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Knygos Lietuvai 
Siekis sukur t i naują komunis

t inę visuomenę, o joje negal
vojantį, lengvai valdomą ir pa
klusnų žmogų beviltiškai žlunga. 
Nesunku suprast i , kiek skr iau
dos patyrė pokarinės kar tos žmo
nės Lietuvoje, kur iems penkias
d e š i m t m e t ų buvo b r u k a m i 
m e n k a v e r č i a i k ū r i n i a i , a t i 
t inkan tys sovietinio gyvenimo 
būdą ir dvasią. Daug Nepri
klausomybės metais Lietuvoje 
išleistų knygų buvo na ik inamos 
a r iš imamos iš bibliotekų Vaka
ruose išleistos knygos ir žurnalai 
dėl tos pačios priežasties ta ip pat 
nepas i ekdavo skaitytojo. D a r 
gal ime pridėt i visiškai sufalsifi
kuotą Lietuvos istoriją ir l i teratū
ros kri t iką. 

T a r p 1940 ir 1953 metų Stal i
no ir jo pakal ikų vykdytas geno
cidas padarė visapusę žalą Lietu
vai, beveik ištisai sunaikindamas 
jos inteligentiją. Dalis buvo iš
t r emta j Sibiro šaltį, ki ta dal is 
pačios kūrybingiaus ios inte l i 
gentijos buvo priversta pa l ik t i 
Lietuvą pr ieš savo valią, k i t a ip 
šių žmonių laukė t remtis , kalė
j imai ir mir t i s . Kai viltis grįžt i 
i lgam la iku i buvo pa la idota , 
išeivija visokiais įmanomais bū
da i s s tengėsi padėt i L ie tuva i 
a ts ta ty t i nepriklausomybę. Išei
vijoje pasirodė milžiniškas k iekis 
laikraščių ir žurnalų. Dėl supran
t a m ų priežasčių visą pokarinį 
la ikotarpį iki dabar išeivijos 
spaudos leidiniai nepasiekdavo 
Lietuvos. 

Toks ryšys pagaliau a ts i rado ir 
vystosi dabar t in iu metu. T ik ra i 
k i lnų darbą šiuo atžvilgiu a t l iko 
Stasys Balzekas, J r . , Lietuvių 
ku l tū ros muziejaus Chicagoje 

įkūrėjas, užmegzdamas bendra
darb iav imą su bibliotekomis 
Lietuvoje. Knygos ir periodinė 
s p a u d a , s u a u k o t o s išeivijos 
žmonių , Ba l zeko Lie tuvių 
kultūros muziejaus bibliotekoje 
rūšiuojamos. Pirmieji egzemplio
riai (apie l.oOO pavadinimui yra 
saugomi bibliotekos saugykloje ir 
nuolat papildomi. Dublikatai vra 
siunčiami į Vilniaus universiteto 
Moks l inę b ib l io t eką , kur ios 
d i r e k t o r ė y r a B i r u t ė Bu t 
kevičienė. Siunčiami leidiniai 
ta ip pat ir į Lietuvos nacionalinę 
biblioteką, dar vadinamą Marty
no Mažvydo vardu, kurios direk
torius yra Vladas Bulavas, į 
Knygų rūmus (direktorius — A. 
Lukošiūnas) ir į Kauno Valsty
binį istorijos muziejų (direkto
r iaus pavaduotojas — Steponas 
Gečas). 

Iš šiu bibliotekų ateinantys 
laiškai byloja, kad knygos ir 
spauda pasiekia Lietuvą, jomis 
džiaugiamasi, širdingai dėkojama 
siuntėjams. Išsiunčiant knygas į 
Lietuvą, daug darbuojasi Stasys 
Balzekas. Jr., Gailutė Valiulienė, 
Danutė Viktorienė, Juozas Sodai-
t is ir kiti Balzeko Lietuvių kul
tū ros muz ie jaus darbuotojai . 
Muziejaus darbuotojai nuošir
džiai dėkingi visiems tiems, kurie 
muziejui paaukoja knygas ir 
žurnalus. Dėka visų šių žmonių 
pastangų knygos patenka į Lietu
vos skaitytojo r ankas . Tai labai 
padės dabart iniam Lietuvos žmo
gui labiau ats i t iest i , pakilti, o 
mums visiems labiau susivieny
ti vardan Lietuvos. 

J o n a s Balzekas 
Lietuvos žemdirbystės mokslinio 

tyrimo inst i tuto bendradarbis 

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus kreipiasi 

į visuomenę 

Šiuo metu, kada seseriškos trys 
Baltijos valstybės stiprina tar-
pusavio ryšius, pravartu susi
pažinti nors su bendrais Estijos ir 
Latvijos istorijos bruožais. 

ESTIJA 

Esta i , ugrofinų kilmės tauta, 
gyvena prie Baltijos jūros krantų 
ir art imose salose apie 6.000 
metų. Iš seno juos puldinėjo vi
kingai , — danai bei švedai, o 
1 l -ame amžiuje Kievo Rusios 
slavai buvo laikinai įsiveržę į jų 
žemę ir senos Tartu pilies vietoje 
įkūrę Jurjevą. \ istorijos areną 
estai ateina tik 13-ame amžiuje. 
kada j rytinį Baltijos krantą 
įsikėlė vokiečių pirkliai, vysku
pas su dvasininkais, paskui ir 
r i ter iai vienuoliai Kardininkai 
(vėliau Kryžiuočiai). J ie estus 
užkariavo, laisvus žemdirbius 
pakrikštijo ir pavertė savo bau
džiauninkais, prikūrė vokiečių 
dvarų. Kartu su latvių žemėmis 
sudarė Vokietijos imperijos pro
vinciją Livoniją (Livland). 

16-ojo amžiaus viduryje Ivano 
Žiauriojo Maskva pradėjo naiki 
nančius karus su Kryžiuočių or
dinu. Paskutinis ordino magist
ras Gotthard Kettler paprašė Lie
tuvos-Lenkijos jungtinės valsty
bės pagalbos, ir 1561 metais Vil
n i a u s sutart imi pasidavė Lietu
vai, kurios administracijoje Li
vonija išbuvo kurį laiką. 

17-ame amžiuje į Livoniją 
įsiveržė švedai, kovoję už sa
vo įsigalėjimą Baltijos jūros 
pakraščiuose (Dominium mc-z 
Baltici). Čia jie pasiliko ilgesnį 
l a i k ą ir įbrėžė g a n a gi l ius 
p ė d s a k u s , pavyzdž iu i . 1632 
me ta i s kara l ius Gustavas Adol
fas įkūrė Tar tu universitetą, 
p a k ė l ė ku l tū rą . Po Didžiojo 
š iaurės karo, kada Petro I ir 
Karolio XII žygiai vėl alino 
kraštą , 1721 metais Estų žemė 
ati teko Rusijos imperijai. Aukšta
sis vokiečių luomas išliko, kaip 
išliko ir germanizuojama estų 
liaudis, išlaikiusi per amžius savo 

Ilgais pokariniais metais egzis
tavo neperžengiama riba t a rp 
Lietuvos ir tos lietuvių t au tos 
dalies, kur i po Antrojo pasaulinio 
ka ro a ts idūrė Vakarų Europoje, 
už At lanto vandenyno ir k i tuose 
kont inentuose. Vėliau, ne t ir 
sus idar ius galimybėms užmegzti 
asmeninius santykius, ryšiai ta rp 
išeivijos ir Lietuvos ku l tū r in ių 
bei švietimo jstaigų beveik ne 
egzistavo. Kaip žinome, tie ryšiai 

kalbą ir tautos būdo savitumus. 
Tik čia prasidėjo žiaurus rusini
mas, baudžiava dar pasunkėjo. 
'Beje, Estijoje baudžiava buvo 
panaikinta 1804 metais, anks
čiau negu Lietuvoje.) 

19-ame amžiuje tautų ap
sisprendimo idėja ir taut inis 
atgimimas pasiekė ir estus. 1860 
metais išėjo pirmas laikraštis 
estų kalba, pasižymėjo tautinio 
sąjūdžio patriarchas Joan Tonis 
sen ir kiti. Sparčiai augo spauda, 
kul tūra . Pradėjo klestėti ūkis 
vystėsi pramonė, didėjo miesto 
gyventojų ska ič ius . Budo 
socialinė bei politinė tau tos 
sąmonė. Pirmasis pasau l in i s 
karas , vokiečių okupacija gyven
tojus vėl vargino, bet karo pa 
baiga atnešė nepriklausomybę, 
paskelbtą 1918 m. vasario mėn. 
24 d. Sostinė įkurta Talinn'e. 
Estams teko už nepriklausomybę 
kovoti su vokiečiais, rusų bolše
vikais , Bermondt o gaujomis. 
Atsiskyrimas nuo Rusijos imperi
jos buvo patvirtintas sutartimi su 
Leninu, pasirašyta Tartu 1920 
metais 

Nepriklausomybės laikotarpis 
es tams buvo vaisingas: pravesta 
racionali žemės reforma, atsi
k r a t y t a -sdidžių vokiečių ba
ronų ir įkyriu rusų valdininkų, 
išaugo aukšto lygio inteligentija, 
pražydo kul tūra . Estua buvo 
laikoma viena iš kultūringiausių 
valstybių Europoje. Gaus; ir tur
t inga estų literatūra da\» bene 
pirmąją kregždę, nešusią laisvės 
idėją po puse- -imto metų komu
nistų vergįjc- V. J a n knygą 
Imperatoriaus beprotis, kuri bu
vo išversta j n ugelį kalbų. 

LATVIJA 
Likimas - niai atskyrė lat

vius nuo jų brolių aisčių — 
l ie tuvių ir įaa suvok i e t i n tų 
p r ū s ų , sujungdamas l a t v i u s 
geopolitiška- -J negiminingais 
j iems estais Latvių proistorė yra 
bendra su lietuvių, bet istorija 
nuo 13-ojo amžiaus vystėsi at
sk i ra i : 120'; l i e t a i s Balti jos 

pradėjo vystytis t ik neseniai. O 
šiuolaikiniai įvykiai Lietuvoje 
reikalauja s m a r k a u s jų paspar
tinimo. 

Šių m e t ų s a u s i o mėnes į 
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
jaus direktorių tarybos pirmi
n inkas S tasys Balzekas, Jr . , 
aps i l ankė Lietuvoje. Ten jis 
užmezgė ryšius su kultūros įstai
gomis. J is ap lankė Vilniaus ir 

K a u n o muziejus, bibl iotekas, 
užmezgė santykius su šių įstaigų 
vadovais. Tuo pačiu metu jis buvo 
milžiniškų lietuvių demonstra
cijų liudininku, kai Gorbačiovas 
lankėsi Lietuvoje. 

