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DAINA McGARY

Kraujo rasa
Kraujo rasa žiemos vidury
Ne ant žolės — ant miesto.
Kas nušluostys kraują nuo grindinio —
Nuo šventojo Vilniaus veido?
Geležinis Vilkas ji laižo,
Kraują sugeria Vilniaus verbos —
Po žeme, bokštuos, danguj
'
Gaudžia Velykų varpai.

Kazys Bradūnas

Vilniaus vaizdų albumas
JAV Lietuvių Bendruomenės Visuomeninių reikalų taryba prieš
pora dienų išleido 80 puslapių, didelio formato albumą apie sovietų
įvykdytą smurtą Vilniuje, kuris bus plačiai paskleistas lietuvių ir
Lietuvai palankių kitataučių tarpe. Leidinio turinį sudaro apie penkios
dešimtys fotografijų, kurios buvo atvežtos Chicago’n iš Vilniaus. Šio
leidinio fotografinį apipavidalinimą paruošė fotomenininkas Jonas
Kuprys, o leidinį spausdino „Draugo" spaustuvė. Leidinio tekstas yra
anglų kalba. Pratarme leidiniui parašė JAV LB VRTpirmininkas
prof. dr. Tomas Remeikis. Čia spausdinamas pratarmės vertimas
į lietuvių kalbą:

1991 m. sausio mėn. 13 d.
sekmadienio naktį, pradedant
1:35 valandą rytą, specialios
sovietų karinės jėgos, naudo
damos tankus ir šarvuočius,
puolė radijo ir televizijos bokštą
Vilniuje, Lietuvos sostinėje. Šio
veiksmo metu sovietiniai smo
gikai keturiolika nekaltų žmonių
nužudė ir daugiau negu penkis
šimtus sužeidė. Šie žmonės gynė
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę, kurios buvo iš naujo tvir
tintos 1990 m. kovo mėn. 11 d.
demokratiškai išrinkto par
lamento. Sovietų Sąjungos pre
zidentas Gorbačiovas ir sovietų
parlamentas pripažino Stalino
pagrobimą Lietuvos 1940 metais
kaip kriminalinę išdavą 1939
metų Hitlerio-Stalino pakto.

Tačiau šį sausio mėnesį Gorbačio
vas apsisuko ir pats grobė
Lietuvą.
Šis albumas susideda iš liudi
ninkų fotografijų to sovietinių
karių smurto, kuris buvo
įsakytas Gorbačiovo ir buvo
įvykdytas Vilniuje 1991 m. sau
sio mėn. 13 d. Paveiksluose ma
toma daugiausia trys vietos: ra
dijo ir televizijos bokštas Karoliniškėse, gyvenamąjam Vilniaus
rąjone, radijo ir televizįjos komi
teto pastatas Konarskio gatvės
49 ir Parlamento pastatas prie
Nepriklausomybės aikštės. Kitos
fotografuos rodo Katedros aikštę
ir smurto aukų laidotuves. Šios
fotografijos buvo dalis Vilniuje
vykusios parodos, suruoštos tuoj
po žudynių. Jos buvo skubiai at-

Atsimenu iš jaunystės metų,
kad Vasario Šešioliktosios proga
buvo ruošiami didžiuliai minėji
mai, kuriuose kalbėti buvo kvie
čiami vietiniai politikai. Supra
tau, kad minėjimai buvo metinė
ceremonija, kuri palaikė mūsų
viltį. Šiuo metu ko gero mūsų vi
suomeninis gyvenimas yra ki
toks, nors laikraščiuose skaitau,
kad visos lietuviškos kolonijos
dar vis minėjimus rengia. Jau il
gesnį laiką gyvenusi toliau nuo
lietuviškų kolonijų ir profesinio
susidomėjimo skatinama, iš tik
rųjų norėčiau tokiame minėjime
dalyvauti ir pamatyti, kaip vys
tosi mūsų viešojo gyvenimo cere
monialai.
Vasario Šešioliktosios proga te
būna ir man, pilkai akademinei
pelei, leista kreiptis į tautą. Nesu
politikė — nebent kartkartėmis
paskambinimas mano atstovui
JAV Kongrese mane politike pa
darytų. Žiūriu į lietuvišką
gyvenimą iš tolo, nes mūsų uni
versitetiniam mieste lietuvių yra
tik keletas. Mano studentų ir
studenčių tarpe retai būna lie
tuvių kilmės žmonių. Savo
lietuviškos kilmės neslėpdavau
nei anksčiau. Šiomis dienomis tai
dar lengviau, nes būti lietuve
nėra tik egzotika. Kalbu todėl są
moningai kaip asmuo iš akademi
nio bokšto, kuriam gal iš tolo yra
lengviau matyti, kaip vyksta
Amerikoje lietuviškas gyvenimas
šiais tikrai jaudinančiais laikais.
Nesu suinteresuota nei girti, nei
peikti, o tik klausimą diskusijoms
iškelti, taip, kaip esu įpratusi jau
vežtos į JAV vieno keliauninko.
Kiti keliauninkai buvo kratyti ir
jų vežamos nuotraukos kon
fiskuotos. Mes šias nuotraukas
spausdiname taip pat labai sku
biai. Ypač atsiprašome fotografų
— albumo paveikslų autorių,
kurių pavardžių mes neturime.
Esame dėkingi Algirdui Kupriui
už informaciją apie fotografijų
turinį. Šiame albume mes ne
teikiame informacijos apie
Lietuvą ir Vilnių, nes norėjome
albumą išspausdinti taip greitai,
kaip galima. Jei skaitytojas

Radijo ir televizijos komiteto pastatas, apsuptas sovietų kariuomenės šarvuočių. Ant šaligatvio dedamos gėlės toj vietoj,
kur naktį puolančių kareivių buvo kruvinai sumuiti fotografai. (Viena U nuotraukų, spausdinamų albume „The
Gift of Vilnius”.)

Nepriklausomybės aikštė Vilniuje — kairėje matyti Lietuvos Respublikos Parlamento rūmai, ginami nemažesniu
ryžtu ir atkaklumu negu buvo ginti Pilėnai, dėžinėje — Mattyno Mažvydo vardo biblioteka. (Viena ii nuotraukų,
spausdinamų JAV LB leidžiamame albume „The Gift of Vilnius”.)

