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Vienuolika Broniaus Kviklio tomų
JURGIS GIMBUTAS

darbių talka autorius Kviklys
turi sutelkęs daugiau vertingos
medžiagos, kuriai sudėti reikės
dar dviejų tomų, tad prenumera
toriai prašomi užsiprenumeruoti
ir anksčiau nenumatytą IV tomą.
1968 metais išleistas pasku
tinysis, ketvirtas Mūsų Lietuvos
tomas, daugiau kaip 800
puslapių. Užsklandoje padėkota
Kaip maloniai skiriasi šių metų kuris dominavo mūsų siekius ne
71-am bendradarbiui, suminint
pabaiga nuo jų pradžios! Ilgas tik pastaruosius ketverius metus,
pavardes, o jų būta dar daugiau.
šiltas ruduo, ramus lietus, kuris bet taip pat buvo tolimos aušros
Žemėlapiukus braižė Albinas
ženklina sausros galą. O visų šviesa pastaraisiais dešimtme
Kernius, fotografijas gamino
svarbiausia: Lietuva laisva ir čiais.
Daumantas Čibas, Vytautas
nepriklausoma. Taip, dar Lietu
Dabartiniai didieji rūpesčiai —
Reivytis
ir Vytenis Statkus,
voje yra aštuoniasdešimt tūks Lietuvos ekonominė padėtis, iš
kalbos taisytojai buvo Petras Ži
tančių potencialių bermon kurios ji visom išgalėm stengiasi
lionis, Feliksas Kudirka, Vladas
tininkų, bet nebelaksto žmonės išbristi, Lietuvos gyventojų bui
Kulbokas ir Stasys Santvaras.
su juodomis beretėmis ir dryžuo tiniai vargai, Lietuvos kultūros
Vieni jų talkininkavo pirmie
tais apatiniais marškiniais. dabartinės, o ypač atsivėrusios
siems tomams, kiti vėlesniems.
Ateina žiema, bet Lietuvos žmo ateities perspektyvos. Nepri
Autorius Bronius Kviklys pasi
nėms negresia badas ir šaltis. Po klausomybės atgavimo išdava
rodė esąs geras organizatorius,
žiemos ateina pavasaris, ir Lietu logiškai yra jos įgalintas sieki
sugebėjęs įtikinti žmones užsimo
mas šviesios ateities ir gerovės
va pasiruošus žydėti.
tojo darbo prasmingumu ir su
Praėjo tos dienos, kada dre savo valstybei ir tautai. Ir atei
telkti bendradarbių. Man teko
bančia širdimi atsukdavome tininkų sąjūdžio įsitikinimas bei
patalkininkauti Broniui nuo
radiją žinioms su nujautimu, kad siekis — „Ateitį regim tėvynės
1946 metų dar Vokietijoje, pabė
Maskvos galiūnas vykdo koki laimingą” keičia prasmę — pir
gėlių
stovyklose, kai jis ruošė sa
naują nuožmų planą. Ir laik miau jis lyg išsisėmė laisvos ir
vo knygutės Lietuvių kova su na
raščiuose Lietuva iš pirmojo nepriklausomos Lietuvos vizija
ciais angliškąjį vertimą. Prašė
puslapio persikėlė i biznio ir (kitaip ir negalėjo būti), šiandien
manęs etnografinės Lietuvos že
reklamų skyrius. Ir tai smagu: jis nurodo į užduotį dirbti ir
mėlapio, kurį galėjau jam parū
kad ir ši praėjusi pirmadieni stengtis, kad laiminga ateitis
pinti
iš Tuebingen’o. Mūsų Lietu
maloni staigmena — dviejų pilnų pasidarytų kiekvieno lietuvio
vai
pagelbėjau
iliustracijomis,
puslapių reklama The Neu> York dalia, nes tai normalaus ir pras
šiek
tiek
faktologiniais
duomeni
Times. Reklamoje susipažįstame mingo žemiško gyvenimo sąlyga.
mis.
Už
tai
gavau
iš
Broniaus
ne
su neretai pirmą kartą girdi „Laiminga” anksčiau reiškė
mažai
iliustracįjų
savajam
Lietu

momis baltų bendrovėmis. Rek laisva, šiandien, turbūt su
vos kaimų ir bažnyčių architek
lamuojasi net dvi lietuviškos oro tiksime, kad tai turėtų reikšti:
tūros rinkiniui. Kiek daugiau teko
linuos: „Lithuanian Airlines” materialiai apsirūpinusi, tei
pasidarbuoti su Lietuvos bažnyčių
Vilniuje ir „Airlines Lietuva” singai besitvarkanti, kultūrą
tomais.
Kaune. Gal tik egzotiškai, šiek ugdanti žmonių bendruomenė.
Kuo ypatingi tie Mūsų Lietuvos
tiek kaliforniškai, skamba Balti- Tačiau daugeliu atžvilgių, kaip ir
tomai?
Kai kam atrodo, kad tai
con „Relaxation Industry”. I kiekvienoje normalioje valstybėje
yra
Lietuvių
enciklopedijos išplės
skaitytoją žvelgia Lietuvos prem ir demokratiškoje žmonių bend
tas
pakartojimas.
Ne taip: LE
jeras Gediminas Vagnorius, akiai ruomenėje, mūsų nuomonės išsi
yra
tik
vietovių
geografijos
ir
mielas Vilniaus senamiesčio skirs dėl šios sąvokos turinio, o
lokalinės
istorijos
santraukos,
o
bokštų ir, stogų vaizdas. ypač dėl ekonominių ir politinių
Mūsų
Lietuvoje
paskelbti
išsamūs
Reklamos tekstai skelbia žinią, programų, visiems, aišku, sie
duomenys su gausiomis iliust
kad Baltijos valstybės žengia j kiant padaryti Lietuvą laiminga.
racijomis. Daug kas buvo pa
ateiti. Antradienio Chicago Tri Ir todėl taip svarbu visiems savo
skelbta pirmą kartą. Lietuvių
būne verslo sekcijoje — didelė tarpe šiuos rūpesčius atvirai
enciklopedijoje
vietovės ran
fotografųa, kurioje matomas JAV svarstyti, nuomonėmis pasikeis
damos
abėcėline
tvarka,
be tarpu
ti,
bet
priminti
vieni
kitiems,
kad
viceprezidentas Dan Quayle pasi
savio
sąryšio,
o
Bronius
Kviklys
rašo sutarti su Estuos, Latvijos ir dėl tikslo sutariame.
suredagavo
savo
knygas,
grupuo
Pasikeitusius rūpesčius galime
Lietuvos premjerais. Sutartis
damas
medžiagą
visų
pirma
skatina Vakarų kapitalo in matyti ir tradicinio rudens ren
pagal etnografines Lietuvos sritis
ginio
—
Ateities
savaitgalio
—
vestavimą Baltijos valstybė
— iš eilės Vilnįja, Rytų Aukštai
se. „Respublikos dabar atvi programoje, kuri įvyksta už
tija, Vidurio Lietuva, Suvalkija,
dviejų savaičių Chicago’s Jauni
ros verslui”, pareiškė Quayle.
Žemaičiai,
Mažoji Lietuva. Tose
mo
centre
ir
Lemont
’
o
Ateiti

Ir mūsų pačių gyvenimai su
srityse vietovės aprašomos pagal
grįžta i normalią vagą. Mūsų ninkų namuose lapkričio 15-17
apskritis ir didesniųjų miestų
profesinis darbas vėl grįžta i dienomis. Pirmasis Ateities sa
apylinkes. Tuo būdu skaitytojui
gyvenimo centrą. Pamažu dings vaitgalis prieš daugiau kaip
lengva rasti informaciją apie tam
dešimtį
metų
sau
tema
ėmė
ta tas labai keistas jausmas, kad
tikros
apylinkės ar visos apskri
esi kokio nors pikto lėlių meistro „Žmogus Lietuvoje”. Ta tema
ties
vietoves.
Antrinę antraštę
virvutėmis traukoma lėlytė. kalbėjo Algirdas Landsbergis, To
Bronius
Kviklys
pakeitė iš pir
Taip, kaip Lietuva toje pirma mas Venclova ir kiti — ją karštai
mykštės, siūlytos Tėvynės mylė
diskutavo
Bavaitgalio
dalyviai.
dienio reklamoje, mes patys
tojų draugijai: dabar jau „Krašto
grįžtame savo gyvenimus tvarky Tąsyk rūpestis buvo apibrėžti,
vietovių
istoriniai, geografiniai,
ti be Didžiojo Brolio slegiančios kokiu žmogum yra tapęs lietuvis
* Paskaita, skaityta per a.a. Bro etnografiniai bruožai”. Pasakyta
po
keturiasdešimt
metų
sovie

globos. Nedingsta mūsų rūpestis
niui Kvikliui pagerbti akademiją, su
Lietuva, nors jis keičia savo for tinės sistemos jam spaudimo, kad ruoštą Akademinio skautų sąjūdžio kukliai, tik bruožai, o ne istorija
mas — nebeturim rūpesčio Lie žinotume, su kokiais savo tautie- 1991 m. spalio 27 d. Jaunimo centre, ar geografija. Paaiškinta paties
Kviklio pratarmėje: „Stengiausi
tuvos laisve ir nepriklausomybe,
Chicago’je.
(Nukelta į 4 psl.)
laikytis mokslinių reikalavimų,
mokslinės tiesos. Tačiau veikalą
rašiau ne mokslo žmonėms, o eili
niam Lietuvos mylėtojui-ai. Taigi
nevengiau dėti ir tokių dalykų,
kurie [...] dažnai laikomi pasako
jimais, padavimais. Neapkroviau
skaitytojo ir smulkia dokumen
tacija”. Iš to matyti, kad Kviklio
Pasikeitęs rūpestis Lietuva • Broniaus Kviklio knygos • Privatizaci
Mūsų Lietuva nėra enciklope
dinis veikalas. Kiekviename
ja Lietuvoje (2) • Įvairi Lietuvos proza • Bitės Vilimaitės apsakymas
Mūsų Lietuvos tome duota ati
• Kornelijaus Platelio eilėraščiai • Ateities savaitgalio programa
tinkamos etnografinės srities
bibliografija. Suregistruotos ne
tik knygos ar brošiūros, bet ir
daugybė straipsnių iš periodikos

Rūpestis Lietuva

— bet jau kita forma

Šiame numeryje:

Nr. 215(39)

