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Išeivija nepriklausomos Lietuvos šviesoje

Atgavome neseniai nepriklau
somybę didelio pasaulinio įvykio, 
sukrėtimo proga. To neturėtume 
pamirėti. Dideli įvykiai turi 
teigiamą, kartais neigiamą įtaką 
mūsų valstybiškumui, ir gal todėl 
visuomet turėtume būti pasiruo
šę netikėtumams. Nebent šį kar
tą jau ilgesniam laikui būsime 
pakankamai stiprūs ir istorija 
bus mums palanki.

Istorija tačiau yra nepaklusni, 
ciniška visų nepasirengusių 
atžvilgiu, net negailestinga. 
Užtenka pažvelgti bent į praėju
sius dvejus šimtus metų, ir 
matysime, kaip istorija banguoja, 
turi savo ritmą ir kaip didelės, o 
ypač mažos valstybės yra kelia
mos, stumiamos ir nešamos ant 
įvairaus dydžio bangų be susto
jimo. Mums nuo jų net ap
sidrausti ne visada įmanoma. Ne 
visos jos mus paliesdavo, nes kai 
kurios vykdavo toliau nuo mūsų. 
Bet kas dešimt, dvidešimt penke
rius metus vis kas nors istorijoje 
iš pagrindų pasikeisdavo.

Neramumai Europoje po 1789 
metų Prancūzų revoliucijos tęsėsi 
26 metus, ieškojome Napoleono 
užtarimo. Po Vienuos kongreso 
1815 metais atrodė, kad ilgai bus 
ramu, tačiau praėjo vos penkioli- 
ika metų ir žlugo gudraus austro 
Metternich’o, monarchų gynėjo, 
era, o Lenkija ir Lietuva ta pro
ga mėgino sukilti prieš Rusijos 
monarchą, bet niekas nepadėjo.

Vos po aštuoniolikos metų 
(1848) — štai kita revoliucija 
Prancūzijoje, pasodinusi į sostą 
imperatorių 23-iems metams. Jo 
valdymo metais sujudo prislėgtų 
tautų sukilėliai — revoliu
cionieriai Italijoje ir Austro- 
Vengrijoje. Ir pas mus įvyko 
nepasisekęs sukilimas prieš Rusi
jos carą, kurio metu Prancūzijos 
imperatorius nepadėjo.

Po baisaus 1871 metų karo tarp 
Prancūzijos ir Vokietįjos atėjo 43 
metus trukęs ramesnis laikotar
pis. Tikėkimės, kad toks mūsų 
laukia dabar. Bet matyti, kad 
šiame šimtmetyje buvo daug blo

Kraujo kainos neleiskime
V • Vi •užmiršti

Naųjųjų metų dieną MacNeill- 
Lehrer Newshour programos už- 
sklandinei daliai buvo pakviesti 
šeši įvairūs Amerikos spaudoje ir 
televizijoje besireiškiantys ap
žvalgininkai ir viešojo gyvenimo 
komentatoriai — jiems uždavi
nys: pažvelgti į 1991-uosius 
metus ir išskirti bei aptarti 
reikšmingiausius jų įvykius. Po 
to, kai visi pokalbio dalyviai 
atliko „lūpinį patarnavimą” 
Sovietų Sąjungos žlugimui, kaip 
istorinio matmens įvykiui, kaip ir 
reikėjo tikėtis, jie tuoj pat 

giau negu praėjusiame. Tarp 
karų buvo vos dešimties, dvide
šimt metų kiek ramesni laikotar
piai. Atgavome nepriklausomy
bę, dideliam karui biagiantis, per 
kitą karą ją praradome penkias
dešimčiai metų. Ir nors vyko 
Korėjos, Vietnamo ir Irako 
sukrėtimai, jie mums nė kiek 
negelbėjo. Tik demokratėjimas 
Sovietų Sąjungoje sužadino 
viltį, paskelbėme nepriklauso
mybę, o nepavykęs sąmokslas 
Maskvoje atvėrė į ją plačiau 
duris.

Kodėl neramumai ir karai 
vyksta? Tai niekad nebus visiš
kai aišku. Sakoma, kad dėl eko
nominių priežasčių, dėl santvar
kų bei ideologijų apkaitas (demo
kratijos, nacionalizmo), įžeistos 
garbės, revanšo troškimo, avan
tiūrizmo. O gal ir dėl to, kad 
silpnas sustiprėja ir nebeišsiten
ka savo siaurame kailyje, ieško 
„Lebensraum’o”? Net ir susilpnė
jus, kaip buvo 1871 metais Pran
cūzijoje, buvo norima „atsigauti”, 
netektas žemės, mažas kaimyni
nes valstybes (Belgiją, Liuksem
burgą) vėl sau pasiglemžti. Pana
šiai, kaip ir Sovietų Sąjunga mus 
buvo prisijungusi 1940 metais, 
tik dabar vėl neteko.

Ką atneš rytojus? Viena aišku 
— istorijos bangos neaprims. Ar 
mūsų vėl kada nors, sakykim, po 
25 metų ar ilgiau, nepalies? Kaip 
tam pasiruošti? Kiek įmanoma 
tai padaryti?

Dabar būtų geras laikas apie 
tai pagalvoti mūsų įvairių sričių 
žinovams: kokios rūšies pasyvios 
ar aktyvios rezistencijos reikės? 
Kokios santarvės, kaimyninių 
valstybių išsirikiavimo, sutarčių 
ir ryžto mums būti pasiruošu- 
siems, drauge net ir gintis, 
reikėtų? Kad būtų galima už
bėgti iš anksto už akių ateinan
tiems sukrėtimams. Ir pasimo
kyti iš praeities klaidų, nors 
ciniška istorija su savo įprasta 
šypsenėle nuo to mus ir at
kalbinėtų. „ , „ , ,,Petras Melnikas

susitelkė ties tikrai reikšmingom 
praėjusių metų Amerikos gyveni
mo apraiškom: moterų ir vyrų 
reliatyvia padėtim kariuomenėje, 
darbovietėje, gatvėje, Clarence 
Thomas ir Anita Hill melodrama 
JAV senate, Willie Smith teismu 
Floridoje... Tik pats paskutinis 
Robin MacNeill savo pašneko
vams iškeltas klausimas buvo 
kiek įdomesnis: kokie trys įvykiai 
pernai kiekvieną iš jūsų asmeniš
kai giliausiai palietė? Programos 
dalyvis Clarence Page šitaip

(Nukelta į 2 psl.)
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Norėčiau su jumis pasidalyti 
viena kita mintimi, kurios iškyla 
šiandien, žvelgiant į pasikeitusią 
mūsų tautos valstybinę padėtį ir 
tolimesnę išeivijos ateitį. Kalbėti 
apie naują išeivijos rolę dar yra 
per anksti, nes padėtis Lietuvoje 
dar nėra tiek pakankamai nusis
tovėjusi ir susikristalizavusi, 
kad galėtume pilnai įžvelgti ir 
savo vaidmenį tolimesniame jos 
gyvenime.

Kažkas yra pasakęs, kad politi
koje įvykiai dedasi arba labai 
lėtai, arba labai greitai. Lietuvai 
jie nuo 1940 metų ligi 1991 metų 
dėjosi labai lėtai, o po šių metų 
rugpjūčio 21-08 — nepaprastai 
greitai. Nuostabiu — iš laiko per
spektyvos — būdu lietuvių tautai 
sugrąžinta jai teisėtai priklau
santi istorinė atsakomybė būti 
tikra Lietuvos valstybės šeimi
ninke. Jei sutiksime, kad tautą 
sudaro visi jos nariai, nesvarbu, 
kur jie bebūtų, tai tuomet dalis 
tos atsakomybės tenka ir išeivi
jai, nors jinai pačiose Lietuvos 
valstybės geografinėse ribose ir 
negyvena.

„Kiekvienas pasikeitimas mu
myse turi ir liūdną pusę, nes 
turime atsižadėti dalies savęs: 
turime mirti vienos rūšies gyve
nimui ir gimti — kitos”, rašė 
Anatole France. Kiekvienas di
desnis pasikeitimas žmogaus gy
venime sukelia įvairius jausmus 
bei nusiteikimus, kurie dažnai 
nuspalvina jo galvoseną bei jo 
elgseną. Lietuvai atgavus pilnu
tinę nepriklausomybę, pirmieji 
mūsų jausmai reiškėsi džiaugs
mu, euforija, entuziazmu. Juk 
buvo pasiekta tai, ko troškome, 
dėl ko gyvenome ir kovojome išti
są penkiasdešimtį metų. Todėl 
džiaugsmui ir euforijai buvo pa
grindo, ir tai buvo visai normalu.

Bet greitai visa tai pradėjo keis

Sausio tryliktoji Vilniuje

tis, kai atsimušėme į kietą gyve
nimo tikrovę. Pradėjome pamaty
ti, kad politinis nepriklausomy
bės pasiekimas buvo tik pirmasis, 
ir gal ne pats sunkiausias, žings
nis į pilnutinę laisvę ir valstybinį 
atsakomingumą. Be to, nemažai 
jis parėjo ne vien tik nuo mūsų 
pačių, bet ir nuo susiklosčiusių 
tarptautinių įvykių.

