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KERTINĖ
PARAŠTĖ

Šių metų pradžioje Lietuvoje
turėjo būti pučas: užsirūstinusi
darbininkija nuverčia vyriausybę
ir paskelbia atstatomą liaudies
valdžią. Tik čia vėl buvo neįskaičiuota lietuvių tautos reakcija.
Užuot nuo parlamento rūmų
bėgę, žmonės bėgo prie parla
mento rūmų. Baisiąją sausio
tryliktosios naktį turėjo būti oku
puoti parlamento rūmai ir iš
vaikyta Aukščiausioji Taryba.
Kokia svarba buvo teikiama
Vilniaus akcijai rodo ir nauji
duomenys, kad Vilniaus radijo ir
televizijos bokštui šturmuoti
buvo panaudotas KGB Alpha
dalinys. Atrodo, jog norėta pa
naudoti tokia apstulbinanti jėga,
kad lietuviai būtų išlakstę kaip
kiškiai. Kraujo praliejimas prie
radijo ir televizijos bokšto turėjo
būti lietuviams tokia akivaizdi
pamoka, kad nėra įmanoma apie
laisvę ir nepriklausomybę nė
svajoti. Tačiau dalykai nevyko
pagal planą: žmonės nuo bokšto
nebėgo panikoje. Įvykio planuo
tojai turėjo tikėtis pralieti krau
jo, todėl ne žmonių aukos juos su
stabdė nuo parlamento rūmų
puolimo. Kas juos vertė planus
keisti, tai buvo Vilniaus žmonių
laikysena: žmonės nedingo nuo
bokšto, nepabėgo nuo parlamen
to rūmų.
Tas, kas atsitiko Vilniuje, buvo
repeticija tam, kas dėjosi rugpjū
čio gale Maskvoje. Šitą vėliausiai
aiškina David Remnick straips
nyje „Dead Souls” žurnalo The
New York Review ofBooks gruo
džio 19 dienos numeryje. Jis
Vilnių laiko pirmąja repeticija
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Pokalbis su Lietuvos ambasadorium JAV Stasiu Lozoraičiu
— Kokia buvo Lietuvos pasiun nal išspausdino straipsnį,
tinybės Washington’e svarba Lie pažymėdamas, kad pati „karš
tuvos okupacijų metais?
čiausia” vieta Washington’o

— Ji buvo didelė, nes pasiunti
nybė juk visad liko mūsų nepri
klausomos valstybės simboliu.
Jos tikslas buvo nuolat Va
karams priminti lietuvių tautos
kančias, neteisėtą okupaciją,
kovas prieš sovietus ir nacius,
informuoti apie padėtį.
Lietuvos diplomatinė tarnyba,
Maskvos pučui. Maskvoje irgi
turėjo būti panaudota reakciją kurios sudėtyje buvo pasiuntiny
paraližuojanti smogiamoji jėga. bė Washington’e, iki 1954 metų
Rusijos parlamento rūmus turėjo turėjo taipgi palaikyti ryšius su
užimti Alpha dalinys. Tik dalinio aktyviąja rezistencija ir ją
vadovybei atsisakius paklusti, įtikinti, jog yra atėjęs laikas
viso pučo planas pradėjo trupėti. padėti ginklus, taupyti jaunas
Skirtumas Maskvoje tas, kad gyvybes ir pereiti į tyliąją rezis
Jelcinas jau galėjo pasinaudoti tenciją.
Landsbergio Vilniuje išbandytu
— Kokios buvo diplomatinio
gynimosi modeliu. Žmonės buvo darbo sąlygos?
kviečiami bėgti prie Rusijos par
— Būti Lietuvos diplomatu bu
lamento rūmų — ir atbėgo tūks
vo
nepaprastai sunku. Niekas juk
tančiais. Jelcinas, kaip ir Lands
netikėjo,
kad Lietuva bus vėl
bergis, dieną naktį buvojo
laisva.
Mažai
kas padėdavo, ma
parlamento rūmuose, kuriuos
saugojo susirinkusių žmonių mi žai kas paspausdavo ranką ir nu
sišypsodavo. Vienas kitas lietuvis
nios.
turbūt irgi abejodavo Diplomati
Po pučo Sąjungos centras lai nės tarnybos akcijos tikslingumu.
kosi tik ant popieriaus. Iš tikrųjų Juk ne apie visus žygius buvo
jis popierium ir palaikomas, nes galima kalbėti ar rašyti spaudo
centrinio banko spaustuvė nesu je. Aš labai gerbiu savo kolegas,
spėja naujų rublių banknotų kurie išlaikė ilgų metų sunkų psi
spausdinti. Paaiškėja, kur tikro chologinį spaudimą ir nepalūžo.
Išmokau, kad reikia neužmirš
ji jėga tada, kai Jelcinas perima
savo žinion banko presus ir su ti kitų tautų, kurios taipgi yra
stabdo naujų rublių srautą. persekiojamos. Esu laimingas,
Pranešimas, kad Rusijos vyriau kad esame pripažinę Slovėniją,
sybė apmokės centrinės vyriausy Kroatiją. Kad esame priėmę
bės darbuotojų algas, yra tas pats Dalai Lamą. Kai Washington’an
kaip Sąjungos bankroto paskelbi atvažiavo Moldavijos parlamento
mas. Nuo to momento Gorbačio atstovai, jiems buvo pasiūlyta pa
vas ir jo vyriausybė yra tik sinaudoti pasiuntinybe ir joje
vitrinos manekenai: reali jėga susitikti su amerikiečiais.
yra Rusijos valdžios, o ne Krem
liaus matuos. Ta prasme Lietuvos
— Kaip Jūs pradėjote savo dar
Brastos aktas yra ir pažymėjimas bą, atvykęs Washington’an?
egzistuojančios tikrovės, ne tik
— Mano pirmasis tikslas buvo
žingsnis į naują ateitį. Gorbačio
atidaryti
pasiuntinybę kiek
vas ir jo talkininkai dar tebesėdi
galima
didesniam
lietuvių skai
scenoje, bet jie nebėra veikėjai, o
čiui
ir
padaryti
iš
jos bendrus
tik scenos dekoracįjos. Gal yra tik
namus,
kuriuose
kiekvienas
galė
dienų klausimas, kol jie visi nuo
tų
rasti
tai,
ko
jis
nori:
lietuviai
scenos nukiūtins į ankstyvą
padrąsinimo, dvasinės, politinės
pensiją.
paramos. Amerikiečiai — infor
Nežiūrint Gorbačiovo pranašys macijų, kontaktų su mūsų tautie
čių apie ugnį ir kalaviją, ateitin čiais, su mūsų kraštu. Reikėjo
galime žvelgti labai optimistiš ieškoti kontaktų su spaudos
kai. Po penkerių metų Gorbačio žmonėmis, su įvairiomis ameri
vo tūpčiojimo ir svaičiojimo, po re kiečių organizacijomis. Turiu pa
toriškai elegantiškų bandymų sakyti, kad man iš pat pradžių
išlaikyti komunistų partijos vado labai padėjo Amerikos lietuviai,
vaujančią rolę ir nomenklatūros visad pasiruošę dirbti, veikti,
privilegijas, ateina žmonės, kurie paremti. Kai atėjo istorinės
mažiau domisi komunistinio pa dienos, kada atstatėm savo
stato išlaikymu, o labiau kreipia valstybės suverenumą ir nepri
savo žvilgsnį į krašto ateitį, ku klausomybę, kovojome jau ne
rion kelią daugiau kaip septy vieni. Turėjome aiškią amerikie
niasdešimt metų buvo užblokavęs čių spaudos ir žmonių paramą.
komunistinis eksperimentas. Į Tai buvo didelis visos lietuvių
dabartines Vakarų politikų de tautos nuopelnas. Dabar viskas,
jones apie riaušes ar karą kas buvo pergyventa, matyta, dėl
buvusioje Sąjungoje irgi netenka ko buvo kentėta, visa tai yra
kreipti rimto dėmesio. Tiek metų istorija. Aš jaučiu, kad buvo
kantriai Rusijoje eilėse stovėję tikrai verta būt tos istorijos
žmonės dar sutiks kelis mėnesius dalele.
Noriu priminti, kad tam tikru
eilėse pastovėti. Raudonoji armi
ja neturi jokio išskaičiavimo momentu The Wall Street Jouršaudyti branduolinius sprog
menis į savo skurde gyvenančius pavasariui artėjant. O tada ateis
tėvynainius. KGB ir nomenkla pavasaris, bus vėl sėjama su
tūra per daug užsiėmę biznio didele viltimi ateičiai. Sovietų
galimybėmis, kad bandytų des Sąjunga bus dingusi kaip sle
tabilizuoti Jelcino vyriausybę. Po giantis blogas sapnas, o Rusija,
kelių mėnesių buvusios Sąjungos Ukraina, Gudija ir kitos Sąjun
miestų krautuvėse jau bus ma goje sukaustytos tautos lauks
tomi maisto produktai, kuriuos šiltos ir ramios vasaros, su kuria
siunčia Vakarų Europa ir Šiaurės prasideda normalus gyvenimas.
Amerika. Ir tai bus pačiu laiku,
nes maisto pradės trūkti kaip tik
a.a. 11.

