko teisintis, 
kad norime atgauti neatimamas 
tautos teises ar slėpti nuo ko savo 
tautos nusistatymą... Tauta turi 
teisę savarankiškai ugdyti savo 
galias, suverenios ekonominės, 
socialinės, kultūrinės, demogra 
finės ir ekologinės politikos pa
grindu" Lietuvos kompartijos ir 
vyriausybes organas Tiesa ragina 
rūpintis Nepriklausomybes kovų 
savanoriu kapais Toji pati Tiesa 
spausdino ištraukas iš Ameri
koje išleistos Aleksandro Merkė 

(Nukelta j 2 psl.) 
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Lietuva kelyje į laisvę 
(Atkelta iš 1 psl.) 
lio knygos Antanas Smetona, 
liečiančias dramatinį 1940 metų 
birželio 15 dienos Lietuvos 
vyriausybės posėdį. 

Lietuvoje išspausdinta Juozo 
Urbšio knyga Lietuva lemtingai
siais 1939-1940 metais. Su pagar
ba spaudoje rašoma apie Lietuvos 
diplomatą, istoriką ir Sibiro 
kankinį Petrą Klimą. Lietuvoje 
iki šiol negirdėtu tiražu — 
daugiau kaip 200 tūkstančių 
egzempliorių, spausdinama Adol
fo Šapokos redaguota Lietuvos is
torija. Pirmasis šios knygos 
tiražas — 20 tūkstančių, jau iš
spausdintas ir padalintas mo
kykloms ir bibliotekoms. 90% 
knygų ir periodikos leidinių, 
dešimtmečiais kalintų keliose 
mokslinėse bibliotekose esančiuo
se specfonduose, iš jų išlaisvinti 
ir dabar prieinami skaitytojams 
be specialių leidimų. Laikraštis 
„Sportas" labai daug vietos ski
ria Nepriklausomos Lietuvos 
sporto gyvenimui. 

Pakeisti ir tebekeičiami per 
daug „raudoni" rajoninių laik
raščių pavadinimai. Vilniaus 
universiteto studentai uždarė 
savo Tarybinį studentą, pasi
rodžiusį dar Stalino laikais, ir jo 
vietoje pradėjo leisti kitą laikraš
tį, pavadintą Universitas Vilnen-
sis. Lietuvos valstybinėse spaus
tuvėse spausdinami nepaprastai 
puošnūs ir giliai turiningi kalė
diniai atvirukai. 

Nuo 1988 metų vidurio Lietu
voje išleidžiama apie 120 valsty
binės cenzūros nekontroliuojamų 
periodinių leidinių: Sąjūdžio 
žinios, Atgimimas, Sąjūdžio 
žodis. Mažoji Lietuva, Tikėjimo 
žodis, Krivūlė, Kauno aidas, Auš
rinė, Sietynas, Lietuvos Laisvės 
Lygos biuletenis, Vasario 16-oji, 
Blaivybės aušra, Žalioji Lietuva, 
Lietuvis studentas, Skautas, 
Ąžuoliukas, Geležinis vilkas, 
Naujoji Lietuva, Skaista ir daug 
daug kitų. Atgimimas spausdi
namas net 100 tūkstančių tiražu. 

Lietuvoje dabar labai populia
ri išeivijos lietuvių poetų kūryba. 
Tai didelis nuopelnas tų tylių ir 
drąsių knygnešių, kurie į Lietuvą 
įvairiais būdais pristatė ir pri
stato mūsų išeivijoje išleistas 
knygas. Ten dabar ypač populia
rus Bernardas Brazdžionis. Jo 
garsusis eilėraštis „Šaukiu aš 
tautą, GPU užguitą..." buvo iš
spausdintas net savaitraštyje 
Literatūra ir menas. 

Lietuvos miestuose keičiami 
gatvių pavadinimai, sugrąžinant 
joms senuosius jų vardus. Vilniu
je Gorkio gatvė jau nebe Gorkio, 
o kaip buvo senaisiais laikais — 
Pilies, Didžioji ir Aušros Vartų. 
Dalis Tauro gatvės dabar — Va
sario 16-osios dienos gatvė. Tokia 
pat gatvė vėl yra ir Kaune. Šiame 
mieste jau daugiau kaip 60 gat
vių atgavo savo senuosius var
dus. Žagarėje Ždanovo gatvė, 
kurioje ilgus tremties metus 
gyveno vyskupas-tremtinys Juli
jonas Steponavičius, dabar vėl va
dinasi Avižonio gatve. 

Vasario 16-oji Lietuvoje valsty
biniu įstatymu paskelbta tautos t 
švente ir kaip tokia — nedarbo 
diena. Šiais metais iškilmingi 
Vasario 16-osios minėjimai buvo 
pravesti ne tik Vilniuje ir Kaune, 
bet daugelyje Lietuvos miestų, 
miestelių ir bažnytkaimių bei 
kaimų vietovėse. Vilniuje prie 
namo Pilies gatvėje, kuriame 
1918 metų vasario 16 dieną buvo 
pasirašytas Lietuvos Nepriklau
somybės aktas, dalyvaujant tūks-
tantinems minioms žmonm. buvo 
pritvirtinta memorialinė lenta, 
tokia pat, kokią okupantai buvo 
išlupę. Tuo pačiu metu buvo ati
daryta paroda „Šalis ta Lietuva 
vadinas", kurioje buvo ekspo
nuojami išsaugoti Nepriklau
somos Lietuvos laikų plakatai, 
žemėlapiai, fotografijos. Kaune, 
pagerbiant Vasario 16-ąją, buvo 
atidengtas ir pašventintas atsta
tytas Laisvės paminklas, daly-

Vasario Šešioliktoji Kaune: (nuo viršaus aplink) kalba kardinolas Vincentas Sladkevičius; dedamos 
žvakutės ant žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kapų; du iš tūkstančių Vasario 16 dienos iškilmių dalyvių 
Karo muziejaus sodelyje; Lietuvos komunistų partijos pirmasis sekretorius Algirdas Brazauskas kal
basi su iškilmių dalyviais. -T . , . , „ 

• Nuotraukos V. Kapočiaus 

vaujant 200 tūkstančių žmonių 
miniai. 

Kauno visuomenė ruošiasi at
statyti Vytauto Didžiojo pamink
lą, pastatyti paminklą Dariui ir 
Girėnui, Karo muziejaus sodely
je atstatyti Žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę paminklą, Nežinomojo ka
reivio kapą, kadaise čia buvusius 
ir taip pat nugriautus Vinco 
Kudirkos, Jono Basanavičiaus, 
Simono Daukanto ir Maironio 
biustus. Dabar įvairiose Lietuvos 
vietose iš žemės atkasami joje 
paslėpti paminklai ir vėl jie pa
statomi į senąsias jų vietas. 
Vilniuje pačios sovietinės val
džios atstatomi Trys kryžiai, jos 
pačios nugriauti 1950-aisiais me
tais. Lietuvoje ruošiamasi statyti 
paminklus stalinizmo aukoms. 

Lietuvoje atsikūrė ir atsikuria 
Nepriklausomybės laikais veiku
sios organizacijos. Kuriasi daug 
naujų. Veikia Lietuvos demokra
tų partija, Lietuvos krikščio
nių-demokratų sąjunga, Lietuvos 
tautinio jaunimo sąjunga. Lie
tuvos Žaliųjų partija, Lietuvos 
moterų atgimimo sąjunga. At
sikūrė ateitininkų ir skautų 
sąjungos. Vienas dešimtmetis 
mokinukas Alvydas iš Vilniaus 
rašė: „Iš mokyklos pašalinom 
pionierius'. Apsirūpinom trispal
viais kaklaraiščiais, pasidarėm 
skautais, gediminaičiais ir žaliai
siais..." Manoma, jog nuo 1990 
metų komjaunimo organizacija 
sumažės 80%. 

Įkurta Lietuvos blaivybės drau
gija, Vydūno draugija. ..Prūsos" 
klubas, veikia Tremtinio klubas, 
įsteigtas politinių kalinių gelbėji
mo komitetas, etninės kultūros 
draugija „Ethnos", medikų drau
gija „Atjauta", atkurtos Lietuvių 
kalbos draugija ir Lietuvos agro
nomų draugija. Kaune atkurta 
lietuvių-latvių draugija, o Latvi
joje — Lietuvių draugija. Tai tik 
maža dalis draugijų, kuriu kas 
savaitę atsiranda vis naujų. Vien 
tik Sąjūdis visoje Lietuvoje turi 
apie 1500 komitetų, kurie turi 
daugiau kaip 300,000 narių. 