daugelį metų savo kursuose da
ryti. Mano priėjimas gali būti
perdėm teoretiškas. Tai jau skai
tytojui turi būti suprantama, nes
apie lietuviškąjį gyvenimą su
žinau tik iš spaudos, kurią gau
name į namus ar kurią prisiunčia
giminės ir mokyklos draugai. Iš
kitos pusės mano nutolimas nuo
visuomeninio srauto man gal ir
duoda savotišką objektyvumą,
nes nežadu bet kada kandidatuoti
į valdybas ar stoti tautai vadonorėtų daugiau informacijos apie
Lietuvą arba norėtų padėti Lietu
vai jos kovoje už laisvę, mes
raginame jį ar ją susirišti su vie
tine lietuvių organizacija arba su
šio albumo leidėjais: Amerikos
Lietuvių Bendruomenė, 2713
West 71st Street, Chicago, IL
60629, tel. 312-436-0197, fax
312-436-6909. Mes dėkojame įvai
riems laikraščiams ir savaitraščiams už leidimą spausdinti
trumpas ištraukas iš jų vedamųjų
ir „op-ed” straipsnių. Tos iš
traukos parodo komentatorių
Vakaruose reakcijas į Vilniaus
įvykius 1991 m. sausio mėn. 13 d.
naktį. Taip pat ačiū Macmillan
Company už leidimą cituoti
William Butler Yeats eilėraščio
„Easter, 1916” vieną posmą.
Šis fotografinis dokumentas
skirtas sukrėsti laisvę mylinčios
žmonijos sąžinę. Dar daugiau: jis
nori priminti pasauliui, kad
laisvė ir tautų apsisprendimas
senojoje komunistų imperijoje
dar vis yra durtuvo ir tanko
malonėje. Žymusis kolumnistas
Abraham Rosenthal rašo The
New York Times antradienį,
sausio 15 dieną: „Vilniaus
žmonės, gyvi ir mirę, mums rodo
tiesą — didžiausią iš dovanų vals
tybei, kuri žvelgia į karą.
...Vilniaus dovana neturėtų at
nešti neviltį ar ciniškumą. Ji
atneša laisvę nuo melagystės ir
tuščiažodžiavimo. Su ta dovąna
mes galime matyti, kad mūsų
sąjungininkai Sovietų Sąjungoje
nėra išsigandę Kremliaus vyrai,
bet demokratiniai sąjūdžiai —
Maskvoje, Baltijos valstybėse,
Armėnijoj, visur byrančioje impe
rijoje”.

dar mes nesame pajutę tą vėjo
pasisukimą ir tuo nauju stipriu
vėju nepasinaudojame. (Dar kąrNauja kryptis: demokratija tą atkreipiu skaitytojo dėmesį,
kad apie lietuvišką veiklą spren
Kaip tik norėčiau savotiškai
džiu iš spaudos, todėl galiu būti
mūsų veikėjams papamokslauti.
skaitytojui savaime žinomų daly
Mano tezė yra gan paprasta: kei
kų nepastebėjus. Tačiau esu tik
čiasi laiko vėjai, ir mūsų lietu
ra, kad jei padarysiu klaidą, tai
viška veikla turi į tai atsižvelgti.
skaitytojai mane patikslins laiš
Jei anksčiau mums atrodė, kad
kais redakcijai. Tai gera laisvos
stengiamės pūsti prieš vėją, tai
spaudos savybė: ji padeda daly
dabar mūsų lietuviškas burlaivis
kus greitai išsiaiškint.)
lengvai gali bangas skrosti, vėjo
Ta istorijos vėjo naujoji kryptis:
pripildytomis burėmis. Iš mano
atokios perspektyvos atrodo, kad demokratija. Mums visiems — ne
vauti, todėl neturįų rūpintis, ar
papiktinsiu būsimus rinkėjus.

tik politikams — dar taip
neseniai atrodė, kad istorijos
vėjas pučia totalizmo kryptim.
Ateitis atrodė skirta visuome
nėm, kurios organizuotos skruz
dėlyno principu. Buvo tiesiog ap
maudu stebėti, kaip technologinė
pažanga panaudojama žmogui vis
labiau pavergti: mikrofonai
viešbučio lubose, magnetinis
kaspinas pasikalbėjimams už
rašyti, kamera laiškams foto
grafuoti. Atrodė, kad totalizmas
yra išvystęs tokį puikų receptą
žmones pavergti, kad apie komu
nistinės imperijos subyrėjimą nė
kalbėti negalima.
Didysis istorijos vėjo pasisuki
mas šio šimtmečio gale kartu yra
nusisukimas nuo devynioliktojo
šimtmečio idėjų — socializmo, ko
munizmo, klasių kovos ir grįži
mas prie daug ankstyvesnių aš
tuonioliktojo šimtmečio — žmo
nių laisvo apsisprendimo, visuo
meninio kontrakto, laimės ieško
jimo, tautos, kaip organizuojančio
principo. Šmaikščiai pasakius:
nusisukama nuo Kari Mara ir
Vladimir Iljič Lenin ir sveikina
masi su Tom Paine ir Johannes
Herder. Man atrodo, kad šiuo
metu Amerikos tėvų (Madison,
Jefferson, Hamilton) mintys Ry
tų Europai daug aktualesnės ne
gu Mara'o, Engels’o ar Lenin’o.
Šios politinės aštuonioliktojo
šimtmečio racionalistų mintys
staiga skleidžiamos labai solida
riose visuomenėse. O šių solida
rių visuomenių gijos yra kaip tik
tautinės, ne luomų, klasių ar eko
nominių sąlygų. Šis tautinis atgi
mimas nustebino visus komenta
torius, nes buvo manyta, kad tau
ta ir tautiškumas dabarties pa
saulyje yra antraeiliai ar trečia
eiliai faktoriai.
(Nukelta į 2 psl.)

Maldos vigilija Vilniuje prie Parlamento rūmų, kuriuos ginti susirinko jauni ir seni. (Viena ii nuotraukų, spaus
dinamų albume „The Gift of Vilnius”.)

Vieni pasitiki savo žirgais, kiti — karo vežimais,
o mes šaukiamės savo Viešpaties Dievo.
Anie jau sugniužo ir žuvo,
o mes tebestovim, tebegyvuojam.
Ps 20:8-9
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(Atkelta iš 1 psl.)
Tauta vėl centre

Tauta buvo beveik visuotinai
akademinėje aplinkoje pripažin
ta anachronizmu. Juk televizija
turėjo išnaikinti dialektus, pa
keisti tautines kultūras visuo
tine Vakarų kultūra. Prancūzai
su pagieža kalbėjo apie Coca-Cola
kultūrą, kuri liejasi ant viso
pasaulio. Tikrai, kai kuriais at
žvilgiais visas pasaulis yra tapęs
vienu kaimu, nes naudojami sim
boliai vieni kitiems suprantami.
Vytautas Landsbergis atsisveiki
na televizijos reporterį su iškelto
nykščio ženklu, kuris taip nese
niai vien tik amerikiečiams būtų
suprantamas. Iki ašarų buvau su
jaudinta prieš kelias dienas ma
tytos nuotraukos trijų lietuvių
(dviejų vyrų ir vienos moters),
kurie fotografo pagauti besišildą
prie ugnies Nepriklausomybės Vilnius, 1990.
aikštėje, prie Parlamento rūmų
Vilniuje. Jie visi trys šypsosi ir
iškėlę rankas Churchill’io pradė vo, kad smurtas Lietuvoje liks pa
tu „V for Victory” ženklu. Kokia saulio nepastebėtas, karui prasi
tai tauta! Juk dar tik prieš dvi sa dėjus. Manau, kad atsakymas bū
vaites jie buvo šaudomi ir tankais tų toks: Lietuva yra tapusi para
digma, kuri interpretuoja, kas
traiškomi.
O tačiau televizija taip pat ro vyksta Sovietų Sąjungoje. Lietu
do ir tautų skirtumus, ne vien voje ypač aiškiai matoma, ko
žmonijos vienodumą. Stebiuosi, žmonės siekia iš apačios ir kas
kiek kartų praėjusiais dviem me valdo tas nuožmias jėgas iš vir
tais televizijos ekrane mačiau šaus. Iš apačios ateina didelis
dainuojančios minios vaizdą iš noras normalaus, civilizuoto gy
Lietuvos. Ar Herder’is nebūtų venimo. Iš viršaus ateina didybės
sujaudintas dainos, kurią lietu troškimas, manija jėgai dėl jėgos.
viai dainavo radijo ir televizijos Todėl tankai prie televizijos bokš
bokšto papėdėje, tankams atū to ir yra tų dviejų jėgų konfron
žiant į kalną Karoliniškėse? Tau tacijos simbolis: nauja ir reali jė
tinė mintis yra raktas ir stebuk ga — žmonės, kurie siekia gyveni
lingam Vokietijos susivienijimui. mo, kurie dainuoja susikibę ran
Ar Herder’iui nebūtų patikę mi komis, ir sena, brutali metalinių
nios Leipzig’e šūkis „Wir sind ein vikšrų jėga — ji slegia, spaudžia
ir drasko.
Volk!”?
Trumpai tariant — Lietuva yra
Vakarų
žurnalistams įdomi dėl
Lietuva — paradigma
to, kad joje rungiasi pati centri
Mums patiems yra svarbu su nė Vakarų politinė mintis, kad
prasti, kodėl Lietuva pasiliko valdytojų jėga ateina iš valdomų
spaudos puslapiuose ir televizijos jų laisvo pritarimo, su Rytų des
ekrane net karui prieš Iraką pra potizmo mintimi, kad valdovo jė
sidėjus, nors Gorbačiovas plana ga yra sistemos centre, o žmonės