Lengva kalbėti apie Broniaus
Kviklio keturtomę Mūsų Lietuvą
ir septyniatomes Lietuvos bažny
čias, nes nereikia įrodinėti tų
veikalų svarbos ir unikalumo.
Tatai iš karto aišku, paėmus
knygas į rankas. Autoriaus būta
mažiausiai trilypės asmenybės:
lituanistikos kolekcionieriaus,
žumalisto-redaktoriaus ir ekono
misto. Mažiau žinoma, kad išei
vijoje pasižymėjęs kaip žurnalis
tas ir redaktorius, Bronius Kvik
lys buvo baigęs Vytauto Didžiojo
universitetą diplomuotu eko
nomistu ir po to dar studijavęs
teisę. Toji trilypė erudicija atsi
spindi Kviklio knygose: kolek
cionierius sukaupė įspūdingai
daug iliustracinės ir faktologinės
medžiagos; žurnalistas parašė
tekstus, suprantamus „eiliniam
Lietuvos mylėtojui” (cituoju iš
MLI tomo pratarmės); ekonomis
tas patsai suorganizavo savo kny
gų leidybą, sutelkdamas lėšas
spausdinimui. Rezultatas: Mūsų
Lietuvos 3,036 puslapiai su dar
daugiau iliustracijų, Lietuvos
bažnyčių 3,556 puslapiai,
nemažiau gausiai iliustruoti. Iš
viso per 6,500 puslapių, galėtų
būti net 16 normalių tomų po 400
puslapių. Tasai darbas atliktas
nuo 1955 iki 1987 metų, taigi per
32 metus. Dirbta daugiausia
vakarais ir savaitgaliais, atlieka
mu laiku nuo tarnybos pragy
venimui. Tik pastaruosius pora
trejetą metų Bronius Kviklys
naudojosi kuklia pensija ir galėjo
užbaigti Lietuvos bažnyčias pilnu
atsidėjimu.
Mūsų Lietuvos užmojis pra
džioje buvo kuklesnis, vos vieno
tomo, tiesa, tūkstančio puslapių.
Iš Tėvynės mylėtojų draugijos
reklaminės sąlankos, išleistos
Chicago’je apie 1960 metus,
matyti, kaip toji draugija prašė
„rėmėjų įnašų, aukų ir pre
numeratų” nemažiau kaip po
7 dolerius Broniaus Kviklio pa
ruoštąja! knygai vardu .Lietuvos
žemių aprašymas”, kur bus
atvaizduota mūsų senoji tėvynė:
jos miestai, miesteliai, kaimai,
piliakalniai, upės, ežerai ir kitos
žymesnės vietovės”. Nieko
neišėjo iš to pirmojo projekto.
Detalių nežinau, tik esu girdėjęs,
kad Kvikliui nesisekė susitarti su
TMD pirmininku Miku Vaidyla.
Tad 1961 metais jis kreipėsi į Lie
tuvių enciklopedijos leidėją Juozą
Kapočių Boston’e ir susitarė
išleisti'tris tomus, maždaug po
700 puslapių. 1964 ir 1965 metais
išspausdinti du tomai. Tada
paskelbta, kad su gausia bendra-

Bronius Kviklys (1913-1990)

ar enciklopedijų. Viskas sunume
ruota, iš viso panaudotos 1,762
pozicijos ir dar kai kas išnašose.
Kviklio forte buvo periodika, nes
savo archyve jis turėjo sukaupęs
nemaža žurnalų ir laikraščių
komplektų iš tarpkario nepri
klausomos Lietuvos ir iš seniau.
Atidus skaitytojas galėjo pa
stebėti, kad dauguma Lietuvių
enciklopedijos ir Mūsų Lietuvos li
teratūrinių nuorodų pamini
lenkišką SČOumik geograficzny
(Geografinis žodynas), išleistą
Varšuvoje tarp 1880 ir 1902
metų, 16 tomelių. Panašaus lietu
viško atitikmens nebuvo, o tasai
Sžownik geograficzny gana
detaliai aprašė ir Lietuvos vie
toves iki 19-ojo amžiaus pabaigos.
Tada lenkai žiūrėjo į Lietuvą,
kaip buvusios unijinės valstybės
dalį. Susiradau tą lenkišką
veikalą Boston’o Viešojoje biblio
tekoje, peržiūrėjau. Nė nepaly
ginsi su Kviklio Mūsų Lietuva; be
iliustracijų, be žemėlapių — dėl
lėšų stokos. Lenkiškajame var
dyne Lietuva yra visų pirma
lenkiškai kalbančių miestų ir
dvarų šalis. Ten nieko nerasi apie
lietuvių tautinį atbudimą
19-ajame amžiuje. Tuo tarpu
Mūsų Lietuva — tai ne tik mies
tai ir dvarai, bet visų pirma at
budusi ir švieson išėjusi tauta,
išaugusi ir kaime, ir mieste, taip
pat ir dvaruose. Bronius Kviklys
nerodo dvarams šovinistinės pa
niekos, kaip dažnai užtinkama
lietuvių publicistikoje, bet
objektyviai įjungia dvarus į
Lietuvos visumą. Neretai auto
rius randa ir iškelia buvusių
dvarininkų nuopelnų atsiku
riančiai valstybei ir sąmonėjančiai tautai. Man, dvarininkų
palikuoniui, aišku, patinka
toksai Kviklio požiūris. Žinoma,

tokią medžiagą, kokią pavyko
gauti.
Mūsų Lietuva šiek tiek paplito
okupuotoje Lietuvoje, nors ir
buvo draudžiama pasiųsti ar
nusivežti. Bibliotekos laikė mūsų
knygas užrakintas vadinamuose
specfonduose. Ir kai tik buvo at
gauta spaudos laisvė, tuoj daug
laikraščių Lietuvoje ėmė spaus
dinti Broniaus Kviklio raštų iš
traukas. Kauniškės Tėviškės
žinios jau 1989 metų vasarą
persispausdino Kauno apskritį iš
Mūsų Lietuvos. Kiti provincijos
laikraščiai reprodukavo savo vie
tovių aprašus. Lygiagrečiai, tų
pačių 1989 metų gegužės 23
dieną Vilniuje buvo pasirašyta
sutartis pakartojamai išleisti
Mūsų Lietuvos keturis tomus.
Leidybos ėmėsi nauja firma, pa
vadinta „gamybos, paslaugų ir
prekybos susivienijimu Vilnius”.
Broniui Kvikliui atstovavo
įgaliotas architektas Algimantas
Miškinis, gyvenantis Kaune, o
„Vilniaus” susivienijimą — jo di
rektorius R. Murėnas. Tų pačių
1989 metų pabaigoje buvo iš
spausdintas Mūsų Lietuvos I
tomas fotografuotine laida.
Pažymėta, kad „leidinį parengė
.Minties’ leidykla, išleido
.Vilniaus’ susivienijimas”.
Tiražas nepaminėtas, bet
girdėjau, kad jis buvęs 50,000 ir
viskas išparduota. Pelno dalis
skiriama kitoms Kviklio kny
goms Lietuvoje išleisti. Kitais
metais pasirodė II tomas,
laukiama III. Deja, naujoji laida
Vytauto Maželio nuotrauka nepapildyta, klaidos neištaisytos,
nes fotografuotine technika
galima buvo atlikti darbą
nevengė autorius suminėti ir kai greičiau ir pigiau. I tomo pra
kurių dvarininkų skriaudų džioje įdėtos Algimanto Miškinio
kaimiečiams ar Lietuvai ir Broniaus Kviklio pratarmės.
aplamai. Šalia vietovių ir žmonių Visa kita — kaip bostoniškėje
atvaizdų, Kviklys paskelbė retų laidoje, su Lietuvių enciklopedijos
reikšmingų dokumentų ir senų emblema. Galėjo būti ir pir
laikų spaudos faksimilių, plaka mykščio leidėjo Juozo Kapočiaus
tų, skelbimų. Visa tai pagyvina pratarmė, bet jos nėra.
♦
tekstus. Dar svarbiau, kad au
Lietuvos bažnyčios — šešių
torius sugebėjo anais geležinės
uždangos laikais, kada dar retas tomų, tačiau septynių stambių
kas nuvykdavo į okupuotą knygų serija — yra antrasis
Lietuvą, gauti naujų pokario Broniaus Kviklio unikalus milži
Lietuvos nuotraukų. Žinoma, niško užmojo vaisius. Išleido
pasinaudojo ir vadinamais tary Amerikos lietuvių bibliotekos
biniais leidiniais, kiek to reikėjo leidykla (Lithuanian Library
vietovių istorijai pratęsti iki Press, Ine.) Chicago’je nuo 1980
mūsų laikų. Daug vietos skirta iki 1987 metų; iš tikrųjų pasku
tautos rezistencijai prieš sovietus tinysis tomas buvo gatavas kiek
ir nacius, o taip pat tautos vėliau, 1988 metų pradžioje. Tai
gi beveik po tomą kasmet. Spaus
genocidui.
Kaip kiekvienas veikalas, taip dino Mykolo Morkūno spaustuvė,
ir Mūsų Lietuva susilaukė meniškai redaguojant leidyklos
kritikos. Ne tiek spaudoje, kiek vedėjui dailininkui Petrui
skaitytojų pokalbiuose. Kodėl Aleksai. Finansinę leidėjo naštą
palikta daugybė neištaisytų prisiėmė pats autorius Bronius
klaidų, kurioms atitaisyti pri Kviklys, nes jis rinko lėšas spaus
reikė net 4% puslapio paskutinio dinimui, maždaug po 15,000
jo tomo pabaigoje? I mano pasta dolerių tomui. Jis nuolat būdavo
bas, kad reikėtų papildomų ko spaustuvėje tikrinti puslapių
rektūrų, Bronius atsakydavo: sudėstymą, vadinamą laužymą,
geriau išleiskime knygą greičiau, korektūras. Pradėta leisti 2,000
kol dar yra prenumeratorių, o jie tiražu, baigta tik 1,200, nes
vis sparčiau išmiršta. Taigi auto prenumeratorių ir pirkėjų atsi
rius skubėjo užbaigti didelį rado mažiau, negu buvo tikėtasi.
užmojį, nes jau brandino kitą Pinigų aukojo pavieniai asmenys,
nemažesni projektą. Ir leidėjui nemažai kunigų, šiek tiek Lietu
rūpėjo ištesėti pažadus prenu vių Fondas. Kiekviename tome
meratoriams: po tomą per metus. duoti mecenatų ir prenumera
Kitas girdėtas priekaištas buvo: torių sąrašai. Šio veikalo turinys
vienos vietovės aprašytos iš daug platesnis negu sako ant
samiau, o kitoms teko vos po kelis raštė. Tai ne tik Lietuvos
sakinius; vienų veikėjų duotos bažnyčių, koplyčių ir vienuolynų
biografijėlės, o kiti vos istorija, bet ir parapijų veikla,
tepaminėti. Autoriaus atsakymas kunigų ir vyskupų biografijos.
savaime suprantamas: išeivijoje Kiek žinau, vyskupas Vincentas
ne visi šaltiniai prieinami, nepa Brizgys pirmasis buvo pasiūlęs
kako talkininkų viskam tinka Broniui Kvikliui parašyti tokį
mai išbalansuoti, tad teko skelbti
(Nukelta į 4 psl.)

