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Pilnutinė demokratija prie Baltijos jūros 

Skausmas ir istorija 
„Pasaulis išprotėjęs, mano vieš

pačiai..." sako filosofas vienam 
senam tekste. Ir tikrai, šimtme
čiui baigiantis, aplinkinis pasau
lis pilnas klajojančių žmonių, vai
komų nereikalingų dramų, rūpes
čių, pykčių, baimių, pavydo. Be
sislapstantys ar bėgantys paskui 
tuštybes — mažieji kankiniai — 
juda ratukais, bėga vietoje. Svie
to slėnyje įscenizuojamos šitos 
nuolat inės, atsikartojančios, 
smulkios, ašaringos dramos. 

Lietuviams ir kitoms dvasios 
pateptoms gentims yra duota ne 
tik judėti rateliais, bet keliauti 
plačiu aiškiu keliu, kad ir vin
giuotu, kopiant pas Dievą. Lai
mingi tie, kuriems suteiktas 
įprasmintos paskirties kelias. 
Jiems kiekvienas džiaugsmas ir 
laimėjimas yra padaugintas; jų 
kiekvienas skausmas ir kančia 
yra kelionės etapas, o ne neby
laus žvėries kentėjimas, be pras
mės ir be istorijos, be tikslo. 
Jiems laisvė ne našta, o dainos 
pradžia. 

Prieš penkiasdešimt vienerius 
metus Lietuvos miesteliuose ir 
kaimuose burzgė sunkvežimiai, į 
kuriuos buvo kraunami žmonės. 
Ginkluoti vyrai saugojo senelius 
ir kūdikius. Stotyse laukė vago
nai, kuriuose alkio ir troškulio 
kankinami tremtiniai buvo veža
mi už Uralo kalnų. Tą pirmąją 
žiemą mirė ir seneliai, ir kūdikiai. 
Po to, kai žmonės pradėjo įsikurti 
naujame, svetimame Uralo kal
nų gamtovaizdyje, vasarai atėjus 
jie vėl buvo kraunami į trauki
nius, stumiami į laivus, kurie Si
biro upėmis juos plukdė į šiaure, 
į amžinojo įšalo žemę. 

Kiek čia kentėta, kiek gyveni
mų užgeso neviltyje. 0 tačiau 
kiek daug tų, kuriuos kankino ne 
tik šaltis ir alkis, bet ir baisus 
tėvynės ir artimųjų ilgesys, kiek 
daug jų, kančias iškentėję, grįžo 
svajoton Lietuvon. Tai ženklas di
delio užsispyrimo išlikti, grįžti. 
Net jei esi vienas, vis vien pri
klausai savo bendruomenei, ku
ri pergyvena istorinę raidą. As
meniškos kančios irgi yra sudeda
mos į svarstykles. 

Susidaro problema tada, kai ne-
pamatomas skirtumas tarp praei
ties ir istorijos. Praeitis yra vis
kas, kas kadaise atsitiko. Praei
tis gali būti žinoma arba gali būti 
užmiršta. Praeities lieka mažai, 
bet jos be galo daug. Pavyzdys: Si
bire ištremtasis miršta toli nuo 
lietuvių, yra palaidotas — ir 
baigta. Vienišas lietuvis senukas 
gyvena Marąuette Parke, miršta 
ir palaidojamas šv. Kazimiero ka
pinėse — ir galas. Galas todėl, 
kad mes nieko apie juos nežino
me. Jų pasaka baigiasi užmirši
mu. 

Istorija yra pasaka apie praeitį. 
Joje yra įprasminimas to, kas at
sitikę. Žmonės ne visad supranta 
— kai yra tiesa, ta i tiesai reikia 
ir tarnų, karių, samdinių. Istori
joje, kuri aprašo tautos kelionę. 

randa savo prasmę ir to vienišo 
žmogaus likimas: tremtinio Sibi
ro taigoje, kazimierinėse. Viena 
vertus — kentėjimai beprasmiški. 
Antra vertus — jie irgi yra ryšiai 
vienų su kitais. Bendri pergyve
nimai tautos kelionėje yra saitai, 
kurie mus vienas prie kito riša. 
Tauta juda, keliauja, traukia sa
vo narius grįžti. Ir tuose prieš 
penkis dešimtmečius įvykdytuose 
lietuvių trėmimuose matome pa
sikartojantį stebuklą — grįžimą. 
Ir tas grįžimas, išlikimas yra pa
grindas, kuriuo galime remtis 
galvodami apie Lietuvos ateitį. 
Gal mūsų žmonėms ilgai ims ap
sispręsti, kaip Lietuva turi tvar
kytis, bet Lietuva išliks. 

Kaip naktį žaibas apšviečia ap
linką tokia stipria šviesa, kad 
kiekvienas daiktas matomas 
daug ryškiau negu dienos švie
soje, taip ir nelaimės, sukrėtimai, 
bandymai sunaikinti gentį dar 
ryškiau nušviečia tai, ką liudija
me savo gyvenimu bendruomenė
je. Ką palieka išvežimo ir trem
ties išgyvenimas? Matome žaibo 
šviesoje lietuvių gentį, kurios na
riai surišti tampriais saitais, ku
rių nutraukti negalėjo nei nuoto
liai, nei šaltis, nei badas, nei ago
nija. Jų skausmas ir kančios, ar 
jie užrašyti istorijos knygoje, ar 
likę užmaršties rūkuose, jie vis 

Į Laisvę fondo studijų savaitė 
Vilniuje ir Nidoje 

JUOZAS BAUŽYS 

Teko dalyvauti pirmojoje I Lais
vę fondo Lietuvos filialo surengto
je Lietuviškų studijų savaitėje 
Lietuvoje. Savaitė buvo pradėta 
šių metų gegužės 11 dieną Vilniu
je, o kitą dieną dalyviai dviem 
autobusais išvažiavo į Nidą, kur 
iki gegužės 17-os vyko paskaitos, 
diskusijos ir pokalbiai. Pa
grindinė studijinės savaitės tema 
buvo „Pilnutinė demokratija: 
idėjos, realijos, perspektyvos". 
Nuolatinių dalyvių skaičius Ni
doje siekė arti šimto, iš jų apie 20 
buvo atvykusių iš JAV. 