Atkurtas Lietuvos olimpinis 
komitetas. Tarptautinio olimpi
n io komiteto pirmininkas grafas 
de Bettlet-Latour pranešė, jog 
Lietuvos olimpinis komitetas jau 
priimtas Tarptautinio olimpinio 
komiteto nariu. Lietuvos komu
nistų partijos centro komitetas 
pasisakė, kad tenka pritarti 

respublikos tautiniam olimpi
niam komitetui, nes tai prisideda 
prie sportinio sąjūdžio demokra
tizavimo ne t ik Lietuvoje, bet ir 
visoje Sovietų Sąjungoje. Lie
tuvos kompozitorių sąjunga vie
šai pareiškė, jog ji atsiskiria nuo 
Sovietų Sąjungos kompozitorių 
organizacijos. Jų pavyzdžiu 
pasekė ir Lietuvos žurnalistai. 
Jie savo neseniai įvykusiame 
suvažiavime priėmė nutarimą 
atsiskirti nuo priklausomybės 
TSRS žurnalistų sąjungai. 

Taigi atsiskyrimas nuo Sovietų 
Sąjungos vyksta, atrodo, smulk
menose, tačiau tos „smulkme
nos" laisvajam pasauliui, Lietu
vos sąlygomis, labai svarbios 
ir reikšmingos. Juk dar taip ne
seniai net už mažiausias pastan
gas atsipalaiduoti nuo Maskvos 
įtakos ir kontrolės grėsė pašali
nimu iš partijos ir komjaunimo, 
netekimu darbo, nesibaigiančiais 
persekiojimais ir net areštu. 

Šių metų vasario 25-26 die
nomis Vilniuje įvyko steigiama
sis Lietuvos žemės ūkio darbuo
tojų unijos kongresas, kurį suor
ganizavo Sąjūdis. Kongresas kri
tiškai įvertino vasario 26 dieną 
paskelbtus Lietuvos komunistų 
partijos 17-ojo plenumo nutari
mus ir jame pasakytas kalbas. 
Manoma, jog šis kongresas pa
gyvins organizacinį ir politinį 
judėjimą periferijoje. Sąjūdžio 
Seimo tarybos narys Alvydas Me-
delinskas savo kalboje per Lie
tuvos televiziją buvo pasiūlęs, kad 
tame kongrese būtų sprendžiamas 
kolchozų panaikinimo klausimas. 

Lietuvos aukštosiose mokyk 
lose panaikinti arba apriboti 
politiniai-ideologiniai mokslai. 
Vilniaus universiteto studentai 
išreikalavo, kad ateizmo vietoje 
būtų dėstoma religijų istorija. 
Vidurinėse mokyklose panaikinti 
egzaminai iš istorijos tol, kol bus 
paruošti nauji ir objektyvūs is
torijos vadovėliai. Rusų kalba 
dabar pradedama mokyti nuo 
trečiojo skyriaus, o anksčiau jos 
buvo mokoma j a u vaikų 
darželiuose. 

1988 metų pabaigoje Mask 
voje įvyko švietimo darbuotojų 
sąjunginis suvažiavimas. Lie
tuvos pedagogai pateikė svars
tymui Lietuvos tautinės mokyk
los projektą, kurio esmė ta, kad 
visas auklėjimas būtu pagrįstas 
savosios tautos istorija ir kultūra. 

Tą projektą palaikė latviai, estai, 
gudai, ukrainiečiai, gruzinai ir 
armėnai. Nors būva daug prieši
ninkų, tačiau pasiektas nemažas 
laimėjimas: dabar 2/3 mokymo 
programų bus paruošta pačioje 
Lietuvoje. 

Pirmą kartą Lietuvoje buvo 
gražiai pagerbtas Vincas Kudir
ka, kurio raštai nuo okupacijos 
pradžios Lietuvoje nebuvo spaus
dinami. Šiauliuose viešai pagerb
ti 19-ojo amžiaus Lietuvos suki
lėliai. Vasario 13 dieną prie Aly
taus tilto per Nemuną susirinko 
apie 10 tūkstančių žmonių pa
gerbti pirmojo už Lietuvos laisvę 
čia žuvusio karininko, Lietu
vos savanorio Antano Juozapa
vičiaus atminimą. 

Lietuviai lanko Sibire žuvu
siųjų tremtinių kapus. Valdžia 

paskelbė tremtinių reabilitaciją. 
Lietuvos mokslų akademijoje 
sudaryta grupė, kuri paruošė ir 
išplatino anketas rinkti žinioms 
apie 1941-1953 metų tremtinius 
ir kalinius. Vienas sociologas iš 
Lietuvos rinko ir Amerikoje duo
menis apie nukentėjusius nuo 
stalinistinio teroro. Tenka ap
gailestauti, kad jis čia nesusi
laukė reikiamos pagalbos, o mes 
patys šiame labai svarbiame rei
kale nerodome iniciatyvos. O 
1988 metų rudenį net sovietinis 
Tiesos laikraštis rašė: „Stali
nizmo ir berijizmo niekšybes 
aprašyti maža — kauburėliai liko 
ne tik ant Pečioros krantų . Mes 
turime sužinoti, kiek buvo tų mir
ties fabrikų, ku r jie buvo, kiek 
juose nužudyta žmonių ir, svar
biausia, pavardes tų, kas visą tą 
darbą dirbo. J u k nei Stalinas, 
nei Berija nežinojo, kas yra 
,liaudies priešai' pas mus. Mes 
turėjome per akis savų stalinizmo 
tarnų, ir reikia pasakyti apie juos 
visą teisybę... Atsiranda tokių, 
kurie nenori girdėti apie stali
nizmo aukas. Galiu drąsiai sa
kyti: tokios nuomonės laikosi 
tie, kurie pa tys pasirašinėjo 
nuosprendžius tremti ir žudyti 
žmones". 

Per praėjusį pusmetį didelių iš
kovojimų pasiekė ir Lietuvos 
tikintieji. Vietinės valdžios pa
garbiai buvo sutiktas naujasis 
Lietuvos Kata l ikų Bažnyčios 
kardinolas, buvęs t r emt inys 
vyskupas Vincentas Sladkevi
čius. Žurnalistų pokalbiai su 
juo spausdinami oficialiuose Lie
tuvos laikraščiuose ir žurnaluose. 
Toje spaudoje spausdinama daug 
straipsnių, kurie yra palankūs 
tikėjimui ir Bažnyčiai. Jau vien 
tai Lietuvos sąlygomis yra beveik 
sensacija. Per 1988 metų Kalėdas 
Piemenėlių mišios iš Vilniaus Šv. 
Teresės bažnyčios buvo transliuo
jamos per radiją ir televiziją. Nuo 
ištrėmimo Žagarėje buvo atleis
tas vyskupas-tremtinys Julijonas 
Steponavičius, jam sugrąžinant 
visas iš jo atimtas teises Vilniaus 
arkivyskupijoje. Prieš tai sovie
tinė valdžia jam leido išvykti į 
Romą paties popiežiaus Jono Pau
liaus II kvietimu. 

Tikintiesiems jau sugrąžinta 
Vilniaus katedra, kurią 1949 
metais uždarius, buvo sumanyta 
ją paversti automobilių ir trak
torių remontavimo dirbtuvėmis. 
Laimei, ji buvo paskirta Lietuvos 
dailės muziejui. Sausio 14 dieną 
prie šios Katedros portiko kardi
nolas Vincentas Sladkevičius 
aukojo mišias, kuriose dalyvavo 

dešimtys tūkstančių žmonių. Tos 
mišios buvo transliuojamos per 
televiziją. Vasario 5 dieną Kated
ra buvo pašventinta ir joje vys
kupas Julijonas Steponavičius 
aukojo pirmąsias mišias, daly
vaujant 20 tūkstančių žmonių, 
iš kurių tiktai ketvirtoji dalis 
sutilpo Katedros viduje. Šitos 
šventos mišios buvo transliuo
jamos ne tik per Lietuvos radiją 
ir televiziją, bet taip pat ir Lat
vijoje bei Estijoje. Vilniaus arki
vyskupijos rūmai, kuriuose ilgą 
laiką buvo LTSR Aukščiausios 
tarybos būstinė, be jokių sąlygų 
a t iduo t i vyskupui Jul i jonui 
Steponavičiui. Greitu laiku bus 
paskirtas naujas vyskupas-pa-
gelbininkas. Tikriausiai j is bus 
toks, kokį norės turėti pats vys
kupas Julijonas Steponavičius. 

