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„Knyga be pradžios ir be pabaigos... * * 

Atėjo didžiosios veiklos metas 
Atėjo la ikas pas i te lk t i visų 

mūsų išmintį, energiją, atkak
lumą krypt inga ir t iks l ia veik
la pakreipti įvykius Lietuvos 
naudai . Čia norė tųs i a tkreipt i ir 
mūsų visuomenės vadovų dėmesį 
į kai kuriuos svarb ius žingsnius 
kelyje į Lietuvos laisvę. 

Nepakanka kovoti vieniems. 
Sutikime, k a d mūsų per maža. 
į t raukime į veiklą la tv ius , estus. 
gruzinus, ukra in ieč ius — tau tas . 
kur ių laisvės l ik imas labai daug 
priklauso n u o Lietuvos Nepri 
klausomybės pergalės a r pralai
mėjimo. Žinau , kad ir galingos 
žydų — emigran tų iš Sovietų Są
jungos — bend ruomenės beveik 
be iš imties pa la iko Lie tuvos 
N e p r i k l a u s o m y b ė s r e i k a l ą . 
į t raukime v i sus į laiškų rašymą, 
telegramų siuntimą, skambinimą 
Lietuvos k l aus imu . Polit ika — 
skaičių žaidimas. Gal net reikėtų 
sumaniam, ene rg ingam, iškal
bingam žmogui paskir t i atlygi
nimą, kad j i s ar ji pilną laiką 
galėtų da lyvaut i ir kalbėt i ki tų 
tautybių bendruomenių organiza
cijų renginiuose, r ink t i parašus , 
būti lietuvių ryš ininku ir šaukliu 
ki tų etninių bendruomenių orga
nizacijose, spaudoje. Tokio dar
buotojo veiklos galimybės — be 
galo plačios. Sąjungininkų sura
sime daugiau, negu galime svajo
ti . Tik re ik ia veikti! 

Rašykime s t ra ipsn ius apie tei
su Lietuvos reikalą į didžiąją 
Amerikos spaudą. Ne šiaip ko
kius laiškelius, bet nea t remiama 
logika pa remtus , o k a r t u ir me
niškus, nuosaik ia i j ausmingus 
publicist inius kūr in ius . Tur ime 
ta lent ingų rašytojų, žurnalistų. 
Jei sunku meis t r iškai rašyti ang
liškai, r a šyk ime l ietuviškai ir 
duokime ger iems vertėjams iš
versti . Tai ka inuos žymiai ma
žiau, negu apmokami skelbimai 
didžiuosiuose laikraščiuose. Ta
lentingi r aš in ia i visada mielai 
spausdinami ir y ra puiki prie
monė pas iekt i masių širdis ir 
protus. 

Apsvars tykime. suder inkime 
su Lietuva, nus ta tyk ime ir pa
skelbkime savo pozicijas pagrin
diniais L ie tuvos Nepriklauso
mybės k laus imais . Tuo išveng
sime nekvalif ikuotų laiškų ir 
skambučių senator iams ir Kon
greso a ts tovams, sklandžiau ir 
vieningiau pasisakysime JAV 
spaudoje ir TV. suorganizuosime 
savo mint i s ir a rgumentus , atre-
miant pr ieš ingus ar priešiškus 
Lietuvos Nepriklausomybei tei
ginius, įveiksime demagogiją. 

Rudens ry tas Vilniuje 
su rašytoja Bite Vilimaite 

DALIA KUČĖNIENĖ 

Be kita ko. manau, kad teisinga 
yra atskleisti Amerikos politikos 
tapatybę, dėsni n^-umą ir trumpa
regiškumą santyk ;uose su dauge
liu niekada demokratiškai neiš
rinktų diktatorių, einant prieš tų 
kraštu liaudies valią ir interesus. 
JAV palaikė draugiškus santy
kius, teikė moralinę ir materia
linę paramą Sovietų tironui Stali
nui. Nikaragvos diktatoriui So-
mozai. Irano Mohammedui Rėza 
Shah ir kitiems. Tragiškos tokios 
pa ramos pasekmės y ra gerai 
žinomos. 

Michailui Gorbačiovui nepa
grįstai priskiriamas nuopelnas, 
esą j i s v i e n a s asmeniškai 
sugriovė komunizmo sistemą 
Rytų Europoje. Iš tikrųjų per
mainos ten įvyko dėl ypačiai 
gilios ekonominės ir socialinės 
krizės, galiausiai virtusios poli 
t inę krize. Jeigu Vakarų valsty 
bes būtų teikusios tųša l ių komu
nist iniams dikta tor iams rimtą 
ekonominę pagalbą bei moralinę 
paramą, tokios permainos Rytų 
Europoje kol k a s dar nebūtų įvy
kusios. Bet Vakarai tokios para
mos tuomet nesuteikė. Nuosekliai 
mąstant , ekonominė ir politinė 
pagalba Sovietų Sąjungai padės 
ten įsitvirtinti dabartinei, niekada 
liaudies neišrinktai, valdžiai, t.y. 
prezidento komunisto leniniečio 
Michailo Gorbačiovo valdžiai, 
k u r i a i visuot inė neapykanta 
sparčiai plinta nuo Juodosios 
jūros iki Baltijos krantų ir toliau, 
po visą milžinišką, pūvančią im
periją. Bandymas išgelbėti šią 
imperiją ir patį imperatoriv. yra 
neproduktyvus ir amoralus reiš
kinys. O demokratiniam procesui 
Rytu Europoje, priešingai dauge
lio garbingųjų Vakarų politikų 
nuomonei, negrės joks pavoju3tik 
tol. kol d ikta tūra Sovietu Sąjun
goje nebus politiškai ir ekono
miškai sustiprinta gausia mora
line ir materialine parama iš 
Vakarų. „Akla meilė — pražū
t i nga" — nepal iaukime kartoję 
mūsų romantiškiems politikams. 

Visuotinai žinoma, kad Lietuva 
buvo neteisėtai, jėga įjungta į 
Sovietu Sąjungą Pripažįstant in
korporavimo neteisėtumą, nenuo
seklu, neprotinga reikalauti, kad 
Lietuva bandytų išstoti iš Są
jungos teisėtu, konstituciniu ir 
pan. keliu Norint teisėtai išstoti, 
reikia pirma teisėtai istoti. Taigi 
galima būtų sutikti su referen
dumu prisijungimo prie SSSR. 
bet ne išstojimo iš SSSR klau
s imu, įs toj imas į be t kokią 
sąjunga, organizaciją savo esme 

Man rašan t . Chicagos M a r 
ąuette Parko apylinkėje kr in
tant is sniegas dengia praėjusio 
Vilniaus rudens p r i s imin imus 
laiko klodu, tačiau ka i kur ie iš jų 
t a ip ryšk ia i liko įrėžti t a r s i 
brilianto ašmenimis. I „Lietuvos" 
viešbučio kambarį rašytoją Bi tę 
Vil imaitę atsivedė da i l i n inkė 
Magdalena Birutė S t ankūn ienė , 
kuri veik visus Lietuvos meni 
ninkus pažįsta. Bandėme foto
grafuotis visokiomis pozomis, o 
Vilimaitė vis kartojo, kad n ieko 
iš to neišeis — ji neturi jok iu 
nuotraukų, jos nuotraukos neiš
eina... Ta ip ir buvo — visos 
Lietuvoje darytos nuo t r aukos 
išėjo, t ik su Bite ne . 

Svarbiau žmogaus vidus; l emta 
susipažinti su Bite Vi l imai te per 
žodį. Kai už geros savai tės susi
tikome vieną rytą prie kavos puo 
delio, ji j a u skubėjo Pa langon už 
t a rnau tam poilsiui. Kalbėjomės 
intymiai, lyg senos draugės , apie 
buitį, apie meilę, apie vaikystę be 
tėvo, apie karo košmarą ir v idini 
košmarą. Pažinau Bitę tik iš skai
tytų jos novelių: ..Baltos d ė m ė s " , 
„Obelų sunki naš ta" , „Vasa ros 
paveikslėlis", „Portretas" (novelė 
apie Žemaitę), o j a i nuos tabu bu
vo, kad t e n tolybėse, toje žemėje, 
kur jos tėvas palaidotas, y r a k a s 
ją skaito. 

Vilimaitę, panašiai ka ip Jul i ją 
Žemaitę, domina moters pasaul i s . 
Bitės minia t iūr inės novelės at
skleidžia plačias dvasios g e l m e s 
— at idar ius mažą bute l iuką , iš
nyra milžinas. Šiuo metu rašytoja 
dirba , , C a r i t a s " redakc i jo je , 
važinėja i darbą iš V i l n i a u s i 

Kauną . Augina sūnų. Rašo naują 
apysaką j aun imui — „Šiltieji 
k r a š t a i " . Dialoge a i ž o m e į karo 
l a ikus , į jos gimtinę Lazdijuose. 
B i t e su rašytojišku gajumu pa
sakojo: 

— Laimė gyveni; neišardytoje 
šeimoje t r u k o laba: t rumpai . Ka 
ro a u d r a išdraskė ramų. pasitu
r in t į gyvenimą, uplėšė tėvą. 
sugriovė šeimą, namus. Mama 
l iko viena su mažais vaikais 
vargą vargt i . Tai . ka ji iškentėjo. 
a š t ik ga l iu įs ivaizduoti . J i 
n iekados nes iskundė, nieko ne
prašė . Padėjo gimitit s. bet ..netur
t ingųjų giminaičiu ' kompleksas 
sužalojo m u s neišdildomai Tai 
buvo visų praradimų, skausmo ir 
nevil t ies priežastis ir pasekmė 
M a n o tėvo kapas Amerikoje. 
Brooklyn'e . Mama - ligos pri
k a u s t y t a pr ie pata lo , brolis -
t ragiškai miręs... 

Aš galvoju kar ta is , k a d ta is juo
džiausiais nev JHes metais mane 
išgelbėjo kūryba. AS niekada 
nerašiau ,.iš laimės". Jaunystėje, 
vieniša ir užsidariusi , sudėdavau 
prieš baltą, tuščią popieriaus lapą 
t a r s i pasiruošusi atsisvc :kinti su 
gyvenimu Ta būdavo i: malda
v i m a s p a s i g a l ė t i , i r nuolankus 
dėkingumas už tą patį gyvenimą, 
k u r i s v,s dc't buvo puikus . 

— Tai x<7( 'iškas požiūris i 
kūryba, kankinantisprujimas. O 
kaip jaučiasi kūrėjai, atsikratę 
socrva 'izmo veržtų? 