S t a s i o Ba lzeko , J r . , pasi
kalbėjimo su Lietuvos bibliotekų 
ir muziejų darbuotojais metu pa
aiškėjo, kad dėl ilgai trukusio 
Lietuvos atskyrimo nuo Vakarų 
pasaulio tik retais atvejais šios 
kul tūros vertybių saugyklos ant 
savo lentynų turi užsienyje išleis
t a s lietuviškas knygas. Taip pat 
L i e t u v o s b ib l io t ekos beveik 
n e t u r i J u n g t i n ė s e Amerikos 

Siame numeryje: 
Lietuva laukia knygų • Estijos ir Latvijos praeitis • Vilniaus universiteto 
kraštotyrininkai • Latviai rašytojai už Lietuvą • Lietuvių Fondo šiemetinis 
pelno paskirstymas • Editos Nataraitės proza • Antano Jasmanto poezija • 
Tomas Venclova Lenkijoje ir Čekoslovakijoje • Lietuvos laisvės lyga kreipiasi 
į Nobelio laureatus 

Valstybėse • ki tose Vakaru 
šalyse leidžiamų lietuviškų pe
riodinių spau«dinių. Pastarųjų 
netur i net v. - mbiausios Lietu
vos bibliotek — Vilniaus uni
versiteto bi teka ir Lietuvos 
nacionaline Martyno Mažvydo 
vardo bibi> ' - »• 

Šiuo lemi t momentu, kai 
Lietuva kovoja iėl valstybinės ir 
taut inės n< ausomybės, visų 
išeivijoje c - l anč ių lietuvių 
pareiga yra v-okeriopai padėti 
savotėvynf - - Itūros židiniams 
Balzeko Lietuvių kul tūros mu 
ziejus turi d-d-slį skaičių kny-

ų leidinių dub 
yra pasiruošęs 

uvą. Muziejus 
icagos lietuvių 
ė d a m a s j ta lka 

Muziejui y ra rei-
loriai, kurie pade 

tų atrinkti r»iioit i knygas ir 
žurnalus iš- " i m u i į Lietuvą. 
Skambinti ' 'i- 582-6600, prašy 
t i biblioteka - antradieniais. 
trečiadieni?- - ketvirtadieniais. 

Dr. Dovvlas Fąjnhauzas 
Bab.e- etuvių kul tūros 

muziejaus* ekos direktorius 

gų ir poriov 
likatų, kuru. 
i šs iųs t i i 
kreipiasi : ' 
visuomene. K 

š iame darb* 
kalingi sa 

Praėjusių metų rugpjūčio 23 dieną, minint Molotovo-Ribbentropo pakto penkiasdešimtmetį, nuo Talinn'e iki Vil
niaus buvo sudaryta trijų Baltijos tautų žmonių grandine, pavadinta „Baltuos kvliu"'. Si demonstracija nuaidėjo po viso 
pasaulio spaudą, o jos vaizdai sklido ia televizijos ekranų. Nuotrauka gauta is ELTA 

pajūryje išsikėlė vokiečiu pirkliai 
su vyskupu ir kunigais ir įkūrė 
Rygos miestą. Paskui juos atvyko 
riterių vienuolių ordinas, latvius 
nukariavo, pakrikštijo, pavergė, 
užkraudami baudžiavą, ir įkūrė 
kartu su estų žemėmis Vokietijos 
imperijos provinciją, pavadintą 
Livonija (Livland). Ta Livų vals
tybė egzistavo iki 16 ojo amžiaus 
vidurio. Vyko abiejų tų Baltijos 
tautų germanizacija, kuri ypa^ 
giliai paveikė latvių būdą, nors 
kalbos nesunaikino, ka ip Prūsų 
žemėje, kuri tų pačių Kryžiuočių 
buvo okupuota. 

16-ojo amžiaus viduryje į 
Livoniją įsibrovė Ivanas Žiauru
sis ir naikino kraštą Lietuvos 
didikai Radvilai Venecijos laik 
raštyje (tai buvo iš viso žur 
na l i s t ikos pradžia) paske lbė 
tuos baisius žiaurumus, kuriuos 
Maskva negailest ingai ta ikė 
gyventojams. Kadangi Maskva 
savo žygiu grasino ir Lietuvos-
I^nkijos jungtinėms valstybėms. 
Lietuvos Didysis kunigaikšt is 
Žygimantas Augustas pradėjo 
pr ieš Maskvą karą . Ordino 
magistras Fuerstonberg, prašy
damas Lietuvos pagalbos, 1557 
metais pasidavė pagal Pasvalyje 
pasirašytą sutar t i Ne t rukus , 
1561 metais, paskutinis ordino 
m a g i s t r a s G o t t h a r d Ke t t l e r 
a t s i s a k ė vienuol io apžadu , 
priėmė Liuterio mokslą ir tapo 
Kuršo kunigaikščiu 'hercogu), 
kaip Lietuvos vasalas Reformaci
ja paplito latvių ir estu žemėse 
Dalis latviu teritorijos su Ryga, 
Daugpiliu, Pernava buvo priskir

ta prie Lietuvos, turėdama tam 
tikrą autonomiją. Vėliau į Livo 
niją įsiveržė švedai ir didysis 
Lietuvos etmonas Jonas Karolis 
Chodkevičius-Katkus juos su 
mušė 1605 metais ties Salaspiliu 
(seniau Kirchholrn) netoli Rygos. 
(Ten 1944 metais buvo vokiečių 
nacių kalinami Lietuvos karinin
kai, jų tarpe generolas Povilas 
Plechavičius.) Švedų kariuomene 
pabėgo kartu su savo karaliumi, 
kuris vos spėjo pasislėpti laive 
Tos kautynės pagarsėjo visoje 
Europoje. Bet ilgainiui švedai at 
sigavo, įsitvirtino Livonijoje ir 
Lie tuva savo dal ies nustojo. 

18-ojo amžiaus pradžioje vel 
latvių žeme niokojo karai: Rusi 
jos caras Petras I ir Švedijos 
ka ra l iu s Karol i s XII g inklu 
spiende savo konfliktą dėl Balti 
jos jūros pakraščių valdymo — 
prie Baltijos rusai iš seno veržėsi 
1721 metais Livonija at i teko 
Rusijai. Nepriklausoma liko tik 
Kuršo kunigaikštija arba herco-
gystė su sostine Jelgava (seniau 
Mintauja) Per šimtmečius vokie 
t inamą kraštą dabar paliete 
rusinimas, nors Livonijos baronai 
įgijo didelės įtakos caru t ūmuose 
St. Petershurge (vėliau Petro 
gradas, dabar dar Leningradas). 
Aukštesne vokiečiu kultur;i pa
veikė dvarininkus, kad baudžia 
va būtu panaikinta 1848 metais, 
remiantis principu, kad laisvas 
darbas yra ūkiškai našesnis. 

Tautinis a tgimimas latviuos* 
prasidėjo anksčiau negu Lietuvi 
je ir Estijoje — jau 1824 ne
pasirodė pirmasis laikraštis lat 

vių kalba, augo la tviu l i teratūra 
su tau t in io a tg imimo sąjūdžio 
ideologu Atis Kronvalda '1837-
1875) priešakyje Latvija gavo 
nepriklausomybę panašiu būdu 
kaip ir Lietuva, palankiai tarp
taut inei situacijai susiklosčius. 
J au 1918 lapkričio men. 11 d — 
karo paliaubų dieną p;> Pirmojo 
pasaulinio karo Anglija pripažino 
Latvijos valstybe de facto. 

Tur t ingesnis , negu Lietuvoje, 
ilgų amžių svet imo valdymo pa 
l ikimas iš ka r to davė jaunajai 
latvių valstybei impulsą ūkiui ir 
kul tūrai ta rp t i Dideli pramones 
miestai ka ip Ryga, su įkurtu 
universi te tu , Liepoja. Daugpilis. 
Mintauja, su geromis mokyklo 
mis. didesniu inteligentijos skai
čiumi leido atsipalaiduoti nuo 
išdid/iu vokiečių dvarininkų ir 
įkyriu rusų valdininku u ugdyti 
savo tau t inę l i teratūrą bei meną. 
Iš daugelio latviu rašytojų ir 
men in inkų p a m i n ė k i m e nors 
patr iarchą poetą Rainį (Janis 
Plekšans) Je igu per 700 metų 
vokieč ia i ne sugebė jo l a tv ių 
tautos sunaikin t i , tai rusams per 
50 metu pavyko pasiekti tiek. 
kad latviu savo krašte beliko tik 
kone pusė. Rusų vartoti genocido 
metodai ne vien rusinimas, bei 
ypač gyventoju deportacija ir į jų 
vieta - 'vii iu in įa, k u n 

Baltijos alyse tebevykdoma, 
buvo latvių tau ta i .pa. pražūtu] 
gi. K. iki i t ikė t is , kad atkakl i 
latviu kova, ka ip ir dviejų jų 
kaimynių i tsieks ta ip 
truk t um - 1 , r ikhuno 
mybėi 
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„Ramuva" — Vilniaus 
universiteto kraštotyrininkai 
GRAŽINA KADŽYTĖ 

*raeju*ių metų rugpjūčio 23 dien*. minint Molotovo-Ribbentropo pakto penkia*de*imtairiiut nMtinf*. nu<-iga Vilniuje: prie mikrofono dabartinis Lietanro* 
Kespublikoa Aukščiausio* tarybos pirmininkas Vytautas Ijinduberiris. Nuotrauka gauta iš ELTA 

Lietuvių Fondo 1990 metų Pelno skirstymo 
komisijos pirmininko pranešimas 

Lietuvių Fondo Pelno skirs
tymo komisijos darbas darosi vis 
sunkesnis. Nors Lietusių Fondo 
kapitalas auga, tačiau gerokai 
pamažiau negu prašymai, kurių 
skaičius ir prašomos sumos vis 
didėja. Šiemet jų gauta daugiau 
kaip milijono dolerių sumai, ir 
šalia įprastų išeivijos veiklai 
prašymų dar prisidėjo paramos 
prašymai iš Lietuvos, ypač 
studentų, kurie nori gilinti stu
dijas užsienyje, kad galėtų įgytas 
žinias panaudoti Lietuvos at
statymo darbe. 

Kaip žinoma, per praėjusi 
Lietuvių Fondo narių suva
žiavimą buvo nutarta, kad iki 
50% 1990 metų pelno gali būti 
paskirta Lietuvos kultūros ir 
švietimo reikalams, ir taip pat, 
kad toliau būtu remiami jaunuo 
liai-ės, ypač iš Pietų Amerikos 
kraštų, kurie nori lankyti Va 

sario 16 gimnaziją Vokietijoje. 
Kadangi Pelno skirstymo komi
sija j tai atkreipė dėmesį, tai, 
palyginus su ankstesniaisiais 
metais, nukentėjo Jungtinių 
Amerikos Valstybių lietuviai 
studentai. 

Šiemet Lietuvių Fondo taryba 
leido paskirstyti 250,000 dolerių. 
Pridėjus 15,955 dolerius, anksčiau 
paskirtus, bet neišmokėtus dėl 
projektų nevykdymo, iš viso buvo 
paskirstyta 265,955 doleriai. 

LF Pelno skirstymo komisiją 
sudarė Lietuvių Fondo tarybos 
skirti — dr. Gediminas Balukas, 
Marija Remienė ir Povilas Kilius 
(pirmininkas), antrininkė Daina 
Kojelytė; JAV Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos deleguoti 
— dr. Petras Kisielius (sekreto
rius). Aušra Liulevičienė, dr. Ro
bertas Vitas ir antrininkas Ar
vydas Tamulis. 

Didelė padėka visai komisijai, 
kuri, nuodugniai išstudijavusi 
visus prašymus, buvo gerai pasi
ruošusi skirstymui ir panašiai 
įvertino prašymus. Tai liudija 
balsavimas. Iš 122 sprendimų tik 
trys buvo balsuota: 5 balsai už, 
vienas susilaiko. Visi kiti nu
spręsti vienbalsiai. 