Tikint iesiems taip pa t su
grąžinta Šv. Kazimiero bažnyčia 
Vilniuje, kuri buvo paversta 
sandėliu, o vėliau — ateizmo 
muziejumi. Sugražinta Klaipėdos 
bažnyčia, kurioje buvo įrengta 
filharmonijos koncertų salė, 
Prisikėlimo bažnyčia Kaune, pa
versta radijo fabriku. Leista sta
tyti keletą naujų bažnyčių prie 
Vilniaus, Ignalinoje ir kitur. 
Vals tybin iu į s t a t y m u Visų 
Šventųjų diena ir Kalėdos, kaip 
ir Vasario 16-oji, paskelbtos ne
darbo dienomis. 

Visų tų permainų pasekmė — 
pagausėjęs suaugusiųjų krikštas. 
Daug žmonių, ypač jaunimas, 
atsiveria religijai. Lietuvoje da
bar aplamai pagyvėjęs susi
domėjimas krikščionybe, nuo 
kurios daug žmonių dėl prievar
tinės ateizacijos ir ideologiza-
cijos buvo nutolę arba jos visai 
nepažino. Dabar dvasininkai 
kviečiami į susirinkimų sales. 
Kun. Vaclovas Aliulis Meni
ninkų rūmuose Vilniuje kalbėjo 
apie Palaimintąjį arkivyskupą 
Jurgį Matulaitį. Lietuvoje lei
džiama daugiatomė knygų se
rija „Pasaulio literatūros bib
l io t eka ' įjungė ir Šventojo 
Rašto knygas. 

Nušalintas Maskvos įgaliotinis 
Lietuvos Bažnyčių reikalams 
Petras Anilionis, kuris daug 
metų terorizavo Lietuvos dvasi
ninkiją ir tikinčiuosius. J is , pra
dėjęs darbą vietoje buvusio įgalio
tinio kulto reikalams Tumėno, 
pasakė: ne aš būsiu, jeigu per 5 
metus Lietuvoje neišnaikinsiu 
katalikybės. J i s apsiriko, Lie
tuvos Katalikų Bažnyčia ne iš
nyko, o nuo persekiojimų tiktai 
dar labiau sustiprėjo. Be to, ji da
bar įgijo daugiau laisvių, o pats 

\ Hsnno ^v,,, l iktoji V i ln iu je : minin. rialvvnujnnti iškilmėse. atidengiant memorialine lf nta prie namų. 
ki i r i i invp " t |« motai" b t i \ n pasirašytus l . i e t i i \ ox \epriklf*i i«nm> hoi aktn* 

Nuotr.iuka V. Kapnriau<t 

Anilionis pateko į istorijos šiukš
lyną. Naujasis TSRS įgaliotinis 
kulto re ikalams Kazimieras 
Valavičius yra teisininkas, teisės 
mokslų kandidatas ir docentas. 
Spaudoje jis parefškė: „Bus tai
somos klaidos santykiuose tarp 
valstybės ir Bažnyčios. Ryšiams 
gerinti turėtų padėti naujas sąži
nės įstatymas, kurio projektas 
bus pateiktas visuomenės svars
tymui". J is pasakė, jog bus pa
tenkinta daugelis tikinčiųjų pra
šymų. 

Šiais metais buvo pradėtas 
leisti oficialus žurnalas Katalikų 
pasaulis. Valdžia davė leidimą 
spausdinti jį 100,000 egzemplio
rių tiražu, tačiau dėl popieriaus 
stygiaus pirmasis šio žurnalo 
numeris išėjo tiktai 20 tūkstančių 
tiražu. Tikimasi, jog 1989 arba 
1990 metais į Lietuvą galės at
vykti popiežius Jonas Paulius II. 
Šiuo klausimu kardinolui Vin
centui Sladkevičiui LKP CK sek
retorius Algirdas Brazauskas 
pasakė: „Lietuvos vyriausybė yra 
pasiruošusi priimti popiežių, 
tačiau laukia galutinio spren
dimo iš Maskvos". 

Vyskupas Julijonas Stepona
vičius viename savo interviu 
Lietuvos oficialiajai spaudai pa
tvirtino, jog įvyko žymūs poslin
kiai santykiuose tarp valstybės ir 
Bažnyčios. Jo žodžiais tariant, 
„religinė ir politinė situacija 
Lietuvoje yra pagerėjusi. Bet tai 
tik pirmieji lietaus lašai. Saulė 
dar nešviečia danguje". Kardi
nolas Vincentas Sladkevičius, 
apibūdindamas bendrą padėtį 
Lietuvoje, teigė, jog vyksta ste
buklai. Antireliginė propaganda 
nyksta, kaip ir tikinčiųjų perse
kiojimas. Tikinčiųjų skaičius 
didėja, kyla vedybų ir krikštynų 
skaičius bažnyčiose, kunigai yra 
net kviečiami į mokyklas dėstyti 
tikėjimo tiesas. Valdžios darbuo
tojai jau gali viešai be baimės 
pasisakyti esą tikintys. Tačiau 
kardinolas Vincentas Sladkevi
čius taip pat ne be pagrindo ir 
nuogąstauja: „Aš džiaugiuos šiais 
įvykiais, tačiau aš bijau, kad jie 
nesitęs ilgai. Kol tu turi vienos 
partijos vyriausybę, visados yra 
diktatūros pavojus. Stalinizmas 
miega, bet jis nėra miręs" . 
Vasario 16 dieną kardinolas 
Vincentas Sladkevičius aukojo 
iškilmingas šv. mišias Kauno 
arkikatedroje. Jų metu savo pa
moksle kardinolas pasakė, jog 
Lietuvai būtų tikslinga atsijungti 
nuo Sovietų Sąjungos. Anksčiau 
jis ragino veikti pamažu, apgal
votai ir nesustoti. 

Kovo mėn. 2 d. Drauge skai
tėme Igno Medžiuko straipsnį 
„Tauta laisvę turi išsikovoti". 
Jame autorius cituoja kai kuriuos 
Lietuvoje leidžiamus oficialiuo
sius laikraščius, kuriuose rašoma 
taip: „Lietuvos respublikos vals
tybingumo anuliavimas buvo 
neteisėtas [...]. Esant svetimai 
kariuomenei, tiesiog juokinga 
kalbėti apie kokį nors sava
rankišką ir džiugų Lietuvos įsi
jungimą į TSRS sudėtį, tuo labiau 
nesuruošus tautos referendumo. 
Šis .apsisprendimas' prilygo 
tiems tariamiems kaltės prisi
pažinimams, kurie buvo or
ganizuojami Stal i no-Berijos- Vi
šinskio parodomųjų procesų ar 
šiaip eilinių represijų metu". 
Kitas autorius taip pat sovie
tiniame Lietuvos laikraštyje prie
kaištauja: „Kam Lietuvai buvo 
reikalinga kelių dešimčių tūks
tančių armija, jei nebuvo mėgin
ta pasipriešinti ir nė karto net į 
orą nebuvo iššauta". To istoriko 
nuomone, padėtis, atgaunant 
suverenumą, dabar būtų visai 
skirtinga, jei kitaip būtų pasi
elgusi kritiškais 1939-1940 me
tais tuometinė Lietuvos vyriau
sybė. 