Sudiev, Tarybų Sąjunga...
Sekmadienį, 1991 metų gruo
džio mėnesio 8 dieną, Lietuvos
Brastoje palaidota Sovietų
Sąjunga. O Sąjunga mirė Ukrai
nos rinkimuose, kuriuose devyni
iš dešimties balsuotojų pasisakė
už nepriklausomą Ukrainą. Be
Ukrainos neįmanoma jokia nau
ja, net ir pagerinta Sovietų
Sąjunga. O Gudijoje, šiame buvu
siame paskutiniame komunis
tinės nomenklatūros rezervate,
pasirašytas Sovietų Sąjungos
mirties pažymėjimas. Ir Lietuvos
Brastoje gimsta nauja slavų vals
tybių bendruomenė, su sostine
Minske.
Šis Sąjungos galo scenarįjus yra
neįtikėtina istorija. Joje grindžia
mą rolę atliko lietuviai. Tik pa
galvokime, kaip skirtingai viskas
būtų atrodę, jeigu lietuviai ne
būtų prieš metus Kovo Vienuolik
tąją paskelbę Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą. Gorbačiovas
jau tuo metu veržėsi prie prezi
dentinės valdžios, tai yra — dikta
toriaus valdžios. Jam tuo metu
būtų buvę kur kas patogiau, jei
lietuviai būtų mėtę akmenimis į
Raudonosios armijos tankus ar
peiliais badę rusus kareiviukus.
Lietuvių nepajudinamai rami
laikysena neleido įscenizuoti
Baku tipo riaušes, kurios būtų
buvusios pretekstu karo stovio
įvedimui.
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Šešioliktoje gatvėje yra Lietuvos
pasiuntinybė. Kitą dieną turėjau
kokios dešimties televizijų atsto
vus prie durų. Nežinojau, kad
ateis dienos, kada viso pasaulio
televizijos prašys pasikalbėjimų.
— Ką reiškia pasiuntinybės pa
kėlimas į ambasados rangą?

— Reiškia, kad mūsų garbin
goji įstaiga dabar protokolo
atžvilgiu yra visai lygi kitoms
diplomatinėms misijoms. Darbo
atžvilgiu reikalai galėjo ir nesi
keisti. Tačiau pilna mūsų valsty
bės nepriklausomybė reiškia, kad
reikia rūpintis prekyba, vizomis,
įvairių oficialių asmenų kelio
nėmis, svečių iš Lietuvos pri
ėmimu. Reikia svečiams parū
pinti pasimatymus su ameri
kiečiais politikais, su įstaigomis,
Kongresu ir t.t. Turbūt nėra nė
vieno aukštesnio Lietuvos valsty
bės vyro ar politiko, mokslininko,
kuris nebūtų buvęs pasiunti
Isietuvos ambasadorius Jungtinėms Amerikos Valstybėms Stasys Lozoraitis su Lietuvos Respublikos Aukščiausi*
nybėje. Visiems atvažiavusiems,
pasirodo, pasiuntinybės aplan sios Tarybos pirmininku Vytautu Landsbergiu Lietuvos ambasadoje, Washington*e.
kymas yra svarbus pergyve
nimas. Kai kuriems ruošiami
— Ateinančiais metais vargu.
mažesni ar didesni priėmimai. Į blemą. Pagaliau, JAV Valsty Štai kodėl teko kreiptis į mūsų
pačius didžiausius yra kviečiami bės departamentui pasiūlius, lat visuomenę šiame krašte ir Dabar atsidarė nemažai naujų
keturi šimtai svečių. Mūsų svečių viai sutiko suteikti nedidelę prašyti jos paramos. Mūsų dip Lietuvos įstaigų. Jų išlaikymas,
knyga šiais metais jau turi apie paskolą, kuri leistų mūsų lomatų padėtis buvo sunkesnė ypač Vakarų Europoje, yra nepa
4,000 parašų.
likusioms misijoms toliau veikti. negu, sakykim, latvių todėl, kad prastai brangus. Reikės kelių
mes turėjom daug daugiau dip milijonų dolerių, kurių Lietuva
— Kiek asmenų dirba dabar
— O dabar?
lomatinių bei konsularinių atsto bent dabar neturi.
ambasadoje?
— Šiems metams buvo paskir vybių visame pasaulyje.
Štai kodėl dar ir dabar kreipia
— Sunku pasakyti, nes turiu ta daug mažesnė suma ir buvo
mės į Amerikos lietuvius ir pra
nemažai savanorių, kurie duotas įspėjimas, kad toliau tų
— Ar Lietuvos vyriausybė galės
padeda, neprašydami užmokes subsidijų latviai nebegalės duoti. finansuoti ambasadą ir misiją? šome jų paramos. Jų atsakymas
į mano prašymus yra nepaprastai
čio. Taigi skaičius kartais didėja,
jaudinantis. Neatsisako paremti
kartais mažėja. Dabar yra gal
net ir tie lietuviai, kuriems kiek
aštuoni asmenys, tačiau šį
vienas doleris yra reikalingas.
skaičių tikrai galėtume dar padi
Esame gavę ir didelių aukų. Pa
dinti.
dėjo beveik visos mūsų organiza
cijos, labai pasidarbavo, kaip
— Neseniai Lietuva buvo pri
visada, Lietuvos Vyčiai. Tautos
imta į Jungtines Tautas. Ką Jūs
Fondas pažadėjo duoti stambesnę
galvojote, kai pakilo Lietuvos
sumą. Žodžiu, esu optimistas.
trispalvė?
— Prisipažinsiu, kad šalia
didelio džiaugsmo turėjau ir ki
tokių jausmų. Galvojau, kaip
mažai mums per pastaruosius
penkiasdešimt metų padėjo Jung
tinės Tautos. Kaip mažai jos pa
dėjo vengrams, čekoslovakams ir
kitoms persekiotoms tautoms. Tą
didžiulę organizaciją reikia re
formuoti, kad ji galėtų (ir, aišku,
norėtų) efektyviai apginti skriau
džiamųjų teises.
— Lietuviai dabar joje turi
balsą, taigi gali veikti kitų tautų
labui.

— Taip, turime balsą. Nors ir
vieną, bet tai yra nepaprastai
svarbu. Tiktai reikės šiek tiek
laiko, kol mes susipažinsime su
visa Jungtinių Tautų Organiza
cijos struktūra ir mokėsime jąja
pasinaudoti. Mokėsime ją išnau
doti. Ir mūsų Užsienio reikalų mi
nisterija turės taip susiorganizuo
ti, kad ji galėtų labai greit duoti
atitinkamas instrukcijas mūsų
misijai New York’e kaip tam tik
ru klausimu balsuoti.

— Kaip ilgai ambasadai reikės
paramos?

Lietuvos Vyčių, vienos iš seniausių 'Amerikos lietuvių organizacijų, atstovai
įteikia auką paremti Lietuvos ambasadą Washington’e: (iš kairės) Izabelė
Laučkienė, Lietuvos ambasadorius .JAV Stasys Lozoraitis, Daniela Lozoraitienė,
Lietuvos Vyčių organizacijos pirmininkė Frances Petkus ir Loretta Stukas.

— Manau, kad turime išlaikyti
1992 metais. Aš tikiuosi, kad vi
suomenė ir toliau supras amba
sados reikšmę, matys labai
konkrečius bei naudingus jos dar
bus. Įsitikins, kad ambasada dir
ba ir Amerikos lietuviams nau
dingą darbą. Noriu taipgi pažy
mėti, kad pinigais nesišvaistom.
Manau, kad mažai yra tokių
misijų, kurios taip daug padaro
su palyginti maža pinigų suma.
Mūsų valstybė yra reikalinga
įvairiopos paramos. Visi kartu
stengsimės jai duoti visa tai, kas
stiprina demokratiją, nepriklau
somybę ir, aišku, jos gyventojų
ekonominę padėtį. Žodžiu, darbas
dar nesibaigė. Jis tiktai pasikeitė
ir kartais atrodo sunkus. Išties
dami ranką ambasadai, lietuviai
tiesia ranką savo krašto ateičiai.

