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Laiškas iš Ročesterio 

Fotomenininkas Algimantas Kezys Ročesteryje 

Lietuvių poetai 
sovietiniame žurnale 

anglų kalba 
Praėjusiais metais lietuvių 

kultūra pradėjo plačiau, autentiš
kiau sugrįžti į pasaulj ir tą 
pasaulį susigrąžinti sau pačiai. 
Šioje naujoje padėtyje ypač svar
bus vaidmuo ati tenka literatūri
niams vertimams — į lietuvių 
kalbą ir iš jos į pasaulio kalbas. 

Kartais išgirstame, kad tokius 
vertimų langus Lietuvai atidari
nėja i r Maskva, leidžianti lie
tuvių autorių kūrinius ne tiktai 
Sovietų Sąjungos, bet ir didžio
siomis pasaulio kalbomis. Iki šiol 
tos Maskvos paslaugos nebuvo 
labai įspūdingos, nes tokiems 
vertimams į anglų ar kitas 
kalbas paprastai parenkami poli
tiškai parankūs autoriai, o ver
timų kokybė dažniausiai nepa
kyla virš vidutiniškumo. 

Ar t ie „made in Moscow" — 
„Maskvoje gaminami" vertimai 
pasikeitė „perestroikos" laiko
tarpiu? Atverčiame angliškai 
kalbančiose šalyse plat inamo 
žurnalo Soviet Literature pra
ėjusių metų lapkričio numerį, 
kuris prasideda penkių lietuvių 
poetų eilėraščių vertimais į anglų 
kalbą. Kas tie penki mūsų poezi
jos atstovai? Apie ką jie rašo? 
Kaip j ie atspindi šiuos nepapras
tus laikus ir savo tautos dvasią? 
Ir kaip jie skamba anglų kalba? 

Pirmasis šio penketuko poetas 
— Eugenijus Matuzevičius, ku
riam atstovauja eilėraštis „Istori
ja mus įrodė". J is rašo, kaip 
„mus", dvidešimtojo šimtmečio 
„sūnus ir posūnius" bandė ir 
dalijo istorija, žmonės, anketos. 
Dabar, anot poeto, žaizdos užgijo, 
teliko randai, o tie „mes" siekia 
„vienos teisybėSv'vienos ir vie
nintelės teisybėsyįrašyt an t vė
liavos, kurią / Revoliucija / mums 
paliko". 

Antrasis poetas, Eduardas Mie
želaitis, apdainuoja tai, ką ver
tėjas pavadino „care" — rūpestį, 
rūpestingumą. Tas rūpestis ke
liauja po visą Lietuvą, ir jo dėka 
„įvykdomas planas", „derlius 
išsilieja per kraštus", gimtinė 
tampa saugi nuo netikėtų nelai
mių ar abejonių. 

Toliau eina — Macevičius. Nors 
Lietuva jau beveik 50 metų 
„broliškoje tautų šeimoje", tos 
šeimos a ts tovai — brol išk i 
redaktoriai dar neišmoko kaip 
rašyti l i e tuv iškus va rdus . 
Macevičius angliškai skaitan
tiems pristatomas kaip Yuozas. 

Miela Aušra, 

J o ei lėraštyje „Mano paties 
pozicija" suskamba Mieželaičio 
„Žmogaus" retorika: „nes aš esu 
žmogus, / Aš tas žmogus, ištiki
mas, tv i r tas ir bebaimis, / kurs 
įgyvendino didžiąją Revoliuciją". 
Macevičius pakartoja utopijos 
įvaizdžius ir pareiškia esąs „atsa
kingas už visą žmoniją". 

K e t v i r t a s i s poetas Soviet 
Literature žurnale — Rimantas 
Vanagas. Kuo jis sielojasi? Jo 
eilėraštis pavadintas „Mintys 
eilėje prie Lenino mauzoliejaus". 
Toji eilė j am primena milžinišką 
eksperimentinį vamzdį, kurin 
įsilieja visos rasės ir tautos, 
„pagaliau pačios pasisakančios — 
taip ar ne" . 

Ir paskutinysis lietuvių poezi
jos atstovas — Algirdas Verba. 
J i s apdainuoja „Komunarų vė
liavą". Barikados, kraujas, rau
dona Laisvės vėliava ir pergalės 
šauksmas: „TAI JAU MŪSŲ 
LEMTINGOJI KOVA". 

Tokia i s žodžiais, idėjomis, 
įvaizdžiais angliškai skaitančioji 
žurnalo Soviet Literature publika 
supažindinama su tuo stebuk
linguoju organizmu, kurį vadi
name lietuvių poezija. Lietuva — 
tai Didžioji Spalio Revoliucija, 
rūpes t inga i įvykdomi planai, 
Lenino mauzoliejus, barikados, 
net citata iš „Internacionalo". 
Eilėraščių vertimai ati t inka jų 
pobūdį. Vertėjas Wa!ter May į 
juos prikaišiojo dirbtinių rimų ir 
apgaubė monotonišku patosu. 

Trumpame žodyje apie lietuvių 
poeziją Valentinas Sventickas 
čia išvardija kai kuriuos jos 
polinkius ir poslinkius. Ir jis 
negali paslėpti savo nusiste
bėjimo eilėraščiu atranka, bet 
mandagiai tepasako, jog ji esanti 
„nepaprasta" ir jog toji „visuo
meninės saviraiškos poezija" 
žurnale esanti atstovaujama šiek 
tiek (!) koncentruota forma. Jis, 
t a rp kitko, painformuoja užsie
nietį skaitytoją, kad pirmasis po
kario dešimtmetis lietuvių poezi
jai buvęs ..visuomeninės orienta
cijos ir deklaracijos laikotarpis". 
Dabar populiariausios poemos 
Lietuvoje esančios „polifoniškos" 
— gyver imas jose vaizduojamas 
iš skirt ingų požiūrių, įvairių 
kampų, o išvados paliekamos 
pačiam skaitytojui . Paralele 
tokiai poezijai visuomeniniame 
gyvenime esąs socialistinis 
pliuralizmas"... 

Mudu su Algimantu Keziu j au 
kuris laikas šnekučiavome apie 
lietuvių dailininkų sutelktinės 
parodos atvežimą į New Yorko 
Ročesterį. Šnekėjome dar gerokai 
prieš Kultūros kongresą Toronte, 
bet vis kas nors pamaišydavo: kai 
j is su savo paroda būdavo kur 
nors ne per toli, pas mus tuo tar
pu irgi kas nors vykdavo, o kai 
būdavom tušti, nenorėjau net kla
binti: galvojau, kad vežti iš Chica-
gos visą parodą į tokią mažą 
vietą, kaip mūsiškė, vargu a r 
išsimokėtų. 

Šiemet mūsų parapijos kultū
rinė komisija ta paroda t ikrai 
susidomėjo ir ja rūpintis pavedė 
man. Susigaudęs Algimantą 
Kezį, sužinojau, kad ir proga 
ranka pasiekiama: j is su paroda 
savaitgalį prieš Padėkos dieną 
bus Washingtone, o iš ten grįž
tant nebe toks jau didelis vingis 
pasukti ir į Ročesterį. Pats Al
gimantas sugalvojo dar geriau. 
Iš Washingtono pasuko į New 
Yorką Padėkos dieną atšvęsti pas 
mamą, o iš ten Ročesteris j au 
visiškai pakeliui. 

Kai kam iš mūsiškių tas savait
galis tikrai buvo negeras: jie 
turėjo kur nors išvykti, ką nors iš 
savųjų aplankyti, o mūsų para
pija, Aušra, jau ta ip susitrau
kusi, kad sekmadienį, nuėjęs 
į bažnyčią, net nesidairęs gali 
pasakyti, ko šiandien trūksta, bet 
tikėjomės, kad ir iš kitur ta pačia 
dingstimi kas nors atvyks ir pa
roda pasigrožės. Iš tikrųjų taip ir 
buvo. I parodos atidarymą susi
rinko gana gražus meno mėgėjų 
būrelis. Gal dar ir todėl, kad 
traukė ne vien paroda, kurią 
pamatyti dar galėjo ir kitą dieną 
po pamaldų. Kai ką traukė ir 
naujausia Algimanto Kezio 
knyga Cityscapes, kurią jis irgi 
atsivežė parodyti. Ta pačia proga 
padarėme ir kuklutes tos puikios 
knygos sutiktuves. 

Šiandien fotografija yra tapusi 
multibilijoniniu verslu. Ji nuo 
praėjusio šimtmečio vidurio labai 
rūpestingai ir labai lėtai da
gerotipuos būdu darytų t ikrai 
gražių peizažų, architektūros 
nuotraukų ir portretų išaugo į 
tokį kolosą, taip įsiskverbė į visas 
mūsų dienas, kad sunku net 
pasakyti, kaip be jos ir be-
gyventumėm. Kur nors sudreba 
žemė, kraštą nusiaubia audros a r 
potvyniai, kas nors ki ta dėmesio 
verta atsitinka, fotografijas tą 
pačią dieną jau matome tele-

Šitoks žurnalo Soviet Litera
ture meškiškas pasitarnavimas 
lietuvių poezijai rodo. kad jai 
reikia ieškoti kitokių vertėjų ir 
kitokio pliuralizmo. 

k ž 

vizijoje ir laikraščiuose. Tai prak
tiškoji fotografijos pusė. Žmogus 
išlaikė ir dar kitą jos pusę — 
meniškąją. J i ne tokia greita, 
kaip toji žinias nešiojanti (ir ne 
tokia pelninga), bet nemažiau 
žmogiška ir nemažiau brangi 
žmonijos kultūrai. Jąja fotografas 
ieško daiktuose grožio; plokš
tumų, linijų ir šešėlių žaidime 
ieško gilesnės prasmės, kartais 
atrodo, kad jis daiktus ne fotogra
fuoja, bet su jais kalbasi, lygiai 
taip pat, kaip kartais daro poetai. 
Toks fotografas poetas yra ir 
Algimantas Kezys. 