Visa tai, apie ką buvo kalbama 
aukočiau, yra tiktai skeletas, 
kuris leidžia susidaryti apytikrį 
vaizdą viso to, kas Lietuvoje per 
nepilnus metus įvyko ir kas 
dabar ten vyksta. Mūsų išeivijos 
įvairioje spaudoje paskelbta daug 
gražių laiškų iš Lietuvos, kurių 
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Povilas Osmolskis — dailininkas ir iliustratorius 
I S O L D A L P O Ž E L A I T Ė 

- D A V I S 

Berinkdama l i tuanis t inėms 
mokykloms Australijoje vado
vėlius, užėjau nemažai įdomiai 
iliustruotų knygų vaikams: Pul-
gio Andriušio Vabalų vestuvės, 
Liudo Dovydėno Pabėgėlis Rap-
siukas. Vytės Nemunėlio Pietų 
vėjelis ir kitas. Atkreipiau dėmesį 
į iliustracijas. Jos šviesios nuo
taikos, humoristiškos, pieštos 
lengva dailininko ranka. Įsivaiz
duoju, kad ir pats dailininkas 
turėjo būti optimistas. Jis, matyt, 
mokėjo gerai bendrauti ir ben
dradarbiauti su žmonėmis. Jo 
asmenybė mane suintrigavo, tad 
pasistengiau sutikti jo draugų, 
kurie man kiek daugiau atsklei
dė jo humanišką sielą ir davė 
žinių apie jo profesinius pasie
kimus pritaikomojo meno srity 
bei paliktą pėdsaką išeivijos 
literatūros kūrinių ir žurna
lų iliustravime. 

Dailininkas Povilas Osmolskis 
gimė 1919 m. rugpjūčio mėn. 17 
d. Veiveriuose. Tėvas, gimnazijos 
direktorius, buvo geras matema
tikas, o motina — geografijos 
mokytoja. Tad būsimasis daili
ninkas patyrė tiksliųjų ir vi
suomeninių mokslų įtaką savo 
aplinkoje. Tas dvilypumas veikė 
ir vėliau jo pasirinktus kelius. 
Povilas Osmolskis buvo pritaiko 
mojo meno specialistas, nova
torius, bet turėjo ir pomėgį iliust
ruoti lietuvių grožinę literatūrą. 

O kokia buvojo mokslo ir meno 
išarta vaga trumpame jo gyveni
me? Jis baigė Kaune Aušros ber
niukų gimnaziją ir Meno mo
kyklą, o piešti mėgo jau nuo pat 
vaikystės. Jo talento dėka įvairūs 
gimnazijos meniniai renginiai 
buvo praturtinti ir dailiai apipa
vidalinti. Gimnazijoje Povilas 
pasižymėjo kaip gabus karikatū
ristas, kuriam puikiai pavykdavo 
pagauti, taikliai ir humoristiškai 
atkurti veido bruožų ypatumus. 
O kartais jam pavykdavo mesti 

Povilas Osmolskis (1919-19711 

psichologinį žvilgsnį į pozuotojo 
vidinį pasaulį. Tada individas lyg 
gyvas išnirdavo prieš žiūrovo 
akis. 

Dar būdamas gimnazijoje Po
vilas talkino savo piešiniais, šar 
žais ir vinjetėmis tuolaikinei 
Nepriklausomos Lietuvos spau
dai. Šitą darbą betgi teko nu
traukti 1944 metais. Dailininkas 
nepanorėjo lenkti sprando sovie
tiniams okupantams ir pasi
traukė į Vokietiją, kur jis, kiek 
tik sąlygos leido, tęsė savo pro
fesinį darbą. Be aukščiau suminė
tų knygų vaikams, jis iliustravo 
taip pat ir Vytauto Šimaičio 
Vyturėliai laukuos. Stepo Zobars-
ko Gandras ir gandrytė. Brolių 
ieškotoja bei Riestaūsio sūnus. 
Balės Vaivorytės Viltrakių vaikai 
ir kitas. Jo kūryba buvo ap

va in ikuo ta knygų le idyklos 
„Patria" premija. Nepamiršo jis 
ir savo draugų dainininkų ir 
šokėjų.,,Sietyno" dainos ir šokio 
ansambliui dažnai talkino deko
racijomis, programų leidiniais ir 
plakatais. 

1948 metais Povilas Osmolskis 
vedė Oną Rutkauskaitę-Rūtenytę, 
vėliau susilaukė gražaus šeimos 
prieauglio. 1949 metais atvyko į 
Jungtines Amerikos Valstybes ir 
apsigyveno New Yorke. Norė
damas padėti kolegoms dailinin
kams, dar tebesantiems Vokie
tijoje, padėjo Antanui Oliui su
rengti pirmąją kolektyvinę lie
tuvių dailininkų parodą New 
Yorke, pavadintą , ,Lithuania 
Comes to Broadway". 

Seimai padidėjus — jie susi
laukė trijų sūnų — Povilas Os-

Povilo Osmolskio iliustracija „Eglutei" . Jungt inėse Amerikos Valstybėse nuo 
1950 metų leidžiamam l ie tuviškam laikraštėliui vaikams išeivijoje. 

molskis į s i t r aukė pritaiko-
mojo-komercinio men sritį. Kar
jeros pradžioje dirbo firmose, o 
paskui gan greitai įsit -i i-ė studiją 
ir sėkmingai tęsė dar:;a jau pri
vačiai tokioms firmoms, kaip 
Kleenex, Sanitex ir Kitoms. Jo 
piešiniai teksti lės gan > bai, tape
tams ir plastmasės cirbiniams 
dar ir šiandieną yra populiarūs. 
Jei kas užklystų į Lord & Taylor 
parduotuves New Yorke, tai 
pamatytų Povilo Osmolskio dar
bų. Dai l in inkas ypačiai pasi
žymėjo industr inės fotografijos 
srityje, sukurdamas visai naujas 
galimybes interjero architektūrai 
ir papuošimui. Neapsiriksime 
teigdami, kad Osmolskis iškilo į 
pirmaujančius pritaikomojo me
no kūrėjus Amerikoje 

Nors komercinio meno kūryba 
pare ikalaudavo dauij įtempto 
darbo, tačiau lietuvišku knygų, 
spausdinių bei laikraščiu iliustra
vimo Povilas nepamiršo Jo pieši
nių rasime Stepo Zobarsko no
velių rinkinyje Per šalti ir vėją, 
Leonardo Žitkevičiaus humoris
tinių eilėraščių rinkinyje Šilkai ir 
vilkai. Išeivijos laikraščiai Lie
tuvių kelias, Kultuvė. Darbi
ninkas. Karys tebevartoja jo su
kur tas vinjetes. Mūsų mažyliai. 
paaugesni lituanistiniu mokyklų 
mokiniai bei skautai galėjo grožė
tis jo taikliom, humoristinėm 
iliustracijom Eglutėje ir Skautų 
aide. Skauta i vertino jo nuo
pelnus, apdovanodami jį daili
ninko ordinu. 

Šalia visų šitų darbu Povilas 
Osmolskis surasdavo iaiko patal
kinti dekoracijų eskizas ir plaka
tais Brooklyno lietuvių teatrui. 
Deja, toks malonu1 žmogus ir 
gabus dail ininkas mirė 1971 
metais, net nesulaukęs penkias 
dešimt dvejų metų. Šių metų 
kovo 17 dieną sueo lygiai aštuo
niolika metų nuo jo mirties. O 
kiek jis dar būtu galėjęs pratur
t int i savo gyvent-mo krašto ir 
išeivijos bendruomenes savo šypc-
niu ir savo menu! 
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Vienišų žmonių istorijos 
Petro Venclovos „Akvariumas" 

. . l odąs v .inrien' ne*e" - i* Povilo ( Nmolskm knyiieles \ nikam* ,.l)u i»nidrliai", 
išleistos Vokietijoje pokario mi'taio. d/uifTinusios to* kurtos mH/\io«iuv kurir. 
augdami fomti t i ių --ti>\ y klosi-, pergyveno didrlį lietuvišku kt»iig :-»! Vį. 

P E T R A S M E L N I K A S 

Petras Venclova savo naujau
sioje apysakų knygoje Akvariu
mas kartais leidžia fantazijai per
žengti realybės ribas, bet tai tik 
savo temai ar tezei sustiprinti. Iš 
dviejų apysakų „Kraujo skaus
m a s " skai toma beveik ka ip 
realus atsitikimas, tik „Akvariu
me" keliose vietose yra sapnų, 
haliucinacijų, pasakų ar legendų 
elementų, kurios sustiprina ir 
įprasmina autoriaus idėją. 