Šeštadienis, 1991 m. vasario mėn. 16 d.

krašto vietų pasikeisdami budėtų
prie parlamento rūmų ir saugotų
savo seimą nuo grasinančios
svetimos kariuomenės. Jau pats
budėjimas yra balsavimas už
demokratiją.
Parlamentas — centre
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Romo Eidukevičiaus nuotrauka

Čia verta pastebėti, kad žurna
listų reakcija pateisino išeivijos
laikyseną Lietuvos parlamento ir
vyriausybės atžvilgiu. O ši laiky
sena labai skiriasi nuo išeivijos
latvių ir estų. Šieji iš užsienio su
nepasitikėjimu žvelgia į savo
parlamentus ir tų parlamentų su
darytas vyriausybes. Pavyzdžiui,
Amerikos latvių organizacijos
šiuo metu priešinasi siūlymams
JAV Senate pravesti įstatymą,
kuriuo būtų pripažįstama Balti
jos valstybės. Latvių argumentas
yra, kad Latvijos vyriausybė yra
tarpinė, pereinamoji, neišrinkta
laisvais rinkimis. Tai Antano
Terlecko argumentas Lietuvoje.
Tuo tarpu išeivijos lietuviai
laikosi nuomonės, kad Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos rin
kimai buvo laisvi (nors svetimo
krašto okupacijos sąlygomis) ir
išrinktas parlamentas atstovau
ja krašto žmonių valiai. Tai tei
singesnis įsitikinimas ir
naudingesnis dabartinei politinei
taktikai, ką galime matyti ne tik
šiuo laiku, bet taip pat ir pernai
vasaros metu tame nelaimingo
„kreipimosi į liaudį” epizode. Pu
siausvyrą tuo metu išlaikyti pa
dėjo mintis, kad išeivija visuomet
turi palaikyti tuos, kurie yra tau
tos išrinkti, nežiūrint, kaip pa
traukliai skambėtų jų oponentų
argumentai. Lietuva, aišku, buvo
laimingesnė negu Latvija ir Esti
ja, kadangi Aukščiausiosios Tary
bos pirmininku išrinktasis Vy
tautas Landsbergis yra žmogus,
kurio praeitis nesurišta su Komu
nistų partija. Latviai ir estai nėra
tokie laimingi kaip lietuviai, nes
ten lūžis tarp to, kas buvo, ir to,
kas yra, nėra taip aiškus kaip
Lietuvoje. Atsimenu, kaip buvo
skleidžiąmos paskalos, kad
Landsbergis joks politikas, o tik
muzikas. Pasirodo, kad yra daug
svarbiau girdėti istorijos melodi
ją ir prie jos derintis, negu žinoti
Bizantijos dvaro ceremonijas.
Demokratija kaip tik ir bus ta
Sovietiniai desantininkai priedais dainuojančių lietuvių minių prie Spaudos rūmų Vilniuje.
centrinė šio laiko melodija.
Lietuvai pagalba ateis tik tada,
jei bus suprantama, kad gelbstint
Lietuvą yra gelbstima demokrati
jos idėja Rytų Europoje. Aišku,
esu nustebusi, kad iki šio laiko
buvo taip naudinga Lietuvai min
tis, jog Baltijos valstybės yra So
vietų Sąjungoje tik kriminalistų
Stalino ir Hitlerio sandėrio dėka.
Tačiau su šiuo istoriniu faktu
bandoma susitvarkyti taip, kaip
neseniai darė Gorbačiovas: „Kas
buvo, tas pražuvo — Baltįjos vals
tybės dabar yra Sąjungoje, ir dėl
to privalo balsuoti, kad pasiliks
naujoje pagerintoje Sąjungoje”.
Vien Molotovo-Ribbentropo pak
tu remiantis nebus galima apgin
ti Lietuvos nepriklausomybės.
Daug pelningesnis priėjimas ar
gumentuoti, kad Lietuvoje gims
ta demokratija. Yra žmonių iš
rinktas parlamentas, kurį karine
jėga bandyta nuversti. Pučas
nepavyko kaip tik dėl to, kad
žmonės savo kūnais parlamentą
Akimirka, prieš prasidedant sovietų kareivių puolimui Radijo ir televizijos bokšto Vilniuje. Suairinkugieji dainuoja ir laiko gynė. Negirdėta istorijoje, kad
iškėlę rankas „V for Victory” ženklui.
(Nuotraukos, spausdinamos albume „The Gift of Vilnius”.) krašto gyventojai iŠ tolimiausiu
gyvena valdovo malonėje. Jei Va
karuose valdovai priklauso nuo
žmonių malonės, tai Rytuose
žmonės priklauso nuo valdovų
malonės.
Kai tik prasidėjo Gorbačiovo
suorkestruotas smurtas Lietuvoj,
užsienio žurnalistai savo prane
šimuose akcentavo, kad yra ban
domas padaryti perversmas prieš
demokratiškai išrinktą Lietuvos
vyriausybę. Apie Lietuvą nebebu
vo kalbama kaip „atskalūnų res
publiką”, nebebuvo pabrėžiamas
tautiškumas kaip priežastis norui
atsiskirti. Kai karinė jėga buvo
panaudota Lietuvoje prieš gležną
demokratiją, Vakarų pasauliui
čia pat buvo aišku, kurioj pusėj
yra jo simpatijos. Tuo metu ma
kabriškai atrodė geopolitiniai
svarstymai, kodėl Sovietų Sąjun
ga turi išlikti integrali. Tuo me
tu buvo aiškų, kad eina reikalas
apie švenčiausius Vakarų įsitiki
nimus: žmonių laisvai išrinktas
parlamentas ir jo laisvai sudaryta
vyriausybė yra bandomi nuversti
tankų ir ginkluotų mušeikų jėga.