Kada, kaip ir ką turėdamas 
galvoje, jis pradėjo fotografuoti, 
niekada neatėjo į galvą net pa
klausti, o dabar, kai mėginu pa
šnekėti apie jo trumputę vieš
nagę Ročestery, jis kažin kur 
paskui savo, o gal ir kitų (dažniau
siai leidėjų) rūpesčius laksto. 
Težinau tik, kad jis viešumoje su 
savo darbais pasirodė maždaug 
prieš trisdešimt metų, o kaip jis 
rengėsi ir kaip brendo, gal kada 
pats išsišneks. Dar žinau, kad jis 
turi mums, lietuviams, ne taip 
dažną, sveiko veržlumo dorybę: 
ką padaręs, nelaiko tik sau ir 
savo artimiesiems pasidžiaugti, 
bet stengiasi, kad jo darbus 
galėtų pamatyti ir kiti, o tam 
reikia sugebėti surengti savo 
darbų parodas ir išleisti knygas. 

Nebeatsimenu kada, bet jau 
tikrai prieš kokį ketvirtadalį 
amžiaus, gavom progos Ročes
terio miesto muziejuje surengti 
Pabaltijo etnografinę parodą. 
Prisirinkę visokių praeities eks
ponatų, panūdome parodyti, ir 
ką čia mūsiškiai daro. Tam 
reikėjo mūsų čionykščio gyve
nimo fotografijų. Nei latviai, nei 
estai nieko negalėjo sugraibyti, o 
mes kreipėmės į Algimantą Kezį 
ir gavome jų net su kaupu. Gerai 
atsimenu ir tą džiugų akimirks
nį, kai , atsivertęs, rodos, Popular 
Photography žurnalą, pamačiau 
per visą puslapį atspausdintus 
Algimanto Kezio baltus balan
džius viršum tamsaus miesto. To 
irgi nežinau, bet spėju, kad toji 
savo paprastumu sunkiai užmirš
tama fotografija buvo jam pirmas 
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„Soviet Literature" pasauliui „atskleidžia" mūsų poeziją • Naujau
sias laiškas iš Ročesterio • Lietuva kelyje į laisvę (2) • Stepono 
Kolupailos 25 metų mirties sukakčiai • Marijos Stankus-Saulai-
tės eilėraštis • Arts Club Theatre lietuvių poezijos spektaklis — 
„Įrėžta gintare" • Muzika ir teatras Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje, Chicagoje 

didelis žingsnis į pasaulį, nes nuo 
to laiko, neskaitant lietuvių lė
šomis išleistų kelių jo knygų, 
Cityscapes yra jau bene devinto
ji, išleista Chicagos Loyola uni
versiteto leidyklos. 

Kezys pradėjo fotografuoti tuo 
metu, kai fotografijos aparatai 
ėmė labai sparčiai tobulėti. Su 
tuo tobulėjimu kartu labai grei
tai lengvėjo ir pats fotografavimo 
darbas. Vis mažiau ir mažiau be
reikėjo rūpintis fotografuojamo 
daikto atstumu, apšvietimo laiku 
ir daugeliu kitų dalykų, kurie ne 
taip seniai atrodė lyg sunkiai per
lipami kalnai. Dabar kiekvienas, 
paėmęs kiek geresnį aparatą į 
rankas, gali daryti gerai apšvies
tas ir ryškias nuotraukas, tik joks 
aparatas dar neišmoko fotografui 
pasakyti, kas verta fotografuoti ir 
kas ne, iš kurios pusės ar iš ku
rio kampo prie daikto prieiti, kad 
daiktas fotografijoje atvertų savo 
esmę ar net prašnektų savo 
kalba. Tą gali padaryti t ik toks 
fotografas, kuris moka užmegzti 
kalbą su iš pažiūros nebyliu 
daiktu. Ir dar viena „smulkme
na": fotografuotis mėgsta ne tik 

Algimantas Kezys 

žmonės, bet ir daiktai. Jų kartais 
prilenda tiek daug, kad vėliau, 
žiūrėdamas į jau gatavą fotogra
fiją, daiktų makalynėje nebegali 
net suvokti, ką fotografas ketino 
parodyti, bet Algimantas Kezys, 
atrodo, tos bėdos gal niekada ir 
neturėjo, nes ir fotografijoj, kaip 
ir kituose menuose, ne viską gali
ma išmokti, reikia dar talento, 
kuris padiktuotų iš kurios pusės 
ir kaip žvelgti į daiktą, kad jo 
vaizdas, perkeltas į popierių ar į 
skaidrę, prašnektų sava, bet dau
gumai suprantama kalba. Reikia 
menininko akies, kad daiktuose 
atrastų ir mintį, ir jos virpantį 
tekėjimą, ir tuos linijų, šviesos, 
šešėlių bei atspindžių žaidimus. 
nuo kurių paskum negali akies 
atitraukti. Ir kas svarbiausia, 
Kezys visus tuos akį žavinčius ir 

Nuotrauka Mark Pradzinski 

mintis keliančius niuansus ne 
savo laboratorijoje padaro, bet 
randa fotografavimo vietoje. Jis 
pats gerai žino, kaip ir ką savo 
laboratorijose daro šių dienų foto
grafai, bet pats to nemėgina. „Gal 
kada reikės pamėginti", paklaus
tas tepasako. Rinkdamas vaiz
dus, jis pasitiki savo akim ir 
nuojauta, ir vargu ar kada su
klysta. Ta prasme jis buvo tvir
tas iš pat pradžių. Užtenka tik pa
vartyti jau prieš ketvirtį amžiaus 
jo sukurtą Šventą auką, kurioje 
įsakmiai parodoma, kaip galima 
atsikratyti įkyriai į aparatą len
dančių nereikalingų daiktų. Ir 
prieš tą knygą, ir po jos esu ma
tęs nemaža fotografijų, kurių cen
tre turėjo būti Mišių auka. bet toji 
pagrindine paveikslo tema be
veik visada buvo užgožta fotogra

fijos aparatan sulindusių ne
reikalingų daiktų: architektūros, 
paveikslų, altoriaus puošmenų — 
esminę mintį tegalėjai atspėti t ik 
iš užrašo, o Algimantas Kezys j 
šv. Mišių auką sugebėjo sutelkt i 
ne vienos kurios fotografijos, bet 
visos knygos dėmesį su tokiu 
ryškiu tvirtumu, kad vargu a r 
kas kitas galėtų ji pra lenkt i . 

Kezys yra daug prifotografavęs 
ir buitinių fotografijų, bet jose 
ribojosi tik lietuvių buit imi. Jose 
j? m terūpėjo pažymėti tik a tski
rus mūsų gyvenimo momentus, 
kad jie išliktų ateičiai. Tai vienin
telės jo fotografijos, kuriose vy
rauja žmogus. Meninėse jo foto
grafijose žmogaus nėra , o jeigu 
kur ir yra, tai tik kaip paveikslo 
kompozicijai reikalingas taškas , 
bet ne kaip jo esmė. Pak laus iau , 
ar negalvoja į savo laimėjimus 
įjungti ir meninę žmogaus foto
grafiją. Nepasakė, k a d ne. Iš ne
aiškios užuominos, veido iš
raiškos, net viso k ū n o judesio 
susidariau įspūdį, k a d beveik — 
taip. Tai nejučia ateina tikėjimas. 
kad kita. o gal dar ir kelinta (kas 
gali žinoti) Algimanto Kezio 
knyga jau bus žmogus su gausybe 
savo veidų ir nuotaikų. 

Rūpėjo man ir dar viena foto
grafijų rūšis. Kai kurie šių dienų 
fotomenininkai g a l d a u g i a u 
laiko praleidžia savo laborato
rijose, negu ieškodami ką foto
grafuoti. J ie , mechaninėm bei 
cheminėm priemonėm manipu
liuodami n e g a t y v u s ir nuo
traukas, pasiekia labai įdomių 
rezultatų. Neretai tokių, kad fo
tografija tampa labiau panaši ne
be į fotografiją, bet į įmantrų gra
fikos ar litografijos kūrinį. Iš il
gesnio pasikalbėjimo sumetu, 
kad padirbėti laboratorijoje min
tis ir Algimantui Keziui nesveti
ma. Gal net artimesnė už meniš
kai išsakytas žmogaus nuotaikas. 
Tai ir čia. miela Aušra , kur ia 
nors dieną Algimantas Kezys gali 
mus maloniai nustebinti. 

O jam rūpi ir ne v ien tik foto
grafijos menas. Jis domisi ir lie
tuvių dailininkų kūriniais. T a m 
Chicagoje jis atidarė net savo 
galeriją, sutelkė jon lietuvių 
dailininkų kūrinių, j ų pažiūrėti 

(Nukelta į 4 psl.) 

Rašytojas .Jurgis .lankus, šio laiško autorius, prie Šv. .Juozapo šventovės griuvėsių, Roohester. N'ew York. 1W* 
m e t a j s Nuotrauka Algimanto Kezio 
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Lietuva kelyje į laisvę 
V Y T A U T A S S K U O D I S 

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio) 

4. Lietuvos komparti ja prieš 
lietuvių tautą, a r su ja? 

Kaip reikėtų dabar vertinti Lie
tuvos kompartiją ir komunistus? 
Šiuo klausimu dar prieš Sąjūdžio 
atsiradimą žurnale / laisvę (Nr. 
102^ buvo paskelbtas straipsnis 
pavadinimu „Lietuvių tautos 
politinė diferenciacija paverg
tojoje Lietuvoje". Jame nurodžiau 
penkias komunistų grupes ir pa
brėžiau išvadą, jog tikrų, t.y. 
idėjinių komunistų Lietuvoje gali 
būti ne daugiau kaip vienas 
nuošimtis. Visi kiti tapo ko
munistais tiktai vienų ar kitų 
aplinkybių, ar išskaičiavimų 
verčiami. 