Jei Algimanto Bučio Tremtis 
arba Vidmantės Jasukai ty tės 
„Baladė apie stovinčiąją ant til
to" retkarčiais įterpia sąlyginę, 
įsivaizduojamą realybe, apie ku
rios dalis (Jasukaitytė) arba net 
visą pasakojimą (Būčys) pasako
ma, kad „taip nebuvo, išsi
galvojau", tai Venclova Akva
riume daro tai kitaip. J is niekada 
nesako, kad „taip nebuvo". Dėl to 
kažkodėl jo fantazijos kūrinys 
atrodo lengviau skaitomas. 

Abiejų apysakų veiksmas vyks
ta šiais laikais ir stebėtina, kaip 
autorius pajėgia moderniajame 
laikotarpyje įvesti savotiškos 
romantikos, atmieštos net natū
ralizmu. Meilė gamtai yra didelė 
ir yra daug jos aprašymų. Ji visur 
lydi vienišą herojų, galvojantį 
dažnai apie gyvenimo prasmę. 
„Pasaulis man niekad nebus t ik 
gūžta perėti palikuonims" (p. 73), 
galvoja Rytų estetiką studijuo
jantis Gabrielis „Akvariume". 

Gabrielis išaugo tarp miškų pas 
senelę, nepažinęs savo moksli-
ninko-keliautojo tėvo. Jau nuo 
vaikystės jis yra vienišas, o mirus 
senelei, bijo ir vengia visų sutiktų 

žmonių. Bendrabutyje gyvenda
mas įsimyli mokytoją, vėliau 
tampa droviu atsiskyrėliu stu
dentu. Griuvėsiuose sutinka tą 
ankstesnę mokytoją, ją toliau 
myli, po kiek laiko jau tampa pro
fesoriumi. 

Andr ius apysakoje „Kraujo 
skausmas" , užmiršęs tėvus, su
serga kažkokia liga, bet vietoje 
pas idavęs tol imesniems tyri
mams ligoninėj, viršininko įkal
bėtas paima tik atostogas prie 
jūros, t en moko anglų kalbos 
šeimininkės dukrą, kuri jį jau
natviškai pamilusi. Bet jis trau
kiasi nuo šios laimės ir pabaigoje 
aplanko mirštančią motiną, atlik
damas sūnaus pareigą ir taip lyg 
save išganydamas. 

Mirties tema Gabrielį perse
kioja ne t nuo vaikystės, kada 
mirė kaimo mergytė, kuri jam 
vaidenosi net po mirt ies. O 
„Kraujo skausmo' Andrius daug 
mąsto apie mirti apysakos gale, 
slaugydamas mirštančią motiną. 
Abiejose apysakose apmąstomi 
svarbūs gyvenimo klausimai. 
, , J a p o n ų da in ius R iokanas 
(1758 - 1831) apie tai ramiai kal-

, bėjo savo priešmirtiniame eilė
raštyje: 

Kas liks 
po manęs? 
Gėlės — pavasari, 
gegutė — kalnuose, 
rudenį — klevo lapai. 

[...] J aunys t ė j e mi r t i s t ik 
akimirką turi teisę žvilgtelėti 
mums į akis, ir tuoj pat turi pasi
t r a u k t i " („Akvariumas", p. 82). 

* * * 
Kūniškai ir dvasinei meilei at

stovauti „Akvariume" sukompo
nuojamos net dvi panašios se-

<J 

EPOCHOS LŪŽIS 

Ant parko suolo susigūžęs, 
su Nemiga vis laukiu ryto, 
ir antraštė „Epochos lūžis" 
pažadina apysaką, skaitytą 
kadaise Kielio uoste naktimis 
apie kareivį, nesupratusi, 
ką reiškia laisvės mitas 
žmonijos suiručių turiny. 

Kai jis paklausė 
Rūpesčio sesers Sibilės: 
Kodėl karu gyvenama? 
Ne ji. o bokšte varpas — 
didysis Hanzos varpas 
atsakė gausdamas: Tik tam, 
tik tam, kad mirtimi 
papuoštumėm gyvenimą. 

Tik tiek tada, tik tiek 
sesuo žiniuonė jam atsakė 
teutonų vario dūžiais... 
Dabar per Delevaro tiltus 
su traukiniais praūžia 
nauji žibintai, smingantys 
į tamsą... Vėl kiti. Nuo jų 
bildėjimo terasose pabunda 
petingi stadionų angelai 
ir plazda virš antenų miško 
i jaukią gatvę, kur balkonuos 
hortenzijų žiedai niūniuoja 
šiaurinio priemiesčio lopšinę. 

Tarp laikraščių ir nebūties 
su Nemiga vis laukiu ryto. 
Staiga vagonų sustūmimo dūžiai 
minčių tinklainėj ima piešti: 
šarvuotį, slenkanti prie gūbrio, 
kur drėgno apkaso alkūnėje 
keli jauni kovotojai už laisvę, 
prie kaistančio kulkosvaidžio 
kamuodamies. ramina sužeistą: 
Laikykis, vyre. ūkanai užgulus, 
pasieksime saugiu miškų verdenę. 

Kai jis paklausė prie širdies 
palinkusios sesers Sibilės: 
Kodėl beviltiškai mes gynėmės? 
šūvių kalenimas iš pamiškės 
atsiliepė: Kad kada nors 
šis gestas būtų minimas. 

Žurnalistas, publicistas, rašytojas Bronys Raila šių 
metų kovo 10 dieną šventė savo aštuoruasd< 
sukaktį . Čia jis matomas p r i e savo ktusų 
Kalifornijoje. 

Nuot rauka Algirdo Gus 

O MŪŠOJE MUMS OŠĖ LIETI'VA 

Broniui Railai 

Prie Palisodų įU 
valiavo trys nedideli laivai, 
trispalvėm burėm pa ; 
lyg džiugesiui šviesių ki 
artėjo, tolo, sukosi kartu... 
O mūšoje mums ošė Lietuva. 

Trispalvis kraštas tolum 
tarsi atvykęs burėmis pa 
sušukti, kad jau ten laisviau, 
kad išsisklaidė baimės dėbt 
ir dienos eina vis šviesyn . 
Taip mūšoje mums ošė Lietuva. 

Lengvesnis tapo sielai ilgi 
džiaugsmu sutvisko jo karoliai, 
net tie nebylūs laiko toliai 
šviesyn nuėjo, toldami šviesyn. 
Nusinešė spalvas laisvi laivai. 
Bet mūšoje vis ošė Lietuva. 

Santa Monica 1989III.lt> 

Portretas pr ie lango, 1986. Nuotrauka Ra imundo Urbono (Klaipėda) 
Iš .septynioliktosios metinės Lietuvių fotografijos parodos, vykusios 1988 metų rudenį Čiurlionio galeri
joje. Jaunimo centre, Chicagoje. 

šerys. Vieną, Simoną, mokytoją iš 
bendrabučio laikų, Gabrielis (jau 
pasenusią) dvasiškai myli fantas
tiškame sename name. apleis
tuose miesto griuvėsiuose. Bet 
kai ji dingsta visai, jis veda labai 

. panašią į ją jos gundančią seserį. 
J i taipgi pasensta ir miršta, o gal 
nusižudo. Keista, kad tai Gab-
rielio visai nejaudina. Vadinasi, 
kūniška meilė trumpa, ribota. O 
dvasinė — amžina Gabrielis taip 
myli tą dvasinės jo meilės apraiš
ką — Simoną, kad jį. jau pasenu
sį profesorių, traukia viena stu
dentė, kuri, kaip vėliau pasirodo. 

yra Simonos dukra. Tai reiškia. 
kad net po daugelio metu liko 
kažkas, kas traukė ji prie pana 
šiai atrodančių moterų: tai prie 
Simonos sesers, kurią vedė. tai 
prie Simonos dukters — studen 
tės. kurią Gabrielis. apimtas pyk 
čio dėl jį apleidusios Simonos, 
vos nepaskandina iš savotiško 
sielvarto: kodėl ji ištekėjo už 
kažkokio mokytojo (ir pagimdė 
dukrą), o ne už jo? 