Privatizacija
Lietuvoje
STASYS ALŠĖNAS

mas konstituciniu ne dėl to, kad
(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio) jis sušauktas pagal jau funkcio
nuojančią konstituciją, bet jis tą
Girdėjau, kad Lietuvoje Res vardą gauna dėl to, kad jis priima
publikos laikraštyje buvo iš konstituciją, pagal kurią yra
spausdintas 31 asmens pasirašy šaukiami tolimesnieji seimai ir
tas kreipimasis j Lietuvos žmo nustatoma valdžios struktūra. Jis
nes, kuriame jie siūlo naujus yra nepaprastas, jis tampa konsti
rinkimus į konstitucinį seimą. tuciniu seimu („assamblče constiAmerikoje nesu matęs to dienraš tuante”). Jis tą vardą nešioja
čio, nežinau nė vienos pavardės valstybės teorijos terminologijoje
tą kreipimąsi pasirašiusiųjų, nes ir istorijoje.
mūsų išeivijos spauda nepaskelbė
Mano sugestįja ir teigimas, kad
to kreipimosi pilno teksto. Žodžiu, dabartinė Aukščiausioji Taryba
neturiu detalios informacijos, nei neturi
mandato
daryti
kas, nei apie ką kalba, išskyrus konstituciškai svarbius spren
patį principini pasiūlymą, t.y. dimus be pačios konstitucijos
rinkimus į konstitucinį seimą, kyla grynai iš ekonominės
kuris per supuolimą sutampa su ir valstybės teorijos ir
mano. Taip turbūt yra dar geriau, praktikos reikalavimų ir
nes mano pasiūlymas lieka šva neturėtų būti suprasta kaip
riai principinis, neįveltas ir ne priešiškumas
dabartinei
nudažytas jokiais šalutiniais Aukščiausiajai Tarybai. Anaip
ginčais ir periferinėm smulkme tol. Džiaugiuosi, kad ir iš tolo, jos
nom.
ir Sąjūdžio atsiradimu; o šiandien
Į tą kreipimąsi išeivijos spaudoj nieko nežinau, vadinasi, nesu
yra paskelbti trys atsakymai: t.y. įtaigotas jokių intrigų, Aukš
Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. čiausiosios Tarybos ir Vyriau
rugpjūčio 3 d. prezidiumo pareiš sybės varžymosi, trinties ir t.t.
kimas, „16 Lietuvos intelektu Niekas kitas, o pati gyveni
alų” 1990 rugpjūčio 2 d. vieši sep mo praktika pademonstravo
tyni klausimai ir 1990 m. rugsėjo
politinės teorijos teisingumą,
7 d. Vaidoto Antanaičio atviras
kuri reikalauja tam tikros
laiškas. Kadangi rinkimų opo
tvarkos, ir iškėlė konstitucinio
nentai nebuvo specifiški ir seimo klausimą, pradedant
pasisakė ne prieš 31 asmens svarstyti žemės privatizacijos
siūlymą ryšium su jų siūlomais problemą. Tas pats atsitiks, ei
rinkimais, o iš principo, tai reiktų nant svarstyti įvairias kitas pro
suprasti, kad jie pasisakė ir prieš blemas. Kaip matyti, dėl toli
šį mano pasiūlymą; o „16 inte mesnio konstitucinio seimo būti
lektualų” kreipimasis Draugo nybės iš principo jokio ginčo
dienraštyje, pavadintas: „Septyni negali būti. Čia kaip kirviu
klausimai tiems, kurie nori vėl nukirsta. Ginčas iškyla, tik kai į
rinkimų”, aiškiai įrikiuoja ir svarstybas įveliami šalutiniai
mane, kadangi esu tas, kuris klausimai: kaip intrigos, var
„nori vėl rinkimų”.
žybos, trintys, insinuacijos ir vi
Dalykiškai į tuos „klausimus” sokios kitos' šiukšlės. Čia ir
atsakyti yra neįmanoma, kadan prasideda ginčas ne dėl esmės,
gi tie klausimai yra ne dalykiški, bet dėl šiukšlyno.
bet insinuaciniai, retoriniai, tai
Iš į Ameriką ateinančių iš Lie
yra ne septyni klausimai, bet sep tuvos pareiškimų aiškiai matyti,
tynios insinuacijos. Kaip gali kad tuose pareiškimuose dėl
dalykiškai atsakyti į antrą konstitucinio seimo visų
klausimą: „Kokiame politiniame daugiausia nesusipratimo ir
žemėlapyje 'Atkuriamojo Seimo’ sąmyšio kėlė laukiamosios
atkurtos Lietuvos reikės ieškoti derybos su Maskva. Pagal juos, tų
— Europos ar Azijos? Grįšime į derybų prospektas buvo pagrin
Vidurio Europą ar liksime 'at dinis argumentas prieš konsti
naujintos' Rytų Europos provin tucinio seimo šaukimą. Tai argu
cija?” Insinuacija yra, kad „At mentas, kuris turėjo du aspektu:
kuriamasis Seimas”, politinės te demagoginį — insinuacinį ir nuo
orijos terminu tariant, konstituci širdų. Žinau dorų žmonių, kurie
nis seimas, ar jo siūlytojai „išduos
Lietuvą” ir Lietuva liks „atnau
jintos” Sovietų Sąjungos dalim.
Atsakymas į tą insinuaciją yra
paprastas: tai priklausys nuo to

„Gimnastės”

Algimanto

(Vilnius) nuotrauka

H jubiliejinės dvidešimtosios metinės Lietuvių fotografijos parodos, kurios
konkursinė tema šiais metais yra „Sportas”. Paroda vyksta dar ir šį savaitgalį,
lapkričio 2-3 dienomis, Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, Chicago’je.

nuoširdžiai bijojo siūlomais rin
kimais pakenkti toms deryboms
ir Lietuvos interesams. Antra
vertus, matau žmonių, kurie,
apšaukdami kitus komunistais,
amerikietišku išsireiškimu, „su
sivyniojo save į vėliavą”, šaukėsi
esą vieninteliai patriotai, nenorį
prileisti „komunistų” prie derybų
proceso, kad pastarieji „neiš
naudotų Lietuvos”.
Nuoširdžiuosius puikiai su
prantu ir norėčiau juos įtikinti,
kad jų baimė, nors ir nuoširdi,
yra be pagrindo ir štai kodėl. Pir
ma, nepagrįsta buvo baimė, kad
dabar, tuojau pat būtų buvusi
„paleista” Aukščiausioji Taryba
ir nebūtų buvę kam sėstis už
derybų stalo. Visai ne, Aukš
čiausiosios Tarybos nereikia
paleisti. Jei Aukščiausioji Taryba
tuoj pat pradėtų konstitucinio
seimo rinkimų procesą, kol tas
seimas susirinktų, užtruktų
mažiausiai pusantrų metų. Pusė
metų truktų Aukščiausiajai
Tarybai paruošti naują, savitą
rinkimų įstatymą ir dar reiktų

seimo daugumos valios, kuriai
visi turime paklusti. O tie, kurie

nori, kad jų požiūris vyrautų,
privalo varžytis demokratiniame
rinkimų procese ir laimėti
daugumą, o ne bandyti
manipuliuoti daugumos valią.
Demokratijai nereikia „tautos
gelbėtojų”, jai reikia sąžiningų
tautos valios reiškėjų. Jai

nereikia „vadų” ar „plechavičių”, kurie geriau žino už pačią
tautą, jai reikia lyderių (vadų),
kurie sumaniai vadovautų vals
tybės institucijoms tautos konsti
tuciniu būdu nurodytose ribose
(„check and balances”).
Taigi į „klausimą”, „kokiame
politiniame žemėlapyje... Lietu
vos reikės ieškoti — Europos ar
Azįjos?”, nebūdamas geografas
nenorėčiau ir atsakyti. Žemynas,
žemėlapiai ir t.t. tai geografija, o
aš domiuosi visai kitom sritim
kaip antai ekonomija ir politinė
teorija. Atrodo, kad pastarosios
sritys tiems „16 intelektualų”
yra gerokai svetimos.
Pavyzdžiui, trečiame klausime
jie klausia: „kokiu būdu,
njpakeitę Konstitucijos, galime
sušaukti 'Atkuriamąjį Seimą’,
kad jis būtų konstitucinis?” Iš
tikrųjų — kaip be konstitucįjos
būsi konstitucinis? Čia minėti in
telektualai susimaišė politinės
teorįjos terminologijoje. Atkuria
masis, arba senu terminu tariant,
Steigiamasis Seimas, yra vadina

Šeštadienis, 1991 m. lapkričio 2 d.