Korespondencijai, telefoni
niams skambinimams ir pinigi
nėms aukoms Lietuvos ambasa
— Kaip išsilaiko ambasada
dos
Washington’e išlaikymui am
Washington’e ir misija prie Jung
basados
adresas ir telefonas yra
tinių Tautų?
šie:
— Ilgus metus visa Diploma
Mr. Stasys Lozoraitis
tinė tarnyba buvo išlaikoma,
Ambassador of Lithuania
Lietuvos Respublikos vyriausybės nariai Lietuvos ambasadoje Washington’e:
naudojant kuklius valstybinius (iš
Embassy of Lithuania
kairės) p. Vagnorienė, Lietuvos premjeras Gediminas Vagnorius, Maryland
resursus. Tačiau tie resursai po gubernatorius William Donald Schaefer, Lietuvos viceprezidentas Česlovas
2622 16th Street, NW
maždaug 40 metų baigėsi. Buvo Stankevičius, Lietuvos Užsienio ekonominių santykių ministras Vytenis AleškaiWashington, DC 20009
galvota, kaip išspręsti šią pro- tis ir Lietuvos ambasadorius JAV Stasys Lozoraitis.
Tel. 202-234-5860
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Poezija, laisvė ir tautos gerovė
Vienuoliktasis Ateities kultūrinis savaitgalis
JUOZAS BAUŽYS
Jau tradicija Chicago’je tapęs
„Ateities” kultūrinis savaitgalis,
šiais metais iš eilės vienuolikta
sis, buvo pradėtas penktadienio
vakarą (lapkričio 15 dieną) poezi
jos posmais. Jaunimo centro ka
vinėje susirinkusius dalyvius pa
sveikino Milda Tamulionienė ir
vakarui vadovauti pakvietė stu
dentę Astą Kazlauskaitę. Iš Lie
tuvos specialiai į šį savaitgalį at
vykęs poetas Kornelijus Plate
lis, kuris taip pat yra ir Lietuvos
Kultūros ir švietimo viceminist
ras kultūros reikalams bei
Lietuvos PEN centro pirmi
ninkas, buvo šio poezijos vakaro
centrinis asmuo. Dviem išėjimais
poetas skaitė savo poeziją, paimtą
iš keturių jo parašytų ir Lietuvoje
išleistų rinkinių.
Kornelijaus Platelio poezijos
tematika turi daug simbolikos,
perteikia džiaugsmingas poeto
patirtis, gyvenant nedžiaugsmingame pasaulyje, aprašo lino kelią
nuo gėlės iki iš jo suverpto au
dinio. Tikros istorijos dažnai iš
reiškiamos alegoriškais vaizdais,
su tam tikra ironija. Jaučiama
kažkokia nebūtis, daug juodos
spalvos, be jokio optimizmo. Tik
vėliausiuose eilėraščiuose prasi
veržia džiaugsmo gaidos ir saulės
šviesa, vyrauja religinės temos,
dvasinis atgimimas, pergalės
prieš tamsos viešpatiją viltis.
Gaila tik, kad poeto skaitymas
kiek monotoniškas (kaip ir
daugumos kitų gerų poetų).
Julius Keleras, tarp dviejų
poeto išėjimų, perteikęs savo
paties įžvalgines mintis apie Kor
nelijų Platelį, pažymėjo, kad poe
tas niekad nepuoselėjo socialis
tinio meno dogmų, niekad nebuvo
„oficialus” ir „pripažintas”
poetas. Jo poezija siekia išreikšti
savo tapatybę ir tikrovę neįpras
tais žodžiais, kur mintis veja
mintį kaip akvarelėje, ir žodis yra
tiek stiprus, kad gali pakeisti
gyvenimą.
Prie jaukių vaišių stalo
daugelis galėjo asmeniškai
pasikalbėti su poetu ir įsigyti jo
naujausią knygą Luoto kevalas,
maloniai jo paties pasirašomą.

Karitatyvinė veikla ir
idealizmas
Šeštadienio (lapkričio 16 die
nos) paskaitos bei pranešimai
vyko Jaunimo centro Čiurlionio
galerijos patalpose. Priešpietinėje
sesijoje buvo nagrinėjama tema
„Karitatyvinė veikla Lietuvoje”
ir tokios veiklos ryšiai su išeivija.
Moderatorė — Vida Kuprytė.
Tema plati, tad abu prelegentai
— dr. Linas Sidrys ir sesuo Mar
garita Bareikaitė — pasirinko

vos Caritas buvo priimta nare į
tarptautinę „Caritas International” organizaciją. Šelpiami
visi į vargą patekę Lietuvos
gyventojai, nežiūrint tautybės ar
religijos. Caritas tvarkoma vais
tinė dirba ir vaistus skirsto labai
sąžiningai ir profesionaliai.
Gaila, kad išeivijoje pasitaiko
nepagrįstų priekaištų iš asmenų,
kurie nepakankamai susipažinę
su Caritas veikla.
Prelegentės paskaita buvo
įdomi ir gyvai perteikta. Susi
laukė daug klausimų. Reikia
manyti, ji bus Draugo priedo
puslapiuose ištisai paskelbta.

Kultūra, laisvė ir nauji
rūpesčiai

Dr. Feliksas Palubinskas ir dr. Edvardas L. Bubnys tariasi prieš savo paskai tas Lietuvos ekonomijos klausimais
Ateities savaitgalio programoje lapkričio 17 dieną Ateitininkų namuose, Lemont, Illinois.

Jono Kuprio nuotrauka

•

Po paskaitų apie dabartini išeivijos vaidmenį Lietuvai Ateities savaitgalio programoje — dr. Kazio Ambrazaičio
(pirmas iš kairės) ir Lietuvos konsulo Chicago’je Vaclovo Kleizos (antras iš kairės) lapkričio 16 dieną Čiurlionio
galerijoje, Jaunimo centre, moderatorius Aidas Palubinskas vadovauja diskusijoms.
Jono Kuprio nuotrauka

tik kai kuriuos tos temos
aspektus.
Dr. Linas Sidrys, lankęsis Lie
tuvoje ir ten padaręs nemaža
akių operacijų, kalbėjo apie medi
cininės pagalbos Lietuvai reika
lingumą ir iškilusias problemas.
Pradėjo konkrečiu pavyzdžiu,
vienu iš daugelio, kaip mažai
mergaitei iš Lietuvos būtinai
reikalinga sunki ir daug kai
nuojanti širdies operacija ir kaip

išeivijos lietuvių visuomenė ir jos
sukurtos institucijos (konkrečiai
— Šv. Kryžiaus ligoninė
Chicagoj’e) tuo reikalu galėtų jai
padėti. Tokių pavyzdžių yra
daug, bet broliškos pagalbos ir
dėmesio, specialiai skiriamo
vargstančiai Lietuvai ir jos
sveikatingumui pakelti, nesu
silaukiama. O juk lietuvių pini
gais įkurta ligoninė kaip tik
turėtų bendradarbiauti medi

Po trumpos pietų pertraukos
klausytojai turėjo progą išgirsti
poeto, Lietuvos Kultūros ir švie
timo viceministro kultūros reika
lams Kornelijaus Platelio
paskaitą „Kultūra ir laisvė”. Jį
auditorijai pristatė paties poeto
žodžiais Gytis Liulevičius. Pre
legentas aptarė kultūros supra
timą ir jos kūrimą, iškėlė laisvę
kaip pagrindinę sąlygą kultūrai
kurti, teigiamai atsiliepė apie
religijos reikšmę kūrėjo dva
siniam gyvybingumui. Jo paskai
ta buvo gerai paruošta, klau
sytojai su įdomumu ją sekė.
Pilnas paskaitos tekstas jau buvo
išspausdintas Draugo kultū
riniame priede (1991 m. lapkričio
23 d.). Čia pateikiamos tik kelios
mintys, kilusios iš gyvų diskusijų
ir prelegento paryškinimų.
Šiuo metu Lietuvoje rašytojų
kūrybingumas yra kritęs: kūry
bai nebeatsiranda tos anksty
vesnės dvasinės jėgos, o taip pat
trūksta ir laiko, nes reikia kon
krečiai kurti valstybę. Jaučiamas
ir kažkoks užsidarymas savyje,
nenoras užsiangažuoti. Prele
gento, kaip kultūros reikalų
tvarkytojo, nuomone, Lietuvos
literatūra, menas, teatras ir
apskritai visi kūrėjai turi pradėti
išsilaikyti savarankiai, nė- J
priklausyti nuo valstybės pa
ramos ir malonės. Prie to dabar
bandoma ir eiti. Laisvas žmogus
turi pajusti savo vertę.
Trečioje šios dienos sesijoje
buvo kalbama apie naują išeivijos
rolę ir naujus uždavinius, Lietu
vai pradėjus žengti nepriklau
somybės keliu. Paskaitininkai —
Lietuvos konsulas Chicago’je Va
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PEN klubo pranešimas
apie kalinamus rašytojus
Demokratija žengia į priekį vi
same pasaulyje, bet rašytojų ir
žurnalistų persekiojimas didėja.
Toksai paradoksiškas įspūdis
išlieka, perskaičius šių metų
spalio mėnesį išleistą Tarptauti
_ klubo kalinamų rašytojų
nio PEN
komiteto pranešimą apie pagrob
tus, kalinamus, ištremtus, namų
arešte laikomus ar teismo belau
kiančius rašto žmones. Šiame
niūriame sąraše randame ne
tiktai buvusią Sovietų Sąjungą,
Kiniją, Tibetą, Kubą, Vietnamą,
ne tiktai perversmų draskomas
Pietų Amerikos, Afrikos ar Azi
jos šalis, bet ir demokratinį
Izraelį bei Indiją.
Iš šios smaugiamo žodžio zonos
jau išėjo nepriklausomybę atsi
kovojusi Lietuva. Tačiau toji zona
tebėra labai arti — net ir komu
nizmui sužlugus, kritiškas žodis
buvusioje Sovietų Sąjungoje
tebėra pavojingas užsiėmimas.
Atsirado ir naujų persekiojimo
šaltinių: Gamsakhurdijos Gruzija
jau lenktyniauja su KGB Krem
liumi. Suiminėjami autoriai,
menininkai, televizijos darbuoto
jai, Liąudies fronto veikėjai,
drįstantys nesutikti su naujojo
valstybės vado politika. Rašy
tojas, profesorius Džaba Joseliani, Gruzijos nepriklausomybės
gynėjų korpuso steigėjas, buvo
suimtas už „priešvalstybinę
veiklą” — jis kritikavo Pietų
Osetijos autonomijos panaikini
mą ir žmogaus teisių pažeidinėji
mus. Rugsėjui baigiantis, rusų
PEN centras painformavo, kad į
„juoduosius sąrašus” buvo
įtraukti šie lietuviams gerai
pažįstami
gruzinų
kino
režisieriai; Tengiz Abujadze,
Lana Gogoberidze, Eldar Šengelaja, Robert Sturua. Dar nepa
tvirtintomis žiniomis, jiems ir
keliems rašytojams grasinama
mirtimi.
PEN kalinamų rašytojų komi
tetas atkreipia dėmesį ir į padėtį
Uzbekistane, kur buvo suimtas
rašytojas Anvar Usmanov, kele
tas žurnalistų buvo ištremti, o
pora nuteisti už „netikslų įvy
kių respublikoje atvaizdavimą”.

