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Daugelis Europos tautų 
savo knygų ats iradimą skai
čiuoja šimtais ir tūkstančiais 
metų. Daugelio tautų laikraš
čiai jau siekia šimtus metų. 
Tuo tarpu lietuvių tauta nuo 

Lietuva istorijos tėkmėje: sovietinis la ikotarpis 

pirmosios knygos pasirodymo 
— Mažvydo Katekizmo tegali 
skaičiuoti tik 436 metus. J a u 
daugiau kaip prieš šimtą metų 
buvo spausdinami lietuviški 
laikraščiai Prūsų Lietuvoje, 
bet jie neturėjo tos reikiamos 
įtakos, nes nepasiekė visos 
Lietuvos, kuri kentė nuo lenkų 
n u t a u t i n i m o p a s t a n g ų ir 
vėliau rusų okupacijos vergijo
je. 

Nė vienos tautos istorijoje 
nėra tokio ilgo laikotarpio, 
kuriame dėl spausdinto žodžio 
reikėjo rizikuoti savo laisve, 
turtu ar gyvybėmis. Spaus
dintas žodis, kuris l ietuviams 
duotų reikiamų žinių, kuris 
jungtų savos tautos žmones, 
jiems rodytų taut inius kelius, 
buvo daugiau kaip keturiasde
šimt metų persekiojamas, 
draudžiamas, kad tauta, ano t 
Baranausko, liktų ir tamsi ir 
juoda. Turėjo ateiti Valan
čius. Daukantas , Basanavi
čius. Kudirka, Vaižgantas . 
Maironis ir kiti nerojai, kurie 
spausdintu žodžiu, poezija 
pažadintų tautinį atgimimą, 
savęs, kaip skirtingo taut inio 
vieneto, pažinimą, taut inį 
sąmoningumą. Su jais atėjo 
knygnešiai, kurių veiklos 
spausdinto žodžio varg ingam 
ir herojiškam keliui laiko
tarpis yra pažymėtas mūsų 
t a u t o s didel iu he ro j i zmu, 
savęs nepaisymu, auka dėl 
savo tautos gerovės ir švie
sesnės ateities. Vieni s laptai 
rašė ir s laptai spausdino 
knygas ir laikraščius, kiti 
slaptai jas nešė į pavergtą 
Lietuvą, rizikuodami kalėji
mais ir tremtimi. Ir t a s 
keturiasdešimt metų spaudos 
draudimo ir knygnešių laiko
tarpis pažymėtas tokiu hero
jizmu, kad j a m lygaus vargu ar 
yra visoje istorijoje. Bet tas 
laikotarpis pažadino tau tos 
atsparą, pabudino taut inį 
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Prieš Šimtą metų savo pirma- Europos civilizacijos erdve. 
jame numeryje pačiais pirmai
siais žodžiais pogrindinė Aušra 
priminė Lietuvai, kad „istorijos 
nežinantieji žmonės visada 
liekasi vaikais" (homines istoria-
rum ignari semper sunt pueri). I 
istorinę Lietuvos likimo reikšmę 
pritinka atkreipti dėmesį ir viso 
pasaulio, bent išeivijos genčių su
važiavime. Įdomu, kad kaip anuo
met Aušroje, taip dabar Chi-
cagoje šis klausimas svarstomas 
ne pačioje Lietuvoje, bet už jos 
sienų. Prieš šimtmetį Lietuvoje 
tokio klausimo nebuvo įmanoma 
kelti lietuviu kalba, nes buvo 
draudžiamas rašytinis ketuviš-
kas žodis. Šiandien draudžiamas 

Tikriausiai iš to neapsisprendimo 
išplaukė istorinė dvejonė, pasi
dalinimas ir nepajėgumas apsau
goti ne tik valstybinį, bet ir tau
tinį savarankiškumą. 

Prieš 50 metų geografas profe
sorius Kazys Pakštas iškėlė idėją, 
kad Lietuvą, bent nemažą jos 
dalį, reikia perkelti į Centrinę 
Ameriką, kolonizuojant britų val
domą Hondūrą. Pakšto siūlymas 
buvo vadinamas donkichotišku ir 
iš tikro buvo nerealus. Tačiau 
tokiu radikaliu siūlymu Pakštas 
pabrėžė geografijos svarbą Lietu
vos istorinei lemčiai. Iš tiesų kryž-
kelinė Lietuvos geografinė pa
dėtis Rytų Europos lygumoje! 

laisvas rašytinis žodis. Paralelių daugiausia apsunkino Lietuvos 
tarp „Aušros" ir dabartinės 
epochos yra nemaža. Iš jų šiuo 
metu man labiausiai krinta akin 
faktas, kad nei tada, nei šiandien 
panašiuos svarstymuos 'įgalėjo 
dalyvauti pačios Lietuvos 
žmonės. O kad slogusis -šimtmetis 

pastangas surasti savo vietą 
Europoje. Geografija turėjo aiš
kios įtakos istorijos tėkmėje 
lietuviškojo charakterio, psicholo
ginės dvejonės ir valios aštrumo 
išsivystymui. Kartais į mus žiū
rima kaip į savo vietos ir vaid-

Nemunas, tekantis pro Kauno senamiestį. 

sąmoningumą ir drąsą, kad. 
atėjus laikui, tauta jau buvo 
subrand in ta laisvei ir nepri
klausomybei . Aušra, Varpas, 
Tėvynės Sargas ir kiti ano 
m e t o s l a p t i l a i k r a š č i a i 
daug iau ar mažiau priešinosi 
okupantui , bet svarbiausia — 
jie sukėlė budrumą lietuvių 
tautoje nuo mažo ki seno, nuo 
i n t e l i g e n t o iki p a p r a s t o 
kaimiečio. 

Š is knygnešių ir slaptos 
spaudos laikotarpis paruošė 
lietuvių tautą ne tik nepriklau
s o m a m gyvenimui, bet ir po jo 
ėjusioms okupacijoms, kurios 
d a r didesniu žiaurumu ir 
didesne priespauda palietė 
mūsų tėvynę. Reikia da r dides
n ė s drąsos ir pasiryžimo 
dabart inėje okupacijoje skelbti 
s avo taut inius ir religinius įsi
t ik inimus, už juos kovoti, dėl 
la isvo žodžio eiti į kalėjimus, 
t remtį ar praras t i gyvybę. 
Dabar t inė slapta, draudžiama 
Kronika, Varpas, Perspek
tyvos ir ki t i okupuoto je 
Lietuvoje išeinantieji spausdi-
n ia i , bolševikams persekio
j a n t jų leidėjus ir k išant į 
kalėjimus ar psichiatrines 
ligonines, y ra rakšt is okupan
to akyse. Nes, jei jie ir mažiau 
į t akos turi vietoje, t a i radijo 
bangomis pasiekia ausis ne 
tik kenčiančiųjų ir persekio
jamųjų lietuvių, bet i r paties 
okupanto bei jo pataikūnų. 
Lietuvių tauta nenori ir šioje 
okupacijoje žūti nuo geno
cidinių priemonių, bet taip pat 
nenori likti tamsi ir juoda. 

Štai ir matome vaizdą to 
viso praeities gyvenimo, tų 
kančių ir to ryžto šioje Bro
n i a u s Kviklio ir jo talkininkų 
surengtoje draudžiamos spau
dos parodoje. Čia matome ne 
t ik ano meto, bet ir šių laikų 
slaptąją spaudą, kuri žadina 
tau tą ir saugo ją nuo svetimy
bių. Cia matome tuos didvyrių 
knygnešių kelius, kuriais jie 
pasiekė kiekvieną Lietuvos 
miestelį, bažnytkaimį, kaimą 
ir net didžiuosius Rusijos 
miestus, kur tik buvo lietuvių. 
Šioje parodoje mes galime ma-

pasikeistų ir leistų po vienu stogu mens nežinančią tautą ir neži
nančius žmones. Šiame tvirtinime 
yra daug tiesos. 

Šis nežinojimas ir tautinės 
valios skilimas Rytams - Va
karams priklausomybės klau
simu reiškėsi jau nuo gediminai-
čių laikų ir raudonu siūlu tęsiasi 
iki šiandien. Iki 19-to amžiaus 
pajėgėme išlikti tik kaip istorinė 
asmenybė; kaip tauta tame 
amžiuje net tapome konku
rencijos objektu tarp rusų ir 
lenkų. Moderniajam tautos forma
vimuisi 19 amžiuje labai didelės 
įtakos turėjo toji lenkų-rusų kova 
dėl lietuvių lojalumo ir jų prisi
jungimo. Tautos atgimimui toji 
kova labai buvo pagalbi. Joje 
nelaimėjo nei rusai, nei lenkai, bet 
patys lietuviai, tuo laiku ypač per 
Valančių, o vėliau per Aušrą ir 

visiems reikalams sueiti ir 
Lietuvos, ir išeivijos lietuviams! 

įprasta sakyti, kad Lietuvos 
istorinis likimas yra „tragiškas". 
Žodis „tragiškas" reiškia gy
venimą, pilną liūdesio ir nelai
mių. Jis taip pat reiškia stiprios 
asmenybės kovą prieš Ūkimą, 
kovą, kuri dėl psichologinių ar 
kitų priežasčių pasmerkta baigtis 
asmenybės pralaimėjimu. Pralai
mėjimo realybė buvo ir lietuvių 
tautos lemties dalis nuo pat jos 
istorinio pasirodymo valstybės 
arenoje prieš septynis su puse 
šimto metų. Ieškodami anksty
vųjų tos nesėkmės priežasčių, ran
dame, jog nuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrų valstybę sukūrę Lietuvos 
karvedžiai ir diplomatai nesuge
bėjo sukurti tautinės infrastruk
tūros valstybės ir tautos identi
tetu! išlaikyti. Taip nuo Baltijos 
jūros iki Maskvos klestėjo valsty
bė, bet nebuvo organizuotos 
tautos. Antra ir nemažiau svar
bia priežastimi reikia laikyti 
Lietuvos valdovų nesugebėjimą 
apsispręsti, ar Lietuvos ateitis 
priklauso su Rytų ar su Vakarų 

tautinio atgimimo sąjūdį išvysty-
dami kalbį kaip komunikacinę 
priemonę, atrasdami tautos isto
rinę atmintį — ypač per 
Vilniaus universitetą, paleng
va pe r imdami p a g r i n d i n ę 
Lietu vos visuomeninę instituciją 
— Katalikų Bažnyčią, susigrą
žindami žemės nuosavybę — taip 
padėdami pagrindą Lietuvos kul
tūrai ir socialinei infrastruktūrai. 

Dvidešimtame amžiuje Lietuva 
— kaip valstybė kartu su kitais 
Baltijos kraštais ir Lenkija — 
atsistatė dėl kito, daug didesnio 
Rytų - Vakarą konflikte. Kaip 
vokiečių - rasų sandėris 1795 ir 
1939 metais atnešė Lietuvai Rusi
jos okupaciją, taip vokiečių - rasų 
imperijų dvikova — ir abipusis 
pralaimėjimas — atidarė Lietuvai 
ir jos kaimynams duris j 
nepriklausomą gyvenimą. Pasta
rosios aplinkybės buvo labai retos 
ir dabar jau nebepakartojamo3, 
bet jos vertos atsiminti ir 
įsidėmėti. 

tyti knygnešių herojiškumą, 
nebijantį už spausdintą lietu
višką žodį eiti į katorgą, į 
tremtį, į kalėjimus ar net žūti. 
Matome ir šio meto didvyrius, 
kovojančius už savo teises 
pavergtoje Lietuvoje. 

Apie parodą negalima tik 
kalbėti. J ą reikia matyti, jos 
giliausias idėjas suprasti, pra
eitį ir mūsų didvyrių kančias 
išgyventi, kad galėtume jausti 
didvyriškumą tų rinktinių 
žmonių, atidavusių ir atiduo
dančių už lietuvišką spaus
dintą žodį geriausias savo 
dienas ir net laisvę. Ši paroda 
turi būti mums paskatinimas 
branginti lietuvišką žodį ir 
vertinti mūsų senolius ir 
dabar bolševikų persekio
jamus mūsų brolius ir seses. 
Ogi spauda yra pasaulio galy
bė, kurios bijo ir policijos 
tvarkoma bolševikų valstybė. 