Lengvai skaitomos šios dvi mo
dernios ir įdomios apysakos apie 
vienišus žmones, ieškančius 
laimės ar atvangos aukštos civi-

lizacijos laikais: tai kaime, tai 
miesto griuvėsiuose, tai pajūry, 
prie ežero, tai Rytų estetikoje ir 
filosofijoje. 

Rašytojas Petras Venclova dar 
gana jaunas, gimęs 1944 metais 
Žaliojoje. Biržų apskrityje. Stu 
dijavo Vilniaus universi tete, 
mokytojavo, dirbo Rašytojų są
jungos Kauno skyriuje. Nemu
no redakcijoje ir inžinierium 
Kaune. Iki šiol yra išleidęs ap 
sakymų rinkinius. Rudens eilė
raštis (1978), Vakaro elegijos 
(1983) ir šias apysakas Akva
riumas (1987). 

- > * 
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Išskirtinio dėmesio vertas religinis koncertas 
F A U S T A S S T R O U A 

Verbų sekmadienį (1989 m. 
kovo mėn. 19 d.) Nekalto Prasi
dėjimo bažnyčioje, Chicagoje, įvy
kęs Dainavos ansamblio religinis 
koncertas praėjo geriau negu bet 
kas tikėjosi, įskaitant turbūt ir 
pačius rengėjus. O vis dėlto, 
paprašytas redaktorės Aušros 
Liulevičienės apie jį parašyti, 
jaučiau turįs rimtą priežastį tokio 
įsipareigojimo atsisakyti. Tam 
buvo du motyvai: žinojau, kad 
koncerte iš vienuolikos atlie
kamų vokalinių kūrinių vienas 
buvo sukurtas mano tėvo Juozo 
Strolios ir trys — mano paties; an
tra, koncerto dirigentas — nauja
sis Dainavos ansamblio vadovas 
— buvo ketvertą metų mano 
muzikos mokinys, kur tarp kitų 
dalykų pašventėm laiko ir har
monijai, ir orkestracijai. Po to, 
kitą t iek metų jis dalyvavo kaip 
orkestrantas ir talkininkas mano 
renginiuose — mažesniuose ir 
masiniuose ansambliuose. Taigi 
apie koncertą rašyti gerai atrodys 
šališka ir bus man nepatogu, o jei 
kritiškai, tai turėčiau geriau jam 
asmeniškai tai pasakyti (ką jau 
ir padariau). Betgi neaprašyti 
koncerto reikštų Dainavos an
samblį ir jo jaunąjį vadovą Darių 
Polikaitį nuskriausti. 

Koncertas buvo tikra šventė ir 
lyg mūsų tautinės gyvybės mani
festacija. (Jis įvyko toje pačioje 
bažnyčioje, kurioje prieš vie
nuolika metų, man bandant ju
dinti vadovybę panašaus koncerto 
reikalu, sužinota, kad j i kon
certais nesuinteresuota.) Dabar 
naujas is parapijos klebonas 
Anthony Puchenski tokį koncertą 
ne t ik parėmė, bet ir širdingu 
žodžiu ir anglų, ir lietuvių kalbo
mis pasveikino ir leido kiekvie
nam pasijausti esant savuose 
Dievo namuose. Antras sunkiai 
paslepiamas džiaugsmas apėmė, 
pamačius taip atjaunėjusį Dai
navos ansamblį. O organizuo
tumas buvo jaučiamas per visą 
koncertą iki mažiausių detalių: 
Danutės Bindokienės skoningai 
paruošti mūsų poetų tekstai, 
sklandžiai skaityti Jūratės Jan
kauskaitės ir Mariaus Polikai-
čio, jungė visą šią šventę į 
darnią visumą^. Solistų Audronės 
Gaižiūnienės ir Algirdo Brazio 
kartu su choru atlikti kūriniai, 
kaip ir paties Dariaus Polikaičio 
instrumentinis kūrinys, gerai iš
balansuoti programos slinktyje. 
Dailininkės Adoe Sutkuvienės 
programos leidinio viršelis deri
nosi prie koncerto meninės dar
nos. Turbūt visus atsilankiusius 
gerai nuteikė programos įžangoje 
įrašyta ansamblio dedikacija: _ 
Kovotojams dėl Lietuvos nepri
klausomybės ir religinės laisvės, 
ir ka i įėjo Sibiro kankinys Balys 
Gajauskas su šeima, atrodė, kad 
koncertas specialiai jo garbei ir 
buvo ruošiamas. 

Choras darniai dainavo, beveik 
neparodydamas jokių silpnybių. 
Buvo jaučiama, kad choras en
tuziastingas ir tikrai didžiavosi 
savo jaunu vadovu, sekė jo mos
tus ir dainavo švariai intonuo
damas ir gera dikcija. Dinamiko
je irgi buvo pastebimai padirbėta. 
Programos leidiny surašytos art i 
50 choristų pavardės, ir čia tiktų 
pažymėti, kad dalį tų choristų 
pritraukė Darius ir jo brolis 
page lb in inkas , chormeisteris 
Audrius Polikaičiai. Darius dar 
Furinko 17 gerų orkestrantų. J i s 
pats surado pasiskolinti timpa
nus, ir laiptus choristams sustoti, 
ir orkestrui pultus, ir pultų švie
sas. Prie to, jam stipriai pagei
daujant, neapsiribota bažnyčios 
neoninėmis lempomis, bet išnuo
mota daugybė prožektorių, kurie 
visą bažnyčios priekį padarė tokį 
iškilmingą. 

I r štai prieinu prie to didžiau
sio darbo, apie kurį programoje 
Darius tikriausiai iš kuklumo 
nieko nepažymėjo — tai visų 
dvylikos kūrinių orkestruotės. 
Suorkestruoti, dar kiekvienam 
kūriniui įžangą sukurti ir da r 

Dainavos ansamblis gieda religinio koncerto metu 1989 m. kovo mėn, 
bažnyčioje, Chicagoje. 

19 d. Nekalto Prasidėjimo 

Nuotrauka Jono Tamulaičio 

visas gaidas išrašyti visam 
orkestrui turėjo kainuoti daugelį 
nemigo naktų. Iš čia ir kyla 
meilė, nuostaba ir pagarba šiam 
jaunam idealistui, naujajam Dai
navos ansamblio dirigentui Da
riui Polikaičiui. 

Leidinyje pasitaikė keletas ne
tikslumų. „Marijos varpelis", 
lietuvių dažnai pamėgtas atlikti 
per vestuvių apeigas, yra G. 
Engelhart'o kūrinys, tikriausiai 
ir jo paties harmonizuotas. 
Sutinku, kad, davus programai 
pavadinimą „Dievas, Lietuva ir 
mes", geriau atrodė Govedas, 
negu koks Engelhart'as. Be to, 
labai gaila, kad „Himno šv. 
Kazimierui" žodžių autorius dėl * 
eilinio nesusipratimo ir be blogos 
valios niekad nebuvo viešai pa
skelbtas. J is nebuvo pažymėtas 
nei programoje, o j i s yra Felik
sas Breimeris. P r i e Alfonso 
Mikulskio „Giesmės į Šiluvos 
Mariją" gal būtų buvę tiksliau 
pažymėti aranžiruotė ar aranžuo
tė, vietoj angliško „Arrang." 

Orkestre nuo p a t pirmo nu
merio (choro įžengimo metu) 
buvo jaučiama gerokai per sunki 
stygininkų apačia, vėliau mažiau 
pastebima. Kol per visą bažnyčią 
choristai suėjo į savo vietas, 
orkestras tris kar tus grojo tą 
pačią giesmės „ O Kris tau , 
pasaulio Valdove" muziką. Ne
girdint skirtingų posmų žodžių, 
darėsi monotoniška ir tik iš dalies 
pateisinama. Kiek padėjo skir
tinga pradžia pirmam posmui, 
atiduodant iniciatyvą valtor-
noms. Bet jos ypač derinosi prie
dainyje, kur teikė iškilmingumo. 
Saikiai panaudoti timpanų tre-
molai pirmajame numeryje dar 
neskambėjo išlygintai. Kažin 
kodėl kelis kartus, pradedant 
naują posmą, nebuvo girdėti 
pirmosios prieštakčio gaidos? 