DRAUGAS-MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Nr.,215(39) - psl. 2

Vladas Kapsevičius, I. U serijos „Kultūrizmas”.
Aleksandro Aleksandravičiaus (Panevėžys) nuotrauka
It iiuo metu vykstančios Lietuvių fotografijos parodos

maždaug vienerių metų pasiruo
šimui ir pravedimui pačių rinki
mų. Tai yra labai komplikuotas ir
sunkus procesas su partijomis,
siūlančiomis savo konstitucinius
variantus ir programas; daug
komplikuotesnis ir sudėtingesnis
negu gorbačioviški pagal sovie
tinę konstituciją įvykdyti rin
kimai, išrenkant dabartinę Aukš
čiausiąją Tarybą. Dabar tuoj pat
sumažėtų Lietuvoje esančių par
tijų, partijėlių, frakcijų, orga
nizacijų skaičius, kai reikėtų rim
tai užsiangažuoti demokratinio
proceso varžyboms, sutelkti rim
tas pastangas ir materialinius
resursus į tą procesą.
Antra. Mūsų užsienio politikos
skirtumai turi pasibaigti prie
Gudijos sienos ir visi reikalingi
kompromisai tarp pozicijos ir opo
zicijos turi būti pasiekti Vilniuje.
Taip pat nekalbu apie liepimą
„visiems būti vieningais”. Tai
nieko nereiškianti, tuščia frazė.
Kad visi vienaip galvotų ir elg
tųsi, niekada nebuvo ir nebus,
išskyrus „vadistinę ar diktatū
rinę vienybę”. Tačiau demokrati
ja nėra betvarkė, jos disciplina
remiasi ne atsisakymu savo pa
žiūrų, bet daugumos valia ir
politiniu kompromisu, atremtu į
politini pliuralizmą.
Trečia. Gyvybinės reikšmės il
galaikiai politiniai ir ekonomi
niai sprendimai per daug svar
būs, kad pozicija — Sąjūdis, dar
net nebūdamas politine partija (o
gal jis tokia net niekada nebus,
gal „išgaruos” kaip prancūzų pa
naši organizacija po Antrojo pa
saulinio karo „Maąuis” ar Lietu
vių aktyvistų frontas), nors šiuo
metu ir turėdama Aukščiausiojo
je Taryboje daugumą, galėtų vie
na imtis visiškos atsakomybės.
Jei ji, t.y. pozicija, viena imtųsi
atsakomybės, ji, nors formaliai ji
tai ir gali, būtų pati arogantiška,
mėgėjiškai improvizuojanti, ne
atsakinga, nors ir „demokratiš
kai išrinkta”. Ji viena gali tautą
įstumti į skurdą, bet negali viena
iš jo ištraukti.
Politinio kompromiso pa
vyzdys: kai praėjusio karo
metu buvo daromi svarbiausi
konferencijų sprendimai, prezi
dentas Roosevelt’as, nors būda
mas išrinktas didžiausia balsų
dauguma, vis tiek šalia savęs
visada turėdavo senato daugu
mos demokratų ir opozicijos
respublikonų vadus, senatorius
Connely ir Vandenberg. Dar charakteringiau atsitiko su anglais.
Ką tik karui pasibaigus, Potsdam’o konferencijos su Stalinu ir
Truman’u metu vyko pirmieji po
po karo Didžiosios Britanijos
rinkimai. Į Potsdam’ą Britanijos

delegacįjos pirmininku atvažiavo,
žinoma, Chu.rchiH’is su savo už
sienio reikalų ministru Anthony Eden ir opozicijos vadais
Clement Attlee ir Bevin. Tačiau
konferencijos metu vykę rinki
mai Churchill’io buvo pralaimė
ti ir delegacijos pirmininko kėdė
nespėjo net atvėsti, kai į tą at
sisėdo darbiečių Clement Attlee.
Vadinasi, iš Londono išvažiavo
pirmininkas Churcill’is, o parva
žiavo pirmininkas Attlee, ir pati
konferencija net nepajuto jokio
skirtumo dėl šio pasikeitimo. Čia
ne izoliuoti išimtiniai atsiti
kimai, bet dažna demokratinė
praktika, kur gyvybiniuose rei
kaluose atsakomybe, t.y. laurais
ir prakeikimu, dalijasi visi.
Rinkimų baimė kyla tik iš
demokratinio proceso nesupra
timo ir juo nepasitikėjimo. Nėra
stabilesnės politinės sistemos
kaip demokratija, nes rinkimai
vyksta nepriklausomai nuo kieno
nors užgaidų ar subjektyvių kie
no nors kokių nors motyvų, bet
pagal objektyvias suvereniteto
būklės ir konstitucines, ir kon
stitucinio seimo atveju, politinės
teorijos normas. Rinkimai vyks
ta nepriklausomai, nepakeičia
mai, ar tai būtų „karas, badas ar
tvanas”. Vadinasi, rinkimų į
konstitucinį seimą negalima su
sieti su jokiais „bėgamaisiais”
dienos reikalais, nors jie ir būtų
labai svarbūs.
Iš visų tų, kurie pasisakė prieš
rinkimų reikalingumą, įskaitant
Aukščiausiosios Tarybos ir prezi
diumo 1990 m. rugpjūčio 3 d.
pareiškimą, nebuvo nė vieno
dalykiško pareiškimo su rimtu
savo pozicijos pagrindimu. Tame
pareiškime yra duotas to kreipi
mosi naudingumo ir žalingumo
kriterijus: t.y. „ar stiprina jis (tas
31 asmens kreipimasis) Lietuvos
Respublikos vadovybės pozicijas,
ar ne?” Aukščiausiosios Tarybos
prezidiumas atsako, kad jis Lie
tuvos pozicijas silpniria, pasirem
damas miglotom bendrybėm.
Iš tikrųjų yra priešingai! Ame
rikoje pilno teksto nepaskelbus,
mačiau tik kelias citatas, kurios
atrodė tikrai „riebios”, bet pats
principas, idėja eiti prie konsti
tucinio seimo yra teisingas, kuris
tarnauja Lietuvos interesams.
Dabartinės Aukščiausiosios Ta
rybos nariai ėjo pas rinkėjuselektoratą kaip sovietinės respub
likos vietinė legislacija su pažadu
siekti Lietuvos nepriklausomybės
„parlamentarinėm priemonėm”.
1990 m. kovo 11d. ji tai padarė,
pati’ tapdama Lietuvos provizo
rine valdžia („provisional govern-

Motokroaaa. Nr. 110. Latvija, 1984.
Kazimiero Linkevičiaus (Marijampolė) nuotrauka
Ii iiuo metu vykstančios Lietuvių fotografijos parodos Čiurlionio galerijo
je, Chicago’je.

ment”). Juo greičiau nuo provizo
rinės valdžios pereisime prie kon
stitucinės valdžios — tuo geriau.

Tuo sustiprinsime Lietuvos pozi
cijas visais atžvilgiais; absoliučiai
visais. „Atšviežindami” dabarti
nį mandatą, sustiprinsime ypač
antrąją valstybės pripažinimo są
lygą, o jų yra trys: 1. politinės
bendruomenės („body politic”)
egzistavimas, 2. reprezentatyvios
valdžios buvimas ir 3. savos teri
torijos išorinė ir vidaus kontrolė.
Tam yra atitinkamų mūsų istori
joje pavyzdžių ir precedentų.
Taikos sutartis su Sovietų
Sąjunga buvo pasirašyta ne 1918
m. vasario 16 d. Lietuvos nepri
klausomybę paskelbusios Lietu
vos Tarybos (atitikmuo dabarti
nei Aukščiausiajai Tarybai),
bet po 1920 m. balandžio 14 ir
15 d. išrinkto Steigiamojo (ati
tikmuo „konstituciniam”) Sei
mo sudarytos vyriausybės. Tai
įvyko po pustrečių metų, kai Ta
rybos jau nebebuvo, nuo 1918 m.
Vasario 16-os iki 1920 m. liepos
12 d.
Be konstitucinių — teisinių
rėmų nei ekonomijos reforma, nei
jos pažanga yra negalimos.
Vilnius, 1991 m. birželio 19 d.
Autoriaus baigminė pastaba

Nežinau, kiek privatizacijos
tema aplamai ir privačios nuosa
vybės teisių neliečiamybės prin
cipai specifiškai yra įdomūs išei
vijos lietuviams, bet vienas
mums svarbus klausimas yra jau

Kova, II. Ii serijos „Džiudistai”.
Romualdo Zacharevičiaus (Panevėžys) nuotrauka
Ii iiuo metu vykstančios Lietuvių fotografijos parodos

sprendžiamas, t.y. mums priklau
sančio nekilnojamojo turto dali
jimasis jau vyksta. Birželio
vidury Aukščiausioji Taryba
priėmė įstatymą, pagal kurį ne
Lietuvos piliečiams, t.y. mums,
mūsų turtas nebus grąžinamas;
vadinasi, iš mūsų pavogtą turtą
pasidalys jie patys.
Nežinau, kodėl Aukščiausioji
Taryba susiaurino ir paneigė
nuosavybės teises ir sudėjo mus
kartu su žydais, lenkais ir kitais,
kurie nebėra Lietuvos piliečiai.
Ar už tai, kad per tiek daug metų
juos šelpėme ir šelpiame? Netu
rint Lietuvos konstitucijos, šis
Aukščiausiosios Tarybos veiks
mas yra nelegalus ir netoleruoti
nas. Čia visų pirma akcentuo
jame principą, tačiau jis turi ir
praktinės reikšmės. Žinoma,
dauguma mūsų negrįš gyventi į
Lietuvą, bet flies turime daug
giminių ir draugų, kuriuos
mylime ir šelpiame, kuriems savo
atgautą turtą mieliau perleistume negu kokiems komunistė
liams.
Platesne prasme, čia yra plates
nių mūsų interesų gynimas, kuris
priklauso ne pavieniams asme
nims, bet mūsų institucijoms. Be
abejo, tinkamiausia tokia in
stitucija yra Lietuvių Bendruo
menė, kuri yra pasišovusi mums
atstovauti. Ji turi tuojau siekti šio
įstatymo atšaukimo. Iš buvusio
patyrimo su Bendruomenei vado
vaujančiais žmonėmis, dar nuo
dr. Antano Butkaus JAV LB pir
mininkavimo laikų, yra pagrindo
prileisti, kad Bendruomenė šį
reikalą ignoruos arba vilks kojas,
pakenkdama jos atstovaujamu
žmonių interesams. Jei ji sugal
votų taip elgtis, yra ir kitų išei
čių.
Kiekvienos valstybės pareiga
yra ginti savo piliečių interesus
teisingų universlių principų rė
muose. Per pastarųjų karų ir so
cialinių bei ūkinių pokyčių laiko
tarpius Vakarų valstybės siekė
ir vienokiu ar kitokiu būdu gavo
kompensacijas savo piliečiams už
jų nusavintą turtą daug kur, ypač
ponacinėje Vokietijoje ir Sovietų
Sąjungoje. Pagaliau mes esame
Jungtinių Amerikos Valstybių,
Kanados, Didžiosios Britanijos ir
t.t. piliečiai, ir jeigu Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas
Vytautas Landsbergis nekreiptų
į mus ir į tą klausimą dėmesio ir
nepadarytų reikiamų žygių tą
nuosavybės įstatymą tuojau pat
panaikinti, tada nebeliktų kito
būdo kaip tik kreiptis į savas vy
riausybes, o mums į JAV Valsty
bės departamentą, kad jis sustab
dytų Lietuvos aukso atsargų
pervedimą dabartinei Lietuvos
valdžiai ir iš tų rezervų išmokėtų
teisingas kompensacijas JAV
piliečiams už jų nusavintą turtą
Lietuvoje. Šitaip tvarkosi visas
pasaulis.
Pagaliau šios aukso atsargos
nėra daugumos dabartinės Lietu
vos žmonių uždirbtos ir sutau
pytos. Jos yra daugiausia mūsų ir
(Nukelta į 4 psl.)
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Kornelijus Platelis