~ Po Lietuv os Atg imimo mūsų 
l i tera tūra tar-; pavasar į išvedi 
narna sointa p .rodo visa senu ru 

Bite Vilimaite 

bų nepatrauklumą. Skubiai rei
kia atnaujinti savo garderobą: 
kai ką keisti, kai ką lopyti, kai ką 
visiškai išmesti į šiukšlyną. Kai 
kas gal apsirengs ekstravagan
tiškai, kai kas liks nuogas. 

Iš išorės atrodo visi pasinešę 
tarnaut i tautos Atgimimui, ta
čiau viduje... viduje da r vis 
džerška tas aprūdijęs socrcaliz-
mas. Kai kam jis tapęs plaučiais, 
širdimi, kepenimis ir inkstais. Ne 
taip lengva daugeliui atsikratyti 
viso to taip darniai suderinto 
mechanizmo. Teks kai kuriems 

maskuotis, apsikaišyti naujos 
Lietuvos šūkiais ir vėliava. 

Sakau t a i visai atsakingai. 
Buvo rašytojų, kur ie verčiau 
rinkosi žūtį (turėjome juk nusi
žudžiusių rašytojų), turėjome ir 
tokių, kur ie buvo alkani, bena
miai, nuskurdę — jie nešiojo šir
dyje tyriausias idėjas, gražiausius 
kūrinius, bet jie t ada buvo nie
kam nereikalingi... Ar turės j ie 
jėgų dabar rašyti? Psichologai ap
rašo atvejį, kai žmogus, ilgai sė
dėjęs kalėjime, išėjęs į laisvę ne 
bemoka naudotis visuomeniniu 

transportu — baimė jį tebeperse 
kioja. j is bailiai dairosi, pra
kaituoja, bijo žmonių. Savotiška 
liga — laisvės fobija. 

Rašytojai turės prisikelti iš 
naujo kūrybai. Atlikę išpažinti 
viešai ar savyje, apsivalys nuo 
visos b jauras t i e s , a t s i k r a t y s 
ligūsto noro įtikti skaitytojui, 
patikti Lietuvai, ats ikratys noro 
rodyti savo žaizdas, kaip jas ro
dydavo elgetos per atlaidus. Būsi 
me išdidūs ir taurūs . 

— Ar jaučiamos Lietuvoje K 
kios nors naujos literatūrinės sru 
vės? 

— Mūsų dabart inė l i teratūra 
neturi ryškesnių naujų srovių. Iki 
šiol nepralenktas mūsų literatū
ros kunigaikštis yra Juozas Apu
tis ir tas pilkais milais apsirengęs 
princas Romualdas Granauskas 
Man jie visada buvo literatūrinės 
doros pavyzdžiai. Didžiuojuosi, 
kai jie, visiems matant , paduoda 
ranką ir pavadina vardu. 

— Ar įmanoma mokytis rašyti iš 
didžiųjų rašytojų? Ir kokią įtaką 
jie yra turėję Bitės Vilimaitės 
kūrybai? 

— Didieji rašytojai yra kaip to
limos svetimos šalys, kur ias ap
lankai tik svajonėse, jie nepa
siekiami kaip erelių lizdai. Jie 
įkūnija gražiausias idėjas, jų 
kūrinių šviesa apšviečia pasauli: 
Pearl Buck, Selma Lagerlof, 
Halld0r Laxness, Knut Hamsun, 
Čechovas... 

Bet didžiausi mokytojai ne jie, 
ne tie didieji, o kokios nors atsi
tiktinai vaikystėje rastos knygos 
sename sandėliuke. Aš maža sė
džiu sename sandėliuke, man ant 
kelių sudraskyta knyga, kurią 
nuniokojo kelios vaikų kartos, aš 
skaitydama verkiu - ji tokia 
stipri, o knyga be pavadinimo, 
knyga be pradžios ir be pabaigos. 

yra pirminis reiškinys, o pasi
t raukimas, išstojimas — an t r i n i s . 
Sovietu Sąjungos konsti tucijos 
gerbėjus Amerikoje ga l ime pain
formuoti, kad, nors te i s in iu po
žiūriu t a konstitucija n i e k u o m e t 
nebuvo teisėta Lietuvoje, atsis
kyrimas nuo SSSR vis iškai ta i 
konstitucijai nepr ieš ta ravo . K a s 
netiki — tepasiskaito pač ią So
vietų Sąjungos konstituciją ir 
dabartinio Sovietų p a r l a m e n t o 
pirmininko Lukjanovo 1982 me
tais Maskvoje išleistus konst i 
tucijos komentarus. 

Atėjo nelengvas, labai a t s a k i n 
gas, bet kartu įdomus, plačių 
galimybių la ikotarp is . Suvie
nykime protus, su junkime bran
džią išmintį su j a u n a t v i š k a ug 
nimi ir eikime pirmyn į šviesų, 
didį tikslą. 

V l a d a s M a ž e l i s 

Šiame numeryje: 
Akcija dėl Lietuvos • Pokalbis su Bite Vilimaite • Ričardo Ga-
velio naujas romanas • Išeivijos ryšiai su Lietuva • Šiemetinių 
Poezijos dienų Chicagoje laukiant • Vitalijos Bogutaitės eilėraš
čiai • JAV LB Kultūros tarybos premijų šventė Floridoje • Juo
zo Palubinsko garsajuostė 

Penkiasdešimt metų 
„orwelliškos" okupacijos 

Ričardo Gavelio „Vilniaus pokeris" 
PETRAS MELNIKAS 

Rikardas <• Vytauto Ma/»-lio nuotrauka v e l 

Nepaprasta neapykanta okupa
cijai ir ,,orwelliškajai" valdžios 
sistemai Vilniaus mieste, amžina 
sekimo baimė žmogaus, norinčio 
ištirti,-kodėl taip blogai yra ir kas 
tą žiaurios sistemos slibiną valdo, 
yra pagrindinė tema Ričardo Ga 
velio romane Vilniaus pokeris 
(19891 Nuostabu, kad romaną 
skaitant Maskvos Lietuvai pri 
mestos ekonominės blokados 
metu, šio romano puslapiai buvo 
lyg muzikos lakštai, atitinkantys 
televizijos žinias apie Lietuvos 
izoliavimą, apgulimą, surakini 
mą ir Vakarų abejingumą jos 
būklei. 

Lyg pramatydamas tokią blo 
kada ir da r baisesnius dalykus 
'pavyzdžiui, kad trėmimai )£••>)-
rą tik ..laiktittt prUtafar/tfit—* 
torius nevengia antgamtiškumo, 
burtų, „naujojo romano" stiliaus, 
kriminalinių romanų ir siaubo 
romanų stiliaus. Jaučiama Italo 
Calvino šmėkl iškos Gyvatės 
įtaka Jei kas galvojo, kad Ga 
velia MVO fWMn* Jtmnn fmt> 

gaus memuarai (Pergale. Nr. 2 ir 
3, 1989) buvo pernelyg kri t iškas 
mūsų „žemdirbių tautos" galvo
senos atžvilgiu, tai sis romanas ir 
šiuo metu vykstanti Lietuvos 
ekonominė blokada ne vieną pri
vers susimąstyti, o gal ir pravers 
akis. 

Autorius neina paviršiumi, bet 
rausiasi, ieškodamas visų mūsų 
tautos nelaimių šaknų: nuo at
sisakymo senovėje a ts ikar iaut i 
Prūnų žemę. išbarstymo jėgų 
rytuose ir jūros neišnaudojimo — 
neplaukiojom ja - iki modernios 
istorijos, šešioliktojo šimtmečio ir 
šių dienų... J is vis ieško ar bent 
priverčia skaitytoją susimąstyti , 
kas gniuždė demokratijas pasau
lyje? Ir tuos jis vadina ..Jie". J ų 
t isada bus, net po atominio ka ro 
„ tarakonai išlieka" Kas t i e 
„Jie" ' ' 

Ir čia autoriaus herojus Vytau
tas Vargalis tampa lyg moksli
ninku sekliu. Jis savotiškai filo
sofuoja, ieško prasmes ir ryšių 

(Nukelta i 2 psl.) 
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Išeivijos neorganizuotumo ir amerikietiško liberalizmo pavojai Lietuvai 
Balzeko Lietuvių kultūros 

muziejus Chicagoje yra ne tik lie
tuvių kultūros centras, bet ir rim
ta mokslo įstaiga. Jame kiekvie
ną mėnesį, kaip dera rimtai 
mokslo įstaigai, yra rengiamos 
akademinio lygio paskaitos aktu
aliausiais nūdienos klausimais, 

šių metų vasario 23 dienos 
vakarą šio muziejaus posėdžių 
salėje advokatas Povilas Žumba-
kis skaitė paskaitą skelbta tema: 
„Lietuviai Lietuvoje ir išeivijoje. 
Kas mus jungia ir kas mus ski
ria' , kurios pavadinimas paskai
tos metu buvo sukonkretintas: 
..Išeivijos neorganizuotumo ir 
amerikietiško liberalizmo pavojai 
Lietuvai". Susitikimą su Povilu 
Žumbakiu Balzeko muziejuje pra
vedė to muziejaus mokslinis 
bendradarbis dr. Dovydas Fajn-
hauzas. anksčiau buvęs Lietuvos 
istorijos profesorius Vilniaus 
universitete. 

Paskaitinin Povilas Žum-
bakis iškėlė , ačiai svarbių 
klausimų ryšium su dabartiniais 
pasikeitimais Lietuvoje, pažvelg
damas ; vijoje ir Lietuvoje 
•v na ;U lietuvių santykius 

us nauju, iki šiol dar 
K no atvirai nenagrinėtu 

.. žiūriu. Žemiau pateikiama 
kaitos minčių santrauka, pa-

i s t a pagal jos klausytojo 
^us. 

P skaitą Povilas Žumbakis 
pra Įėjo įspėjimu nepadaryti 
tok os pat klaidos, kokią prieš 
40-45 metus padarė naujieji atei
viai iš Lietuvos, ignoravę ir nus
tūmė j šalį tuos lietuvius, kurie 
Amerikoje gyveno ir veikė iki 
pokarinių inteligentų atvykimo į 
šį kraštą. Mes ignoravome jų 
organizacijas, jų aktyvaus 
veikimo būdus. Atitrūkę nuo jų, 
mes neparėmėme jų sukurtų in
stitucijų, nepaveĮdėjome jų sukur
tų materialinių vertybių. Dabar 
mes, pokario metais čia atsiradę 
Amerikos lietuviai, tą patį 
galime padaryti su Lietuva arba 
Lietuva tą pati gali padaryti su 
mumis. Jeigu mes šito pavojaus 
dabar nesuprasime, Lietuva mus 
tikrai atstums. O šiuo metu yra 
įvairių būdų susitikti, išsikalbėti, 
vieni kitus suprasti. 