Dabar tiesiog sunku surasti 
argumentų tvirtinimui, jog visi 
arba didžioji dauguma iki šiol 
čia išvardytų laimėjimų buvo 
pasiekti be LKP Centro komite
to netiesioginio sutikimo arba be 
jo žinios. Nereikėtų pamiršti, jog 
Lietuvoje esanti tokia įstaiga, 
kaip KGB, yra tiesiogiai pavaldi 
ne vien tik TSRS Valstybės sau
gumo komitetui, bet taip pat ir 
Lietuvos Komunistų partijos 
Centro komitetui. 

Sprendžiant iš piktų balsų, 
kurie girdimi iš Maskvos, lie
tuviai nė už ką neturi būti dė
kingi Maskvai arba asmeniškai 
Michailui Gorbačiovui. Už dabar
tinius įvykius Lietuvoje nemažai 
atsako LKP Centro komitetas ir 
asmeniškai jo sekretorius Algir
das Brazauskas. Dabartinėmis 
Lietuvos sąlygomis jis yra tas 
pats, kas Gorbačiovas Sovietų 
Sąjungai, žinoma, tiktai teigia
mąja prasme. Tai išsilavinęs, pro
tingas ir sumanus lietuvis, ku
riam tai, kas tikrai lietuviška, 
yra ne paskutinėje vietoje. Tais 
metais, kada mirė Stal inas 
(1953), Algirdas Brazauskas buvo 
dar tik antrojo kurso studentas 
Kauno politechnikos institute, 
kurį baigė 1956 metais, įgydamas 
inžinieriaus hidrotechniko kvali
fikaciją. 

Savo kalbose Algirdas Brazaus
kas ne kartą piktai kalbėjo apie 
sovietinį biurokratizmą Lietu
voje, taip pat dėl to priekaištau
damas ir Maskvai. Vienam už
sienio korespondentui šių metų 
sausio mėnesį jis sakė, jog bus 
išspausdintas Lietuvos naujos 
Konstitucijos projektas, kurioje 
ginamas Lietuvos suverenitetas 
ir teisė išnaudoti savosios gamtos 
išteklius savo pačių krašte. Tos 
Konstitucijos 70-as straipsnis 
nustato, jog TSRS įstatymai 
galios Lietuvoje tik tada, jeigu jie 
neprieštaraus respublikos suve
renumo teisėms. Konstitucijos 
reikalavimas išskirtinės teisės 
naudotis Lietuvos gamtos turtais 
yra labai svarbus, nes juo atsi
sakoma Maskvos kontroliavimo 
Lietuvos ekonomikai. O tai, savo 
ruožtu, duotų labai rimtą pagrin
dą pagerinti ir Lietuvos ekologinę 
situaciją. Tokius konstitucijos pa
keitimus Estijoje Gorbačiovas 
atmetė. Tai turėdamas omenyje, 
Brazauskas aukščiau minėtam 
korespondentui pasakė: „Kas 
buvo nepriimtina Maskvai prieš 
tai, gali būti priimtina vėliau. 
Viską galima diskutuoti". 

Lietuvos naujosios Konstitu
cijos projektas buvo atidžiai ti
riamas Maskvoje. Jį ginti į Mask
va buvo nuvykusi 16-os teisi
ninku grup* su LTSR AuKšč.au 
šiosios tarybos pirmininku Vy
tautu Astrausku Tas naujos 
Konstitucijos projektas Lietuvos 
spaudoje buvo paskelbti- siu 
metu vasario 28 diena -Joje 
numatyta veto teise Maskvoje 
priimtiems įstatymams.jeigu jie 
prieštarauja Lietuvos interesams. 
• v I.TSR Konstitucijai Tokią 
pat veto teisę Estijoje labai griež
tai kritikavo Maskva, tačiau jos 
nepakeitė Naujojoje Lietuvos 
konstitucijoje numatvta teise 

Eisena Vilniuje, perkeliant šv. Kazimiero palaikus iš Šv. Petro ir Povilo bažnyčios Antakalnyje į Katedrą šių metų kovo 
4 dieną; priekyje eina kardinolas Vincentas Sladkevičius, už jo — vyskupas Julijonas Steponavičius. 

Nuotrauka V. Kapočiaus (iš Broniaus Kviklio archyvo) 

veikti ne komunistų partijos poli
tinėms organizacijoms. 

Lietuvos Komunistų partija ne
seniai paminėjo savo įsisteigimo 
70 metų sukaktį. Ta proga kalbė
jęs dabartinis jos sekretorius 
Algirdas Brazauskas prisiminė ir 
1939 metų rugpjūčio 23 dienos ir 
rugsėjo 28 dienos TSRS ir nacių 
Vokietijos pasirašytas sutartis. 
Jis pasakė, kad abi šalys į 
Lietuvą žiūrėjo „iš jėgos pozicijų" 
ir ją laikė derybų objektu. O 
vėliau paaiškėjo, kad „šios sutar
tys sudarė realų pagrindą Stali
nui ir jo aplinkai daryti grubų 
spaudimą Lietuvos respublikos 
vyriausybei ir primesti jai savo 
valią". Vien šis Brazausko pa
sakymas išmuša iš po okupan
tų kojų pagrindą tvirtinimams 
apie savu noru Lietuvos prisijun
gimą prie TSRS, kas daugiau 
kaip 40 metų buvo kalama į 
galvas visiems lietuviams ir kaip 
migla buvo pučiama į akis pasau
liui. 

Viename 1988 m. gruodžio 
mėn. Tiesos numeryje skaitome 
tokius Algirdo Brazausko žo
džius: „Niekuo nėra ir nebus pa
teisinamos 1941 metų birželio 
mėnesį prasidėjusios masinės res
publikos gyventojų deportacijos į 
tolimus šiaurės rajonus [...]. De
ja, po karo jos pasikartojo. Netgi 
dar didesniu mastu. Visa tai rodo 
tikrąjį stalinizmo veidą. Neįma
noma žodžiais nusakyti tą pa
niekinimą ir vargą, skausmą ir 
kančias, visa, ką patyrė tūkstan
čiai niekuo nekaltų žmonių, iš

varytų speiguotais t remt ies 
keliais. Jų pasakojimai apie pa
tirtus išgyvenimus ir sunkumus 
širdį veria". 

Kardinolui Vincentui Sladkevi
čiui Algirdas Brazauskas pasakė: 
„Santykiai tarp Bažnyčios ir vals
tybės pasikeitė. Iš tikrųjų šie ry
šiai yra labai svarbūs mūsų vi
suomenei". 

LKP CK savo plenume pasiūlė 
apsvarstyti Lietuvos respublikos 
įstojimo į Jungtines Tautas klau
simą. Be to, pasisakyta už tai , 
kad būtų užtikrintas konstitu
cinis sąjunginių respublikų ly
giateisiškumo principas, kuris 
liečia Konstitucijos 70-ą straips
nį. O šis straipsnis duoda sąjun
ginėms respublikoms teisę iš 
TSRS išstoti. 

Savaitę prieš Vasario 16 dienos 
minėjimus Lietuvoje LKP CK 
sekretorius Algirdas Brazaus
kas buvo iškviestas į Maskvą 
aiškintis dėl to, kas dabar vyks
ta Lietuvoje. Kalbėdamas per 
televiziją ir radiją, jis pasakė: 
„Stengiausi kuo objektyviau 
įvertinti politinę padėtį". Prieš 
Brazausko iškvietimą į Maskvą, 
1988 metų gale į Lietuvą buvo at
vykusi komisija, kuri tyrė poli
tinę padėtį Lietuvoje. Brazauskas 
pasakė, negalėjęs tos politinės pa
dėties pavadinti labai stabilia 
todėl, kad kai kurie pavieniai 
balsai ir netgi parašai po tam 
tikrais dokumentais skelbia, kad 
atėjo toks laikas, kad Lietuva gali 
tapti nepriklausoma, išeiti iš 
TSRS sudėties. Toliau Brazaus

kas per televiziją ir radiją kalbėjo 
taip: „Kiekvienas blaiviai mąs
tantis, jaučiantis atsakomybę už 
tautos, už Lietuvos ateitį, turi 
suprasti, kad bet kokie reikalavi
mai, norai, svajos turi turėti tam 
tikras ribas. Mes turėtumėm pa
galvoti, kokioj aplinkoj gyvena
me, kokioj valstybėj esame". Jis 
taip pat pasakė, kad visi norai ne
gali būti realizuoti per vieną 
dieną. Skubėjimas gali tapti stab
džiu, ir tada nebūsią galima 
įgyvendinti, kas jau pasiekta. „Ir 
Maskvoje sakiau, — kalbėjo Bra
zauskas, — kad persitvarkymo 
rezultatas — ta i Lietuvos, kaip 
atskiros respublikos, ir kitų 
respublikų suverenitetas, kuris 
apimtų visas gyvenimo sritis". 

Algirdas Brazauskas manąs, 
kad komisija, kuri jį Kremliuje 
klausinėjo, daugel iu atvejų 
suprato Lietuvos reikalus, ypač 
respublikos ekonominio sava
rankiškumo koncepciją. Tą 
„supratimą" iš dalies galbūt pa
tvirtina ir tai, kad po LTSR nau
jos Konstitucijos projekto peržiū
ros Maskvoje pagaliau jis buvo 
paskelbtas Lietuvoje visuomenės 
svarstymui ir vertinimui. 

