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... O vis dėlto laimėjo Lietuva
Lietuva, Bush ir Gorbačiovas 

pasaulinėje arenoje ir užkulisiuose 
PETRAS EIKŠTYS

Išlikome
Kai šiais metais vėl švęsime 

Kovo Vienuoliktąją ir su ja 
sveikinsime vieni kitus kaip 
brolius ir seseris, kaip vieno ben
dro švento likimo dalininkus — 
skausmingos, bet heroiškos mūsų 
tautos praeities, nenumaldomo 
troškimo laisvės sau patiems ir 
savo vaikams ir nepriklausomy
bės savo valstybei, mus visus, kur 
mes pasaulyje bebūtumėm, jun
giančios meilės savo tėvynei ir 
tautai (drauge todėl — ir vienų 
kitiems), ir vilties, kad Lietuvos 
ateitis neaptemtų ir brangiai 
pirkta laisvių neštų vaisius Lietu
vos naudai ir žmonių gerovei, — 
būsime įvairių jausmų gaubiami. 
Vienų džiuginami, kitų ramina
mi, trečių jaudinami. Nes tie tre
ji Nepriklausomybės metai Lietu
vai ne vien laisvės pergale ir 
sugrįžimu į pasaulio tautų šeimą 
buvo paženklinti, bet taip pat 
buvo ir audringi, naujų aukų 
pareikalavę tai laisvei ginti — 
prie Televizijos bokšto Vilniuje, 
Medininkuose, naujus kentėji
mus atnešę ir taip jau nuvargin
tiems, išsemtiems žmonėms, o ir 
dabar dar labai daug kam nerimą 
keliantys opiom politinėm ir 
ekonominėm problemom.

Tačiau iš tų sukilusių jausmų, 
švenčiant šią trejų metų sukaktį 
nuo Kovo Vienuoliktosios akto, 
paskelbto 1990 metais Vilniuje, 
turbūt išsiskirs trys ypatingi: pir
miausia, džiaugsmas, kad „tai ne 
sapnas, ne svajonė”, o kad tai 
tikrovė (ir nėra abejonės, kad 
visi vėl mintyse ir širdyse išgy
vensime to palaimintojo kovo 
mėnesio sekmadienio įvykius, 
kurių klausėmės per radiją ir 
stebėjome televizijoje, kaip stebu
klą, čia pat vykstantį mūsų a.a.ll.

1890 m. kovo 11 d. Vytautą Landsbergį, išrinktą Lietuvos Respublikos Aukš
čiausiosios tarybos pirmininku, sveikina Algirdas Brazauskas.
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ir esame
akivaizdoje). Antras bus mus iš 
naujo perveriantis prisiminimas 
ir įvei-tinimas, kokia didelė kaina 
per penkiasdešimt metų už da
bartinę laisvę ir nepriklausomy
bę buvo mokėta. O trečias, aišku, 
bus rūpestis dėl Lietuvos ateities, 
kai kurių gal net sielvartas dėl 
viso to, kas Lietuvoje dar neužgy- 
dyta, neatitaisyta, nepasiekta, 
neįsivaizduojama arba dar net 
nesvajojama. Bet kartu su tuo rū
pesčiu, iš dalies pagrįstu, iš dalies 
gal perdėtu, neatsiejamai, ir 
turbūt už viską stipriausiai, mes 
jausime viltį, kad Lietuva turi 
ateitį, ir tikėkimės, taip pat 
jausime ir vykdysime ryžtą toliau 
dėl jos sielotis, dėl jos gerovės 
dirbti, savęs netaupyti, kaip 
netaupėme iki šiol. Išlikome ir 
esame. Viltis ir ryžtas atvedė 
mus iki dabar, jie mus ves ir 
toliau — „mes būsime gyvi ir 
pasakosime didžius Dievo dar
bus”. O kad Lietuva to verta, mes 
tuo tikim galbūt labiau negu bet 
kuo kitu savo gyvenime, pasauly
je, ir niekada neabejojam, kad 
„ne veltui bočiai tave taip gynė, 
ne veltui dainiai plačiai išgyrė”.

Gretimai skaitysime Michael 
Beschloss ir Strobė Talbott 
knygos At the Highest Levels 
recenziją. Toje knygoje aprašomi 
trys įvykių pilni metai. Jų centre 
— bent lietuviui skaitytojui — yra 
Lietuva. Iš knygos matome, su 
kokioms kliūtimis lietuviai turėjo 
grumtis kelyje į nepriklausomy
bę. O lietuviai kovojo labai 
atkakliai ir sumaniai. Po tokios 
kovos valandėlę kitą atsikvėpę, 
griebsimės gražios ir šviesios 
Lietuvos statyti. Išlikome, esame 
ir būsime.

Michael R. Beschloss and 
Strobe Talbott. AT THE HIGH
EST LEVELS. The Inside story of 
the End of the Cold War. Boston, 
Toronto, London: Little, Brown and 
Company, 1993.498 puslapiai. Kaina
— 24.95 doleriai.

Ketvirtadienį, 1987 metų gruo
džio 10 dieną, juodas ZIL limuzi
nas laukia Michailo Gorbačiovo, 
baigiančio savo pirmąją viešnagę 
JAV. Gorbačiovas atsisveikina 
prezidentą Ronald Reagan ir įli
pa į limuziną, o šalia jo atsisėda 
JAV viceprezidentas George 
Bush. Lyja lengvas lietus ir juo
das sovietinis limuzinas (bene 
Lincoln Continental seno mode
lio kopija) rieda Andrews oro pa
jėgų bazės link, kur Gorbačiovo 
laukia Aeroflot lėktuvas kelionei 
atgal į Maskvą.

Bush sako Gorbačiovui, kad jis 
norėtų jam kai ką pasakyti. Jis 
norėtų, kad tą, ką jis sakys, Gor
bačiovas nekeltų viešumon. Gor
bačiovas linkteli galva. Bush sa
ko, jog yra gana gera galimybė, 
kad kaip tik už kelių savaičių 
prasidedančioje prezidentinėje 
pirminių rinkimų kampanijoje jis 
laimės respublikonų partijos kan
didato nominaciją. „Jei aš būsiu 
išrinktas, ir aš manau, kad būsiu
— Jūs turite suprasti, kad aš no
riu pagerinti mūsų santykius”. 
Per septynerius Ronald Reagan 
prezidentavimo metus jis turėjęs 
laikyti savo nuosaikias pažiūras 
po savo kepure, nes prezidentas 
buvo apsuptas „kraštutinių inte
lektualinių smogikų”, kurie būtų 
džiaugęsi bet kokiais duomeni
mis, kad viceprezidentas buvo 
sandėliuko liberalas. Todėl 1988 
metų prezidentinėje kampanijoje 
jis turės sakyti ir daryti daug 
dalykų, reikalingų tam, kad jis 
būtų išrinktas prezidentu. Ponas 
Gorbačiovas į tuos dalykus ne
turėtų kreipti dėmesio.

Gorbačiovas atsako, kad jis su
prantąs. Po kelerių metų jis pri
simena, kad tas pokalbis buvo 
pats svarbiausias, kurį jis ir Bush 
bet kada turėjo. Per ateinančius 
ketverius metus, kai Gorbačiovo 
bendradarbiai rūgodavo, kad 
Bush pataikauja respublikonų 
konservatoriams, Gorbačiovas 
jiems primindavo pasikalbėjimą 
limuzine, sakydamas, „Nesirū
pinkit. Jo širdis yra teisingoje 
vietoje” (pp. 3-4).

Michael Beschloss ir Strobe Tal
bott knyga At the Highest Levels. 
The Inside Story ofthe End ofthe 
Cold War prasideda ką tik at
pasakota istorija. Knyga yra išda
va 1989 metų pradžioje kilusio 
autorių sumanymo sekti JAV ir

Sovietų Sąjungos santykius per 
ateinančius trejus metus. Ko 
gero, jų mintis buvo parašyti kny
gą apie George Bush’o užsienio 
politiką pirmosios jo prezidenti
nės kadencijos metu. Michael Be
schloss yra istorikas ir Cable 
News Network komentatorius, o 
Strobe Talbott —, žurnalistas, vie
nas iš Time žurnalo redaktorių ir 
to žurnalo skiltipinkas. Projekto 
pradžioje niekas nebūtų galėjęs 
išpranašauti, kad jų knyga ap
rašys Rytų Eupopos išsilaisvini
mą, Varšuvos pakto išardymą, 
komunistų partijos Sovietų Są
jungoje uždraudimą, pačios Sovie
tų Sąjungos mirtį ir šaltojo karo 
galą. Knygos pavadinimas at
skleidžia pačios knygos centrinę 
temą: pačioj jautriausioje JAV ir 
Sovietų Sąjungos ryšių fazėje 
George Bush ir Michail Gorba- 
čiov rėmėsi sutarimais, kurie bu
vo pasiekti „aukščiausiose plot
mėse”, dažnai slapta ir pasikal
bėjus tik su jų artimiausiais 
patarėjais. Jie apie vienas kitą 
kalbėjo kaip „partnerius”. Jie 
įstengė išsaugoti ir stiprinti bend
radarbiavimą, nepaisydami tarp
tautinių krizių ir periodiškai už
sidegančios vidaus opozicijos. 
Knygos autoriai pažymi, kad toks 
labai asmeniškas būdas tvarkyti 
valstybinius santykius turėjo 
savo kainą. Bush ir Gorbačiovas 
taip klausėsi vienas kito, kad abu 
nebegirdėjo savo rėmėjų savo pa
čių valstybėse. Gorbačiovas pra
dėjo tikėti, kad jam buvo svar
biau kultivuoti savo ryšius su 
Bush’u ir kitais Vakarų vadais, 
negu atrasti susitarimą su Boris 
Jelcinu ir kitais demokratizaci
jos, decentralizacijos ir laisvos 
rinkos ekonomijos siūlytojais. 
Bush buvo taip susikaupęs rams
tyti Gorbačiovą, kad jis tik labai 
pamažu praregėjo, jog jau 1991 
metų vasarą Gorbačiovas buvo 
išsekusi jėga. „Bush sudarė įspū
dį, kad jis labiąu rūpinosi savo 
draugu Kremliuje, negu laisvės ir 
nepriklausomybės principu. Jo 
ryšiai su Gorbačiovu — ir jo 
nenoras paremti Jelciną — galop 
pasidarė politinė našta Bush’o 
rinkiminėje kampanijoje” (p. xii).