Lietuvos parlamento rūmai irgi
visai mums netikėtai tapo stipriu
simboliu, paaiškinančiu padėtį
visoj Rytų Europoj. Už cementi
niais blokais ir geležiniais pinu
čiais sustatytų barikadų mato
mas televizįjos akiai gerai pa
žįstamas parlamento pastatas,
kuriame saugojama gležna demo
kratija nuo pūgos iš Kremliaus.
Čia nepaprastai stiprus įvaizdis:
iš viso krašto susibūrę žmonės
budi ir savo kūnais saugo parla
mento rūmus. Čia vyksta labai
reali kova už Lietuvos ateitį. Dis
kusijos vyksta ne tik pastato vi
duje, bet ir prie tų laužų, prie
kurių žmonės šildosi. Čia yra kas
dieniniai balsavimai už Lietuvą.
Ar ne nuostabu, kad Lietuvos at
gimimas taip tampriai surištas
su demokratiniu procesu? Šiomis
dienomis Islandija pranešė, kad
užmezga diplomatinius ryšius su
Lietuve Tai nepaprastai gilus
simbolinis aktas. Islandija yra
pati seniausia Europos demokra
tija, kurios Folketing yra kelis
šimtmečius vyresnis už Anglijos
parlamentą. Islandija maža tik
savo žmonių skaičiumi. Ji pripa
žįsta Lietuvą dėl to, kad Lietuvo
je yra ginama demokratinė idėja.
Turiu prisipažinti, kad malo
niai nustebino taipgi ir pasaulio
spaudos dėmesys neseniai praves
tam Lietuvos gyventojų apklausi
nėjimui. Susidomėjimą negalima
išaiškinti vien tik Gorbačiovo
sudaryta reklama, teigiant, kad
lietuviai apklausinėjimą vykdo
neteisėtai, prieš jo parėdymus.
Man atrodo, kad žurnalistai jaut
rūs patiems balsavimo vaizdams.
Štai žmonės, kurie dar vis tankų
grasinami, elgiasi taip, lyg kad
tankų nebūtų. Tai lenįų receptas
vergui: „Elkis taip, lyg būtum
laisvas!” Didžiojo laikraščio The
New York Times reporteris Fran
cis Xavier Clines, rašydamas iš
Vilniaus, pažymi, kad Lietuvos
balsavimai svarbūs ne vien dėl
to, kad jie panaikino Komunistų
partijos teigimus, jog žmonės ne
remia Kovo 11 dienos nepriklau
somybės paskelbimo, padaryto
pirmojo demokratiškai išrinkto
parlamento per 50 metų. Žmonės
aiškiai pasakė, kad jie nepriklau
somybės paskelbimą remia. Dau
giau: reporteris sako, kad, Vytau
to Landsbergio žodžiais, apklausi
nėjimo duomenys rodo, jog pa
dorus nuošimtis žmonių iš rusiš
kai ir lenkiškai kalbančių mažu
mų remia nepriklausomybę. Cli
nes daro šią tolimesnę išvadą:
„Lietuvos balsavimai buvo taip
pat svarbūs, kadangi jie prisidėjo
prie jausmo, kad žmonės kūrybin
gai atsako Kremliaus naujosioms
antidemokratinėms machinaci
joms. Pasaulis kalba apie pono
Gorbačiovo sugrįžimą prie senos

Lietuvos Respublikos Parlamento rūmai Vilniuje, saugomi dieną ir naktj
žmonių, atvykusių iš visos Lietuvos. (Viena iš nuotraukų spausdinamų albume
„The Gift of Vilnius”.)

pavargusios ,crackdown’ patologi
jos, bet čia žmonės daugiau kalba
apie šį naują strateginį jų pačių
balso en masse panaudojimą”.
Bent iš universiteto bokšto ste
bint, atrodo, kad ateina naujas
laikotarpis, kuriuo mūsų kalba
pasauliui dėl Lietuvos turi būti
apie demokratiją, apie laisvai iš
rinktą parlamentą, kuris yra
spaudžiamas brutalios jėgos. Tik
rai kuriam laikui galime ir susi
laikyti pasauliui kalbėję apie lie
tuviams padarytas skriaudas. Pa
saulis daug gailesčio pralaimėto
jams paprastai neeikvoja. Pasau
lis eina su tais, kuriems priklauso
ateitis. Šiuo metu (bent keliems
dešimtmečiams) ateitis priklauso
demokratijai. Kaip nuostabu, kad
lygiai taip, kaip 1918 metais, taip
ir šiais Lietuva stovi demokrati
jos pusėje. Demokratijos jėga mo
tyvuos Vakarus padėti Lietuvai,
o ne pelno išskaičiavimai.
Demokratija išeivijoje

Kodėl rašinio pradžioje atsiprašinėjau, kad galiu saviškius čia,
Amerikoje, įžeisti? Dėl to, kad
siūlysiu, jog demokratijos idėją
reikia pritaikyti ir mūsų veikloj.
Kokiu būdu? Labai paprastai —
rinkimais. Man atrodo, kad na
šiausia veikla Lietuvos labui yra
tose organizacijose, kurių vadovy
bės yra renkamos ir yra atsakin
gos tiems žmonėms, kurie organi
zacijų veiklą finansuoja. Veiks
niai, kurių vadovybė remiasi sky
rimu, o ne rinkimais, yra nuola
tiniame pavojuje tapti mažosio
mis Lietuvos kunigaikštijomis,

kuriose galia eina paveldėjimo
keliu. Šiose kunigaikštijose veik
la orientuojasi daugiau į vidų,
negu į išorę. Tai yra: daugiau
dėmesio kreipiama į režimo su
tvirtinimą negu į bendrus ir gy
vybinius Lietuvos ateities reika
lus. Gal mano nuojauta yra netei
singa, bet aš pradedu abejoti (ir
jei aš, tai turbūt ir daug kitų tau
tiečių), ar mes teisingai investuo
jame savo lėšas kovai už Lietuvos
nepriklausomybę. Jei norime
laisvos ir demokratinės Lietuvos
(o tai Amerikos lietuviai visad no
rėjo ir buvo rakštimi mūsų vieno
meto autoritetiniam režimui), tai
reikia tuo demokratiniu principu
vadovautis ir čia. Reikia mūsų
veiklos našumą periodiškai pa
tikrinti, einant į balsavimus. Ne
paprastai pavojinga sekti Gorba
čiovo pavyzdžiu, sukūrusiu gau
sybę neva demokratinių institu
cijų, kurių pamatai ant smėlio.
Gorbačiovas, kaip žurnalistai jau
dažnai pastebi, bijote bijosi
rinkimų. Gal čia jo asmeniška
tragedija, nes ko gero vienu metu
jis tokius rinkimus gal ir būtų
laimėjęs — bet ne dabar.
Ir mūsų lietuviškų visuomeni
nių veiksnių veikla turi remtis
periodišku savo rėmėjų balsavi
mu. Šiuo metu, kiek suprantu,
žmonės balsuoja aukomis.Tai la
bai primityvus balsavimas, nes
žmonės tuo negali pasisakyti dėl
veiklos taktikos ar politinių pro
gramų. Demokratinis procesas
garantuos, kad vadovaujančios
grupės atsinaujins. Ateis nauji
žmonės, kurie geriau galės pa(Nukelta į 3 psl.)

Radijo ir televizijos bokštas Vilniuje sekmadieni, sausio 13 dieną — vieta, kur tą naktj žuvo trylika žmonių. (Vinco Ko»
kučlo nuotrauka, spausdinama albume „The Gift of Vilnius”.)
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Juliaus Kelero „Baltas kalėdaitis”
EDITA NAZARAITĖ
Julius Keleras. BALTAS KALĖ
DAITIS. Eilėraščiai. Chicago: Atei
ties literatūros fondas, 1990. Lite
ratūros serija Nr. 40. Dailininkas —
Petras Aleksa. Fotografuos Viliaus
Kelero. Spausdino „Draugo” spaus
tuvė, Chicago, Illinois. Knyga išleis
ta su Los Angeles Lietuvių fronto
bičiulių sambūrio bei Elenos, Juozo,
Dainos ir Lino Kojelių finansine
parama. 96 puslapiai. Kaina: kietais
viršeliais — 8 doleriai, minkštais —
6 doleriai. Gaunama pas leidėjus, pas
platintojus ir „Drauge”.