Prieš 100 metų Vincas Kudirka 
po pasaulį išsisklaidžiusius ir 
savojo krašto likimu nesirūpinan
čius lietuvius Varpe pavadino 
..niekšais". Panašaus kaltinimo 
iš Lietuvos susilauksime ir mes. 
jeigu aktyviai neprisidėsime prie 
Lietuvos didvyriškų pastangų 
išsilaisvinti ir jeigu nevešime 
dalykiško dialogo su dabartiniais 
tikraisiais kovotojai? už Lietuvos 
laisvę. 

Visi norima, kad Lietuva vėl 
taptų nepriklausoma. Vieni to 
siekia pragmatiškai, kiti — idea
listiškai. Tačiau tiktai glaudžiai 
bendradarbiaudami su Lietuvos 
lietuviais mes galėsime pamatyti 
mūsų pačių klaidas ir tas klaidas, 
kurios dabar yra daromos Lietu
v o j . 

Mūsų didžiausioji klaida yra ta. 
kad mes tarpusavyje nerandame 
bendros kalbos. Sąjūdis Lietuvoje 
mokėjo į save įjungti visus, kurie 
siekia Lietuvai laisvės. Deja. mes 
išeivijoje iki šiol dar neišmokome 
vienytis vardan Lietuvos. Mus 
skaido ir kova tarp liberalizmo ir 
konservatizmo. kuri šiame kraš
te vyksta jau seniai. Cia prele 
gentas davė kelis pavyzdžius 

Sovietų Sąjungoje tikėjimo 
laisve garantuoja konstitucija, 
tačiau ji pirmumą suteikia ateiz
mui Amerikos konstitucijos pa 
grindą sudaro tikėjimas į Dievą, 
bet konstitucija draudžia įsteigti 
tautinę religiją. Dabar Sovietų 
Sąiungos liberalai reikalauja lais 
ves religijai, kaip visuomenes 
moraliniam pagrindui Mūsų tau 
tos disidentai, kurie kovojo už 
tikėpOM laisvę, tuo pačiu metu 
ki \ ojo ir už tautos laisvę. Tuo tar 
pu Amerikos liberalai kovoja 
prieš religiją pirmiausia mokyk 
lose Varžomi bet kokie kiti lais 
vi religijos pasireiškimai viešame 
gvvenime. Jie vietoje religijos 

Povilas Žumbakis 

visų pirma iškelia ateizmą arba 
agnosticizmą. Taigi šio krašto 
liberalai pragmatiškai pritaria 
sovietinei sistemai, kurios prin
cipas yra ateizmas. 

Sovietų Sąjungos liberalai 
dabar siekia demokratijos ir de
centralizavimo. Amerikos libera
lai pasisako už centralizuotą jėgą 
Washingtone. Mes turime net 
2.000 agentūrų, kurios mus „sau
go" nuo visko. 

Amerikos liberalai tradiciškai 
buvo už JAV nusiginklavimą, o 
konservatoriai už stiprią karinę 
jėgą ir ekonominę konkurenciją 
su Sovietų Sąjunga. Dabar li
beralai savo nuolaidas sovietams 
laiko laimėjimu, o faktai rodo. 
kad Sovietų Sąjunga sugriuvo, 
subankrutavo, stengdamasi eko
nomiškai ir kariškai prilygti JAV 
ir aplamai Vakarų jėgai. Tas 
bankrotas ir privedė Gorbačiovą 
prie tariamos „demokratijos" ir jo 
mėginimų daryti reformas. Libe
rališku pažiūrų The Neiv York 
Times pastaruoju metu kelia 
klausimą: ar nebūtų geriau pir 
menybę teikti Gorbačiovo išsau 
gojimui. o ne sovietų pavergtų 
kraštų laisvės klausimams? 
Tačiau mūsų liberalai nenu
tuokia, kad Gorbačiovas nėia 
liberalas. Jis komunizmo išsaugo
jimo ramst iš. Be to. jis nei į vieną 
savo postą nebuvo ir nėra žmonių 
išrinktas. 

Neseniai paaiškėjo, kad ir Va
karų Vokietijos liberalai turėjo 
slaptas sutartis su Rytų Vokie 
tijos komunistais, kuriu vadas 
dabar sėdi kalėjime ir laukia 
teismo. Dabar tie patys Vakaru 
Vokietijos liberalai taip pat pasi
sako už Rytų Vokietijos laisvę. 
Mūsų išeivijos liberalai taip pat 
palaikė ryšius su Lietuvos ko
munistais ir niekada nepabrėžė 
Lietuvos nepriklausomybes atkū
rimo klausimo. Tiktai dabar jie 
pradėjo viešai tos laisvės siekti, 
kada ir pačioje Lietuvoje Lietuvos 
komunistų partija jau aiškiai ir 
atvirai pasisako už Lietuvos 
nepriklausomybes atkūrimą. 

Sovietai tiki savo ekonomijos 
stebuklingomis galiomis. Tačiau 
sovietų konservatorių liberaliz 
mas ekonomijoje panašus į Ame 
rikos liberalu nuotaikas, kurie 
nepasitiki privačia iniciatyva. Jie 
nori ir siekia, kad valdžia kuo 
daugiau kontroliuotu 

Amerikoje jau 60 70 metų Ii 
bvralai visokiais būdais keičia 

Vytauto Maželio nuotrauka 

Ameriką, kurioje jau ne Kongre
sas, o liberališki teismai perrašo 
įstatymus. Žmogus, kurį perse
kiojo, toliau yra persekiojamas 
teismų, nes liberalai pirmiausia 
saugo ir globoja nusikaltėlį, o ne 
jo auką. JAV teismų kriminali
nėse bylose retai yra teisybes. Tai 
pasekmė amerikietiškojo libera
lizmo, įstatymas privalo tarnauti 
žmogui, o ne žmogus įstatymui. 
Ir šiuo atžvilgiu mūsų liberalai 
labai artimi sovietų konservato
riams. 

Amerikoje dabar daroma revo
liucija žodžiais. Tie žodžiai moko 
amoralumo visur. To paties moko 
ir Amerikos „Punk Rock" muzi
ka. Ji moko naudoti narkotikus, 
skatina savižudybes, žiaurumą ir 
anarchiją. „Punk Rock" muzika 
dabar populiari ir Lietuvoje. 
Tačiau ji ten kol kas naudojama 
kaip protesto įrankis prieš dikta
tūrą. Amerikoje gi toji muzika 
naudojama kaip priemonė griau 
ti demokratiją. Liberalai nekri
tikuoja tos muzikos. Jie nerei
kalauja uždaryti jos industrijos, 
duodančios bilijonus pelno. Jie 

tiesiog psichologiški negali to 
daryti, nors ir mato jos daromą 
žalą, nes pagal protėsorių Allan 
Bloom, „pop" muzika, tai „liau
dies muzika". Jeigu Lietuvoje, 
mėgdžiojant VaKarus, toji 
muzika bus skleidžiama ir atei
tyje, tauta praras žymią dalį savo 
jaunimo. Filosofo Romualdo 
Ozolo žodžiais, Lietuva jau ir 
taip yra praradus: dviejų gene
racijų jaunimą, kuris neskiria 
gėrio nuo blogio, nieko jis nemyli, 
nieko prasmingo neveikia ir 
ieško laisvės nedirbti. Taigi mes 
galime padėti Lietuvai, ją apsau
godami nuo mūsų amerikietiško
jo liberalizmo, kuris jai gali at
nešti didelę žalą 

Sovietai kalba ūktai apie nacių 
nusikaltėlius. Lietuvos parti
zanus jie ir dabar tebevadina ban
ditais. Tačiau dabartiniai Lietu
vos liberalai jau suregistravo 
daugiau negu 300 tūkstančių 
bolševikinės okupacijos kruvinų 
aukų. Mūsų gi išeivijos liberalai 
prieš 20-25 metus taip pat Lie
tuvos partizanus vadino bandi
tais. O dabar kai kas iš jų 
vadovauja delegacijoms, vykstan
čioms į Lietuvą. 

Liberalizmas Vakaruose neigia 
laisvą žmogų. Stiprindamas 
valdžią, jis iš individo atima jo 
laisvę. O kuo stipresnė valdžia, 
tuo silpnesnis žmogus. Demokra
tinis kapitalizmas, nors ir turi 
trūkumų, tačiau kol kas yra pati 
geriausia valdymosi sistema. 
Tarp liberalizmo ir kapitalizmo 
yra toks pat skirtumas, kaip tarp 
pesimizmo ir optimizmo. Libera
lizmas kelia nepasitikėjimą ir 
pesimizmą. 

Mums, čia gyvenantiems, ne
reikėtų pyktis ir niekinti vienas 
kitą. Neturėtume pamiršti, kad 
konfrontacija mūsų pačių tarpe 
gali pražudyti Lietuvą. Kai poka
rio metais atvykome į šį kraštą, 
mes buvome la^ai geros nuomo
nės apie save :r su panieka žiū
rėjome į tuos paprastus lietuvius, 
kurie čia gyveno nuo senų laikų. 
Jie, tiesa, paprasti, bet daugiau
sia jie buvo ir vieningi, ir ener
gingi, ko, deja, mums trūksta ir 
dabar. 

Yra trys pagrindinės veiksnių 
organizacijos ir, žinoma, trys tų 
organizacijų pirmininkai. Tačiau 
jie neišrinkti žmonių daugumos, 
o tiesiog paskirti. Dabar, kada 
Lietuva savo jėgomis žengia į 
laisvę, apie ką mes net nesva
jojome, ryškiai matome, kad 
mūsų veiksnių struktūrose ir jų 
veikloje nėra demokratijos. 