Penkiasdešimt metų viena nuo 
kitos atskirtos tautos dalys pra
dėjo artimiau bendrauti. Pa
jutome, jog tarp mūsų daug pana
šumų, bet laiko dulkės slėpė ir 
nemažai skirtumų. Noriu trum
pai priminti tik du momentus, 
kurie nuspalvina mūsų ryšius su 
Lietuva. Pirmasis: per visą oku
pacijos laikotarpį, o ypač pasta
raisiais keleriais metais išeivija 
į tėvynę žiūrėjo su pasididžiavi
mu ir didele viltimi, nes matėme, 
kaip ištvermingai ir pasišventu
siai buvo žengiama į valstybinę 
laisvę. Kitaip sakant, išeivija 
Lietuvą buvo suidealinusi, ją 
nuspalvinusi labai šviesiom spal
vom. Ir ji to buvo verta, nes vien
ingai siekė tikslo ir laimėjo. 
Šiandien, būkime atviri, kai ku
riais mūsų tautiečiais ir kai ku
riais reiškiniais Lietuvoje esame 
nusivylę, jų pilnai nesuprantame, 
ir jie mums kelia rūpestį. Neabe
joju, jog kai kuriais atvejais apie 
išeiviją panašiai galvoja ir lietu
viai tėvynėje. Ir tai turbūt dau
giausia kyla iš to, kad vieni kitus 
per mažai pažįstame, per mažai 
suprantame, ir vieni iš kitų per 
daug tikimės. Viliuosi, jog tie 
skirtumai sumažės ir sušvelnės, 
kai gyvenimas sunormalės, ir kai 
vieni kitus geriau ir arčiau 
pažinsime.

Antrasis momentas: dabartinis 
mūsų gyvenimas pasižymi skubo
tumu. Kad Lietuvoje skubama at
statyti politinį, ekonominį, kultū
rinį ir dvasinį gyvenimą, tai su
prantama ir natūralu. Bet čia 
mums skubėti nėra būtina, nes 
skubėdami galime padaryti klai
dų, kurias vėliau bus sunku ati-

Lietuvos konsulas Chicago’je Vaclovas Kleiza skaito čia spausdinamą paskaitą 
Ateities savaitgalio programoje 1991 m. lapkričio 16 d. Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, Chicago’je.

Jono Kuprio nuotrauka

taisyti. Apie tai dar užsiminsime 
vėliau.

Šiuo metu daug kalbame apie 
paramą ir talką Lietuvai. Tai 
sakydami, dažniausiai mintyje 
turime ekonominę ir materialinę 
paramą. Neneigsime, kad ji rei
kalinga ir būtina. Tačiau čia gal 
ir teisinga Juozo Ambrazevičiaus 
pastaba, kad „lietuvių nelaimė 
tebėra ta, kad jie praktiniame 
gyvenime arba veikia visai be 
plano, arba amžinai tik planuo
ja”. Panašių tendencijų matyti ir 
mūsų gyvenime. Tačiau apie Lie
tuvos ekonomiją ir mūsų ekono
minę paramą Lietuvai tegul 
kalba tos srities specialistai.

Bet ar nelabiau svarbi yra 
moralinė ir idėjinė parama tai 
tautos daliai, kurios charakterį ir 
žmogiškųjų vertybių sampratą 
sužalojo ilgi okupacijos metai? Ar 
ne čia turėtume dėti didesnes pas
tangas, nes mums turi rūpėti 
atstatyti ne tik Lietuvos kūną, 
bet ir jos dvasią. Žinome, jog 
Lietuvoje pasireiškia tokios nege
rovės, kaip stoka pagarbos ir 
mandagumo žmogaus žmogui, pa
vydas, netiesa, šiurkštumas san
tykiuose. Tai piktžolės, kurias 
pasėjo ir sistematingai ugdė oku
pacinis režimas. Tauta dėl to nėra 
kalta, tačiau dalis jos yra to pa
veikta. Čia išeivijai tenka neleng
vas uždavinys padėti visai tautai 
sugrįžti į krikščioniškąjį Vakarų 
pasaulį. Antra vertus, mūsų pa
galba reikalinga sustabdyti tas 
neigiamas Vakarų pseudokultū- 
ros apraiškas, kurios jau šuoliais 
pradeda veržtis į Lietuvą. Išeivija 
turėtų atsiriboti nuo šios menka
vertės kultūros platinimo bei 
skleidimo Lietuvoje. Tautai rei
kia padėti išlaikyti mūsų kultū
rines ir moralines vertybes, kad 
ateities kartos galėtų bręsti ir 

augti sveikoje aplinkoje.
Žvelgiant mums patiems į save, 

tektų peržiūrėti visą mūsų infras
truktūrą ir įvertinti, kiek jinai 
atitinka dabartinio gyvenimo 
reikalavimus. Ilgus metus mūsų 
veiklos ir mūsų darbų centras 
buvo čia, išeivijoje, nes Lietuva 
buvo okupuota ir bet kokie nor- 

/ malus ryšiai ir santykiai su ja 
buvo neįmanomi, o kartais visuo
menės net netoleruojami. Todėl 
mes susikūrėme savitą pasaulį, 
tęsėme ir išlaikėme tiek savo 
tradicijas, tiek ir organizacines 
struktūras. Tai mums sudarė 
saugią užuovėją ir padėjo išsilai
kyti svetimųjų jūroje. Gyvenome 
lyg mes būtume buvę tautos cen
tras ir ašis, apie kurią sukosi 
visas lietuviškas gyvenimas. To
dėl čia buvo ir pagrindiniai lietu
viškųjų organizacųų centrai, pa
vyzdžiui, Ateitininkų Federacijos 
valdyba ir taryba, Lietuvių skau
tų sąjungos vadovybė, įvairių po
litinių partijų centrai, kurie 
atstovavo ir kalbėjo visų ateiti
ninkų, visų skautų, visų partijos 
narių vardu. Panašiai turime ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, 
Pasaulio lietuvių centrą...

Šiandien visa tai staiga pasikei
tė. Iš centrines pozicijos pereina
me į šalutinę, nes centrai dabar 
jau Lietuvoje. Vieni tą lengviau 
priimame ir išgyvename, kitiems 
dar sunku prie to priprasti ir per
siorientuoti į naują situaciją. 
Pradedame galvoti, kad Ateiti
ninkų Federacijos valdybos vieta 
yra Lietuvoje, o ne čia. Sunkiau 
yra su politinėm partijom, nes ne 
visos jos turi savo atžalas Lietu
voje. Bet laikas ir tai išspręs. 
Galime ir turime klausti: ar tik
rai yra būtina Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, tokia, kokią ligi 
šio turėjome? Ar ir pats jos var

das yra tikslus? Ar šiandien yra 
tikslu centrą Lemont, Illinois, 
vadinti Pasaulio lietuvių centru, 
kai, logiškai žiūrint, pasaulio 
lietuvių centras turėtų būti 
Vilniuje, mūsų sostinėje? Gal tin
kamiau būtų jį pavadinti Išeivijos 
lietuvių centru, jei ir į tokį būtų 
galima pretenduoti? Panašiai 
teks persvarstyti ir kitų mūsų 
„pasaulinių” organizacijų bei 
institucįjų pavadinimus ir

Tenka pripažinti, kad Vyriau
sias Lietuvos išlaisvinimo komi
tetas pirmasis objektyviai įverti
no savo padėti ir, pasiekęs tikslą, 
nutarė savo veiklą sustabdyti. 
Panašiai turės pagalvoti ir kai 
kurios kitos mūsų organizacijos 
bei institucijos. Antra vertus, 
turime suprasti, kad lietuvybės 
išlaikymas ir mūsų išlikimas lie
tuviais čia ir toliau lieka vienu iš 
pagrindinių mūsų egzistencijos 
tikslų. Išeivija buvo, ji yra ir ji 
turi išlikti ateityje, nes Lietuvai 
visuomet reikės stiprios išeivijos. 
Šioje vietoje tektų sutikti su 
Romualdu Ozolu, kuris jau prieš 
keletą metų rašė:

Svarbu, kad išeivija neprarastų 
savo misijos Lietuvos atžvilgiu 
suvokimo. Išeiviai tikėjo ir tiki, 
kad jie gali ir turi mums padėti 
siekti laisvės ir nepriklausomybės. 
Tačiau mūsų laisvėjimas gali su
kelti iliuzijų, kad jų misija jau 
atlikta. Taip, Lietuvos likimas 
sprendžiasi pačioje Lietuvoje. 
Tačiau ši vienintelė žeme, kur 
Lietuva gedi būti, yra tokioje vieto
je, kur jai ir toliau grės nuolatinis 
pavojus. Tegul mūsų išeivija 
būna kupina šito jausmo ir noro 
saugoti, kiek pajėgs, šitą Žemę, 
netgi tada, kai ji taps nepri
klausoma

O ji šiandien jau yra nepriklau- 
Boma. Kol Lietuva buvo okupuo
ta, jautėme pareigą ir reikalą 
kurti ir daryti visa tai, ko tuomet 
negalėjo daryti Lietuva. Tai ne 
vienam iš mūsų buvo pagrindinis 
gyvenimo akstinas ir motyvacija. 
Šiandien yra pavojus, kad kūry
binis momentas ir procesas pas 
mus gali susilpnėti. Aišku, jis 
natūraliai mažės, jei išeivija 
mažės ir nepasipildys naujomis 
jėgomis. Tačiau privalome ir 
toliau skatinti bei puoselėti mūsų 
kultūrinį gyvenimą. Šiuo metu, 
atrodo, išgyvename krizę, nes 
kultūrinė stagnacija aiškiai yra 
palietusi mus. Tai įvyko turbūt 
dėl to, kad mūsų kultūrinės jėgos 
ir ištekliai mažėja ir kad iš 
Lietuvos atplaukianti kultūrinin
kų banga stipriai užliejo mūsų 
krantus. Mūsų organizuota kul
tūrinė veikla turėtų eiti dviem 
kryptim: 1) skatinti ir remti 
kūrybinį procesą visomis jo for
momis pačioje išeivijoje ir 2) su
daryti sąlygas atskleisti Lietuvos 
kūrybinius lobius šio krašto vi
suomenei. Atėjo laikas užbaigti 
koncertų, parodų ir pavienių me
nininkų iš Lietuvos pasirodymus 
mūsų salėse ir mūsų aplinkoje. 
Mūsų uždavinys — išvesti geriau
sias Lietuvos menines pajėgas į 
šio krašto koncertų sales ir meno 
galerijas.