* * *

Beschloss ir Talbott knyga pra
sideda ir baigiasi su 1989-1991 
metų chronologija. Ją randame 
knygą atvertę. Verta mesti akį į 
šią chronologiją ir pastebėti, ko
kią centrinę rolę vaidina Lietuva 
ir Baltijos valstybės. Štai įvykiai, 
kuriuose jos minimos:

1989 rugpjūčio 22 diena: Vil
niuje Lietuvos parlamentas de
klaruoja neteisėtą 1940 metų 
sovietinę Baltijos valstybių anek- 
saciją.

1989 rugsėjo 21 diena: per pir
mąjį susitikimą su Bush’u, kaip 
JAV prezidentu, Ševardnadzė 
maldauja, kad jie nekreiptų dė
mesio į Jelcino blogas pranašys
tes apie Gorbačiovą: „Netikėkite 
viskam, ką Jūs girdite”. Po to jis 
keliauja į pokalbius James Ba- 
ker’io troboj Wyoming valstybė
je. Baker pataria: „Paleiskite 
Baltijos valstybes!”

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo, paskelbto 
1990 metų kovo 11 dienų Vilniuje, faksimilė.

1989 gruodžio 2-3 dienos: Mal
toje .jūrligės viršūnių konferen
cijoje” Bush ir Gorbačiovas pada
ro slaptą sandėrį dėl Baltijos vals
tybių: Gorbačiovas pažada vengti 
smurto, o Bush pažada „nesukur
ti didelių problemų”.

1989 gruodžio 20 diena: Lietu
vos komunistai deklaruoja savo 
nepriklausomybę nuo Maskvos 
vadovybės.

1990 sausio 11 diena: Gorbačio
vas apsilanko Vilniuje, bandyda
mas sustabdyti Lietuvos judėjimą 
nepriklausomybėm

1990 kovo 11 diena: Lietuvos 
Parlamentas paskelbia nepri
klausomybę. Gorbačiovas smer
kia šį veiksmą, kaip „neteisėtą ir 
negaliojantį”. Privačiai Scowcroft 
sako, kad JAV baltams linki ge
ro, bet yra „a lot more at stake” 
JAV ir Sovietų Sąjungos santy
kiuose.

1990 balandžio 13 diena: Gor
bačiovas Lietuvą baugina bloka
da.

1990 gegužės 4 diena: Latvijos 
Parlamentas paskelbia nepri

klausomybę ir tai yra Gorbačiovo 
pavadinama neteisėtu veiksmu.

1991 sausio 2 diena: Sovietų ka
reiviai užima namus Vilniuje.

1991 sausio 13 diena: „Kruvina
sis sekmadienis” Vilniuje: pen
kiolika lietuvių nužudyti.

1991 sausio 20 diena: „Kruvi
nasis sekmadienis” Rygoje: sovie
tiniai .juodųjų berečių” daliniai 
nužudo keturis latvius.

1991 rugsėjo 2 diena: Bush pri
pažįsta Baltijos valstybių nepri
klausomybę.

* ♦ ♦

Kovo vienuoliktosios proga 
naudinga prisiminti tuos įvykius, 
kurie vyko pasaulinėje aukštosios 
politikos scenoje, ir didžiuosius 
aktorius toje scenoje, kurie bandė 
kontroliuoti gaivalingą Sovietų 
Sąjungos irimo eigą. Jau tuo 
metu buvo galima justi, kad šių 
pagrindinių veikėjų vaidinamai 
dramai Lietuvos atgimimas 
trukdo. Neretai atrodydavo, kad 
nuoširdžiai skambantyg'žodžiai 
Baltuosiuose rūmuose nebuvo

lydimi net ir mažiausiu paramos 
veiksmu Lietuvai, nors tuo metu 
kaip tik tokių simbolinių gestų 
Lietuvai buvo gyvybiškai reikal
inga. Lietuva turėjo lipti į stiklo 
kalną vienų viena. Ne vienu atve
ju Vakarų politikai Lietuvą už 
skvernų traukė, ragino sėstis ir 
nekalbėti, netrukdyti jiems 
statyti naująjį pasaulį, kuriame 
lieka garbės vieta demokratiškai 
transformuotai, bet integraliai 
Sovietų Sąjungai. Ar tie at-

| šiaurūs gestai Lietuvos atgi- 
mimui buvo tik įsijautrinusių

Į lietuvių įsivaizduoti? Pasirodo, 
kad ne. Ir ši knyga, o taip pat 
tikėkimės, kad ir gilesnės po jos 
dar būsimos studijos atskleis, 
kas slypėjo už Bush santūrumo 
ir atšiaurumo Lietuvos atžvilgiu.

Štai .jūrligės viršūnių konfe
rencija” Maltoje. Pasirodo, kad 
nei vienas iš tų, kurie derėjosi dėl 
konferencijos vietos, nebuvo nie
kas apsilankę Maltoje. Lena 
Steinhoff, JAV National Securi- 
ty Council sekretorė, tarnavusi

(Nukelta į 2 psl?

t
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O vis dėlto laimėjo Lietuva
(Atkelta iš 1 psl.)

JAV ambasadoje Maltoje dvejus 
metus, savo bendradarbiams, kai 
buvo paskelbta konferencija, sa
kė: „Tai keista, ypač kad konfe
rencija vyks laivuose. Oras gali 
būti tikrai bjaurus Maltoje tuo 
metų laiku” (p. 130).

Reagan laikais ČIA paruošda
vo filmą apie Gorbačiovą, prieš 
prezidentui keliaujant į viršūnių 
konferenciją. Filmas būdavo maž
daug dešimties minučių ilgio, 
kadangi buvo susidariusi nuomo
nė, jog prezidentas neįstengia il
gesniam laikui susikaupti ir yra 
nekantrus detalėm. Bush paprašė 
ilgesnio filmo — šis truko pusva
landį. Bush taip pat studijavo 
labai slaptą dokumentą, pavadin
tą „National Intelligence Esti- 
mate”, kuris buvo paruoštas Ro- 
bert Blackwell priežiūroje. Black- 
well buvo Bush’o ČIA švietėjas 
per jo tris keliones Maskvon, Bu- 
sh’ui būnant viceprezidentu. Da
bar Blackwell titulas buvo Na
tional Intelligence Officer for the 
Soviet Union. Blackwell esė pra
našavo, kad ekonominė dilema 
padarys 1990-1991 metus vienu 
iš audringiausių sovietinės isto
rijos periodų. Gorbačiovas ko gero 
įstengsiąs kontroliuoti procesą. 
Jo ribotų, evoliucinių reformų 
politika tęsis, ir visai galima, kad 
pasiseks. Nors Kremlius retkar
čiais turės naudoti kietą ranką 
sutvarkyti etninius neramumus 
ar atsiskyrimo nuo Sąjungos ban
dymus, tačiau tos represijos ne
bus tokios šiurkščios ar tokios 
plačios, kad nuverstų nuo bėgių 
reformą. Blackvvell jautė, kad 
Gorbačiovas buvo „in for the long 
haui ir buvo vertas amerikiečių 
paramos.

Tačiau, ruošiant tą Blackvvell 
esė, dalis jo kolegų ŠOVA (ČIA 
Office of Soviet Analysis) buvo 
skirtingų nuomonių. Jų svarbiau
sias buvo Grey Hodnett, kuris su 
savo sąjungininkais buvo įsitiki
nęs, kad arba Gorbačiovo refor
mos jį patį sunaikins, arba jis des
peratiškai bandys išsigelbėti, su
grįždamas prie kokios nors „seno
jo galvojimo” formos. Jie argu
mentavo, kad nors tos reformos, 
iki tada įdiegtos, ypač tos po 
bendrąja glasnost antrašte, buvo 
pakankamai radikalios, kad ga
lėtų leisti išreikšti per 72 metus 
susikaupusį nepasitenkinimą, ta
čiau pati perestroika buvo per 
daug ribota, kad patenkintų žmo
nių lūkesčius. Tie, kurie pasirašė 
po Hodnett pažiūra, taip pat jau
tė, kad jei Gorbačiovas neįstengs 
surasti ypatingo statuso Baltijos 
valstybėms, tiesioginė konfronta
cija tarp šių respublikų ir Mask
vos yra beveik neišvengiama.

Blackvvell ir Hodnett nesutarė 
ir dėl rekomendacijų JAV politi
kai. Blackvvell argumentavo už 
kuo didesnę JAV paramą Gorba
čiovui, nes jis galės pasiekti savo 
tikslą. Hodnett ir jo sąjunginin
kai argumentavo, kad JAV turė
tų atsisukti į Jelciną. Šie nuomo
nių skirtumai ČIA atsispindėjo ir 
National Security Council: Con- 
doleeza Rice buvo arčiau Black
vvell, o Robert Gatės buvo arti
mesnis ŠOVA grupei. Visi sutiko, 
kad JAV turėtų Gorbačiovui 
nesunkinti gyvenimo labiau, 
negu jis jam tada jau buvo.