Skirstymo duomenys rodo, kad 
švietimas (į kurį įeina stipendijos) 
gavo 50%, kultūriniai reikalai 
24% ir visuomeniniai reikalai 
26% paskirstytų sumų. Iš Lie
tuvos pateiktiems prašymams 
(kartu su stipendijomis) buvo iš 
viso paskir ta beveik 51,000 
dolerių arba apie 20% visos 
sumos. Stipendijoms buvo paskir
ta rekordinė suma — 77,600 
dolerių. Didžiausias dėmesys 
buvo kreipiamas prašymams 
studentų iš Lietuvos ir tų, kurie 
studijuos Lituanistikos katedro

je (UIC) ar lankys Vasario 16 
gimnaziją Vokietijoje. Todėl be
veik 41,000 dolerių paskirta stu
dentams iš Lietuvos ir 17,000 
dolerių Pietų Amerikos jaunimui 
lankyti Vasario 16 gimnaziją. 

Stipendijų pakomisiją šiemet 
sudarė Vytenis Kirvelaitis, 
Daina Kojelytė, Ramoną Stepo
navičiūtė, Robertas Vitas ir 
Povilas Kilius. Šiai pakomisijai 
darbas buvo tikrai sunkus, nes, 
turint tiek daug prašymų iš 
Lietuvos ir JAV studentų, reikėjo 
gerai išstudijuoti prašymus ir 
visą pateiktą informaciją: pažy
mius, rekomendarijas, pasirinktą 
studijavimo šaką, dalyvavimą 
lietuviškoje veikloje, finansinę 
padėtį ir t.t.. siekiant pateikti 
Pelno skirstymo komisijai kaip 
galima teisingiau atrinktą re
komenduojamu stipendininkų 
sąrašą. Didele padėka Stipendijų 
pakomisijai, atlikusiai tikrai 
sunkų darbą. 

Taip pat reikia padėkoti Lietu
vių Fondo tarybos pirmininkui 
Stasiui Barui ir valdybos pirmi-

Kaip jaunam išmokti mylėti 
savo kraštą? Reikia jį gerai 
pažinti. O kaip jį geriau pažinti? 
Reikia eiti per Lietuvą, kalbinti 
jos senuosius žmones, mokytis iš
girstų dainų... 

Šitai suprantam, ateidami į 
Vilniaus universiteto kraštoty
rininkų „Ramuvos" klubą. 
„Ramuva" prasidėjo prieš dvi
dešimt metų. Tada, 1969 metų 
pavasarį, susibūręs ratelis entu
ziastų — dabar jau daugiau ar 
mažiau žinomi Lietuvoje žmonės: 
profesorius Česlovas Kudaba, 
filosofas Jonas Trinkūnas, etno
grafas Vingaudas Baltrušaitis. 
Tuoj po jų atėjo dabar kalbininkai 
Bonifacas Stundžia, Kazimieras 
Garšva, poetas Vladas Braziūnas, 
dabartinis klubo vadovas Venan-
tas Mačiekus. 

Per dvidešimt metų keitėsi 
studentų kartos, išlaikydamos 
tas pačias tradicijas. Kiekvieną 
rugpjūtį — kompleksinė krašto 

ninkui Algirdui Osčiui už daly
vavimą pakomisijos ir komisi
jos posėdžiuose ir jų suteiktą 
informaciją bei idėjas, kas tikrai 
palengvino skirstymo darbą. 
Nors paskiausiai, bet didžiausia 
padėka tenka Lietuvių Fondo 
reikalų vedėjai Alei Steponavi
čienei. Kas metai prašymai su
daro kalnus popieriaus, reikalau
ja daug informacijų apie naujai 
gautus ir praeities prašymus bei 
paskirtas sumas. Aiškiai ir laiku 
paruošti ir pristatyti duomenys 
palengvina Pelno skirstymo ko
misijos darbą. 

Ačiū ir spaudos atstovams. Jei 
iš šio pranešimo kiltų viena kita 
spaudoje diskutuojama mintis, 
tai ypač visuomenei norėčiau pa
brėžti, kad Lietuvos reikalams 
šiais metais Lietuvių Fondo buvo 
skirta daugiau negu 50,000 dole
rių ir kad šiemet, per vienerius 
metus, studentų stipendijoms 
paskirta net 77,600 dolerių. 

Povilas Kilius 
Lietuvių Fondo 

Pelno skirstymo komisijos 
pirmininkas 

(Lietuvių Fondo 1990 metų Pelno 
skirstymo komisijos spaudos konfe
rencija 1990 m. liepos 11 d „Sekly
čioje", Chicagoje) 

tyrimo ekspedicija į kurį nors 
Lietuvos kampelį. Žemaitijoje 
buvo tyrinėta Luokė, Kvėdar
na, Ylakiai, Aukštaitijoje — 
Joniškėlis, Žagarė, Pašvitinys, 
Panemunėlis, Obeliai, Taurag
nai, Upininkai, Papilys, Gied
raičiai, Suvalkijoje — Paežeriai, 
Sintautai, Dzūkijoje — Seirijai. 
Vilniaus krašte — Šutai, Sariai, 
Dūkštos, Mielagėnai. Buvom ir 
pas lietuvninkus — Lauksar
giuose. 

Kai susirenka į tokią ekspe
diciją šimtas žmonių — ne tik 
darbai spėriau eina, bet ir 
linksma visiems. Studentai daro 
gegužines, vakarėlius visuose 
didesniuose kaimuose. Papasako
ja žmonėms apie Vilniaus uni
versitetą, pasidžiaugia iš jų 
užrašyta vertinga istorijos me
džiaga, padainuoja jau per 
ekspediciją išmoktų dainų, visi 
smagiai pasišoka. 

Žmonių atsiminimai apie tos ar 
kitos vietovės istorijos įvykius — 
labai vertingi dalykai, papildan
tys mokslo raštus. Todėl studen
tai kraštotyrininkai šio darbo 
nemeta ir žiemą; užrašinėja 

buvusių universiteto darbuotojų 
ir absolventų atsiminimus. Juos 
kaupia Mokslinės bibliotekos 
rankraš tyne . Parvažiuodami 
namo, klausinėja senelių ir tėvų 
apie savo kaimą — tai irgi me
džiaga istorijai. 

O pirmadieniais — skamba 
senieji universiteto rūmai. Tai 
jaunimas mokosi vasarą užrašytų 
dainų, šokių, ratelių. Groja ar
monika. Muzikantų, išmokusių 
vienas iš kito arba iš senųjų, 
būrelis vis gausėja. Mielai priima 
studentai į savo vakarėlius atei
nančius svečius, taip pat mielai 
tokius vakarėlius ruošia mokslei
viams, įstaigų darbuotojams, kai
mų žmonėms. 

Kasmet „Ramuvos" klubo nariai 
išlydi po septynis-dešimt savo 
diplomantų. Jie pasklinda po visą 
Lietuvą. Dažnai mokyklose kuria 
folklorinius ansamblius ar kraš
totyros ratelius. Taigi jau išaugo 
apie pora šimtų žmonių, mokan
čių dirbti kraštotyros darbą. 
Kasmet balandžio mėnesio pra
džioj kas t ik gali atvažiuoja į 
Vilnių — susitikimą su „senai
siais" ir dabartiniais ramu vis
kiais. Daugelio jau ir vaikai spėjo 
ūgtelti. Būsimi ramuviškiai — 
nes jie iš tėvų jau išmoko klubo 
dainas, šokius, kadangi tėvai 
vežasi juos į ekspedicijas, moko 
kraštotyros darbo. 

Latviai rašytojai už Lietuvą 
Tragiškiems, dramatiškiems 

įvykiams Lietuvoje besivystant, 
Latvių rašytojų sąjunga tremty
je ėmėsi iniciatyvos apeliuoti 
laiškais į įvairias Amerikos insti
tucijas Lietuvos ir kitų dviejų 
Baltijos šalių labui. Tų laiškų 
nuorašus Latvių rašytojų sąjun
gos valdyba atsiuntė dr. Rimvy
dui Šilbajoriui. Ta proga Latvių 
rašytojų sąjungos vardu jos pir
mininkas dr. Karlis Zvejnieks dr. 
Rimvydui Šilbajoriui parašė laiš
ką, kuris, nors adresuotas jam as
meniškai, yra aiškiai skiltas 
aplamai lietuvių visuomenei. 
Laiškas, išverstas į lietuvių 
kalbą, skamba šitaip: 

1990.1V.24 
Broli lietuvi1 

Per Jus siunčiu Lietuvai ir visai 
lietuvių tautai solidarumo pareiš
kimą su Jūsų pastangomis, sie
kiant laisvės ir nepriklausomybės. 
Mes, latvių rašytojai tremtyje, 
esame su Jumis! Labiau negu bet 

kada, mums reikia laikytis kar
tu, nes mūsų laisvės ilgesys yra 
neužslopinamas, ir jo liepsnos 
negali prigesti mūsų žemėse, ko
munistų tironijoj. Tironai kris, 
kaip jie jau krito daugelyje vals
tybių, ir laisva Lietuva, lygiai 
kaip ir laisva Latvija ir Estija, 
prisikels išdidžios ir nepriklau
somos laisvų tautų šeimoje. 

Būkit tvirti ir išlaikykit' 
Karlis Zvejnieks 

Latvių rašytojų sąjungos 
(LARĄ) pirmininkas 

Atsižvelgiant į šias Latvių rašy
tojų sąjungos pastangas mūsų tė
vynės naudai, būtų gerai, kad, 
pavyzdžiui, Lietuvių rašytojų 
draugija ar ir paskiri asmenys 
latviams rašytojams padėkotų ir 
savo ruožtu išreikštų solidarumą 
su Latvijos siekimu nepriklauso
mybės. Latvių rašytojų sąjungos 
pirmininko adresas yra šis: 
Dr. Karlis Zvejnieks 
1123 North Third Street 
Aberdeen, South Dakota, 57401 

Edita Nazaraitė 

Riksmas 
Sdmonton. Canada 1987 

Pastebėjusios pilkėjantį priešaušrio dangų, 
žvaigždės išsilaksto Pilkuma tolydžio plečiasi, 
šviesėja iki šalto metalinio žėrėjimo. Ryt
metinis dangus — iš kosmoso įsiveržusi plieno 
lava. Plieniniu dangumi drykteli riksmas — 
pirmas aušros raudonis. 

Ji. dar pusiau tebemiegant!, jaučia, kaip 
plieninis švintančio ryto tvanas plūsta pro 
langą; stiklai sutrupa į šipulius, sukrenta ant 
grindų, džeržgia. nedarniai skimbčioja lyg 
daužomos išgerto šampano taurės — už mirtį 

Plieninis švintančio ryto siaubas įsiveržia 
t kambarį, lipa ant Jos rašomojo stalo, ant Jos 
lovos, jis tuoj Ją sumindys, sutryps, sunaikins... 