Kaip minėjau, skubotumas yra 
dabartinio mūsų gyvenimo požy
mis. Tačiau mums čia skubėti 
nėra ypatingo reikalo. Čia minty
je turiu kai kur pasirodantį didelį 
užsidegimą visas kultūrines ver-

(Nukelta į 2 psl.)
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Pokalbis su Lietuvos Dailės muziejaus direktorium Romualdu Budriu

Lietuvos Muziejinio fondo įsteigimo reikalu
ALGIMANTAS KEZYS

Lietuvos Dailės muziejaus di
rektorius Romualdas Budrys, 
daugeli metų bendradarbiauda
mas su išeivijoje gyvenančiais 
dailininkais ir jų kūrybos 
globėjais, yra surengęs nemaža 
išeivijoje kūrusių dailininkų 
parodų. Jis rūpinosi ir kaupė 
užsieniuose mirusių dailininkų 
palikimus, domėjosi su Lietuva ir 
jos kultūra susijusiomis meno 
vertybėmis. Muziejinį darbą 
pradėjęs 1958 metais, kartu su 
šios srities entuziastu, ilgamečiu 
muziejaus direktorium Pranu 
Gudynu nuolatos rūpinosi Lietu
vos meno palikimo rinkimu ir jo 
apsauga. Nuo 1979 metų jis 
vadovauja Lietuvos Dailės muzie
jui, ir kaip aktyvus muziejininkas 
tais pačiais metais išrenkamas į 
tarptautine muziejų tarybą 
(ICOM — International Council of 
Museums). Tapęs jos nariu, jis 
dalyvauja tarptautinėse muziejų 
konferencijose, atstovaudamas 
ten Lietuvos muziejams. 1989 
metais Romualdas Budrys buvo 
pakviestas į Amerikos muziejų 
draugijos konferenciją, kur deta
liau susipažino su Amerikos di
džiaisiais muziejais ir galerijomis 
ir, žinoma, muziejiniu darbu 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Tada pirmą kartą jis susitiko su 
lietuvių išeivijos dailininkais 
Chicago’je ir jos apylinkėse. Ne
seniai jis vėl lankėsi Chicago’je, 
kur jis rūpinosi Lietuvos muzie
jaus fondo įsteigimu. Užklaustas 
apie šį jo sumanymą, jis taip 
kalbėjo:

Romualdas Budrys: Paly
dėdamas Vilniaus dailininkų 
grupine parodą, kuri buvo numa
tyta VLIK’o baigiamojo seimo, 
vykusio Chicago’je 1991 m.

Išeivija nepriklausomos 
Lietuvos šviesoje 

(Atkelta iš 1 psl.)
tybes bei finansus greičiau 
nukreipti į Lietuvą. Niekas nea
bejojame, jog Lietuvoje yra mūsų 
kultūrinių vertybių aruodas ir 
kad mes jį turime didinti. Tačiau 
sutikime, kad dar visa politinė 
padėtis nėra visiškai normali ir 
kad pati buvusioji Sovietų 
Sąjunga ir jos ateitis dar kelia 
rūpesčių ir abejonių. Verta prisi
minti ir lapkričio 11 dieną AFL- 
CIO suvažiavime Detroit’e pasa
kytus Lietuvos Aukščiausios Ta
rybos pirmininko Vytauto Lands
bergio žodžius:

... Mūsų valstybė vis dar tebėra 
pavojuje. Jūs žinote, kad Lietuvo
je tebelaikoma svetima kariuome
ne, kelianti papildomus politinius 
ir socialinius sunkumus. Jūs tu
rite žinoti taip pat, kad vėl 
prasidėjo teroro akcijos, susi
jusios, atrodo, su KGB sukurtu 
ginkluotu pogrindžiu.

Be to, man vis prisimena tos 
nuotaikos ir priekaištai po Antro
jo pasaulinio karo buvusiai Lietu
vos vyriausybei. Ją kaltinome ar
ba bent buvome nepatenkinti jos 
nesugebėjimu pramatyti ateitį ir 
nepasirūpinti, kad kai kurios 
mūsų kultūrinės vertybės ir re
sursai būtų išsiųsti į užsienį 
saugesniam laikymui. Turime 
sistematingai pradėti tas ver
tybes rinkti ir kaupti, kad jos 
nežūtų, jas palaipsniui perkeliant 
į Lietuvą, o taip pat tikėtis, kad 
dabartinė Lietuvos vadovybė pa
ruoš planą tolimesniam jų laiky
mui bei išsaugojimui. Pagaliau ir 
išeivija negali likti naualinta, 
save nuskrudinanti. Visa tai, kas 
padeda ar padės išlaikyti lietuvy
bės liepsnele išeivijoje, turi būti 
saugojama ir rodoma čia.

Lituanistinis švietimas ir toliau 
liks svarbiu uždaviniu mums, tuo

Romualdas Budrys Jono Tamulaičio nuotrauka

lapkričio 13 d., kultūrinėje pro
gramoje, čia lankantis Lietuvos 
Respublikos ministrui pir
mininkui Gediminui Vagnoriui ir 
jį lydinčiai delegacijai, aš turėjau 
ir kitą tikslą: susitikti su išeivijos 
meno kūrėjais, o ypač meno glo
bėjais ir puoselėtojais ir ap
tarti abipusius mums rūpimus 
klausimus.

Jūs dažnai girdite ir skaitote 

labiau, kad juo susidomėjimas ga
li padidėti. Todėl didesnė parama 
mūsų mokykloms ir tobulesnės 
mokymo priemonės bus reika
lingos ir ateityje. Tik klausimas, 
ar JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo tarybai ir toliau reikės 
užsiiminėti vadovėlių leidimu? 
Tą galbūt bus galima atlikti ir 
Lietuvoje.

Pasikeitimas studentais tarp 
Lietuvos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių, o ypač gimnazijos 
amžiaus moksleiviais, būtų 
naudingas, jei ne visų mokslo 
metų laiku, tai bent vasaromis. 
Didesnis Lietuvos jaunimo skai
čius, atvažiavęs čia, susipažintų 
su mūsų gyvenimu, pastovyklau- 
tų ir pabendrautų su mūsų jauni
mu, o taipgi pamatytų Vakarų 
pasaulį. Tai yra lengviau ir 
pigiau padaroma, negu jų buvi
mas čia ilgesnį laiką.

Iškils klausimas ir dėl Vasario 
16 gimnazijos Vokietijoje. Ar ši 
mokykla tebebus reikalinga mū
sų jaunimui, kai kelias į Lietuvos 
mokyklas bus laisvas? O gal ji 
galės tapti ta vakarietiška sala, 
į kurią atvažiuo ir Lietuvos, ir 
išeivijos jaunimas ne tiktai siekti 
mokslo, bet ir pabendrauti ir per
siimti vakarietiškąja mąstysena, 
kurios taip reikia Lietuvai? Tai 
vis klausimai ir uždaviniai 
ateičiai.

Ir pagaliau tektų dar prisimin
ti vienu kitu žodžiu tą naują 
rūpesti, kuris iškyla ir iškils pas 
mus, o jau dabar yra ypačiai 
jaučiamas Chicago’je. Tai mūsų 
požiūris ir bendravimas su tais 
tautiečiais, kurie atvyksta į šį 
kraštą ilgiau pabūti ar čia ap
sigyventi. Kokia mūsų 
atsakomybė ir pareiga jų at
žvilgiu? Kokią paramą, tiek 

raginimus iš Lietuvos padėti 
atsikuriančiai Lietuvai, atstatant 
jos ekonomiją, ir kita materialine 
pagalba paremti Lietuvos žmo
nes. Mano supratimu, pirmiausia 
nevalia pamiršti dvasinio atgimi
mo. Iš esmės Lietuva išsaugojo 
savo dvasinės kultūros didžiąją 
paveldo skrynią, kurioje gausiai 
sudėta mūsų kalba, tautosaka, 
papročiai, tradicijos, meno ir

moralinę, tiek materialinę, mes 
galime jiems suteikti? Ar už tai 
turėtų būti atsakinga kokia nors 
organizacija, institucija, ar pa
vieniais asmenys? Ar turime 
daryti skirtumą tarp tų, kurie čia 
atvažiuoja geresnio gyvenimo ieš
koti, ir tų, kurie tam turi kitas 
rimtas priežastis? Keliu tuos 
klausimus ne tam, kad šiandien 
rastume jiems atsakymus. Keliu, 
kad mes pradėtume objektyviau 
galvoti, kalbėti, diskutuoti, gal 
net specialius pokalbius tuo 
reikalu sukviesti. Norime ar 
nenorime, čia atvykusieji yra 
mūsų tautos dalis, o jei esame at
sakingi už visumą, tai esame at
sakingi ir už jos dalį. 
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istorijos paminklai ir visa, kas 
sudaro mūsų tautos kultūrą, kuri 
vienija likusius tėvynėje ir 
pasklidusius po platųjį pasaulį 
išeivijoje.

Bibliotekose sukauptos knygos, 
muziejuose eksponuojami meno ir 
kultūros istorijos paminklai 
žadina taurius jausmus, stiprina 
dvasią, ugdo valią, padeda mums, 
o ypač mūsų jaunimui apsivalyti 
nuo kasdienybės gimdomo abe
jingumo, dvasinio stingulio ir nuo 
mus užplūstančio industrinės 
pseudokultūros kičo, kuris ateina 
iš Vakarų kartu su narkomanija, 
grubumu ir kitokiu moraliniu 
degradavimu. Tokių reiškinių ir 
Lietuvoje jau yra.