Maltos viršūnių konferencija 
prasidėjo kaip tik tuo metu, kai 
didelė audra pasiekė salą. Gorba
čiovas nervingai vaikštinėjo so
vietų turistinio laivo „Maxim 
Gorky” salone, belaukdamas at
plaukiančio Bush’o. Diplomatas 
Sergei Tarasenko vėliau prisimi
nė nuotaikas laive: „Gorbačiovas 
ir Ševardnadzė labai aštriai pa
juto, kad mes turėjome atlikti la
bai didelį manevrą, neprarasda
mi laiko. Mes jautėme, kad Sovie
tų Sąjunga stačia galva bloškiasi 
žemyn, kad mūsų superjėgos sta
tusas nueis dūmais, nebent ame
rikiečiai jį vėl patvirtintų. 1989 
metų avalanšui beveik už mūsų, 
mes norėjom pasiekti kokią nors 
lygumą, kuri duotų mums kiek

Vytautas Landsbergis

čiovo pakartojamam pažadui ne
naudoti jėgos prieš baltus. Bush 
sakė, kad jei centriniai Sovietų 
Sąjungos organai būtų atsakingi 
už smurto proverži Baltijos 
vąj^tybėse, tąi sukeltų tiesiog 
ugnies audrą jausmų prieš sovie
tus Jungtinėse Amerikos Valsty- 
bpsę-., Bet jei Gpr^ačiovas laikysis 
savo žodžio ir smurto vengs, JAV 
vvrįpųsybė atsilygins santūru
mų. kai ji šia tema kalbąs. Nes, 
kaip Bush tai suformulavo, ,ntes 
nenorime Jums sukurti dideliu 
problemų'. Gorbačiovas tai inter
pretavo, kad Erū&i nespaus Balti
jos valstybių nepriklausomybės 
klausimo. Iki*' tol, kol sovietų 
tankai nejudėš,.JAV prezidentas 
nenaudos demagogijos šiuo klau- 
simų‘,ir nebandys sugėdinti Sovie
tų Sąjungos prgzjdentą. Beschloss 
ir Talbott komentuoja: „Jei tuo 
metu būtų S|j^sauliui‘ buvę 
atskleista, kad Bush pažadėjo 
tokią akomoaaciją, Amerikos 
dešinė būtų, be abejo, šaukusi, 
kad GorbačioviV jo užžavėjimas 
buvo priežastimi kokio ' slapto 
sandėrio parduoti baltus. Bet tas 
pasikalbėjimas neiškilo viešu
mon" (p. 1644. -

1990 metų sausio pradžioje Gor
bačiovas su keturiasdešimties 
ašmenų palyda.lankėsi Lietuvo
je ir bandė lietuvius įtikinti, kad 
jų ateitis yra lllėti Sovietų Sąjun-

1 "■ goję. „Washitt§ftn’e Bush laikėfei 
'•'* - savo privačiai'CTdrbačiovui duoto 

laiko atsikvėpti ir aplink apsi- galima, nes jėgos naudojimas bū- pažado. Jis keliais atvejais 
žvalgyti” (p. 153-154). tųperestroika galas. Sakė, kad jis' priminė ScowūrVft ir Baker, kafd

Lietuviams po Maltos konferen ir jo kolegos buvo pasiruošę n&u- jis norėtų, jog<(įficiali Amerikos 
cijos jau keleri metai skverbėsi jiems problemos sprendimams, retorika apie Baltijos valstybes 
nuojauta, kad šiame viršūnių pa- ieškant asociacijos formų, kurie# pfljktų vėsi” (p.yVS). Marlin Fitfe- 
sitarime buvo padaryti ir slapti atspindėtų bendrus Sovietų Sąsi’JY&ter informayą,žurnalistus, kad 
susitarimai Baltijos valstybių jungos ir Baltijos valstybių inte- nors Jungtinės.Amerikos Valsty- 
klausimu. Šiam klausimui, pasi- resus. Tačiau Kremlius netole- bės niekad nepripažino Sovietų 
rodo, buvo skirtas paskutinis pri-^ ruotiį vienpusio baltų išstojimo iš. Sąjungos Baltijos valstybių anek- 
vatus pasitarimas. Kaip Bešch- Sovietų 'Sąjungos, Juk Sovietų sijos, „Mes nenorime-užimti po- 
loss ir Talbott pažymi, tai buvo Sąjunga turi konstituciją, kuri tu- ritijų, kurios rfepagelbsti nė vie- 
jautriąusias ir potencialiai ri turėti rolę tam sprendime, ir nai pusei”. Tuo pačiu metu keli 

procesas bus nei lengvas, nei Valstybės departamento pareigų- 
skubus. ’ nai sakė reporteriams, kad „Sp-

Kalbėdarrias l&bai'atsargiai ift Svietų vadai auflščidusiose pozi<$- 
pasitikėdamas pokalbio slap- jose yra nuomonės, kad Sovietų 
tumu, Bush priminė Gorbačiovui,
kad per 49-erius metus JAV nie-, 
kad nepripažino Baltijos valsty
bių aneksijos Sovietų Sąjungom 
JAV taip pat neatsisakė remti 
ii; Baltijos valstybių nepri
klausomybės troškimo. Tačiau 
Bush buvo pasiruošęs .atsakyti 
jūsų dosnumui’ — tai yra, Gorba-

sprogstamiausias klausimas 
Bush’o ir Gorbačiovo susitikimo 
dienotvarkėje. Bush pradėjo pasi
tarimą, sakydamas, kad beveik 
tikra, jog Baltijos valstybių klaup
simas bus keliamas spaudos kon
ferencijoje. Gorbačiovas atsakė, 
kad jis pasiruošęs bet kokiam 
klausimui apie Baltijos valstybes. 
Jis ataidėjo tą, ką Ševardnadzė 
jau mėnesius kartojo Baker’iui. 
Jis sakė, kad Kremlius pasiryžęs 
išvengti represijos, jei tik tai būtų

. ... z

Per vieną iš pirmųjų demonstracijų dėl Lietuvos nepriklausomybės Vilniuje, Lietuvoje susikūrus Sąjūdžiui? C'

Sąjunga negali paleisti Lietu-' 
vos”. jb

Vos Maskvon grįžęs, Gorbačio
vas turėjo ap^įspręsti, kaip re
aguoti į Azer^idžano Liaudies 
Fronto iššūką Sovietų Sąjungai 
Baku mieste. Sausio 20 dieną 
Raudonosios armijos ir Vidaus 
reikalų ministerijos daliniai

sulaužė barikadas ir šturmavo 
Baku miestą. Liaudies Frontas 
skelbė, kad tūkstantis žmonių žu
vo puolimo metu. Prieš metus 
liepos mėnesį, Baker buvo priva
čiai pasakęs Ševardnadzei, kad 
JAV supras, jei Gorbačiovas būtų 
pnrerstas Įmano pabrėžta) nau
doti karines jėgas prieš .„iraciona
lų kraujo praliejimą ir tautines 
neapykantas”, Gorbačiovo žvil
giu, padėtis Baku tikrai atitiko 
šią schemą.

Kaip tik tą savaitę George ir 
Barbara Bush ruošė privačią va
karienę Baltuosiuose rūmuose, 
skirtą pagerbti Susan Eisen- 
hower, 34-ojo JAV prezidento 
dukraitę, ir dr. Roald Sagdeyev, 
garsųjį Sovietų Sąjungos erdvės 
mokslininką, kurių vestuvės 
greitai turėjo įvykti Maskvoje. 
Vienas iš svečių buvo Sovietų 
Sąjungos ambasadorius Yuri Du
binin. Bush vakaro metu pasakė 
Dubinin’ui, kad jis „visiškai” 
palaikė Gorbačiovą dėl to, ką jis 
turėjo daryti Baku. Kartais vadas 
turi naudoti jėgą apsaugoti mažu
mų teisėms ir palaikyti taikai. 
Išvykdamas Dubinip komentavo 
Eisenhovver ii- Sagdeyev, „Ar ne f 
nuostabu, kad prezidentas mus 
remia?" O jie .abu buvo,susi
rūpinę, kad Dubinin gali many-' 
ti, jog Bush’o nuomonė apie Bakų. 
gali būti pratęsta ir pritaikyta 
Lietuvai (p. 176).

Ateina stebuklingoji Kovo 
Vienuoliktoji. ,,1990 kovo Ii 

.dieną Lietuvos parlamentas vien- 
j tjąlsiąi nubalsavo formaliai at- 

, ^atyti Lietuvos nepriklausomy
bę, kurią šalis buvo prąrądusi 
prieš penkiasdešimt rųetų. Sąvo 

jiaųjuoju prezjdęųtu jie pąąįrinko 
...^ąndsbergį, kuris (fy&Įąrayo, 
,,pMes neklausiame niekieno leidi

mo žengti šį žingsnį’. Baltuosiuo
se rūmuose Bush žinojo, kad pa
dėtis Lietuvoje turėjo galimybę 
nuo bėgių nuversti jo ryšį su 
Sovietų Sąjunga ir Gorbačiovu. 
Jis prašė savo bendradarbių ir 
Valstybės departamento sugalvo- 

c (ti žodžius, kurie leistų jaąi eiti ta 
Jautria briauną tarp Wą|hingto- 
n’o senojo Lietuvos aneksijos 
nepripažinimo ir jo paties troš
kimo nesukurti bėdos Gorbačio
vui. ... Fitzvvater reporteriams pa
suke, kad JAV nesuteiks Vilniui 
diplomatinio pripažinimo. Idant 
JAV šalies vyriausybę pripažin
tų, šioji turi kontroliuoti savo te
ritoriją ir savo likimą. Lietuvos 
žemėje tebėra Sovietų Sąjungos

MICHAEL R. BESCHLOSS and STROBE TALBOTT
AT THE S 
HIGHEST 
ELEVELS
For the firsl Iįme. the secret messajes and telephone 

calls hetueen Bush and Gorbachev, Baker and 
Shevardnadze, and the dosed-door meetings at the 

Kremlin. White House, Pentagon, ČIA. and KGB

divizijos, kurios bet kuriuo mo
mentu gali pulti vietinę valdžią. 
Prezidento vardu Fitzwater per
spėjo Landsbergį neapeliuoti į 
JAV, kad jos kovotų jo mūšius. 
Užuot jis įtaigavo, kad Lands
bergis pats išdirbtų geriausią 
galimą susitarimą su Kremliu
mi” (p. 176).