Antroji jauno poeto Juliaus
Kelero knyga Baltas kalėdaitis
išėjo užsienyje. Ją išleido Ateities
literatūros fondas Chicagoje 1990
metais. Knyga papuošta meniš
komis Viliaus Kelero fotogra
fijomis.
Knygos Baltas kalėdaitis pirmo
sios dalies tematika remiasi
skaudžia ir dar nesena mūsų is
torijos patirtimi. Jaunas poetas,
pats tiesiogiai nepergyvenęs
trėmimų tragizmo, sugeba
įsijausti į savo tautos kančią,
moka giliai ir itin poetiškai per
duoti savo apmąstymus turtin
gomis eilėmis: raudoni žirgai
pasikelia auštant iš miego / ir
žemaičių valstiečio sodyboje bai
giasi / lauktas pavasaris: kraujo
stulpai sminga/į ramią gyvenimo
tėkmę, nukrėsdami iš obelų / var
nėnus (Šiaurės pašvaistė”, p. 14);
Sveika Marija, malonės pilnoji; /
ji klūpo uždaryta ir mato, / kaip
šėlsta balandžiai, nešdami /
dangun Nepriklausomybę („Ketu
riasdešimtieji”, p. 16); Anądien Julius Keleras
durų angoje pasvirus sunkiai mo
tinajam / įžvelgė tamsios Lemties
vaizdus: vagono grotose / paliko tos kančia dabar grįžta į jaunųjų
įsispaudęs Lietuvos gamtovaizdis poetų eilėraščius.
(„Ištremti vaikai”, p. 17).
Julius Keleras knygoje Baltas
Nenuostabu, kad jauni poetai kalėdaitis pasako daug pras
dabar daug rašo apie užkariau mingų, giliai išjaustų posmų apie
tojų nusikaltimus Lietuvai, ne vieną iš tamsiausių mūsų isto
nuostabu tad, jog Juliaus Kelero rijos laikotarpių — apie pokarį,
poezijoje ši tema užima tokią okupaciją. Poeto kalba ypač sudė
ryškią vietą. Košmariška praeitis tinga, dažną eilėraštį reikia skai
niekur nedingo, apie ją buvo ne tyti kelis sykius, bet tai yra
tik kad ilgai tylėta, bet be palio puikios ir gilios poezijos pri
vos meluojama jaunesnei kartai, valumas — ji traukia prie savęs
todėl tokiu stipriu rezonansu tau- skaitytoją, vilioja vėl ir vėl

Vytauto Maželio nuotrauka
t*

sugrįžti į poetines vizijas: šaltis —
toks nestiprus, jog vos gali pajust,
ir keistas / nuovargis per Vėlines
samprotaujant: senelė Sibire/prie
ledo žvakės valgo baltą kalėdaiti.
(„Baltas'kalėdaitis”, p. 32). Kele
ras savo poezijoje nevengia ir
publicistinių motyvų, pvz., eilė
raštyje „Pokaris” (p. 10), nors
šiaip jo tekstams publicistiniai in
tarpai nėra būdingi.
Kelero poetiniai vaizdiniai pa
kankamai sudėtingi ir daugia

„Už nepriklausomą Lietuvą”
Lietuviškų filmų festivalis Šiaurės Amerikoje
Pirmą kartą Jungtinėse Ameri
Lemont, Illinois (Lietuvių cen
kos Valstybėse ir Kanadoje įvyks tre) — kovo 22 ir 23 dieną;
lietuviško filmo festivalis, pa
Chicago (Jaunimo centre) —
vadintas „Už nepriklausomą kovo 24 dieną;
Lietuvą” — šių metų kovo ir ba
Los Angeles ir San Francis
landžio mėnesiais įvairiose JAV co — balandžio mėnesį (datos bus
ir Kanados lietuvių gyvenvietėse
bus demonstruojami geriausi
Lietuvos kino studijos padaryti
pastarųjų metų filmai. Festivalio
programoje taip pat bus ir kūry
biniai susitikimai su žymiais
Lietuvos kinematografuos veikė
jais, autoriais, režisieriais. Fes
tivalyje dalyvauja Petras Abukevičius, Algimantas Puipa, Rai
mundas Banionis, Edmundas
Zubavičius ir kiti Lietuvos kino
meno veikėjai. Visi filmai bus
rodomi plačiaformatiniame
ekrane, turės subtitrus anglų
kalba, todėl juos pamatyti bus
galima kviesti draugus ir pažįs
tamus, nemokančius lietuvių kal
bos.
Festivalio filmai bus demonst
ruojami šiose vietovėse:

Baltimore (Lietuvių namuose)
— kovo 1 dieną;
Cleveland (Dievo Motinos pa
rapijos Balėje) kovo 2 ir 3 dieną;
New York (Kultūros židiny) —
kovo 8 dieną;
Boston (Lietuvių namuose) —
kovo 9 dieną;
Philadelphia (Lietuvių na
muose) — kovo 10 dieną;
Montreal — kovo 13 ir 14
dieną;
Toronto — kovo 15 ir 16 dieną;
Hamilton, Ontario — kovo 20
dieną;

praneštos vėliau).
Festivalio pavadinimas „Už
nepriklausomą Lietuvą” taikliai
parinktas, sprendžiant iš fes
tivalio rengėjų paruoštų anota
cijų filmams, skirtų supažindinti

1M0 metų Vasario Šešioliktąją Kauno Šančių karių kapinėse pagerbiami

sluoksniai, žodžiai ir vaizdai
užgriūna skaitytoją kaip sniego
griūtis kalnuose. Kartais, atrodo,
norėtųsi lyg kokios pauzės, gal
net nutylėjimo ar pertraukėlės
įtampai sumažinti. Nes beveik
kiekvienas poeto eilėraštis iki
kraštutinumo prisodrintas, emo
cinė įtampa nesulaikomai kyla
iki aukščiausios kulminacijos,
kuri skaitančiojo sieloje palieka
sunkumą, net fizinę kančią.
Antrojoje ir trečiojoje knygos
Baltas kalėdaitis dalyje Kelero
eilėraščiai vedžioja skaitytoją po
sudėtingą asmeninių išgyvenimų
pasaulį: vėjo mūša grąžina mane
i pradžią — nelyg tramvajaus
kontrolė / Rygoj, vieną sykį va
žiuojant be bilieto, — sausis,
sausa, saulė; („Žiemos retorika”,
p. 46); Aš nenoriu būti retušuotas
Vilniaus rentgenogramoje, / nes
prisimenu cirką prie Lukiškių
aikštės, Marijos / mergaičių
gimnaziją, kurioje tu mokeisi,
mažytį / Vilijos garlaivį devy
niolikto amžiaus / pradžios Ne
ryje, pamaldas Už caro armijos
pergalę / cerkvėse, kirchėse ir baž
nyčiose 1914 metų vasarą, („Na
mai praeity”, p. 75).
Subtilūs yra Kelero eilėraščiai
apie moteris, meilę, motinystę.
Žinau, tu guli ankštam trobesy,
aplink siūbuojant / rugiams, tavo
nugara teka saulė, („Erotinis”, p.
63). Iš eilėraščio „Animatografas”: niekas neatjaus žuvusio parubežėj vienturčio knygnešio /mo
tinos, niekas nenusilenks knygne
šei Adelei Kavaliūnaitei, — i iš
Tilžės ji eidavo pėsčia elgetos rū
bais, dėvėdavo / skepetą, po kuria
ant kupros drobės krepšy būdavo
sukrauta / kontrabanda (pp.
84-85). Stiprių, itin reljefiškų
įvaizdžių yra eilėraščiuose
„Užgavėnės”, „Smuklės mote
rys”, „Seni namai”, „Sniego ro
žančiai”;
Labai žodingoje ir vaizdingoje
Juliaus Kelero! poezijoje retsy
kiais pasitaikė 4r keistokų są
skambių, kaip’Afitai „sauja me
daus” („Prisimenant Hamletą”,
p. 89) arba „šunys dainuoja’'’ („Po
karis”, p! 10). Tokias detalės
ateityje gal derėtų atidžiau apšli
fuoti, tačiau tai smulkmenos.
Knyga Baltas kalėdaitis palieka
stiprų, negreit išdylantį įspūdį.
Tai talentingos poezijos bruožas.
■ . ■
....... ■