Dėkingi esame Broniui 
Kvikliui, tam spaudos mylėto
jui, ir jo talkininkams už mūsų 
herojiškos praeities vaizdine 
forma atskleidimą. Tas paro
doje matomas herojiškumas 
turi žadinti mus bent įvertinti 
tas vertybes, kurios padėjo 
Lietuvai prisikelti, ir žadinti 
viltis, kad tas herojiškumas 
padės prisikelti ir dabar pa
vergtai tėvynei, nepaisant, 
kiek laiko dar reiktų už laisvę 
kovoti ir tą kovą tęsti. 
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Draudžiamosios lietuvių spaudos parodos, vykusios per II PLD ( hi-
cagoje 1983 m. birželio mėn. 26-liepos mėn. 4 dienomis, plakato 
detalė. Parodos eksponatai iŠ Broniaus Kviklio archyvo. Plakato 
projektas — Vinco Lako. 

Nenuostabu tad, kad ir pačių 
lietuvių nusistatymas, kurią kovo
jančią pusę palaikyti, Rytus ar 
Vakarus, rusus ar vokiečius, 
nebuvo vienodas. Nebuvo jis 
vieningas nei Lietuvos pozicijos 
bei istorinio vaidmens klausimu, 
bet pasižymėjo priešingybėmis. 
Ne paslaptis, kad 1917 metų gegu
žės mėnesį Petrapilio lietuvių kon
ferencijoje nemaža atstovų dalis 
pasisakė už Lietuvos autonomiją 
demokratinėje Rusijoje, ne už 
laisvą gyvenimą nepriklau
somoje valstybėje. Lietuvos Ko
munistų partija siūlė autonomiją 
bolševikinės Rusijos rėmuose. 
Nors skaičiais ir nedidelė 1917 -
19 metais komunistų partija buvo 
patraukusi į savo pusę ne tik 
kaimo bežemių, bet ir kūrybingos 
inteligentijos, kurios dalis vėliau 
pozityviai įsijungė į nepriklau
somos Lietuvos gyvenimą. Nepri
klausomoje Lietuvoje ir vėl. nors 
negausūs skaičiais, kai kurie 
intelektualai ir meno pasaulio 
žmonės, būrelis darbininkijos ir 
būrys mažumų atstovų populia-
rizavo Sovietų Sąjungą ir sudarė 
pirmuosius kadrus, kuriais rem
damasi Maskva sukūrė valdžios 
aparatą po Lietuvos užėmimo 
1940 m. vasarą. Ir 1941 m. 
vasaros sukilimą reikia vertinti 
šitame kontekste — kaip atsi
sakymą nuo komunistinės Rusi
jos, ne kaip pasisakymą už nacis
tinę Vokietiją. Nepriklausomoje 
Lietuvoje turėjome šiuo klausimu 
bent trejas politines pažiūras: pro
rusiškas, provokiškas ir neutra
lias. Prorusiškąsias labiausiai 
propagandizavo pogrindinė Ko
munistų partija; buvo betgi ir 
nekomunistinis visuomenės spar
nas, siekęs glaudžių santykių su 
Rusija ir palaikęs kai kurias ko
munistines tendencijas. To spar
no vienas ryškiausių atstovų — 
didelis Lietuvos rašytojas ir 
patriotas Vincas Krėvė-Mickevi
čius, kuris, tiesa, visiškai pasi
keitė po to, kai kaip pranašas 
Joną turėjo progos pažiūrėti j žvė
ries vidurius (per pokalbį Krem-
huje su Molotovu). Provokiškasis 
buvo atstovaujamas kito aist
raus, gabaus ir politiškai nepa
stovaus intelektualo — Augus
tino Voldemaro. Neutralizmo 
pažiūra priklausė Antanui 
Smetonai. Išskyrus komunistų 
partiją — o ir dėl jos kai kuriais 
laiko tarpais yra klausimo — 
pažiūrų skirtumai Rytų - Vakarų 
problemos reikalu buvo paremti 
Lietuvos suverenios valstybės 
pripažinimo idėja, bet tiek 
Mickevičius, tiek Voldemaras toli 
traukė savo šalį į ryšius su 
antagonistiniais kaimynais. Gi 
neutralizmui paremti Lietuva 
neturėjo pakankamai jėgos 1939 -
40 metais, kaip jos pritrūko ir 
gediminaičių valdomai valstybei 
14-to amžiaus gale. 

Kultūrinėje plotmėje prorasiš-
kumas reiškėsi socialistinio realiz
mo ir sovietinės santvarkos gar
binimu, neutralizmui nebuvo 
charakteringos vienos kurios 

sampratos, gi provokiška kul
tūrinė grupė buvo labai maža. Iš 
tiesų vieton provokiškos turėjome 
provakarietišką kultūrinę grupę, 
kurios širdis buvo neseniai miręs 
Juozas Keliuotis su Naująja 
Romuva. Skaitytojas pastebės, 
kad praleidau sintetinę kultūros 
koncepciją, kuriai atstovavo 
profesorius Stasys Šalkauskis. 
Jaunųjų Šalkauskio mokinių, 
katalikų intelektualų dalis tai 
koncepcijai pritarė, prieš ją neko
vojo, ją sekė lūpomis, bet ne dar
bais, nes tai buvo idealistiška 
pažiūra, pritaikoma tik siauroje 
etinėje bei filosofinėje - meninėje 
koncepcijų srityje, pagr indo 
neturinti politikoje. 

Lietuvą užėmusi Maskva ir jos 
komunistiniai statytiniai vienu 
svarbiausių politinių ir kultūrinių 
uždavinių pasistatė pastangą įti
kinti Lietuvos žmones, o ypač in
teligentiją, kad su sovietinės sant
varkos įvedimu išsipildė galutinis 
istorinis Lietuvos poslinkis. Lie
tuva amžiams priklausanti Ry
tams. Tuos. kurie nebuvo ideolo
giškai įtikinami — o tai buvo 
didžioji dauguma — Antanas 
Sniečkus ir Justas Paleckis ragi
no būti praktiškais Arba su ta
rybinėmis tautomis, arba impe
rializmo auka: trečio kelio 
Lietuvai nėra Mao-Tse-Ttnm 
imituodamas, 1958 rn. kalbėjo 
"šeimininkas" (taip Sniečkus bu
vo vadinamas politinių artimų
jų). Vakarai, tuo pačiu ir Lietuvos 
valstybė, reiškė Lietuvos žmonių 
išnaudojimą. Pagal Paleckį, ne
priklausoma Lietuva buvusi žais
las imperialistų rankose. Atsisky
rusi nuo Rusijos, Lietuva buvo 
tapusi Europos užkampiu. 

Ji esanti "laisva ir pasiturinti" 
tik Rusijos pagalba. Rusija esanti 
"išmintinga ir gera motina", kuri 
nepailsdama rūpinasi savo "vai
kais". Paleckiui ir Sniečkui buvo 
pasisekę šią praktišką išvadą iš
trėmimais įkalti į daugelį vyres
niosios Lietuvos inteligentijos 
galvų, po 1944 m. juos apakinant 
— tikriausiai tik laikinai — ki
toms tautinio ir valstybinio gyve
nimo alternatyvoms. Tačiau iš es
mės ir vyresnioji karta, ir ypač 
jaunoji Lietuvos karta, "apsi
ginklavusi" sovietinėmis formo
mis, tebėra nesuvirškinta nei ideo
logiškai, nei praktiškai, nei 
pasidalinusi klausimu, ar būti lo
jaliam Lietuvai. J inai tačiau yra 
išmokusi elgtis praktinėje tarybi
nėje realybėje. Klausimas, ar yra 
kita alternatyva kaip tik valsty
bingumas su Rusija yra pats svar
biausias šiandieninės Lietuvos 
politinėje sociaiizacijoje; nuo ga
lutinio atsakymo į šį klausimą — į 
jį turi atsakyti kiekviena genera
cija — priklausys ir pačios Lietu
vos ateitis. 

Kai Lietuva 1944 m. galutinai 
atsidūrė Maskvos orbitoje. Vaka
rų politikos ir kultūros įtaka pasi
darė nereikšminga. Eventualiai, 
žinoma, Lietuvos valstybinė atei-
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Šeštadienis, 1983 m. liepos mėn. 9 d. 

Lietuva istorijos tėkmėje 
kt. sklypai. Pagal 1970 m. sovie
tinio cenzo duomenis, kaimuose 
liko daugiausia seneliai ir vaikai. 
J a u n i m a s , perėjęs šv ie t imo 
sistemą, tebebėga laimės ieškoti į 
miestus. Norinčių į kaimą grįžti 
skaičius yra labai mažas. Šio 
pas ike i t imo ga l imą s v a r b ą 
matome iš to, kad 19 amžiuje 
Lietuvos širdis ir lietuviškas žodis 
bei sąmonė išaugo ir išsilaikė 
kaime. Dabartiniam tautinio 
sąmoningumo i š s i v y s t y m u i 
didesnės įtakos turi miestas. Ar 
miestinė kultūra — ir jos tautinis 
mišinys, skatinąs rusiškumą — 
išliks stipria lietuviškumo dirva, 
kaip pirmiau buvo kaimas? 

Šie radikalūs socialiniai poslin
kiai — skirtingai nuo Estijos ir 
Latvijos — nesumažino lietuvių 
gyventojų procento. Jis tebėra 
80.0, panašus kaip ir nepriklau
somybės laikais. Tačiau ši statis
tika slepia kai kuriuos kitus svar
bius pasikeitimus. Pirma, ji slepia 
žmogiškąją kainą, kurią Maskva 
išreikalavo už savo sistemos įve
dimą. Tai šimtai tūkstančių 
lietuvių, žuvusių partizanų kare, 

ventojų p r ieaugl i s sumažėjo 
daugiau kaip per pusę. 1981 
metais jis buvo tik 4.8 tūkstančiui 
gyventojų, t.y. mažiau ne t ik negu 
Gudijoje ar Rusijoje, bet net 
mažiau nei Jungtinėse Valsty
bėse. Pogrindinė spauda kaltina 

džio taip intensyviai ir grubiai 

(Atkelta iš 1 psl.) 
tis priklausys nuo Vakarų — Ry
tų tarptautinių santykių raidos. 
Dabar nebėra abejonės, kad JAV 
ir Vakarų Europos ateities vizijo
se Lietuvai yra vieta laisvų vals
tybių tarpe. Bet pačioje dabarti
nėje Lietuvoje dominuojantis 
veiksnys yra Kremlius. Jo spren
dimai pakeitė Lietuvos socialinį 
gamtovaizdį. Vakaruose kai kas 
ūki, kad Sovietų Sąjungos, ir tuo 
pačiu Lietuvos, tolesniam išsivys
tymui turėsianti įtakos vidinė So
vietų Sąjungos evoliucija. Ta i pa
žiūra, paremta neišsipildžiusiu 
tikėjimu į modernizacijos neva at
nešamus rezultatus. Sovietų vi
suomenės vidinė raida, aišku, pa
lieka pėdsakų Lietuvoje, bet toji 
raida yra kontroliuojama partijos 
ir todėl neturi nei spontanišku
mo, nei tęstinumo, nei reforminio 
charakterio. Kremlius turi prie
monių ir tą procesą sulaikyti, ir 
palenkti, ir sužaloti, ir išnaudoti 
savo tikslams, ką jis ir daro. Sa
lia Kremliaus vadų sprendimo ir 
bendrinės tarptautinių santykių 
raidos, Lietuvos ateitis daugiau
sia priklauso nuo pačios Lietuvos 
tautinio stiprumo ir politinio elge
sio kultūros, persifiltravusios per 
radikalius ekonominius ir kultūri
nius pasikeitimus. 