... bet nuaidi riksmas. Už sienos. Kurva' 
Kurva! Rusiški keiksmai išbaubiami tarytum 
ne iš žmogaus gerkles, o iš pabaisos Plieninis 
rytmečio baubas bėga iš kambario: dūžta langų 
stiklai, ir rūškaną, plieninę dangaus spalvą 
perskrodžia šiurpus, iš devintojo aukšto 
išmetamos moters klyksmas Aplinkui styp-
santys blokiniai namai sužmogeja: languose 
žiebiasi geltonos šviesos, išnyra juodi ste
binčiųjų siluetai, jie suakmenėja - jie stebi 
ant šaligatvio ištiškusią moterį. Iš viršaus jos 
kūnas atrodo kaip rožes žiedas: balti, rausvi 
žiedlapiai, pakraščiuose raudoni 

Ji, nemaloniai pažadinta, išeina iš balkono 
Virtuvėje dar tamsu, šaldytuvas it vaiduoklis 

Ji, jaunoji mokytoja, skuba šaligatviu link 
troleibusų stoteles Ten juoduoja minia, 
dulkiant plieno spalvos lietui Dauguma be 
lietsargių Aplyti blokiniai namai pilki kaip 
tyčia, lyg kam kerštautų. Šaligatviai ir gatve 
pilki, laukiančiųjų veidai pilki, rūbai be 
spalviai Ji nesistebi dingusiomis ««palvfimis. Ji. 

jaunoji mokytoja, neprisimena spalvų, nes 
niekada nebuvo jų mačiusi. Spalvotą ar 
bespalvį — gyvenimą reikia nugyventi, niekur 
nepasidėsi. Ji. jaunoji mokytoja, tai supranta 
ir stengiasi įsibrauti į sausakimšą troleibusą. 
Nepavyksta, Ją nustumia stiprūs vyrai pilko
mis eilutėmis, plieno spalvos akimis. 

Išlipo iš pergrūsto rytinio troleibuso 
suplėšytom kojinėm. Dieve, kaipgi reikės 
pasirodyti mokiniams9 Jie jau nebesidomės 
lietuvių literatūros klasikais, jie žiūrės į mano 
suplėšytas kojines, tokias brangias ir tokias 
nepatvarias. Ji pusbalsiu taria: visa laimė, kad 
išlipau iš troleibuso neprivemtom kišenėm. 

Nuo seno namo sienos šypsosi milžiniškas 
Vado portretas. Jis spalvotas ir pagyvina niūrų 
miesto snaudimą. nes aplink niekas nesišypso, 
visi susiraukę, sakytum, sutartinai. Kurių 
galų šiandien ieškau spalvos, klausia savęs Ji, 
stebėdama niauriai juodas, rudas ir mėlynas 
mokiniu uniformas. Pertraukos metu mokiniai 
verčiami vaikščioti tvarkingu rateliu didžiulia
me mokyklos koridoriuje. Uniformuoti ir 
rateliu — kaip kalėjime. Ji krūpteli nuo tos 
minties. Pro aukštus langus tebesrūva plieno 
spalva, dangus ne nemano keistis. Koridorius 
išklotas pilkais linoleumo kvadratais, nuo 
sienos šypso Vadas 

Viena mokine pareiškia, kad ji nemėgsta 
patetiškos poezijos. Ji, jaunoji mokytoja, nori 
šokti ir bėgti iš klasės lauk, nes ir J i ne
apkenčia tokios poezijos, bet Ji yra viso labo 
tik mokytoja, kuriai nuo pat pirmųjų dienos 
žingsnių šypsosi Vadas, Ji niekur nepasislėps 
nuo jo visaapimančio šypsnio. Ji nesulįs į 
žemes gyva. Vadas visur Ją lydi šypsniu, tai 
tik dangus toks užsispyręs, plieno spalvos, 
neprašvintantis ir nenešiojantis saulės gemalo, 
o kuo čia dėta J i , jaunoji mokytoja0 J i lieka 
klasėje, išeina mokine Plieno spalvos dangumi 
nuskamba riksmas Mokiniai snaudžia. Ji . 
jaunoji mokytoja — taip pat 

Ji sunkiai ats idūsta, pažiūri į savo 

nudėvėtus tamsius batelius. Ir už ką reikės 
nusipirkti naujus? Kaip gera ir ramu, nereikia 
jaudintis . Ji žino. jog alga niekuomet 
nepadidės, o vargas ir skurdas — du amžini 
įsūniai, iki pabaigos 

Ji eina mokyklos koridoriumi. Ją pasiveja 
direktorius. 

— Ar jūs žinote, kad jūsų mokinė lanko 
bažnyčią? 

Ne, Ji . jaunoji mokytoja, dar nepratusi 
domėtis asmeniniu moksleivių gyvenimu. 

— Suraskite laiko, nueikite į jos namus, 
pakalbėkite su tėvais Auklėkite. 

Direktorius vilki pilka eilute, jo akys žėri 
šalta plieno spalva. Jis nusišypso — beveik 
kaip Vadas, tik atlaidumo gal mažiau jo 
šypsny 

Jai, jaunajai mokytojai ir nepublikuojamai 
rašytojai, darosi graudi Ji nekenčia mokyklos, 
bet nėra kam to pasakyti. 

Ji važiuoja į leidykla, nes vakar skambino, 
liepė ateiti, atsiimti rankraštį. Lietus ne-
bedulkia, matyt, sulipo į medžių viršūnes ir 
nuo jų dabar šelmiškai kapsi Jam vienam, tam 
lietui, norisi išdykau:;, o visi kiti aplink 
rūškani, apsiniaukę Nors troleibusai popiete 
neperkimšti, bet Jai nesinori važiuoti. Ji eina, 
dairosi į tuščias vitrinas, kuriose temato 
apgailėtiną savo pačios atspindį. Gatvėje 
daugėja praeivių, jįe tempia rezgines su 
žemėtom bulvėm, su g>vais. tebešokinėjančiais 
karpiais, kantriai stovi Igose eilėse. Moterys 
nešasi po du tris sietelius. Ją eisena sunki, 
mamutiška. Jų batu užkulniai apspurę, lūpos 
nedažytos, plaukai n-: ipestingai paleisti. Jų 
veiduose nematyti nei meilės, nei pykčio, nei 
maišto, nei pritar;m,i tik keistas, plieno 
spalvos nebylumas. 

Ji prieina prospektą sankryžą — judriausią 
miesto vietą. Universa ;:ies parduotuves durys 
nesiliauja varstomos Aplįrk zuja moterys su 
nešuliais, pravažuioiančius automobilius 
vairuoja vyrai 

Tarp susirūpinusių praeivių kojų Ji , 
nepublikuojama rašytoja, pastebi ant ša
ligatvio gulintį moters lavoną. Jis pridengtas 
rudu, sulamdytu popieriumi. Kitoje gatvės 
pusėje, nedidelėje aikštėje, stovi paminklas 
svetimtaučiui, išvadavusiam Jos, nepublikuo
jamos rašytojos, ir Jos tautos sostinę. Gyvų 
gėlių vainikas dengia užrašą, kuriame visa 
tauta dėkoja išvaduotojui už atneštą laisvę. 

Susikrimtę praeiviai, rodos, nepastebi nei 
moters lavono po rudu popieriumi, nei savo 
pačių padėkos išvaduotojui po šviežių gėlių 
vainiku, nei Jos, suvargusios mokytojos, nei 
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katastrofiškai pilko dangaus. Rodos, ir riksmo, 
rėžiančio plieno spalvos dangų, negirdi. Kiek
vienas labai užsiėmęs savimi. 

Redaktorius visiškai nepanašus į inkvizi
torių, jis simpatingas, šviesia barzdele, 
pliktelėjęs ir šypsosi, na, ne visai, bet beveik 
kaip Vadas. Tikriausiai mokosi šypsenos iš 
Vado portreto, kabančio virš rašomojo stalo, 
spėlioja Ji, atstumta kūrėja. Redaktorius kalba 
be pertrūkio, sklandžiai nieko nepasakydamas 
ir kartu ištardamas NE. 

Ji , amžina mokyklos vergė, lipa laiptais 
žemyn, trenkia leidyklos durimis — ar išdrįs 
dar kada jas atverti po tiekos žodžių: sukapotų, 
aštrių, žeidžiančių, žudančių. Ji eina į 
valgyklą, prašo kavos, dešrelių, jas reikia 
suvalgyti, bet Jai, paniekintai, su amžinu an
tausiu ant skruosto. Jai norisi vemti. 

Priešais sėdi mėlynanosis, šleikščiai 
dvokiantis degtine. Mėlynanosis atšipaiaiduo 
ja, nesivaržydamas nusiriaugėja. ima rakinėti 
dantis, paskui kuistis nosyje. Ji. amžina 
mokyklos vergė, žiūri į nesuvalgytą dešrelę 
lėkštėje — ta dešrelė labai neskani, kava 
bekvapė. Ji žiūri į mėlynanosį nustebusi, nes 
jis šypsosi: nuoširdžiai, kvailai, beveik bu
kaprotiškai. Kampe kažkas skaito laikraštį, 
iš laikraščio šypsosi Vadas, po pačiu savo 
paties lozungu. 

Ji pašoka ir bėga į gatve, ieško taksi, jo 
nėra. Dangus tiek pat pilkas, kažkur pakrašty 
lyg ir j trūkęs, ten šviesėliau. Taksi nematyti. 
Ji nori važiuoti ir kuo skubiau, laiko nėra. Ji 
turi aplankyti ją, trijų poezijos knygų autorę, 
ją, ramiai vaikštinėjančią durnyno kiemu. 
Nėra taksi, nėra laiko. 

Geltonas kvadratinis autobusas vos ropš
čiasi įkalnėn. Vienintelė važinėjanti geltona 
spalva, kelių saulėgrąža. Autobusas pustuštis, 
ir Ji , sutrypta ir paniekinta, atsigauna, nebe 
jausdama, kad kažkas veržiasi, plūsta, brau
nasi į Jos gyvenimą, į Jos rašinius. į Jos 
kambarėlį. į Jos neprivemtas kišenes. 

., 
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Antano Jasmanto poezija IŠ ANTANO JASMANTO POEZIJOS 
J U L I U S K E L E R A S 

Lietuvių filosofus traukė ir 
tebetraukia ne vien teorinis 
žinojimas, sistemingi profesiniai 
tyrinėjimai, racionalus filosofinis 
mąstymas. Prieš Antrąjį pasauli
nį karą Pranas Kuraitis rašė 
pasakėčias, Levas Karsavinas — 
sonetus, talentingas Vosyliaus 
Sezemano studentas Vytautas 
Mačernis išgarsėjo kaip poetas. 

Antano Jasmanto (Antano Ma
ceinos) poezija tyliai priglunda 
prie Jurgio Baltrušaičio ir Vinco 
Mykolaičio-Putino poetinės tradi
cijos, kurią būtų galima įvardinti 
kaip meną - auką, orientuotą ne 
savitikslei formų kūrybai ar ban
dymui sutverti personalinį savo 
kaip autoriaus mitą, bet skirtą 
skausmingam siekimui sukurti 
savo asmenybę kaip aukščiausių 
vertybių realizatorę ir dovanoti ją 
tautai. Taip Jurgis Baltrušaitis 
suvokė aukščiausiąją meno pa
kopą, iškylančią virš meno -
žaidimo ir meno - pažinimo, pa
brėždamas unikalią kiekvienos 
meninės individualybės raidą, 
privalančią vystytis pagal pri
gimtį ir polinkius. 