Sovietinės kariuomenės smurto aukų laidotuvės — Katedros aikštė, Vilnius. Karstai padėti ant paaukštinimo ir
apgaubti Lietuvos trispalve. (Viena iš nuotraukų, spausdinamų albume „The Gift of Vilnius".)

pirmasis kraujas

Vasario Šešioliktoji
ir demokratija

Tiesa, ten netrukdys tau įžengti. Bet niekas
nekeis nevilties ir nelaimės monetų į dar vis
nepaliestą rūdžių raudotojų auksą, saugomą
druskos. Nes jau nebešvyti švilpikų balsai
tamsoje, kurioje ir naktis, ir diena
palaipsniui tampa neatšaukiamu prietaru

(Atkelta iš 2 psl.)

naudoti laiko duodamas progas.
Atidirbę tai, ką jie gali, jie be di
delės dramos nueis nuo scenos.
Paveldėjimo principu vedamose
organizacijose vadovybės pasikei
timas visuomet surištas su berei
Šiltą ir šviesų saulėleidžio apgamą vykis, jis
kalinga drama. Perėjus į demo
kratinę,
rinkimais pagrįstą
čia vienintelis liudys praėjusią erdvę
veiklą,
dalis
šios dramos dings.
(maištininkams nupjautos rankos, gimdyvėms
Nereiks
remtis
organizacijonukirstos krūtys, pamaldiesiems išriekta
mis-zombiais,
kurios
egzistuoja
iš gerklės ostija), nors kažkas, girdžiu,
tik popieriuje. Vienintelis dabar
vis dar deklamuoja be garso pavasario himną
tinio susitvarkymo pliusas yra
galbūt tai, kad dabar gauna
Antys nebegrįš. Jas užšaldė svetimų šalių
progą vadovauti kiekvienas, ku
panoramos, svetimi peizažai tvarkingai
ris tik to nori. Tai nepaprastai
išrikiuotais svetimais smėlynais, kuriuose
naudinga asmens vystymosi at
veltui dairytumeis Rūpintojėlio, veltui klaustum
žvilgiu. O gal ir ne? Juk ar nebū
speigo išpraustų burių, ar jos tebesaugo savo
tų prasminga veikėjui kartas nuo
karto pasitikrinti, tautą vedant,
klostėse pirmojo kraujo skausmą
kiek iš tikrųjų už jo nešamos vė
liavos tautiečių žygiuoja?
Vasario Šešioliktosios ir Kovo
Julius Keleras
Vienuoliktosios šventės yra
didelės vilties šventės —■ vilties,
kad greitai ateis laisvė Lietuvai.
Ta viltis ypač reali šiomis dienomis, kai pasaulio simpatija yra
skaitytojus ir būsimus filmų žiū žudymus, kuriuos teko patirti
Filme, kaip teisminėje byloje, Lietuvos pusėje, nes Lietuva at
rovus su filmų turiniu. Štai kai 400,000 lietuvių 1941, 1945, yra parodyti nuostoliai Lietuvos stovauja demokratijai, pačiam
kurie filmai, kuriuos festivalyje 1949,1953 metais ištremtiems il Respublikai ir jos piliečiams, kertiniam Vakarų pasaulio ak
turėsime progos pamatyti.
gam laikui į Sibirą. Filmo hero kuriuos jie patyrė dėl sovietinės meniui. Bus daug darbo tą varg
jai — Sibiro tremtiniai.
okupacijos, pradedant 1940-ai- šę nualintą Lietuvą atstatyti.
SUGRĮŽIMAS
siais, kai į Rusiją buvo išvežtas Manau, kad visai pravartu mums
Režisieriai: Petras Abukevičius ir
Lietuvos
Respublikos auksas, taip susiorganizuoti, kad mūsų
J. Domaševičius
DOSSIER
pinigai,
kitas
turtas, deportuoti talka Lietuvai būtų kuo efekty
Režisierius: Edmundas Zuba
1990, 35 mm, 60 mn
žmonės
į
Sibirą.
viausia.
Tai lietuvių tautos genocido is vičius
Filme
parodomi
1990-ųjų
įvy

torija. Filmas pasakoja apie Kamera: Romas Damulis
kiai ir nuostoliai dėl Sovietų
nelaimes, žmonių kančias, badą, 1990, 35 mm, 20 mn
Filme komiškų veiksmų forma
Sąjungos ekonominės blokados
Lietuvai, Sovietų kariuomenės pasakojama istorija, kaip Lietu
smurtinių veiksmų prieš Lietu vos kaimo žmonės mokosi
vos jaunimą, psichologinio teroro gelbėtis nuo branduolinio karo
Lietuvos Respubikos parlamento pavojaus, atominės radiacijos ir
militarizmo psichozės. Lietuvos
atžvilgiu.
valstiečiai, 10 metų iki Černobilio katastrofos, juokiasi, dai
FONTANO VAIKAI
Scenarijaus autorius: A. Dargis nuoja ir... jau perspėja pasaulį
Režisieriai: Raimundas Banionis, apie galimą pavojų.
A. Šiuša
DAR SYKĮ LIETUVA!
1972 metų gegužės mėnesį Režisierius: Edmundas Zubavi
Kaune susidegino devyniolik čius
metis Romas Kalanta. Tai buvo Kamera: Romas Damulis
pirma tautinio protesto akcija 1989, 35 mm, 73 mn
visuotinės baimės metais — įkan
Filmas pasakoja Lietuvos psi
din miestu nusirito demonstra
cijų banga, kruvini susirėmimai chologinio, tautinio ir valstybinio
atgimimo istoriją, supažindina su
su milicija ir VSK daliniais.
Apie žuvusį filme pasakoja Ro pagrindiniais politiniais, dvasi
mo Kalantos artimieji, apie savo niais ir religiniais Lietuvos atgi
likimą ir tą metą — į įvykio mimo ir išsilaisvinimo veikėjais.
sūkurį patekę — teatro režisierius Daugiausia dėmesio šiame filme
Jonas Jurašas, pantomimos reži yra skirta pagrindiniam atgi
sierius Medris Tenisonas, fotogra mimo kovos veikėjui — Lietuvos
fas Romualdas Požerskis, buvęs žmonėms: valstiečiams, darbikaimynas Vytautas Kaladė ir ninkamš, jaunimui.
Filmas sudarytas iš keturių,
kiti.
vienodo ilgumo dalių, pasako
jančių apie atskirus atgimimo
MUMS NEBAISŪS JOKIE
etapus.
PRIEŠAI
1. Respublika — apie 1918Režisierius: Edmundas Zubavi 1940-ųjų Lietuvos Respublikos
čius
okupaciją *r Sovietų Sąjungos
Kamera: Romas Damulis
aneksiją.
žuvusieji už Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę.
ELTA nuotrauka 1978, 35 mm, 10 mn
(Nukelta į 4 psl.)