Kada JAV prezidentas George 
Bush vyko į Maltą susitikti su 
Gorbačiovu, buvo iškilęs rimtas 
pavojus, kad Maltoje jie abu spręs 
Baltijos šalių likimą, kaip tai 

anuomet padarė JAV prezidentas 
Franklin D. Roosevelt ir Sovietų 
Sąjungos diktatorius Stalinas tų 
pavergtų šalių nenaudai. Prieš 
vykstant Bush'ui į Maltą, kad 
jam nedrumstų ramybės, Valsty
bės departamentas dviems pabal-
tiečiams pareiškė, jog Maltos 
susitikime apie Baltijos šalis ne
bus kalbama. Tačiau tai buvo 
tiktai žodžiai ir nebuvo jokios ga
rantijos, kad tie du vadai savo 
pokalbių metu nepalies Baltijos 
šalių klausimų, ryšium su ten 
vykstančiais išsilaisvinimo judė
jimais. 

Maltos pasitarimų išvakarėse 
mūsų veiksniai nieko nedarė 
įspėti Bush'ą nevesti su Gorbačio
vu derybų dėl Baltijos kraštų 
Gorbačiovo naudai . Senosios 
imigracijos lietuviai tokiu atveju 
nebūtų tylėję. P rez iden ta s 
Roosevelt'as skaitėsi su Ame
rikos lietuviais, nors slapta ir ati
davė Lietuvą sovietams. Ir šian
dien nėra garantijos, kad Bush'as 
ten Maltoje nepadarė mums meš
kos paslaugų. 

Vienas iš mūsų veiksnių vadų 
neseniai prisipažino, jog buvo 
geriau tylėti i r nesupykint i 
Bush'o, nes tokiu atveju būtų 
užkirstas kel ias ka r tka r t ėm 
pabuvoti Baltuosiuose rūmuose. 
Taigi kai kuriems mūsų vadams 
yra svarbiau tuose rūmuose pa
buvoti, negu Lietuvos laisvės 
reikalai. IŠ visa ko atrodo, kad 
Maltoje Bush 'as Gorbačiovui 
pasakė: su Baltijos kraš ta is 
tvarkykis, kaip nori, tik, kad ten 
nebūtų kraujo... Po pasitarimo 
Maltoje Bush'as net prisipažino 
pasakęs, kad tai yra jo (Gorbačio
vo) sienų klausimas. 

Mūsų pačių diskusijose yra tie
siog būtina nuolatos kelti reikalą, 
kad mūsų veiksnių vadais būtų 
patys geriausieji žmonės, kurie 
supranta, jog šiuo metu pati svar
biausia pagalbos Lietuvai forma 
yra visos mūsų išeivijos nesu
griaunama vienybė, įskaitant ir 
pačius veiksnius. Deja, kol kas 
tokių diskusijų mes dar net 
nemokame išvystyti. Reikia dia
logo spaudoje ir viešumoje. O be 
rimtų dialogu bei diskusijų, 
ieškant tiesos, mes negalime 
iškelti gyvybiškai svarbių 
problemų. Mes privalome moky
tis iš Sąjūdžio, kad nepadarytume 
tokių pat nepataisomų klaidų, 
kokias padarėme atvykę į Ame
riką. 

* * * 

Po turiningos advokato Povilo 
Zumbakio kalbos jam buvo pa
teikta daug klausimų. Atsaky
damas į klausimus, jis paskaitą 
papildė dar šiomis mintimis: 

Mūsų ne tiek daug ir Lietuvo
je, ir išeivijoje, kad galėtume nuo
monių skirtumais dar labiau 
susiskaldyti. Mūsų organizacijos 
tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje 
turėtų vadovautis tik demokra
t iniais p r inc ipa i s . R e n k a n t 
vadus, visi turėtų turėti bal
savimo teise. 

Penkiasdešimt metų 
orwelliškos" okupacijos 

(Atkelta iš 1 psl.) 
tarp to, kaip vieną kartą juodas 
limuzinas jo vos nepervažiavo, ir 
kitų atsitiktinai mirusių žmonių 
pasaulyje: Roman Polanski 
žmonos Sharon Tate, Albert 
Camus, žuvusio autoavarijoje, ir 
lietuvių, sunkvežimių suvažinėtų 
Vilniuje. Ir jis įsitikina, kad tai 
atlieka „Jų" ranka. 

Retai kam pavyksta pasiprie
šinti „Jiems". Net pats romano 
kafkiškasis herojus Vargalis, 
grįžęs iŠ katorgos, nepakelia 
rankos prieš s ta iga vienoje 
Vilniaus krautuvėje sutiktą savo 
didžiausią priešą — „Jį" (Suslo-
vą). Vargalio ranka „lietuviškai" 
nepasikėlė, jis jo nemušė, net ne
spjovė veidan. „Likimas davė vie
nintelį šansą, o aš nieko ne
dariau" (p. 150). Kodėl? Kas jį 
paraližavo? 

Tai mįslė. Toks paralyžius yra 
apėmęs visus veikėjus romane, 
ypač teisybės ieškotojus. Jie filo
sofuoja, bet miršta autoavarijose 
arba sunkvežimio suvažinėti. Į 
kalėjimus patenka atsitiktinai, 
dėl neapdairumo. Ten miršta ir, 
pagal indų religijos tikimą rein
karnaciją, pasiverčia šunim ar 
balandžiu, neradę svarbaus at
sakymo į klausimą: kas tie „Jie"? 

Šią mįslę gal kiek praskleidžia 
girtas Suslovo asmens sargybinis, 
girtiems lietuviams bare „drau
giškai" sakydamas: „Užmirškit 
vienąsyk tą Europą. Ar daug jie 
jums padėjo, kai keturiasdešim
taisiais mes jus paėmėme? [...JO 
jūs?... Vienas gyvas susidegina 
protestuodamas, kiti privirina 
prie bėgių vagonus su mėsa Le-
ningradui, treti po futbolo para
duoja gatvėmis [...] Niekur 
jus nepabėgsit, nieko nepada
rysit! Mes neleisim jums nieko 
padaryt!" (p. 144). Jie padarys net 
taip, kad didesnės naujienos iš
spaus, pašalins lietuvių ėjimą 
į nepriklausomybę iš laikraščių 
ir kitų komunikacijos šaltinių. 
Tokie galingi yra „Jie". 

Todėl, kaip į voratinklį įpuolu
si musė, kankinasi romano hero
jus Vargalis jau nuo Stalino 
okupacijos laikų. Po partizana
vimo žiauriai kankintas, išbuvęs 
katorgoje, grįžo Lietuvon ir kelis 
metus gėrė. Vedė vargšę Ireną, 
kuri, jam jau dirbant bibliotekoje, 
tapo neištikima su partiniu žmo
gum. Vargalis klaidžioja po Vil
nių, specfonde skaito uždraustas 
knygas ir jaučiasi vis sekamas, 
net šunų ir balandžių. Jis padeda 
mėsinėti lavonus garsiajam Ko-
varskiui, atradusiam savotišką 
ligą vilniečių smegenyse, kurią 
vadina „Gerai yra taip, kaip 
yra". Savo gyvenimo pabaigoje 
Vargalis tikrai įsimyli gražuolę 
Lolą, bet įtaria, kad ir ji dirba 
„Jiems". 

Iš pavyduolės tuteišos Stefos 
atsiminimų atskiroje romano 
dalyje atrodo, kad Stefa nužudo 
Lolą. O Vargalis, „Jų" rastas jos 
kūną mėsinėjant, kaip pas Ko-
varskį, suimamas. Po ilgų metų 
kalėjime miręs, jis persikūnija 
į šlubą Vilniaus balandį. O 
sunkvežimio suvažinėtas jo drau
gas Gediminas, kitoje romano 
dalyje, pasiverčia šunim ir kiek 
kitaip aprašinėja Vargalį. Jis 
pats iš desperacijos dėl šuniško ir 
vargano gyvenimo nusižudo po 
troleibusu. Ir persikūnijęs, jis 
tikisi, kad atgims žmogum. 

Tai maždaug tokie romano 
griaučiai, parodantys autoriaus 
sumanymą ir fantaziją. Iš esmės 
t ač i au šis Ričardo Ga\»elio 
romanas yra lyg enciklopedija 
viso to, ką lietuviai patyrė blogo 
per penkiasdešimt metų okupa
cijos. Tuo tarpu kai kur ie , 
žinoma, sirgo Kovarskio rasta 
Vilniaus sindromo liga: „Gera 
taip, kaip yra". Gerokai su
trumpintas, išleidus pasikarto
j imus ir lėtesnes vietas, šis 
romanas, išverstas į anglų kalbą, 
t ikrai patrauktų ir Amerikos 
skaitytojų dėmesį. 

Kairėje — „Draugui" atsiusti vokai ra 
nauju anUpnudu — „Lietuve* Respub
likos pastas". Dešinėje — tas patą ant
spaudą* ant sovietinio oro pašto voko. 
Siuntėjas: Vytis Vabalas, S. Nėries 
28B-1. Kaunas - 333000. Lietuva (U-
thuania). 

Lietuvai bus ypač sunku per
siorientuoti ūkio srityje. JAV 
valdžia neturi planų padėti Lie
tuvai. Ir mes patys mažai kuo pa
dėsime Lietuvai, jeigu nebūsime 
organizuoti. Deja, mūsų tarpe yra 
ir tokių, kurie, padėdami Lie
tuvai, pirmiausia nori iš to gauti 
sau naudos. Lietuvoje labai ger
biami du žmonės iš išeivijos, 
kurie neva pasišventę padėti Lie
tuvai, tačiau jiems čia gresia 
kalėjimas už nesilaikymą Ameri
kos įstatymų. Mūsų tarpe yra ir 
tokių, kurie svajoja tapti Lietuvos 
prezidentais, žinoma, po to, kada 
ji išsilaisvins, ir bus saugu grįžti. 

Lietuvai būtų didelė pagalba, 
jeigu pavyktų jos žmones įtikin
ti, jog užtenka dviejų trijų partijų. 
Daugiau jų nereikia. Labai svar
bu, kad Lietuva nesektų mūsų 
pavyzdžiu, kada vieną partiją 
sudaro vos keli žmonės. O Lie
tuvoje dabar, deja, jau apie 20 
politinių partijų, nors daugelis jų 
ir nesivadina partijomis. Pamo
kantis pavyzdys yra Rumunija, 
kurioje dabar yra apie 70 partijų. 
Tai labai paranku ten dar tebegy
vuojančiai komunistų partijai, 
kuri tokioje partijų gausybėje 
visada rinkimų metu gaus balsų 
daugumą. 

Sąjūdžio ir nesąjūdžio vadai, 
atvykę į Ameriką, nesidomi tuo, 
kaip mes čia susiorganizavę, ko
kios mūsų problemos. J ie neiš-
pako savo nuomonės apie mus. O 
mes turėtume jiems pademonst
ruoti demokratiją. Jeigu ne mes. 
tai kitataučiai jos juos išmokys. 