Gorbačiovas kėlė Lietuvai ulti
matumą —■ Lietuva turėjo pasi
duoti pirmadienį, 1990 metų kovo 
19 dieną. Maskvoje Gorbačiovas 
kartojo, kad jis nesiderės su 
Landsbergiu, bet priims „dialo- 

,gą” su Lietuvos žmonėmis. Bal
tuosiuose' rūmuose Marlin Fitz
vvater sakė reporteriams, kad 
JAV susirūpinusi Sovietų Sąjun
gos intencijomis ir tikslais. Ta
čiau jis pridūrė, kad mes turėtu
me būti jėga, skatinanti taikingą 
demokratijos vystymosi procesą 
tenai, o ne bandyti sukelti bėdą. 
„Vilniuje Landsbergis skundėsi, 
kad Bush’o administracija parda
vusi Lietuvą dėl ryšių su Gorba
čiovu. Iki gana reikšmingo laips
nio Landsbergis buvo teisus: 
Bush tikėjo, kad suvienytos So
vietų Sąjungos išlikimas buvo 
svarbesnis tarptautinei taikai ir 
stabilumui, negu nepriklausoma 
Lietuva” (p. 196-197).

Baltijos krizei augant, JAV 
spauda ir Kongresas didino spau
dimą, kad Bush atsispirtų Gorba
čiovui. The New York Times 
skiltininkas William Safire rašė: 
„Mes esame viename didžiųjų 
modernios istorijos moralinių 
momentų”. Rovvland Evans ir Ro
bert Novak rūpinosi, kad prezi
dento „saldūs žodžiai ir kūno 
laikysena” gali mokyti Sovietų 
Sąjungos vadą, jog galima nau
doti karinę jėgą. Senatoriai ir
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Kongreso atstovai reikalavo tuoj 
pat pareikšti diplomatinį Lietu
vos pripažinimą. Brent Scowcroft 
su liūdesiu prasitarė, kad net 
Kansas valstybės respublikonė 
senatorė Nancy Kassebaum „mu
ša būgnus dėl Lietuvos nepri
klausomybės”. Atsakydamas 
augančiam spaudimui, Scowcroft 
perspėjo ambasadorių Dubinin, 
kad jei Kremlius naudos jėgą 
prieš Lietuvą, JAV prezidentas 
gali atšaukti birželio viršūnių 
konferenciją su Gorbačiovu (p. 
198). Beschloss ir Talbott knyga 
liudįja, kad JAV lietuvių bend
ruomenės taktika spausti prezi
dentą per Kongresą buvo tiksli, 
nes pats prezidentas buvo įsisu
kęs į savo teorijas ir jo nuomonės 
nebebuvo galima įtaigauti.

1990 metų balandžio 17 dieną 
Kremlius informavo Vilnių, kad 
jei Lietuva nenustos leidusi 
įstatymų, kurie priešingi Sovietų 
Sąjungos konstitucijai, dujų ir 
naftos tiekimas Lietuvai bus su
stabdytas ateinančią parą. Tą 
patį vakarą Bush Baltuosiuose 
rūmuose tarėsi su Baker, Cheney 
ir Scowcroft. Jie nutarė, kad jei 
bus pradėta Lietuvos blokada, 
JAV turės sumažinti prekybos 
kontaktus su Maskva, bet gink
lų kontrolės derybos būtų nepa
liestos. Kitą dieną Baker pa
skambino Ševardnadzei ir pasakė 
jam, kad yra ribos JAV administ
racijos kantrumui. „Bet Gorba
čiovas nutarė, kad tol, kol jis 
palaikė amerikiečių pageidauja
mo ,dialogo’ tarp Maskvos ir Vil
niaus vaizdą — ir kol jis susilai
kė nuo kraujo praliejimo — jis 
galėjo didinti ekonominį spaudi
mą” (p. 204).

Balandžio 23 dienos vakare 
Bush sušaukė National Security 
Council posėdį. Baker pranešė, 
kad nė vienas iš dvidešimties 
JAV sąjungininkų nepalaikė 
sankcijų Maskvai. Bush nutarė 
leisti Gorbačiovui žinoti, kad jei 
Baltijos krizė nebus išspręsta iki 
Washington’o viršūnių konferen
cijos birželio pradžioje, JAV sulai
kys prekybos sutartį su Sovietų 
Sąjunga (p. 205). Vilniuje Lands
bergis sakė „Sovietai kaip 
smauglys smaugia mūsų valsty
bę”. Jis pabrėžė, kad Lietuva yra 
naujo Muenchen’o auka. Bush’o 
simpatijos Landsbergiui dar 
sumažėjo, nes jis ypač buvo jaut
rus žodžiui „appeasement”. Kaip 
dauguma jo kartos žmonių, Bush 
laikė Neville Chamberlain veiks
mus Muenchen’e kaip vieną di
džiausių šimtmečio politinių 
kvailybių, todėl Landsbergio strė
lė pataikė skaudžion vieton.

Kohl ir Mitterrand balandžio 
26 dieną laišku kreipėsi į Lands
bergį, kad jis suspenduotų 
nepriklausomybės deklaraciją ir 
derėtųsi su Maskva. Bush juos 
ragino tokį laišką parašyti, nes 
buvo įsitikinęs, kad prancūzams 
ir vokiečiams būtų naudinga 
jausti,kad jie irgi įsivėlę į di
džiąją diplomatiją. Amerikiečių 
įtaigaujma Lietuvos ministrė 
pirmininkė Kazimiera Prunskie
nė parėmė Kohl-Mitterrand pa
siūlymą. Šiuo veiksmu Pruns
kienė sustiprino savo reputaciją 
Vakaruose, kad ji yra sukalba- 
mesnė alternatyva Landsbergiui. 
Norėdamas parodyti, kurį Lietu
vos vadą jis labiau mėgo, Bush 
sutiko susitikti su Prunskiene. I 
laišką, kurį buvo gavęs iš Lands
bergio, jis net neatsakė (p. 206). 
Tačiau ir Prunskienės vizitas ne
įvyko be diplomatinių įžeidimų. 
Prunskienė turėjo palikti savo 
limuziną prie Baltųjų rūmų var
tų, parodyti savo raudoną sovie
tinį pasą vartų sargui, kuris tada 
rausėsi po jos rankinuką. Ji turė
jo praeiti metalo detektorių ir 
pėstute eiti iki Baltųjų rūmų du
rų. Ją lydėjęs brolis nebuvo įleis
tas ir turėjo laukti skersai gatvės 
Lafayette parke. Daugeliu atžvil
gių Prunskienė buvo lygiai ne
mandagiai traktuojama, kaip Jel
cinas per jo vizitą praėjusį rugsėjo 
mėnesį. „Ne taip, kaip Jelcinas, 
Prunskienė buvo priimta į prezi
dento Ovai Office. Ji išmintingai

(Nukelta į 3 psl.)
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Lietuvos 1992 metų valstybinių premijų laureatų va
karas Vilniaus rotušėje (Dailės muziejuje) šių metų 
vasario 15 dieną: (iš kairės) Jono Basanavičiaus vardo 
premijos pirmoji laureatė, liaudies dainos puoselėtoja 
Veronika Povilionienė; Lietuvos valstybinių kultūros 
ir meno premijų laureatai — dailininkas Valentinas An
tanavičius, filosofas Arvydas Šliogeris, poetas Kazys

Bradūnas, pianistas Petras Geniušas ir valstybines 
premijas įteikęs Lietuvos Respublikos ministras pirmi
ninkas Bronislovas Lubys. Dailėtyrininkas laureatas 
Vladas Drėma iškilmėje negalėjo dalyvauti dėl ligos, 
premija jam buvo įteikta jo namuose.

Onos Pąjedaitės nuotrauka

Kultūros ir meno vardan
Kazio Bradūno žodis Lietuvos valstybinių premijų 

įteikimo iškilmėje vasario 15 dieną Vilniuje

Gerbiamosios ir gerbiamieji 
kultūros ir meno bičiuliai.

Jeigu man prieš gerą penkmetį 
Čikagoje būtų pasakė, kad 1993 
metais šitaip bus šioje salėje, 
būčiau netikėjos. Vargu ar ir jūs 
tada būtumėte šitai pramatė čia 
pat, Vilniuje. Bet Vilnius yra 
stebuklingas miestas. Ne tik ste
buklingo grožio miestas, bet ir is
torinių stebuklų vieta. Istori- 
ka ms jau patą Vilnius yra stebuk
las, kaip pagoniškos tautos ir 
valstybės sostinė viduramžių 
krikščioniškos Europos viduryje. 
O ar ne stebuklas buvo čia ir Va
sario šešioliktoji ir Kovo vienuo
liktoji. Ar ne mažasis, sakyčiau, 
kamerinis stebuklas yra ir šio va
karo mūsų čionykštis, laisvas su
sibūrimas kultūros ir meno var
dan po tiekos negandos metų.

Ir štai čia, šitokioj aplinkoj, at
minty iškyla prisiminimas — vie
nas momentas prieš 50 metų. Bu
vau studentas. Vokiečių okupaci
jos laikai — tūkstantis devyni 
šimtai keturiasdešimt antrųjų 
pradžia. Žiema Vilniuje net be mi- 
mimalios šilumos kambariuos, o 
lauke daug šaltesnė negu šiemet. 
Universiteto auditorijose sėdėjom 
su kailiniais, su pirštinėm. Kai
liniuoti ateidavo į paskaitas ir 
profesoriai. Nei tadienykštė da
bartis, nei ateitis nekėlė jokių 
šviesesnių vilčių. Gyvenom kaž
kokioj dvasinėj depresijoj ir kul
tūrine, ir politine prasme. Apie 
tai ir užsiminėm po paskaitos pro
fesoriui Mykolui Biržiškai, tuo
metiniam universiteto rektoriui. 
Rektorius pažiūrėjo savo gerom 
akim į mus, palingavo galva ir ta
rė: „Jūs tokie jauni, o jau nuleidę 
nosis pesimistai. Jeigu jau niekuo 
netikite, tai tikėkite stebuklu. Aš 
senas socialdemokratas, o stebuk
lu tikiu, nes man pačiam jis at
sitiko”. Žinoma, tuoj klustelėjom: 
„Kur, kaip ir kada, Profesoriau!” 
O jis ir sako: „Buvo proga tūks
tantis devyni šimtai trisdešimt 
devintų vėlybą pavasarį atva
žiuoti iš Kauno į Vilnių. Tuome
tinio lenkiško universiteto rekto
rius mane, kaip svečią, vedžiojo 
po šio universiteto kiemus bei au
ditorijas. Ar galėjo tada jam ir 
man ateiti mintis, kad tik po ke
lių mėnesių šioje vietoje jau bus 
lietuviškas universitetas ir aš 
pats būsiu jo rektorius? O taip at
sitiko. Ir ar ne stebuklingai?” 
Šitaip tada rektoriaus Mykolo 
Biržiškos buvom sugėdinti, pa
guosti ir sustiprinti. Taigi ir da
bar, nežiūrint nieko, tikėkim. Ti
kėkim Lietuvos stebuklu, jam 
skirdami visas kūrybinio darbo 
pastangas.