baimę, kad nebebus iki šiol
siektojo tikslo, kad nebebus už ką
kovoti, kad reiks persiorientuoti
ir dėmesį kreipti į savo pačios
išlikimo rūpesčius, stiprinti ir
išeivijos
euforinė
nuotaika
tautos
cininės pagalbos srityje su
remti
išeivijos kultūrinį
atžvilgiu
pradeda
keistis.
Kai
kuo
Lietuvos ligoninėmis ir keistis
gyvenimą,
mūsų pačių pajėgas.
pradedama
nusivilti,
kai
kurių
programomis. Priešingai, iš Šv.
Kryžiaus ligoninės vadovybės naujų vyriausybės ir parlamento Pagaliau ir Lietuva turės labiau
lietuviams jaučiamas didelis prie žingsnių nesuprantama. Per pradėti rūpintis savo išeivija.
Dr. Kazys Ambrazaitis, pri
šiškumas. Gal čia ir kiekvieno iš mažai vieni kitus pažįstame. Per
mūsų kaltė, kad tuo klausimu daug skubame su savo nuomo tardamas konsulo mintims,
nesidomima, kad lyg ir bijoma nėmis, patarimais ir pagalbos sakė, jog tolimesnei išeivijos
apie tai kalbėtų o mūsų spaudą siūlymais Lietuvos ekonominiam veiklai būtinai reikės tikrų
gyvenimui. Ir gal nepakankamai idealistų, keliančių motyvaciją
bijo apie tai net rašyti.
Pačioje Lietuvoje prelegentas rūpinamės moraline pagalba išlikti lietuviais. Nebereikės „ko
matė taip pat daugelį nesklan sužalotai tautos dvasiai. Atrodo, voti dėl Lietuvos laisvės”, reikės
(Nukelta į 4 psl.)
dumų medicinos tvarkyme: tebe kad išeivija jaučia tam tikrą
dirba dar senosios sistemos vado
vai, klesti savanaudiškumas,
atsiranda
nepasitikėjimas.
Apskritai, į vatą ne vyniotos dr.
Sidrio mintys, tad kietos, bet ir
teisingos, davė impulsą diskusi
joms.

cys Kleiza ir dr. Kazys Ambra
zaitis. Moderatorius Aidas Palu
binskas.
Vaclovas Kleiza pareiškė, kad

Turkmėnijos rašytojų sąjungos
narys Širali Nurmuradov, kovo
tojas už žmogaus teises ir turk
mėnų apsisprendimą, buvo suim
tas praėjusį spalį, pakeliui į Lat
vijos Liaudies fronto suvažiavi
mą. Jis buvo nuteistas kalėti tre
jus metus — daugelio rašytojų
nuomone, už Turkmėnijos prezi
dento kritikavimą. (Tokių prie
monių imasi nepriklausomybės
šydu prisidengusios Uzbekistano,
Turkmėnijos, Azerbaidžano ir
kitos komunistų nomenklatūros.)
Anot PEN pranešimo, keisti da
lykai dar neseniai dėjosi ir Rusi
jos respublikoje. Šių metų pava
sarį už sovietinės vėliavos sude
ginimą buvo suimta žurnalistė
bei rusų Demokratinės sąjungos
narė Valerija Novodvorskaja.
Drauge su savo bendraminčiais,
ji buvo pasirašiusi atvirą laišką,
pasmerkiantį Sausio 13-osios
žudynes Vilniuje. Ji taip pat ne
sykį pasisakė už komunistinio
režimo nuvertimą jėga, net ir
ginkluotu sukilimu. Kaip ir
„senais, gerais laikais”, jai buvo
iškelta KGB byla, remiantis bau
džiamojo kodekso 70-uoju straips
niu — už mėginimą „smurtu”
pakeisti „sovietinę valstybinę ir
visuomeninę santvarką”. PEN
pranešimas buvo išleistas, jau
pusantro mėnesio praėjus po
komunizmą galutinai sužlugdžiusio mėginimo nuversti valdžią,
bet pasaulinė rašytojų organiza
cija dar nebuvo gavusi jokių žinių
apie Novodvorskajos padėtį.
Daugelį panašių bylų nušlavė
didieji pasikeitimai sovietinėje
imperijoje. Prieš patį perversmą
latvių žurnalistei Elitai Veidemanai buvo iškelta byla už Michailo
Gorbačiovo karikatūros išspaus
dinimą laikraštyje Atmoda. Lat
vijos nepriklausomybė šią bylą
pavertė dūmeliu.
PEN pranešimo duomenimis,
kaip ir per praėjusį dešimtmetį,
daugiausia žurnalistų buvo
užmušta Pietų Amerikoje. Tačiau
šį kontinentą baigia pasivyti bu
vusioji Jugoslavija. Būdingas at
vejis — neginkluotas ir neuniformuotas slovėnų rašytojas Janez
Svetina buvo serbų kareivių
nušautas prie jo viešbučio.
Teismo laukia penki juodkalniečiai rašytojai, paskelbę viešą
protestą prieš serbų sentikių
Bažnyčios mėginimą perimti
tautinę Juodkalnijos Bažnyčią,
Kosovo provincijoje ir toliau
masiškai pažeidinėjamos albanų
rašytojų ir žurnalistų teisės.
Dar neseniai tokiuose PEN pra
nešimuose skambėjo ir lietuvių,
ypač savilaidos darbuotojų,
pavardės. Šiandien jie parlamen
tarai, visuomenės veikėjai, nau
jos Lietuvos statytojai. Tegul toji
Lietuva niekad nepatenka į gėdos
sąrašus už laisvo žodžio slopinimą
ar rašto žmonių kalinimą.

Antroji paskaitininkė sesuo

Margarita Bareikaitė lietė kari-

•z,

Ateities savaitgalio Poezijos vakaro metu, lapkričio 15 dieną, Kornelijus Pla telis pasirašo savo eilėraščių knygą
.Luoto kevalas” poetei Julijai Švabai t ei-Gylienei (pirma iš kairės) ir „Ateities" žurnalo redaktorei Danutei Bindokienei
(viduryje) Jaunimo centro kavinėje.
Jono Kuprio nuotrauka

tatyvinę veiklą Lietuvoje. Ji taip
pat šią vasarą viešėjo ilgesnį
laiką Lietuvoje ir iš visų ten gir
dėjo, kaip dr. Sidrys buvęs ten
gerbiamas ir vertinamas. Sesuo
Margarita Bareikaitė konkrečiai
kalbėjo apie Caritas organizaciją
ir jos veiklą. Caritas atsiradimas
buvo dr. Albinos Pajarskaitės
idėja ir darbas. Tiesa ir meilė,
gailestingumas, solidarumas ir
pagalba vargšams — tai Caritas
tikslai. „Kilti ir kelti!” — jos
šūkis. Šiuo metu Caritas savo
283-juose skyriuose Lietuvoje turi
apie 5,500 narių. Darbas reiškiasi
keturiose sekcijose: šeimos,
auklėjimo, jaunimo ir vargo
mažinimo. Nariai ir narės dirba
nemokamai — iš idealizmo.
Gaunama aukų. Neseniai Lietu

Prie Ateities literatūros fondo išleistų knygų stalo per Ateities savaitgalio Poezijos vakarą lapkričio 15 dieną Jaunimo
centro kavinėje: matyti Algis Kazlauskas, dr. Vaclovas Šaulys, Jaunimo centro direktorė Salomėja Endrijonienė, Agnė
Kižienė. Dešinėje — Ateities literatūros fondo reikalų vedėja Vakarė Aistytė-Valaitienė.
Jono Kuprio nuotrauka

Šeštadienis, 1991 m. gruodžio mėn. 21 d.