Mes turime nuolatos kont
roliuoti savo vadų veikimą. Jiems 
dirbant blogai, nedelsdami pri
valome juos pakeisti ki tais , 
demokratiniu būdu. Gal mes 
turėtume visus mūsų veiksnių 
vadus surinkti į vieną vietą, juos 
uždaryti ir neišleisti tol, kol jie 
nesusitars bendrai, vieningai 
veikti. Tokia mintimi gyvena 
daugelis Amerikos l ie tuvių 

kolonijų, didelių ir mažų. Deja, 
kol kas mūsų vadams visai 
nerūpi, ką mūsų žmonės apie juos 
galvoja. 

* * * 
Advokato Povilo Zumbakio pa

skaitą susirinkusieji išklausė la
bai dėmesingai. Po jos šio muzie
jaus globėjas ir mecenatas Stasys 
Balzekas, Jr„ visus to nepamirš
tamo vakaro dalyvius pakvietė 
prie vaišių stalo, kur diskusijos 
išgirstų minčių pagrindu buvo 
toliau tęsiamos individualiai. 

Parengė Vytautas Skuodis 

Naujos knygos 
Jonas Abraitis. Gedimino pulko 

likimas. Atsiminimai. Atspaudas iš 
Kario Redagavo Balys Raugas. 206 
puslapiai. Kaina nenurodyta. 

Knygos autorius, baigęs Karo 
mokyklą Lietuvoje, buvo paskir
tas į Ukmergėje stovėjusį Pirmą 
pėstininkų DLK Gedimino pulką, 
kuris 1939 metų pabaigoje buvo 
perkeltas į Vilnių. Sovietams Lie
tuvos kariuomenę sunaikinus, 
autorius, kartu su kitais lie
tuviais kariais, išgyveno visus 
tragiškus įvykius, palietusius 
Lietuvą. Jono Abraičio atsimi
nimai buvo spausdinami keliuo
se Kario numeriuose. Autorius 
ryžosi juos padaryt; prieinamus 
besidomintiems šia istorijos 
sritimi ir pasirūpino atsiminimus 
išleisti atskira knyga. Autorius 
apsiribojo labai nedideliu tiražu 
ir knygos išleidimą apmokėjo sa
vo lėšomis, numatydamas ją skir
ti daugiausia savo išgyvenimų 
bendrams. Knyga nebus pla
t inama per įprast inius pla
tintojus. Jeigu kas norėtų ją gau
ti, kviečiamas parašyti autoriui: 
Mr. Jonas Abraitis, 10421 Wa 
shington Street. Oak Lawn. IL 
60453. 

Vytenis Statkus 

i 
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Meilės laiškai ir dienoraščiai 
Algirdas Titus Antanaitis apie Poezijos dienas Chicagoje 

— Čikagiečiai lietuvių poezijos 
mėgėjai tikrai džiaugiasi nenutrū-
kusia pavasarinių Poezijos dienų 
Chicagoje tradicija. Kaip Jūs 
aiškintumėte jų patvarumą? 

— Poezijos dienų, kaip ir kitų 
panašių kasmet besikartojančių 
įvykių pasisekimą lemia per ilgą 
la iką išsiaugintas nuolatinių 
žiūrovų — klausytojų būrys, ku
riame nutrupančius vis dar papil
do nauji. O žiūrovus patraukti ga
lima tik su geros kokybės prog
ramomis. Čia nuopelnai, manau, 
priklauso t iems, kurie rūpinasi 
ne tik, kad programos kasmet tuo 
pačiu laiku įvyktų, bet kad jos 
bū tų kiek kitoniškos, gyvos, 
aktualios. Jeigu reikėtų visą 
ligšiolinį Poezijos dienų pasise
kimą suvesti į vieną žmogų, juo 
neabejotinai būtų poetas Kazys 
Bradūnas, ilgą laiką pats prog
ramas sudaręs ir joms nuo pra
džios iki galo vadovavęs, o pa
staraisiais metais irgi įžiebęs 
pirmąsias kibirkštis ar įpūtęs 
ugnį savo patarimais bei paskati
nimais. 

— Kas bus naujo ar ypatingo šių 
metų programose? 

— Trečius metus besirūpin
damas programų sudarymu, visa
da vieną vakarą skyriau poezi
jos interpretavimui, o kitą — 
gyviesiems kūrėjams. Užpernai 
per pirmąjį vakarą Antras kai
mas skaitė humoristinę poeziją, o 
antras vakaras buvo skirtas Hen
rikui Nagiui. Pernai klausėmės 
Liūnės Sutemos, Julijos Švabai-
tės ir Ramutės Skučaitės, dar 
daugiau laiko paskirdami Kristi
jono Donelaičio ir Antano Miški
nio kūrybos skaitymui. Šių metų 
pirmasis Poezijos dienų vakaras 
pavadintas „Meilės laiškai ir die
noraščiai". Taigi skaitysim lie
tuvių meilės poeziją. Antram 
vakarui' iš tolimos Louisiarnos 
pakvietėm poetę Vitaliją Bogu-
taitę ir čia pat Chicagpje, Univer-
sity of Illinois Lituanistikos ka
tedroje besistažuojantį jauną Lie
tuvos poetą Julių Kelerą. Ta ip 
pat tą vakarą bus pagerbta vasa
rio mėnesį Lietuvoje mirusi iški
liausia pokario poetė Janina De
gutytė. 

— Kokių autorių kūryba bus 
skaitoma pirmąjį vakarą ir kodėl 
kaip tik šie autoriai buvo pasi
rinkti? 

— Skaitysim apie septyniasde
šimt eilėraščių, parašytų kokių 
keturiasdešimt poetų. Tie skai
čiai kiek apgaulingi. Iš tikrųjų 
meilės tematika lietuvių poezijai 
nėra būdinga ir daugumos jų kū
rybai šia tema bus atstovaujama 
tik vienu eilėraščiu. Man rodos, 
kad moterys šioje srityje yra ryš
kesnės, drąsesnės, konkretesnės, 
praktiškesnės. Statistiškai kal
bant ir eilėraščiais matuojant, šis 
moterų pranašumas atsispindės 
ir programoje: Editos Nazaraitės 
septynių eilėraščių ciklas, ketur i 
Birutės Pūkelevičiūtės eilėraš
čiai, po tris Salomėjos Nėries, 
Onės Baliukonytės ir Dalios Ur-
nevičiūtės eilėraščius. Iš vyrų su 
trim eilėraščiais atstovaujama 
tik Stasio Santvaro ir Vlado Šlai
to kūrybai... Šiaipgi programoje 
atstovaujama ir klasikams (Puti
nas, Balys Sruoga, Petras Vaičiū
nas, Kazys Binkis) ir modernis
tams (Salys Šemerys, Juozas Tys-
liava, Juozas Žengė) išeiviams 
(Kazys Bradūnas, Kotryna Gri-
gaitytė, Henrikas Radauskas, 
Gražina Tulauskaitė) ir Lietuvos 
poetams (Janina Degutytė, Viole
ta Palčinskaitė, Paulius Šir
vys, Albinas Žukauskas), vyres
niesiems (Jonas Aistis, Vytautas 
Sirijos Gira. Antanas Miškinis) ir 
jaunesniesiems (Gražina Cieškai-
tė. Eglė Juodvalkė. Kornelijus 
Platelis)... 

Eilėraščių pasirinkimą daž
niausiai nulėmė programos for
ma. Iš pradžių galvojau ją su
daryt chronologiškai, pradėda
mas, sakykim, su Antanu Straz
deliu ar Antanu Vienožinskiu ir 

Algirdas Titus Antanaitis prie Kauno profesinių sąjungų kultūros rūmų teatro 
su Antrą kaimą Lietuvoje lydėjusiais teatro-«tudijos „Ąžuolas" aktoriais ir 
vadovais. Iš kaires: Povilas Krivickas, Kęstutis Daunoravičius, Gintaras Liut
kevičius, Silva Rimeikienė (režisierei. Algirdas Titus Antanaitis. Smiltė B 
čiulytė. Aras Juršys, Rimas Mišelis („Ąžuolą" globojančio Vilniaus rajor... 
tarybos narys) ir Ramutis Rimeikis (režisierius). 

Eduardo Prostovo nuotrauka 

baigdamas su Jolanta Maleryte 
ar Gintare Remeikyte. Pasirodė 
per daug vadovėliška, nelankstu. 
Nutar iau meilę t rak tuot i kaip 
daugialypio žmogaus išgyvenimą 
įvairiose jos fazėse, nuo jaunystės 
iki amžiaus galo. Pradėjau sujos 
apibūdinimu, s u jos i l g š i u , nuo 
nedrąsių žingsnių.meiles l ink iki 
sudegimo jos ugny, žarijoms iš,, 
blėstant kasdienybės pelenuose ir 
sužibant jau vien prisiminimuo
se... Tada ir ieškojau būdingesnių 
eilėraščių kiekvienai fazei. Tame 
ieškojime man konkrečiai dau
giausia padėjo pernykščių metų 
gale Lietuvoje išleista Sauliaus 
Žuko sudaryta antologija Lie
tuvių meilės lyrika. 

— Kuo pagrįstumėte meilės te
mos pasirinkimą, kai šiuo metu 
visų mūsų dėmesys ir jausmai 
sutelkti vien į pavojingą ir tra
pią nepriklausomybės padėtį Lie
tuvoje? 

— Apie meilės temą buvo gal
vojama jau anksčiau, p r i e š kele
r ius metus, ir j i buvo vystoma ir 
mintyse, ir an t popieriaus, bet vis 
atidėliojama, apl inkybėm vis ką 
nors kitą padiktuojant. Taigi ir 
didelė dalis medžiagos buvo jau 
sutelkta. Ir mano t u r i m a skaity
tojų sudėtis ka ip tik atrodė šiai 
temai tinkamiausia... Taigi nebu

vo laiko mestis į ką nors visai 
naujo. Reikia neužmiršti, jog n ė 
vienas iš mūsų iš Poezijos dienų 
dar duonos nevalgome ir t am. 
gaila, tegal ime skirt i labai ne
daug laiko. Šiais metais laiką da r 
sumažino t a aplinkybė, kad visi 
mano poezijos skaitytojai antra-
kaimiečiai, įskaitant mane patį. 
pernai visą lapkričio mėnesį p ra 
leidom gastroliuodami Lietuvoje, 
kai kur ie po to dar kurį laiką 
likdami Europoje. Sugrįžus čia, 
veik kiekvienam reikėjo vienaip 
a r k i ta ip už t a s „atostogas" 
atidirbti, taip sakant , „pasivyti 
laiką". Taip kad Poezijos dienų 
programai tegalėjom atsidėti t ik 
pastaruosius du mėnesius, repe
tuodami po kelias valandas per 
savaitę. 