„... Tik šita paslaptinga meno 
kūriny plazdanti gyva dvasia 
išskiria meną iš visos eilės kitų 
žmogaus veikimo sričių — ir iš 
bedvasio pseudomeno — ir iš 
tobulo, gražaus, bet amatininkiš
ko virtuoziškumo", teigė Vincas 
Mykolaitis-Putinas straipsnyje 
„Menas. Meno kritika. Meno kri
tikos žurnalas ir visuomenė", 
publikuotame žurnale Meno 
kultūra (1928, Nr. 4, pp. 9-11). To
ji plazdanti gyva dvasia, kurioje 
itin ryški žemiško grožio ir Dievo 
tiesos neišskiriamybė, akivaizdi 
ir Antano Jasmanto poezijoje, 
kurią veikiausiai kiek slegia 
filosofo Antano Maceinos garbė. 
Antano Jasmanto poetinę kūrybą 
palikdama lyg ir šešėlyje. Kita 
vertus, tas šešėlis bene reika
lingiausia aplinkybė Antano 
Jasmanto tipo poetui, pripa
žįstančiam tylią, galima būtų 
sakyti, vidinio gyvenimo, auką, o 
ne garsų, rėksmingą aukojimą, 
kuriame svarbi ne tiek pati auka 
kaip egzistencinis ištikimybės 
savajam „aš" etinis judesys, kiek 
išorinis ritualas, netampąs vidine 
žmogaus būtinybe, paremta gi
liaisiais įsitikinimais. 

Antanas Maceina (1906-1987) 

Antano Jasmanto poezijoje 
išorybės, pretenzijos atkreipti 
dėmesį ar parblokšti skaitant^} 
kokiom nors novacijom, siekiant 
sukurti naują poetinę tradiciją, 
nerasime. Išorinis pasaulis esti 
t ik tam, kad paliudytų, kokie 
skaudūs, bet ne mažiau ir gražūs 
y ra sielos horizontai, kokios 
akinančios Dievo apraiškos spin 
di žemėje, paprasčiausiuose daik
tuose ar reiškiniuose. Todėl šioje 
poezijoje dažniausi ŽOOŽHM yra 
kartu ir kasdieninės žmogaus ap
linkos žodžiai — rytas, kūdikis, 
namai , ruduo, šalna, takas . 
durys, vėjas, kambarys, metai, 
kūnas. žemė. Tiesa, psichologi-
nės ir filosofinės kategorijos — 
džiaugsmas, liūdesys, ilgesys, 
troškulys, kančia ir ypač prasmė, 
būtis, nebūtis — bei teologinė 
ar biblinė leksika — Viešpats. 
Kūrėjas, Atpirkėjas, nukryžiavi
mas, Aukščiausia valia, malda. 
Kūčių eglute. Sulamite. Jeruzalė. 

Vytauto Maželio nuotrauka 

Galilėja, Adventas, dies irae, diet 
Ule — irgi tampa Jasmanto 
lyrikos savitumo formantais, lei
džiančiais šią lyriką priskirti 
krikščioniškajam egzistencializ
mo sparnui. 

..Poetai yra dieviškų pėdsaku 
sergėtojai"'. — teigė Antanas Ma
ceina, parafrazuodamas Martin 
Heidegger'io mintį. „Būti poetu 
vargingą metą reiškia stebėti 
pabėgusių dievu pėdsakus'" 
'Aidai. 1950, Nr. 3. p. 446). 
ieškodamas pasaulio istorijoje 
pranykusio dvasingumo ir die
viškumo atšvaitu, poetas privalo 
dainuoti Dievui, nes, pasak Ma
ceinos. „Poetas yra ne tik Dievo 
šauklys. Jis yra ir žmogaus 
šauklys. Ir kaip tik todėl jis 
šaukia žmogų, kad gieda Dievą" 
<Aidai, ten pat'. 

Žmogus Jasmanto poezijoje 
nėra sutrikęs, rezignuojantis ar 
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BARE 

Išsiskleis tvanki naktis 
Be žvaigždžių, be vėjo: 
Žiburėliai nusagstys 
Laukiančias namų duris 
Meilės pardavėjų. 

Ir būgnelis sududens 
Čigonaitės rankoj, 
Stūgaus fleitos ir trilens 
Tarsi švilpesiai rudens 
Meilės šokį trankų. 

Užu lango tamsa raus 
Kaip veidai vualyj. 
Prie staliuko susiglaus 
Šaltam gintare alaus 
Damos ir karaliai. 

Žvangios taurės sudindės, 
Kad susiderėjo. 
Ir šilkuos senos kėdės 
Pirktos šypsenos spindės 
Liūdesiu rugsėjo 

LOPŠINĖ 

Mik. mažutis pievų pūke! 
Mik su žemele kartu! 
Merkias kloniai apsiūkę. 
Užsimerk ir tu! 

Ežere varpai nutilę 
Lig aušros neberaudos. 
Nebesiųs i gelme gilią 
Užkeiktos maldos 

Mik, mažutis pieių pūke! 
Mik su užkeiktais kartu! 
Merkias pievos apsiūkę. 
Užsimerk ir tu! 

Piktos laumės nupenėjo 
Žvakeles paežerės 
Tu pakviesk žvaigždžių Sėjėją 
Tegu šiąnak' sužėrės 

Aukso rasos vandenyse. 
Aukso rasos ant javų. 
Te šią naktį nrsšvysim 
Ašarų tavų! 

Mik. mažutis p-evų pūke! 
Mik su ašarnr*, kartu! 
Merkias klonu: apsiūkę, 
Užsimerk ir tu! 

ŠEŠĖLIO SONETAS 

Tai mūs atodūsių paklydę vėjai 
Tave čia buvo užgesinę. 
Atėjo vakaras, ir, sako, suspindėjai 
Lyg vabalėlis sunkiame kemsyne 

Tu mūs būtyj. Vidurnaktis artėja. 
Sugrįžo paukščiai nuo lizdų nutolę. 
Susiglaudė delnai, pabaigę sėją. 
Žiogeliai šaukiasi po žolę. 

Ir aš kartu išeiti pasikėliau. 
Tiktai Tavęs, kodėl Tavęs man nematyti? 
Kažkas čia, sako, švyti, 

Kažkas Čia pat prie mano kojų. 
Tai aš, turbūt, savu šešėliu 
Tave užstoju. 

ASPERGES 

Šakelę beržo pasiėmęs 
Tu pašlakstyk mane 
Rasa rytmetine, 
Kad dingtų visos mano dėmės 
Ir būčiau baltas 
Kaip drobės ritimėlis. 

Tik nevėluok! Jau sparčiai kyla 
Mūs saulė vis aukščiau. 
O pievoje mačiau, 
Kaip nuo žolės lašeliai dyla: 
Greit viskas bus čia pilka ir išdegę. 

RŪPINTOJĖLIS 

Mažutis mano Dievulėli' 
Kodėl toks nusiminęs rymai? 
Tik pažiūrėk: tie mūs arimai 
Aplinkui taip gražiai sužėlę, 
O ant kelių balutės spindi 
Lyg veidrodėliai. 
Kaip dūmas kils tuoj vasarojus, 
Kvepės kaitra įsidienojus. 
Ar ką gražesnio būtum išrymojęs, 
Mažutis mano Dievulėli? 

SAULĖTEKIS 

Saulė teka. Pievų rūko 
Kamuoliukai tingiai kelias. 
A, tai Viešpatis Senelis 
Pirmą pypkę užsirūko. 

Kai pakrapšto, byra spiečiai 
Žiežirbėlių jam prie kojų 
Ir rasose mūs šilojų 
Tūkstančiais ugnelių šviečia. 

Durnyno tvora skysta, bet vartai solidūs. 
Pastatų virtinė be tvarkos išsidraikiusi po visą 
teritoriją. Pakiemiais vėjas gainioja sausas 
žoles. J i eina lėtai, dairydamasi į aklus namų 
langus ir galvodama apie tuos, čia gyvenančius 
— laikinai ir amžinai. Kadais geltonos mūrų 
sienos pajuodusios, langų rėmai nuo pastatymo 
nedažyti, apsususių medžių viršūnėse it 
pablūdusios krankia varnos. Prošal pratursena 
nutukusios medicinos seserys, nešdamos 
milžinišką, sunkų katilą su šlykščia buiza — 
pietūs ligoniams. Katilas metalinis, plieno 
sparvos, ligoninės takeliai dulkių spalvos, var
nos juodos. Ji, ieškančioji paguodos, išsigąsta. 
nejučia ieško portreto su besišypsančiu Vadu 
— kaip išsigelbėjimo — bet jo nematyti. 

Poetė, trijų knygų autorė, sėdi ant be
spalvio, apsilaupiusio suolelio ir žiūri į nieką 
erdvėje. Nedidelės durnyno aikštelės nugulu
sios laukinėmis žolėmis, gėlių nėra ir nėra kam 
jų sodinti. 

Poetė jaučia Ją, jaunąją mokytoją, sėdint 
šalia ir pirmoji prabyla, tebežiūrėdama niekui 
į akis: 

— Žinau, redaktorius man sakė — tavo 
knyga NEPRAEIS. Smulkų tinklą praeina 
mailius, dideles žuvis pagauna ir nudobia, 
sukiša druskon. 

— Ar savaitgaly aplankė sūnelis? — Ji. 
nepublikuojama rašytoja, stengiasi tolti nuo 
skaudulio. 

— Ne. Motinai sunku važinėti su mažu 
vaiku: autobusai pilni, dažnai nėr vietos 
atsisėsti. Tame mažame miestelyje jiems 
ramiau, čia nėra kas veikti. 

Poetės, trijų knygų autorės , balsas 
užsikerta, per baltą veido ovalą rieda didelės 
ašaros. Ji panaši į verkiantį mėnulį. 

— O jis? Ar bent jau vaiku pasidomi? — 
negailėdama verkiančio mėnulio, klausia Ji, 
jaunoji mokytoja. 

— Jo nematėme jau treji metai, pamiršau, 
kaip atrodo, prisiminti irgi nenoriu. Tu geriau 

pažiūrėk į tuos praeinančius žmones 
Jiedvi stebi praeinančias moteris su 

vaikais, pavienius vyrus. Jie visi susigūžę, 
panašūs į viduramžiškas, užsibarikadavusias 
tvirtoves — tik padegta dervą pilk. 

— Tu tik pažiūrėk. - vėl prabyla Poetė, 
verkiantis mėnulis, - kaip jie visi nagais ir 
dantimis įsikabinę į savo gyvybes, kaip bijo jas 
prarasti. Tai. regis, vienintele likusi vertybe, 
nieko daugiau: nei orumo, nei garbės, nei 
laisvės, nei tikėjimo, nei meilės Net vilties 
jiems jau nebereikia. Svarbu nugyventi 
gyvenimą — valgantį, dergiantį besidauginan 
tį. Niekas negalvoja apie mirtį, ji irgi turi 
orumą O juk su saule negyvens. 

Ji, atstumtoji rašytoja, durnyno kieme 
pamato einantį žinomą dailininką. Jis 
pasirėmęs į žmonos ranką, žmona liesutė, 
melsva. Žolėje mėtosi nuorūkos. 

— Ar tu girdi tą riksmą, vibruojanti per 
visą dangų? — po pauzės išdrįsta prabilti Ji, 
amžinr. mokyklos vrgė. 

— Girdžiu Dėl to mano ketvirtoji knyga 
niekados nebus išspausdinta. Redaktorius 
sakė, kad NEPRAEIS. Tai tos likusios 
didžiosios poezijos žuvys, stimpančios tinkle, 
kuriuo buvo košiami anų trijų knygų eilė 
raščiai. Ketvirtosios eilės apie tą riksmą. 

— Nejaugi tik mes jį girdime? O redakto 
nus . o alkoholikai, o visi kiti? 

— Riksmą jie VISI girdėjo nuo pat pradžių, 
bet riksmas nesiliovė, ir jie apsiprato: jų ausys 
prisitaikė negirdėti girdint. Mane kartais 
apima negeros mintys, — Poetės balsas su 
trūkinėja. 