Maskvinės civilizacijos pusėje 
Lietuva išvargo jau 40 metų. As
meniškai tai ilgas, istoriškai tai 
t rumpas laikas. Bet moderni isto
rija, varoma technologijos ir or
ganizuotos valdžios, yra da r grei
t e snė , per t rumpesn į la iką 
pasiekianti didesnius rezultatus. 
Sovietinis tautos istorijos laiko
tarpis buvo savo būtimi labai in
tensyvus, kruvinas ir radikalus. 
Je i pripažįstame, kad raktas į Lie
tuvos Ūkimo sprendimą glūdi pa
čioje tautos sąrangoje ir asmeny
bėje, tai mums būtina Lietuvą, jos 
socialinę kaitą, jos naują asme
nybę pažinti. Tas, kam rūpi Lie
tuvos ateitis, negali tik keikti Lie
tuvos dabartį ir nuo jos nusisukti . 
Tą dabartį reikia pažinti. Labai 
neišmintinga todėl traukyti paži
nimo ryšius su Lietuva; atvirkš
čiai, juos reikia palaikyti. 

Kokie šiandien išskirtini Lietu
vos visuomenės ir padėties pasi
keitimai per sovietini laikotarpį? 
Visų pirma, Lietuvos administra
cinė teritorija yra paaugusi, ja i 
priklauso abu ilgai ginčyti mies
tai. Klaipėda ir Vilnius. Taip nie
kad tautos istorijoje nėra buvę; t a i 
argumentas, kurį sovietiniai val
dovai vartojo ypač pokario me
tais, o kartais ir dabar, Lietuvos 
inteligentiją įtikinti, kad reikia 
remti sovietinę santvarką. Žino
me tačiau, kad dabartinės Lietu
vos sienos vistiek nesujungia vi
sų e t n o g r a f i n i ų l i e t u v i ų 
apgyventų sričių; jų yra likę Bal
tarusijoje ir Lenkijoje. Tomis sri
timis domimasi per mažai, nors 
kita vertus, sunku iš istorijos at
gauti jai prarastus miestus a r 
žmones. 

Antra, Lietuva nebėra agrarinė 
— bukolinė, kaip dar vaizduoja
ma kai kuriuose išeivijos mokyk
lų vadovėliuose, bet stipriai in
dustrializuota ir sumiestinta. 1982 
metais 64 proc. Lietuvos žmonių 
gyveno miestuose — daugiau nei 
Lenkijoje, Rumunijoje, Bulgarijo
je, Vengrijoje, Jugoslavijoje. Ita
lijoje, Ukrainoje ar Gudijoje, bet 
mažiau nei Estijoj, Latvijoj, ar Če
koslovakijoj — taip buvo ir prieš 
50 metų, o lygiai tiek pa t kiek Is
panijoj. Tai reiškia šuolinį išsi
vystymą, bet kaip matome, bent 
šiuo atveju, komunistinis augimo 
greitis nebuvo didesnis už fašisti
nį, taigi, neišskirtinis. Pagal so
vietinius duomenis, Lietuvos pra
monės produkcija 1981 metais 
buvo 61 kartą didesnė nei 1940 
metais, nors darbininkų skaičius 
per tą laiką teišaugo tik 3.5 kar
to, iš 8.5 proc. į 27 proc. 

Industrijai ir miestams augant, 
mažėjo gyventojų ska ič ius 
kaimuose. Pagrindinis pasikei
timas kaime — tai kolektyvi
zacija, kuri sunaikino tradicinį 
demograf inį ir ps icholog in į 
gyventojo tipą — kaimietį, kaimo 
žmogų, ūkininką ir pakeitė jo ryšį 
su Žeme. Lietuvoje ūkininkui žemė 
buvo ne tik maitintoja, bet ir 
motina; ūkininko ryšys su gamta 
todėl dažnai buvo labai asmeni
nis ir kartais mistinis. Ūkininka
vimas buvo gyvenimo būdas. 
Jisai radikaliai pasikeitė, ypač iš
ardžius vienkiemius. Iki 1960 m. 
galo gyvenimas kolūkyje taipgi 
buvo labai sunkus. Lietuvos Dalis II PLD miiių dalyvių 1983 m. liepo* mėn. 3 d. 
žemės ūkio produktyvumą palai- Quigley South, Chicagoje. Priekyje: dr. T o m u Re-
ko privačiai dirbami kolūkiečių ir meikia, dr. Nijolė Remeikienė. Aušrelė ,Jaaaitylė, 

Profesorius Vytautas S. Vardys skaito paskai tą VI 
PLB seimo atidaryme 1983 m. birželio mėn. 26 d. 

10 centre , Chicagoje 

ar tapusių karo, deportacijų, areš 
tų aukomis. Lietuva buvo taip 1980 metų iš naujo sustiprintas Tai tač iau labai skubota ir 
nualinta, kad prieškarinį ir karo rusų kalbos dėstymas, jį prade- paviršut in iška išvada, kuri, ka ip 
laikmečio gyventojų skaičių iš dant nuo vaikų darželio. Tele- greit pamatys ime, yra ir faktiš-
naujo pasiekė tik 1960 dešimt- vizijos ir viešų funkcijų kalboje kai netiksli. 
mečio pirmoj pusėj, t.y. po dvi- rusiškumo įmaišą yra nepapras- Su naujos sovietinės valdančio-
dešimties metų. Antra, susirūpi- tai didelė, neturinti nieko bendro šios klasės įsikūrimu atėjo Lietu-
nimą turi kelti labai sumažėjęs su respublikos gyventojų kom- von ir sovietinė moralė bei politi-
gimimų ir gyventojų prieauglio pozicija, kuri, pagal sovietinius n ė k u l t ū r a . T a i m o r a l e i 
procentas. Nuo 1940 metų gy- šaltinius, turinti tarnauti rodikliu charak te r ingas dviveidiškumas 

r inkimams ir pan. Rusiškumo — melas, ka ip jį Solženicinas y r a 
užvalkalas darosi ir platesnis ir vadinęs savo raštuose. Iš vienos 
s to resn i s , n o r s j am užklot i pusės skelbiamas lygybės princi-
lietuviškąjį branduolį iki šiol pas, iš kitos — visuomenė suorga-
nepasisekė ir tikriausiai nepasi- nizuota specialių privilegijų pa
seks. Komunistinės ideologijos gi grindų. Ne tik pogrindinė Aušra, 

u « c . x ve,*~.+ ~, atveju, Lietuva tebėra ridikas: bet ir oficialioji Tiesa yra rašiusi, 
sistemą ir ypač ateistinę moralę raudona iš viršaus, bal ta viduje, kad net universiteto ar insti tutų 
už gimimų skaičiaus mažėjimą, Šis v i suomenės p e r o r g a n i - diplomai gal imi nusipirkti už pi-
tačiau tai tik priežasčių dalis: žavimas pagal sovietinį modelį ne nigus, kad egzaminus taipgi gali-
industrinė, socialinė, ideologinė - tik ėjo kartu su politinių galių per- ma išlaikyti už pinigus arba už 
moralinė transformacija buvo davimu Kremliui Maskvoje ir seksą, jei pirkėja moteris, kad gy-
taip greita ir radikali, kad ji — rusų dominacijai Lietuvoje, bet dytojai reikalauja kyšių už opera-
kaip ir kuri kita panašaus pobū- taipgi pagamino naują valdan- cijas ir pa t a rnav imą ir t. t. Vinco 

čiąją klasę ir naują politinę kul
tūrą. Tas procesas taipgi iššaukė 
Lie tuva i l a b a i k e n k s m i n g ą 
socialinę disorganizaciją. 

Naująją valdančiąja klase tapo 
komunistų partija ir jos kadrai . 
Lietuviai į šią klasę jungėsi 
pamažu ir nenoriai. Lietuvių pro
centas partijoje todėl ilgus metus 
buvo mažas ir pati partija nedi
delė. Tačiau maždaug po John F. 
Kennedy ir Kraščevo susidūrimo 
Kuboje tas procentas pradėjo 
stipriai augti. 1981 metais komu
nistų partijoj buvo 171,000 narių, 
jų tarpe 69 procentai lietuvių. Tai 
n u o š i m t i s m a ž e s n i s n e i 
gyventojuose, bet didelis sovietine 
plotme. J i s reiškia, kad po 
keturiasdešimties metų lietuviai, 
bendrąja prasme, jau sociali-
zuojasi. t.y. įsijungia į sovietinę 
sistemą ir gyvena pagal daugelį, 

užmesta modernizacija — turėjo 
paveikti technologinių, sociali
nių, moralinių verčių balansą. 
Lietuvos ateities perspektyvos 
siaurės, Lietuvos prieaugliui 
mažėjant. Reikia taipgi pridėti, 
kad Lietuvoje, kad ir pamažu, bet 
didėja nelietuvių, ypač rasų skai
čius (8.9%) ir ta ip pat, kad dar 
tebereikia skaitytis su lenkų pro
centu (7.3), kurie palyginti gerai 
aprūpinami, kad galėtų savo 
kalbą ir identitetą išlaikyti. (Len
kijos valdžia už tai duoda pana
šias, kad ir ne tokias palankias 
są lygas Punsko l ie tuviams.) 
Rusai gyventojai yra miestuose, 
daugiausiai Vilniuje ir Klaipė
doje, lenkai gi Vilniuje ir apy
linkėse. Lenkija tad dar tebeturi 
pagrindo etniniam interesui į 
Vilniją. 

Žinome taip pat , kad kartu su jei ne visas, jos normų. J a u 
ekonominiais - socialiniais pasi
keitimais Lietuvoje ėjo ir val
dymo aparato, ir viešojo gyveni
mo rusifikacija. Tai atskira tema: 
šį tvirtinimą tenka pailiustruoti 
tik pora duomenų. Pvz., Lietuvoje 
rasų yra 8.9%, bet valdančioje 
komunistų partijoje jų yra 18%. 
Dabar ne tik reikalaujama, kad 
disertacijos būtų rašomos rusiš
kai, bet rusų kalba pasidarė 
daugelio įstaigų ir kolektyvų 

egzistuoja lietuviškoji biurokra
tija, kurios nemaža dalis tikriau
siai turi interesą santvarkos išsi
laikymui ir kuri pragmatiškai 
paveikta Sniečkaus idėjos, jog 
Lietuvai kito kelio nėra, kaip tik 
su Rusija. Pokalbiai su šitais žmo
nėmis — ir su dar Stalino įbau
ginta vyresniąja inteligentija — 
įtaigavo David Shipler, The New 
York Times korespondentą Mask
voje, prieš keletą metų nuspręsti. 

vidaus komunikacijos kalba, nors kad baltų tautos jau rezignavo 
darbuotojų absoliuti dauguma yra t.y. pasidavė sovietinei sistemai, 
lietuviai. Labiausia kariniais ir ir kad nepriklausomybės mintis 
demografiniais motyvais nuo yra mirusi, arba giliai užmigusi. 

Kudirkos "nača in inka i" , atrodo, 
visai negal i lygintis su naujai
siais pajėgumu apiplėšti visuome
nę. Politinė kultūra yra šizofreni-
nė: viešumoje reikalaujama elgtis 
„komunist iškai" , bet valdžios eko
nominių ar kitokių planų negali
ma įvykdyti, nepaneigiant komu
nistinių darbo ir elgesio normų. 
Taip, pvz., Lietuvos žemės ūkis 
būtų gerokai nuskuręs, jei nebūtų 
leidžiama dirbti privačių, t. y. ne
komunistinių žemės sklypų, sodų 
ir t. t. Lietuvoje iš jų g a u n a m a 30 
proc. visos respublikos mėsos, 40 
proc. pieno ir 51 proc. kiaušinių. 
Žmonių pragyvenimo lygis Lietu
voje yra pa lyginamai aukš tas , t. 
y. aukštesnis nei kitose respubli
kose, išskyrus Estiją ir Latviją. 
Bet Lietuvos Žmonės, kaip ir vi
sur kitur Sovietų Sąjungoje, būtų 
skurdesni, jei nebūtų nuolat va
giama darbovietėje, jei nebūtų 
spekuliuojama, jei neegzistuotų 
vadinamoji "antroji ekonominė 
sistema", jei nevaldytų karal ius 
"b la t a s" . 