— Kas meilės poeziją skaitys? 
— Visas dar šiuo metu aktyvus 

Antras kaimas, tai yra Eugenijus 
Butėnas, Vida Gilvydienė ir Ali-
da Vitai tė , mūsų nuolatinis ta i 
kininkas Julius Lintakas ir šie
metiniame Dainavos pastatyme 
itin šaun ia i pasirodžiusi J ū r a t ė 
Jankauskai tė . Pridėsiu dar i r aš 
savo trigrašį... 

— Užsiminėte Antro kaimo 
gastroles Lietuvoje, todėl norėtųsi 
konkrečiau paklausti: kaip jos 
vyko? Kas dalyvavo? Kaip jus suti

ko Lietuvos publika? 
— Apie gastroles Lietuvoje, ma

nau, kiekvienas iš jose dalyvavu
sių antrakaimiečių galėtų valan
domis pasakoti . O dalyvavome 
vienuolika. Vaidino trys mergi
nos (Vida Gilvydienė. J ū r a t ė 
Jakštytė-Landfield ir Alida Vitai
tė 1 ir penki vyrai (Eugenijus Bu
tėnas, Juozas Kapačinskas. Jur
gis Riškus, Romas Stakauskas 
ir Edvardas Tuskenis). Juozas 
„Sid" Ulevičius tva rkė šviesas, 
Vincas Lukas — garso efektus, o 
aš pats važinėjau, sakytum, kaip 
atsarginis (iš tikrųjų teko į sceną 
išeiti t i k porą ka r tų , Panevėžy ir 
Vilniuje V Mus kvietęs tea t ras-
studija „Ąžuolas"", kuris pa t s 
Lietuvoje daug gastroliuoja, todėl 
žino provincijos sąlygas ir pažįs
ta tenykštes scenas, sudarė mar
šrutą (.atsižvelgiant į mūsų pa
geidavimus) su šešiolika pasta
tymų vienuolikoje vietovių, iškai
tant po du per diena trijose. Nuo 
to sudvigubinimo bandėme kaip 
nors išsisukti , be t nuvažiavus 
pridėjo dar trejetą, sakydami, kad 
išsisukinėti nė nebandytumėm. 
vengdami sukel t i riaušes, nes 
bilietai esą išpard«oti. kuo vėliau 
pilnai įsitikinome. Dvi sa\ o nusi
vežtas programas (pokario įvykių 
chronologiją atspindinčią „Isto
rijos paraštėse: namie ir sve tur" 
ir universalios temat ikos geres
nių škicų pynę „Leiiiiminiscum 
tuti fruti"') Vilniuje ir Panevėžy 
statėm po t r is ka r tus . Kaune . 
Utenoj. Anykščiuose u Kupiškyje 
po du kar tus , o po kaitą — Klau 
sučiuose. Trakuose. Paberžėje. 
Klaipėdoje ir Kuliuose. Taigi per 
septyniolika dienų (dauguma ant
rakaimiečių negalėjo nuo darbo 
pasitraukti ilgiau negu tr is savai
tes) pas ta tėme devyniolika spek
taklių, apvažinėdami ir didmies
čius, ir kolūkius, ir bene didžiau
sią laiko dalį gal praleisdami au
tobuse, kurį mūsų kvietėjai (be 
kurių paslaugios pagalbos jokiu 
būdu nebūtumėm tokio krūvio 
išvežę) mums parūpino. 

Abi programas Vilniuje ir Pa
nevėžyje juoston ' į rašė Lietuvos 
radijas, kiek žinau, Lietuvoje jau 
jas transl iavęs ne vieną kar tą . 
Atskiri gabalai, kaip ir pasikal
bėjimai su kai kur ia is an t raka i -
miečiais buvo rodomi ir televi
zijoje, kurios galia irgi gana greit 
įsitikinome... Pas ta tymų recenzi
jos buvo visuos*1 dienraščiuose ir 
provincijos la ikrašč iuose (kai 
kur ių ju ištraukos, rodos, buvo ir 
Drauge išspausdintos)... Publ ika 
viską suprato, labai gerai priėmė 
ir labai šiltai i viską reagavo. 
Gana greitai su a užsimegzdavo 
k o n t a k t a s , ku r i s d a ž n i a u s i a i 
pasibaigdavo p' programos ben
dra i dainuojam „Lietuva bran 
g i" , ašaromis, u l ėmis . . . Baisiai 
susigyvenom s mus kvie tus ia i s 
ąžuoliečiais.kur i dalis mus visur 
lydėjo, a t l i k d a r i visus butafori 
jos pakeitimus s< moję, pakrauda 
mi , iškraudami r n e š i o d a m i m ū 
sų lagaminus ir iskuo m u s aprū-

' N u k e l t a į 4 psl.) 

Vitalija Bogutaite Vilniuje. Algimanto Žižiūno nuotrauka 
Vitalijos Bogutaitės eilėraščių rinktinę „Kelionė" 1989 metais išleido „Vagos" leidykla Vilniuje. 144 puslapiai . Rinkini 

iliustravo Ramunė Vėliuviene. įžanginį straipsni „Ne suvisam Ueje" paraše Marcelijus Martinaitis. 

Vitalija Bogutaitė 

"•^metinių Poezijn« 'tunų ( hic«K>>jf pirm .jo \ ;iknrn -penktadieni. gegij>e« -"' 
Julių* Lintakas. r ugenijus Butėnas. Alida Vitaitė. Vida Gilvydienė, Jūratė I 
Antanaiti*. 

dieną. Jauninv • >tre) skaitytojai: 
ankauskaite ir - "d*» Titu* 

\ tamulio nuotrauka 

MANO ŽEME 

Nusibrėžiau ratą kreida, 
ir tai bus mano žemė: 
neperžengiama, 
neišmatuojama, 
nepasiekiama. 

Išėjau nelydima. 
Sugrįžau nekviečiama. 
Ne suvisam parėjau — 
tik suvisam 
negrįšiu. 

Renku pabirusias dienas. 
Varstau kaip žemuoges 
ant smilgos, 
kad vienatvėj, 
pridėjus prie lūpų, 
žodžiai neišsprūstų — 

Išdeginta žemė. 
Išdegus erdvė. 
Tik laikas 
sugeria ašaras. 
Ir vidurnaktį, 
išbrinkė lietuje, 
atsiskleidžia mano veidai 

nepažįstami, 
svetimi. 

Išdegintoj žemėj, 
išdegintoj erdvėj 
protėviai aria 
laukus, 
kad javai užderėtų. 
Kad duonelė prinoktų. 

Nusibrėžiau ratą. 
ir tai yra mano žeme. 
Renku pabirusias dienas. 
Džiovinu lyg uogas 
Nors lyja jau keturiasdešimt 
dienų ir naktų — 
Aparti laukai. 
Užderėję javai 
laukia pjūties — 

DOVANA 

Tegul sūrus ir tirštas prakaitas 
Ritasi dulkėtu veidu. 
Nes manyje nesutelpa per 
Vasarą prinokę vaisiai. 
Jums noriu šiandien viską atiduoti. 
Kad, vakarui atėjus, vėl 
Sėstumėt už stalo 
Ir valgytumėt trapią rugio duoną. 

RŪBAS 

Štai mano rūbas — 
Mano papuošalas, kuri 
Per ilgas nemigo naktis 
Išaudė motina, sulinkusi 
Prie staklių. 
Dabar jame miega išsprūdusi 
Vaikystė. 
Gilioj Žolėj, kvapiam šiene. 
Po diendaržio stogu. 

ŽIEMA 

Atiduočiau viską ir likčiau klajūne. 
Eičiau linksminti mirusių medžių. 
Jei žiema praslinktų pro mane 
Ir grįžtų žuvusi vasara. 

Prikelčiau Coleridge'o herojus. 
Dingusius laivus ir įgulą grąžinčiau. 
Jei rasčiau kelią i vasarą ir tolimus 
Namus. 

ATEIK 

Ateik trapiais 
Žingsneliais pas mane. 
Mano bronzinis kūnas 
Saulėleidy dega. ir vakaro horizonte 
Lyg veidrody 
Atsispindi mano alkanos akys. 

Ateik trapiais žingsneliais pas mane. 
Mano plaukuose ir rankose šlamėsi kaip vėjas. 
Ateik tyliai. 
Ateik ramiai. 
Ateik išsiliejęs mano akių ežere. 

Išsekusio/ upėj 
žuvys miršta 
ne savo mirtim. 
Deformuoti kūnai 
plaukia paviršium. 
Srovė neša tolyn. 

Nepažinau sausros. 
Netekimo. 
Mirties. 
Rieškutėm semiu 
vandeni ir plaunu 
veidrodyje nykstanti 
veidą. 

Išsekusioj upėj 
žuvys miršta 
ne savo mirtim. 
Mirtis brenda Nemunu, 
rugių laukais, duona, 
vandeniu ir vynu. 

Brenda per mane. per mus. 
per Lietuvą 
Brenda debesiu, tėvo dalgiu. 
motinos ašara 
Brenda ir dainuoja miškais. 
šilais, Baltijos jūra. 
Kuršių mariom. 
Neringa. 

Išsekusioj upėj 
žuvys miršta ne savo 
mirtim. 

Broliai galanda dalgius 
ir brenda rugių, kviečių ir 
miežių laukais. 
Brenda knygų puslapiais, 
mano rankom, 
veidu ir akim 
tiesiai į širdį, 
kad nepamirsčiau, 
jog išsekusioj sąmonėj 
miršta ir žodis 

' \ 
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Lietuviškosios kultūros šventė Floridoje 
J O N A S D A U G Ė L A 

Per dešimtmetį susidarė itin 
graži tradicija pažymėti iškilius 
mūsų kul tūros kūrėjus ir 
pagerbti juos ne tik piniginėmis 
dovanomis, bet ir atitinkamais 
žymenimis. Drauge jiems yra 
pareiškiamas ir lietuviškosios 
visuomenės dėmesys, ir pagarba. 
Koncertų, teatrų ir kitų renginių 
grandinėje šios kasmetinės JAV 
LB Kultūros tarybos premijų 
šventės užima savitą vietą mūsų 
visuomeninio gyvenimo kasdie
nybėje. 