Todėl, norėdami pakelti Lietu
vą, o ypač mūsų jaunimą dvasi
niam ir kūrybiniam atgimimui, 
pirmiausia turime sutelkti visas 
pastangas dvasiniam ir morali
niam auklėjimui, nes tik dvasiš
kai turtinga ir kūrybiškai susitel
kusi jaunoji karta išsaugos mūsų 
tautinį savitumą, savo gerąsias 
tradicijas, žodžiu, tai, kuo mes 
unikalūs ir įdomūs pasauliui. 
Šviesiausi išeivijoje gyvenantys 
tautiečiai tai puikiai supranta.

Daugiau kaip prieš trisdešimt 
metų lietuvių išeivijos dailinin
kas Zenonas Kolba, vienas iš 
Čiurlionio galerijos Chicago’je 
steigėjų, rašė: „Kiekviena tauta 
stengiasi surinkti savo kultūri
nius lobius: juos saugoti' ir 
konservuoti muziejuose. Tada jie 
tampa tautos pasididžiavimu, 
juos lanko savieji ir kitataučiai.” 
Jo asmeninės pastangos kaupti 
meno kūrinių fondą, kuris vėliau 
pasidalino į dvi galerijas, 
šiandien jau turi ne tik meninę, 
bet ir istorinę vertę kaip unikalus 
rinkinys. Aš nepaprastai džiau
giuosi, matydamas, su kokia 
meile ir pagarba tie rinkiniai 
saugomi Domo Adomaičio, Alek-

Apskritai, viena iš didžiausių 
kliūčių artimesniam tarpusavio 
bendravimui tarp išeivijos ir 
Lietuvos yra tikslios informacijos 
ir artimesnių kontaktų stoka. 
Tiek mūsų spauda, tiek organiza
cijos čia ir Lietuvoje turėtų kreip
ti didesnį dėmesį ir jausti atsako- 
mingumą šią spragą užpildyti.

Išeivijos ateitis, aišku, daugiau
sia pareina nuo mūsų pačių. Bet 
ji turi rūpėti ir Lietuvos gyvento
jams. Turime skirtumų, bet turi
me daug daugiau, kas mus jun
gia. Gal didžiausias skirtumas 
yra tas, kad tautiečiai tėvynėje 
visada po savo kojom jaučia 
Lietuvos žemę, o mums likimas 
yra skyręs keliauti tolimesniais 
keliais. Tačiau mes niekuomet 
nesame išėję iš Lietuvos ir 
visuomet liksime jai ištikimi, 
nors greičiausiai niekada į ją 
visiškai nesugrįšime.

Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys 
išeivijos muziejų ir meno darbuotojų tarpe: (sėdi) Leonas 
Narbutis, Čiurlionio galerijos atstovas, Dalia Šlenienė, 
Lietuvių dailės muziejaus direktorė Lemont'e, Romualdas 
Budrys, dailininkė Vanda Aleknienė, buvusi Čiurlionio 
galerijos direktorė, (stovi) Aleksandras Janušas,

Čiurlionio galerijos direktorius, Algimantas Kezys, 
„Galerijos” vedėjas, dailininkas Valentinas Ramonis, 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus kuratorius, ir Liudas 
Slėnys, Lietuvių dailės muziejaus Lemont’e valdybos 
narys. f
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sandro Janušo, neabejodamas, 
kad atėjus tinkamam laikui, šie 
rinkiniai sugrįžę į nepriklausomą 
Lietuvą, labai praturtins jos 
paveldo lobyną.

Algimantas Kezys: Kuo išeivi
ja dar galėtų patalkinti atgims
tančiai Lietuvos kultūrai?

Romualdas Budrys: Pastebė
jau, kad pas jus vis daugiau 
atvažiuoja iš Lietuvos „duone
liautojų”, o šalia jų jau pasirodė 
ir apsukrūs kolekcionieriai, 
kurie, aplenkdami muzie
jininkus, pradėjo rinkti savo 
naudai. Neleistina, kad tautiečių 
sukauptos kolekcįjbS”f>ūtektįtį į 
tarptautinius aukcioniiš. Mūsų 
šventa pareiga sukaupti ir 
išsaugoti viską, kas praturtintų 
mūsų kultūros paveldą. Todėl 
vienas iš mano kelionės tikslų

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.) 

atsakė: 1) generolo Colin Powell, 
JAV karinių pajėgų vyriausio 
viršininko, vaidmuo ir jam skir
tas vyriausybės ir tautos dėmesys 
Persijos įlankos karo metu, 2) per 
visus metus ryškėjusi juodųjų 
marikiečių dalies apverktina 
būklė, 3)Rodney King sumuši
mas Los Angeles, įvykdytas pilie
tinę atsakomybę juodų krašto 
gyventojų atžvilgiu atmetusių 
policininkų. Pirmoji žiūrovo 
reakcija buvo savotiškas nusivy
limas: ar tikrai šis vienas iš retų 
protingesnių ir papūgos kalbėse
nos būdo nepraktikuojančių JAV 
gyvenimo komentatorių, asme
niškai labai simpatingas, o taip 
pat ir Baltijos valstybių laisvę 
rėmęs, dabar atskleidžia tokį gan 
siauroką savo akiratį — jo paties 

buvo susitikti su išeivijos atsa
kingais meno ir kultūros globė
jais ir saugotojais.

Chicago’je Lietuvių centre, Le
mont’e, sušauktame posėdyje, 
kuriame, dalyvaujant Lietuvos 
konsului Vaclovui Kleizai, Lietu
vių dailės muziejaus direktorei 
Daliai Šlenienei, muziejaus val
dybos pirmininkui dr. Gediminui 
Batukui, muziejaus valdybos na
riams Aleksandrui Janušui, Liu
dui Slėniui, Laimai ir Algirdui 
Trinkūnams ir valdybos pir
mininkui Emilijui Holenderiui, 
aptarėme galimybes įsteigti 
Lietuvos muziejaus fondą Le- 
morit'e, kuriame būtų telkiamos 
meno ir kultūros vertybės, rank
darbiai, fotodokumentinė medžia
ga, kuri ateityje būtų persiunčia
ma Lietuvos muziejams ir ar
chyvams. Tokiai minčiai visi 

bendruomenės — Amerikos juo
dųjų gyventojų — problemos jam 
nustelbia visus 1991 metų istori
nės svarbos įvykius pasaulyje? 
Taip ir ne. Truputį leidus sau 
apie tai pagalvoti, jis pasidaro ar
timas ir suprantamas. Jeigu būtų 
buvę pasiūlyta kuriam nors iš 
mūsų susikeisti su juo vietomis ir 
į tą patį klausimą duoti savo 
asmenišką atsakymą, kokius tris 
1991 metų įvykius ar vaizdus 
mes pabrėžtume? Čia rašančiai 
šis hipotetinis klausimas buvo 
nesunku atsakyti: 1) Sausio 
13-osios žudynės Vilniuje, prie 
kurių būtų pridedami ir Medinin
kai, 2) Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos pir
mininko Vytauto Landsbergio vi
zitas Čikagoje šių metų pavasarį 
ir 3) Lietuvos nepriklausomybės 
tikrovė, įgyvendinta tų metų 
rugpjūčio mėnesį. Atvirkščiai bū
simiems šio šimtmečio istorijos 
vadovėliams — Sovietų Sąjungos 
galas jausminiam, egzisten
ciniam 1991-ųjų metų pergyveni
mui anaiptol ne pats svar
biausias, o tik reikalinga išnaša 
Lietuvos istorijos tekstui, nes 
Lietuvos vaidmuo tam galui buvo 
lemiantis.

Ir reikia pažymėti, kad teis 
ingai nusivylėme, kai 1991-ųjų 
metų sąskaitas skaitydami pa
grindiniuose šio krašto 
laikraščiuose ir stebėdami per 
televiziją, pamatėme, kaip daug 
politikų, viešo gyvenimo komen
tatorių ir žurnalistų įstengė 
aplenkti Sausio tryliktosios 
terorą Lietuvoje. Tačiau mums 
pasilikti tik su savo privačiu 
pasipiktinimu ir taip gerai pažįs
tamu nuoskaudos jausmu, kurį 
praktikavome beveik penkesdia- 
šimt metų, reikštų atnaujinti ir 
vėl tęsti tą pasyvią mūsų laikyse
ną, gyvenamo krašto atžvilgiu, 
iki šiol taip mažai vaisių davusią, 
ko nuo 1988 metų mūsų kreditui 
išmainėme ją į ryžtą ir veržtį 
priversti JAV ir pasaulį išgirsti 

posėdžio dalyviai vieningai 
pritarė, todėl aš, grįžęs į Lietuvą, 
kreipsiuosi į Kultūros ir švietimo 
ministeriją, prašydamas šiam 
projektui oficialaus pritarimo ir 
juridinių įgaliojimų Lietuvių 
dailės muziejaus tarnybai Le
mont’e per konsulą Vaclovą 
Kleizą. Naudodamasis proga, 
kviečiu visus į talką, renkant 
kultūros ir meno paveldą 
išeivijoje.