Monotonija, biurokratiškumas, 
neviltis pagimdė besaikį alkoho
lizmą, kuris laikui bėgant gali tu
rėti labai skaudžiai biologinių pa
sekmių. Su alkoholizmu stipriai 
išaugo nusikalt imų skaičius, ypač 
jaunesniųjų gretose. Kitas sociali
nės disorganizacijos reiškinys yra 
šeimos ir imas. J i s baigia pavy
ti Ameriką: pagal sovietinę sta
tistiką, Lietuvoje dabar išsiskiria 
kas trečia nauja šeima (33.4 proc). 

Nuotrauka Jono Kuprio 

Šie reiškiniai charakteringi, kaip 
anksčiau minėta, greitos ir stai
gios industrinės — socialinės kai
tos kraš tams, kaip pvz., JAV ar 
Sovietų Sąjungai, tačiau Sovietų 
Sąjungoje — ir Lietuvoje — tai 
vyks t a "komunistinio tobulumo 
pasiekimų" fone, kas gyvenimą 
pada ro veidmainišką, o žmones 
total iais cinikais ir oportunistais. 
Lietuviai čia ne išimtis. Prie viso 
to pri jungiant totalitarinį valdy
mo būdą, gaunasi liūdna ateities 
politinės kultūros perspektyva. 
Ta i toli nuo demokratijos išsivys
tymo, kurią modernizacijos teori
jų atstovai laiko industralizacijos 
ir industrinio gyvenimo būdo ne
išvengiama pasekme. 

Grįžtant prie Shiplerio minčių, 
reikia toliau gvildenti klausimą, 
a r Lietuva iš tiesų tiek susigyve
no su sovietine padėtimi, kad ne
bekyla klausimas apie alternaty
vas , apie progresą, tobulesnį ar ir 
v i sa i nepriklausomą gyvenimą. 
Mūsų spaudoje neseniai buvo dis
kutuotas kaip tik šis klausimas: 
a r Lietuvos žmonės bekovoja, a r 
ne . Pagal vieną versiją, jie nori 
t ik gyventi, nes gali ir norį be rū
pesčio džiaugtis vis didėjančia 
kultūrine autonomija (i). Iš tikrų-

Birutė .Jasaitienė, Daina K oje lyte, Lina* Koj«lia. dr. 
Petras Kiaieliua, dr. Antanas Razma. 
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jų lituanistinės studijos, ar lite
ratūrinė, muzikinė ir dailės kūry
b a y r a p a s i e k u s i o s p u i k i ų 
rezultatų, ir sakoma, kad Lietu
vos žmonės proporcingai turi dau
giau privačių automobilių nei bet 
kurioj kitoj sovietinėj respublikoj 
gyventojai. Tačiau ar Lietuvos 
dvasia jau tiek yra demoralizavu
sia, kad už Kanto raštų vertimą j 
lietuvių kalbą jau sutinkama už
mokėti tūkstančių gyvybių ir be
dugnės visuomeninės korupcijos 
kaina? Ar nekyla klausimas, ko
dėl būtina sovietinė sistema litua
nistikos žodynui išleisti, ar dujo
tiekiui į virtuvę įvesti? Ar kitoje, 
k a d ir socializmo sistemoje, 
to nebūtų įmanoma padaryti? 

Tokie klausimai ne tik kyla, bet 
tebėra labai gyvi ir tebediskutuo
jami. Visų pirma, čia reikia fak
tiškai paneigti tvirtinimą, kad 
Lietuva nebekovojanti. Užtenka 
sekti vien tik komunistinę spau
dą, kad pamatytume tokio tvirti
nimo nerealumą. Nereikia, žino
ma , kovą suprasti kaip dvikovą 
kardais. Partizanų būrių nėra ir 
miestų gatvėse barikados nesta
tomos. Vykstantis konfliktas su 
valdžia y ra taikaus pobūdžio, net 
siekiąs dialogo; jis vyksta neprie
vartinėmis priemonėmis. Ta kova 
turi ir tylaus pasipriešinimo ir or
ganizuotos viešos veiklos pobūdį. 
Pasipriešinimo pločio nežinome, 
bet galime spręsti — žinoma, tik 
apytikriai — kad ir iš parašų, su
rinktų po prašymu Jurijui Andro
povui, protestuojant kunigo Sva
rinsko suėmimą, prašant 8į 
Tikinčiųjų Teisėms Ginti komite
to vadą paleisti. Šią žiemą per po
rą savaičių buvo surinkta 33,000 
pa ra šų . Pagal vokiečių Die 
Weit apskaičiavimą. Šiuo aktu 
kiekvienas 70-tasis lietuvis pa
reiškė nepasitikėjimą sovietine 
valdžia. Procentais skaičiuojant, 
tai didesnis gyventojų nuošimtis 
nei tas, kurių paraJus Amerikos 
lietuviai surinko prieš 60 metų, 
prašydami Washingtoną pripa
žinti Lietuvos valstybe de jure. 
Jeigu nenorima skaičiuoti 150,000 
parašų, reikalaujančių grąžinti ti
kintiesiems 1961 m. pastatytą 
Klaipėdos bažnyčią, peticijas lie
tuvių kalbos teisių ir žodžio lais

vės klausimais, s iųstas Vilniaus 
ministerijoms, kurias pasirašė po 
20 — 30,000 žmonių. Sovietinės 
diktatūros sąlygom tai milžiniš
kas opozicionierių skaičius! Lietu
vos sovietizavima8 turėjo tik ribo
tos į takos, slopinant Lietuvos 
pasipriešinimo dvasią. Ką vadi
name t a "pasipriešinimo dva
sia"? Atsakymas yra šis: įvair ias 
pas tangas sušvelninti ar apriboti 
tautinei lietuvių bendruomenei ne
palankių Maskvos įsakymų vyk
dymą; lietuviškųjų tradicijų pa
laikymą literatūroje, moksle, 
gyvenime; lietuvių kalbos teisių 
gynybą; konkurencinį nusistaty
mą ir pasitikėjimą, kad lietuviai 
gali įvykdyti ir pasiekti daugiau 
ir geriau, negu tai padaro rusai; 
pas t angas praplėsti žodžio ir ypač 
tikėjimo laisvę; išsaugoti tikinčių
jų bendruomenių, ypač Lietuvoje 
vyraujančios Katalikų Bažny
čios, nepriklausomybę nuo vals
tybės; puoselėti tautinės laisvės 
tradiciją ir kelti suverenės Lietu
vos klausimą. Šis sąrašas rodo, 
aišku, kad pasipriešinimo dvas ia 
perpina oficialų gyvenimą, priva
tų būvį ir pogrindžio veiklą. J i s 
taipgi rodo, kad dalis to pasiprie
šinimo yra spontaniška ir asme
ninė, kita dalis — organizuota ir 
grupinė. Savo laiku buvo gal ima 
išskirti ir biurokratinę — autono-
mistinę, bet Sniečkui mirus, nu
blėso ir jo biurokratinė autono-
m i s t i n ė d v a s i a . L i e t u v o s 
pasipriešinimo dvasiai ta ip pa t 
charakteringa, kad jos dinamiko
je dalyvauja ir darbininkai, ir ko
lūkiečiai, ir profesionalai, ir, mū
siškai tariant, intelektualai — 
humani tara i . Rusijos disidentai 
darbininkų taip ir nepasiekė. Lie-
tuoje visas socialines grupes į 
"vieningą srovę" suveda ne tik 
mažumos tautiškumas — Rusijos 
daugumos atveju ta i nevaidina 
vaidmens — bet ir faktas, kad pa
sipriešinimo dvasia yra persipy
nusi su tikėjimo laisvės kova, ku
ri užverbuoja dešimtis tūkstančių 
kovotojų — ne kardais , bet para
šais, eisenomis, darbais, maldo
mis. 

Lietuvos pasipriešinimo is
torija siekia pačią sovietinės 
okupacijos pradžią. Jos galima iš
skirti keturis laikotarpius: gink
luotą partizaninį pasipriešinimą 
(1944-52); postalininę taikią, bet 
organizuotą lietuvėjimo veiklą, 
persipynusią su oficialių įstaigų 
prolietuviška politika (1953-59): 
k ruščevin į -brežnevin į „ su la i 
kymo" periodą, kurio metu pasi
reiškė vadinamoji „vietininkiš-

kumo" dvasia, pasirodė, kad ir 
„sovietiniai žmonės" neatsisako 
lojalumo savo tautai ir nori tęsti 
tautines tradicijas (1959-68); ir pa
galiau aktyvų masinį dvasinių ir 
politinių siekių viešą pareiškimą, 
labai motyvuotą ir stipriai persi
pynusi su kova už tikėjimo laisvę 
ir žmogaus teises. Šiame laiko
tarpyje ypač ryškiai pasirodo 
lietuviškasis jaunimas ir su 
katalikybe surišti intelektualų bei 
darbininkų sluoksniai. Šiame 
laikotarpy taipgi turime atkri-
tėlių iš komunistinio ar komunis
tų kontroliuojamo meno ir mokslo 
pasaulio elito: Jurašus , Venclovą, 
Iešmantą, Eringį, Žilių, Jurgutį, 
Merą ir ki tus (1968 iki mūsų 
laikų). Šiame laikotarpy prasi
deda gyva masinė veikla, pra
sidėjusi viešomis peticijomis ir 
greit — dėl valdžios nenoro eiti į 
dialogą — nuėjusi į pogrindį. 
Masiniai kunigų ir tikinčiųjų 
prašymai siekė laisvės Katalikų 
Bažnyčiai i r kitoms tikinčiųjų 
bendruomenėms. Masinis jau
nimo angažamenta8 ir viešos 
demonstracijos pasiekė savo 
viršūnę Romo Kalantos susi
deginime — 1972 m. gegužės mėn. 
14 dieną. Gimė Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika, iki šiol išlei
dusi 57 numerius su daugiau kaip 
4000 puslapių. Tai pokarinės 
Lietuvos istorijos archyvas. Nėra 
Sovietų Sąjungoj kito pogrin
dinio žurnalo, tiek ilgai ir neper
traukiamai išsilaikiusio ir tebe-
išeinančio. Šiame laikotarpy 
rezistencija pareikalauja daug 
aukų, nuteistų į kalėjimus ir 
darbo stovyklas. Aukų sąrašas 
ilgas, čia paduodamas nepilnas, 
bet, pasaulio lietuvių išeivijos 
atstovams susirinkus, reikalin
gas priminti: tai Juozas Zdebskis, 
Kleopą Bičiučaitė, Prosperas Bub
nys, Nijolė Sadūnaitė, Jonas 
Sadūnas, Gemma Stanelytė, Ser-
giejus Kovaliovas, Ragaišis, kun. 
Antanas Šeškevičius, Petras 
Pliuira-Pliumpa, Ona Pranckū-
naitė, Mindaugas Tamonis, Virgi
lijus Jaugelis, Simas Kudirka, 
Juozas Gražys, Povilas Buzas, 
Anastazas Janul is , Jaškūnas , 

O n a V i t k a u s k a i t ė , N a v i c 
ka i tė , P a t r ū b a v i č i u s . Gimbu
tas, kun. Laurinavičius, prof. Kaz
lauskas, dr. Algirdas Statkevi-
čius, Stašaitis, Viktoras Petkus, 
Ba lys G a j a u s k a s , A n t a n a s 
Terleckas, Jul ius Sasnauskas, 
Mečislovas Jurevičius, Vytautas 
Vaičiūnas, Vytautas Skuodis, 
Gintautas Iešmantas, Povilas 

(Nuke l t a į 4 psl . ) 

. -- -

aukodamas 
i lietuviais kunigais 
ije, Chicagoje, sako 
trauka Jono Kuprio 
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Pasaulio lietuvių menininkų paroda 
Šių metų birželio 26 d. II 

Pasaulio Lietuvių dienų proga 
Chicagos Čiurlionio galeri
joje, Jaunimo centre, buvo ati
daryta pasaulio lietuvių meno 
darbų paroda. Parodoje daly
vauja daug menininkų su 
keliais savo kūriniais. Daili
ninkų sąraše matome jau 
gerai pažįstamų dailininkų 
klasikų pavardes, tokių kaip: 
Dargis, Gailius, Gaputytė, Ig
nas , Kasiulis, Lapė, Marčiu
lionienė, Marčiulionis, Mikšys, 
Murinas, Paukštienė, Tamo
šaitis, Valeška, Viesulas, 
Vizgirda. Jų meno kūrinių 
nebereikia komentuoti, nes jie 
yra gerai pažįstami ir yra 
dalyvavę ankstyvesnėse paro
dose. Vietiniai — čikagiškiai 
menininkai Ambrozaitienė, 
Algminas, Balukienė, Eivaitė, 
Gaižutienė, Palubinskienė, 
Sodeikienė, S t ankūn ienė , 
Sutkuvienė, Švabienė — jau 
gerai pažįstami iš neseniai 
praėjusių parodų. 