Anksčiau buvo minėta, kaip 
pakiliai ir plačiai šiais metais 
Lietuvoje buvo švenčiama Va
sario 16-osios šventė. Toje šven
tėje dalyvavo ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdybos 
atstovė Gabija Petrauskienė. Ji 
trumpai ir vaizdžiai apibūdino tos 
šventės nuotaikas šiais žodžiais: 
„Aplamai, visur jaučiamas lais

vės troškimas, ypač visuomenėje. 
J i aiškiai reikalauja Lietuvai 
n e p r i k l a u s o m y b ė s " . Vilniuje 
oficialaus iškilmingo Vasario 
16-osios minėjimo metu iš vienos 
ir tos pačios tribūnos kalbėjo 
buvęs Lietuvos savanoris ar
chi tektas Vytautas Landsber
gis-Žemkalnis ir LKP CK sekre
to r iu s Algi rdas Brazauskas . 
Pirmasis savo kalboje ragino 
drąsiai kovoti už Lietuvos nepri
klausomybę, o Brazauskas pa
sakė, kad į Lietuvos suverenite
tą kelias akmenuotas, bet yra 
vilčių, nes to siekti padeda ir gar
binga Lietuvos istorija. 

Kai ką mūsų išeivijoje erzina 
žodis „suverenitetas", kurį nau
doja ir Sąjūdis. Pažvelgę į 1985 
metais Vilniuje išleistą Tarptau
tinių žodžių žodyną, rasime to
kius šio žodžio apibrėžimus: 

SUVERENITETAS - 1. vals
tybės nepriklausomybė — teisė 
s a v a r a n k i š k a i t va rky t i savo 
vidaus ir užsienio reikalus; 2. 
kiekvienai tauta i priklausančių 
aukšč iaus ių teis ių visuma; 3. 
k iekvienos valstybės piliečių 
teisė savo nuožiūra nustatyti so
cial inę, ekonominę sistemą ir 
valdymo formą. 

K a d a iš Lietuvos vyko depu
t a t a i į TSRS Aukščiausios tary
bos sesiją, kurioje tarp kitų, 
Lietuvai nepalankių, nutarimų 
buvo numatyta iš esamos Kon
stitucijos išbraukt i straipsnį, 
skelbiant į sąjunginėms respub
l ikoms teisę išstoti iš Sovietų 
Sąjungos, vienas iš deputatų, 
poetas Alfonsas Maldonis, užtik
r ino: „a tga l , t.y. į praeitį , nebe
sugr į š ime" . Reikia pripažinti, 
kad toje sesijoje dalis deputatų 
iš Lietuvo.s ;elgėsi drąsiai ir ne
priekaištingai. J ie įėjo į 25 de
puta tų iš Pabaltijo šalių bū
rį, balsavusį pr ieš aukščiau 
minė tą ir kai kuriuos kitus 
n u m a t y t u s TSRS Konstitucijos 
pake i t imus . Bailesnioji depu
ta tų iš Pabaltijo Šalių grupė 
nuo balsavimo susi laikė. 

Toje TSRS.Aukščiausios tary
bos sesijoje, k u r i Maskvoje 
įvyko n e t r u k u s po Sąjūdžio 
seimo Vilniuje, LTSR Aukščiau
sios tarybos prezidiumo pirmi
n i n k a s Vy tau ta s Astrauskas 
kalbėjo apie būt inumą sąjungi
nėms respubl ikoms suteikt i sa
varankiškumą ir būt inumą per
duoti valdžią v ie t in iams orga
nams . J i s ta ip pa t pasakė , jog 
Lietuvoje sur inkta daugiau kaip 
v ienas milijonas ir 800 tūks
tančių parašų, reikalaujančių 
nesvarstyti TSRS Konstitucijoje 
n u m a t y t ų pakeit imų. Astraus
kas pareiškė, jog deputatai iš Lie
tuvos nesu t inka su tais Konsti-

Prie Vilniau* kateHro* p«r Sv Ka/imirro palaikų perkėlimo i*kilm*>« *iu metu kovo 4 dirna. Nuotrauka V. Kapočiau* (i* Broniau* Kviklio archyvo 

tucijos straipsniais, kurie apri
boja respublikos suverenitetą. 
Reikšminga čia šiuos faktus 
suminėti, nes per visą Sovietų 
Sąjungos gyvavimo laiką dar 
nebuvo atsit ikimo, kad kurioje 
nors TSRS Aukščiausios Tary
bos sesijoje iš kelių tūkstančių 
deputatų nors vienas pavėluotų 
pakelti ranką „už" arba balsuo
tų „prieš". 

Pastarosios sesijos rezultatai 
vis dėlto buvo reikšmingi: 1) 
TSRS Konstitucijoje kol kas 
buvo palikta teisė sąjunginėms 
respublikoms išstoti iš TSRS; 
prie šio klausimo vėl bus sugrįž
t a , išrinkus naują parlamentą, 
2) atsisakyta nuo sumanymo 
anuliuoti sąjunginių respublikų 
Aukščiausių tarybų prezidiumų 
nutar imus, jeigu jie nepat inka 
Maskvai; prie šio klausimo ta ip 
pa t dar bus sugrįžta vėliau, 3) 
numaty tas konstitucinis t r i 
bunolas, kuris spręstų tautinius 
nesusipratimus. 

O Lietuvoje LTSR Aukščiau
sios tarybos dešimtoje sesijoje 
1988 m. lapkričio mėn. 18 d. j au 
buvo priimti ir Aukščiausios 
tarybos prezidiumo įsaku pa
tvirt inti keturi svarbūs potvar
kiai: lietuvių kalba paskelbta 
valstybine, patvirtinta Lietuvos 
tautinė vėliava, Lietuvos tauti
nis himnas ir Lietuvos taut inis 
herbas — Vytis. Visa tai turėjo 
neįkainojamą vertę taut inio 
atgimimo dvasios pakėlimui į 
dar aukštesnį lygį. Taipgi LTSR 
vyriausybė reabilitavo tremti
nius. J i ems skiriamos pensijos. 
Sudaryta valstybinė komisija, 
kuriai paves ta atl ikti 1941 
metų žudynių vietų ir aplinky
bių tyrimus. Lietuvos prokura
tūroje j au iškelta viena byla 
1941 metų birželio 24-os ir 25-os 
dienos nusikal t imams Rainių 
miškelyje ištirti. Net Lietuvos 
Komjaunimo centro komitetas 
susirūpino lietuvių tremtinių 
kapais Igarkoje, esančioje už 
šiaurinio speigračio. 

5. Dar kartą apie Lietuvos 
Persi tvarkymo Sąjūdi ir Lie
tuvos Laisvės Lygą. 

Apie šias dvi dabar Lietuvoje 
dominuojančias organizacijas 
čia netikslinga kartoti tai, kas 
buvo rašoma autoriaus straips
niuose, kur iuos išspausdino 
Kanados lietuvių laikraščiai 
Tėviškės žiburiai (1988 m. Nr. 
49-52; 1989 m. Nr. 1 — „Laisvės 
sąjūdžiai pavergtoje Lietuvoje") 
ir Nepriklausoma Lietuva (1988 
m. Nr. 49-52; 1989 m. Nr. 1-5 -
„Lietuvos Sąjūdis ir Lietuvos 
Laisvės Lyga"). 

Po nesėkmingų pas t angų 
LTSR Aukščiausios tarybos de
šimtoje sesijoje prastumti nau
jos LTSR Konstitucijos pri
ėmimą, Sąjūdis paprašė, kad 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
vadovai 1988 metų gruodžio 2-ą, 
3-ią ir 4-ą paskelbtų maldos už 
Lietuvą dienomis. Kiek vėliau 
Sąjūdis paskelbė moralinę Lie
tuvos nepriklausomybę. Prieš 
Kalėdas Sąjūdžio Seimo taryba 
kreipėsi į tautą, kad Kūčių 
vakarą visoje Lietuvoje įvyktų 
šeimų referendumas už Lietu
vos laisvę. Tą šventą vakarą, ly
giai 9 valandą, pusvalandžiui 
buvo gesinamos Šviesos ir prie 
langų buvo pastatytos degančios 
žvakės. Šeimos tą pusvalandį 
praleido susikaupusios. 

Sąjūdis 1988 metų gruodžio 
mėnesį taip pat padarė viešą pa
reiškimą apie tikrąją Lietuvos 
padėtį jos santykiuose su Sovie
tų Sąjunga. Sąjūdžio atstovai 
dalyvavo Pabaltijo šalių sąjū
džiu pasitarime, kuris įvyko 
Rygoje. To pasitarimo išdava 
buvo pri imtas bendras komu
nikatas. Atskira Sąjūdžio Seimo 
tarybos narių grupė kreipėsi į 
Jungtinių Tautų Organizacijos 
asamblėją dėl ekonominių re
formų užblokavimo, demokrati
nių pertvarkymų slopinimo ir 

> TSRS tautų interesų ignoravi-

Laisvės paminklas Kaune, siu metų 
Vasario 16 dieną atidengtas ir naujai 
pašvent intas , sugrąžinus ant jo 
pjedestalo Laisvės statutą (skulpto
riaus Juozo Zikaro kūrini). 

Nuotrauka V. Kapočiaus 

Sąjūdžio priesaika 
Šių metų Vasario 16 

dieną Kaune, Karo muzie
jaus sodelyje, Laisvės pa
minklo atidengimo iškil
mėse, 200,000 susirinku
siųjų akivaizdoje, Sąjūdžio 
seimo nariai priėmė prie
saiką: 

Mes, Sąjūdžio seimo 
deputatai, Lietuvos Ne
priklausomybės dieną 
atėję prie Laisvės pa
minklo, sakome: Tebū
nie Lietuva tokia, ko
kios norės jos žmonės. 
Mūsų tikslas — laisva 
Lietuva! Mūsų likimas 
— Lietuva! Tepadeda 
mums Dievas ir viso pa
saulio geros valios žmo
nės! 

mo. Šių metų vasario 6 dieną 
Vilniuje, susitikusi su Europos 
par lamento atstovais, grupė 
Sąjūdžio Seimo tarybos narių 
įteikė pareiškimą, kuriuo reika
laujama nepriklausomybės ir 
neutralios Lietuvos atkūrimo 
demilitarizuotoje zonoje. Tame 
pareiškime sakoma, jog nepri
klausomybės idėja susilaukia 
visuotinio pritarimo: „Mūsų 
tautos veikimas, kurio pagrin
dinis tikslas yra nepriklausomy
bė, pasiekė jau tokį laipsnį, kad 
jei tai nebus įvykdyta. Europo
je susidarys nuolatinė įtampa". 