O šių dienų mūsų politinių ban
gavimų jūroje, dar ir po preziden

tinių rinkimų mūšos, susirinkti 
čia kultūros ir meno vardan daug 
kam, norėčiau tuo tikėti, yra tik
ras katarsis. Gal net naujo ste
buklo pradžia. Nacionalinių pre
mijų įsteigimas ir jų pirmasis čia 
įteikimas tai akivaizdus suvoki
mo ženklas, kad tautos išlikimo 
kelyje ir to kelio įsijungime į 
pasaulinį vieškelį kultūrinės 
kūrybos sritys taipgi yra didelis 
veiksnys, tam tikrais laikotar
piais net pats didžiausias. Gal net 
ir mūsų gyvenamajame amžiuje. 
Ir džiugu, kad toks supratimas 
čia šiandien rodomas valstybiniu 
mastu.

Tik šitokios užuominos nėra čia 
koks nors politikos, ekonomijos ir 
kitų panašių sričių nuvertinimas. 
Ir jų puoselėjimas, ypač šiandien, 
yra būtinas, bet tik ne kultūros 
apleidimo sąskaita. Nesgi ir 
tautos bendruomeninis, visuome
ninis ir politinis gyvenimas 
prasideda tik tada, kada jau yra 
pasiektas tam tikras kultūringu
mo laipsnis. Ir jeigu šiandien 
mes tuos laipsnius prarastame, 
žengtume atgal, žengtume į 
pražūtį. Prie tos pražūties slenks
čio amžių eigoje jau buvome pri
artėję ne kartą. Bet sąmoninga 
lietuviškosios kultūros kūryba, 
kaip koks stebuklingas šaltinis, 
pagirdydavo, ir mes ryždavomės 
naujoms pastangoms. Kiek to
kiais atvejais būdavo prarasta ir 
kiek būtų laimėta, tebūna čia su
minėta tik vienu pavyzdžiu iš 
daugelio.

Tad leiskite man šioje vietoje 
truputį pasapnuoti galbūt visai 
realius sapnus. Kur mes šiandien 
būtume nuėję ir ant kokių kultū
rinių, o gal ir politinių laiptų 
būtume užkopę, jeigu jau aštuo
niolikto amžiaus antroje pusėje 
Kristijonas Donelaitis iš Tolmin
kiemio būtų važiavęs į Vilnių at
siimti jam paskirtos Valstybinės 
premijos už parašytus ir išleistus 
Metus. Kur šiandien visose srity
se stovėtume, jeigu jau tada to
kiame kultūriniame kontekste ir 
tokiais poreikiais būtume gyve
nę. Tačiau po kojomis tvyrojo ko
ne bedugnė, kai Lietuvos Didžio
ji Kunigaikštija ir lietuvių kal
bai, ir senobinei lietuvių kultūrai 
pati jau buvo tapusi kone pamo
te. Ir štai tokioje grėsmėje — Ma
žojoj Lietuvoj Donelaitis! Alps
tanti tauta vėl įtraukia oro, ima 
kvėpuoti, ima vėl gyventi. Ir din
gimo grėsmė jau ne tokia baisi, 
kai ateina ir Daukantas, ir Va
lančius, ir Baranauskas, Kudir
ka, Maironis, Čiurlionis ir kiti. 
Ar be jų būtume atėję į Nepri
klausomybę, ar būtume subrendę 
net ir politikavimui?

Ar stovėčiau ir aš čia, jūsų su
rastas kone kitoje žemės pusėje?

Ne tik surastas, bet ir įvertintas, 
pasikviestas, pagerbtas. Tik visa 
tai tegu būna skirta ne vien tik 
man, bet per mane ir visam lietu
viškos išeivijos kultūrinio, kūry
binio gyvenimo pabrėžimui. Ši
taip suprantu ir taip priimu ry
šium su nacionaline premija rodo
mą man dėmesį. Ir už tai labai dė
koju. Tik mano vietoje čia galėjo 
būti ir kuris kitas, ar kuri kita iš 
tolimųjų pasviečių. Ir visai nebū
tų suklysta. Pats didysis dalykas 
— to mūsų tautos daugiau kaip 
45 metų kultūrinio ir kūrybinio 
egzodo visuma. Ir kultūros istori
kams turbūt gerokai reikės pa
sukti galvas, svarstant, kaip kone 
pusę šimto metų po visą pasaulį 
staiga išsklaidyti, kone aklinai 
atkirsti nuo savo žemės ir nuo 
savo tautos, taip ilgai išturėjo, ir 
karta po kartos kūrė ir turtino sa
vo genties literatūrą, mokslą, dai
lę, muziką tokiu autorių gausu
mu, tokiu intensyvumu ir tokiu 
lygiu. Pastarųjų šimtmečių pra
eityje gi šitokių fenomenų pasau
lyje nėra buvę.

Jeigu jūs dabar manęs klaustu- 
mėte, kodėl ir kaip ten taip ilgai 
ištesėta ir palyginti tiek daug 
visose kūrybos srityse padaryta, 
vargu ar galėčiau, ar įstengčiau 
tiksliai atsakyti. Mums ten kaž
kaip savaime buvo aišku, kad li
kusį nuo duoninio darbo laisva
laikį turime sunaudoti lietuviš
kam kūrybiniam darbui. Po tėvy
nės netekties kažkur sąžinėje bu
vo toks įrašas. Gal padėjo ir tai, 
kad visur jautėmės ne namuose, 
o tik pakeliui. Parafrazuojant 
mano vienos knygos pavadinimą, 
buvome tik užeigoje prie Vilniaus 
vieškelio. Ir akys krypo į tą pusę. 
Ir ačiū Dievui, kad nepaklydome 
nei geografine, nei dvasine pras
me. Štai šiandien aš čia įsiterpiu 
į kitų laureatų brolišką draugys
tę. Ir jie, ir jūs manęs jau nesibau- 
ginat. O tai irgi kone stebuklas, 
kurį norėčiau čia užsklęsti pasku
tiniuoju premijuotos mano kny
gos Duona ir druska eilėraščiu, 
pavadintu „Linkui namų”.
Jau sukame linkui namų.
Bet kelias ne visai aiškus.
Širdy neramu.
Prisimenu žingsnelius vaikiškus 
Kiršuos,
Vaikų ir vaikaičių —
Pasaulyje...
Tai kurgi namai?
Į preriją krinta žvaigždė...
Gal tenai — anapus žvaigždžių? 
Motinos balsą girdžiu —
Šaukia namo.
Ir tu nurimai —
Jau netoli namai.

Ir štai aš namuos. Jūsų tarpe. ' 
Tarp saviškių. Ir tikiu, jog ir jūs 
mane tokiu laikote. Dėkoju jums 
už dėmesį.

VILNIUJE, PRIE TELEBOKŠTO

aieloa pokalbis su motina

Žydi, motina graudinga, siela, mano sopulinga, 
kaip žuvelė perskrosta.

Ko tu, motina mieloji, ko tu, siela, taip vaitoji, 
kas gi plėšo širdį tau?

Kraujas mano širdy plūsta, siela smaugias, pūsta, žūsta, 
žodžio tarti negaliu.

Ko tu, motina, be žado, kokiais peiliais tave bado, 
ko taip raudi, pasakyk?!

Regiu sūnų vos vos gyvą, Jėzų tarp šviežių alyvų, 
krauju prakaituojantį.

Oj, motina, pilna jausmo, duok didesnę jėgą skausmo, 
kad neverkčiau su tavim.

MALDA I ŠVENTA KAZIMIERA

O Kazimierai skaistusis, toks skaistus kaip medžiai būna, 
Dievo meilės žibury, 
ištvermingas, o uolusai,
o gėlyne daugiaspalvi, kuriam brangios visos maldos, 
o skaistumo paskleidėjau, mokytojau tikras mūs!

Savo artimą mylėjęs, guodęs liūdintį švenlniai, o dosnus 
našlių šelpėjau, o našlaičių užtarėjau, o visų luošų viltie!

Sigitas Geda

O valstybių patarėjau, pažinyčios parėmėjau, tiesa, tiesa, 
teisingume, o krikščioniška rimtie!
Išmintie ir tvarkingume, Tu, galiūnams pavyzdy!
O papuošale bažnyčios ir Tėvynės užtarėjau, Lietuvos sūnau, globėjau! 
Tu per šventą avinėlį, Dievo sūnų Jėzų Kristų ir per Motiną 
švenčiausią ir per Dvasią maloningą, leisk tik tai, kas išmintinga!

PIRMAS PASIMATYMAS

Antroje kldsėj,
Piemenaudamas pas savo tetą 
Čivonyse, '
Pirmąsyk pamačiau 
Rusų kareivius.

Jie grįžo iš partizanų 
Medžioklės,
Vežėsi du lavonus 
Mėšlinose vežėčiose.

Skynė rūgščius, 
Neprinokusius obuolius 
Dėdės sode 
Ir mėtė juos į balą, 
Keikdamiesi, kokie neskanūs.