Šioje parodoje turime pro
gos susipažinti su naujais 
menininkais iš kitų konti
nentų. Tik įėjus į parodą iš 
karto akį patraukia iš kaimy
ninės Kanados svečio Juozo 
Bakio skulptūros darbai. Dvi 
žmogaus dydžio vario figūros. 
Viena pavadinta „Tokie dar 
vaikšto žemėje", o antroji 
„ABC" — vaizduoja vaikutį, 
skaitantį elementoriaus rai
des, kurį prižiūri mama. Savo 
idėjai išreikšti skulptorius 
panaudoja vario lakštus, juos 
sulydydamas įvairaus dydžio 
ir storio tuščiaviduriais vamz
deliais. Nors figūros neturi 
žmogaus veido ar kūno 
detalių, tikrai sugestyviai 
metalo dalys atstoja rankas , 
kojas, liemenį ir galvą. Vie
toje veidų yra tiktai tuštuma. 
Panaudojęs šias grubias meta
lo dalis, autorius puikiai iš-

Pasaulio lietuvių menininkų parodos atidaryme Alkis iš Didžiosios Britanijos, Paulina Ivinskienė iš 
1983 m. birželio mėn. 25 d. Čiurlionio galerijoje, Vokietijos, dail. Magdalena Stankūnienė, dail. 
Jaunimo centre, Chicagoje: Vida Kuprytė, Vaclovas Viktoras Vizgirda, dail. Aleksandras Marčiulionis. 
Mažeika, Jonas Damauskas, Adelė Trakienė, J . Nuotrauka Jono Kuprio 

gauna tą pirmamoksl io susi
rūpinimą, pradėjus skai ty t i 
abėcėlę. Ki tas svečias iš 
Kanados , Jurgis Račkus, pasi
rodo su dviem d ramat i ška i 
s p a l v o t a i s i r į m a n t r i a i s 
abs t rakta is „Dangus ir žemė". 

Iš tolimosios Australi jos 
d a l y v a u j a n t y s kel i m e n i 
ninkai: Juozas Baukus-Banks, 
Leeka Kraucevičiūtė-Gruz-
deff, Eva Kubbos, Leonas 
Urbonas y r a r e a l i s t i n i a i , 
pusiau suabs t rak t in tų peizažų 
ir g ryna i abs t rak tų daili
ninkai. Išs iskir iant i yra skulp
torė Ieva Pocienė. Originalią 
mintį į parodą įneša jos nedi-
dutė metalo skulptūrėlė „Prisi
menu m a m o s kėdę". Ta i y r a 
simbolinis meno kūr inys , 
kuriame yra s u t a p a t i n a m a 
kėdės ir m a m o s skraistės sau
gumas. Vaikui mamos figūra 
yra lyg suaugusi su kėdės 

forma. M a m o s ir kėdės kojos 
y ra tos pačios, kėdės atlošas 
y ra motinos krūtinė, kėdės 
a t rama, y r a m a m o s dešinioji 
r anka . Vaikučio galvutė sau
giai jaučiasi motinos širdies 
vietoje, nes ją saugiai ten 
laiko kairioji motinos ranka. 
Skulptorė apvaliomis formo
mis ir pal iktomis tuštumomis 
i šgauna gilios minties, jau
kiai šiltą meno kūrinį. 

Svečiai menin inka i iš Urug
vajaus: Aldona Cybulski de 
Valverde, Leoncia Cybulski de 
Valverde, Aida Dobrytė de 
Estol, Alfredas Stanevičius 
yra lengvo žanro miesto ir 
gamtos peizažo tapytojai. 

Viešnia i š šiaurinės Suo
mijos Regina Houtari yra iš-
stačiusi grafiką — Donelaičio 

jančias būrų gyvenimą ir 
vieną Vi lniaus senamiesčio 

vaizdelį. 
Grafikas Samuelis Rozinas 

iš Izraelio pristato grafikos 
iliustracijas Lazdynų Pelėdos 
knygai „Motulė paviliojo" — 
temai atitinkančius, liūdnus ir 
pesimistiškus vaikų gyvenimo 
vaizdus. 

Ilona Peterienė iš Amerikos 
tapo suab8traktintus, be
spalvius, šaltus žiemos ir uolų 
vaizdus. O Gabrielius Sta
niulis iš Šveicarijos tamsiai 
rudos ir žalsvos spalvų dro
bėse tapo vos įžiūrimas, 
mistiškas figūras ir jų atski
ras dalis. 

Rimtos, gilios temos masyvi 
skulptūra „Gydančios rankos" 
patraukia žiūrovo dėmesį. Jos 
a u t o r i u s Ramojus Mozo-
liauskas šiuo kūriniu mums 
sako. kad visi mes esame 
Dievo rankose. Jose vyksta 
visas mūsų gyvenimo ciklas. 

jose gyvename, mirštame ir 
prisikeliame. 

Savotiškai įdomios yra Pet
ro Aleksos dvi skulptūros: 
„Profilis" ir „Reverberacijos". 
Pirmoji, an t spyruoklės pa
dėta keistos formos ba l t a 
galva, kurios vidurys perskel
tas, nudažytas pilkai, ta ip , 
kad žiūrint iš šono, vienoje 
pusėje išgaunamas, lyg kren
tančio šešėlio profilis, o an
troje pusėje — ki tas , bal tas 
profilis. Antroji, nuolatos 
judanti skulptūra, sukelia 
humoristinę nuotaiką. Trys 
lenktos lazdelės, jų šonai 
nudažyti geltonai, violetiniai, 
oranžiniai ir ružavai. Jos y ra 
e l e k t r o s p a g a l b a s u k i 
nėjamos, kad jos niekada 
viena kitos neužkliūva, su 
kiekvienu pasisukimu keičiasi 
jų spalvos, rodos jos pailgėja 
ir vėl sutrumpėja. Si sumecha
ninta skulptūra, primena 
abstraktų paveikslą, išskyrus, 
kad ji yra nenuobodi, judanti, 
trijų dimensijų spalvinis žais
mas , l a b a i r a m i n a n č i a i 
veikianti žiūrovą. 

Šioje meno parodoje žiū
rovui pristatoma įvairaus žan
rų, technikų, stilių dailininkų 
kūriniai. Sunku susidaryti 
gerą vaizdą iš jų vieno, dviejų 
ar trijų kūrinių. Ar nebūtų 
buvę mandagiau „namiš
kiams" menininkams užleisti 
vietą svečiams, kad jie būtų 
turėję galimybe, dalyvauti su 
didesniu skaičiumi darbų? 
Tada būtų galima geriau 
susipažinti, kaip ir ką kur ia 
kiti l ie tuviai m e n i n i n k a i 
kituose kraštuose ir konti
nentuose. 

Ši Pasaulio Lietuvių meni
ninkų paroda, suruošta II 
Pasaulio Lietuvių dienų proga, 
yra viena iš kultūrinių apraiš
kų, parodanti, kad lietuvis 
buvo ir tebėra kūrybingas. 

Saulė J a u t o k a i t ė 

Praeitis ir dabartis Jaunimo centro parodose 
Gal nė vienas platesnio masto 

lietuvių susibūrimas nebuvo taip 
kupinas įvairių parodų, kaip šių 
metų Lietuvių Dienos Chicagoje: 
dailės paroda M. K. Čiurlionio 
galerijoje. Jaunimo centre, "Auš
ros" šimtmečio jubiliejinė paroda, 
Pasaulio lietuvių archyvo paro
da; Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seime dalyvaujančių kraš
tų apžvalginės bei informacinės 
jų veiklos parodos; lietuviškojo 
švietimo bei leidyklų parodos; Da
riaus-Girėno skrydžio jubiliejinė 
paroda; partizaninio laikotarpio ir 
šių dienų pogrindinės spaudos 
paroda; filatelijos, numizmati-
R o s ir m e o. a 11 ų p a r o d o s . 
O už Jaunimo centro ribų 
dar ir dail. Prano Domšaičio dar
bų paroda miesto centre, ir jau
nųjų dailininkų paroda Illinois 
universitete, Lietuvių tautodailės 
paroda taipgi Illinois universite
te, Lietuvos žemėlapių paroda 
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
juje ir kt. Visa tai padaryta dau
gelio pasišventusių žmonių rūpes
čiu ir darbu. Ar parodos susilaukė 
pakankamo dėmesio lankytojų 
gausos prasme, ar nekluptelėjo 
kai kur patys rengėjai, ar nebuvo 
ypač Jaunimo centro parodos ko
ne užmirštos, kai bendruomeni
nių posėdžių dienomis buvo pa
sigesta bent dažnų pertrau
kų laisvomis valandėlėmis 
publikos paraginimo jas aplanky
ti? O vienoje vietoje paskelbtų 
nuorodų, kur kokia paroda vyks
ta, čia nepakako: žmonių daug, ir 
ne visi galėjo tą skelbimo lentą 
pamatyti. Todėl ypač antro aukš
to parodos buvo labai nuskriaus
tos. Karštyje ir tvankoj buvo gai
la žiūrėti į ten budinčius rengėjus, 
lankytojų beveik nesulaukian
čius, tik retą kurį pavienį. Gi sei
mo posėdžiuose dalyvavo ne vien 
tik nuolatiniai atstovai, bet ir ki
ta tiek nuolat besikeičiančios pub
likos. Ir jeigu pirmininkaujantys 
vieną kitą kartą prieš pertraukas 
būtų visiems priminę anas, ypač 
antrojo aukšto, parodas, lankyto
jų tikrai būtų buvę daugiau, ir 
rengėjai už didelį savo darbą bū
tų bent moraliai atlyginti. Bent 
čia rašantysis, laiks nuo laiko buvo-
damas seimo posėdžiuose, tų "už

mirštų" parodų priminimo negirdė-
įo.Tikkaipačiojeseimobaigmėjedr. 
P. Kisielius jas suminėjo, anų ant-
rojoaukštoparodųkambariaiiškar-
to pagyvėjo lankytojais. Tačiau kai 
kur ir parodos rengėjai publiką 
savotiškai skriaudė. 

Didžioji mūsų dailininkų paro
da M. K. Čiurlionio galerijoje bu
vo visiems parankiausia, ir lan
kytojų joje netrūko. Tačiau tokio 
pasaulinio lietuvių sulėkimo me
tu ji turėjo būti atdara visą dieną. 

luvu piriiiusiomi is savai-
is. Visą laiką buvo rna-

\j t a i p n f 

tyti nemažai žmonių priešpiet, 
vidurdienį ir popiet beklabinan-
čių užrakintas galerijos duris. 
Galeriją atrakinti tik pavakare ar 

vakare šia pasauline proga buvo 
jau apsileidimas. Gerai, kad bent 
savaitės viduryje susiprasta 
galeriją atidaryti anksčiau. 

Eksponatų gausa išskirtiniau-
sia buvo Aušros ir draudžiamojo 
spaudos laikotarpio paroda apa
tinėje Jaunimo centro salėje. Vi
sa ekspozicija buvo paruošta pro
fesionaliai. Panašaus pobūdžio 
parodą ir Smithsonian institutas 
vVasbingtone nebūtų geriau su
rengęs. Dar nuostabiau, kad paro
da atsirado, galima sakyti, vieno 
Broniaus Kviklio ir jo meilės kny
gai, meilės kiekvienam istori
niam daikteliui dėka. Visi Šios 
įspūdingos parodos eksponatai 
buvo paimti iš Broniaus Kviklio 

Draudžiamosios lietuvių spaudos parodos „Aušros" Šimtmečiui 
paminėti atidaryme 1983 m. birželio mėn. 26 d. Jaunimo centre. 
Chicagoje, kalba Bronius Kviklys. Salia II PLD kultūrinių renginių 
pirmininkė Ingrida Bublienė. 