DRAUGAS-MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Nr. 249(46) - psl. 3

Kornelijus Platelis
LINO KELIAS

Sese, jau baigiasi dienos, tik oras ir žemė palieka,
Grįžta gyvybė į sėklas, atsisuka laikas į pradžią,
Baigiasi mūsų kelionė — per vėjų drengiamą lauką
Nešasi lanką šaulys metų strėlei paleisti į dangų.
Lino grūdu kritau į galingą pavasario pradžią,
Avinu jaunu, baltvilniu iš Tėvo Vaižganto saujos,
Užvertė dangūs žydrieji, Saulė ir Mėnuo nedelsiant
Laiko raktu užrakino, dirva rūpestingai užklojo.
Dygau iš mažo, teisingo drabužio, lengvai suviliotas
Drėgno ir šilto Žemynos, mūsų valdovės pramotės kūno,
Jaukųjį šarvą praplėšęs, kilau į svetimą dangų,
Stiebą jo vėtros siūbavo, veidą jo vandenys prausė.
Moterį, metui atėjus, ėmiau į pačias, mėlynuoju
Žiedu pražydės be žado saulėtekio vėjy stovėjau,
Būrio vaikų susilaukiau, kaip lėmė blyškusis Mėnulis,
Saulė kaip šildė dosnioji ir kaip davė valgyti žemė.
Ateitie* savaitgalio Poezijos vakaro lapkričio 15 dieną Jaunimo centro kavinėje, Chicago’je, programos vedėja Asta
Kazlauskaitė ir programos dalyvis poetas Julius Keleras.
Jono Kuprio nuotrauka

Vakaras su Kornelijum Plateliu
Šiemetinis Ateities savaitgalis
Chicago’je prasidėjo poezijos
vakaru lapkričio 15 dieną Jauni
mo centro kavinėje. Jis buvo skir
tas vienam iš ryškiųjų dabartinės
Lietuvos poetų, Kornelijui Plate
liui, kuris maloniai priėmė rengė
jų kvietimą atvykti į Chicagą ir
dalyvauti Ateities savaitgalio
programoje savo kūryba ir minti
mis, išreikštomis paskaitoje
„Kultūra ir laisvė” (lapkričio 16
dieną). Poezijos vakaro programą
pradėjo Asta Kazlauskaitė, supa
žindindama klausytojus su jo da
lyviais — poetais Kornelijum Pla
teliu ir Julium Keleru. Korneli
jus Platelis skaitė labai įvairiopą
savo eilėraščių pluoštą, parinktą
iš ankstyvesnių jo poezijos rinki
nių, jo vėliausios eilėraščių kny
gos Luoto kevalas (Vilnius: Vaga,
1990) ir visai naujos, dar nespausdintos savo kūrybos. Dalis jo tą
vakarą skaitytų eilėraščių spaus
dinami šiame puslapyje. Julius
Keleras, šiuo metu gyvenantis
Chicago’je, studijuojantis Litua
nistikos katedroje, University of
Illinois at Chicago, glaustu, bet
sugestyviu žodiu aptarė Korneli
jaus Platelio poetinės vaizduotės
pagrindines gijas.

Žodis, kuris gali keisti
gyvenimus
JULIUS KELERAS
Airių klasikas William Butler
Yeats kadaise taip rašė savo
pažįstamai Dorothy Wellesley:
„People much occupied with
morality always lose heroic
ecstasy” (Žmonės, labai užsiėmę
dorove, visad praranda herojišką
ekstazę). Norėčiau to nepamiršti
ir galvodamas apie Kornelijų Pla
telį — keturių svarių poezijos
knygų autorių, niekada nepuoselėjusį socialistinio meno dogmų,
ką kai kurie jo ir ypač ankstesnių
kartų poetai darė su dideliu užsidegimu. Socializmo epochos poetinis Frankensteinas buvo kurtas
viso būrio oficialių poetų,
kuriems už gilius reveransus
buvo giliai ir atlyginama. Sa
vaime suprantama, jog asmenys,
sąmoningai nenorėję patekti j tą
nuolankaus visa kam pritarimo
ir pataikavimo kupiną socialis
tinės poezijos begarsį filmą, buvo
ryžtingiau ar nuosaikiau atstu-

Musų brangiausias lobis
ASTA KAZLAUSKAITĖ

Pagal tradiciją, Ateities savait
galis įsibėgėja žvilgsniu į mūsų
tautos brangiausią lobį — lietu
višką žodį. Kai šiuose renginiuose
dalyvauju, stebiuosi, kokia lanksti
lietuvių kalba ir, dar labiau, ko
kie nuostabūs mūsų poetai savo
suvoktim gyvenimo tikrovės. Mū
sų tautos patirtis persunkta
skausmu — taip, bet kartu ir lai
mės pažinimu, nes nepajutęs sun
kumų žmogus nesuvokia Dievo
duodamos laimės.
Kūryboje spindi tautos gyveni
mo sintezė, jos būdas, jos visa
siela, pagal Juozą Keliuotį. Šį
vakarą klausysimės, kaip mūsų
poetai jaučia didžias tiesas ir jas
išsako. Jų žodžiai ir mintys kalba
už save. Trumpai apie šio vakaro
poetus:
Julius Keleras gimė 1961 me
tais Vilniuje. Baigęs vidurinę mo
kyklą, įstojo į Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniąją muzikos mokyk
lą, solinio dainavimo klasę. 1987
metais baigė Vilniaus universite
tą lituanistikos srityje. Dirbo Lie
tuvos kino studįjoje „Dokumenti
kos” redaktorium. Vilniaus uni
versitete 1989 metais buvo
Lietuvių literatūros katedros
asistentu. Yra išleidęs du poezi
jos rinkinius — Lietuvoje Žiemos
valtis, o Chicago’je Baltas kalė
daitis (1990).
Antrojo savo rinkinio aplanke
jis išsitaria: „Nežinau, kas yra
poezija. Bet koks vienareikšmis
apibrėžimas nuslysta kalbos gro
tomis. Tik matau, kaip elegiškai
poezija gyvena brolio nuotrauko
se, kur mėnulis yra svarbesnis už

-itus šviesulius, kur gyventi reiš
kia ne žinoti, ir ne turėti, ne gau
ti ir ne parduoti”.
Kornelįjus Platelis kaip tik pra
ėjusią savaitę dalyvavo tarptau
tinėje PEN konferencijoje Viennoje. Atvykę buvo rašytojai iš 74
šalių, jų tarpe keturi iš Lietuvos
ir dar dr. Stasys Goštautas iš Boston’o. Konferencijos metu vyko
literatūrinės diskusijos, buvo ap
tariamos rezoliucijos dėl laisvės
varžymo įvairiuose pasaulio kraš
tuose.
Kornelijus Platelis gimė 1951
metais Šiauliuose. Ten baigė vi
durinę mokyklą. 1973 metais bai
gė Vilniaus Inžinerinį statybos
institutą kelių ir tiltų statybos
srity. Eilėraščius pradėjo spaus
dinti 1979 metais. Pirmąjį rinkinį
Žodžiai ir dienos išleido 1980
metais. Dabar jau yra išspausdin
tos keturios Kornelijaus Platelio
knygos — trys poezijos ir viena
eseistikos. Jis taip pat yra rašęs
kritikos straipsnių apie kitų
poetų kūrybą. Iš anglų kalbos į
lietuvių yra išvertęs John Keats,
T.S. Eliot, Ezra Pound ir e. e.
cummings eilėraščių. Dabar
Lietuvoje yra leidžiamas Korne
lijaus Platelio Senojo Testamen
to paaiškinimų rinkinys. Šiuo
metu Kornelįjus Platelis eina
Lietuvos Kultūros ir švietimo
ministro Dariaus Kuolio pava
duotojo pareigas kultūros rei
kalams. Jo atsakomybėje yra vi
si menai, bibliotekos, muziejai,
kultūrinio paveldo rekonstrukci
ja ir etninė kultūra. Mes džiau
giamės savo svečio poeto-eseisto
Kornelijaus Platelio buvimu šį
vakarą mūsų tarpe.