Įvairumas Lietuvos prozoje
Nuo buities iki magijos
PETRAS MELNIKAS
, Per pastaruosius dvejus trejus
metus vartant ir skaitant litera
tūros žurnalus ir knygas iš
Lietuvos, atsitiktinai čia užklystančias, papuolančias i rankas,
stebina nepaprastas tenykštės
prozinės kūrybos įvairumas.
Ateina savotiškas noras veikalus
bent laisvai apibūdinti, skirstyti
i patogias grupes, ir tai darosi be
veik neįmanoma, nes rašytojai,
keičiantis laikams, apleidžia
vieną sritį ar rašymo būdą ir
peršoka į kitą. Supaprastinus šį
norą, lieka įvairūs įspūdžiai, ir
visa priklauso nuo to, kuo ir kaip
domisi kūrėjas. Atėjus naujiems
rašytojams, pasidaro nemažas
uždavinys vien tik visus
prisiminti, dalį išvardyti.
Dauguma rašytojų Lietuvoje
visuomet domėjosi buitim, žmo
gum, jo psichologija, gėrio ir blo
gio raiškos menišku pavaiz
davimu, šeima, taip sakant,
universaliom vertybėm, kurios
yra amžinos, nekintančios. Į
galvą ateina stebėtinai taiklūs,
įdomūs apsakymai — Danutės
Žilaitytės, Emos Mikulėnaitės,
Bitės Vilimaitės, J. Kunčino.
Prisimeni šeimos nesutarimus,
šeimos psichologiją Mykolo Sluckio Kelionėje į kalnus ir atgal ir
Vytauto Petkevičiaus Šermukš
nių lietuje. Poskyriu gal čia įeitų
ir specialių temų autoriai, kaip
K. Jankauskas, rašęs apie gelžkeliečių buitį, A. Daškus apie
technikų gyvenimą ir technikos
mįsles.
Gerokai padaugėjo žvilgsnių į
istoriją — istorinių romanų. Daug
rašė P. Dirgėla (Joldijos jūra, Anciliaus ežeras), pasirodė Algirdo
Pociaus Įkaitai apie Vytauto
Didžiojo laikus, Sauliaus Šaltenio
Kalės vaikai apie Donelaičio
laikus, Ramūno Klimo Tik ugnis
išgydys apie pagonybę, krikščio
nybę ir represijas, Vytauto Pet
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ANAPUS STIKLO

RYTAS KAIME

Šerkšnas per naktį
savo stiliumi perrašė
visą gamtovaizdį.

Rūkas virš lauko plakas į kiemo krantą,
Lyg rūke pasiklydęs laivas sumūkia karvė,
Kibiras skamba kažkur lyg bakeno varpas,
Saulė bando praplėšti miglos užuolaidas,
Tyliai žvangčioja šuns grandinė,
Velkama per žemę. Garduos
Bruzda paršai, kieme gagena žąsys, gieda gaidys,
Sode bliauna avys: balsų
Kariuomenė apsupa tylų, taikingą namą,
Garso bangos plakas j langus,
l senos moters ausų būgnelius.
Ji tyliai meldžiasi
Ir galbūt klausosi dieviškosios giesmės,
Kurią jai šnabžda jos Dievas, nes po akimirkos
Ji ryžtingai pakyla ir žengia į mūšio lauką
Su dviem kibirais...

*
Šviežiame sniege
tiktai juoda katė
balta krūtinėle.

*
Miškas skendi savy,
tik po storu ledu
upokšnis be garso alma.

*
„Aš" — tartum kalnas
suvokimo upėje
per ledonešį.

Ir laimi šioje kovoje
Savo būtį.

PRISUKAMA LAKŠTINGALA

*
Raimundo Urbono (Klaipėda) nuotrauka „Moteris juodais rūbais”, 1987.

H ieėioliktosios Lietuvos fotografijos parodos, vykusios 1987 metais Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre,
Chicago’je.

kevičiaus Paskutinis atgailos
amžius apie sukilimą prieš carą,
privedant pasakojimą net iki šių
laikų. Taipgi nemažai kūrinių, iš
pirmo žvilgsnio aprašančių mūsų
laikus, bet su grįžimais į
netolimą ar kiek tolimesnę
asmens praeitį. Čia prisimeni
Raimondo Kašausko mintimis
grįžimus į praeitį romane Vaka
ris vėjas, Valdo Papievio Rudenį
provincijoje, Vidmantės Jasukai
tytės Patvorių žole, Vytauto Bub
nio Piemenėlių mišias apie
vaikus vokiečių okupacijos
laikais. Tai lyg pažinimas nū
dienės ir vakarykštės realybės ir
individualus būdas, stengiantis ją
meniškai parodyti.
Mums labiau pažįstami yra
tomai epiškos, didžiosios prozos —
lyg viską aprėpiančios, lyg visą
karą ar pokarį užgriebiančios. Į
galvą tuoj ateina jau baigti,

Bitė Vilimaitė

Lavonas
Tas lavonas, kai draugą pašalino iš instituto už
nepažangumą, liko jam vienam. Jau aprašyta šir
dis, inkstai, kepenys. Jis stebėjosi, kokie idealiai
sveiki organai teko jo daliai. Žmogaus būta jauno,
gražiai sudėto. Preparuojant ilgesnį laiką, lavonas
žymiai palengvėjo. Studentas jį vadino „mano
lavonėlis”... Profesorius, keistai dūsaudamas, vis
stabteldavo prie studento ir tylomis žiūrėdavo, kaip
jis dirba, — tarsi slapta laukdamas, kad tasai ims
ir atras kokią naują liauką. Profesorius, anksti su
senęs, netgi palūžęs žmogus, mėgo šį darbštų stu
dentą. Jo paties sūnūs nepateisino jo vilčių, —
vienas trankėsi kažkur po pasaulį, apie jį seniai
neturėjo jokių žinių. Kitas, vedęs rusę, dirbo
kroviku čia pat, prekybos centre, net vidurinės
nesugebėjo pabaigti... Visi žinojo profesoriaus is
toriją ir dėl visko kaltinoji patį, — matote, mirus
žmonai, jis vedė savo tarnaitę, kuri ir nusmukdė
namus. Tai dar Čechovo aprašytas atvejis, kai
generolas veda virėją, o toji paskui talžo jį per
žandus....
— Na, — staiga išgirdo studentas už nugaros.
— Kokia yra paties nuomonė dėl šito lavono?...
Matau, mikliai pjaustinėji. Ranka dirba gerai. O
smegenys?
Studentui sudrebėjo ranka su skalpeliu. Jis at
sisuko, žemas, kresnas, kaip žemaitukas arklys, ne
iš karto suvokęs, kad profesorius kląusia ne pagal
programą, kostelėjo, kaupdamas mintis.
Lavonas užregistruotas, kaip nežinomas... Mir
ties priežastis — trauma. Čia nėra jokios abejonės...
— Jis kilstelėjo sruogą lavono plaukų ir paprašė
profesorių žvilgtelėti — pasirodė kažkada, be abe
jo, buvusi baisi, o dabar jau blausi, švari žaizda.
— Na, kodėl jis žuvo ir guli čia, mes nenustatinėsime. Mus juk domina grynai fiziologiniai daly
kai, — užsispyręs tarė jaunuolis.
— Nežinomas, niekam nereikalingas žmogus
mirė, ir lavonas atiduodamas mums, taip sakant,
mokslo reikalams... Bet kartais ne pro šalį
pamatyti, kaip tai galėjo atsitikti?
Studentas gūžtelėjo pečiais. Paskui tiesiai,
grubokai atsakė:
— Ko čia daug galvoti... Jeigu nebūtų tokių
atvejų, mes liktume be darbo...

kontroversiškais tapę Jono Avy
žiaus Sodybų tuštėjimo metas, jo
chameleoniški viršininkai, meni
ninkai (Chameleono spalvos) ir
Degimai. Taipgi Vytauto Bubnio
seniau rašyti romanai apie
kolchozų realijas, apie jaunimą,
bėgantį dirbti į miestą ar net į
Rusiją (pastaruoju laiku jis pa
rašė Piemenėlių mišias). Juose
matyti sveikintinas įvairių pro
blemų atgimimas, ne tik jų pa
rodymas, o taip pat ir žmogaus
vidaus atsklaida.
Tačiau koks būtų išorinis pro
blemų išrišimas ar pasikeitimai
politinėje plotmėje? Štai kita
knygų grupė. Tai Jono Mikelins
ko Juodųjų eglių šalis apie klas
tingą įvykį, įvėlusį partizanus,
Juozo Apučio Skruzdėlynas Prū
sijoje, kuriame santvarka yra
įkūnyta tarsi vėžio suėsto, bet
optimistiško jūrininko būsenoje,

Kažkoks skausmas šmėstelėjo profesoriaus
veidu. Purtydamas galvą, jis pasitraukė. Studen
tas toliau dirbo be ūpo. Jis galvojo, kad seniui jau
laikas į pensiją, ko jis čia stovi už nugaros,
neleidžia ramiai dirbti, seka kiekvieną judesį. Jis
pasižiūrėjo į laikrodį.
— Eikite, eikite, — iš tolo linktelėjo profesorius,
vis dėlto negalėdamas nuslėpti simpatijos tam jau
nuoliui.
Ėmė rinktis kitos grupės studentai. Profesorius
stovėjo prie lango, žiūrėdamas į baltą slėnį, kur
rogutėmis važinėjosi vaikai. Jie buvo tokie maži
ir nekalti! Pro studentų šurmulį ir juokelius prie
profesoriaus staiga prisiartino tas jaunuolis, — dar
jis neišėjo! — ir, pratęsdamas pokalbį, tarė, kaip
lygus lygiam:
— Aš klydau, sakydamas, kad tas žmogus buvo
absoliučiai sveikas. Jam vaikystėje buvo operuotas
stuburas.
Profesorius išspaudė pilkomis lūpomis:
— Aš tai žinau.
— Viso gero.
Jaunuolis išėjo į šaltį. Reikėjo užvalgyti, tada
— į skaityklą. Prie studentų valgyklos jis staiga
pamatė tą savo draugą, pašalintą už nepažangumą.
Stovėjo be palto, pasistatęs švarko apykaklę, visas
apšarmojęs.
— Ei! — šūktelėjo jis, — laukiau tavęs. Gal pa
skolintum pinigų?
— Neturiu, dievaži, neturiu, — pamelavo
studentas. — O kurių velnių tu nenešioji palto? Tik
nesakyk, kad tau jį bus pavogę.
— Aš ir nesiruošiu slėpti, kad tą savo apdarą
pragėriau, pralakiau, prapyliau.
— Na, ir gerai, — kažko įsižeidė studentas ir
nuėjo sau. Baisus įtūžis jį apėmė: ši diena buvo
pilna neaiškumų, sniegas po kojomis suodinas,
sutiktos merginos — šlykščiai išsidažiusios. Jis
staiga apsisuko, pasivijo draugą ir įbruko jam pi
nigų. Draugas nusilenkė, teatrališkai dėkodamas,
— iš po plaukų, užkritusių ant kaktos, pasimatė
nedidelė užkrešėjusi žaizda. '
— Viešpatie!
Draugas garsiai ir graudžiai nusijuokė:
— Kaip gyvuoja mūsų lavonėlis?... Ar tu jau
žiūrėjai, kas ten glūdi jo smegenyse? O širdy?...
Man atrodo, kas prisiliečia prie tokių, tas jau
nebegali būti kitoks...
— Aš nesigilinu. — Jų žvilgsniai susikryžiavo,
kaip du skalpeliai. Abu žinojo, kad nebesusitiks.
O gal?... Vienas Dievas žino.