Nuotrauka Jono Tamulaičio 

archyvo. O jų čia šimtai. Salės 
erdvė buvo puikiai išnaudota 
struktūrine ir vizualine prasme, 
randant vietos ir stendams, ir sta
lams. Todėl paroda lankytoją 
maloniai nuteikė ne vien savo 
išsamiu turiniu, bet ir estetine su
tvarkymo prasme. Knyginį, 
dokumentinį ir nuotraukinį eks
ponatų srautą kai kur pertrau
kiant autentiškomis senojo mūsų 
liaudies meno dievdirbių skulptū
romis, buvo sukurta labai reali 
devynioliktojo šimtmečio lietuvių 
tautos sąmonėjimo nuotaika ir 
panorama. Prie to viso puikaus 
rezultato nemažai prisidėjo ir Bro
niui Kvikliui talkinę: J. Mažeika, 
L. Kairys, B. Jasaitienė, P. Vaiče
kauskas, V. Lukas, A. ir R. Kuli
kauskai. 

Parodos lankytojas, pradėjęs 
dar priešaušriu — Valančium. 
Daukantu ir lenkais, rašiusiais 
Lietuvos temomis — ateina greit 
iki Aušros, iki Basanavičiaus, Ku
dirkos, Tumo-Vaižganto ir jų 
redaguotųjų laikraščių Varpo, Tė
vynės Sargo. Čia pat ir kiti to me
to laikraščiai, leidžiami Mažojoj 
Lietuvoj ir Amerikoj. Ir vis tų lei
dinių originalai, komplektai. Nuo
traukose šimtai jų bendradarbių 
bei knygnešių. Daug originalių 
dokumentų, laiškų. Ant stalo guli 
ne vien laikraščiai, bet ir ano me
to knygos. Kai kurių puikus tech
niškasis ir estetinis apipavidali
nimas gali mus stebinti ir 
šiandien. Taipgi stebina sąmonė-
jančios tautos interesų plotis nuo 
istoriškosios romantikos iki konk
rečių ūkininkavimo reikalų. Štai 
matome dvi knygeles, kurių pava
dinimai tokie: Kapai didžių kuni
gaikščių ir karalių Vilniuje irApie 
arklius. Šalia spaudos draudimo 
aplinkybėse parankių mažų kny
gelių nuostabą kelia ir tie labai 
solidžių knygų eksponatai, dau
giausia išleisti jau čia — Ameri
koje, sakysim, Lietuviškos dainos 
(1893) arba Trakiečių-dzūkų dai
nos (1899). 

Paroda ne vien tik leidinių, bet 
ir kitų su spaudos draudimu susi
jusių istorinių įdomybių: čia knyg
nešius gaudžiusių ir Kudirkos 
vaizdžiai aprašytų rusų žandarų 
nuotraukos, ir Kražių skerdynių 
Amerikoje išleistas plakatas, ir 
net ano meto rusiškųjų monetų, 
kuriomis žmonės mokėdavo už 
knygas, rinkinys. 

Šalia šimtmetinės Aušros paro
dos abiem šonais nusidriekia dar ir 
Dariaus-Girėno skrydžio 50 metų 
sukaktuvinė paroda, ir partizani
nio laikotarpio bei šių dienų Lie
tuvos pogrindžio leidinių paroda. 
Eksponatai ir Šių pridėtinių paro
dų yra iš Broniaus Kviklio archy
vo. O kai visa tai pamatai, kyla 
klausimas: ar įmanoma visose to
se srityse rasti dar ką nors, ko 
Bronius Kviklys neturėtų? O vis 
dėlto ne kartą mačiau ir girdėjau, 
kaip jisai džiaugėsi viena ar kita 
nematyta nuotrauka, senu rank
raščiu, leidiniu,laišku,moneta ar 
šiaip kokiu istoriniu daikteliu, ku
rio jis dar nebuvo turėjęs, o dabar 
iš kur nors savo archyvui gavęs. 

Ir kai vienas žmogus tiek dėme
sio skiria visai tai dabarties ir 
praeities lituanistikai, ypač lietu
viškai knygai, tai net kartais 
krūpteli, kai daug kas darome 
atvirkščiai. Tiesa, linksniuojame 
spaudos draudimo knygnešius ir 
apie juos šnekame pagarbiai. Bet 

Vilimas Partizano min 
Čiurlionio galerija Jaunimo centre, Chicagoje. 

V. Ūselienė 
PASKUTINĖ NAKTIS 

Ta vasaros naktis, kaip visos naktys Lietuvoj, 
buvo tokia, kokią Maironis apdainavo: žavi, tyra, 
pilna svaiginančių kvapų, pilna gaivios, šventos tylos. 
Mėnulis slinko pamažu, tarpe lengvučių debesų... 
Spindėjo žvaigždės, o vėjas, pūtęs iš rytų, 
supo lieknų beržų šakas ir vos pražydusių alyvų krūmus. 
Buvo naktis, kaip visos naktys vasarą Lietuvoje. 

Tačiau šimtams tremtinių užkaituos vagonuos 
tai buvo tik kančios ir nevilties naktis... 
Žinojo jie, jog tai jau paskutinė jų stotis savojoj žemėj. 
Rytoj sunkieji ratai jau dundės per Rusijos miškus... 
Nebegirdės jau jie daugiau lietuviškojo žodžio, 
o artimų žmonių būriai nebelydės jų 
bejėgiškos užuojautos ir ašarų pilnomis akimis. 

Bet dar šią naktį stovi čia jų traukinys — 
Vienoj jo pusėj Belmonto aukštas kalnas, o kitoj 
jaunom pušim apaugusi kalva ir truputį toliau, 
mėnulio sidabre paskendę Vilniaus bokštai. 
Retai kuris iš tremtinių gal pastebi 
tos vasaros nakties gražumą ar gėrisi 
savosios sostinės, užmigusios ramiam slėny, vaizdu, 
tačiau, visi be išimties, tie nelaimingi žmonės 
jaučia, kaip miršta jų sieloj beprotiška viltis, 
jog bus kaip nors jie išvaduoti ir ta baisi 
kelionė ir naktis bus tik siaubingas sapnas. 
Ir savo širdyse, po sukryžiuotom maldai rankom, 
slopina jie skausmingą šauksmą, 
tardami jau amžiną sudie savajam kraštui. 

Nors skęsta visas Vilniaus slėnis gilioj tyloj, 
atrodo, jog girdi, kaip skleidžiasi iš to 
žmonių prigrūsto traukinio graudi rauda... 
Atrodo, jog dejuoja ne tik tos nelaimingos širdys, 
bet kartu dejuoja miškas ir kalva, balti beržai ir 
žydintieji krūmai, o taip pat visa tokia kvapni, šilta, 
tokia be galo mylima visa lietuviškoji žemė. 

Ir sklinda ta rauda toli toli... Po visą 
iškankintą, pavergtąjį kraštą, o aidas tos raudos 
nebenutils jau niekados... 

Širdie, ar tu jį dar girdi?! 

dėmesio verta ir dabarties knyga, 
ir dabarties knygnešiai. Toks Chi
cagoje yra visų pažįstamas Kazi
mieras Rožanskas, kiekviena pro
ga Jaunimo centro vestibiulyje 
pasistatąs visiems parankų kny
gų pardavimo stalą. Deja, Lietu
vių Dienų proga jam buvo "patar
ta" knygų stalo įprastoje vietoje 
nestatyti. Argi dėl to pastatymo 
būtų sugriuvę Jaunimo centro sie
nos? Kazimieras Rožanskas turė
jo prisiglausti su knygomis vie

noje klasėje pne bokalų ir 
marškinukų prekybos, kur šian
dieninės mūsų knygos mažai kie
no ir buvo randamos. Tokioj už
darumoj šių dienų knygnešys 
tegalėjo jaustis kaip ir anas "Auš
ros" laikų knygnešys, rusų žan
darų pagautas ir uždarytas į da
boklę. Gerai bent tiek, kad meilė ir 
pagarba lietuviškai knygai buvo 
pademonstruota čia plačiau su
minėtoje, Broniaus Kviklio rūpes
čiu surengtoje parodoje. 

k. b r d . 

VI PI.B seimo atidaryme 1983 m. birželio mėn. 26 d. 
Jaunimo centre, Chicagoje: seimo paskaitininkas 
prof. dr. Vytautas Vardys (kairėj — viršuj), kun. dr. 
Viktoras Rimšelis — II PLD religinių apeigų komi
sijos pirmininkas, dr. Antanas Razma — II PLD 
komiteto pirmininkas, Lietuvos garbės konsule 

Chicagoje Juzė Daužvardienė. Daina Kojelyte — 
PLB valdybos sekretorė, vyskupas Vincentas Briz-
gys, dr. Petras Kisielius — PLB seimo komiteto 
pirmininkas, Vytautas Kamantas — PLB pirmi
ninkas, II PLD Seimininkas. 

Nuotrauka Jono Kuprio 

• ) 
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Jaunųjų dailininkų paroda 
P e n k t o j o P a s a u l i o Lie

tuvių Jaun imo kongreso 28-ių jau
nų lietuvių dailininkų paroda 
(Illinois universitete Chicagoje 
š.m. birželio 21 - liepos 8 die
nomis) buvo įspūdinga. Žiūrovui 
pirmiausia krito mintin, kad šie 
jauni dailininkai sugebantys, o 
toliau, kad jie ir kūrybingi. 

Ar patys savo jėgom išsilavinę, 
a r mokęsi pas kurį kitą lietuvį dai
lininką, ar lankę meno mokyklas, 
šie dail ininkai yra išvystę suge
bėjimą. J iems, aišku, bus padėjęs 
ir „senajam pasauliui" būdingas 
įgudimo ir sumanumo verti
n imas . Kai palygini juos su kitais, 
35 metų amžiaus dar nepasieku
siais dailininkais, prieini iš
vados, kad daugelis jaunų lie
tuvių dailininkų yra apdovanoti 
kūrybingumu. 

Pavyzdžiui, Alexandros Vilijos 
Eivaitės labai dideli abstraktai 
nutapyti talentingai ir stipriai. 
Naudodama kontrastingas idėjas, 
ji sukuria aštrius spalvų konflik
tus, kurie paveiksle išrišami. J i 
sakosi: „Aš siekiu sukurti poten
cialias situacijas, pakankamai 
lanksčias, kad leistųsi būti skir
t ingai interpretuojamos. Ta i 
iššaukimas jausmo tam, k a s 
galėtų būti". 

Jeanne Krapauskienė dirba su 
kompiuterių technologija, nau
dodama lietuviškų audinių raš
t u s . Kompiu te r io s p a l v o t a s 
ekranas t a d a nufotografuojamas 
— g a u n a m a s „Cibachrome" rezul
ta tas . Bet fotografija neįstengia 
sugauti jos programuotų sekų, jų 
nepertraukiamo judesio ir vys
tymosi laike. 

J a u s m i n ė galia jaučiama Jonės 
Onos Karužaitės tapyboje. J o s 
pasibaisėjimai ir baimės pr imena 
labiausiai sadistinių laikraščių 
antraštes . „Aš piešiu ir t a p a u 
savo gyvenimą", sako dail ininkė. 
Reikia tikėtis, jog ji čia ka lba 
vaizdingai, turėdama minty, ką ir 
Edvard Munch prieš 80 metų būtų 
pasakęs apie savo kūrybą. 

Keramikė Livija Lipaitė, stu
dijavusi Taškente ir Lietuvoje, 
§Wkia grožio. Apie savo darbą ji 
sako. kad jis „daugiausia tekstū
rinis. Jo paviršiaus savybės kyla 
iš mano susidomėjimo audiniais , 
mezginiais ir ypač medžiagos 
sk iauč ių d i rb in i a i s " . Ko ji 
nepasako, tai, kad šitos pavir
šiaus savybės palenktos nuosta
biam formos pajutimui. Tik klasi
kinių kinietiškų vazų pavidaluose 
galima užtikti taip ryškiai jun
tamą formą. 