Dešimtoji premijų šventė įvyko 
saulėtoje Floridoje, St. Peters-
burg"e. šių metų balandžio 21 
dieną. Jai surengti vietinė JAV 
LB apylinkė suorganizavo 
šventės rengimo komitetą, 
kuriam pirmininkavo Adolfas 
Armalis. Be pačių laureatų į 
iškilmes taip pat atvyko mūsų 
centrinių organizacijų atstovai, 
gausus būrys vietos tautiečių ir 
svečiai iš kitų Floridos miestų. 
Didoka St. Petersburg'o Lietuvių 
namų salė buvo sausakimšai 
pripildyta. 

Premijų įteikimo iškilmes pra
dėjo rengimo komiteto pirmi
ninkas Kostas Aras. Vietos lietu
vių klebonas kun. Vytautas Zaka
ras paskaitė šiai progai paruoštą 
invokaciją. 

Jeigu neklystu, berods, šių 
tradicinių švenčių pradininkė 
yra buvusi tuometinė JAV LB 
Kultūros tarybos pirmininkė 
Ingrida Bublienė O šiuo metu šią 
tradiciją visa savo prigimta ener
gija ir sumanumu tęsia da
bartine Kultūros tarybos pirmi
ninkė Dalia Kučėnienė. Savo 
žodyje ji pabrėžė, kad mūsų nenu
traukiama kultūrinė veikla ir 
gausūs renginiai vaizdžiau nei 
bet kas kita liudija, kad lie
tuviškoji išeivija nėra nudžiūvusi 
tautos šaka. Išeivijos gyvenimo 
kasdienybėje skaidriu žibintu 
šviečia lietuvių kūrėjų nepalauž
ta dvasia, ne tik padedant pa
laikyti savųjų tautiškumą, bet 
ir skinant kelius j tarptautinį 
pripažinimą. Kartu yra bran
dinamas ir gyvenamosios ap
linkos dėmesys ir pagalba mūsų 
tautai. Kultūros tarybos pirmi
ninkė pristatė ir visus penkis šių 
metų kūrybos premijų laimė
tojus. 

Premijoms lėšas skiria Lif tuvių 
Fondas. Fondo atstove Marija 
Remiene. džiaugėsi, kad mūsų 
išeivijos kūrėjų kūrybinė galia 
nenuskendo svetimoje aplinkoje. 
Išeivių kūrybos vaisiai vieną 
dieną ir bus ta didžioji dovana, 
kurią padovanosim? savo iš ver 
gijos išsilaisvinusiai tautai. Išei
vijos kūrybinis cyvenimas labai 
plačiai aprėpia visas kultūrines 
apraiškas. Lietuvių Fondas jau 
dešimt metų yra JAV LB kūrybos 

JAV LB Kultūros tarybos premijų laureatai ir šventes programos dalyviai: (pirmoje eilėje) Kęstuti Zapkus. Dalia 
Kučėnienė. Jurgis Janušaitis. Marija Remienė, Dalila Mackialienė, (antroje eilėje) Nijolė Martinaitytė, Julija Dantienė 
ir Petras Armonas. 

premijų mecenatas ir yra numa
tęs šią paramą tęsti ir ateityje. 
Šios kuklios premijos, supran
tama, nėra joks atlyginimas už 
milžinišką kūrėjų darbą. Jos yra 
tik jų pažymėjimas ir turėtų būti 
jiems paskata ir toliau aktyviai 
dalyvauti kultūrinio darbo talko
je. O mūsų jaunąją kartą pažy
mimų kūrėjų pavyzdžiai turėtų 
skatinti žengti j dar neišbandytus 
kūrybinius plotus. Per dešimtį 
metų Lietuviu Fondas yra finan
savęs premijas 62 kūrėjams. O 
JAV LB Kultūros taryba or
ganizavo laureatų parinkimo ir 
premijų įteikimo darbą 

1989-ųjų metų laimėtojai, jų 
fotografijos ir darbu aprašymai 
buvo plačiai paskelbti Draugu 
kultūriniame priede (1990 m. 
balandžio men. 7 d A O, be to, dar 
juos visus pristatė ir Dalia Kučė
nienė. Tad be reikalo programos 
vedėja ištęsė iškilmių laiką, dar 
kartą ir pati gana plačiai nu
sakydama laureatų nuopelnus. 
Visi su daug didesniu dėmesiu 
išklausė pačių laureatų mintis ir 
ju pareiškimus. 

Dailės premijos laimėtojas Kes 
tutis Zapkus prisiminė savo vieš
nagę dar pavergtoje Lietuvoje. 
Tada ten visi jo draugai kalbė
davo labai tykiai ii su baime. Ir 
taip tykiai jie jam tvirtino, kad 
maždaug už šešių mėnesių 
Lietuva bus jau laisva ir jie galės 
jau balsiai reikšti savo mintis. 
Tačiau tai įvyko daug greičiau ir 
šių metų kovo 11 dieną buvo pa
skelbtas Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymas Tv.o metu jam 
buvo pasiūlyta, kad jis liktų Lie
tuvoje ir pradėtų dėstyti dailę 
Vilniaus universitete. Tačiau jis 
pareiškęs, kad tokį kvietimą jis 
priims tik tada. kada Lietuva 

bus visiškai laisva. scenas. 
Muzikas Petras Armonas yra Žurnalistas Jurgis Janušaitis 

vadovavęs keliems meno an- savo kruopščia, parengta ir iš-
sambliams ir chorams Lietuvoje samesne kalba savaime tapo pa-
ir išeivijoje. O dabar jis vadovauja grindiniu šios šventės kalbėtoju, 
St. Petersburg'o lietuvių mišriam nors jis kalbėjo paskutinis. Jis la-
chorui. Jo nuomone, lietuvių cho- bai džiaugėsi šventės pakilia nuo-
rai neturėtų vengti ir sunkesnių taika, kuri premijų įteikimo 
lietuvių kompozitorių dainų. Be iškilmes regimai išskiria iš visų 
abejo, šie kūriniai iš visų pa- kitų lietuvišku renginių ir su-
reikalauja daug daugiau pastan- teikia jai savita atspalvį. Jis iš-
gų. Tačiau būtų klaidinga ribotis samiai nusakė lietuviškos spau-
vien estradine, pramogine pro- dos reikšmę išeivijos gyvenime, 
gramą, nors ji daugeliui ir labiau Paryškino lietuviškos spaudos 
yra patraukli. Sunkiai atlie- išlaikymo ir jos gyvavimo sunku-
kamos sudėtingesnės dainos la- mus. Kvietė visuotinai remti šias 
vina tiek choristų, tiek ir klau- išlaikymo pastangas. Jis pats 
sytojų skonį ir meninį išprusimą, jaučiasi laimingas, kad Aukš-
Petras Armonas yra pasiryžęs čiausias nepagailėjo jėgų ir ga-
neužmigti ant laurų, bet ir toliau 
dirbti su lietuvių chorais, kol atsi
ras pakankamai dainos mėgėjų. 

Julija Dantienė priėmė Radijo 
premiją viso savo sambūrio var
du. Šiam sambūriui Philadelphi-
joje priklauso vienuolika narių. Į 
jų skaičių yra įsijungę ir keli 
jaunesniosios kartos atstovai. Jie 
bendromis jėgomis programas pa
ruošia ir iš eilės jas visi praneši
nėja. Kadangi nėra verta pre
mijos tūkstantine skaldyti į vie
nuolika dalių, tai jie nutarė visą 
dovanotą tūkstantinę paaukoti 
Vilniaus radijui. Kitą vakarą 
Vilniaus radijas perdavė Julijos 
Dantienės žodį ir širdingai pa
dėkojo už auką. 

Teatro premijos laimėtojas Arū
nas Činberkis tuo metu viešėjo 
Lietuvoje Tad šventės iškilmėse 
jis nedalyvavo, tačiau atsiuntė 
laišką. Laiške jis džiaugiasi, kad 
pastaruoju metu lietuviai teat
ralai nebesitenkina vien lietu
viška aplinka. Jau turime drama
turgų ir aktorių, kurie sėkmingai 
prasiveržė ir į pasaulines teatrų 

Antras kaiman Vilniuje po pirmojo pastatymo: (priekyje! ąžunlietia Gintaras Liutkevičius ir antrakaimieliai Roman 
Stakauska*. Juozas ,.Sid" Ulevičius, Jūratė JakAtytė-I-andfield ir Alida Vitaite; stovi> Juozas Kapatinskas. F.dvardaa 
Tuskenis. ązuolietis Povilas Krivickas. Eugenijus Butėnas. Al iri rd a s Titus Antanaitis. Vida Gilvydienė ir Jurgis 
Riškus. Algimanto Žittūno nuotrauka 

bumų jam pri; šių spaudos iš
laikymo pastangų asmeniškai 
prisidėti. Jo nuomone, geriausio 
laikraščio nėra Tas laikraštis yra 
geriausias, kurį tu pats skaitai. 
JAV LB Kultūros taryba metinė
mis premijomis padeda ugdyti 
išeivijos kultūrinių vertybių kū
rybą. 

Iškilmių pabaigoje laureatus 
jautriu žodžiu pasveikino St. Pe
tersburg'o Lietuvių klubo pirmi-

Meilės laiškai 
(Atkelta iš 3 psl.) 

pindami. Ir susitikimas, ir atsis
veikinimas su jais buvo tiesiog 
dramatiškai graudus... Bučiavo
mės ir verkėm, kaip maži vai
kai... Manau, kad ne vienas mūsų 
visa tai iš naujo išgyvenam, vie
numoje prisiminę ar kam nors 
pasakodami kaip ir aš dabar, 
jums kalbėdamas... Taigi: mūsų 
gastrolės pasisekė labai gerai. 

— Praėjusiais metais išėjo stam
bi knyga api* Antro kaimo istoriją 
ir jo ilgamete teatrinę veikla išei
vijoje. Kokie atgarsiai yra Jus 
pasiekę apie sią knyga? 