Vasario 16 dienos išvakarėse 
Kauno valstybiniame muziki
niame teatre įvyko Sąjūdžio 
tarybos sesija, kuri paskelbė 
Deklaraciją, skelbiančią laisvą, 
demokratinę ir neutralią Lietu
vą, egzistuojančią demilitarizuo
toje zonoje. Sąjūdžio 220 narių 
taryba šiuo pareiškimu patvir
tino savo nusistatymą, kad Lie
tuva tur i apsisprendimo teisę 
būti laisva ir nepriklausoma 
valstybe. 

(Nukelta į 3 psl.) 
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25 metus nebeturime Stepono Kolupailos 
J U R G I S G I M B U T A S 

1964 metų balandžio mėnesio 9 
dieną South Bend, Indiana, netoli 
Chicagos, mirė Notre Dame uni
versiteto profesorius emeritas 
Steponas Kolupaila. Palaidotas 
Chicagoje Šv. Kazimiero kapi
nėse. Daugelį metų rašė Drauge. 
Steponas Kolupaila įėjo Lietuvos 
mokslo ir kultūros istorijon ne tik 
savo spausdintais darbais, bet ir 
išskirtinai veržliu, kūrybingu 
charakteriu. Universitetiniame 
ir visuomeniniame darbe jis 
nepasiduodavo kasdienei rutinai 
ar politinėms intrigoms, o vis 
ieškojo ir rasdavo naujus kelius ir 
veiksmingus būdus iškilusioms 
problemoms spręsti ir nuta
rimams vykdyti. Lietuvoje ne vel
tui profesorius Kolupaila buvo 
išr inktas Mokslų akademijos 
tikruoju nariu-akademiku kartu 
su kitais taip pat vėliau Ameriko
je apsigyvenusiais profesoriais 
Mykolu ir Vaclovu Biržiškomis, 
Vincu Krėvė-Mickevičium ir 
Pranu Skardžium. Ne veltui į 
pensiją išeinančiam profesoriui 
Kolupailai Notre Dame universi
tetas suteikė emerito titulą, o 
Cornell universitetas pakvietė jį 
paskaitų ciklui Distinguished 
Visiting Professor titulu. Dau
giau apie šio žymaus lietuvių 
mokslininko, visuomenininko ir 
publicisto gyvenimą parašyta 
Akademinio skautų sąjūdžio ir 
Vydūno jaunimo fondo išleistoje 
knygoje Steponas Kolupaila 
(Chicaga, 1974). 

Sovietinė-bolševikinė Lietuvos 
valdžia pasmerkė į Vakarus pasi
traukusius profesorius ir išbrau
kė juos iš akademikų sąrašo. 
Dabar tasai sprendimas panai
kintas, mirę akademikai reabili
tuoti. 1988 metų spalio mėnesį 
sovietinės Lietuvos Ministrų 
taryba ir Mokslų akademijos pre
zidiumas priėmė nutarimą, kad 
minėtųjų penkių jau mirusių pro
fesorių atsiprašoma ir jie vėl 
įrašomi į akademikų sąrašą. Ta 
proga Mokslų akademijos lei
džiamas žurnalas Mokslas ir 
technika (1989 Nr. 1) paskelbė is
toriko Algimanto Liekio straips
nį „Po 45 nutylėjimo metų..." 
apie penkių akademikų: Mykolo 
ir Vaclovo Biržiškų, Vinco Krė
vės-Mickevičiaus, Stepono Kolu
pailos ir Prano Skardžiaus gy
venimą ir jų mokslinius bei pro
fesinius darbus. Profesoriui Kolu
pailai skirtas puslapis su antraš
te — „Tėvų žemei — Lietuvai", 
imta iš jo stambaus veikalo Bib-
liography of Hydrometry (JAV, 
1961, 975 psl.) dedikacijos. Be 

Profesorius Steponas Kolupaila. Dailininko Juozo Penčylos šaržas („Naujoji 
Romuva", 1932 m. vasario mėn. 14 d., Kaunas). 

kitų Stepono Kolupailos darbų, 
paminėta, kad 1923 metais jis 
įsteigė ir ilgą laiką vadovavo 

Susisiekimo ministerijos Hidro
metriniam biurui, padėjusiam 
pagrindą sistemingam Lietuvos 

vandenų tyrimui. Atstovavo Lie
tuvai tarptautinėse hidrologijos 
konferencijose Vakarų Europoje, 
JAV-se ir Šiaurės Afrikoje. 
Nenutylėta profesoriaus veikla ir 
Lietuvos skautų organizacijoje: 
„Jis — ir visuomenės auklėtojas, 
aktyvus jos veikėjas". Prisimin
tina, kad Stepono Kolupailos 
dėka pasaulio hidrologijoje įsi
galėjo maksimalaus debito skai
čiavimo metodas, vadinamas 
„Lithuanian method". Visos pen
kios biografinės apybraižos is
toriko Algimanto Liekio parašy
tos rūpestingai ir su pagarba Lie 
tuvos profesoriams, pasitrauku
siems į Vakarus nuo bolševikinio 
teroro. 

Pasirodžius minėtajai knygai 
Steponas Kolupaila, po metų ir 
vilniškis Gimtasis kraštas iš
spausdino recenziją (1975.9.25). 
Tada recenzentas turėjo rašyti 
pagal reikalautą partinę liniją, 
tad ir mirusiam profesoriui Kolu
pailai prikišo: „Palankiai atsi
liepdamas apie vertingiausius 
Lietuvos mokslininkų darbus, po
puliarindamas juos, profesorius 
vis dėlto nepajėgė atsikratyti 
daugelio ,vaduotojiškos' spaudos 
skleidžiamų melų, įsigytos prie
tarų naštos (pvz., 1963 m. jis — S. 
Kolupaila — rašė, kad Lietuvoje 
didėjąs... skurdas)". Mat profeso
rius Kolupaila ne kartą aiškino 
Draugo skaitytojams, kokia siau
binga padėtis okupuotoje Lie
tuvoje. Pagaliau persitvarkymas 
ir Sąjūdis Lietuvoje leidžia 
skelbti tiesą apie praeitį Deja, 
profesorius Steponas Kolupaila 
to nebesulaukė. Už trejų metų 
žymėsime šimtą metų nuo jo 
gimimo Tuminiškių dvarelyje, 
Latgaloje (ne kaime, kaip kai kur 
rašoma). 

Lietuvos fotografo Romualdo Rakausko nuotrauka iš jo meninės fotografijos ciklo „Žydėjimas", 1978. 

Marija Stankus-Saulaitė 

Lietuva 1989 pavasarį 

'-•r- Lietuva kelyje į laisvę • .̂  

(Atkelta iš 2 psl.) 

Šių metų pradžioje buvo iš
kilęs protestas dėl Europos 
parlamento atstovų apsilanky
mo Lietuvoje. Tą jų apsilanky
mą suorganizavo buvęs Baltų 
tarybos ir VLIKo atstovas prie 
Europos parlamento Algis Klir 
maitis. J is išgavo iš Sąjūdžio 
Seimo tarybos įgaliojimus veik
ti ir toliau prie Europos parla
mento Strasbourge, tač iau da
bar jau Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio vardu. Sąjūdžio Seimo 
tarybos nario Alvydo Medelins-
ko nuomone, t a s parlamentarų 
iš Europos parlamento apsilan
kymas buvo teigiamas, nes ta i 

fr>To: K. l&uza&.dL 

Profesorius Steponas Kolupaila dalyvauja kuro ruošimo talkoje Kempteno lie
tuvių stovykloje, pokario Vokietijoje. 1946 metų gruodžio mėnesį. 

Nuotrauka Kazio Daugėlos) 

buvo oficialus Sąjūdžio pripaži
n imas ir jo išėjimas į ta rp tau
t ines erdves. 

Šių metų balandžio 26-28 die
nomis Lietuvos mokslų aka
demija ir Sąjūdis Kaune organi
zuoja mokslinę konferenciją, j 
kurią kviečiami l ietuviai profe
soriai iš Amerikos. Tos konfe
rencijos t ikslas — ruošt is atgai
vinti Kauno Vytau to Didžiojo 
universi tetą. 

Lietuvos Laisvės Lyga, nežiū
r int to , kad savo 1988 metų 
liepos 3 dienos programiniame 
dokumente išvardijo nemažai 
sąlygų, kurias įgyvendinus „bus 
sudarytos prielaidos Lietuvos 
suverenumui ir nepriklausomy
bei a t s t a ty t i " , dabar be jokių 
sąlygų ir be jokių prielaidų 
reikalauja, kad Lietuva tuojau 
pat a ts iskir tų nuo TSRS. Šių 
metų sausio 10 dieną Vilniuje j i 
surengė mitingą, į kur į susi
r inko apie 10 tūks tanč ių žmo
nių. Kalbėtojai reikalavo Lie
tuva i nepriklausomybės, pa
smerkė LKP CK sekretorių 
Algirdą Brazauską ir visus tuos, 
kur ie reikalauja suvereniteto, 
n e p a s i s a k a n t už L i e t u v o s 
išėjimą iš TSRS sudėties. 