Dideli įgudimą ir kūrybingumą 
rodo Snaigės Šileikienės litogra
fijos. Kanadietė Šileikienė yra 
bene viena labiausiai išsimoksli
nusių dailininkų šioj grupėj. J i 
studijavusi pas Hayter, Ėcole du 
Louvre ir Ėcole des Beaux Arta 
Paryžiuje. 

Marija Strasevičiūtė-McBride 
ats tovauja vienai iš pripažintųjų 
abs t rak taus meno mokyklų. Jos 
spalvingi , kinetiniai abst rakta i 
tuo pačiu metu yra asmeniški ir 
gerai integruoto stiliaus. J i tei
singai sako, kad jos darbai 
„spalvą tyrinėja per vaizdus kaip 
liniją, erdvę, formą ir tašką..." J i 
prisideda prie „naujų regėjimo ri
bų" atradimo. 

Lindos Beresnevičiūtės sofisti-
kuotas divizionizma8 — ta i ki tas 
būdingas , bet ir individualus pri
ėjimas prie abstrakčios tapybos. 
R e i k a l i n g a i šs tudi juot i jos 
paveikslų plotą ir detales, kad 
suprastum, kaip pakartoj imas ir 
padalinimas gali sukurti judesį ir 
formą. 

Parodoje dalyvauja ir keli geri 
fotografai. Vytas Sonta rodo 
plokščius Lietuvos gamtovaiz
džius su paslaptingai gražiais pa
dangių efektais. Išgauti t irštai 
pripildytą tokio grožio dangų 
tikrai reikalauja ir vaizduotės, ne 
vien didelio techninio įgudimo su 
"lęšiais ir filtrais. 

Eugenijus Būtėnas taip pa t sie
kia grožio. Trijose judančių plau
kų fotografijose matome laiką, 
sudalintą į griežinius, ir šmėstelė-
jantį gražų veidą. 

Daivos Blynaitės darbai nely
gūs. Bet „Cibachrome" technikos 
nuotrauka — šviesos priešprie
šiais švelnių rudų spalvų kam
bario pustoniam siluetui — yra 
tikras deimančiukas. 

Architektė Sofija Gruzdytė ift 
New Yorko dirba I. M. Pei and 
Par tners ir turi savo pačios archi
tektūrinę firmą Gruzdys a n d Leb-
lank. Iš jos darbų pavyzdžių paro
dos kataloge matyti jos skola 
Buckminster Fuller įtemptai for
mai ir jos pačios ftvari konstruk 
ciia. 

Kitas divizionistas menininkas 
— akvarelistas George David 
Kapačinskas, daba r gyvenąs 
Houston, Texas. Diana Kaz
lauskienė, LB Švietimo tarybai 
iliustruojanti švietimo medžiagą, 
parodoje rodo linija pagrįstus 
abstraktus. 

Koncepciniam menui atsto
vauja Audrius Plioplys ir Vytas 
Petras Masteika iš Didžiosios Bri
tanijos. Pas taras is fotografijom 
dokumentuoja Elenos Gaputytės 
koncepcinius darbus. Iš žiūrovo 
pareikalaujama labai daug vaiz
duotės, kad suvoktum laiko ir erd
vės perstatymus, kuriuos Plioplio 
darbai siekia dokumentuoti ir 
atkurti. 

Liaudies ir na ivaus meno įtakos 
matomos Claudijos Katinaitės iš 
Argentinos tušo piešiniuose, Ju
ditos Patrai tės kompozicijose, 
Angelės Mičiulytės grafikoje. Juo
zas Markevičius yra gerai išvys-
tęs naivų piešimo stilių savo lau
kinių žvėrių paveiksluose. 

Kristina Pikūnė iš Kanados 
taip pat jungia techninius meto
dus su piešimu. „Mano darbai 
jungia elektrostatinę fotografiją ir 
piešimą", sako ji „ir šiuo metu 
siekia įvesti greitį (t.y. tam tikrą 
regėjimo greitį) į žiūrovo percep
ciją, daugiausia tam panaudo
jant liniją". 

Rasa Janušaitytė-Skvirblienė 
daro dailias kaukes ir pabaisas, 
naudodama velykinių margučių 
paviršiaus savybes ir raštus. 
Spalvotais pieštukais Teresė Ire
na Gaidelytė pasiekia pusiau nai
vaus iliustravimo efektų. 

Audronės Zaikauskaitės pieši
mo stilius lygiai pritaikytas ark
liams, ar kaliošams ar batams. 
Bet Rimos Žukauskaitės simboli
nė tapyba labiau paslaptinga, nei 
naivi. Ar pagundos mitu ji nori 
pavaizduoti protinę tamsą? Rūtos 
Končiūtės darbai taip pat susi
telkę prie simbolių. 

Jurio Čiurlionio iš Clevelando 
abstraktūs paveikslai, Kristinos 

Lietuva istorijos tėkmėje 
(Atkelta iš 2 psl.) 

Pečeliūnas, kun. Alfonsas Sva
rinskas. Jiems visiems galima 
p r i t a iky t i šiemet galų ga le 
Lietuvoj premijuoto poeto Antano 
Miškinio seniai rašytus žodžius: 

Daktarai jie ir evangelistai, 
Darbo polėkis vis didėjantis, 
Jie nerauda, kai minios 

paklysta, 
Eina dirbt ir gyvent dėl idėjos. 
1972 metais pradėjusią eiti Lie

tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
ką greit pasekė Aušra, Tiesos 
kelias, Dievas ir Tėvynė, Rūpin 

bių beprasmiai paaukotų prie ko
munistinės ideologijos fanatizmo 
ir a smen in io dievo S ta l ino 
aukuro. Ji suskirstė, surūšiavo ir 
sukiršino tautą, siekdama savo 
v a l d ž i ą p a g r į s t i k o n f l i k t u , 
provokacijomis bei vienos grupės 
neapykanta kitai. Ši draugystė 
baigia Lietuvą apsupti rusiška 
juosta, kurios laimėjimui Krem
lius jau pasiekė didelių rezultatų 
ne tik Rytų Rusijoj, bet Estijoj 
Latvijoj, Gudijoj, tai yra, broliš
kose ir kaimyninėse tautose. 

Lietuvos pasipriešinimo dvasia 

Dalis dailininkų, dalyvavusių V PLJK jaunųjų daili- 1983 
ninku parodoje su savo darbais, parodos a t idaryme Chicagoje. 

birželio mėn. 24 d. Illinois universitete, 

Nuotrauka Jono Kuprio 

Mirgos Bankaitytės koncertas 
c,. . . _ - „ ,. ™ . liaudies motyvus, sklandžiai su-
Sių metų birželio 2/ dieną Cm- , . . . . . .. , , . 

. ^_ „ . n_ derintus su šia harmonija. Virtuo-
bei kanklių 

Pabedinskaitės l i tograf i jos . 
Elzbietos Aleksejūnaitės-Boivtun 
iš Urugvajaus gamtovaizdžiai 
atskleidžia dar kitus stilius ir 
priėjimus. Dauguma parodoje 
dalyvavusių menininkų yra iš 
J u n g i n i ų Amerikos Valstybių. 

J o h n F o r w a l t e r 

Premija „Metmenims" 

cagos miesto centre Mirga Ban-
kaitytė atliko kanklių rečitalį. Šis 
koncertas buvo dalis II Pasaulio 
Lietuvių dienų. 

Solistės programą sudarė Al
fonso Mikulskio kūriniai bei jos 
pačių pritaikytos kanklėm Pietų 
Amerikos dainos. M. Bankaitytė 
pagrojo Alfonso Mikulskio Mer
gaitės svajones, Ant ežerėlio rymo
jau, Koncertina g-dur ir Girios 
idiliją. Pritaikytos dainos buvo 
Fulgida Luna ir Alma Llanero. 

Spėju, kad ne vienam klausyto
jui šis rečitalis buvo staigmena. 
Per koncertą išgirdome įvairius 
kanklių atspalvius, įvairią gro
jimo techniką ir nustebome, kad 
kanklės neatsibodo, kad jos yra 
užtenkamai išvystytos tradi
ciniam rečitaliui. Kaip ir fortepi
jono ar smuiko rečitalyje atlikėjas 
atskleidžia šio instrumento gali
mybes per savo muzikinius suge
bėjimus. Irgi nustebome tokia ga
bia atlikėja. Muzikinės frazės 
natūraliai plaukė viena paskui 
kitą, ornamentai puošė ir paįvai
rino tas frazes. Harmonijos paju
timas ir išryškinimas bei. kas gal 

Metmenų žurnalas su kitais sep
tyniolika Illinois valstijoje lei
džiamų žurnalų buvo apdovano
tas 500 dol. premija iš Illinois 
Arts Council. 1983 metų laimė
tojai išrinkti iš 106 kandidatų. 
Premijos skiriamos žurnalams už 
atspausdintą šioje valstijoje gy
venančių autorių prozą, poeziją, 
dramą bei esė. Metmenų re
dakcija svarstymui įteikė Metme
nų 44-tą numerį su Kazio Bradū-
no pirmą kartą spausdinama 
poezija „Prierašai prie Genezės", 
už kurią skirta premija. Komisiją 
sudarė Robley Wilson, J r . iš Cedar 
Falls, IA, Clayton Eshleman iš 
Pasadena, C A, Judi th Mintz iš 
Bayside, CA ir Marija Stankus-
Saulaitė iš Chicagos. 

Šis apdovanojimas Metmenų 
žurnalui nepirmas. 1980-tais me
tais Illinois Arts Council paskyrė 
1,000 dol. Tais pačiais metais 
Coordinating Council of Literary 
Magazines — taipgi 1,000 dol. 

mieliausia lietuviams, kanklių są- dicijoje, bet taip. kaip 
skambio grožio pajutimas liudijo 
atlikėjos neabejotiną talentą. 

Alfonso Mikulskio kūriniai yra 
Naujalio, Čiurlionio ir kitų lietu
vių neoromantikų tradicijoje. Šią 
tradiciją galima apibūdinti kaip 
romantinių harmonijų ir formų 
suderinimą su liaudies muzikos 
melodika. Girios idilijoje girdėjom 

žiniai o rnamenta i 
tembro kaitaliojimai buvo labai 
vykę, k i t a ip sakant , saviti kank
lėm. Atlikėjai šis kūrinys nesu
darė sunkumų. Koncertina g-dur 
dominavo ne liaudies melodika, 
bet klas ikinės formos. Šis kūr inys 
parodė kankl ių lankstumą. Įdomu 
būtų išgirs t i kanklių koncertą su 
liaudies orkestru. 

Pr i ta ikytos dainos Fulgida 
Luna ir A l m a Llanera paliko blan
kesnį įspūdį. Tai populiarios dai
nos, ku r i a s solistė išgirdo, gastro
l iuodama Pietų Amerikoje. M a n 
berenkant daugiau žinių Chi
cagos miesto bibliotekoje, atsitik
tinai už t ik ta Kuboje gimusi biblio
tekininkė tuojau pat abi da inas 
atpažino ir paminėjo, kad Alma 
Llanera gerokai paplitusi po visą 
Pietų Ameriką jau nuo 1940-jų ar 
1950-jų metų. 

Spėju, kad šiom dainom solistė 
stengėsi paįvairinti programą. 
Bet, a r nebūtų buvę įdomiau 
išgirsti kokias sutart ines ar k i tas 
liaudies da inas , ar kūrinius kank
lėm j au ne romantinėje tra-

pa tys 
kaimiečiai jas grodavo. Kaip tik 
tokios gabios muzikės kaip Mir
gos Banka i ty tės ir reikia jų grožį 
šiandieną atskleisti. Juk kaimo 
moteriškė ar kaimo muzikantas , 
kuris mokėjo t r is ar keturis š imtus 
dainų a tmint ina i , irgi turėjo būti 
gan muzikalus. 