PRIE AUŠRY

Eilėraštis iš depresijos, kuomet nejauti 
Dievo balso, viskas 
juoda (ir žalia),

Begalė baimės, mirties variantų, 
kiekvienas jų 
rėkia savo balsu,

Reikia gyvent, nors esi miręs, 
girgžda gervės, 
dvokia šiukšlinės,

SIGITO MALDELĖ PRIEŠ DARBA

Viešpatie, gražūs daiktai yra užkasti į žemę! 
Aušros Vartų Motinėle, išleisk mano balsą! 
Ateities pasaulis bus seniausiųjų formų 
atminimas ir džiaugsmas.
Aušros Vartų Motinėle, išleisk mano balsą! 
Ateities pasaulis bus labai senas, gražus. 
Aušros Vartų Motinėle, išleisk mano balsą! 
Ateities pasaulis bus geome, -nis, neišskydęs, 
toks, kur leidžia gyvent žiogui ir svirpliui. 
Aušros Vartų Motinėle, išleisk mano balsą!

EILĖRAŠTIS
NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA

Viešpats, kursai apsireiškė 
baltu debesiu virš galvos, 
tarė mums andai, 
žiemą šerkšnotą:

Laikykis, žmogau, kaip jaunystėj, 
Kazachstane, už lyno, 
per pūgą.

„Būkit lietuviai, 
priklausykite tik nuo savęs, 
eikite patys,
daviau jums kojas, rankas ir akis, 
širdis įdėjau.

Eikit jums skirtaisiais keliais 
visi kartu ir po vieną, 
gyvenkit ir mirkite gražūs, 
užsiklodami savo žeme”.

Dievas žiemą šerkšnotą 
baltu debesiu nusileido 
virš gamtovaizdžio, ,
apsibrėždamas rėmais iš aukso 
mėlynoj, mėlynoj drobėj.

Eikim, tėve, eikim, sūnau,
eikim, mano artimas, tolimas drauge!

O vis dėlto laimėjo Lietuva
(Atkelta iš 2 psl.)
išreiškė .apgailestavimą’ prezi
dentui dėl Landsbergio komenta
rų apie .antrąjį Muenchen’ą’. Ji 
taip pat pasiūlė atidėti pilną 
Lietuvos nepriklausomybės įsiga
liojimą iki 1992 metų, jei derybos 
su Maskva vyktų konstruktyviai. 
Bush pagyrė jos kantrumą ir to
limą žvilgsnį” (p. 207).

Baker, kalbėdamas su Ševard
nadze, pajuto, kad pastarasis kur 
kas buvo mažiau susirūpinęs Lie
tuva. Baker mąstė, kad gal Še
vardnadzė gali būti per daug 
savim patenkintas. „Mes esame 
girdėję jus kalbant apie dialogą, 
bet iki dabar mes nesame matę 
jokių jo ženklų”. Ševardnadzė 
atsakė: „Lietuviai turi žengti 
pirmąjį žingsnį” (p. 208). Baker 
talkininkas Ross matė, kad Sovie
tai tikėjosi atradę skilimą Lietu
vos vadobyvėje tarp Landsbergio 
ir labiau prisitaikančios Pruns
kienės. Antra vertus, Gorbačio
vas gal taip pat jautė, kad jis ran
da pusiausvyrą tarp jėgų Sovietų

Sąjungos vadovybėje.
Tuo jėgų balansavimu buvo pa

ženklinti likusieji 1990 metų mė
nesiai. Gorbačiovas suko iš vienos 
pusės į kitą. Konfliktas su Iraku 
praplėtė politinį Sovietų Sąjungos 
žaidimo lauką. Bush’o organi
zuojamai koalicijai prieš Iraką 
buvo būtinai reikalinga Sovietų 
Sąjungos parama, gal geriau — 
netrukdymas. Gorbačiovas inter
pretavo, kad tai yra geras laikas 
naujam spaudimui Lietuvoje. 
Pradėtas gūdus vaidinimas. At
vežami desantininkai, užimami 
pastatai, kuriami incidentai. Lie
tuvoje Parlamento pastatą dieną 
naktį saugojo žmonių minia. Sek
madienio naktį 1991 metų sausio 
13-ąją tankai ir desantininkai 
puolė Vilniaus radijo ir televizi
jos bokštą. Per visą pasaulį pa
sklido žinia, kad keli šimtai lie
tuvių sužeisti, o penkiolika nužu
dyti.

„Vilniuje, kol ilga diena vėl ta
po naktimi, Landsbergis, ją pava

dino .Kruvinuoju sekmadieniu’. 
Šis vardas turėjo priminti įvykį 
per pirmąją Rusijos revoliuciją. 
Originalusis Kruvinasis sekma
dienis — 1905 metų sausio 9 
diena — buvo viena iš esminių 
dvidešimtojo šimtmečio datų. Tą 
dieną St. Petersburgo darbininkų 
eisena žygiavo prie Žiemos rūmų 
įteikti carui Nikalojui II peticiją 
su savo skundais. Kareiviai šo
vė į minią, užmušdami ketu
riasdešimtį žmonių. Kiti inciden
tai mieste paliko šimtus žuvusių. 
Viena žudynių išdava — ne
pataisomai sugadintas Nikalo- 
jaus II vaizdas kaip .gerojo caro’. 
Šių dienų Maskvoje tas vardas 
buvo dažnai segamas — kartais 
su sarkazmu, kartais su pasigė
rėjimu — Michailui Gorbačiovui” 
(p. 306-7).

Boris Jelcin nuskrido į Tallin- 
n’ą, kur jis pasirašė savitarpio 
pagalbos paktą tarp Rusijos ir 
Baltijos valstybių. Jis taip pat 
kreipėsi į rusus kareivius, kad 
atsisakytų šaudyti į civilius. 
„Maskvoje Gorbačiovas kone ga
vo apopleksiją, išgirdęs Jelcino 
žodžius ir šaukė, ,Tas kalės vai

kas! Ką su juo reikia daryti?’ 
Vienas iš Gorbačiovo patarėjų pa
galvojo, kad jo bosas skambėjo 
kaip Henry II, kalbėdamas apie 
Thomas a Becket, ,Kas mane iš
vaduos nuo šio maištaujančio ku
nigo?’ ” (p. 307). Washington’e 
Condoleeza Rize sakė: „Koks su
tapimas! Kaip tik tuo metu, kai 
mes esame pririšti Persų įlanko
je, Gorbačiovas atsiunčia tan
kus”. Ji priminė, kad 1956 me
tais Nikita Chruščiovas puolė 
Vengriją kaip tik tuo metu, kai 
Vakarai buvo užsiėmę Suezo kri
ze.

„Gorbačiovo pastangos Mask
voje save teisinti artėja prie klou
no akto. Ilguose pasisakymuose 
reporteriams ir Aukščiausiajam 
Sovietui jis paneigė asmenišką 
atsakomybę už kraujo paralieji- 
mą, nors vis tiek gynė reikalą įsi
kišti. Tikrieji niekadėjai buvo 
Landsbergis ir lietuviai naciona
listai, kurie pravedę naktinį 
konstitucinį pučą. Taikingas 
sprendimas esąs neįmanomas, 
kol respublika yra tokių žmonių 
vedama. Sovietų Sąjungos prezi-

(Nukelta į 4 psl.)

*
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Amerikos lietuviai fotografuojasi
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Laisvės šventės paroda Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejuje

Viena iš daugelio lietuvių me
no bei istorinio, dokumentacinio 
pobūdžio parodų šių metų pra
džioje Čikagoje, skirtų švęsti Lie
tuvos Nepriklausomybės paskel
bimo 75-ąsias metines, pavadin
ta „Amerikos lietuviai fotogra
fuojasi”, šiuo metu vyksta „Gale
rijoje” (4317 South Wisconsin 
Avenue, Stickney, Illinois), kur ji 
buvo atidaryta vasario 21 dieną 
ir tęsis iki kovo 14 dienos. Paro
dos katalogo antrinė antraštė šios 
parodos pavadinimą paaiškina: 
„Politinės ir kultūrinės lietuvių 
veiklos Amerikoje nuotraukų pa
roda”. Senyvos, archyvinės foto
grafijos, rodomos šioje parodoje, 
ateina mums tarsi iš seniai nu
grimzdusių laikų, o tačiau jos 
šiandieną mums šviežios ir ap
šviečiančios, ir pamokančios. 
Naujajai Amerikos lietuvių kar
tai jos yra veidrodžiu, atspindin
čiu veidus ir žmones praėjusių 
kartų, nurodančiu jų rūpesčius, 
mūsų iš jų paveldėtus, kurie mus 
lydi dar ir šiandien.

To laikotarpio fotografų grynai 
dokumentacinė prieiga atrodo at
gyvenusi, jeigu vertinama dabar
tiniais fotomeno standartais. Ta
čiau šių nuotraukų tiesumas, są
žiningumas, atsisakymas manie
ringumo nuginkluoja linkusį jas 
kritikuoti, priverčia prisipažinti: 
taip, čia yra menas, tyras ir pap
rastas. Jis sužavi net ir sofisti- 
kuotą, reiklų žiūrovą save neįky
riu objektyvumu ir gryn akti
nio pasakojimo jėga.

Algimantas Kezys 
Parodos kuratorius

Jau du šimtmečius tęsiasi išei
vijos lietuvių veikla padėti Lietu
vai, netgi dukart gyvenusiai ne 
laisvės, o dabar ir vėl laisvės 
dienas. Toji veikla buvo ir yra 
grynai idealistinio pobūdžio išei
vijos žmonėms aukojant laiką, 
energiją ir ypač pinigus. Išeivių 
veikla nuo pirmųjų jos metų
18- ojo šimtmečio pabaigoje ir
19- ojo pradžioje jau buvo pradėta 
užfiksuoti ir foto objektyvu. Per 
tuos porą šimtmečių tąjį veiklos 
įamžinimo fotografijoje darbą yra 
atlikę dešimtys fotokronikininkų, 
daugiausia foto mėgėjų, kurių 
darbus ir matome šioje parodoje. 
Jų vertė ne meninė, bet istorinė, 
ir todėl šią parodą drąsiai galime 
pavadinti istorinių nuotraukų pa
roda. Dauguma tų fotografijų ar

O vis dėlto laimėjo Lietuva
(Atkelta iš 3 psl.)
dentas tada išbandė ir stipriausių 
savo rėmėjų tikėjimą, sakyda
mas, .Žinia apie tragediją buvo 
staigmena visiems. Aš apie tai 
sužinojau tik vėliau, kai mane 
pažadino’. Tačiau, jei Gorba
čiovas sakė tiesą, kad jis nebuvo 
intervencijos aprobavęs iš anks
to, tai reiškė, kad jis nebe- 
kontroliavo jėgų, kurias jis turėjo 
valdyti — lygiai taip, kaip Bes- 
mertnik privačiai buvo sakęs 
Eagleburger” (p. 307-309).