miami nuo leidyklų, redakcijų,
mokslinių ar pedagoginių in
stitucijų slenksčio, atsižvelgiant,
žinoma, į jų maišto pobūdį ir
dinamiškumą. Pabrėžiu: begarsį
filmą, nes autentiškesnis balsas
jau kėlė grėsmę socialistinės
kultūros stabilumui (prisiminki
me disidentų likimą), tad prisi
taikiusiems kalbėti reikėdavo tai
daryti ne savo, bet specialiai tre
niruotu būdu, kurį nuolat nu
rodydavo partinės sąžinės
kontrolieriai.
Tuo būdu poetų kartai, gimu
siai 1950-ąįsįais, įeiti į literatūrą
buvo ir sunku, ir lengva. Lengva,
nes Vj tautas Bložė, Sigitas Geda,
Judita Vaičiūnaitė, Marcelijus
Martinaitis, pagaliau Tomas
Venclova jau buvo padėję kertinį
akmenį norintiems kurti mo
dernų grožį ir siekti vakarietiško
vertybinio diskurso lygmens,
grįžtant prie to, kas tikra, tvirta
ir amžina, kartu gręžiantis nuo
to, kas alsuoja politinės ideolo
guos vienadieniškumu, o podraug
veidmainyste ir falšu. Dar kita
prasme buvo lengva Korneli
jaus Platelio, G. Cieškaitės, Gin
taro Patacko, Antano A. Jonyno
kartai. Ambrasai ir šepečiai,
renčiai ir stepšiai niekuomet
nesuprato prometėjiškosios jų
tekstų prasmės, neįvertino jų
maišto prieš literatūrinę tikrovę,
geriausiu atveju, priskirdami
jaunosios kartos knygas huma
nistiniam tarybinės literatūros avangardui, ieškančiam naujos iš
raiškos būdų. Be abejo, jie ne
galėjo suvokti, jog tai buvo ne
vien išraiškos, bet pirmiausia
turinio maištas, antraip 1950-ųjų
metų kartos poezija galbūt būtų
amžinai žiemojusi apatiniuose
vietinių gensekų stalčiuose.
Šiaip ar taip brūkštelėjus apie
būtą atmosferą, kurioje debiutavo
Kornelįjaus Platelio karta, metas
atsisukti į paties Kornelįjaus Pla
telio kūrybą. Minėjau, jog keturių
knygų autoriui (Žodžiai ir dienos,
Namai ant tilto, Pinklės vėjui ir
Luoto kevalas) tam tikra prasme
tinka W. B. Yeats mintis. Heroiškoji ekstazė kyla mitologinių mo
tyvų ir kasdieninės mitologijos,
kurią įprasta vadinti buitimi,
sandūroje. Kornelijaus Platelio
pasaulėvaizdis priešinasi bet
kam, ko negalima apmąstyti ar
bent apgalvoti — jis mėgina būti
absoliučiai atviras sau ar, kitaip
tariant, siekia atrasti vienintelę
ir nepamainomą savo tapatybę,
nepaisydamas, jog žodžiai, ku
riuos jis vartoja, nėra įprasti, ir
dalykai, apie kuriuos kalbama,
nėra malonūs idealaus poetinio
gamtovaizdžio mėgėjams ar man
dagių žodžių rimuotojams.
Tikrovė, kuriai jis mėgina su
teikti vardą ir pavidalą savo teks(Nukelta į 4 psl)

Kylant svarstyklėms, išrovei mane iš pasaulio, iš mano
Vargo būties apvalios, kurią šaknys apglėbusios laikė,
Ir pastatei suvysčius pėdom į vėstantį skliautą,
Kad atsibustų iš miego širdis, kad mintys išmoktų
Syvais maitintis ir leisti šaknis kaip žolė amžinoji.
Nubraukei mano šeimyną, nutraukei gijas, prie gentainių
Laikiusias, daiktus tikruosius akių mano šviesai atvėrei.
Kantriai mirkau mėnesienos pilnam tvenkiny, iki siela
Nuo sąnarių atsiskyrus su paukščiais pasiruošė skristi,
Paslikas vėjy gulėjau, kurs mano ugnies palytėtus
Syvus suėmęs į Saule, į dangiškus vandenis nešė.
Sese, jau baigiasi mano kančia, tau beliko suminti
Kevalą trapų, kurs liauną gyvybe uždaręs nešiojo,
Ir nušukuoti spalius į pažliugusią dirvą. Pradėki
Didįjį darbą, kaip liepia ženklai amžinųjų žvaigždynų:
Pluoštą išbrauki švariai ir suverpki į siūlą ploniausią,
Tiesiai į dangų tada mus įausk, į didžiuosius pasaulių
Kaulus, į meile bei tiesą kartojančius darbus gyvųjų.

JOTVINGIO MALDA, ŠUOLIUOJANT I PRIEŠĄ

Viešpatie,
Štai aš, dar gyvas, bet jau išjojės
Iš tavo gražaus pasaulio, sunkiam kelyje į dausas
Šuoliuoju dieviškos ieties priekyje,
Kartodamas šiurpią mirties ir pergalės giesmeMane palaimino tėvas,
Ir apraudojo ‘motina,
Seserys žirgą lig vartų vedė, broliai
Jojo kartu lig miško.
Tavo valion dabar atiduodu savo alsavimą
Ir meldžiu išlaikyti jį kuo ilgiau krūtinėj,
Idant lig soties kūnų suspėtų perverti ietis
Ir kalavijo plienas neliktų alkanas.
Priešai it marios banguoja, suplūdę į mūsų šermenis.
Mes žinom: nė vienas jau neišvysim, kaip Saulės
Raustantis veidas palies ąžuolų viršūnes.
Tūkstantis vyrų
Lyg iešmas įkaitintas perversim priešo kariauną.
Įtempė visus raumenis,
Ir nujosim į kalną, tiesiai dausų šalin,
Lydimi kryžiuočių vėlių, į šviesą,
Į vaiskią šviesą, kur protėviai mūsų laukia,
Kur tu, galingas Perkūne,
Žvelgsi linksmai į minias belaisvių
Ir kvatosi skardžiu balsu iš klastingo jų dievo...
Nors nežinau, kokią vietą rengi man
Už savo ilgųjų skobnių, ar vertas
Būsiu puotauti tarp tavo narsiųjų vyrų,
Bet žinau — tu myli savo karius, džiaugsmingai
Galvas dedančius tau po kojom,
Ir giedru veidu priimsi mūsų svaigaus bei karšto
Kraujo duokle, mūs baltaveides vėles,
Kurias tau ši žemė aukoja, gimdydama
Žmones ir gyvius į mūsų gyvybėm
Ir žygiais pašventintą vietą...
Viešpatie,
Mes baigėme savo darbus gyvųjų slėny,
Nutraukėme meilės raiščius, nukirtome gailesčio pančius,
Paversk mus nūnai žaibu savo, keršto dvasia,
Švento įniršio viesulu,
Ir juodu mirties gūsiu tebūna kiekvienas mūsų atodūsis!
KALĖDŲ GIESMĖ

Tyliai tyliai
Saulė nusirita
Ir pakimba
Ant apatinės Pasaulio Eglės šakos,
Kurią lyti nakties vandenyno bangos.
Džiūgauk, tamsa!
Vemk iš savo nasrų filosofų armijas
Ir teosofų divizijas!
Tegu jie pina savo minčių tinklus
Lediniais pirštais,
It vorai apraizgo tamsias kertes
Ar vienas prieš kitą pakyla ginkluoti trišakiais!
Tegu jie kalba akliesiems
Apie šviesą, bando ją pavaizduoti
Formulėm, tegu užsiima magija1
Kol dar tebėra jų laikas.

Kornelijus Platelis

Jono Kuprio nuotrauka

Nes štai jau Saulė pasisūpavusi
Ant nebūties bangų
Pradeda kilti,
Ir štai jau Dievo šviesa nutvieskia
Visus pasaulius!
Ir vorai sprunka paskui besitraukiančią tamsą,
Vyniodami savo tikėjimus,
Plyštančius nuo šviesos pliūpsnių,
Nuo neapsakomo spindesio,
Kurį skleidžia nežemiško vyro auksinis veidas,
Liepsnojantis liūto karčiais,
Kurs yra Sūrja ir Savitaras,
Mitra, Ra, Apolonas ir Jėzus Kristus;
Kurį skleidžia nežemiškos moters veidas
Lino plaukų vainike,
Kuri yra Saulė Motulė,
Kelianti visa, kas gyva.
Džiūgaukime visi:
Štai šeima prie lopšio —
Žemiškas tėvas ir motina,
Ir galvijai, kalbantys žodžiais.
Kūdikis gimė —
Šviesioji viltis pasaulio,
Ir tamsumų galybė
Jo sielos neužkariaus!