Apie „Bilietą į Tadž Mahalą”
Pokalbis su filmo režisierium Algimantu Puipa
— „Bilietas j Tadž Mahalą” —
pirmoji būsimos trilogijos dalis, —
pasakoja režisierius Algimantas
Puipa. — Antroji — „Amžinoji
šviesa”, o trečiąją Rimantas Ša
velis rašo. Joje bus pasakojama
jau apie 1968 metus.
Filmo „Bilietas į Tadž Mahalą”
veiksmas plėtojasi iki to meto,
kuris pavaizduotas „Amžinojoje
šviesoje”. Karas ką tik pasibai
gęs. Kolūkiai dar tik pradeda
kurtis. Žmogus, jo gyvybė, atrodo,
visiškai prarado savo vertę. O
Fabijonas staiga užsimano į
Indiją pamatyti Tadž Mahalo
mauzoliejų. Kitomis aplinky
bėmis jokia istorija nebūtų
įvykusi. O pokary, besikuriančioj
naujoj tarybinėj tikrovėj, svajonei
vietos nebuvo. Už bandymą svajo
ti bausdavo.
Mano filmas apie tai, kad net
fizinė mirtis negali sunaikinti
žmogaus svajonės, kurią jis pasi
renka gyvenimo tikslu.
Pastebėjot tikriausiai, kad
„Biliete...” yra daug tų pačių
veikėjų, kuriuos matėte „Amži
nojoje šviesoje”, — ir Zigmas, ir
Anicetas, ir Piotr Sergejič... O tre
čiojoje dalyje jie visi... prisikels iš
kapų. Mat kapinių vietoje sta
toma elektrinė, ir pagal projektą
kapai bus užtvindyti. Prisikelia
mirusieji ir pamato, kad ta švie
si ateitis, dėl kurios jie kovėsi,
nėra jau tokia šviesi, o kaimo
žmonės nenori priimti jų, veja
lauk. Todėl jie įsikuria kultūros
namuose... Pabandysiu jėgas ir
fantasmagorijos žanre.
— Jūsų filmai dažnokai de
monstruojami įvairiuose Vakarų
festivaliuose. Keliuose jau teko
pabūti?
— Savo filmus pristatinėjau
Vakarų Berlyno, Locarno festi
valiuose, Venecijoje apsilankiau
kaip turistas. Pernai dviejuose
nedideliuose festivaliuose — La
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Kadras iA filmo „Bilietas j Tadž Mahalą”.

Rochelle (Prancūzija) ir Glasgow
(Škotija) — dalyvavau su miniretrospektyvomis. Abiejuose rodyta
„Moteris ir keturi jos vyrai”,
„Amžinoji šviesa”, pirmajame
dar „Velnio sėkla”, o Glasgow —
„Žuvies diena”.
— Apie lietuvių kiną Vaka
ruose po truputėlį formuojasi
gana pavojinga opinija, kad tai
labai specifinė kinematografija,
prikaišiota sunkiai suvokiamų
tautinių simbolių.
— Nežinau, kaip turėčiau at
sakyti, kad neatrodyčiau standar
tiškas ar sentimentalus. Tada,
paauglystės laikais, mus,
moksleivius, kino mėgėjus, buvo
apsėdusi kino darymo manija.
Man rodės, kad tai tiesiog nuosta
bus pasaulis, kuriame galima
gyventi ir žaisti ar žaidžiant
gyventi. Žmogus su kamera man
buvo laimingiausias žmogus, o ki
nas — tikroji vieta po saule. Tai
buvo viena gražiausių mano iliu
zijų. Atėjus į profesionalųjį kiną
— po studijų, prizų mėgėjiškuose
kino festivaliuose, tas pats

pasaulis jau atrodė visai
kitaip. Vieni jame tampa biznie
riais, amatininkais, kiti — šaltais
profesionalais. Ir tik nedaugelis
sudega ant to aukuro, palieka po
savęs švytintį praskriejusios
kometos pėdsaką. Turbūt kinas
yra tokia meno rūšis, kuri su
teikia labai geras galimybes
visapusiai pasireikšti. Kodėl
sakoma: „Netikiu, viskas kaip ki
ne”. Tu tarytum materializuoji
savo vizijas, fantazijas. Gal tos
magijos momentas čia ir bran
giausias? Nežinau.
— Kas jums sunkiausia kine,
tame keistame žaidime gyvenimu?
— Aš tai pavadinčiau tradicine
baime prieš kamerą. Daug garsių
režisierių yra labai gražiai
kalbėję apie tai, kaip jie bando
kovoti su ta baime. Egzistuoja
nenusakoma baimė prieš pirmą
kadrą. Kino režisierius Žalakevičius yra gražiai pasakęs, jog
jis svajoja, kad pirmoji filmavimo
diena būtų paskutinė, kai viskas
— ir baimė! — jau praeitis, o
filmas jau baigtas. Ta svajonė

apie paskutinę filmavimo dieną,
kuri yra pirmoji, suprantama
kiekvienam, sukūrusiam dau
giau negu vieną filmą. Kaip ir
tradicinė priesaika pasibaigus
filmui: „Dabar tai jau ilgai nieko
nedarysiu!” Bet paskui vėl ateina
pirmoji filmavimo diena, ir vėl tu
išgyveni taip pažįstamą pirmo
sios paskutiniosios filmavimo
dienos nostalgiją kad tik greičiau
baigtųsi tas sapnų košmaras.
Jautiesi kaip ekstrasensas, eikvojantis savo energiją. Jeigu
žinoma, tu dorai dirbi kine. Tai
turbūt sunkiausia. Kinas nėra
toks didelis malonumas, kaip
kartais atrodo iš šalies naiviam
kino mylėtojui, arba toks blefas,
Rita Markelytė-Dagienė
kaip teigia žmonės, kurie tiesiog
nemėgsta kino.
— Tada prisipažinkite, kas fesijų. Tiems žmonėms bedarbys
Jums brangiausia, džiaugsmin tė — pats baisiausias dalykas. Aš
giausia kine? Kas labiausiai žavi? beveik visada dirbu su ta pačia
— Kas žavi? Štai aš pažįstu grupe ir kai dar kartą pamatau
žmogų. Jis paprasčiausias san mus visus, ištariu sau: kvailių
technikas, kasmet keliaująs į laivas vėl plaukia! Mes visi vėl
kalnus kaip grupės vadovas. Tai leidžiamės į žinomą nežinomą ke
labai atsakinga. Netgi neat lionę.
sargus kosulys naktį kalnuose
— Tai ir yra ėjimas į kalnus?
gali sukelti sniego griūtį, ir tu
— Taip. Ta atmosfera, galimy
gali pražudyti grupę. Tai baisu. bė keliauti kartu ir vėl sulaukti
Bet tas žmogus vis tiek eina vėl dienos, kai lieki vienas su savo
ir vėl. Man tai primena kiną.
baime ir kompleksais.
— Gal todėl į jį tiek daug žmo
nių ateina ir tiek mažai išeina?