Virpančiais pirštais ji lygina pižamos 
raukšles. 

— Kartais pagalvoju, kad tauta ištinka 
toks likimas, kokio ji pati užsitarnauja. 

— Nereikia savęs taip kaltinti. - krūpteli 
Ji, jaunoji mokytoja, o Poetės veidas dar labiau 
išbąla, ji tęsia: 

— Kai negali apkaltinti stipresnio, imi 

Vyrgydytojas. Jo 
- aklo nėra, jis visas 
lonais mėsingais 
impos ir žvitriai 

tgpL 
verkiantį mėnulį, 
naino į laukinio 

toja, nusipurto. Ją 
- :is, kumščiai patys 
rėksta. 

ūdyti save. Kažkam kaltes naštą reikia su 
versti, kaltė niekada nebuvo pamestinukė: ją 
kažkas turi nešioti, glau -' puoselėti, maitin
ti, kad nenusprogtų. 

Takeliu praėjo durn> 
galva suaugusi su pečiai.-
panašus į skilandį, r? 
skruostais, jo rankos 
mosuojančios į priekį ir 

Poetė jau nebepana-
jos akių blizgesys per 
žvėriuko šuolį. 

— Tas durnyno Vyre-d/tojas, kai ateinu } 
jo kabinetą pokalbiais iupinėja mane už 
krūtų. 

Ji, nepublikuojama 
užlieja labai vaikiškas 
gniaužiasi, tarpupirščia 

— Nesileisk, - p- - ^ia pro sučiauptas 
lūpas. 

— Pirmą kartą pr 
sanitarai, atidarė dur -
surišo. Nedavė valgyt: "• 
trečią, ketvirtą kartą 
mane įveikė. Ne išdidų 
taip bjauriuosi savim. 
paskutiniųjų laikosi js'.l 

Ji, jaunoji mokytoja 
Poetė yra trijų knygų <•• 
vaiko reikia gyventi. Po 
juokia, negeros juodom i 
akių ir balso. Aiškina ; 
motina, nes ji pati • 
aprūpinti paprasčiausio 
rūbais. O meile? Nesu*;; 
ja. Poetė laiminga. < 
močiutę, antraip augt . 
vaikas nemokomas ju> i 
kaip lankas, prieš išša 
širdį. Ne, ne, jos va-
globiamas mylinčių, te t 
bet rūpestingų ranki. 

Vėl ima dulkti li<' 

PĖDSAKAI 

O Viešpatie, ar Tu gi nežinojai, 
Kad mūsų lygumose snigs ir lis? 
Kodėl nepasakei Tu savo kojai 
Įmint giliau, o ne prabėgt paskubomis? 

Dabar, kai Tavo pėdsakų neliko, 
Nors imtų vytis ir Šimtai skalikų, 
Jie tiktai ašaras nuo mūsų skruostų 
Ir klumpių pėdas molyje užuostų. 

Bet jeigu kartais, pąjūrin nuėjęs, 
Paršauktum Baltijon savuosius vėjus, 
Gal sūkuriai įtūžusių jos srautų 
Tave mums vabalėliu gintare išplautų. 

DUONA IR VYNAS 

Tu atėjai, prisėdai ir tylėjai. 
O Pranašu Tave vadina. 
Išvaikštinėjęs Palestiną, 
Ką parnešei Tu mūsų sėjai? 
Tu atėjai, sėdėjai ir tylėjai. 

Šeimyna renkasi prie ilgo stalo 
Ir raiko kepalėlį paskutini 
Senelių kojos jau seniai sutinę, 
O vasarojus vis dar nenubalo. 
Šeimyna nekantri prie ilgo stalo. 

Prislink arčiau! Ir Tu išalkęs. 
Tai kas, kad kepalėlis papelėjęs, 
Mūs lūšnoje vis švaistos drėgnas vėjas 
Ir byra nuo lubų pageltę kalkės. 
Bet prisislink arčiau! Ir Tu išalkęs. 

Neturim vyno. Laimink duoną! 
Juk Pranašu Tave vadina. 
Išvaikštinėjęs Palestiną, 
Užeik į tuštutėlį mūsų kluoną 
Ir mūsų ašaras paversk į vyną 

PRANAŠYSTĖ 

Bus, bus mūsų žemėj vėlei 
Bus pavasaris, ir vyturėliai 
Nuo grumstelių suskardens. 
Vėjo verpstės saulės gijom 
Vėl priverps žiedų lelijom 
Ant nudžiugusio vandens 

Paupiais palinkę karklai tiesis. 
Irsis dangumi valtelės šviesios. 
Irsis pūko ežeruos. 
Sunkios gervės supsis ore, 
O sodybos kaip altoriai • 
Aukso žvakėm sužėruos. 

Bus, bus mūsų žemėj vėlei — 
Mūsų kryžkelių rūpintojėliai 
Vėlei bus pas mus svečiuos. 

jau šaukti. Atėjo 
">e rankenų, mane 
p pat buvo ir antrą, 
bai sulysau, badas 
ts, bet alkis. Todėl 
r visais, kurie iš 
ę į savo gyvybes. 
tuo nesutinka. Juk 

: rė, yra motina, dėl 
• sarkastiškai nusi-
irbos pasipila išjos 

i vaiką auginanti jos 
rinti iš ko mažylį 
būtinybėm: maistu, 

- i Ji, jaunoji mokyto-
sūnus turi bent 

įkų namuose, o ten 
: 3, ten jis įsitempęs 

tas strėlę į paukščio 
mokosi meilės, jis 
r senų, nuvargintų, 

'oete reikia palydėti 
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Akvarele ir miari technika, 30* i 22 V 

Ii u**uvių dailininkų „Parodo* 'M* per IV Kultnrot 
konereaą Toronte 1M8 m. birtoUo S4-S? d 

iki jos palatos. Koridorius ilgas kaip į 
beprotybę vedantis tunelis. It gyvos šmėklos 
slampinėja ligoniai, apvilkti suskalbtom 
pižamom, susivėlusiais, tamsiais apsiaustais. 
Grindys medinės, girgždančios ir šaltos, langų 
stiklas nešvarus, matinis. Koridoriaus gale 
kabo paveikslas. Ji, nepublikuojama rašytoja, 
sustoja, apimta siaubo: paveikslas juodas, 
kažkokios užakusios balos, pelkės, o dangus, 
regis, pilnas sutraiškytų mėsgalių — ne 
debesų Paveikslas, varantis į neviltį, į šoką. 
Poetė jo nemato, ji sakosi niekada nežiūrinti 
j tą pamišėlių peizažą. Ji, jaunoji mokytoja. 

neiškenčia. Kaip tyčia pro jas praeina Vyr
gydytojas. 

— Kodėl kabinate ant sienos tokius į 
depresiją varančius paveikslus? Nuo jų ir 
sveikam susirgti galima. 

Vyrgydytojas nužvelgia Ją, pasmerktą 
rašytoją, it potencialią ligonę. Jo mėsingi 
skruostai išsitempia, lūpos panašios į popierinę 
iškarpą. Jis greitakalbe sududena: 

— Tai pačių ligonių kūryba. Jiems ji tokia 
patinka. Mes visi didžiuojamės. 

Vyrgydytojas nuplevėsuoja koridoriumi 
nelyginant pamėkliška, balta kapituliavimo 
vėliava. Ji, pavargusi ir be vilties, atsisveikina 
su Poete, trijų poezijos knygų autore 

Lauke lyja. Ji neturi skėčio, nei lietpalčio, 
tik atmestą rankraštį, kurį užsideda ant 
galvos, kad neperšlaptų. Stovi gatvėje, laukia 
autobuso. Jai, vienišai ir sulytai, dar priedo 
šalta, Ji dreba, kalena dantimis. Autobusai 
atvažiuoja kas pusvalandį. Lietus šnara, bet 
monotoniškas jo kuždesys nenustelbia riksmo, 
nuvilnijančio dangaus pakraščiais. 

Pro nešvariu vandeniu apipurkštus auto 
buso langus Ji, alkana ir pervargusi, išvysta 
pažįstamus, bet tebebauginančius. vienodus 
blokinių namų siluetus. Besieliai stačia
kampiai tirpsta vakaro miglose, bet kur ne kur 
jau šviečia geltoni langų kvadratai. Žmonių 
siluetų nematyti, užuolaidos rūpestingai 
užtrauktos. 

Ją, niekam nereikalingą rašytoją, krečia 
drebulys, rūbai drėgni ir bjauriai limpa prie 
tirtančio kūno, bet vi9 vien reikia nueit į 
parduotuvę, nusipirkti duonos. Dešros jau 
nebebus - vakaras, kiaušinių irgi — atveža tik 
dukart savaitėje. Gal bus kefyro, su juoda 
duona skanu. 

Tuščios maisto parduotuvės vitrinos spin 
duliuoja tradiciškai graudžią šviesą Antrame 
pastato aukšte vaistinė. Prie pat parduotuves 
durų, šalia laiptelių keistai susmukęs žmogus 
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Tomas Venclova 
Lenkijoje ir Čekoslovakijoje 

Šių metų gegužės 16-birželio 
18 dieną rašytojas ir Yale univer
siteto profesorius Tomas Venclo
va praleido Lenkijoje, kur jį buvo 
pakvietęs Krokuvos Jogailos uni
versitetas su paskaitomis apie 
Lietuvą ir lietuvių literatūrą. 
Venclova taip pat turėjo Lenkijoje 
du poezijos vakarus (Krokuvoje, 
Jogailos universiteto didžiojoje 
auloje, ir Varšuvoje, lenkų PEN 
klubo patalpose) ir viešą diskusiją 
su Czeslaw Miioaz'u apie lietuvių 
ir lenkų santykius praeityje ir 
dabar. 

Lenkijos spauda paskelbė net 
keliolika interview su Tomu 
Venclova, iš kurių pažymėtinas 
platus interview svarbiausiame 
to krašto katalikų savaitraštyje 
Tygodnik Powszechny (gegužės 
20) ir kitas — Solidarumo laikraš
tyje Gazeta Vfyborcza (birželio 5). 
Jis taip pat keletą kartų pasirodė 
Lenkijos televizijoje, kurios lai

dos yra matomos ir Lietuvoje. 
Populiariausias lenkų savait
raštis Przekrdj (birželio 10) skyrė 
lietuvių rašytojo vizitui visą 
puslapį. Mokslinis žurnalas Teks-
ty šių metų Nr. 3 spausdina pla
toką Tomo Venclovos straipsnį 
„Lietuvių literatūros ABC", kur 
daug vietos skiriama ir išeivijos 
rašytojams. 

Iš Lenkijos Tomas Venclova 
planavo aplankyti Lietuvą, bet, 
kaip ir dauguma išeivių, tais 
blokados laikais negavo vizos 
Todėl vietoje Lietuvos jis trumpai 
apsilankė Čekoslovakijoje, kur 
susitiko su Prahos rašytojais ir 
baltistais. 

Grįžęs į JAV, Tomas Venclova 
kitą dieną išvyko į AABS (Asso-
ciation for the Advancement of 
Baltic Studies) konferenciją Seat 
tie, Washington, kurioje dvejiems 
metams perėmė AABS pirmi
ninko pareigas. 