Lietuvos teisėtą reikalavimą lais
vės ir nepriklausomybės. Tą lai
kyseną sudaro mūsų pačių tiktai 
vieni kitienls kartus skundas: ko
dėl jie mūsų tautos patirtos 
skriaudos nemato? Tačiau mato 
kitų? Bet ar mes patys viską 
padarėme, kad jie matytų? O gal 
mes laukiame, kad jie patys būtų 
jautrūs ir stotų mūsų reikalą gin
ti, vien dėl to, kad jis yra teis
ingas ir to reikalauja žmogiška 
moralės samprata? Neginčytina, 
kad reikalauja — bet, prileiskime, 
galbūt ir tie visi kiti mūsų bylai 
atsiliepia lygiai taip pat skubiai 
ir atjaučiančiai, kaip, pavyzdžiui, 
mes juodųjų amerikiečių sie
kiams ir jų skaudiems rūpes
čiams, kai apie juos mums kalba 
vienas iš jų — šiuo atveju 
minėtasis Clarence Page? (Ar 
nelabiau būdinga daugelio mūsų 
reakcija yra, kaip ir šios žiūrovės 
— ach, visa tai, aišku, yra labai 
svarbu, bet vis dėlto tai mūsų 
neliečia?..

O kad ir už moralinės atsako
mybės pasaulio sąmonėje sužadi
nimą savo teisinga bylai tenka 
kovoti tiems, kurie jos visai 
pagrįstai reikalauja iš kitų, (už jų 
bendruomenės ribų esančių), pa
sauliui su kaupu yra parodžiusi 
žydų bendruomene. Retas dabar 
Vakaruose gyvenantis žmogus 
yra išlikęs nepaliestas šio 
amžiaus žydų tautos tragedijos — 
šešių milijonų vyrų, moterų, 
vaikų, kūdikių, senelių nukanki
nimo nacių Vokietijos sukurtose 
mirties stovyklose. Bet kažin, ar 
ta žaizda dėl jų, žmonių kaip mes, 
mūsų sąmonėse būtų atsivėrusi 
pati savaime? Ar sampratą, kad 
jie vis dėlto ne mūsų žmonės, 
būtų nugalėjusi mūsų pačių 
širdis spontaniškai ir mes 
būtumėme jų gedėję lygiai taip 
pat kaip ir savųjų? Juk dauguma 

.mūsų jų mirties stovyklų nėra 
matę ir mūsų artimieji daugiau
sia ne jose žuvo, o kitose, nors ir 
visai panašaus pobūdžio, mirties 
buveinėse. O tačiau jeigu mes 
jautrūs žydų tautos mums sun
kiai įtikimai ir pakeliamai 
patirčiai šiame amžiuje, tai gal 
nebus suklysta, sakant, jog tai dėl 
to, kad likusieji gyvi tos 
bendruomenės nariai patys 
beveik penkiasdešimt metų 
neleidžia niekam tai užmiršti ir

(Nukelta į 3 psl.)
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Nuo Kettle Moraine Artūras Tereškinas

iki Baltijos jūros Keturi eilėraščiai prie Aušros Vartų
Prieš mus — geras pluoštas 

įvairių Wisconsin’o laikraščių su 
išsamiais aprašymais apie Algio 
Bylos muzikinės grupės „Piper 
Road Spring Band” kelionę į 
Lietuvų.

Apie Algį Bylą jau ne kartą 
esame skaitę, kiti net girdėję jį 
smuikuojant Brighton Park’o ar 
kituose festivaliuose bei kon
certuose. Algis — savotiškas feno
menas. Nuo mažens mokėsi 
skambinti pianinu, vėliau gitara 
pas profesionalus mokytojus, o 
pradėjęs biologijos studijas 
Whitewater universitete, pats iš
moko smuikuoti ir jau trečią 
kartą praėjusią vasarą laimėjo 
pirmą vietą Wisconsin’o smuiki
ninkų konkurse. Su draugu 1970 
metais įsteigė „Blue grass” an
samblį ir koncertavo kone visoje 
Amerikoje, Kanadoje, Europoje ir 
Grand 01 Opry. „Piper Road” yra 
pelnęs geriausio „Blue grass” an
samblio vardą 1987 ir 1988 
metais Wisconsin’o valstybėje.

The Janesville Gcuette taip api
būdina Algį: ...„Jei norėtumėt ap
lankyti Algį Bylą, niekad jo ne
rastumėt namie. Jis arba žu
vauja, arba kur nors smuikuoja, 
arba dėsto biologiją YMCA sto
vyklavietėje... Pokalbis su juo 
lengvai nuslysta nuo muzikos į 
mokslą, nuo žuvavimo į smui
kavimą... Algis domisi ne vien 
liaudies muzika — kartą per sa
vaitę jis savo malonumui groja 
antruoju smuiku Mozart’o kvar
tetus su trimis muzikėmis, „Big 
Al and Wolfie’s Girls” grupėje... 
Jis taip pat kuria dainas, kurias 
atlieka „Piper Road” koncertuo
se... Gyvena Algis netoli White- 
water, mažame namely, kurio 
sienos apkabinėtos lietuvių daili
ninkų paveikslais, žuvų ir van
denų diagramomis, žemėlapiais 
bei senoviškais styginiais instru
mentais, surinktais įvairiose 
kelionėse... Dažnai jis lanko kon
certus ir įvairius kultūrinius ren
ginius Madison’e, Whitewater 
universitete, neaplenkdamas ir 
Chicago’s... Jo namelį supantieji 
miškai, ežerai ir Kettle Moraine 
kalvos, matyti, teikia jam daug 
kūrybinio skatulio..” Visi Wis- 
consin’o dienraščiai iškelia Algio 
lietuvišką kilmę ir net pabrėžia, 
kad jo gimtoji kalba yra lietuvių.

Buvo smalsu plačiau sužinoti 
apie Algio ir jo grupės kelionę į 
Lietuvą, todėl pateikėme jam 
keletą klausimų;

— Kada kilo noras su ansamb
liu apsilankyti Lietuvoje?

— Jau seniai svajojau koncer
tuoti Lietuvoje ir ieškojau būdų 
ten patekti. Kurį laiką buvau 
vertėju Madison’o mieste, susigi
miniavusiame su Vilnium. Teko 
priiminėti iš Lietuvos atvykusius 
svečius ir ta proga susipažinti su 
vienos delegacijos nariu — Lietu
vos Filharmonijos direktorium 
Gintautu Kevešu, ir jo dėka 
Lietuvos Filharmonija atsiuntė 
mums iškvietimą. Mes norėjome 
dalyvauti Palangos muzikos fes
tivalyje rugpjūčio 23 dieną. Šis 
festivalis jau turėjo būti 
dvidešimtasis, o apie jo pa
garsėjimą mes jau seniai žinojom. 
Sunkiais keliais gavę leidimą 
įvažiuoti, sužinojome, jog į mūsų 
turą įrašyti koncertai Mažeikiuo
se, Plungėje ir Sniečkuje. Tiesa, 
buvome pakviesti ir užpernai, tik 
negavome vizų...

— Kaip buvo kelionė, ką paty
rėte?

— Nusileidome lėktuvu Rygoj 
rugpjūčio 18 dieną. Mus pasitiko 
kolegos muzikantai su šampanu 
ir privačiu autobusu vežė į Palan
gą. Jokių kliūčių muitinėje ne
buvo ir mano draugai, prisiminę 
mano pasakojimus apie keliones 
per Maskvą, liko, kaip ir aš, 
maloniai nustebinti.

Tai buvo sekmadienį, o pirma
dienį sužinojome apie pučą Mask
voje. Visi mūsų koncertai buvo 
atšaukti ir draugai patarė pasi
ruošti vykimui atgal į JAV.

Algis Byla

Palanga ištuštėjo, vasarotojai 
skubėjo namo, o telefonai ir kitos 
komunikacijos priemonės tapo 
nutrauktos. Pasijutome lyg 
niekieno žemėje, tačiau jokio pa
vojaus nejautėme.

— Ką tada darėte?
— Tuoj atsirado vietinių muzi

kantų, su kuriais bematant susi
draugavę,. kartu savitarpy 
muzikavome. Žinoma, gaila buvo 
atšauktų koncertų, ypač kai 
vėliau sužinojau, kad iš mano mo
čiutės tėviškės Bugių (prie Viekš
nių) į Mažeikius buvo nuvykę 
pažįstami su rožėmis... Deja, su 
jais nepasimatėm. Iš dalies 
buvom patenkinti ištuštėjusioje 
Palangoje — be minios vaikščio
jome pajūriu, apžiūrėjome miestą 
ir nukeliavome į Klaipėdą, kur 
susitikau su senais draugais. Bu
vome nevaržomi turistai.

— Kada sužinojote, kad pučas 
nepavyko?

— Trečiadienį. Vasarotojai pra
dėjo grįžti į Palangą, o mums pa
sisekė faksu per Lenkiją praneš
ti namiškiams, kad esame „vie
name gabale”. Žmonių nuotaika 
buvo gana pakili, tačiau kiek pri
slopinta.

— Ar teko jums galų gale kon
certuoti Palangoje?

— Taip. Ketvirtadienį turėjom 
net du koncertus naujame ir 
puikiame 1,500 vietų stadione. 
Net ir šiandien neaišku iš kur 
tiek daug publikos prigūžėjo, nes, 
jei pirmame koncerte liko dar 
šiek tiek tuščių vietų, tai antra
sis buvo perpildytas.

— Kaip jūsų muzika buvo pri
imta?

— Mes grojom ir dainavom 
„Blue grass” muziką, nes mūsų 
ansamblis tokią groja. Atrodo, 
kad klausytojams patiko, nes po 
trečios dainos jau žmonės nešė 
mums gėles, plojo, šaukė — pasi- 
jutom esą tarsi „rock and roll” 
muzikantai. Prie tokių ovacijų 
nebuvom pratę. Prie mūsų prisi
jungė ir Vytautas Kernagis su 
savo ansambliu. Manau, žinote, 
kad jis jau labai pagarsėjęs 
Lietuvoje ir net čia, Amerikoje. 
Kiekvieno koncerto pabaigoje 
mes kartu su jais sugrojome 
sudžiazintą „Du gaideliai”, su
keldami dar didesnį triukšmą 
klausytojų tarpe.