Scena buvo paruošta Sovietų 
Sąjungos pučui 1991 metų rug
pjūčio mėnesį. Jelcinas tada 
pasinaudojo Vytauto Landsbergio 
patirtimi, kaip reikia gintis, kvie
čiant žmones saugoti Parlamen
tą. Tik nepasisekusio pučo rezul
tatas buvo kur kas didesnis, negu 
Sausio 13-osios žudynių Vilniuje. 
Pučas atnešė Sovietų Sąjungos 
subyrėjimą, laisvę Lietuvai ir 
tarptautinį diplomatinį jos pripa
žinimą. Gorbačiovas išėjo į pensi
ją, o po metų juo pasekė ir George 
Bush.

Michael Beschloss ir Strobe 
Talbott knyga skaitoma su 
dideliu įdomumu. Iš naujo išgyve
nami visi tie įvykiai, kurie vos 
tilpo į tuos trejus, metus. Tuo 
laiku neretai pasijusdavome ke
leiviais greitai lekiančiame 
traukinyje. Pasirodo, kad ir tie, 
kuriuos mes laikėme pasaulio di

Lietuvos Konsulato atidarymas Čikagoje 1924 metų vasario 16 dieną. j; i,
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Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo dešimtosios metinės, švenčiamos Stevens Hotel, Čikagoje, 1928 metų 
vadario 19 dieną. (Stankūno nuotrauka) ap

negatyvų yra saugojami 1966 
metais įsteigtame Budrio vardo 
Lietuvių fotoarchyve, Čikagoje.

Stebint šią parodą Kezio „Gale
rijoje”, Stickney, Illinois, prieš 
akis iškyla daugelis istorinių ir 
taip pat mūsų laikais gyvenančių 
dar pažįstamų išeivijos lietuvių 
veikėjų veidų. Štai panoraminė 
1921 metais New York’e įvykusio 
pirmojo nepriklausomos Lietuvos 
atstovo Jono Vileišio pagerbtuvių 
fotografija, kurioje matyti daug 
istorinių asmenybių.

Kitoje didžiulėje nuotraukoje 
užfiksuotas 1928 metais Čikago
je įvykęs Lietuvos Nepriklauso

džiūnais, kaip Bush ir Gorbačio
vas, tuo metu nematė, į kur tas 
istorijos traukinys artėja. Pačioje 
Beschloss ir Talbott knygoje 
dažnai pamatoma, kaip veikėjai 
stengiasi savo veiksmus kuo tei- 
giamiau interpretuoti. Knygos 
recenzentai yra pastebėję, kad 
autoriai turėjo daug kalbėti su 
James Baker, nes jis knygoje 
pasirodo buvęs pats gudriausias 
iš JAV viršūnių politikų. Iš dalies 
žmogaus ir gaila, nes knyga ga
lėjo duoti gražią pradžią jo 
rinkiminei kampanijai į prezi
dentus, o dabar tam jau nebus 
reikalinga, nes su rinkimus pra
laimėjusiu Bush’u nueina nuo 
scenos. Įdomi ir labai svarbi 
Scowcroft rolė, nes jis įvykių eigą 
aiškino prezidentui Bush. Paties 
Bush’o rolė? Ko gero, JAV kome
diantai teisingai jį vaizduodavo 
sakantį „Would not be prudent”. 
Gal jis buvo tinkamas vadas 
šiems laikams, nes periodiškai 
padrąsindavo beskęstančią Sovie
tų Sąjungą ir numesdavo dar vie
ną šiaudą besiblaškančiam Są
jungos laivo vairininkui. Prisime
na tik du drąsūs ir tuo laiku 
reikalingi Bush’o sprendimai, ku
rie pasuko istorijos vyksmą: 
ankstyvas Vokietijos susivieni
jimo parėmimas (tuo einant prieš 
sąjungininkų Thatcher, Mitter- 
rand ir draugo Gorbačiovo norus)

mybės paskelbimo dešimtmečio 
minėjimas su daugeliu veidų, ku
riuos dar. tekdavo matyti po 1950. 
metų, bėt šiandien gal jau nė 
vieno nesančio gyvųjų tarpe. 
Kaip žinome, 1934 metais Ame
rikos lietuvius lankė iš komunis
tų tremties Sibire paleistas vys
kupas Teofilis Matulionis. Vieno
je iŠ šioje parodoje eksponuojamų 
fotografijų matome kankinį vys
kupą Baltimorės lietuvių tarpe.

Kad šioje parodoje nepaisoma 
jokių ideologinių ir kitokių varž
tų, liudija ir nuotraukos iš kairio
sios patriotinės srovės lietuvių 
veikėjų gyvenimo. Iš tokių ypač

ir greita karinė reakcija Saddam 
Hussein Irako invazijai į Kuwait. 
Tačiau čia yra pavyzdys, kas ga
lėjo atsitikti su Sovietų Sąjunga: 
ir Sąjungoje JAV politika buvo 
palaikyti status quo, nes tik taip 
buvo įsivaizduojamas stabilumas.

Ką knyga pasako apie baltų 
pastangas paveikti JAV politiką? 
Pasirodo, kad buvo labai tikslu 
eiti per JAV Kongresą ir per jį 
spausti prezidentą ir jo adminis
traciją. Prezidento Bush atžvilgiu 
dramatiškai klydome. Manėme, 
kad jis minkštas, simpatingas 
žmogus. Jis ir buvo linkęs 
naudoti tokio žmogaus retoriką — 
sujaukti sakiniai, išsiblaškiusio 
žmogaus aura. Pasirodo, kad jis 
save matė kietu realistu ir 
pasaulio tvarkytoju, kuris buvo 
pasiruošęs iš anksto tautų tautas 
paaukoti nelabai apgalvotam 
pasaulio tvarkos modeliui. Ir kas 
pikčiausia, kartą apsisprendęs, 
jis buvo labai nelankstus. Jau
triausia Bush’o vieta, jo Achilo 
kulnis, buvo jo įsitikinimas, kad 
jis yra principų žmogus. Dėl to jis 
tiesiog siuto, kai buvo paminimas 
žodis „appeasement” (kaip tai at
sitiko JAV baltų susitikime su 
juo 1991 metų sausio 22 dieną, 
kai estų atstovė Mari-Ann Rik- 
ken tą žodį paminėjo [p. 318]). 
Galėjome šaukte šaukt „appease
ment” spaudoje, nors, aišku, už 
tai tokių laiškų rašytojai būtų 
buvę apšaukti aklais antikomu- 
nistais. Prezidentas tuo metu 
gavo labai skirtingas žinias iš

į akis krenta buyusio Lietuvos 
prezidento dr. Kazio Griniaus pa
gerbimo Čikagoje 1947 metais 
nuotrauka, kurioje matyti daug 
įvairių pažiūrų lietuvių veikėjų, 
pagerbiančių nuo ‘komunistų pa
bėgusį ir galop Ambriką pasieku
sį buvusį neeilinį Sietuvos veikė
ja-

Dabar, moderniais technikos 
laikais, daug tokių istorinių įvy
kių lieka užfiksudti skaidrėse ir 
vaizdajuostėse. Tašiau ir fotogra
fijos nenustoja savio vertės. Į jas 
žiūrime su smalsumu bei malo
numu. itk

Vladas Ramojus

lietuvių visuomenes atstovų: štai 
viename susitikime Jonas Bobe
lis prašė Derwinskį perduoti žinią 
prezidentui, kad įę> atstovaujami 
lietuviai remia prezidento Lietu
vos politiką, dėl kurios rūgojo visi 
kiti pasitarimo dalyviai. Tikrai 
daugiau iš prezidento gavome, 
kai jis į mus žiūrėjfo kaip į ne visai 
patikimus, o ne kaip ištikimus jo 
rėmėjus.

Na, kalbant apie skandalingas 
istorijas, gal tuliką, knygos 
recenziją pradėjuš'su pasakojimu 
apie kelionę limilfeinu, su tokia 
pat kelione ir užbaigti. Šitame 
limuzine važiavo ne Gorbačiovas, 
o Landsbergis. Tai atsitiko Lands
bergio apsilankyiho JAV gegu
žės mėnesį 199^‘metais laiku. 
Kai dabar apie tą apsilankymą 
pagalvojame, dažrfhi užmirštame, 
kokį nuostabų sukūrėme spek
taklį: pusmetį počto, kai tankai 
grįžo į savo kareivines Vilniaus 
Šiaurės miestelyje kruvinais 
vikšrais, tuo pačiu metu kai 
OMONai siautėjo Vilniaus gatvė
se, sutinkame Vytautą Landsber
gį kaip laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos prezidentą. Žmoniųmi- 
nia Midway aerodrome, Čikago
je, kokios nebuvo ir nebus. Susi
tikinėti su ver^įo žmonėmis, 
politikais, redaktoriais. Milžiniš
ka puota Field Museum saįeje 
šalia dramblių ir dinozaurų — ten 
pat, kur neseniai ^puotavo Lėch 
Waleša. Ir pasikalbėjimų pasikal
bėjimai radijo ir l!elevizijos pro
gramose. O užkulisiuose — daug

Ateinantį penktadienį, kovo 12 
dieną, Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje, Čikagoje, bus atida
ryta meno paroda: „Laisvės šven
tė — baltai dailininkai iš Illi
nois”. Ši paroda yra dalis kul
tūrinės programos, skirtos pami
nėti 75-ąsias Lietuvos nepriklau
somybės metines. Parodą globoja 
Lietuvos Respublikos generalinis 
konsulas Čikagoje Vaclovas Klei
za, o iš dalies ją remia Illinois 
Arts Council. Kitos dvi Baltijos 
respublikos — Latvija ir Estija — 
šiemet taip pat švenčia savo ne
priklausomybės paskelbimo dei
mantinį jubiliejų. Estija pasiskel
bė nepriklausoma 1918 metų va
sario 24 dieną, o Latvija — 1918 
metų laprikčio 18 dieną. Visos 
trys šalys daugiau nei 120 metų 
buvo pavergtos Rusijos ir Vokie
tijos.