„O didis Dieve, Visagali" žo
džius paėmiau iš Lietuvoje spaus
dintos kun. Labuko maldakny
gės, ku r tekstų autoriai nėra 
pažymėti. Aš t ik spėjau, paly
ginęs su kitais Putino eilėraš
čiais, kad tai gal buvo jo, ir 
paprastai savo rankraščiuose 
pažymėdavau prie jo pavardės 
klaustuką. Labai vykusi Dariaus 
sukurta įžanga, naudojant tema
tinius motyvus. Aukštas medinių 
pučiamųjų registras įnešė rei
kiamo skaidrumo. Prieš trečią 
posmą jis pasirinki, t rumpam 
perėjimą. 

Ar nebus daug spalvingumo 
turintis Jono Govedo kūrinys 
„Žemėn taiką nešu" (žodžiai Sta
sio Ylos) ir labiausiai pasisekęs 
visame koncerte? Iš pradžių uni-
sonai, o paskiau kontrapunktiški 
įstojimai atskirų balsų davė 
choristams daugiau savimi pasi
tikėjimo. Žavus obojaus įvedimas 
ir skoningas panaudojimas 
virpančio trikampio. Išlygintas 
choro skambėjimas aukštesniame 
registre dramatiško užbaigimo 
metu, nors gal kiek paskubintas. 
Choras gerai sekė dirigento mos
tus. 

Bernardo Brazdžionio žodžiams 

Giedros Gudauskienės sukurta . 
giesmė „Viešpaties pasaulis" lei
do solistei Audronei Gaižiūnienei 
ne t ik paįvairinti koncerto slink
tį, bet ir visą ansamblį papuošti 
aukštesnėmis gaidomis, kurių 
sopranai kiek stokoja. Savo pra
džia kūrinys kiek primena Bizet 
„Agnus Dei". Bosų triukšmingos 
slinktys ir triolėmis paralelių 
kvintų pasažai moterų balsuose 
koncertui pridavė kiek naujumo 
nuotaikos. 

„Himnu šv. Kazimierui", ti
kiuosi, choras ir vadovas buvo 
patenkinti tiek, kiek aš kaip 
muzikinis autorius. 

Kotrynos Grigaitytės žodžiams 
Alfonso Mikulskio sukur tos 
„Giesmės į Šiluvos Mariją" ant
ras ir trečias posmai įdomiai per-
aranžuoti, įvedant tai vyrų, tai 
moterų tik dvibalsį dainavimą su 
fleitos ir būgnelio („barabano") 
palydėjimu, primenantį istoriškai 
amerikietišką „fife and drum". 
Po to eina vėl pirmas posmas, 
perėjimo metu jį nutranspo-
nuojant puse tono aukščiau. J is 
praskamba su šviesiu pakilimu. 
Prie to dar prikurtas trumpas 
coda, paįvairinant su keletu alte-
ruotų akordų, kuris kūriniui 
suteikė įdomumo ir patrauklumo. 

,Tik kažin, ar įžangą galima 
laikyti tiek pasisekusią. Ji nors 
graži, bet kiek klaidžiojanti, ir 
galėjo būti ekonomiškesnė. 

Ėjo romantiško pobūdžio Da
r iaus Polikaičio be pavadinimo 
kūrinys orkestrui. Jis gražiai 
suorkestruotas ir be pretenzijų 
(rinkliavos metu) atliktas. Har

moninių slinkčių eigoje buvo 
pernelyg dažnai atsiremiama į 
pradinės temos dominantę, kuri 
kaip patvinusios upes srovė 
trenkia į ten, kur kelionė pradė
ta. Ta proga norisi palinkėti jam 
toliau kopti i Parnaso viršūnes ir 
praplėsti savo muzikinį akiratį, 
kad jo gražios muzikinės idėjos 
nesidrovėtų išeiti už savo kiemo 
vartų į pasaulį pasižmonėti ir tik 
grįžtų į savo kiemą tada, kai 
muzikinė kelionė baigta ir min
tys išsvajotos. 

Mano kūriniui „Suledėjusiomis 
lūpomis" (žodžiai iš Sibiro mal
daknygės Marija, gelbėki mus!) 
gal mūsų didžiūnai kompozitoriai 
prisegtų panašius linkėjimus. 
Nenustebčiau. Bet tuo tarpu 
tenka pažymėti, kad jis buvo 
mažiau surepetuotas, nes per 
vėlai įjungtas į programą. Dėl 
neturėjimo aukštesnių sopranų 
vadovas nuleido kūrinį žemiau. 
Tai būtų t ikę basbaritonui, bet 
tai ypač pakenkė baritono Algir
do Brazio pradiniam rečitatyvui, 
kurio metu klausytojas nukelia
mas į Sibiro tremtį. Šia proga 
norisi pasiūlyti, kad abu solistai 
galėjo būti išvesti į orkestro 
priekį. Jiems reikėjo užimti vietą 
šalia dirigento, priešaky kon
certmeisterės Lindos Veleckytės. 
Šioje giesmėje solistas Brazis 
buvo pakartotinai nustelbtas 
orkestro. Protarpiais galima buvo 
pajausti, kad solistas pageidavo 
gyvesnio tempo, bet to nei diri
gentas, nei orkestras nepaisė. 
Giesmė praėjo be sutrikimų, bet 
ir neužtikrintai. 

„Tau garbė ir šlovė" giesmės 
įuzika (pagal programą) buvo 

harmonizuota Jono Govedo, bet šį 
straipsnį rašančiam atrodo, kad 
ji skambėjo mažiausiai lietuviš
kai, o priešingai, dvelkė interna-
cionalumu. 

„Marijos varpelis", būdamas la
bai nerafinuotų'JjjjR'honijų, pra
skambėjo ir chorui', ir solistei Gai-
žiūniepei neabejotinu tikrumu. 
Tik keista, kodėl orkestratorius 
pasirfnko septynių taktų įžangą, 
kai giesmėje taip apstu simetrijos 
ir taisyklingumo? 

Prie Česlovo Sasnausko gies
mės „Apsaugok, Aukščiausias" 
(žodžiai Maironio) orkestratorius 
pradėjo išsisemti, nes orkestro 
įžangai apsiribota dublikatu iš 
choro pirmųjų 20 taktų. Pradeda 
mediniai pučiamieji, paskiau įsto
ja styginiai jau labai labai muzi
kaliai, išskyrus valtornas, kurios 
kiek pavėluoja. Sopranuose aukš
tas F#, nors kiek silpnokas, bet 
vis tiek skamba neblogai. Į tai 
atsižvelgiant, buvo galima palikti 
originalioje tonacijoje ir kantatą 
„Suledėjusiomis lūpomis", kur be 
reikalo išsigąsta to paties F#. 

Juozo Strolios pagal Pauliaus 
Jurkaus žodžius sukurtoje gies
mėje „Parveski, Viešpatie" ir 
choras, ir solistas Algirdas Bra
zis, ir orkestras, ir dirigentas 
jautėsi kaip savame elemente. 
Visi v ieningai meldė, kad 
Lietuva vėl pražydėtų ir kad 
namuose vėl būtų ramu. Peršasi 
mintis, ar nepanaudoti šios gies
mės ateinančioje Dainų šventėje 
kaipo mūsų išeivijos „credo". Jei 
išeivija nieko daugiau nebūtume 
padarę, tai bent įdiegę ir išlaikę 
viltį sugrįžimo į laisvos tėvynės 
namus nuo pirmosios iki trečio
sios pokario generacijos, įskai
tant net ir daugelį Amerikos 
lietuvių iš ankstyvesnės emigra
cijos, nes šią giesmę gieda ir 
skautai, ir ateitininkai, ir Lie
tuvos vyčiai, ir neolituanai, mo
kytojų seminarų dalyviai ir litu
anistinės mokyklos, ir visa išei
vija nuo vandenyno ligi vandeny
no. 

Balys Gajauskas, ilgametis sąžinės kalinys Rusijos konclageriuose, kovo mėnesi 
lankėsi Chicagoje, kur Jaunimo centre kovo 17 dieną kalbėjo lietuvių 
visuomenei. 

Nuotrauka Jono Kuprio 

Pabaigai publika įsijungė į 
giesmę „O Kristau, pasaul io 
Valdove". Ja i panaudota t a pati 
orkestruotė iš pačios pradžios. 
Koncerto pradžia ir pabaiga, 
alsavusi ta pačia muzika, suteikė 
koncertui patrauklų vientisumą. 
Žodžiai „su Tavim eis visa Lietu
va" buvo iš širdies sugiedoti 
turbūt labiau negu bet kada. 