— Mūsų žiniomis turėjote ir du 
Šokėjus. Ar ir jie dalyvavo koncer
tuose?

— Taip. Žinoma. Ta pora mus 
lydi savanoriškai jau daug metų 
ir tapo nebeatskiriama „Piper 
Road” dalis. Juodu nėra profe
sionalai šokėjai, tik mėgėjai, 
„žaliosios žolės” muzikos mylė
tojai. Šokdami jie pagyvina sceną, 

sakyčiau, labiau įsiūbuoja 
publiką. Palangoje, antroje 
koncerto dalyje, jie pasipuošė 
Amerikos spalvų rūbais ir dėl to 
sulaukėme dar audringesnių 
aplodismentų. Tada rengėjai 
paprašė, kad kituose koncertuose 
jie visą laiką tuos rūbus dėvėtų.

— Kur keliavote iš Palangos?
— Mus vežė tiesiai į Sniečkaus 

miestelį. Ten turėjo įvykti tarp
tautinis „Country music” festi
valis. Dėl įtemptos padėties šalyje 
negalėjom sustoti nei Kaune, nei 
Vilniuje. Be to, kaip minėjau, ne
buvo įmanoma prisiskambinti gi
minėms ir draugams.

— Tai niekas Kaune ir Vilniu
je nesužinojo apie jūsų atvykimą?

— Nors ir keista, bet sužinojo. 
Greitomis buvo net pagaminti 
plakatai, specialiai mūsų grupei. 
Prie mano pavardės buvo parašy
ta: „Tikras Balio Sruogos anū
kas” — nežinau kodėl, gal dėl di
desnės reklamos...

— Kaip jums pavyko Sniečkuje? 
Berods, tai grynai rusų miestelis?

— Taip, jis pastatytas netoli 
Ignalinos atominės jėgainės, 
tokio pat tipo kaip Černobilio, 
nuostabiai gražioj gamtoj ir 
gyvena ten daugiausia rusai, 
aptarnaują jėgainę. Sniečkuje vėl 
radome gerai įrengtą stadioną, 
kuriame telpa daugiau nei 12,000 
žiūrovų.

Festivalyje dalyvavo grupės iš 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusi
jos, Gudijos, Lenkijos ir Čekoslo
vakijos. Mes buvome vieninteliai 
iš JAV ir, manau, kad nepame
luosiu, labiausiai perpratę „Blue 
grass” savitumą. Taip pat, kiek 
teko patirti, pirmieji to žanro 
muzikantai Lietuvoje.

Publika ir ten lydėjo mus ova
cijomis, apipylė gėlėmis, plojo ir 
šaukė net atsistoję. Tokio entu
ziazmo kaip Lietuvoje, niekad ne
buvau patyręs. Buvo suvažiavę 
žmonės iš apylinkių, iš Vilniaus 
ir iš Kauno. Jaučiau, kad muzika 
visus sujungė ir jokios tautybių 
trinties nejautėme. Net su rusų 
muzikantais padraugavome. Po 
koncerto visos grupės dar ilgai 
kartu muzikavo, vyko vadinama 
,jam session”. Beje, festivalio 
taurė teko mums, greičiausiai to
dėl, kad iš toliausiai atvažiavom.

— Įdomu, kaip į visa tai rea
gavo tavo grupės amerikiečiai?

— Jie niekada neįsivaizdavo, 
kad Lietuva tokia graži, kad joje 
gyvena kultūringi ir muziką 
mėgstantys žmonės. Taip pat juos 
jaudino toks ypačiai šiltas priėmi
mas, gėlės, naujos draugystės ir, 
žinoma, Lietuvos likimas.

— Kas labiausiai įstrigo atmin-

* * *

vakaro debesys — violetiniai agato gabalai, 
prikritę Tavo akių baltymus, juose 
kraujuoja rubinas, blyksi klevų 
ir kaštonų smaragdas
man, vienišajam, leidžiantis pro seno 
miesto vartus, alsuojančius 
ubagų prakaitu, monetų skimbčiojimu, 
klumpėmis, kurios kaukši žemyn, 
šv. Teresės bažnyčion;
juodas gintaras užpila mano žingsnius, 
gręžiuosi, Mielaširdingoji,
t sidabrini Tavo guoli,
i grakštų rankų mostą: Amen,
i lūpų šnabždesį: bromą, atverta 
ing viečnastį, čia, purvinam mieste, 
kuris išvargęs gulasi nakties glėbin, 
sapnuoja deimantais, žemčiūgais tvaskantį 
dienos rūbą, ji neša kunigaikščio 
procesija: balti žirgai, aksomo 
šlamėjimas, giesmių aidas, vienuolių 
gobtuvai, nulenktos galvos — 
bet atsibusti —
vadinasi, prarasti Dievo pirštą, 
laiminantį grindinį, rūmus, 
ankštas krautuvikes, amatininkų 
dirbtuves, ir suvokti 
tuštėjantį savo vardą.

AD PORTAM ACIALIS. ANNO DOMINI 1991. Aušros Vartai Vilniuje Vytauto Augustino nuotrauka

žaibas, skrodžiantis dangų, perskelia žvilgsnį perpus, 
parklumpu ir žiūriu, kaip lietus nuplauna: sub tuum 

praesidium, 
raidės laša tarytum auksinės Tavo ašaros: jas įsidedu 
atmintin lyg maldaknygėn; koks skaudžiai erdvus

garsynas vėjy, lietuj, varpo dūžiuos: confugimus — 
ar ne šįvakar vėlei ant grindinio kūdikis gimsta?
pro purvą ir verksmą, miesto dūmus, vėjarodžių vielą, 
bažnyčių griuvėsius žiebiasi Maris Stella.

O kai visa nurimsta, kai groja vargonai, ir balsas 
ilgesingai užgieda, sumišęs su skubančių žingsniais: o Mater! 
galvoju, atsišliejęs į mūrą, užlietas nakties: tai patiri 
tik prie vartų angos, šnabždėdams kančią ir alsą,

ir nedarnų grindinio chorą: karaliene 
prišnerkštų kiemų ir gatvių, 
keiksmų ir varpų, karaliene 
raudų ir žaizdų, karaliene 
televizijos bokštų ir tankų vikšrų, 
sudraskytų kūnų ir susprogdintų 
naktų, karaliene, išsaugoki mus, 
kartojame belsdami sienosna: 
valkatos, benamiai šunys, alkanos 
kapinių vėlės, neregimai slenkančios 
šaligatviais, išsaugoki mus, 
sapnuojančius Tavo veidą, paslaptingoji Rože.

kriptas, pūvėsius ir skiemenis mirusių ordinų — 
domininkonų, karmelitų, pijorų — misericordia...

* * ♦

Galbūt Dangaus vartai panašūs 
į Aušros vartus: auksas ir gelsvas 
šventųjų džiaugsmas ten išgieda žvaigždes, 
jos krinta išrinktųjų delnuosna 
ir virsta sparnais; palmės, parpuolę 
nuo vaisių, tarsi žmonės: mes — palmės, 
žeminamos, kad kiltume vis aukštyn, 
kad viešpatautume, nugalėję mirties 
vampyrišką juoką; ten latrų, prekijų 
ir elgetų klūpojimą blukina vartų šviesa, 
žydra Rojaus paukščio plunksna lengvai 
sklendžia eteriu, kol užkliuvus juodos 
atgailotojos rūbo, suklinka: atidarykit! 
ji dengs išverktas moters akis, 
primins saldų angelų šnabždesį

Tamsioji Tavo veide visos mano klajonės verksmas kas naktį 
užsiklojus galvą antklode riksmas rytais stotis rikiuot 
jame mano motinos pavargęs žvilgsnis patiklios myli

mosios akys tarsi Žygimantas Augustas žvelgiu į 
Tave regėdamas mirusią Barborą visas pasaulio 

moteris kenčiančias sriūbaujančias nuo ne
pakeliamos naštos bet-ramias lyg po gim

dymo ar prieš paskutinį atodūsį 
matau Tave ir meldžiu pilnoji

' mano nuodėmių bjaurasties
nepalydėtoji įstabioji 

neatmesk mano 
žodžių

A
M t E
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tyje iš šios kelionės?
— Sunku atsakyti... Šalia kon

certų ir Kryžių kalno, neabejo
tinai Baltijos kelias. Važiavome 
autobusu kaip tik rugpjūčio 
23-ios naktį ir mūsų kelias buvo 
kas du kilometrai apšviestas kri
vūlėmis — laužais. Vieni laužai 
buvo dideli, apie kuriuos būria
vosi gausiai žmonių, kiti mažes
ni, o kai kur matėme pavienius 
žmones, net vaikus su žvaku
tėmis, apipintomis gėlytėmis. Šis 
reginys labai jaudino... Važiuo
dami mes visiems pro langus 
mojavome ir iškėlę du pirštus 
pranašavome pergalę. Kelis kar
tus sustojome prie laužų, kartu su 
ten budinčiais padainavome ir 
nuo savęs pakurstėme ugnį. Tuo 
metu mes tikrai pasijutome esą 
Sąjūdžio dalyviai. Buvo tikrai 
nepaprasta. Mano draugai ameri
kiečiai sakė, kad ir jiems iš susi
jaudinimo širdys virpėjo...

— Girdėjome, kad tai antra ta

vo kelionė į Lietuvą pernykščiais 
metais. Kokia proga važiavai 
anksčiau? Rodos, ir prieš tai esi ne 
kartą buvęs?