Lietuvos laisvės lyga apeliuoja 
į Nobelio premijų laureatus 

Lietuvos laisvės lygos tarybos 
atstovybė Vakaruose 25 Nobelio 
premijų laureatams pasiuntė 
tokio turinio laišką: 

Penkiasdešimt metų Sovietų Są
jungos pavergta ir per tą laiką 
praradusi beveik trečdalį savo 
gyventojų, lietuvių tauta 1990 m. 
vasario mėn. 24 d. turėjo laisvus, 
demokratinius rinkimus. Naujai 
išrinktasis parlamentas kovo 11 
dieną nubalsavo panaikinti Hit-
lerio-Stalino pakto gėdingas pa
sekmes ir paskelbė Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą. 

Hitlerio-Stalino paktas buvo 
pripažintas neteisėtu net naujojo 
Sovietų Sąjungos parlamento. 
Todėl Baltijos šalių Sovietų 
Sąjungos okupacijai privalo būti 
galas, ir Lietuva, Latvija bei Esti
ja turi atgauti nepriklausomybę 
tuoj pat ir besąlygiškai. Tuo tar
pu pono Gorbačiovo reakcija buvo 
ultimatumai Lietuvai, reika
laujantys, kad nepriklausomybės 
atstatymo aktas būtų atšauktas. 
Pagaliau jis \vedė Lietuvai ir 

smaugiančią ekonomine, blokada. 
Mes kreipiamės į Jus, kaip * No

belio premijos laureatą, padėti 
Lietuvai jos taikingoje kovoje už 
laisve. 

Laišką pasirašo: dr. Algirdas 
Statkevičius, dr. Kazys Ėringis ir 
inž. Antanas Kalanta. 

Laiškas buvo išsiųstas Šiems 
Nobelio premijų laureatams: 
Aliais Maurice, Lech Walesa, 
Donald James Cram, George Bed 
norz, Alex K. Muller, Melvin 
Schwartz, Jack Steinberger. 
Czeslaw Milosz, vyskupui Des-
mond Tutu, Jerome Kari, Dudley 
R. Herschbach, William Alfred 
Fowler, Kenneth G. V/ilson, 
Franco Modigliani, James McGi'll 
Buchanan, Saul Bellov?, Robert 
Huber, Susumu Tonegawa, 
Gertrude Elion, Wole Soyinka, 
Claude Simon, Oscar Arias San-
chez, Joseph Brodsky, Mahfuz 
Naguib, Robert Morton Solow. 

Jau buvo gauti atsakymai iš 
Czeshtw Mitosz ir Lech Walesa. 
Poetas Czestaw Milosz savo laiš-

Antano Jasmanto poezija 

Tomas Venclova 

ke pažymi savo ligšiolines pa
stangas Lietuvos reikalu ir pri
deda atspaudus dviejų straipsnių: 
prancūzų žurnalisto Jan Krauze 
pasikalbėjimą su juo, pavadintą 
„Le peuple le plūs obstinė^ du 
monde", išspausdintą prancūzų 
laikraštyje Le Monde (1990 m. 
balandžio 4 d.), ir jo esė „For 
Vilnius" Amerikos savaitiniame 
žurnale The New Republic (1990 
m. birželio men. 18 d.). , . 

Lech VValesa norvegų Nobelio 
taikos premijos komitetui yra pa
siūlęs Baltijos tautas taikos 
premijai — jo oficialaus siūlymo 
tekstas taip pat yra gautas Lie
tuvos Laisvės Lygos tarybos 
atstovybės Vakaruose. Jis skam
ba šitaip: 

Vytauto Maželio nuotrauka 

Lietuva, Latvija ir Estija yra 
šalys, einančms vienišu keliu į 
nepriklausomybę. Kai pasaulis 
laikosi pašytai, jos rodo ne
paprastai drąsiai savo ištikimy
bę laisvės ir tautinio savarankiš
kumo idealams, kurie yra išreikš
ti visų demokratinių valstybių 
konstitucijose. Jos tai daro, nežiū
rint pastangų jose įvesti socia
linius konfiktus kariniu, politi
niu ir ekonominiu spaudimu. 

Aš noriu pasiūlyti Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos tautas 1990 metų 
Nobelio taikos premijai Šioji gar
bė Baltijos šalinis būtų ženklas 
joms paramos iŠ pasaulio bend
ruomenės. Tai sulaužytų tylos 
sandėri supantį jų nepriklau
somybes reikalą. Jeigu premija 

(Atkelta iš 3 psl.) 
nežinantis, ko jam verta ieškoti 
suskilusiame, idealių troškimų 
netekusiame pasaulyje, kur 

Žiburėliai nusagstys 
Laukiančias namų duris 
Meilės pardavėjų. 

(,3are", Gruodas, p. 27) 

Žmogus Jasmanto kuriamame 
pasaulyje siekia surasti savo 
būties prasmę, atskirti savo 
egzistencijoje atsitiktinybę nuo 
esmės, kurios pagrindinis akcen
tas — siekimas surasti savo ir 
Dievo individualų santykį, amži
nybę sujungti su kasdienine bui
t im, kuri poetui yra tokia graži: 
bitė ar baltutėlis šarmo lašas — 
snaigė gali įkūnyti Viešpaties 
apreiškimą. Verbų sekmadienį, 
laukdamas pavargusio atjojančio 
Viešpaties, laukiantysis gali 
tarti: 

Pripyliau 
Stiklą dvelkiančios vėsa beržų 

sulos 
Ir lino patalą liepiau taisyti. 
Kai tik šunelis kaime kur sulos, 
Kai gatvėje vaikų tik šūksniai 

suskardens, 
Išnešiu dubenį aš šalto Jam 

vandens 
Įkaitusioms Jo kojoms pamirkyti. 

(„Verbų sekmadienis", 
Gruodas, p.74) 

Jasmanto žmogus niekuomet 
nepamiršta, kad gyvena Dievo 
akivaizdoje, tačiau tas akivaiz
dumas nedaro jų ryšio adek 
vataus valdovo ir pavaldinio san
tykiams. Priešingai: 

būtų suteikta baltams, galima 
tikėtis, kad tada Vakarų vy
riausybės priimtų labiau etišką 
laikyseną visų mažųjų kraštų 
atžvilgiu, kurie politiškai ir eko
nomiškai yra silpnesni 

Sis Lech VValesa pareiškimas 
buvo išspausdintas savaitraštyje 
Gazeta International (1990, Nr.24). 
Tekstą Lietuvos laisves lygos ta
rybos atstovybei Vakaruose at
siuntė poetas Czeslaw Milosz. 

Bus, bus mūsų žemėj vėlei — 
Mūsų kryžkelių rūpintojėliai 
Vėlei bus pas mus svečiuos. 

(„Pranašystė", Gruodas, p.30) 

Intymus santykis su Dievu in
dividualaus žmogaus būty sklei
džiasi per sudėtingą Dievo „ap
temimo ir pragiedrėjimo" (Juozas 
Ambrazevičius. Užsklandinis žo
dis rinkiniui Gruodas) spektrą, 
atverdamas dinamišką svyruo
jančios sielos panoramą: nuo 
Dievo, reprezentuojančio idealią
ją būtį ir amžinybės sergėtoją, 
atradimo iki praradimo ir naujų 
paieškų: 

/ naują būtį lyg į slidžią giją, 
iš naujo, vis ii naujo kabinuosi 

(„Voro sonetas", Gruodas, p. 12) 

Šiuo atveju nauja būtis , į 
kurią iš naujo, vis iš naujo 
yra kabinamasi, gali reprezen
tuoti atrandamą Dievą, be kurio 
b ū t i e s pilnatvė ir b e g a l i n ė 
gyvenimo įvairovė Jasmantui 
nėra įmanoma. Tačiau čia svar
biausia ne aprioristiškai priimti 

i Dievo esamybę, bet surast i 
individual ią santyk io su 
Aukščiausia valia prasmę. Tas 
nuolatinis, nepabaigiamas die-
voieškos procesas daro žmogų 
laisvu — galėtų pasakyti Ma
ceina, gi Jasmantas byloja po 
etiškiau: 

Esu aš juodas bokšto kryžius, 
Juoda naktim pasviręs ir palūžęs. 
Iš seno vieškelio vėlai sugrįžęs, 
Deduosi daiktus į kelionę naują 
Ir lyg paklydęs varpo dūžis 
Iš nežinios į nežinią keliauju. 

(„Biografija", Ir niekad ne 
namolei, p.3) 

Tasai „paklydęs varpo dūžis", 
vieniša, Dievo link lekianti, tyli 
poeto meditacija jokiu būdu nėra 
kilusi iš tos vienatvės, apie kurią 
dominikonas tėvas Gerald Vann 
yra sakęs:, j i priklauso pragarui, 
tai didelis užmokestis už galybę 
ir garbę f The Heart of Man). 

Antanas Jasmantas niekuomet 
tokios galybės ir garbės nebuvo 
sulaukęs. Išleidęs dvi plonas po
ezijos knygeles Gruodas bei Ir 

niekad ne namolei (nors sakosi, 
įvairiais slapyvardžiais pasi
rašydamas, skelbės poeziją ir 
prieškariniais laikais), jis įsikūrė 
Jurgio Baltrušaičio ir Vinco 
Mykolaičio-Putino filosofinės 
lyrikos teritorijoje, praturtin
damas ją autentišku ir originaliu 
Dievo, būties, agrarinių džiaugs
mų ir rūpesčių jausena. 

Šio trumpo eskizo pabaigai, 
regis, gerai tiktų Antano Ma
ceinos retoriški, bet anaiptol ne 
retoriniai klausimai, kuriems 
turėtumėme būti atviri, jei no
rime, kad autentiškas mūsų ir 
Antano Jasmanto dialogas įvyk
tų. Kas gi iš tikro yra poetinė 
kūryba: žaismas ar būtis? Kas gi 
iš tikro yra poetas: svajotojas ar 
būties kūrėjas? Kas gi iš tikro yra 
egzistencija: nuodėmė ar Viešpa
ties malonė? 
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Antano Jasmanto antrojo poezijos 
rinkinio „Ir niekad ne namolei" 
(Chicaga: Ateities literatūros fondas, 
1*80) viršelio aplankas - dailininkė 
Danguole Stonciūte-Kuolien*. 
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Riksmas 
(Atkelta iš 3 ps l ) 
Ji, pervargusi moteris, klausia, ar jis blogai 
Besijaučiąs. Vyriškis varto akimis, žodžiai 
spraudžiasi susivėlę, nebesuprantami. Ji at
sargiai pasilenkia prie jo ir giliai įkvepia. Ją 
apima išgąstis — pagyvenęs vyriškis alkoholiu 
nedvokia. Jis miršta! Akimirksniu Ji atsiduria 
vaistinėje. Ten tuščia, vitrinose išdėlioti keli 
buteliukai su prastais, niekuo nepadedančiais 
vaistais Šalis muilas, šepetėliai, šukos. 
Vaistininkė atsirėmusi į lentyną, stovi, abe
jingai žvelgia pro langą. Ten, kitoj pusėj upės, 
matyti apšviesta gamyklos siena, ant kurios 
kabo milžiniškas Vado paveikslas, pilnu ūgiu. 
Ji, jaunoji mokytoja, rėkte išrėkia vaistininkei 
apie priedury mirštantį žmogų, kuriam reikia 
padėti, duoti kokių nors vaistų, gal nuo širdies, 
kuo skubiausiai iškviesti greitąja pagalbą. 
Vaistininkė vangiai pakelia akis, pažvelgia į 
laikrodį, ima telefono ragelį. Jos judesiai lėti, 
jos plaukai pilkai žili, akys spinduliuoja šalta 
plieno spalva, ji pasisuka nerangi JI it 
hipopotamas. Jokių vaistų ji neduosianti, ji 
nežinanti, kas Ura mirštančiajam yra, ji 
negalinti palikti vaistų be priežiūros, ji nei
s ianti apačion prie nelaimingojo, tai 
greičiausiai girtuoklis. Ji, nepublikuojama 
rašytoja, lekia žemyn. Žmogus nebejuda. Jis 
šal'.as Lietus tebedulkia, prošal skuba 
automobiliai, greitosios dar nematyti. Par
duotuvėje ant sienos kabo lozungas: lygybė, 
brolybė, taika. 