Buvo neįtikėtinai pa t rauklus 
koncertas. Dar ius Po l ika i t i s , 
elektros inžinierius, j a u šiuo 
metu įrodė, kad muzikai jis tur i 
ir žinių, ir gerą nuovoką. Užtat 

nenuostabu, kai keli „prisiekę" 
dainaviečiai išsireiškė, kad Da
rius Polikaitis esąs paties Dievo 
dovana Dainavos ansambliui. Šis 
koncertas buvo vienas iš geriau
sių ansamblio pasirodymų. 

Dariaus ilgametis ryšys su jau
nimo stovyklomis, Donelaičio mo
kyklomis ir Marąuette Parko vai
k ų ansambliu, o taip pat per savo 
„Aido" šokių orkestrą su jaunimu 
ir už Chicagos ribų duoda vilčių, 
kad jo perėmimas Dainavos an
samblio vadovo pareigų ansamb
liui užtikrins neišsenkantį prie
auglį. 

Lietuva kelyje į l a i svę 

Procenija, pradedant Dainavo* anaamhlio religini koncertą Nekalto Pranidėjimo 
bažnyčioje. 0 hicagoje: kairėje Jūrate Jankaunktme. deaineje Mariu* Polikai-
tia. koncerto metu * kaitė lietuvių poetu te katu s 

Nuotrauka Jono Tamulaičio 

(Atkelta iš 2 psU 

autoriai su dideliu dvasiniu 
pakilimu, kiek sentimentaliai, 
tačiau optimistiškai aprašo tai , 
ką jie patys pergyvena ir jaučia, 
būdami tiesioginiai visų tų įvy
kių dalyviai ir liudininkai. Tų 
laiškų dvasingumas ir Lietuvoje 
pabuvojusių pasakojimai labai 
papildo aukščiau minėtą skeletą. 
„Dar niekada lietuvių tauta Lie
tuvoje nebuvo taip vieninga ir 
pakili, o ypač akademinis jau
nimas", rašė vienas lietuvis iš 
Lietuvos. Nenoromis čia kyla 
klausimas: kada tą patį mes 
galėsime pasakyti apie mūsų 
lietuviškąją išeiviją? 1988 m. 
lapkričio 5 d. savaitraštis Litera
tūra ir menas per visą pirmąjį 
puslapį užrašė: „1917 metų spalis 
pakeitė pasaulį. 1988 metų spalis 
pakeitė Lietuvą. Idealo šviesos, 
ramybės ir taikos jums, tau
tiečiai!" 

Lietuvoje gerai žinomas ir ger
biamas rašytojas Kazys Saja, 
kuris neseniai lankėsi Ameriko
je, kartą kalbėdamas apie Lie
tuvą taip pasakė: „Daugelio in
telektualų manymu, profesinė 
veikla šiuo"metu yra egoistinis 
darbas. Todėl nemažai jų pasi
darė politikieriais, agitatoriais. 
Tas rodo, su kokiu dideliu entu
ziazmu inteligentija aukojasi šių 
dienų Lietuvos šventiems reika
lams" Tas pats rašytojas kiek 
anksčiau žemaičiams Plungėje 
kalbėjo: „O prieš tuos ponus, 
kuriuos veidmainiaudami vadi
name draugais, jeigu jie ir toliau 
graibstys mums už rankų, pakel
sime ir šakės kotą. Iškrapštysime 
juos iš minkštų krėslų, kaip rup
kes iš nitų darželio, ir prieš rinki 
mus apsakysime jų darbus. Pada
rysime viską, kad jie niekada 

nebeatsisėstų mums an t sprando 
ir nebesisiaustytų į raudoną 
vėliavą". * 

3. Ar t ik ra i Są jūdis y r a 
Mask v o s į r a n k i s ? 

O rinkimams į TSRS deputatų 
kongresą Sąjūdis t ikra i ruošėsi 
labai rimtai. J i s įsitikinęs, jog 
turint savus atstovus aukščiau
siame sovietų par lamente bus 
galima sutvirtinti Lietuvoje jau 
pasiektus laimėjimus ir ateityje 
Lietuvai iškovoti dar daugiau 
laisvių ir visiško savarankiš
kumo visose srityse. O tai jau 
būtų rimtas pagrindas ir tikrosios 
nepriklausomybės a tkūr imui . 

Rinkimai į TSRS Aukščiausiąją 
tarybą turėjo įvykti šių metų 
kovo 26 dieną. Iš 25 Sąjūdžio 
Seimo tarybos narių į TSRS AT 
kandidatavo ne mažiau kaip 20. 
Manyta, jog r inkimuose iš 42 
renkamų deputatų komunistams 
teks tik maža dalis. Nominacijų 
Sąjūdžio žmonės gavo daugiau 
negu kompartijos nar ia i , kurie 
nepriklauso Sąjūdžiui. Pats LKP 

( CK sekretorius Algirdas Bra
zauskas rinkimuose būtų turė
jęs varžytis su dviem Sąjūdžio 
kandidatais. Tačiau vienas iš 
pagrindinių Sąjūdžio atsiradi
mo įkvėpėjų, filosofas Arvydas 
Juozaitis savo kandidatūrą atsi
ėmė. Tai jis motyvavo nenoru 
pakenkti Lietuvos kompartijos 
sekretoriui Algirdui Brazauskui, 
nes jame mato valdžios lyderį, 
kuris, būdamas palankus Sąjū
džiui ir toliau pasil ikdamas LKP 
CK sekretoriumi, galės apginti 
Lietuvos interesus. 

Sąjūdis naudojosi ta is rinki
mais, kad išrinktieji jo Seimo 
tarybos nariai, tokiu būdu įgiję 
politinį svorį, toliau siektų Lie
tuvos ekonominio, politinio ir 

I kul tūr inio savarankiškumo ir 
j drąsiai jį gintų aukščiausiame so
vietų parlamente. Sąjūdis yra įsi-

[ tikinęs, jog tiktai evoliucijos būdu 
bus įmanoma pasiekti tikrąją 
laisvę. Savo 1988 metų gruodžio 
4 dienos rezoliucijoje Sąjūdis 
įrašė: „Sąjūdis sieks demokra
tinių rinkimų ir rems tuos kandi
datus, kurie tvirtai gins Lietuvos 
respublikos suverenitetą, žmo
gaus teises bei demokratinius 
principus. Ekonomikos srityje 
Sąjūdis ryžtingai eis prie visiško 
respublikos ekonominio savaran
kiškumo". 

O čia, išeivijoje, vis dar su 
dideliu nepasitikėjimu žiūrime į 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdį. 
Kai kas , kaip papūgos, tebe
kartoja vieną ir tą pačią frazę: 
„Sąjūdis — Maskvos įrankis. Jam 
vadovauja kompartija". Turbūt 
su tokiais ginčytis nėra reikalo, 
nes užsimerkusių ir užsikišusių 
ausis jokie argumentai neįtikins, 
jeigu j ie patys nepanorės at
simerkti ir iŠ savo ausų išsiimti 
kamščius. 

Buvęs paskutinysis Nepriklau
somos Lietuvos Užsienio reikalų 
ministras Juozas Urbšys, Lie
tuvos vyriausybės kapituliacijos 
prieš Maskvą 1939-1940 metais 
l iudininkas, šių metų sausio 
mėnesį Kaune taip kalbėjo jį 
ap l ank ius i ems Žurnalistams: 
„Svarbiausias praėjusių metų 
įvykis buvo Lietuvos Persi
tvarkymo Sąjūdžio steigiamasis 
susirinkimas. Juo džiaugėsi visa 
Lietuva ir kartu liejo džiaugsmo 
ašaras. Taip pat džiaugiasi, kad 
Molotovo-Ribbentropo slaptieji 
dokumentai buvo viešai paskelb
ti spaudoje". Iš šių seno Lietuvos 
diplomato Žodžių matyti, jog jis 
Sąjūdyje mato pagrindinę tautos 
jėgą kelyje į Lietuvos laisvę. 

(Tęsinys ateinantį šeštadienį) 