Absoliuti dauguma Lietuvoje 
gyvenančių l ietuvių buvo įsi
t ikinę, kad dabart inėje Sovietų 
Sąjungos tarptautinėje ir vidaus 
politikos situacijoje tokie reika
lavimai ne t ik k a d nesugrąžins 
Lietuvai tikrosios laisvės ir 
nepriklausomybės, be t iššauks 
stiprią Maskvos reakciją ir bus 
sulikviduoti visi judėjimai, j au 
spėję pasiekti t iek daug gražių 
ir reikšmingų laimėjimų. Todėl 
iki Lietuvos Pe r s i t va rkymo 
Sąjūdžio Seimo t ik ta i iki 10% 
lietuvių palaikė Lietuvos Lais
vės Lygą ir j au t ė jai simpatijas. 
Tikta i Sąjūdžio dėka, įvykus jo 
ir Lietuvos Laisvės Lygos su
artėjimui, ir pastarosios autori
tetas Lietuvoje išaugo. Sąjūdžio 
Seime kaip delegatai dalyvavo 

ir Lietuvos Laisvės Lygos Tauti
nės tarybos nariai, o tos Lygos 
lyderio Antano Terlecko kalba 
didžiulėje salėje sukėlė ovacijas. 
Tame Sąjūdžio seime, vieno 
dalyvio nuomone, visi — nuo Al
girdo Brazausko iki Antano Ter
lecko prisidėjo prie laisvės 
reikalo. Pridėsiu ir nuo savęs: 
prie to paties reikalo nemažai 
prisidėjo ir tame Seime svečio 
teisėmis dalyvavęs Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
n inkas dr. Vytautas Bieliaus
kas. 

Anksčiau šiame straipsnyje 
jau cituoto rašytojo Kazio Sajos 
žodžiais tariant: ,.ir mes, ir jie 
[LLL] siekiame tų pačių tikslų. 
Skiriasi tik priemonės. Sąjūdis 
Lygą energingai gynė rugpjūčio 
28 dieną. Norime gražaus sugy
venimo. Tačiau Lyga Sąjūdį vis 
t iek kritikuoja ir net dergia". 

Savo programoje Sąjūdis pa
brėžia, jog jis yra nepavaldus 
jokiems valdžios organams. J is 
tik palaiko dialogą su tary
biniais ir partiniais organais, 
remia jų darbą, įgyvendinant 
valstybinį ir kultūrinį Lietuvos 
suverenitetą. Sąjūdis visu griež
tumu smerkia Molotovo-Rib-
bentropo 1939 metų slaptus 
susitarimus. Jis siekia pašalinti 
stalinizmo ir brežnevinės stag
nacijos padarinius, įgyvendinti 
viešumą ir demokratiją, socia
linį teisingumą ir konstitucines 
garantijas, sutvarkyti Lietuvos 
ūkį. 

Deja, Sąjūdžio viduje, atrodo, 
įvyko skilimas: viena dalis ir 
toliau akcentuoja visiško suve
reniteto Lietuvai siekimą, kita 
dalis, kaip ir Lietuvos Laisvės 
Lyga, — jau dabar Lietuvos 
nepriklausomybės a tkūr imo. 
Kada Lietuvoje vyksta tokie su
dėtingi reiškiniai, mums čia, išei
vijoje, reikėtų būti labai atsar
giems su kategoriškomis išva
domis ir jokiu būdu jų neramstyti 
vienu kitu atsitiktiniu faktu ar 

Ta Lietuva praėjo, 
dabar kita: 
nuozulnumoj geltonos gėlės 
ir palaukė rausva, 
erdvė žalia. 

Kadaise piešėm tokią 
vaikų sapnais: 
namai, turėję būti mūsų, 
takai, kuriais jie randami, 
ir mūsų jaunas balsas. 

Visa skaudi jaunystė 
lenkė ten: 
kaip išvažiavom, 
taip sugrįžti — 
savi, neprarasti, 
nepasimetė. 

lyg viso to nebūtų buvę: 
nei jiems baltos grėsmės 
pražūti, 
nei mums — pakeisti ilgesį 
savim. 

Tačiau, 
dar ne visai, 
dar ne dabar, 

kol visa čia užbūrę laiko -
jaukus kasdienis žingsnis 
jau įprasta gatve, 
įsisenėjusi mintis 
nusistovėjusia linkme, 
silpnėjusi viltis 
ir ta išblyškus saulė, 
kuriai giesmes giedojom, 

kol visa ten 
ne taip — 
be mūsų balso ūžesys. 
minia be mūsų veido. 
kėlimas iš vidaus, 
ne iš šalies, iš tolių, 
ne iš čia, 
kur pramatyta ateitis 
pagal save, 

nes visa ten 
kitaip ir ne visai, 
ir visa čia dar bijo, 

. 

nes vienąkart jau viskas dingo 
ir antrąkart širdis baikšti. 

Vytautas Skuodis 

nuogirda. 
Iš to, kas buvo aukščiau pasa

kyta, matyti, jog mūsų išeivijoje 
vis dar girdimi tvirtinimai, jog 
Sąjūdis yra valdžios įrankis, todėl 
jis nėra vertas pasitikėjimo, 
neturi jokio pagrindo. Tiesiog 
buvo koktu skaityti viename 
mūsų laikraštyje straipsnį, 
puolanti Sąjūdžio informacijos 

Nuotrauka Jono Kuprio 

atstovę Chicagoje. Amerikos lie
tuvaitę Ritą Dapkutę, nedvipras
miai duodant suprasti, jog ji čia 
atlieka sovietams Trojos arklio 
vaidmenį. Labai gerai, kad Lietu
vių balsas apgynė šios šaunios lie
tuvaitės gerą vardą, išspausdin
damas dr. Kazio Eringio straips
nį „Moralinės savinaikos akligat-
viuose". 

6. O ką galvoja Maskva? 

Tai, kas dabar Lietuvoje vyks
ta, Maskvai, žinoma, labai nepa
tinka. LKP CK sekretoriui Algir
dui Brazauskui, jeigu jis tose pa
reigose išsilaikys, dar daug kartų 
teks vykti į Maskvą aiškintis. 
1988 metų lapkritį Michailas 
Gorbačiovas pasakė jo pirmtakų 
seniai nuvalkiotą frazę, jog 
Nepriklausomybės metais Lie
tuva buvo atsilikusi šalis. Atseit 
tik įsijungusi į TSRS ji pasidarė 
nebeatsilikusi. I tokius ir pana
šius tvirtinimus savaitraščio Lite
ratūra ir menas šių metų antra
jame numeryje buvo duotas toks 
atsakymas: ,.Nė supuvusio kiau
šinio lukšto nevertos šmeižikiš
kos, gryniausiu šovinizmu tren
kiančios pastangos iškraipyti is
torinę tiesą Pabaltijy ir pliaukš
ti nesąmones apie jį. tarsi apie 
kokį skurdo regioną. į kurį 
paskui neva buvo transportuoja
ma gerovė ir kultūra". 

Ryšium su Lietuvoje vykstan
čiomis demonstracijomis ir lais
vės reikalavimais Gorbačiovas 
šių metų vasarį pareiškė, jog ..na
cionalistams ir ekstremistams 
bus duotas tinkamas atkirtis". 
TSKP organas Pravda apkaltino 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdį 
noru atskirti Pabaltijo valstybes 
nuo Sovietų Sąjungos. Puola Są
jūdį ir kita centrinė Maskvos 

(Nukelta į 4 psl.) 
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Šeši aktoriai, keturiasdešimt penki eilėraščiai 
„Etched in Amber" — lietuvių poe

zija anglų kalba. Arts Club Tbeatre, 
Inc., spektaklis Our Lady of Vilnius 
(Aušros Vartų) parapijos patalpose, 
Manhattan, New York, vykęs nuo 
1989 metų sausio 29 iki vasario 12 
dienos. 

Pilna salė. Keturios aktorės, du 
aktoriai. Keli autoriai? Kai kas 
versta autorių priežiūroje, kai 
kas versta (daugiau nei dvidešim
ties) vertėjų, kai kas jau net ir ne
versta į anglų kalbą — kai kas jo
je jau ir sukurta. 

Ar turėtume nustebti, kad, jau 
pilnai susipažinus (ar turėjus 
susipažinti!) su nuolat, kasdie
nybėje, mus čia. Šiaurės Ame
rikos žemyne, kaskart tampriau 
apjuosiančia anglų kalba, ja jau 
bylojame ir grožinėje literatūroje? 

Ir originalioji poezija, ir ver
timai šioje itin visus pradžiuginu
sioje popietėje — nes nuo scenos 
mus pasiekiantis gyvas žodis 
visada yra nei į skaidriausią pa
dangę kylanti mėlyna paukštė — 
tapo kaip tik tikrų tikriausiąja 
poezijos švente. 

Tai — Arts Club Theatre. Jo va
dovai — Arūnas Čiuberkis, estė 
režisierė Linda Pakri ir (šio pasta
tymo režisierė) režisierė Rasa 
Allan Kazlas. Vasario 12 dieną 
matytas antrą valandą po pietų 
prasidėjęs spektaklis buvo jau 
aštuntas (taigi jų paskutinis) 
pasirodymas šioje aplinkoje (ti
kėkime, kad tai ne suvis pasku
tinis: su šia programa dera pasi
rodyti ir plačiau!). 

M. D. Poole, Kyle McMahon, 
Andrea Mead, Mary E the l 
Schmidt (aktorės) ir Ronald Dre-
wes bei Robert Ruffin (aktoriai) — 
kiekvienas buvo skirtingai savi
tas menininkas, kiekvienas jų 
turtino įdėmiai juos sekančius 
klausytojus gaivia, nemeluotai iš
gyventa poezijos kalba, subtiliai 
praturtinančiu skirtumu. 

Visiems šios pastangos organi
zatoriams, rėmėjams ir vakarų 
bei popiečių programų atlikėjams 
ir jų pagalbininkams, kruopš
tiems programos atrinkėjams ir 
šitokio kultūrinio peno mums, 
svečiams, pateikimo įgalinto-
jams: didelis — „Ačiū!". 