• • * 
Sekmadienio tuštuma prasideda skaus

mais skrandyje. Ji, sekmadienio kalinė, 
susiima išpūstą pilvą — tikriausiai nuo juodos 
duonos. Plaukai sulipę, riebaluoti, jų net plauti 
nesinori, nes muilas visai neputoja, dvokia. 
Mėgint reikėtų su kiaušinių tryniais, bet 
kiaušinių nenusipirko. Durys uždarytos, 
langai užverti. Telefoną turi kaimynai. J Jos 
sekmadienį kalba juodai baltas telefantomų 
pasaulis. Ji, amžinoji mokyklos vergė, netiki 
nė vienu jų tariamu žodžiu, todėl vaizdai 
ekrane šokinėja be garso, komiškai. Ji 

įsiklauso: ar negirdėt riksmo už langų, juk 
dangus tebėra plieno spalvos, kaip vakar ir 
kaip visada. 

Surinka durų skambutis. Kaimynė kviečia 
prie telefono, jos veidas panašus i agrastų 
krūmą, dirglus ir nepatenkintas kolektyviniu 
jos asmeninio telefono naudojimu 

— Klausau, — Jos, sekmadienio kalinės. 
balsas apatiškas, nes niekojau Ji nesitiki iš šio 
seno pasaulio, iš prieštvaninių šypsenų, iš 
dumblo kelių į ateitį. 

Poetės, trijų knygų autorės, buvusio vyro 
balsas byra iš juodo ragelio it ledo gabalai. Ji. 
Poetė ir motina, ir gal dar nelabai laiminga 
moteris, ji — jau nebe mūsų tarpe. Ji rinkusi 
vaistus, ji. beveik pripažinta Poetė, ji kažkur 
toliau už nieko nesakančią sąvoką ,.čia". 

— Kaip tu sužinojai? Ji nematė tavęs tre
jus metus. 

KdHa Nasarsit* „Sparnuotos moterys". 1086 
Mitri tschnlka. 30' I 22 V 
U Mstvriu dailininkų jungtines Vasario ĮSosios 

i ĮSAS metais Čiurlionio gslerŲoje, Chicagoje. 

— Paprastai. Aš gyvenu su buvusia Vyr-
gydytojo žmona. 

Ji, sekmadienio kalinė ir laisvės pribuvėja, 
energingais mostais atitraukia užuolaidas nuo 
iangų. Į Ją sužiūra plieninė dangaus spalva. 
Ji nesiklauso riksmo. Jos širdis dainuoja ir 
džiūgauja: Ji plauna langus, Šluosto dulkes, 
i šbl izgina grindis, išjungia televizorių. 
Šventiškai nuotaikai trūksta gėlių. Ji, jaunoji 
mokinė, skuba turgavietėn. Pakeliui galvoja 
apie gėl ių parduotuves, bet nė vienos 
neprisimena Jos visad tuščios: klimatas, 
kilnūs, kitoniški klientai. Nėra. Sekmadienio 
kiemai pilni dykinėjančių žmonių, senutės sėdi 
betoninėse celėse — balkonuose, jų akys įbestos 
į nieką Sklinda koktūs kvapai: čirškinamų 
kiaulienos riebalų dvokas, nesvarių mazgočių 
smarvė, raugintų kopūstų sriubos garai. 
Sekmadienio pietūs. Nuošalioje gatvėje žydi 
krūmai. Jie beveik gražūs. Ji, laisvės pri
buvėja, grožisi skurdžiais krūmo žiedeliais, 
jie lyg ir kvepia. Kažkas šūkteli, Ji atsisuka 
— krūmuose stovi ekshibicionistas, rodo savo 
turtą- kelnės prasegtos, verčiasi juodi plaukai, 
rankomis jis tabaluoja savo lytinį organą, 
idiotiškai išsiviepęs. 

Ji. praeinanti laisvės pribuvėja, nebeturi 
noro bjaurėtis ar įsižeisti. Galvoja apie Poetę, 
apie Poetės iškeliavimą. Jai. jaunajai mokinei 
— šventė. Ji supranta, kad pralaimėjo alkis. 
Genami galvijai tipnoja į skerdyklą, nes 
nesupranta, kas vyksta, gal tik nujaučia. 
Žmonės visad žino. kas vyksta, tik apsimeta 
nežinantys Gyvenimą, spalvotą ar bespalvį — 
reikia nugyventi. Gyvenimą dar vienaip ar 
kitaip gali paia-syti. bet mirties — niekuomet. 
Negarbinga mirtis užtraukia amžiną nešlovę. 
Bet negerbiantys gyvenimo, negerbia ir mir
ties. Virš apaf,!os maru apsikrėtusių dangus 
neprašvinta. jis visad klaikiai pilkas, su 
riksmu kaip našta, ^ a i P kahe. 

Ji. jaunoj: mokinė, dūsta nuo palaido 
minčių spiečiais, spaudžia gėles prie kaklo, 
merkia j jas saro veidą. 

Ji, jaunoj: mokinė, skaito Poetės knygas. 
Jos eilėrašcia: it vaikai iš našlaičių namų: 
sukaustyti, užūdyti. suvaryti į pasaulio kampą, 
susigūžę po aminai įskeltu pergalės kumščiu. 

drebantys nei skandinimui pasmerkti kačiukė-
liai — jų per daug, jų niekam nereikia ir 
nereikės. 

Ji, nepublikuojama rašytoja, skaito savo 
pačios knygą: raidės, žodžiai, sakiniai liejasi į 
riksmą. Ji regi redaktorių, darantį moterims 
abortus: prie jo rašomojo stalo stovi daugybė 
moterų, jis traukia joms iš gimdų meilės ir 
gyvybes vaisius, traukia juos it nebylias žuvis 
dideliais kabliais ir meta po kojom. Aplink 
sustojusios kitos moterys žiūri, tyli, laukia savo 
eilės, paskui gula ant rašomojo stalo, rėkia. 
Vadas šypsosi nuo sienos. Masės, stovinčios už 
langų — susiraukusios, bet jų akyse žaižaruoja 
plieno spalvos pritarimas. 

Ji, bevaisė ir tuščia, žiūri į savo sukruvin
tas rankas, laikančias rankraščio gemalą. Jis 
dar nepanašus į gyvą būtybę, bet jis turi burną 
ir baisiai, baisiai, baisiai rėkia. 

* » * 
Ji, jaunoji mokinė, jaučia, kad šis pirma

dienio rytas nepanašus į jokią iki šiol 
nugyventą dieną: Ji skuba tuo pačiu keliu, bet 
į kitą gyvenimą. Kieme per smėlio dėžę, palei 
sūpuokles bėga mažas vaikas su plastmasiniu 
šautuvu ir visa gerkle rėkia rusiškai: mirtis 
komunistams! Ji, prie visko pripratusioji, 
sustoja, apmiršta. Ji netiki savo ausimis. 
Vaikų lūpomis kalba tėvai. Matai, pusbalsiu 
taria pati sau, jie net svetur jaučiasi drąsesni 
už tuos, sėdinčius savo nuosavuose namuose. 

Jos, sparnų nešamos, jau nebedirgina 
rytinių troleibusų spūstis. Ji sparnuota. Ji 
lekia. Rankinuke spaudžia butelį degtinės. Ar 
konjako. Ji nebeprisimena, nes tai neturi 
reikšmės. 

Ji , sparnų nešama, atveria leidyklos duris 
— drąsiai, plačiai, žengia tartum į savo pačios 
namus. Taip pat atidaro ir redaktoriaus 
kabineto duris. Jis pakelia apsiblaususias akis 
nuo Šūsnies rankraščių ir tuoj susigūžia, jo 
akys plečiasi iš siaubo: Ji, jaunoji mokytoja, 
smogia jam alkoholio buteliu per galvą. 
Redaktorius susmunka po kėde lėtai, it iš 
salotinės drimbanti šaltiena išsiplečia ant 
grindų. Ji, jaunoji maištininkė, laiko rankoje 
sudužusio butelio kakliuką. Dužena primena 
dantytą stiklo leliją, stiklinę mirties gėlę, 

šampano išgertą taurę — už mirtį. 
Jos ranka nevirpa, Ji smeigia žydinčio 

stiklo gėlę redaktoriui į kaklą, sukioja ją lėtai 
ir ramiai. Kraujo čiurkšlės apipurškia popie
rius ir Vado portretą. 

Ji, pergalės Nikė, apvilkta suskalbta piža
ma, vaikštinėja durnyno kiemu. Žolės nuru
dusios, pilnos šiukšlių. Ji sėdi viena ant 
nušerpetojusio suolelio, valgo obuolį, springsta 
— obuolys rūgštus, sausas. Apie kojas trypinėja 
laukiniai, perlysę ir, rodos, ligoti balandžiai. 
Netrukus paukščiai purpteli aukštyn. Lieka 
vienas, labai keistai mėlynas balandis, už
sklendžia ant suolo šalia Jos, Nikės durnyno 
pižamoje. 

— Matai, — prabyla balandis Poetės balsu, — 
jie visi tiek supuvę, kad nepatikėjo pelnytu at
pildu. Jie net nenuteisė tavęs — įkišo čia kaip 
nesuvisprotę. 

— Tai kas, — gūžteli pečiais pergalės 
Nikė. — Dabar galiu ramiai, pareigų ir prie
saikų nevaikoma, mąstyti. 

Ji, pižamuota pergalės deivė, žiūri niekui 
į akis. Paukštis Poetės balsu tarsi sau aiškina 
apie svetimos valios vykdytojus: einantys prieš 
savo sąžinę ir prieš savo artimą leidžia 
įsikūnyti savyje blogiui. Blogis yra seniausias 
ir amžinas pasaulio teatras: jis keičia sau 
dekoracijas, kaukes, kostiumus, veikalus, 
įvyksta baisus vaidybinis susimaišymas, 
kuriame žmonės nebegali pažinti vieni kitų, 
pasimeta, išgirdę blogį kalbant savo tautos 
lūpomis. Tačiau tai tik sunkinanti aplinkybė, 
ne lengvinanti — blogis yra tautoje kaip AIDS 
virusas. Blogiu apkrėstas tautos organizmas 
nebesigina nuo puvimo, jis gėdingai nugaišta. 
Galbūt nedoros egzistencijos garbinga mirtis 
ir neįstengia užbaigti, bet ji pratęsia dvasios 
gyvybę po to, kai šioji išsilaisvina iŠ pavergto 
kūno. 

Poetės balsu kalbantis paukštis užšoka 
Jai, pergalės Nikei, apvilktai durnyno piža
ma, ant peties. 

— Ar tu girdi riksmą? — klausia paukštis. 
— Ne, — atsako Ji. pergalės deivė, pačiu 

ramiausiu pasaulyje balsu. 
— Ir aš negirdžiu, — atsidūsta Poetės balsu 

paukštis, — nors visą laiką dangumi skraidau. 