— Aš suprantu, kodėl žmonės,
atėję į kiną, negali iš jo išeiti. Čia
tiek daug retų, net unikalių pro-

Ritos Dagienės
rečitalis Chicago’je
Solistės Ritos Markelytės-Dagienės (kontraltas) rečitalis įvyks
vasario 22 dieną, 7:30 v.v., Roosevelt University Ganz Hali (sep
tintame aukšte), 430 South
Michigan Avenue, Chicago’je.
Programoje: Handel’io oratorijų
„Messiah” ir „Israel in Egypt”
arijos, Mahler’io „Rueckert
Lieder” ir Brahms’o „Vier ernste
Gesaenge”. Į koncertą įėjimas
laisvas.
Rita Markelytė-Dagienė, tu
rinti magistro laipsnį kompozi
cijos srityje, dėsto muziką
University of Illinois at Chicago.

Kaip ir „Velnio sėklą”. Aš tada
nepajėgiau išreikšti visko, kas
buvo Žalakevičiaus scenarijuje.
Man brangi ir „Žuvies diena”.
„Amžinosios šviesos” ir „Bilieto
į Tadž Mahalą” socialumas
man iš esmės svetimi dalykai.
Bet juose aš stengiausi papasako
ti, ko dar niekas nepapasakojo,
ką aš išgirdau iš gyvų liudininkų,
patyrusių ir tragiškiausias, ir komiškiausias situacijas. Tie žmo
nės stengėsi išlikti. Jie man
— Kokį savo filmą laikote bran įdomūs.
giausiu?
— Ko norėtumėt išvengti da
— „Moterį ir keturis jos vy bar?
— Filmo su tautine ašara aky.
rus”. Būtų puiku jį kurti šian
dien, turint dabartinę patirtį. Tautiškumo falšo. Negyvos

Nepriklausomos Lietuvos laikais
buvo „Amerikos” viešbutis (jiems
tai irgi pasakojo Tėvukas). Ir nors
langą jis šaukia praeinančiai Rina išvažiavo į Izraelį, nors
demonstracijai: „Laisvę Lietu įbauginti tėvai stengiasi visom iš
vai!”. Ir vėl išsigąsta — gretimam galėm apsaugoti sūnų nuo chuli
lange jį kažkas fotografuoja — ganizmo (taip traktuojamas jau
greitai visi, dalyvavę demonstra nimo protestas), skustagalvis
cijoj, o vėliau Kalantos laidotuvė Džageris girdi po asfalto danga
se bus užfiksuoti ir... Ir vis dėlto kunkuliuojant upę, kuri privalo
Džageris ir jo draugai, Kauno išsiveržti ir gaiviu vandeniu nu
16-osios vidurinės mokiniai, plauti akis. Taip filmo finale
tikėjo, kad ten, kur staiga atsi nuskamba aukos ir pasišventimo
rado asfaltuota gatvė, buvo upė tema, nors filmas pasakojo apie
(jiems apie tai pasakojo Tėvukas), nerūpestingus vieno Kauno
o čia kur jis barškina gitaromis, kiemo berniūkščius.

Lietuviškų filmų festivalis Amerikoje
(Atkelta iš 3 psl)

2. Sąjūdis — apie lietuvių tau
tos susivienijimą kovai prieš
okupacinę Sovietų valdžią.
3. Auka — apie kančias ir mir
tis, kurias Lietuvai suteikė II
pasaulinis karas ir sovietinė
okupacija.
4. Visi kartu — apie Lietuvos
Respublikos valstybingumo atkū
rimo pradžios įvykius.
BILIETAS Į TADŽ MAHALĄ
Režisierius: Algimantas Puipa

tiek išvažiuoja — jis negali jos
sulaikyti. Jis negali netgi visko
išrėkti — patekęs į pirmąjį
tardymą KGB jis paprasčiausiai
išsigąsta ir bailiai susigūžęs tir
ta nuo savo persekiotojo šmėklos.
Represijų gniaužtai po Romo
Kalantos mirties negailestingai
paliečia simpatingus paauglius.
Patyręs pažeminimą KGB, tėvo
užrakintas namie, milicininkų
nukirptas Džageris vis tiek pro
testuoja — bent pro savo buto

Vaidybinis filmas, kuriame
pirmą kartą pavaizduota tikra
tiesa apie ūkininko likimą poka
rio metais Lietuvos kaime.

MOTERIS IR KETURI JOS VY
RAI
Režisierius: Algimantas Puipa

Vaidybinis filmas, premijuotas
tarptautiniame filmų festivalyje,
atskleidžia psichologinę dramą.
Veiksmas vyksta 19-ame amžiuje
Lietuvos pajūryje.

Kadras iA filmo „Vaikai iA Amerikos vieAbučio” — KGB tardyme.

Kadras iA filmo „Vaikai iA Amerikos vieAbučio” — daužomas lietuviAkas Vudstokas.

VAIKAI IŠ „AMERIKOS” VIEŠ
BUČIO
Scenarijaus autorius: Macei Drygas
Režisierius: Raimundas Banionis
9 dalių, spalvotas, 90 mn
Raimundo Banionio filmo hero
jai, atrodytų, nesusimąsto apie
savo laikus jie tiesiog gyvena
Kaune, 1972-aisiais, jų problemos
atitinka jų amžių — jie kvaišta
nuo Bitlų ir rolingų, jie ruošiasi
į lietuvišką Vudstoką, slapčia
nuo bailių ir įtarių savo mokytojų
rašo laiškus Luksemburgo radi
jui, augina ilgus plaukus, mėg
džioja hipius, turi pravardes —
Šoferis, Džageris, Fernandelis.
Kauno paaugliai žaidžia laisvą
gyvenimą. Tie žaidimai, pasirodo,
pakankamai pavojingi — laiškas
radijui patenka ne į Luksemburgą, bet į Kauno KGB, lietuvišką
Vudstoką lazdomis išdaužo
milicijos daliniai, ilgus plaukus
lietuviškiems hipiams nukerpa
daboklėj, pirmoji meilė — tokia
staigi, tokia tikra, deja tokia
trumpa. Gyvenimas staiga pasi
daro pilkas ir beprasmiškas —
Rina su motina išvažiuoja į Iz
raelį (amžinai, negrįžtamai,
visiems laikams), ji nenori tekėti
už Džagerio, gimdyti jam sūnų,
kuriam taip pat brutaliai nukirps
nepaklusnią galvą. Džageris
nesutinka, jis nori protestuoti,
šaukti, išrėkti viską, ką jis galvo
ja apie šitą santvarką, apie jų
tvarką, apie tą didžiąją neteisybę
būti nelaisvu. Tačiau Rina vis

etnografijos. Man tai pati baisiau
sia spekuliacija. Šita sritis, deja,
labai palanki kažkam iškilti,
daužyti kumščiais į krūtinę: „Aš
kuriu tautinį meną”. Labai pavo
jingi tokie žmonės ir šitokia ten
dencija.
— Taip susiklostė, kad dau
giausia filmų kūrėte apie praeitį.
Juose iškilo labai skaudus, įvai
rus ir kartu atpažįstamai vieno
das mūsų krašto vaizdas. Prisi
mindama jį noriu paklausti — kas
jums yra Lietuva?
— Labai sunku atsakyti.
Skambės patetiškai arba netik
rai. Arba dirbtinai. Norėčiau at
sakyti filmais.

Viršuje ir apačioje — kadrai iA filmo „Moteris ir keturi jos vyrai”.