Džiūgaukime visi:
Štai šeima prie stalo
Laužia duoną, dalinasi
Gyvybe ir meile.
Jų sielų šviesą sugeria
Bumbulas ant eglutės,
Ir Saulė tamsos gelmėse
Kaupia jėgas pakilti.
Džiūgaukime visi,
Dievo gimimo sulaukė,
Tie, kurių širdys neturi
Pykčio ir neapykantos,
Kurių tėvas — Dievas,
O motina — žemė,
Kurių brolis — pasaulis,
O sesuo — gyvybė!

x
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Džiūgaukim tie, kurių kraujas pulsuoja
Pagal matematines formules ir išgalvotas tiesas,
Kurių protai be galo aiškiai regi tikrove
Ir moksliškai ją paaiškina, nors nebemato savęs:
Laimei — dar turime pojūčius,
Kurie sugeria Saulės šviesą
Ir sieloms ją perduoda,
Netrikdydami proto rimties!
Džiūgaukim tie, kuriems šis pasaulis — prekė,
Kuriems auksas — dievas, pelnas brangiau nei tiesa:
Spekuliantai skaičiuodami pinigus
Išdegins mažiau elektros,
Palengvės įskundėjams ir budeliams
Dirbti su žmonėmis!

Džiūgaukim neapkenčiantys
Savęs nei kitų, nei Dievo —
Atkopiančios Saulės šviesos
Nesulaiko bedaliai protai!
Ir mums praeis ši žiema,
Sužaliuos pasaulis,
Ir mums kūdikis gims
Gal plačiau atvertom akim!

Džiūgaukime visi, dorieji ir nusikaltėliai.
Kurie laikom save dorais ir kurie — nuodėmingais!
Kaip Saulė kyla visiems
Ir nė vieno neatmeta,
Taip ir mes priimkime
Vienas kitą į savo širdis!

Bent akimirką
Šiandien
Pajuskime didžią vienove,
Kuri ir nejuntant
Yrū'

1987.12.24

Šiaulių Dramos teatro spektaklis Chicago’je

dieną Jaunimo centre, Chicago’je. Audrė Budrytė vaidino Mirgos rolę Anatolijaus Kairio pjesėje „Mūsų vaikai”,
kuri buvo Šiaulių Dramos teatro pastatyta gruodžio 8 dienų Jaunimo centre, Chicago’je, ir gruodžio 13 dienų
Lietuvių centre, Lemont’e.
jono Kuprio nuotrauka

teatru Lietuvoje. Ji scenoje
gyveno. Nuoširdūs, nors kiek
blankesni, buvo ir Silvija
Povilaitytė, Kęstutis Jankūnas,
Gražvydas UdrėnaB. Bet ir jie
savo atlaikė. Gal tik aktoriai
neapskaičiavo su salės akustika
ir tolimesnėse eilėse buvo men
kiau girdimi.
Veikale daugiausia dialogai,
net ir pora monologų, veiksmo

mažai. Ir čia atėjo į pagalbą gana
išradinga režisierė Audronė
Bagatyrytė, įvesdama šokius (net
ir porą Povilaitytės akrobatikos
numerių), daug kitų judėjimų,
kiek galima saugodama, kad ak
toriai nepasiliktų statistai, nors
ir to sunku buvo išvengti. Daug
įvairumo įnešė gabus, Lietuvoje
premijuotas kompozitorius Algir
das Martinaitis, sukurdamas

Poezija, laisvė ir tautos gerovė
(Atkelta iš 2 psl.)
kovoti dėl tautiškumo įsisąmoni
nimo pasaulio kraštuose, reikės
neprarasti ištikimybės savo
tautai. Turėtų padidėti ir mūsų
ideologinių organizacįjų reikšmė,
ypač ryšiuose su Lietuva arba su
artimomis gyvenamojo krašto or
ganizacijomis. Bendraujant su
tautiečiais tėvynėje, ruoštini
pasitobulinimo kursai Lietuvoje.
Žinoma, lauktina, kad ir Lietuvai
išeivija labiau rūpėtų.
Gyvos diskusijos užbaigė šios
dienos akademinę dalį. Už poros
valandų didžiojoje Jaunimo cen
tro salėje prasidėjo Ateities žur
nalo vakaras.

80 metų jauna „Ateitis”
Vakaro programai vadovavo
Ateities žurnalo redakcinės kole

gijos narė Ramunė Kubiliūtė.
Ateitininkų Federacijos vadas
Juozas Polikaitis pranešė, kad
šių metų prelato Juozo Prunskio
premijų fondo premija paskirta
.Krikščionis gyvenime” leidyklai

bangos vilionių, tas veikalas buvo
pakankamai ryškus, tai kitas
klausimas.

***

JUOZAS PRUNSKIS

Šiaulių Dramos teatro aktoriai,
atskridę iš Lietuvos, gruodžio 8
dieną Chicago’je, Jaunimo centre,
suvaidino Anatolijaus Kairio
pjesę „Mūsų vaikai”. Šiaulių
teatras jau gyvuoja 60 metų, taigi
yra įstengęs prisiauginti pro
fesionalų. Statydami Chicago’je
„Mūsų vaikus”, jie parodė, kaip
talentingai jie įstengia perimti
tekstą, kad visas vaidinimas
galėjo vykti labai sklandžiai. Šis
Kairio draminis veikalas turi
gilesnę mintį. Šimtametis senelis
yra nuoširdus patriotas. Jo
atžalynas išsišakojęs dvejaip;
Mirga ir jos draugas yra daugiau
persiėmę senelio idėjomis, nori
jas perimti ir tęsti senelio patrio
tinį darbą, tuo tarpu Nijolė
laukia senelio mirties, kad ji ir jos
jaunikaitis galėtų džiaugtis
dangoraižiais ir moderniojo
gyvenimo prabanga. Per visą
veikalą taip ir vyksta tų dviejų
srovių varžybos, kol pagaliau,
seneliui mirštant, Mirga užima jo
vietą.
Veikalo mintis aktuali, bet jos
išvystymas, nors suvokiamas, ta
čiau ne taip ryškus ir liko kai
kurių žiūrovų ne visai suprastas.
Vaidyboje labai išsiskyrė senelio
vaidmeny Edmundas Leonavi
čius. Tvirtas jo balsas pasiekė
visą publiką. Savo judesipįs, into
nacija jis buvo tikrai sene’is. Ne
veltui jis yra susilaukęs
pagyrimų ir iš Lietuvoje leidžia
mų Kultūros barų. Į savo vaid
menį nuoširdžiai įsijautusi buvo
ir čikagietė aktorė Audrė Bud
rytė, sezoną dirbusi su Šiaulių
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už knygą Ateitininkai komunistų
ir nacių kankiniai. Taip pat
kalbėjo Ateities žurnalo redaktorė
Danutė Bindokienė, pristatė
dalyvaujančius salėje buvusius
redaktorius, pasidžiaugė, kad šis
vakaras, nors ir kukliai, pamini
žurnalo 80 metų sukaktį. (Ta pro
ga reikia atkreipti dėmesį, kad
Danutės Bindokienės reda
guojama Ateitis, nors ir garbinga
sukaktuvininkė, spinduliuoja
jaunystės dvasia.) Buvo įteiktos
kasmetinės žurnalo premijos
jauniesiems bendradarbiams iš
Lietuvos ir išeivijos. (Apie juos
buvo rašyta Draugo ateitininkų
skyriuje.) Laimėtojus sveikino
pats mecenatas prelatas Juozas

Prunskis.
Meninėje vakaro dalyje daly
vavo aktorė Audrė Budrytė,
nuostabiai deklamavusi Liūnės
Sutemos, Editos Nazaraitės, Jono
Strielkūno ir Kazio Bradūno
poeziją. Smuikininkė Rita
Kazlauskaitė, akompanuojant
Dariui Polikaičiui, pagrojo

keletą kompozicijų smuikui. Po
vakarienės buvo šokiai, grojant
„Žiburio” orkestrui. Prie vakaro
pasisekimo ypač prasidėjo sen
draugės — Irena Polikaitienė,
Marytė Saliklienė ir Danutė

Bindokienė.
Sekmadienį Oapkričio 17 dieną)
Ateities kultūrinis savaitgalis
buvo tęsiamas Lemont’e. Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijos
koplyčioje šv. mišias koncelebravo kunigai — Leonas Zarem
ba, SJ, Rimantas Gudelis ir

Vytautas Bagdanavičius, MIC,
pasakęs savaitgalio nuotaikoms
pritaikytą pamokslą. Jo mintys
buvo: padėka Dievui už lietuvių
tautai suteiktą laisvę ir už prieš
80 metų kilusį ateitininkijos
sąjūdį; prašymas malonės tei
singai suprasti lietuvių tautiš
kumą ir mūsų tautos uždavinius.
Šv. mišių aukas atnešė Atei
tininkų Federacijos vadas
Juozas Polikaitis, Ateities žur
nalo redaktorė Danutė Bindo
kienė, rengėjų vardu — Milda

„Grupinis portretas su dama” — „Ateities” žurnalo vakaro pertraukos metu Chicago's studentų ateitininkų drau^
Kovės dalis narių su savo svečiais H Kanados ir Lietuvos pozuoja vakaro fotografui.
Jono Kupno nuotrauka