Leonido Jacinevičiaus Persėją —
vienoje apysakoje apie žurnalistą,
metusį savo darbą, nenorintį me
luoti, P. Dirgėlos Amžiais dūz
gianti giria apie Lietuvoje
likusius į Sibirą ištremtųjų
vaikus. Taipgi atvirumu alsuoja
Eugenijaus Ignatavičiaus kai ku
rios apysakos ir jau mirusio R.
Juodeikos romanas Laukinės
aguonos. Juose stengtasi iškelti
neteisybė, su ja surišta kančia.
Autoriai užsiangažavę reikalin
giems pakeitimams; kai kurie
kūriniai buvo ilgai gulėję stal
čiuose (net 20 metų). Jų turinyje
lyg nebėra skirtumo tarp „meniš
kosios tiesos” ir „patirties
tiesos”.
Prozą paįvairina ir jau gana
vakarietiško pobūdžio romanai,
filosofuojantys ar natūralistiški,
kurie pasikeitimų laiku tiesiog
perspėja visuomenę apie paslėp
tą blogį, kartais peržengdami net
tautines sienas. Iš tokių prasikiša
Ričardo Gavelio Jauno žmogaus
memuarai ir ypač Vilniaus
pokeris (jame perspėjama apie
kažkokius klastingus „juos”),
Sauliaus Tomo Kondroto alego
rinis romanas Ir apsiniauks
žvelgiantys pro langą. Natūralis
tiški yra Vandos Juknaitės Šer
menų vaizdai apie pokarį ir
Romualdo Granausko apysaka
apie senutę, likusią savo
sodyboje.
Atsirado ir ultramodernių, lyg
muzikos etiudų, fantazijos forma
rašytų, dvasiškai ar magiškai
išsireiškiančių, „menas menui”
skirtų kūrinių. Tai būtų gal
Romualdo Lankausko Užkeiktas
miestas, Algimanto Bučio Trem
tis, P. Venclovos, Jurgos Iva
nauskaitės (Mėnulio vaikai),
Leonardo Gutausko (Vilko dantų
karoliai) ir naujų, jaunų rašytojų
prieauglio debiutai.
Kuri grupė įdomiausia? Pa
reina nuo skaitytojo. Įvairumas
yra natūralus išsišakojimas, ve
dantis prie susiklostymų, arba
toliau išsišakojantis, keičiantis
šalies situacijai, atsirandant nau
jiems kentėjimams ar laimė
jimams. Įvairybė yra sveika ir
išeivijos skaitytojui, ieškančiam
pagal savo individualų skonį
grožinės lektūros.

• Petro Melniko straipsnį
„Lietuvos proza nuo buities iki
magijos” (kuris yra platesnis ir
detalesnis čia spausdinamos
apžvalgos šia tema išvystymas)
išspausdino Kaune leidžiamas
žurnalas Nemunas 1991 metų
4-ame numeryje. Nemuno re
dakcija, sužinojusi, jog autorius
Draugo kultūriniam priedui rašo
naujųjų Lietuvos prozos knygų
apžvalgas-recenzijas, pakvietė jį
parašyti naująją prozinę Lietuvos
literatūrą apibendrinantį straips
nį. Su straipsniu Nemune įdėta ir
Petro Melniko biografija.

Aš gerai gyvenu — mano giesmės
Elektrinio mėnulio šviesoj
Lig kraštų scenos tamsą pripildo.

Sninga ant laukiančių
sodo nuotakų
ubago kąsniais.

Nors nuslopo supančiotas vėjas,
Šlama lapai lyg sunkūs atodūsiai,
O žiedai tarp jų — tartum žaizdos.

*
Sidabriniame tvenkinio
dubenyje mėnulis
lyg apvali žuvis
tarp dviejų įsimylėjėlių,
ryjančių jį akimis.

Kruvini marškiniai
Prie mano inkilo durų —
Mūzų kojoms valyti —
Kaip sušalusios atminties
Pamesta vyturėlio giesmė
Kažin kur už Poliarinio rato.

*
Po naktinio lietaus
daržas iš džiaugsmo apmirė,
rasa medetkų žieduos
spindi katarsio ašarom.

O virš socrealybės teatro
Plyti aklas ir kurčias dangus
Lyg sunkus geležinis dangtis.

*

Tiktai oras padėti garsams —
Tai tas pats nesugaunamas oras,
Kurį virpina tikros lakštingalos.

Žaliame laive
sutrikusi įgula — baltas
kirminas kursto maištą. (sinriŽ)

*
Nakties dangumi
rėkiantis paukštis praskrido
iš vakar į ryt, iš
nežinios i nežinią.
\

*

O koks ruduo be žąsų,
traukiančių į pietvakarius?
Taip, štai ir jos —
gryk gryk — nugrykši,
ir mes atžymime.
*
Krinta lapai...
Bet pirmiausia širdy
numiršta pasaulis.

*
Pušys plonais pirštukais
šukuoja rūką.
Duslūs bažnyčios varpai
smelkiasi šukų pėdsakais.

*
Šlapios čerpės. Ruduo.
Vijokliai
rangos atgal į žemę.

*
Liūdnas lapkričio rytas —
veriasi bundant vokų
geležiniai vartai.

SAVO KARTAI

Jaunesnieji Broliai,
Sėdintys sąvartynų giraitėse,
Daiktinamos kultūros šiukšlėse,
Išgirskite:
Lietuva keliasi naujam gyvenimui
Ir apie senuosius šiukšlynus mūrija užmarštį,
ir ausis apsistoto tautiškais dainiais.

Aš jus gerai jaučiu smegenų skaidulomis,
Idėjiškai brandaus socializmo nominalistai,
Protui nematant paglostantys kvailą daiktą,
Aš jaučiu jūsų pasimetimą ir lūkestį
(Taip pašnekovai aikštėj nutyla akimirką
Ir laukia, kol baigs skambėti fanfaros),
Supratimą ir negalę.
'

s.

Matau, kaip jūs su dievobaiminga pagarba
Traukiatės iš kelio atžygiuojantiems aiškiapročiams,
Tyraširdžiams naujos kultūros kūrėjams,
Greitai slepiate užanty savo sarkazmą ir netikėjimą,
Savo groteską ir butaforiją,
Nuosmūkiu dvelkiantį meną,
Pasaulį neigiantį vardan Dievo ar dėl paties neigimo,
O paskui nuo,nerimo savo pabėgti bandote
Į užmarštį, į pasąmonę,
Kurios nepasiekdavo niekad „demokratiškiausių"
valstybių
Tvarka ir mokslas. Žiūrėkite,
Kaip griūva jūsų tikrovė smagiai braškėdama,
Kaip liekate jūs prie savo tapyto peizažo
Suglumę, nervingai aplink besižvalgantys,
Nes tekanti saulė naujos vilties ir tikęjimo
Traukia iš sutemų visai kitokį gamtovaizdį.

PRAREGĖJIMAI
Kartais, palinkus liemeniui
Tam tikru kampu sienos atžvilgiu
Ir darniai suskambus
Su — tarkime — prieškambario baldais,
Sąmonėje nušvinta
Visas poezijos ir pasaulio grožis,
Šiltos išminties srovės
Prasiskverbia į dvokiančius užkaborius
Ir pradeda plauti susigulėjusį
Mechaniškų suvokimų dumblą...
Bet negi stovėsi
Kažin kiek laiko šitaip,
Laikydamas paruoštą apsiauti pusbatį?

Kornelijaus Platelio poetinėje ideologijoje
bene du svarbiausi ženklai yra vyriškumas ir mo
teriškumas, kurių sankirtoje ar dermėje turbūt ran
dama visa, kas įdomu ir gyva poezijoje. Naudo
damas įvairias kultūrų — erdvių ir laikų —
plokštumas, Kornelijus Platelis stato savo
piramidę, nesibaugindamas, jog akademiški pe
dantai mestelės, kad iš T. S. Eliot’o ar Ezra
Pound’o jis mokėsi daugiau nei iš Strazdelio ar
Maironio. Tačiau bet kuriuo atveju svarbu tik tai,
jog skaitytojas, imantis rankosna bet kurią iš
Kornelįjaus Platelio knygų, turi galimybę pąjusti
ir atrasti šioje epiškai skambančioje žodžių mūšoje
save kaip ir autorių, nuolat bandantį suvokti ir
pralenkti jau pasiektą ribą.
Julius Keleras
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Vienuolika Broniaus Kviklio tomų
(Atkelta iš 1 psl.)