Illinois gyvena ir kuria nema
ža lietuvių, latvių ir estų kilmės 
dailininkų, kurių dalis yra išgar
sėję ne tik savo tautinėse bend
ruomenėse, bet ir visos valstybės

Nuomonės ir pastabos
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Grįžimas į „vaikystės miestą”
Šį kartą šeštadieninį sausio 30 

dienos Draugą sulaukiau „grei
tai” — vasario 22 dieną. Žinios 
senstelėjusios. [...]

Šis Draugo numeris padidintas. 
Atvertęs kultūrinio priedo lapus, 
randu Nijolės Jankutės puikų pa
sakojimą apie grįžimą į „Vaikys
tės miestą”. Jos „Atvirukai iš 
miestelio, kuris buvo mano”, ma
žulytė epopėja, tedlistinė poezija 
apie vietas ir žmones, kurie buvo 
ir yra. Apie „gatves, kurios buvo 
plačios, o dabar siauros, namus, 
kurie buvo dideli, o dabar maži”- 
Pasakojimuose iš to laikotarpio, 
„kai buvau maža”, retai sutinka
mas nuoširdumas. Grįžta turistė 
Jankutė prie savo namo, kuris 
nepasitiko jos su šviesa languose 
ir mezginių užuolaidomis, ir klau
sia savęs: „Kodėl [tas namas] 
toks liūdnas ir nejaukus?” Jan
kutės išvada fantastinė realybė: 
„Gal ir namai, kaip žmonės, sve- 
timėja, jei nemylimi?”

Jos prisiminimai apie vaikystės 
dienas — nostalgiška poezija, su 
nepaprastai vaizdžiomis smulk
menomis. Skaitau, kaip susijau
dinusi Nijolė laukia eilėje vysku
po Paltaroko Sutvirtinimo sakra
mentui. Žino, kad suduos per žan
dą, bet ar smarkiai? Šalia stovin
tys berniūkščiai pagąsdina: — 
„Skels, kad nu!” Skaitau ir šyp
sausi. Juk ir aš buvau vienas iš 
tokių berniūkščių, timptelėjęs 
kaspinėlį šalia stovinčiai mergy-

darbo tiems, kurie organizuoja 
kontaktus ir derina prezidento 
Landsbergio programą. Tai jų 
darbas, iš to duoną valgo, tam ir 
lietuvių pasamdyti. Ryšių su 
visuomene specialistai pataria 
Landsbergiui nebandyti Gorba
čiovo kaltinti, nes anas turįs 
amerikiečių simpatijas. Kiek
vienoje programoje Landsbergiui 
keliamas klausimas: „Kodėl jūs 
sunkinate gyvenimą Gorbačio
vui?”. Landsbergis iš anksto 
pasiruošęs klausimą diplomatiš
kai atsakyti: lietuviai iš tikrųjų 
padeda Gorbačiovui, nes yra du 
Gorbačiovai — gerasis demokra
tas Gorbačiovas ir blogasis 
diktatorius Gorbačiovas. Tas pats 
klausimas iškyla ir pasikalbėjime 
su Aaron Freeman Channel 32 
studijoje. Dabar skubama į 
WTTW stotį pasikalbėjimui su 
John Callaway. Tą ilgą dieną 
visur Landsbergį lydėjęs ameri
kietis, ryšių su visuomene 
specialistas, Landsbergio ir 
klausia: „Just between us, Mr. 
President, why don’t you trust 
Gorbachev?”. Landsbergis šypteli 
ir atsako: „Because he is a liar.”

mastu. Todėl ši paroda turėtų 
tapti šventiniu akcentu, minint 
šių trijų tautų nepriklausomybės 
sukaktis. Parodoje dalyvauja vie
nuolika dailininkų: keturi lietu
viai (Marija Strasevičiūtė, Vytau
tas O. Virkau, Rimantas VisGir- 
da ir Giedrė Žumbakienė), keturi

tei per savo „bermavonę” Šedu
vos bažnyčioje.

Daugelis mūsų, senosios kartos, 
vaikystės epizodų šių dienų jau
nimui nepažįstami. Skaitydamas 
Jankutės prisiminimus, grįžtu į 
savo vaikystę: ir aš verdavau 
pagriovio žemuoges ant smilgos, 
ir aš kimšdavau kiškio kopūstus 
į burną ir kėliau debesėlį dulkių, 
vilkdamas basas kojas per'smėlė
tą Radviliškio gatvę. Žinoma, ma
no pareigos buvo „vyriškesnės”. 
Tetos parėdymu, su jaunesniuoju 
broliu karstėmės ant stačių Gry- 
žuvos šlaitų, rinkdami valerijonų 
šakneles, ir lipome į plačiašakes 
liepas, skabydami gydomuosius 
žiedus į maišelius, pakabintus 
prie diržo.

Grįžau pernai į savo vaikystės 
vietas. Stebėjausi, kad Gryžuvos 
šlaitai tokie žemi, apaugę krū
mokšniais. Niekas nelipo į plačia
šakes liepas, nes jos visos iškirs
tos. Joks vaikigalis netampė kil
bukų ir krištolinio vandens, nes 
upelis murzinas.

Ir vėl laukiu naujo Draugo su 
pasenusiomis žiniomis. Argi pa
galiau svarbu, kad sausio 6 die
nos numeris mane pasiekė vasa
rio 22-ą? „Atvirukai iš miestelio, 
kuris buvo mano...” skaitytini po 
pusės ar po metų, nes jie nesens
ta. Jankutės „Atvirukai” — pui
kus turisto pasakojimas, jungtis 
tarp žmogaus ir gamtos, su paly
ginimais ir pasikeitimais, įvyku
siais Lietuvoje per 50 metų.

Kazys Daugėla, 
Bedford, New Hampshire

Jūris Čiurlionis

Iš šiemetinės Vasario šešioliktosios parodos 
galerijoje, Čikagoje.

įėjimas j draugo namus, 1991 
Akrilis, 40” x 40’

..Dailė ’93”, vykusios Čiurlionio

latviai (Lelde Vinters Ore, Vi- 
tauts Simanis, Oyars Steiners ir 
Silvija Steiners), ir trys estai 
(Waldek Kivirist, Walter Peljo ir 
Merike Tumma).

Parodos atidarymas įvyks kovo 
12 dieną, 7:30 v. v. muziejaus dai
lės galerijoje. Konsulas Vaclovas 
Kleiza, kuris tuo metu bus Lietu
voje, yra įgaliojęs savo žmoną As
tą oficialiai parodą atidaryti. Pa
rodos atidaryme taip pat daly
vaus estų ir latvių kultūrinių 
bendruomenių atstovai. Paroda 
tęsis iki balandžio 24 dienos.

Kovo 27 dieną, šeštadienį, 1:30 
v. p.p. Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus organizuoja kitą, su Lie
tuvos nepriklausomybės iškilmė
mis surištą renginį: „apskrito sta
lo” diskusijas, kuriose dalyvaus 
Illinois dailininkai, kilę iš Balti
jos kraštų, o taip pat ir baltų 
kultūrinių institucijų bei muzie
jų direktoriai. Pokalbio tema: po
kyčiai Baltijos šalių kultūroje ir 
mene, šių procesų poveikis Ame
rikos baltų menui. Diskusijose 
kviečiami dalyvauti visi norintys. 
Po abiejų renginių bus pasižmo- 
nėjimas.

Valentinas Ramonis

Kur dar yra 
gera valia

Tikra' įdomu buvo paskaityti 
Draugo kultūriniame priede 
(1993 m. vasario 27 d. numeryje) 
straipsniu^ apie Lietuvos žydus. 
Tai tokia opi tema tiek mums, 
tiek jiems, kad ir po 50 metų mes 
neįstengiame ramiai apie mūsų 
santykius pagalvoti. Prie to erze
lio dar prisideda Amerikoje OSI 
atnaujinta akcija prieš baltus, 
kuri kartais net atrodo yra koor
dinuota su straipsniais, pasiro
dančiais tiek čia, tiek Anglijoje ir 
juodinančiais mus ir mūsų kai
mynus.

Vardan septynių šimtmečių iš
skirtinai gero sugyvenimo tarp tų 
dviejų tautybių, neturėtumėme 
vieni kitus tepti tuo pačiu degu
tu. Neturėtumėme kaltinti visos 
tautos ar visos organizacijos už 
kelių jų narių padarytus, kad ir 
bjaurius, nusikaltimus. Su ironi
ja galime prisiminti, kad mes, 
anksčiau apkaltinę visus žydus 
už kolaboravimą su komunistais, 
dabar iš jų gauname dažnai 
panašų atkirtį, parodantį neapy
kantą visai mūsų tautai.

Draugo kultūriniame priede 
įdėti straipsniai parodo, kur yra 
gera valia, kur išliko padorus gal
vojimas, kur neapykanta neap
temdė proto, kur žmogus gali 
įžiūrėti ateityje, per praeitį, 
bičiuliškesnį sugyvenimą.

Kokia priešingybė daugumos 
žydų Lietuvoje nusistatymui pa
lyginus su Elizabeth Holtzman 
JAV įsteigtos OSI „skalikų” gau
jelės veikla, siekiančios ne tiek 
rasti karo nusikaltėlius, kiek 
dergti Baltijos valstybių žmonių 
gerą vardą.

Jdnas Pabedinskas, 
Westchester, Illinois
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