Spektakliui pasibaigus, o jis ėjo
pusantros valandos, be per
traukos, Silvijai Povilaitytei pra
dėjus, visa publika sugiedojo
Lietuvos himną. Aktoriai pareiš
kė ypatingą padėką Onai Šulaitienei, kurios pastangos daug
lėmė, kad jie galėjo pasiekti Chicagą. Šias jų gastroles globojo
Chicagos „Vaidilutės” teatras.
Visi aktoriai buvo papuošti
gėlelėmis. Buvo iššauktas čia
dalyvavęs ir pirmą kartą savo
veikalo pastatymą scenoje matęs
autorius Anatolijus Kairys, kuris
buvo apdovanotas lietuviškos
duonos kepalu. Buvo išreikšta
padėka ir dr. Petrui Kisieliui,
didžiai prisidėjusiam prie Šiaulių
Drmaos teatro atvykimo. Jam
buvo įteikta figūrinė birbynė. Dr.
Kisielius savo žodyje pažymėjo,
kad svečiai aktoriai mus jaudino,
išryškinę psichologinę prasmę,
kuo Lietuva, kuo išeivija gyvena.
„Jūs padėjote mums išgyventi
mūsų tautos problemas”, sakė jis.
Dėkojo ir Anatolijui Kairiui, pje
sės autoriui, ir džiaugėsi, kad
tikrai puikus Šiaulių Dramos
teatro būrys. Dr. Jonas Adoma Rita Kazlauskaitė groja „Ateities” žurnalo vakaro meninėje programoje
vičius per Anelę Kirvaitytę lapkričio 16 dieną Jaunimo centre, Chicago’je.
Jono Kuprio nuotrauka
svečiams įteikė po Alvudo
šimtinę. Ona Šulaitienė svečiams
padovanojo originalų Kančios
paveikslą.

muzikos įtarpus, garsų efektus ir
kitokius pagyvinimus. Jis ir pats
buvo atskridęs ir perdavė įrašus
juostelėse. Savo įnašą scenogra
fijai sklandžiai atlikęs ir Darius
Skirstantis, dalis publikos gėrė
Liukevičius.
josi patraukliu pastatymu, o kita
Reikšminga, kad šią pjesę dalis pasiliko šaltesnė, nes jiems
Šiaulių Dramos teatras Lietuvoje pilniau neatsiskleidė veikalo
tiek į lyrinį vyksmą (poeto aš
jau yra suvaidinęs 28 kartus. Ar prasmė. Dar vienas šios dramos (Atkelta iš 3 psl.)
nėra svarbiausias eilėraščių
Lietuvos žiūrovams, esantiems spektaklis įvyko gruodžio 13 tuose, nėra intymi lyrinio sub elementas), kiek į erdvę minties,
toliau nuo amerikietiškos pra- dieną Lietuvių centre, Lemont’e. jekto aplinka. Tai tikrovė, gims intelektualinės provokacijos,
tanti mąstymo ir įkvėpimo metu, siekiančios ne konstatuoti, bet
tikrovė, atsirandanti žodžių cho įjungti skaitytojo protą į žmogiš
kos buities apmąstymą čia ir
Tamulionienė ir dr. Arūnas pirkti prekes ir nuo pačių žmonių ro gaudesy, kuomet mintis veja dabar.
mintį, kultūrinės asociacijos ir
produktyvumo. Konkuruoti su
Li Ulevičius.
Taigi sakyčiau, jog visa Korne
Vakarais savo gaminiais neverta, antikinis vardynas liejasi kaip
geroje akvarelėje su kasdienei lijaus Platelio kūryba yra orien
Lietuvos ekonomijos kryptys nes prekybai su Rytais yfti ge
sąmonei įprastais vaizdais, ir tuota ne į moralės ar kokių
resnės galimybės.
Užbaigiamosios paskaitos vyko
Klausimai ir diskusijos apie skaitantysis yra įtraukiamas ne normų paiešką, bet į savo tauty
Ateitininkų namuose, Lemont’e. privatizaciją, investicijas, biznio
bės rekonstrukciją, kur vienodai
Paskaitoms ir po jų diskusijoms,
svarbu ne tik graikiškieji ar
korporacijas ir įmonių pirkimą
liečiančioms Lietuvos eko
romėniškieji
mitologiniai did
tuoni
ir
Devintas
lapas,
Rugsėjo
užbaigė šį ekonominių problemų
nominių problemų temas, va
vyriai,
bet
ir
rašančiojo
aplinka
šeštadieni
ir
Atradimo
ruduo.
svarstymų pokalbį.
dovavo Audra Kubiliūtė.
Ypač šis paskutinysis — kur iš vienoje iš Druskininkų virtuvių.
keltas klausimas: ar galima Aliuzijų ir asociacijų tinklas
Pirmąją paskaitą skaitė dr. Ed
Literatūrinė
užsklanda
r,
grumtis už kito žmogaus sielą. I Kornelijui Plateliui daugeliu
vardas Bubnys, Suffolk Uni
Savaitgalis
prasidėjo
su
poezi

Pūkelevičiūtės
kūryboje atskleis atvejų tampa ne vien statybine
versity Boston’e profesorius,
ja,
o
jo
užbaigai
Aušra
Liutą
galutinę
kosminę
dramą medžiaga, intencijų liudijimu,
tema „Litas, mokesčiai ir
užsienio investicijos Lietuvoje”. levičienė savo nuosekliai paruoš galima žvelgti dvejopai: iš bet, nelyginant veidrodyje, palies
Prelegentas yra ekonomijos spe toje paskaitoje vėl grįžo į kūry krikščioniško taško — ją valdo tame oksidacijos mauro, jame
cialistas, jo paskaita buvo pa binių ir literatūrinių nagrinėjimų meilė ir gailestingumas, bet ir iš galima įžiūrėti poeto ir poetinio
ruošta profesionaliai, su dideliu temą. Ji supažindino klausytojus nihilistinio (pasaulis kaip este subjekto siluetus, ieškančius
dėmesiu išklausyta. Ji bus ištisai su rašytojos Birutės Pūkelevičiū- tinis reiškinys) — kad visa tai grožio kilimėlyje ant sienos, o ne
spausdinama Drauge kultū tės pasaulėjauta ir drama galutinės reikšmės neturi, kad laurų vainike.
Manau, jog Kornelijaus Platelio
riniame priede, tad čia pateikia tiškumo funkcija jos romanuose viskas tik suvaidinta... kaip
bei
kai
kuriose
novelėse.
Tema
kūryba
yra patyrusi ne vieną
teatre.
mos tik kelios jos mintys. Labai
Savaitgalis buvo užbaigtas metamorfozę — nuo stilizacijos,
svarbus žingsnis Lietuvos ekono įdomi nebūtinai vien tik litera
mijoje yra savos valiutos, t.y. lito tūros kritikui, tad prelegentė Juozo Baužio žodžiu ir rengėjų eksperimentų ir mėginimų ji yra
įvedimas. Šis žingsnis turėtų būti sugebėjo auditoriją pririšti vardu padėka visiems paskaiti išaugusi į žodi, kuris, atrodo, jau
susijęs su dolerio konvertacija ir įtemptai klausytis apie Pūkelevi- ninkams, programos atlikėjams gali keisti gyvenimus. O kas gali
daugeliu kitų faktorių. Užsienio čiūtės įvestus draminius ele ir dalyviams. Buvo sugiedotas būti didesnio už šitiek reiškiantį
žodį?
investicijos Lietuvai būtinos. mentus. Pro akis praslinko Aš- Ateitininkų himnas.
Joms paskatinti reikėtų užsienio
investoriams suteikti mokestinių
lengvatų: įvesti progresyvinį mo
kesčių tarifą, iš pradžių net
tokius investorius atleisti nuo
mokesčių. Prelegento nuomone,
užsienio investavimo labiausiai
reikia elektronikos, kompiu
terinės technologijos, tele
komunikacijos ir transporto sis
temose, turizmo, viešbučių ir
bankų filialų srityse.
Ekonominiais klausimais pa
prastai visada atsiranda
nuomonių skirtumai. Atsirado ir
čia. Dr. Feliksas Palubinskas,
School of Management dekanas
Purdue University at Calumet,
Indiana, antrasis šios temos
gvildentojas, suabejojo kai
kuriais profesoriaus Bubnio tei
gimais. Jis iškėlė faktą, kad iki
šiol dar nėra padaryta strateginio
plano Lietuvos ekonominei atei
čiai kurti. Rimtų užsienio inves
ticijų dar greit nesulauksime.
Trumpalaikės investicijos valsty
bei nenaudingos. Svarbu kelti
ilgalaikę šalies gerovę. Mokesčiai
turėtų būti vienodi tiek Lietuvos, Per „Ateities” žurnalo vakarą lapkričio 16 dieną Jaunimo centre, Chicago’je, įteikiamos Šiemetinės kūrybinės
jauniesiems „Ateities” žurnalo bendradarbiams — kairėje: „Ateities" žurnalo redaktorė Danutė
tiek ir užsienio kapitalui. Lito premijos
Bindokienė ir Ateitininkų Federacijos pirmininkas Juozas Polikaitis.
vertė priklausys nuo pajėgumo
Jono Kuprio nuotrauka

Žodis, kuris gali keisti
gyvenimus