veikalą. Iš pradžių atrodė, kad i
tomą tilps po dvi vyskupijas, ir iš
viso užteksią trijų tomų. Re
dakcijos ir jos talkininkų sąrašas
I tome (Telšių vyskupijos) turi 26
pavardes. Paskutiniajame (Kai
šiadorių vyskupija ir priedai)
beliko tik 12 pavardžių. Artimai
dirbdamas su autorium Kvikliu
įsitikinau, kad iš tų suminėtų
nė pusė neprisidėjo darbu, gal tik
patarimais. Kaip Mūsų Lietuvą
rašant, taip nutiko ir Lietuvos
bažnyčioms: medžiagą kaupiant,
jos tolydžio daugėjo, ir prireikė po
atskiro tomo kiekvienai vys
kupijai, o Vilniaus miestui dar
specialaus tomo. Pirmieji du
tomai, Telšių ir Vilkaviškio
vyskupijų yra liesesnį už toli
mesnius. Pradžioje buvo mažiau
iliustracijų, o vėliau Kviklys taip
susiorganizavo, kad gaudavo vis
daugiau naujų nuotraukų iš
Lietuvos. Atsirado daugiau talki
ninkų, parašiusių dalj tekstų. Jų
pavardės duotos kiekvieno tomo
pradžioje. Lietuvos bažnyčių to
muose duota bibliografija, kiek
mažiau, negu buvo Mūsų Lie
tuvoje. Veikalui svarbūs yra
vyskupijų žemėlapiai su visomis
vietovėmis, kur esame ar būta
bažnyčių ar koplyčių. Vyskupijų
ribos duotos tokios, kokios jos
buvo nustatytos 1926 metais ir
tebegalioja dabar.
Kaip Broniui Kvikliui sekėsi
gauti kuo daugiau naujausių nuo
traukų iš Lietuvos, iliustruoja
toks pavyzdys. Kaišiadorių
vyskupijos tomas iš dalies iliust
ruotas fotografijomis iš albumo,
kuri paskolino ar padovanojo
Kvikliui tada vyskupas Vincen
tas Sladkevičius, dabar Lietuvos
kardinolas. Tasai albumas buvo
sudarytas Kaišiadorių vyskupijos
kunigų, kaip dovana savo
vyskupui kažkurios sukakties
proga. Bronius Kviklys buvo at
siuntęs man tą fotografijų albumą
architektūriniams aprašymams.
Nuotraukose pastatų fasadai,
interjerai. Deja, kitoms vyskupi
joms iliustruoti panašių albumų
negavom, tačiau pavienių nuo-
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statistiką, prekybą ir pramonę,
mokyklas, o kai kur apie poli
tinius sukilimus, paminklus ir
pasaulietinę spaudą. Tokiu būdu
Lietuvos bažnyčių knygos pasi
darė lyg ir tąsa bei papildas Mūsų
Lietuvai I tokias mano pastabas
Bronius atsakydavo trumpai:
turiu vertingos medžiagos, reikia
ją paskelbti, kad nežūtų. Jis
išliko nuoseklus žurnalistas,
gyvenimo metraštininkas iki
galo. Jam mažai rūpėjo kritika,
nes visiškai pasitikėjo savais
sprendimais. Jis nebuvo eilinis
žurnalistas, o ir redaktorius,
viršininkas, pats sau ponas.
Lietuvos bažnyčių seriją vertingai
papildė kun. dr. Anicetas Tamo
šaitis, SJ, paruošęs detalias
vietovardžių ir asmenvardžių
rodykles, išspausdintas paskuti
niojo tomo pabaigoje, iš viso 26
puslapiai sumažintu šriftu.
*

A.a. Broniui Kvikliui pagerbti akademijos kalbėtojai: (U kairės) dailininkas Petras Aleksa, „Draugo”
moderatorius kun. dr. Pranas Garžva, Jonas Dainauskas ir dr. Jurgis Gimbutas. Akademija suruoėė Akademinis
skautu sąjūdis žiu metų spalio 27 dieną Jaunimo centro didžiojoje salėje, Chicago’je.
Jono Tamulaičio nuotrauka

traukų, taip pat ir interjerų, buvo
gaunama vis daugiau, kai pirmie
ji leidinio tomai buvo jau žinomi
ir Lietuvoje.
Man teko parašyti šešių tomų
bažnyčių ir kitų pastatų architek
tūrines apybraižas ir architek
tūrinių terminų žodynėlį, iš
spausdintą paskutiniajame tome.
Iš pradžių nė nemaniau įsivelti į
tokį kelerius metus užsitęsusį
darbą. Ne visada turėjau pakan
kamai iliustracijų pastatui api
būdinti, kartais tekdavo pasi
tenkinti tik fasado charakteris
tika, jei kitų iliustracijų nebuvo.
Bronius Kviklys pagavo mane
ant savb. meškerės savotišku
būdu. Buvo taip: jau surinkus I
tomo tekstus, jis atsiuntė man
korektūrinius atspaudus ir
paprašė peržiūrėti architek
tūrinius terminus. Jis pats trum
pai parašė apie bažnyčių archi
tektūrą, bet neturėdamas ati
tinkamo pasiruošimo ir negalė
damas skirti pakankamai laiko,
susimaišė architektūrinėje termi
nologijoje ir stilių istorijoje. Tad

ir aš jau ne ką tegalėjau jam
pagelbėti pirmajame..tome, tik
viena kita pastaba ar žodžių iš
taisymu, nes būtų buvę per daug
darbo ir gaišaties perrinkti iš
tisas tekstų dalis. Jei taip, sakė
man Bronius, tai būk geras, pa
rašyk pats architektūrinę dalį.
Užvertė mane iliustracijomis, su
domino, ir turėjau pasidarbuoti,
nors tada dar nebuvau pensi
ninkas. Žinoma, dirbau be atly
ginimo, kaip ir dauguma kitų
Kviklio talkininkų, „tėvynės la
bui”. Už tai paskutiniuose tri
juose tomuose Bronius perkėlė
mano pavardę iš priešlapio į
vidinį knygos viršelį, lyg kad
būtume buvę du autoriai. Dar ga
vau gražų atpildą: Broniaus
Kviklio autografą su įrašu man,
kaip „didžiajam šių knygų bend
radarbiui, dėkingas Autorius.
Čikaga, 1988 m., per šv. Jurgį”.
Ir šiose knygose teko atitaisyti
daug klaidų ir įdėti papildymų
paskutiniojo tomo pabaigoje. Tam
skirta apie penktadalis tomo, 120
puslapių. Šalia būtino skubėjimo

greičiau užbaigti darbą, kita
priežastis korektūrinėms ar reda
gavimo klaidoms tekstuose ar
iliustracijų parašuose buvo au
toriaus rankraščių neišbaig
tumas. Kviklys montavo rank
raščius ir mašinraščius, juos
karpydamas, lipdydamas ir
vėliau dar ką nors pridėdamas.
Nebeperrašinėjo, nešė spaustuvėn, kad tik greičiau atliktų.
Buvo nelengva spaustuvės
rinkėjui, nelengva ir korektoriui.
Finansiškai pajėgesnės leidyklos
galėtų suorganizuoti sekretorinę
pagalbą autoriui viską švariai
perrašyti, bet išeivijos sąlygos
tokios prabangos neleido. Kartą
pasakiau Broniui, kam įdėjai
dalykų, nesusijusių nei su bažny
čiomis, nei su parapijomis — būtų
buvę mažiau puslapių, greičiau.
Pavyzdžiui, Kaišiadorių miesto
istorijon pateko naujosios hidro
elektrinės jėgainės schema ir ap
rašymas. Visų didesniųjų miestų
istorijose, kur pirmiausia rašoma
apie bažnyčias ir parapijas,
duodama faktų ir apie gyventojų

Lietuvos bažnyčių knygos buvo
priimtos Lietuvoje su dideliu
dėmesiu ir geru įvertinimu. Dar
prieš Sąjūdį pavyko tų knygų
ribotą kiekį paskleisti tėvynėje
per keliaujančius svečius ten ir
atgal. Neretai jos būdavo su
laikomos muitinėse. Man teko
matyti vieną Lietuvos bažnyčių
tomą Jiezno klebonijoje 1986 me
tais; tai buvo ištisai nuxeroxuota
knyga ir gražiai įrišta. Vadinas,
jau tada Kviklio knygos buvo
slaptai multiplikuojamos Lietu
voje. Bronius Kviklys buvo pra
dėjęs organizuoti Lietuvos baž
nyčių perspausdinimą Lietuvo
je. Reikalas užkliuvo dėl to,
kad jiems tenai atrodė reika
linga papildyti faktais ir iliust
racijomis bent jau pirmuosius du
tomus. Tam reikėtų nemaža dar
bo ir daugiau lėšų. Jau esą du ar
trys specialistai, sutikę paruošti
II pataisytą ir papildytą laidą.
Kiek laiko užtruks, dar nežinia.
Kiek žinau, dar nesutarta su
būsimu leidėjų. Suprantama, šiuo
valstybės atstatymo metu esama
svarbesnių neatidėliotinų darbų,
tad tokio liuksusinio leidinio
išleidimas, kaip Lietuvos
bažnyčios, gali užtrukti kelerius
metus. Pirmoji Mūsų Lietuvos ir
Lietuvos bažnyčių laida Ameri
koje išparduota.

Solistas Jonas Vaznelis Viltenio vaidmenyje operos ,J Lituani” pastatyme
Vilniaus Operos ir baleto teatre žiu metų rugsėjo mėnesį. Jonas Vaznelis
dainavo a-a. Broniui Kvikliui pagerbti akademijos programoje žiu metų spalio
27 dienų Jaunimo centre, Chicago’je.
Antano Sutkaus nuotrauka

Ateities savaitgalio programa
Lapkričio 15-17 dienomis Chi
cago’je ir Lemont’e vyks tradi
cinis kasmetinis Ateities studi
jinis savaitgalis. Šiemetinio sa
vaitgalio programa tokia:
Penktadieni lapkričio 15 dieną,

7:30 v.v. Chicago’je, Jaunimo
centro kavinėje — Literatūros
vakaras.
Juliaus
Kelero žodis:
„Kornelijaus Platelio poezija”.
Savo kūrybą skaitys Ateities sa
vaitgalio svečias iš Lietuvos po
etas KornelĮjus Platelis. Pro
gramai vadovaus Asta Kazlaus

kaitė.