Be to, šio tipo kūrinių yra šis tas 

tojėlis, Aušrelė, Laisvės šauklys, r odo, kad Lietuvos žmonėse 
Vytis, Ateitis, Tautos kelias, Var- tebėra neišnykęs troškulys rasti 
pas, Perspektyvos, Alma mater, kitokią alternatyvą. Besilan-
Pastogė, Lietuvos ateitis ir kiti. kantiems vakariečiams Maskvos 
Vieną likvidavus, pasirodė kiti, ž m o I l ė 8 t v i r t i n o , j og 

u a i P i ? ^ k U ^ ė 8 . h i d r ° 8 g a l V O S - i « * * Lkurvoi būtų referendumas, Iki 198CI metų Lietuvoje galima W a u 8 i a r U e t a v a i a t 8 i 8 k i r t i 
buvo išskirn tris pognndmiopas i - n u Q ^ S ą j u n g 0 8 ) 9 5 % ^ų 
priešinimo luinas: sąjūdi už n- j o 8 toj a t 8 a k y t ų teigiamai, 
kėnmo laisvę, kuriam atstovavo ir ^ . ž m o n i n o r g d b u v o k u k . 
Kronika, ir dabar jau valdžios l ū 8 : j i e n o rėjo matyti Lietuvą bent 
likviduojamas Tikinčiųjų Tei- tiek 8 u v e r e n i n ę ) ^ ^ L e n k i j a . 
sems Ginti komitetas; sąjūdi už i m l i u s , dar per Sniečkų, yra į šį 
bendras žmogaus teises, k u n vedė ^ ^ a t e a k e 8 d u s l i u ) i n i e t « . 
dabar jau visai sugriautas lietu- T a č i a u i r L e n k i i o 8 8 t a tusas dar ne 
viškasis Helsmkio komitetas, ir a l t e m normaliam, ypač 
sąjūdi už teutuų suverenumą, rys- m a ž o g touto8 ^ ^ ^ i t e 8 t i . P c , 
kiaušiai, bet ne riimtmai, ateto- ^ n d ž i o l a i k r a 8 Č i a i k a l b a a p i e 
vaujamą Aušros. Visos t rys šakos u 8 u v e r e n u m ą . Vakarų Eu-
buvo persipynusios su kova už sukūrusi žymiai 
Katalikų bažnyčios nepnklau- tobul n e i 8 0 v i e t i n e ) 8 i 8 temą 
somumą nuo valdžios ir už tikė- £ g t a u t ų d a u g i a t a u t į š k u m o 
jimo laisvę. Tas persipynimas yra b l e m a į t į V a k a r ų E u . 
labai charakteringas Lietuvai, bendruomenėje šal ia didelės 

w 8 r J : T u ™ * ° m 1 8 U n t i m * ambicingos Prancūzijos, pajė-
katahfaškai orientuotą pognn- ^ 7 t u r t i n V o k i e t i j o 8 8 a v o 

dmę spaudą Ta i rodo katahky- k & l b ^ i r e k o n o m i n ę g e r . 
bės ir tautos teisių sąjūdžių r a m i a i H ^ fc m a ž i k ė 
simbiotuų tamprumą. Su kunigo Belgija, ir nedidutė Olandija, nors 
Svarinsko nuteisimu ir kun. Tam- Mitiškai i r e k o n o m i S k a i j o 8 yisai 
kevičiaus areštu KGB sudavė 
naują smūgį tikėjimo teisių gyny
bos sąjūdžiui, tačiau abejotina, 
kad sugebės užgesinti to sąjūdžio 
uždegtą ugnį 

atskirų, nuo didvalstybių skir
tingų sprendimų ir negali daryti. 
Tuo tarpu paleckinė „išmintingoji 
ir pasiaukojusi motina" Rusija 
paskutinį savo vaikų kąsnį kiša į 

Mirga Bankaitytė 

ir okupuotoje Lietuvoje parašyta. 
Pasirodo, liaudies instrumentais 
rūpinosi ir jiems kūrė J . Švedas. J . 
Gaudrimas savo apžvalginėje 
knygoje Iš lietuvių muzikinės kul
tūros istorijos mini V. Paketūrą 
kaip kanklėm rašantį kompozi
torių. 

Linkiu, kad ši išeivijos kankli
ninkė pasidarytų tokia žymi, kad 
net už šimtmečio ji būtų minima, 
kaip dabar minimas E. Budrius 
(1783 - 1852), kanklių meistras, 
Liudviko Rėzos talkininkas ir 
Pilupėnų vargonininkas ir moky
tojas. 

M i n d a u g a s B ie l skus 

Taip kaip vakarietiškai supras- r a k e t a 8 i r b r a n d u 0 U n i u s ginklus, 
ta modernizacija nepriartino s i e k d a m a p a 8 0 t i n t i savo beribį 
industrinės sistemos Sovietuose į Š 8 i p u t į m o ir didybės apetitą, 
prie demokratijos, taip jau ir . . . . 
vakarietiškai ir komunistiškai 
suprasta modernizacija neišnai
kino tautinių skirtumų, nei tau
tiškumo. Lietuvoje jįjį greičiau 
paaštrino, nei sušvelnino. 

Baigiant reikia paklausti, ką 
Lietuvai atnešė jos valstybiniai 
ryšiai su Rytų civilizacija, tei
singiau, su Rusija? Sakoma, 
1940 m. 
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Naujasis žurnalo numeris skir

tas t emai : "Transcending Paro-: 
chial Nat ional literatures: Free-
dom a n d Fiction in Ten Contem-
p o r a r y A u t h o r s " . į v a i r ū s 
l i teratūros apžvalgininkai bei kri
tikai čia rašo apie plačiai pasau
lyje j au žinomus, minėtai temai 
būdingus dabarties rašytojus. 
Penki jų yTa egzilai. išeiviai: Mar-
guerite Yourcenar. Joseph Brods-
ky, Elie Wiesel, Milan Kundera, 
V. S. Naipaul . Kiti penki kuria sa
vo tėvynėse: Susan Sontag, Italo 
Calvino. George Konrad. Max 

Frisch, Alan Paton. Giliausiomis 
savo kūrybos šaknimis visi jie 
mait inasi daugiausia savo etni
nio dirvožemio sultimis. Ir kaip 
tik visa tai juos padarė pasauli
niais. Tad ir žurnalo numerio įva
dą redaktorius Ivar Ivask baigia 
tokiu sakiniu: "Their individual 
native languages and national li
terary 
! -istrui 

traditions are merely 
lents on whicb ™ 

the 
(y play 

their universal themes which con-
cem all of us" . 

Naujų knygų puslapiuose re
cenzuojamos šios mūsų literatū
ros knygos: Algimanto Bučio Tik 
priešas tavo priešams (Violeta Ke
lertas), Icchoko Mero Sara (Rim
vydas Šilbajoris) ir Birutės Pūke-
l ev ič iū tės Devintas lapas 
(Kęstutis Keblys). 

lapanistė Birutė Ciplijauskaitė 
beveik kiekviename šio žurnalo 
numeryje rašo apie vieną kitą 
naują ispaniškosios literatūros 
leidinį. Šį kartą jos indėlis itin 
gausus. J i čia aptaria šias kny
gas: Rupert C. Allen Symbolic Ex-
perience: A Study of Poems by 
Pedro Salinąs; Andrew P. Debic-
ki Poetry o f Discovery: The Spa-
nish Generation of 1956 — 1971; 
Graciela Palau de Nemes Inicios 
de Zenobios y Juan Ramon Jime-

į nez en America. 
k. brd. 

. kad 
rugpjūčio mėnesį, kai 

Lietuvos liaudies seimo dele
gacija, vadovaujama J . Paleckio, 
l a n k ė s i M a s k v o j e S t a l i n o 
konstitucijos saulės parvežti, 
Salomėja Nėris paklaususi Alek
siejų Tomtojų, žinomo romano 
apie Petrą didįjį autorių, kokia bū
sianti Lietuvos ateitis Sovietų 
Sąjungoje. Tolstojus atsakęs: „Jei 
būtumėte didelė tauta , mums 
atneštumėte Vakarų kultūrą. 
Dabar gi mes jums atnešime 
savąją". 0 toji „savoji" pasirodė 
esanti prievartinė, savo kokybe 
antrarūšė industrializacija; orto
doksijos ir partijos orientacijos 
sužalotas meno ir literatūros 
gyvenimas; apnuodyta, korupcija 
pagrįsta ir žmogų žeminanti poli
tinio elgesio kultūra; asmeninis 
vargas ir baimė, kuriais per
sunkta egzistencija, kurių dėka 
sukurtas ir klusnumas Kremliui. 
Kaštavo ši draugystė su Rusija ne 
tik upelius našlaičių ašarų, bet 
taip pat šimtus tūkstančių gyvy-

Ar Rytų civilizacijos kontekste 
įmanomas Vakarų Europos a r 
jam panašus sprendimas? Ar 
komunistinės Rusijos vadai juo 
suinteresuoti, ar jie patys sieks 
alternatyvų savo vis giliau 
klimpstančiai ir stagnuoj ančiai 
sistemai išgelbėti? Istorinė patir
tis optimizmo nežadina. Iš kitos 
pusės, esamoje situacijoje lietuvių 
tauta tebėra nei ideologiškai, ne i 
taut i škai nesuvi r šk in ta . T a i 
vilties ateičiai laidas. Gi apie 
Maskvos sistemą t inka kalbėti 
Vinco Kudirkos alegorijomis. 
Pagal jį, nors ir visaip obliuotas, 
skutinėtas ir perstatinėtas buvo 
Lietuvos tiltas, tačiau jis dar tebe
stovėjo. Gi tie iš 3vetur tiltu važi
nėją , , n a č a l n i n k a i " — i r g i 
neamžini. Lietuvos akyse ir Rusi
ja yra subankrutavusi kaip tautų 
lyderis ir naujų, mažoms tautoms 
tinkamų politinių sprendimų 
organizatorė. Jos receptai yra ne 
tik išnaudotojiški, bet ir pasenę. 
Lietuva priklauso Vakarų civili
zacijai, kurios rėmuose yra 
iškilusios naujos ir daug tobules
nės alternatyvos kontinento dau-
g i a t a u t i š k u m o i r t a u t i n i o 
suverenumo problemoms spręsti. 

* Paskaita, skaityta VI PLB Seimo 
atidaromajame posėdy 1983 m. 
birželio mėn. 26 d. Chicagoje. 

3501 N. Southport. Ši drama su 
pasisekimu buvo va id inama 
Broadvvay teatre New Yorke ir 
taip pat Los Angeles mieste. Ji 
vaizduoja New Yorko Bellevue 

• ' , , 

Jaunųjų dailininkų parodo* atidaryme 1983 m. bir-
*elio mėn. 24 d. Illinois universitete. Chicagoje: 
Birute ftontaitė — Jaunųjų dailininku parodos ren

gimo pirmininkė. Alvida BaukutA, Violeta Abariute 
_ V PL«JK komiteto pirmininkė. 

Nuotrauka .Jono Kuprio 

Chicagos teatruose 
Teismas scenoje 

Abudu didieji amerikiečių dien
raščiai Chicagoje labai išgyrė Čia 
vaidinamą dramą "Nuts , kurią 
dabar stato Goose Island teatras. 

Shirley Neal, Ken Crost, Daug 
Frank N'uotr. Wanda Chriatl 

ligoninės salėje vykstantį teismą, 
kuris turi nuspręsti, ar moteris, 
kaltinama nužudymu, turi būti už
daryta į psichiatrinę ligoninę, 
kaip psichiškai nesveika. I tą sa
vo vaidmenį puikiai įsijautusi 
Elayne Letraunik, kuri vaidybai 
pasiruošusi, išeidama dramos stu
dijas Illinois universitete Chica
goje. Jos tėvus sklandžiai vai-

Elayne LeTraunik 

dina Shirley Neal ir Doug Frank. 
Įdomiai savo vaidmenis atlieka 
psichiatro rolėj Ken Crost ir 
"advokatai" Kevin Doolan ^sce
noje jau sukūręs 100 vaidmenų) 
bei Steve Diklich. Šią intriguo
jančią dramą surežisavo D. Whi-
taker. anksčiau daugiau reiškęsis 
kaip profesionalas aktorius. Dra
mos autorius Tom Topor gimęs 
Vienoje, augęs Londone, nuo 1949 
m. persikėlęs į JAV domėjosi teat
ru ir kaip laikraštininkas dirbo 
New York Daily News. j ~ 