— Pirmoji mano kelionė buvo 
1969 metais. Tada dar buvau vai
kigalis, vežiausi gitarą ir jau gro
jau vaikams kaip tik Palangoj, 
kai su mama ir seseria svečia- 
vomės pas giminaičius. Užpernai 
Kalėdas ir Naujuosius metus su
tikau Vilniuje. Vykau savo 
mokslų reikalais, neseniai gavęs 
MAT laipsnį iš Lietuvos žuvų — 
išverčiau į anglų kalbą J. Virbic
ko knygą Lietuvos žuvys. Man 
rūpėjo pasikalbėti su profesorium 
Virbicku ir kitais ichtiologais ir 
pasiaiškinti kai kuriais žuvų ir 
ekologiniais klausimais. Buvau 
Lietuvos Mokslų akademijos 
Zoologijos instituto svečias. 
Tiesa, lankiausi Lietuvoj ir 1978, 
ir 1987 metais, vis dar kaip turis
tas, giminaičių iškviestas. Šios 
dvi kelionės man buvo labai 

reikšmingos. Tikiuosi, kad savo 
mokslinėm žiniom galėsiu padėt’ 
Lietuvai.

— Ką dabar veiki?
— Mokausi ir savaitgaliais mu

zikuoju, užsidirbdamas duonai. 
Siekiu daktarato iš vandenų 
ekologijos ir ichtiologijos. Šiuo 
metu mane domina Lietuvos 
pūgžliai, kurie netikėtai atsirado 
Superior ežere. Tos žuvys yra la
bai ėdrios ir grobuoniškos — ryja 
kitų žuvų mailių ir pridaro daug 
žalos. Norėčiau tai patyrinėti.

— Ar numatai vėl keliauti į 
Lietuvą?

— „Piper Road Spring Band” 
yra pakviesta koncertams atei
nančią vasarą. Visi entuziastin
gai laukiame šios kelionės ir tiki
mės, kad laikai bus ramesni, kad 
galėsime aplankyti daugiau 
vietovių.

— Ačiū už pokalbį. A.M.

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 2 psl.)

pasiryžę niekad neleisti iš 
pasaulio atminties tą civilizacijos 
gėdą ištrinti. Jų — savo ben
druomenei ištikimų palikuonių — 
dėka ir mes niekada negalėsime 
būti abejingi tai kosminio masto 
skriaudai, kurią jie liudija. O 
liudyti ją jie turi be perstojo, 
nesvarbu, kad laikas nesustoja 
tekėjęs ir po to, kai tai buvo jų 
tikrovė. Ir neskykime, kad jie 
pasidarė per daug budrūs — nes 
netrūko ir netrūks besikėsinan
čių jų patirties istorinę tiesą 
išsklaidyti savo paties ideologinė
se, neapykantos persmelktose 
miglose (labai nesenas pavyzdys,

(Nukelta į 4 psl)
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Rudeninė dailės paroda New York’e

PAULIUS JURKUS
Kai Chicago’je nuolat vyksta 

dailės parodos, tai kitur jau būna 
retenybė. Dabar sunku parodą 
surengti net New York’e: su
mažėjo dėmesys dailei, trūksta 
darbo jėgos ir pavargo patys 
dailininkai.

New York’e buvo tradicija, kad 
vasario mėnesi Lietuvių Bend
ruomenės apygardos valdyba 
surengia dailės parodą Lietuvos 
nepriklausomybės šventei pa
gerbti. Tokių parodų buvo 
surengta net 18. Dabartinė LB 
New York’o apygardos valdyba 
yra įtraukta i būtiną plačią 
visuomeninę veiklą, tai nebeturi 
entuziazmo dailės parodas rengti. 
Paragino parodas rengti pačius 
dailininkus.

New York’e veikia New York’o 
lietuvių dailininkų sąjunga. Ji 
įkurta 1953 metais, surengė bene 
tris parodas. Šiaip rengė uždarus 
susirinkimus ir pobūvėlius. 
Dabar surengė ketvirtą parodą. 
Naujas sąjungos pirmininkas yra 
dailininkas Juozas Bagdonas. Jis 
ir prisiminė Lietuvoje rengtas 
dideles rudenines dailės parodas. 
Taip ir surengta rudeninė dailės 
paroda praėjusių metų spalio 
12-13 dienomis Kultūros židinio 
didžiojoje salėje. Jos rengėjas ir 
buvo New York’o lietuvių daili
ninkų sąjunga.

Paroda buvo atidaryta spalio 12 
dienos vakarą. Atidarė sąjungos 
pirmininkas Juozas Bagdonas. 
Paulius Jurkus apibūdino 
sąjungos ir kitas čia rengtas 
parodas, jų prasmę o parodą 
atidarė Lietuvos Užsienio rei
kalų viceministras Gediminas 
Šerkšnys.

Parodoje dalyvavo 25 dailinin
kai, išstatyta buvo 59 darbai — 
tapyba, grafika, skulptūra. Dau
guma dailininkų jau žinomi iš 
kitų parodų, bet buvo keletas, 
kurie dalyvavo pirmą kartą. 
Buvo prašyta po tris darbus iš 
kiekvieno dailininko. Keletas 
išstatė po du, darbus, pora — po 
keturis darbus.

Parodos dalyviai

Parodoje dalyvavo: Juozas 
Bagdonas — abstraktaus meno 
puoselėtojas; Narūnas Bukaus
kas, New York’e baigęs Cooper 
Union mokyklą, išstatė patį mo
derniausią darbą parodoje — 
pakabintą prie lubų tapybinį 
darbą, kuris yra kaip skulptūra 
— trijų dimensijų, matomas ir jo 
vidus;

Joana Blažytė-Levitt, tre
čios kartos Amerikos lietuvaitė, 
dalyvavo pirmą kartą, jos trys 
grafikos darbai graviūrine, tech
nika skoningai ir švariai atlikti;

Rima Bružienė, dalyvavusi 
antrą kartą — impresioniste sim
boliste su primityvizmo prie
maiša;

Albinas Elskus, vitražų meis
tras, tokiose parodose išstato ele
gantiškai atliktus studijinius 
piešinius;

Vytautas Ignas, grafikas, 
išstatė lietuviškos nuotaikos, 
gausiai ornamentuotus tris savo 
darbus;

Giedrė Montvilienė „Americana” „Maya likimas”

Parodą atidarant kalba Lietuvos Užsienio reikalų viceministre Gediminas Šerkšnys, už jo Paulius 
Jurkus ir New York’o Lietuvių dailininkų sąjungos pirmininkas dailininkas Juozas Bagdonas.

Parodos vaizdas — centre Narūno Bukausko „Kompozicija” (aliejus).

Rudeninės dailės parodos New York’e atidarymas Kultūros židinyje.

Vytautas K. Jonynas grafi
kas, vitražistas, išstatė dvi 
pusiau modernias skulptūras;

Paulius Jurkus parodė du 
impresionistinės nuotaikos gam
tovaizdžius;

Elena Kepalaitė, skulptorė, 
tapytoja, ilgą laiką dirbo su bron
za, dabar ji parodai davė dvi 
aliuminio skulptūras;

Vida Krištolaitytė, tempera
mentinga tapytoja, mėgsta gam

tovaizdžius, pabrėžiančius ek
spresionizmą, bet atliekamus 
gana škiciniu būdu;

Giedrė Montvilienė, tapytoja, 
ilgai dirbo spąlvotais pieštukais, 
dabar grįžo prie aliejinės tapybos 
ir išstatė du monumentalius sim
bolinius paveikslus „Americana” 
ir „Maya likimas” — šie paveiks
lai labiausiai ir patraukė visų 
dėmesį.

Nijolė Macelytė išaugo šiose 

Vytauto Maželio nuotraukos

parodose ir dabar jau prisistato 
kaip dailininkė su mostu, su 
nuotaika, dinamika — parodoje 
buvo puikūs impresionistiniai, iš 
gamtos išauginti pusiau abstrak
tiniai jos darbai;

Algimantas Ragus, iš Lietu
vos atvykęs ir čia apsigyvenęs 
jaunas dailininkas, kuria ab
straktinius niūrios nuotaikos 
paveikslus;

Agis Šalpukas, jau dalyvavęs 
parodose anksčiau, impre
sionistinis tapytojas, šį kartą 
pamėgino ir medžio skulptūrą;

Clara Šviedrienė, dalyvavusi 
parodoje pirmą kartą — sim
patinga ir kultūringa dailininkė 
su abstraktine nuotaika;

Zenonas Ūselis tęsia savo 
stiliumi pastelinį meną sim
bolistinio, impresionistinio 
pobūdžio;

Julius Valiūnas, jaunas daili
ninkas, dar ieško savęs, tačiau 
jo piešinys „Paukštis” įspūdin
gas ir dinamiškas;

Viktoras Vizgirda šiuo metu 
serga, bet jam pagerbti, buvo 
išstatyti trys jo gamtovaizdžiai;

Kęstučio Zapkaus, gyvenan

čio New York’e, bet į parodas 
buvo sunkiai pakviečiamas, Vi
dai Krištolaitytei tarpininkau
jant, šį kartą buvo išstatytas 
vienas nedidelis darbas;

Vladas Žilius, tapytojas, 
gyvenąs New Yorko artumo
je, bet kuriam sunku į parodą 
savo didelio formato kūrinius 
atvežti, dabar surado savo studi
joje vieną kurį jo mašina pavežė. 
Jis — abstraktaus meno kūrėjas, 
spalvingas, labai švarių linijų;

Marija Žukauskienė, dauge
lio parodų dalyvė, impresionis
te, gamtos mėgėja, davė tris 
gamtovaizdžius;

Petras Vaškys iš Philadelphi- 
jos pristatė tris didokas dekoraty
vines vazas, skirtas laikyti 
kieme;

Dar buvo parodoje nekataloguo
ti darbai: Teodoros Každailie- 
nės aliejinis gamtovaizdis ir jos 
dukros Agnės Každailytės trys 
akvareliniai — pasteliniai Vil
niaus vaizdai, atlikti elegantiškai 
ir švariai.