Privatizacija Lietuvoje
/

(Atkelta iš 2 psl.)
mūsų tėvų, kaip ir jų tėvų,
uždirbtos ir sutaupytos prieš 1939
metus. Tas faktas turėtų būti
pateiktas prezidento Landsbergio
dėmesiui. Jo vadovaujama val
džia nori ne tik de facto nusavinti
mūsų Lietuvoje esantį turtą, bet
ir pasiimti visų mūsų bendrą
palikimą, deponuotą už Lietuvos
ribų. Labai gerai, tik jei prieš
mus nebūtų diskriminacijos ir
teisių susiaurinimo, kurie pa
sireiškia tuo, kad Lietuvos
piliečiams teisė į jų ir jų tėvų
nuosavybę palikta, o mums,
Amerikos ir kitų valstybių pi
liečiams, mūsų „brolių” atimta.
Bet kokiu atveju aukso rezervai
neturėtų būti jau dabar pervesti
„demokratiškai išrinktai” Aukš
čiausiajai Tarybai, bet po

naujoji konstitucija. Čia yra kon
stitucinis klausimas, ir tikiuosi,
kad jis bus išspręstas tinkamai.
Bet jei kas norėtų „gudrauti” ir
pastatyti mus prieš įvykusį faktą,
t.y. pradėtų mūsų turto dalybas
jau dabar, tai reikėtų tuojau
kreiptis į savas vyriausybes ry
šium su mūsų aukso ir kitais re
zervais, taip pat ir į VLIKą, kad
jis nepervestų išeivijos suaukoto
Tautos fondo tol, kol tas dalykas
nebus sutvarkytas. Be tų yra ir
kitų priemonių.
Be abejo, išeivijoje yra žmonių,
kurie sutiktų jiems priklausantį
turtą palikti, t.y. paaukoti
Lietuvos valdžiai. Gerbiu jų
nusistatymą; tai yra jų teisė ir
privilegija. Bet niekas neturi
teisės ir privilegijos negerbti ir
paneigti kitiems jų privačios nuo
savybės teisių.

konstitucinio seimo jau pagal
Lietuvos Konstituciją „demokra
tiškai išrinktai” pastoviai
konstitucinei vyriausybei. Nei
avantiūroms, nei improvizacijai
čia nėra vietos. Bent dalis to
aukso turi būti diversifikuota į
įvairias kietąsias valiutas, norint
sumažinti riziką jo vertės kri
timui, ir padėta į iždą kaip dalis
piniginių rezervų („monetary reserves”).
Taigi nesiūlau jau dabar
pradėti kreiptis į savas
vyriausybes, prašant apginti
mūsų teises, pirma nedavus Lie
tuvių Bendruomenei, Vytautui
Landsbergiui ir Lietuvos valdžiai
progos šį reikalą sutvarkyti pa
tiems. Priešingai, siūlyčiau
palaukti, kol bus sušauktas kon
stitucinis seimas ir bus priimta Cleveland, 1991 m. rugsėjo 12 d.

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)
čiais santykiaujame. Pesimis
tiškai vienų buvo kalbama apie
„homo sovieticus” ir nelinksmas
Lietuvos ateities perspektyvas,
kitų buvo įrodinėjama, kad nėra
įsitikinusių lietuvių komunistų,
nėra šalyje lietuvių, netikinčių į
Lietuvos nepriklausomybę. Šian
dien — toks klausimas atrodo
buvęs savotiškai arogantišku,
nors ir tiems laikams, ir mes
dabar žinome, koks turėjo būti į
jį atsakymas. Sąjūdis, trejų ir
daugiau metų įtempta visos tau
tos kova, ir šią vasarą — nepri
klausomybė.
Šiandien vienas iš centrinių rū
pesčių Lietuvoj (taip, kaip ir
Amerikoje) yra skurstančių,
nelaimingųjų, ligonių, našlaičių
globa. Tai ne vien valstybės pro-

• Valentinas Ramonis, Bal

Viliaus Naujiko nuotrauka „Kolūkio arklys”
U Viliaus Naujiko Lietuvos peizažo nuotraukų parodos, vykusios Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Chicago’je.

zeko Lietuvių kultūros muziejaus
Chicago’je vykdomasis direkto
rius, ir Irena Šerelienė, mu
ziejaus fotografinių rinkinių
kuratorė, talkina Chicago Histo
rical Society muziejui, rengian
čiam parodą apie gyvenimą
Chicago’je Antrojo pasaulinio
karo laikotarpiu. Paroda „Chi
cago Goes to War, 1941-1945” bus
atidaryta Chicago’s Istorijos
muziejuje 1992 metų pavasarį ir
vyks aštuonis mėnesius. Istorijos
muziejaus kuratoriai pasiskolino
iš Balzeko Lietuvių kultūros
muziejaus nemažai medžiagos iš
anų metų lietuviškos veiklos
Chicago’je: nuotraukų, plakatų,
įvairių spaudinių, o taip pat labai
retą eksponatą — lietuvių Raudo
nojo kryžiaus aukų rinkimo ema
liuotą dėžutę.

Šeštadieni, lapkričio 16 dieną,

blema — šis rūpestis turi gilias
šaknis krikščioniškoje tradicijoje,
ir taip pat yra kiekvieno tau
tiečio solidarumo reikalas. Šią
temą Ateities savaitgalyje
gvildens Sesuo Margarita Barei
kaitė. Ji supažindins su Caritas
organizacųos veikla Lietuvoje.
Dr. Linas Sidrys pateiks disku
sinių minčių apie labdarą ir me
dicininę pagalbą Lietuvai.
Paskaitą „Lietuvos finansų ir
lito perspektyvos” skaitys eko
nomijos profesorius Edvardas
Bubnys. Tai šiandienai gal pačios
svarbiausios ir aktualiausios
Lietuvai temos. Lietuvos kon
sulas Chicago’je Vaclovas Kleiza
svarstys naujas lietuvių išeivijos
užduotis. Tai puiki proga pažiū
rėti į mūsų pačių bendruomenės
ateitį. Sekmadienio mišių pa
mokslas irgi žvelgs į ateitį. Kun.
Vytautas Bagdanavičius svarstys
tautiškumo problemą tautai už
Lietuvos ribų.
Poezija ir literatūra visada
turi svarbų vaidmenį Ateities
savaitgaliuose. Ir šių metų sa
vaitgalis pradedamas poezijos
vakaru. Džiaugiamės šių metų
svečiu poetu Kornelijum Plateliu.
Jis atspindi Lietuvos dabartinę
padėtį — rašytojai ir poetai tar
nauja atsikuriančiai valstybei.
Kornelijus Platelis yra Kultūros
ir švietimo ministro Dariaus
Kuolio pavaduotojas. Jis atvyks
ta tiesiai iš Tarptautinio PEN
klubo rašytojų konferencijos
Viennoje. Svečio poeto kūrybą
apibūdins kitas jaunas poetas —
Julius Keleras, o programai vado
vaus studentė Asta Kazlauskaitė.
Akcentas jaunąjai kartai nėra
atsitiktinis. Tai yra esminė Atei
ties sąjūdžio žymė — ateitininkai
džiaugiasi ir ugdo jaunąją kartą.
Tai bus matoma ir Ateities

Danutė Bindokienė, premijų
mecenatas prelatas dr. Juozas
Prunskis ir Ateities žurnalo ad
ministratorius Juozas Polikaitis. Meninėje vakaro programoje:
smuikininkė Rita Kazlauskaitė
ir aktorė Audrė Budrytė.
Vakarienė ir šokiai, kuriems gros
„Žiburio” orkestras. „Ateities”
vakarui vietas reikia rezervuoti,
skambinant 312-434-2243.
Sekmadienį, lapkričio 17 dieną,
11 v.r. — šv. Mišios Lietuvių,
katalikų misijos koplyčioje,
Lemont, Illinois. Ateities sa
vaitgalio šventąsias Mišias
koncelebruos kunigai Leonas

Chicago’je, Jaunimo centre, Čiur
lionio galerijoje, paskaitos:
10 v.r. — kava ir užkandžiai
10:30 v.v. — Sesuo Margari
ta Bareikaitė: „Karitatyvinė
veikla Lietuvoje”. Koreferentas
dr. Linas Sidrys: „Labdara ir
medicininė pagalba Lietuvai”.
Diskusijoms vadovaus Vida

Zaremba, SJ, Rimas Gudelis,
SJ ir Vytautas Bagdanavičius,
MIC. Kun. Vytauto Bagdanavičiaus pamokslas: „Padėka Die

levičius.

liūtė.

2:30 v. p.p. — Vaclovas Kleiza:
„Nauja išeivijos rolė”. Korefe
rentas — dr. Kazys Ambrozaitis. Diskusijoms vadovaus Aidas

2:30 v. p.p. — Aušra Liulevičienė: „Birutė Pūkelevičiūtė:"

vui už laisvę ir tautiškumo pro
blema tautai užsienyje”.
12:30 v. p.p. — pietūs Ateiti
ninkų namuose, Lemont’e. Popie
tinės paskaitos — Ateitininkų na
muose.
Kuprytė.
1:30 v. p.p. — dr. Edvardas
12:30 v. p.p. — pietūs Jaunimo
Bubnys: „Lietuvos finansų ir lito
centro kavinėje
1:30 v. p.p. — Kornelijus Pla perspektyvos”. Koreferentas —
telis: „Kultūra ir laisvė”. dr. Feliksas Palubinskas. Dis
Diskusijoms vadovaus Gytis Liu- kusijoms vadovaus Audra Kubi

Palubinskas.
Šeštadienį, lapkričio 16 dieną,
7 v.v. Ateities žurnalo vakaras
Jaunimo centro didžiojoje salėje:
Jaunimo kūrybines premijas
įteiks Ateities žurnalo redaktorė

žurnalo vakare, kuriame bus
įteikiamos jaunimo kūrybinės
premijos ir bus jaunimui skirta
programa ir pasilinksminimas.
Ateities žurnalo vakaras, kaip ir
visada, derinasi su Ateities sa
vaitgaliu bendruose rėmuose.
Šiuo metu Ateities žurnalas yra
Danutės Bindokienės gyvai reda
guojamas.
Paskaičius pirmąsias Ateities
savaitgalio temas programoje
gali kilti klausimas, kad d d
nepakankamai dėmesio skyrėmj
literatūrai. Tai atspindys pasta
rųjų metų, per kuriuos visi ką
nors kitą darėme. Tačiau šiame
savaitgalyje grįžtame ir prie
literatūros — niekada iš Ateities
savaitgalių ji ir nebuvo išnykusi,
bet tiesa, kad akcentas jai

drama kaip pasaulėjauta”.
3:30 — 1991 metų Ateities sa
vaitgalio uždarymas.
Viso Ateities savaitgalio prog
ramoje dalyvauti arba atskirose
jo dalyse atsilankyti kviečiama
visa Chicago’s ir apylinkių lie
tuviškoji visuomenė.

sumažėjęs Lietuvos (1988-1991)
išsilaisvinimo iš imperijos sąskaiton, nes tai buvo mums visiems
pats svarbiausias rūpestis. Šiame
savaitgalyje Kornelijus Platelis
skaitys paskaitą tema „Kultūra
ir laisvė”. Taip pat ir viena
paskaita bus jau grynai litera
tūrine tema — apie išeivijos
iškilios rašytojos — Birutės Pū
kelevičiūtės kūrybą. Kai Lie
tuva tampa normalia valstybe,
tai ir Lietuvos išeivija tampa
normalia visuomene. Grąžiname
dėmesį mūsų pačių tarpe
kuriamoms meninėms verty
bėms. Ateinančiais metais litera
tūrai gal priduosime ir pa
grindinį akcentą savaitgalio
gramose.

a.a. 11.