— Labai džiaugiuosi, kad knygą 
ANTRAS KAIMAS: veidai ir 
tekstai užsiminėt, nes aš prie jos 
praleidau dvejus metus. Ir tai ne 
laisvalaiki, bet beveik pilną 
laiką. Paskutines savaites prieš 
išvažiuojant gastrolių į Lietuvą 
prie tos knygos tiesiog karštligiš 
kai dirbome ir leidykla, ir visa 
Mykolo Morkūno spaustuvė, nes 
norėjome ją ten nusivežti. Šimtas 
egzempliorių buvo įrištas pasku 
tinę spalio mėnesio dieną, prieš 
pat pirmai tn-upei išskrendant. o 
kiekvienas mūsų buvo pasižadėję 
paimt mažiausiai po penkis eg
zempliorius Kaip žinote, knyga 
yra sunki, nes didelio formato. 
448 puslapiu, dėl nuotraukų gau
sos (daugiau negu 50CD išspaus
dinta kreidiniame popieriuje 
Taigi ją vežėmės kaip dovaną 
kvietėjams, rengėjams, žurnalis
tams, recenzentams, etc. Taip 
kad Lietuvoje knygą pamatė pora 
mėnesių anksčiau negu čia. Atsi 
liepimai, ypač i§ tų. kurie žino, ką 
reiškia tokia knyga išleisti, buvo 
tiesiog entuziastiški. Jeieu būtu 

ninkas Antanas Gudonis. Dar 
buvo perskaityti gausūs gauti 
sveikinimai raštu. 

Šventės meninėje dalyje lietu
vių poetų kurinius skaitė aktorė 
Nijolė Martinaitytė. Jos asmeny
je mes susilaukėme talentingos 
menininkės. Netenka abejoti, 
kad dramos scenai ji yra itin 
gerai paruošta aktorė. Ir šiame 
pasirodyme ji užkariavo ypatingą 
klausytojų dėmesį tiek savo ryš
kia aktoriška tarsena, giliu įsi
jautimu į skaitomus kūrinius ir 
taip pat pasigėrėtina sceniška iš
vaizda bei skoninga apranga. Jos 
aktorės-deklamuotojos talentas 
visu grožiu sužibėjo, skaitant Ka
zio Bradūno ,.Laišką kunigaikš
čiui Gediminui". Tik gaila, kad 
ribotos lietuviško teatro galimy
bės turbūt neleidžia šiai gabiai 
aktorei plačiau pasireikšti teatro 
scenoje. 

Petro Armono vadovaujamas 
choras padainavo aštuonias lie
tuvių kompozitorių dainas. Kaip 
savo kalboje muzikas pažymėjo, 
choras nevengė ir sunkesnių 
dainų. Turbūt sunkiausia buvo 
išmokti ir tinkamai padainuoti 
Budrevičiaus komplikuotas „Me
tų spalvas". Tačiau, atrodo, kad 
choras ir šį kietoką „riešutą" 
sugebėjo pusėtinai gerai perkąs
ti. Klovos „Pilėnų" operos ariją 
chorui pagelbėjo atlikti solistas 
Stasys Citvaras. Pianinu dainas 
palydėjo M. Sullivan. 

Tenka širdingai pagirti ren
gėjus, kad jie šiai šventei suge
bėjo parengti tokio aukšto lygio 
meninę programą, kuri buvo 
tikrai labai įdomi ir nenusitęsė 
per ilgai. Programa buvo tikra 
puošmena šių iškilmių užsklan
dai. Išklausę šios programos, 
vaizdžių pavyzdžiu buvome į-
tikinti, kad išeivių kūrybinės jė
gos dar nėra išsisėmę ir yra pil
nos gyvybiškos jėgos. Programai 
vadovavo aktorė Dalila Mackia
lienė. 

Iškilmėms pasibaigus, rengėjai, 
laureatai ir šimtinė kviestųjų 
svečių susibūrė prie stalų bendrai 
vakarienei. Vakarienės metu 
šventės rengimo komiteto pirmi
ninkas Adolfas Armalis pristatė 
savo talkininkus ir garbės sve
čius. Vakarienė sudarė puikią 
progą asmeniškai susitikti su 

Juozo Palubinsko 
garsajuostė 

Aktorius Juozas Palubinskas, 
kurio 80 metų amžiaus sukaktį 
Baltimorės lietuviai šventė šių 
metų kovo 18 dieną, per pastaruo
sius keturis dešimtmečius netu
rėjo galimybės savo vaidybiniu 
talentu reikštis. Dėl to aktorius 
ėmė koncentruotis į lietuvių 
poezijos rečitalius. 

Pirmas jo viešas rečitalinis 
pasirodymas įvyko 1978 metų pa
vasarį Poezijos dienose Chicagoje. 
Vėliau jis dar atliko du poezijos 
rečitalius Bostone, po tris New 
Yorke ir Philadelphijoje ir dar du 
Clevelande. 

Ne per seniausiai Baltimorės 
visuomenininkas Balys Bra-
sauskas išleido Juozo Palubinsko 
įdeklamuotos poezijos rečitalio 
garsajuostę, pavadintą „Lietuvių 
poetų kūryba Lietuvai". Gar
sajuostė išleista aktoriaus sukak
ties proga, nors ji pasirodė dar 
gerokai prieš Naujus metus. 

Tai 90 minučių kasetė. Pirmo
je pusėje deklamuoti šie poetų bei 
rašytojų kūriniai : Maironio 
„Nuo Birutės kalno" ir Skurdulio 
monologas, Krėvės „Daina apie 
arą", Bernardo Brazdžionio „Iš
tremto Sibiran mirusio žodis" ir 
„Kapas svetur", Antano Škėmos 
„Kančių šalis", „Svajūno monolo
gas". Jono Aisčio „Partizano šer
menys" ir „Šilainė", Alfonso Ny
kos-Niliūno „Išduotas medis", 
Henriko Radausko „Strėlė dan
guje", Kazio Bradūno „Švilpy
nė" ir „Kalbėki, plunksna", Jus
tino Marcinkevičiaus „Lopšinė 

Juozas Palubinskas 

motinai tėvynei". Antano Gustai
čio „Avinėlio sapnas", Stasio 
Santvaro „Širdies lopšinė", Pet
ro Vaičiūno „Jūreivių daina" (ak
toriaus skirta mūsų buriuoto
jams, Atlanto nugalėtojams pa
gerbti), ištrauka iš Kazio Inčiūros 
veikalo Savanorio duktė. Bernar
do Brazdžionio „Pavasario ke
lionė", Kazio Bradūno „Rytas 
mano mieste" ir „Vilniaus var
pai". Kitoje pusėje — Balio Sruo
gos „Giesmė apie Gediminą". 
(Garsajuostę galima gauti pas jos 
leidėją Balį Brasauską, 1256 
Locust Avenue, Baltimore, MD 
21227, tel. 301-242-8187. Kaina 
su persiuntimu 8.50 doleriai. 
Pelną leidėjas skiria Tautos fon
dui.) alra 

laureatais, pasidalyti mintimis 
su mūsų centrinių organizacijų 
atstovais ir šventės įspūdžiais su 
rengėjais. 

Šventės proga ir vėl teko 
lankyti St. Petersburg'o tėvy
nainius. Galbūt lietuvių skai
čiumi šis tolimos Floridos telki
nys ir njpgali dar lenktyniauti su 
Chicaga. Tačiau įvairių renginių 
ir pramogų skaičiumi turbūt 
galėtų stoti į lenktynių ratą. 
Klausiausi „tarnybinių" pra
nešimų, ir savo ausimis neti
kėjau. Suskaičiavau net šešis 
renginius per ateinančios savai
tės šešias dienas. O mano 
kaimynas mane patikino, kad nė 

vienas jų nepritrūks dalyvių. 
Viso St. Petersburg'o lietuvių 
gyvenimo centras yra Lietuvių 
klubo namai. Pastaruoju metu šie 
namai yra gerokai padidinti, o 
ir visos patalpos pavyzdingai 
sutvarkytos ir prižiūrimos. Lie
tuvių namų išlaikymui labai 
daug širdies, rūpesčio ir laiko pa
aukoja klubo pirmininkas An
tanas Gudonis. St. Petersburg'o 
tautiečių draugiška nuotaika, 
svetingumas, na ir vaišingumas 
žavi visus pakeleivius, kurių čia 
niekada netrūksta. Tad ir šį 
kartą visi svečiai išsivežėme at
mintinus įspūdžius ir lietuviško 
solidarumo pajautimą. 

Nesitikėtai fotografo pagautu akimirka užkulisyje. Kaune, pertraukos metu — nntraknimi«M"-iHi Alida ^'.t.nU' Algirdas 
Titu* \ntan«iti« :r V,nr»» I ūkas Algimanto ŽiUūno nuotrauka 

vietos ir nebijočiau būti apkaltin
tas nekuklumu, kaip sudarytojas 
ir Antro kaimo prievaizda, ga
lėčiau daug jų pacituoti... Va, 
sakykim, dienraščio Klaipėda 
kultūros skyriuje Pranas Mar-
tinkus rašo: 

„Vartai tą kreidiniame popie
riuje išspausdintą knygą (dai
lininkas ir technikinis redak
torius Petras Aleksa) ir apgai
lestauji, kad ji, žiūrint iš mūsų 
čia. Lietuvoje, gyvenančių varpi
nės, išspausdinta tik 1000 tiražu, 
ir galvoji, kada ir kuris mūsų 
miesto (ką ten miesto — Respub

likos) meninis kolektyvas turės 
tokia išspausdintą savo kūrybi
nės veiklos istoriją". (1990.II.9.) 

Išeivijoje plačiau (ir labai pa
lankiai!) iki šiol knyga tebuvo re
cenzuota tik kanadiškėje spaudo
je: Nepriklausomoje Lietuvoje ir 
Tėviškės žiburiuose. Kaip sa
koma: nebūsi pranašu savo tė
vynėje.... 

— Kaip aptartumėte Poezijos 
dienų prasmę? Ko linkėtumėte bū
simiesiems jų dalyviams? 

— Būtų galima sugalvoti daug 
ko „išmintingo ir prasmingo", bet 
iš mano pusės tai būtų per daug 

pretenzinga, todėl ir nedrįsčiau 
daugiau jūsų skaitytojų varginti. 
Šiandien kaleidoskopiškai besi
keičiančių įvykių fone užtektų 
pasakyti, kad per tuos trejus pas
taruosius metus, kada nuo manęs 
priklausė programų sudarymas, 
bandžiau pabrėžti lietuvių poezi
jos vientisumą, jos nedalomumą, 
lygiagrečiai laikydamas gimtojo 
krašto ir išeivijos kūrybą. Tai at
sispindi ir šių metų Poezijos 
dienų programoje Trokštu, žino
ma, kad Poezijos dienų tradicija 
būtų tęsiama ir kad mano ką tik 
ištarta mintis nebūtų pamiršta 
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