Leonas Lė tas 

Apreiškimas 
Sekmadienis, vėlyva jo popietė 

(1989 metų sausio 28 ar 29 diena 
— mano laikrodis buvo sugedęs) 
buvo praleistas kartu su Arts 
Club Theatre, Inc., pelno ne
siekiančiu kultūriniu sambūriu, 
kuriam vadovauja baltų kilmės 
amerikiečiai. Tai vėl buvo ap
reiškimas. Apreiškimas šį kartą, 
bet dar prieš Genezę — su mano 
prisiminimais jų pastatytos An-

Arts Club Theatre , Inc., New Yorke pabaltiečių {kurto teatrinio kolektyvo akto
riai, dalyvaujantys lietuvių poezijos spektaklyje — „Etched in Amber": (iš kairės) 
Kyle McMahon. Andrea Mtad. M. D. Poole, Mary Ethel Schmidt, Rober t Ruf
fin, Ronald Drewes. Ši programa bus rodoma Chicagos ir apylinkių visuomenei 
Pasaulio lietuvių centre . Lemom, Illinois, š iandien ir ry toj . 

Kas iš to! Na, tau pasakyt, kas 
iš to — aš jau pasakiau. Ką čia pa
galiau kalbi? Kalbu apie būrį 
talentingų aktorių, daugiausia 
airių-amerikiečių, dainuojančių 
ir šokančių, kartais lietuviškai. 
Kaip mano močiutė būtų juoku
sis. Puiku, įdomu. Bet jeigu tu no
ri, kad aš tau pasakočiau apie 
juos arba poeziją, tai aš turiu atsi
sakyti. Skaitykit toliau, draugai, 
ištraukas iš šios stebuklų pilnos 
medžiagos: 
A revelation — 
Restlessness in the north 
Moved glaciers, 
Agony was born. 

Leonardas Andriekus, 
„Vabzdys gintare" 

Hieroglyphs for the eye and ear, 
amorous rings. 

A sound reverberated iniuard, 
sculpturing our time, 

The flicker, flutter, tivitter ofour 
language. 

Czeslaw Milosz, „Žinios" 

It has been raining for thirty 
years. 

I did not prepare for the journey. 

Robert M. Kerr igan 

tano Škėmos dramos „Pabu
dimas", baltų egzistencialistinės 
dramos klasiko, tyrinėjančio tam
siosios epochos nihilizmą. 

Ką! — gana, ką čia kalbi, aš tik 
ką buvau benaudojąs šį lapą 
užkurti ugniai arba įvynioti žu
viai. Ne, nedaryk to. Sustok, 
pasižiūrėk, pasiklausyk, pa
skaityk! Aušros Vartų parapijos 
bažnyčios, 570 Broome Street, 
Manhattane, rūsyje Arts Club 

Theatre, vadovaujamas režisierės 
Rasos Allan Kazlas, pastatė lie
tuvių poezijos spektaklį, su visais 
tekstais išverstais į anglų kalbą, 
įskaitant mistinę, egzistencinę 
Leonardo Andriekaus kūrybą, 
kanadiečio Raymond Filip ir dau
gelio kitų lietuvių poetų. Ir dar 
įjungė dviejų Nobelio literatūros 
premijos laureatų tekstus — 
Joseph Brodsky ir Czesiaw 
Milosz. 

Arts Club Theatre, Inc., pabaltiečių 
teatrinis kolektyvas, šį savaitgalį 
atvykęs iš New Yorko j Chicagą, pa
teiks „Etched in Amber" lietuvių 
poezijos anglų kalba spektaklį Pa
saulio lietuvių centre, Lemonte, šian
dien, balandžio 8 dienos vakare, 7:30 
v.v. ir rytoj, balandžio 9 dieną, 2:30 
v. p.p. Chicagos ir apylinkių lietuviai 
turės progą pirmą kartą išgirsti ir 
pamatyti šią JAV rytiniame pakraš
tyje jau pagarsėjusią teatrinę trupę, 
kurios vienas iš vadovų yra aktorius 
Arūnas Čiuberkis. Rezervacijoms 
skambinti (312) 257-8787. 

Algimantas Kezys Ročesteryje 
(Atkelta iš 1 psl.) 

ir vertinti kvietė amerikiečius 
meno kritikus ir taip mėgino at
skleisti lietuvių menininkų dar
bus menu besidomintiems ameri
kiečiams. Ne vienu atveju jam tai 
ir pasisekė. Vėliau tą savo mintį 
emė plėsti. Pradėjo telkti visur 
išsiblaškiusių mūsų dailininkų 
darbus, sudarė lyg skersinį lietu
viškos dailės pjūvį ir ėmė jį 
plačiau rodyti ir saviems, ir ki
tiems. Ypač stengėsi rodyti ki
tiems. Gal pats didžiausias to pjū
vio rodymas buvo Toronto Kultū
ros kongreso metu. Tenai toji pa
roda buvo rodoma kanadiečiams 
vienoje Toronto meno galerijų, o 
paskum saviesiems Mississaugo-
je. Kankinių parapijos patalpose. 
Vėliau ją vežiojo po kitus miestus, 
visur sukeldamas gyvą dailės mė
gėjų susidomėjimą, o dažnoje vie

toje palikdamas po keletą, o gal 
ir po keliolika paveikslų. Lanky
tojus domina dar ir tai, kad vieno
je vietoje gali pamatyti darbus 
dailininkų, gyvenančių ne tik čia, 
Amerikoje, bet ir Prancūzijoje, 
Vokietijoje, Švedijoje, Lietuvoje, 
Australijoje ir dar dievažin kur. 
Pagal Algimanto Kezio žodžius, 
tą parodą sudėdamas, j is norėjo 
parodyti, kad menas gali būti ir 
tautinis , ir bendražmogiškas. 
Tautinis gali būti temomis ir tų 
temų dėstysena. Čia pavyzdžiu 
gali eiti Magdalena Stankūnienė 
ir Veronika Švabienė. Salia to, 
kiekviena tauta turinti ir savą, 
skirtingą nuo kitų spalvų skalę. 
Kai kurių dailininkų tautybę esą 
galima atspėti iš jų darbus domi
nuojančių spalvų. Iš tokių lietu
vių j is paminėjo Anastaziją Ta
mošaitienę ir Janiną Marks. Esą 

Arts t ' l ub Th«'Ht-#\ Ine .iktor^s <1H 
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ir dailininkų, o tokių daugiausia, 
kurių darbai visiškai nešneka 
apie savo kūrėjo tautybę. Tuos 
Algimantas Kezys ir vadina 
bendražmogiškais. Ir dar, Aušra, 
nors prabėgomis noriu paminėti 
to vakaro nuotaikingą smulk
meną: Algimantui Keziui prieš 
ne visą mėnesį buvo suėjusi ka
pa metų, tai parodos atidarymą ir 
Cityscapes sutiktuves rengėjai 
sumanė užbaigti tos sukakties 
priminimu, lyg norėdami primin
ti, kad laikas su mumis nežaidžia 
ir vargu ar norės palaukti, kol 
mes užgaištus darbus pabaig
sime. Visi sugiedojo „Ilgiausių 
metų", o rengėjos įnešė žibantį ne 
žvakėmis, bet liepsnojantį šešio
mis skalomis sukaktuvinį tortą. 
Pasirodė, kad senas lietuviškas 
skalas vienu įsikvėpimu nebuvo 
taip lengva užpūsti. Liepsnojan 
čios skalos tai ne šių laikų 
mirkčiojančios žvakės 

0 dabar, Aušra, leisk žengtelėti 
atbulam. Ką ligi šiol pasakojau, 
vyko vakare, dabar noriu grįžti į 
dieną, kuri pasitaikė, visiškai ne 
pagal metų laiką, ypačiai graži ir 
šilta. Ročesteryje nėra kokių 
architektūros stebuklų, bet mies
tas yra miestas, o menininko akis 
visur gali užtikti dėmesio vertų 
kampučiu, kurių eilinis žmogus 
nesugebi net pastebėti. Kai su 
būreliu talkininkų sudėliojom pa
rodą, pasiūliau paganyti akis 
po mūsų ..didmiesčio" centrą. 
Išėjom, dairf-mės po tas vietas, 
kurios, mano ^alva, galėjo būti 
kiek įdomesnes pirmą syk) čia 
užklydusiam Netrukus jo akis 
užkliuvo už sudegusios bažnyčios 
kevalo Bažnyčios, kuri gal ir vie
no kito lietuvio gyvenime yra 
jmynusi savo dvasines pėdas. Kai 
apie penkiasdešimtuosius metus 
buvę Europos dypukai telkėmės 
Ročesteryje, ja valdė pranciško
nai, ir sekmadienių mišios joj pra
sidėdavo labai anksti, gal kokią 
ketvirtą valandą. Dėl tos tvarkos 
atvykėlių jaunimas buvoja labai 
pamėgęs. Šeštadienio vakarais jie 
susimesdavo pasilinksminti, po to 
nueidavo į ankstyvąsias pranciš-

Rita Markelytė-Dagienė 

Ritos Markelytės-Dagienės koncertas 
Balzeko Lietuvių kultūros mu

ziejus Chicagoje rengia Ritos 
Markelytės-Dagienės koncertą, 
kuris įvyks sekmadienį, balan
džio 16 dieną, 3 v. p.p. muziejaus 
patalpose. Solistė dainuos Bacho, 
Brahmso, Schuberto, Mahlerio, 
Gruodžio ir savo pačios kūrinius. 
J a i akompanuos Celeste Rue. Šis 
koncertas užbaigs šio sezono 
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jaus muzikos ir dailiojo žodžio 
kamerinių koncertų seriją. 