Paroda truko tik dvi dienas. Ją 
aplankė maždaug šimtas žmonių. 
Publikos dėmesys mažokas sa
vam menui. Dėkui New York’o 
lietuvių dailininkų sąjungai, kuri 
surengė šią rudeninę parodą. Tai 
tikra dovana visiems meno mėgė
jams, nes kiekviena paroda 
žmogų praturtina ir jį pakelia. 
Tegu būna čia daugiau tokių 
parodų!

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 3 psl.)

Rutgers universiteto, New 
Jersey, studentų laikraštyje 
įdėtas skelbimas, raginantis 
studentus jungtis į judėjimą, 
pasiryžusį parodyti, kad niekada 
žydų tautos naikinimas, vykdy
tas vokiečių, neįvyko...) Ar nėra 
tam tikro panašumo į dabar 
vykstančias Sovietų Sąjungos ir 
komunizmo baigmės analizes, 
kurios sąmoningai išsiverčia be 
Lietuvos vaidmesn ir sudėtų 
aukų paminėjimo, tik vykdomos, 
deja, ne „lunatikų spurgų”, kaip 
tie, kurie užsibrėžę paneigti 
holokostą, bet labai rimtų 
politikų, istorikų, sovietologų?

Iš Sovietų Sąjungos galo istori
jos nevalia ištrinti sausio trylik
tosios Vilniuje, nei Medininkų, 
nei Rygos, nei Tbilisi, nei Baku. 
Bet tuo rūpintis turime mes pa
tys, nes nestinga ir labai svarių 
balsų, svarstančių ir analizuo
jančių Sovietų Sąjungos griūtį, 
kuriems patogiau būtų mūsų ir 
kitų tautų užmokėtos kraujo 
kainos, kad tai įvyktų, neminėti. 
Jeigu mes patys per pirmąsias 
Sausio tryliktosios metines prišto 
nepakelsime ją priminti žmo
nėms savo aplinkoje, galimas 
daiktas už poros savaičių liksime 
tik su kartėliu širdyse ir dar 
vienu mums daromos nuoskau
dos jausmu.

Aukščiau šioje „Kertinėje 
paraštėje” Petras Melnikas 
klausia: kaip turime ruoštais 
galimiems ateityje pavojams 
mūsų tėvynei? Vienas siūlymas 
dabartiniam bendram išeivijos 
projektui būtų: Lietuvos vaidme
nį ir lietuvių sudėtas kruvinas 
aukas dabar linksniuojamam 
„taikingam” Sovietų Sąjungos 
iširimui stengtis įbrėžti į aplinki
nio pasaulio sąmonę (sekant žydų 
bendruomenės pavyzdžiu) — ko
kiais tik įmanomais būdais, o 
apie juos turėtumėme visi pagal
voti. Tuo tarpu kuklus konkretus 
pasiūlymas sausio mėnesio pra
džiai būtų šis Chicago Tribūne 
Naujų metų dienos laidoje 
(trečiadienio, 1992 m. sausio 1 d.) 
buvo viena iš retų medijų, kuri 
Sausio tryliktosios Vilniuje, 
žvelgiant į 1991-uosius metus, 
neužmiršo. Specialioje laikraščio 
dalyje „1191 — the Year in Pic- 
turės” įdėta spalvota auką

Vida Krištolaitytė Miško pievelės
. Triptiko dalis (aliejus)

Vilniuje traiškančio tanko nuo
trauka (ji šio priedo numerio pir
majame puslapyje perspausdinta 
iš JAV LB išleisto albumo The 
Gift of Vilnius). Ateinančią 
savaitę galėtumėme bandyti Chi
cago Tribūne užpilti laiškais — 
Sausio tryliktosios metinių pro
ga. Metų pradžios Vilniaus žudy
nes galime susieti įvairiais 
būdais su didžiaisiais metų 
pabaigos įvykiais — Sovietų 
Sąjungos užsidarymu, dvylikos 
buvusių jos respublikų nepriklau
somybe, Gorbačiovo atsistatydini
mu. Laiškus laikraščių redakci
joms rašant visada yra pravartu 
juos pateikti kaip reakciją, 
apmąstytą atoliepį į laikraščio 
kurį nors ankstesnį turinį — šiuo 
atveju tam pasitarnautu Chicago 
Tribūne įdėta aukščiau minima 
nuotrauka. Laiškų pradžios galė
tų skambėti įvairiopai: 
pavyzdžiui, „Tikrai įvertinu jūsų 
įžvalgumą ir jūsų dėmesį Sausio 
tryliktąjai Vilniuje, atrenkant 
vaizdus, kurie esmiškai ženklino 
1991-uosius, ypač kai šiuo metu 
mes minime tragišką, bet did
vyrišką lietuvių auką už 
laisvę...”; „Esu nuliūdęs 
(nusivylęs) pasipiktinęs, kad tik 
tiek dėmesio teskyrėte — viena 
nuotrauka! — įvykiui ir kraštui 
bei tautai, be kurios herojiškų 
pastangų Sovietų Sąjunga gal ir 
dabar dar begyvuotų, tiskliau 
sakant, dar neribotą laiką be 
tikslo moerdėtų...”; Ko verti jūsų 
komentatorių (išvardinkime tuos, 
kuriuos per praėjusias pora 
savaičių skaitėme) panegirika 
laisvę ir demokratiją Sovietų 
Sąjungai atnešusiam Gorbačio
vui, kai jūsų spausdinama nuo
trauka — Sausio tryliktoji Vilniu
je — siaubingai liudija ką nors 
visiškai priešingo...” Tačiau ir 
malonių, ir nepasitenkinusių 
laiškų turinys būtų vienas: 
Sausio tryliktoji yra neužmiršta
ma data Sovietų Sąjungos 
griūties sagoje. Laiškus Chicago 
Tribūne adresuoti: Voice of the 
people, Chicago Tribūne, 435 N. 
Michigan Avė., Chicago IL 
60611-4041. Reikia pridėti savo 
vardą ir pavardę, adresą ir 
telefono numerį. Be abejo, kuo 
trumpesnis laiškas, tuo mažiau 
jis buv reikalingas redakcijos 
pataisų ir trumpinimo, kad tilptų 
į laiškų skiltį.

Daugelis iš mūsų trejus metus 
įstengė atsidėti laiškų rašymui — 
JAv vyriausybės pareigūnams, 
mūsų rinktiems atstovams, 
krašto ir savo miesto laikraš
čiams, telefonavimui radijo ir TV 

programoms Lietuvos nepriklau
somybės reikalu. Neretam tai 
buvo tapę kasdieniniu darbu ir 
pareiga. Nebuvo tai veltui — mes 
visi prisidėjom, kad ne tik JAV, 
bet ir pasaulyje susikūrė įsitiki- 
nmas, jog yra JAV Kongrese „a 
strong Baltic lobby” (pirmasis tai 
pabrėžė Londono The Economist 
dar 1991 metų pradžioje, po to ir 
Amerikos spauda; tai palietė net 
ir Bush’o administraciją — reika
lą nedelsiant pripažinti Ukrainos 
nepriklausomyubę paskatino pre
zidento fiasco su Baltijos valsty
bių pripažinimu, sukėlęs jam 
priešiškumą Amerikos lietuvių 
tarpe, neseniai rašė The New 
York Times; o politiniai komen
tatoriai ir Diek Thornburgh 
pralaimėjimą Pennsylvanijos 
senatoriaus rinkimuose aiškino 
Rytų Europos kilmės balsuotojų 
persvara Pennsylvanijoje, „bau
džiant” Bush’o administracijos 
pareigūną už tos administracijos 
drungną paramą Baltijos valsty
bių nepriklausomybei).

Klystume, sutikę su kai kuriais 
balsais mūsų tapre, skelbiančiais, 
kad su Lietuvos nepriklausomy
be išeMjos tiesioginis darbas 
pasibaigė. Mūsų — išeivių — dar
bas niekada nesibaigs. Kaip iki 
šiol, taip ir toliau, mums privalu 
bus liudyti mūsų tėvynės reikalą 
savo aplinkai, nuolat kurti ir ža
dinti jai pasaulio pagarbą ir 
palankumą — kaip jų vertai žmo
nių bendruomenei. Tam nepa
kenks ir apeliavimas į kitataučių 
sąžinę: kodėl mūsų žmonės turėjo 
mirti Vilniaus gatvėse, Me
dininkų muitinės trobelėje, kai 
Sovietų Sąjungos dienos vis tiek 
jau buvo suskaičiuotos?

Dar kartą Chicago’s ir apylin
kių lietuviai galėtų pasistengti 
ateinančią savaitę parašyti po 
laišką Chicago Tribūne. Jeigu 
laikraštis guas bent 10, dar ge
riau 20, o gal ir daugiau laiškų, 
Sausio tryliktosios proga, galima 
būti beveik tikriems, jog vieną iš 
jų išspausdins. Tokia gana maža 
užduotis galėtų mums būti kiek
vieno iš mūsų asmenišku Sausio 
tryliktosios paminėjimu. Prieš 
metus pergyvenę tą siaubą, iš
tikusį mus visus, ir naktį, krin
tančią ant Lietuvos, atlyginti už 
jį neriklausomybės šviesa ir 
džiaugsmu vasarai atėjus — šio 
sausio pradžioje pagerbtume tuos 
septyniolika žuvusių ir šimtus 
sužeistųjų bent šiuo mažu gestu, 
kuris liudytų ir kitiems mūsų 
žmonių sumokėtą kraujo kainą 
už dabartinę visos buvusios impe
rijos žmonių laisvę.

(a. U.)
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