Rita Markely tė-Dagienė — 
įvairiopai muzikoje išsilavinusi 
solistė. Bakalauro laipsnį iš 
muzikos įgijo Illinois universitete 
Chicagoje, o magistro laipsnį 
kompozicijoje pasiekė Roosevelt 
universitete. Per savo studijų 
metus Rita y ra laimėjusi daugelį 
stipendijų ir buvo žinoma kaip 
kylanti jauna kompozitorė. 

Ritos Markelytės-Dagienės bal
sas, kurį pradėjo lavinti, įstojusi 
į muzikos fakultetą — sodrus ir 
švelnus kontraltas. Kaip solistė ji 
y ra dainavusi su universitetų 
chorais, Roosevelt universiteto 
operos teatre, New Opera Compa-
ny of Chicago. Įvairiuose koncer
tuose yra atl ikusi savo pačios 
sukurtas dainas. Šiuo metu ji 
dėsto Illinois universiteto muzi
kos fakultete. Rita yra praėju
siais metais mirusio rašytojo, 
žurnalisto Adolfo Markelio duktė. 

Teatras Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejuje 

Ateinantį sezoną, kuris prasi
dės spalio mėnesį ir baigsis 1990 
metų pavasarį, šalia muzikos 
koncertų Balzeko Lietuvių kul
tūros muziejuje matysime du 
scenos pastatymus lietuvių ir 
anglų kalba. Spalio mėnesį bus 
statoma Kosto Ostrausko „Ka
liausės mirtis". Šį vaidinimą 
režisuos Živilė Numgaudaitė-Šil-
galienė, o pagrindinę rolę vaidins 
Nijolė Martinaitytė. Antrasis pa
statymas bus paskelbtas vėliau. 

Tikimasi, kad Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejus virs Chicagos 
lietuviško teatro centru, kuris 
suburs į vienetą senuosius ir 
jaunuosius mūsų aktorius ir 
visus tuos, kurie domisi sceniniu 
menu. Be to, tikimasi pritraukti 
mūsų jaunuosius scenos mėgėjus, 
kurie jau dabar vaidina savo 
gimnazijų ir universitetų spek
takliuose anglų kalba. Bus de
dama daug pastangų pralavinti 
jų lietuvių kalbos tar t į ir intona
ciją. 

Statant lietuviškus dramos vei
kalus dvikalbiai, supažindinami 
amerikiečiai ir lietuviškai ne
bemokantys kelintos kartos šio 
krašto lietuviai su mūsų litera
tūra, o tuo pačiu ir mūsų kultūra. 
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jaus muzikos ir teatro meno 
programų vadovė yra aktorė Ni
jolė Martinaitytė. 

Lietuva kelyje 
į laisvę 

(Atkelta iš 3 psl.) 

spauda. Buvęs TSRS saugumo 
(KGB) šefas, pasilikęs TSKP CK 
politbįuro nariu Čebrikovas, ne
seniai vienoje savo kalboje taip 
pasakė: „Nepriklausomos nefor
malios organizacijos gresia pozi
tyviam socialistiniam darbui. 
Tarp tų, kurie sakosi palaiką 
Gorbačiovo ekonominio ir socia
linio persitvarkymo programas, 
yra nemaža antisocialaus ele
mento, kuris nori sukurti politinę 
opoziciją prieš komunistų par
tiją". 

Atrodo, jog slaptu Maskvos įsi
kišimu Sąjūdis, kaip kompartijai 

• pavojingiausia grėsmė, jau prade
damas smaugti. Sąjūdžio pinigai 
banke ir toliau pasilieka įšaldyti. 
Jau daromos kratos tose vietose, 
kuriose spausdinama Sąjūdžio 
informacija. įvesta cenzūra kai 
kuriems Sąjūdžio leidiniams. 
Nutraukta Sąjūdžio laidos „Atgi
mimo banga" transliacija televi
zijoje. Daroma daug kitų kliūčių 
Sąjūdžio veikimui. 

Maskvoje išleisti TSRS Minist
rų tarybos nuostatai, kur ie 
suvaržo spaudą, knygų leidybą, 
mokyklų darbą, privačią inicia
tyvą gamyboje. Armėnijoje, 
nežiūrint siaubingos stichinės 
nelaimės, buvo areštuoti tautinio 
judėjimo vadai, kurie tebeka-
linami ir dabar. Taigi lyg ir pra
deda pildytis kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus įspėjimas: „Stali
nizmas miega, bet jis nėra 
miręs". Ką tik paminėti ženklai 
rodo, jog jis jau pradeda atsibus
ti, t iktai dar neaišku, kuria koja 
iš savo guolio išlips. Jeigu kairią
ja — vargas Sąjūdžiui, Laisvės 
Lygai ir visai Lietuvai! Tada vėl 
mums tektų laukti pusę šimt
mečio dar vieno Lietuvos atgimi
mo... 
(Pabaiga ateinantį šeštadienį) 

Antano Vanagaičio . 
sukaktys 

Antano Vanagaičio mirties 40 
metų sukaktis buvo paminėta 
Chicagos „Margučio" radijo lai
doje. Antanas Vanagaitis mirė 

Antanas Vanagai t i s 
US90-1949) 

1949 m. kovo 10 d. Gulfport, 
Mississippi. Palaidotas Šv. Ka
zimiero kapinėse, Chicagoje. 

1990 m. gegužės 19 d. sukaks 
100 metų nuo Antano Vanagaičio 
gimimo. Vanagaitis, kuris 1924 
metais atvyko į JAV ir sudaręs 
Dzimdzi-Drimdzi grupę aplan
kė visas didesnes lietuvių ko
lonijas, buvo aktorius, daininin
kas , kompozitorius, dirigentas, 
žurnalistas, redaktorius ir vi
suomenės darbuotojas. Jis 1928 
metais pradėjo leisti Margučio 
žurnalą, o 1932 metais įsteigė 
Chicagoje „Margučio" radijo lai
dą. Dabartinis „Margučio" radijo 
vedėjas Petras Petrutis klausy
tojams pranešė, kad ateinančiais 
metais, minint Antano Vana
gaičio gimimo sukaktį, planuo
jama surengti jo kūrinių koncertą 
ir akademiją. Taipgi bus paruoš
tas ir išleistas specialus leidinys, 
atnaujintos ir išleistos Antano 
Vanagaičio prieškariniais laikais 
įdainuotos plokštelės. 

konų mišias ir, grįžę namo, jau 
guldavo be rūpesčio. Po keliolikos 
metų toji bažnyčia sudegė, ir 
paliko stovėti tik jos kevalas. 
Verslo žmonės planavo kevalą 
nugriauti ir jo vietoje pastatyti 
kokj pelną nešantį pastatą, bet 
sujudo miesto gyventojai. Iš pra
džių norėjo, kad bažnyčia būtų at
statyta. Kai neatsirado, kas ją 
atstatytų, išsiderėjo, kad ji būtų 
palikta, kaip yra, kaip vertingas 
architektūrinis paminklas. Taip 
ir paliko, tik aptvarkė, apsaugojo 
nuo irimo, sudėliojo geležines 
užtvaras, kad naktinis elementas 
nesisuktų joje lizdų, aplinkui tuš
čiame sklype įrengė skveruką. 
Nors į patį kevalą įeiti negalėjom, 
visi vartai buvo užrakinėti, nors 
mano paties akiai saulė buvo ne
geroj pusėj, Algimantas vis tiek 
prispragsėjo t u r b ū t keliolika 

nuotraukų. Jo akis ir vėliau rado 
dar keletą vietelių, vertų sprag
telėjimo. Kas žino, gal kada nors 
kurioje nors jo knygoje bus pa
gerbtas ir Ročesterio kamputis. 

Sekmadienio popietę, kai pa
rodos lankytojai, ne vienas nešini 
vienu kitu paveikslu, išsiskirstė, 
talkininkai vėl viską nunešė 
žemyn, o jis visą parodą susikro
vė į savo mažytį automobiliuką. 
Daug kas žiūrėjo ir stebėjosi, kaip 
visa ta paroda galėjo tilpti į tokią 
mažą mašinėlę. Bet tilpo, ir taip 
atsivėrė dar vienas Algimanto 
Kezio sugebėjimas: mokėjimas 
planuoti. 

Jį išleidome, o mes palikome 
praturtinti tuo, ką jis mums savo 
mažame automobiliuke atvežė. 

Ligi kada nors, 
Jurgis Jankus 

Dr. Jonas Balys 

Išeina naujas 
„Lietuvių tautosakos 

lobyno" tomas 
Žymusis mūsų tautosakininkas 

dr. Jonas Balys jau yra spaudai -
paruošęs naujausią savo veikalų 
serijos „Lietuvių tautosakos lo
bynas" tomą. Tai bus Suvalkiečių 
liaudies kūryba Amerikoje, šią 
antologiją sudaro patarlių, mįs
lių, dainų, pasakų ir sakmių 
tekstai, užrašyti iš Amerikos lie
tuvių 1949-1951 metais. Be to, 
knygoje pridėti atitinkami įvadai 
ir paaiškinimai apie visas tas 
tautosakos rūšis, kurie parašyti 
populiariai, tačiau dalykiškai, ir 
aprūpinti tinkama bibliografija. 
Tai bus tautosakos įvadas ir 
chrestomatija vienos knygos 
apimtyje. 

Ši naujausia dr. Jono Balio 
knyga pasirodys šių metų birželio 
mėnesio pradžioje. Nuolatiniams 
„Lietuvių tautosakos lobyno" 
serijos prenumeratoriams knygos 
kaina su persiuntimu yra 8 dole
riai. Knygai išėjus, jos kaina bus 
10 dolerių, su persiuntimu 11.25 
dolerių. Knygą galima jau dabar 
iš anksto iš Lietuvių tautosakos 
leidyklos užsisakyti, rašant: 
Lithuanian Folklore Publica-
tions, 1105 Chiswell Lane, Silver 
Spring, Maryland 20901. 