Pol i t ika, kul tūra ir muzika 
Vilniuje 

Vilniaus Menininkų rūmuose 
pirmadienio rytą įvyko atidaro
masis pilnaties posėdis. Dar prieš 
jam prasidedant, dalyviai turėjo 
progą apžiūrėti specialią parodą, 
pavadintą „Praeities šauksmas". 
Joje buvo išdėstyti ir iškabinti 
įvairūs partizanų dokumentai, 
spausdiniai, piešiniai, pogrindžio 
kūryba, politinių kalinių ir trem
tinių atsiminimai, gausi KGB ir 
Gestapo dokumentika. Šią paro
dą surengė Į Laisvę fondo Lietu
voje Rezistencinio paveldo komi
sija, kuriai vadovauja L iudas 
D a m b r a u s k a s . 

tiek lieka keliaujančios tautos 
tur tu . Jie liudija: po daugelio 
vargų, po daugelio skausmų, bū
riais ar pavieniui grįžtame namo. 
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Baltojoje rūmų salėje tą rytą, 
dalyvaujant per pustrečio šimto 
svečių, atidaromąjį žodį tarė Vid
mantas Valiušaitis, Į Laisvę 
fondo Lietuvos filialo tarybos pir
mininkas. Supažindinęs su pačiu 
Į Laisvę fondu, jis kvietė dalyvius 
ir svečius arčiau susipažinti ir su 
pilnutinės demokratijos idėjomis, 
pasikeisti nuomonėmis apie šian
dienos realijas ir pasvarstyti 
demokratinių idėjų perspektyvas 
Lietuvoje. 

Žodį tarti buvo pakviestas Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas profesorius Vy
tautas Landsbergis. „Esame vi
si savo namuose — ne svečiai", 
kalbėjo Landsbergis, ir ypač pa
brėžė faktą, kad išeivija yra 
parodžiusi nepaprastą tikėjimą, 
jog Lietuva prisikels. „Iš to 
tikėjimo ir susidarė tas Pilnuti
nės demokratijos projektas — 
kokia turėtų būti mūsų valsty
bė". Kalbėtrias atkreipė dėmesį, 
kad daugelis 4 pilnutinę demokra
tiją leidinėlyje siūlomų minčių 
gali būti pritaikytos ir dabartyje. 
Apgailestavo, kad pas mus vis 
dar yra dvi valstybės vienoje 
valstybėje: paveldėtojai senosios 
sistemos ir naujosios sistemos 
kūrėjai. Demokratija ar demago
gija priklausys nuo mūsų pačių, 
nuo atstovų, kurie atstovauja Lie
tuvos žmonėms. Baigdamas ragi
no rimtai per šią savaitę pasvars
tyti tuos klausimus, kurie padėtų 
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1991 m. gegužės 11d. Menininkų rūmuose, Vilniuje, Juozas Baužys sveikinasi su Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininku Vytautu Landsbergiu (už jo dr. Kęstutis Girnius iš Radio Liberty Radio Free Europe, 
Muenchen'e, Vokietijoje). S. Laukio nuotrauka 

Lietuvai išeiti į demokratijos ke
lią. 

Dr . Kazys Ambroza i t i s , Į 
Laisvę fondo centrinės valdybos 
pirmininkas, pasidžiaugė, kad po 
daugelio metų grįžtame per nu
tiestą kultūrinį ir demokratinį 
tiltą namo į Lietuvą. Turime likti 
vieningi lietuviškos kultūros ir 
krikščioniškos moralės jungtyje 
ir turime suprasti, kad laisvė ei
na kartu su atsakomybe. 

Pakviestas kalbėti d r . Adolfas 
Darnusis, atsiliepdamas į profe
soriaus Landsbergio žodžius, pa
ryškino pilnutinės demokratijos 
mintis. „Demokratija — tautos 
valia, ne vado valia", pabrėžė dr. 
Darnusis. Schematiškai jis aiški
no, kaip demokratija gali augti 
vertikaliai (ginti bendrąjį gėrį, 
rūpintis piliečių gerove, ugdyti 
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Vytauto Butkau* nuotrauka 

toleranciją, solidarumą ir lygų 
teisingumą visiems) ir horizonta
liai (politikoje, kultūroje, tarp
tautinėje demokratijoje, Europos 
federacijoje). 

Vincas Natkevičius kalbėjo 
apie kultūrinę autonomiją. Gana 
ilgoje paskaitoje jis pateikė isto
rinės medžiagos, kaip toji kultū
rinės autonomijos mintis nuo vys
kupo Prano Bučio buvo vystoma 
iki idėjų, išdėstytų Į pilnutinę de
mokratiją leidinyje. 

„Komunizmas atėmė iš žmo
gaus Dievą", — kalbėjo Mindau
gas Bloznelis, Naujojo židinio 
redaktorius, „o valstybė klijavo 
gero ar blogo žmogaus etiketes". 
Prelegentas pabrėžė, kad reikia 
didelių pastangų atgaivinti tautą 
dvasiškai. Todėl būtina atstatyti 
krikščioniškų vertybių hierar
chiją, kelti asmens vertę valsty
bėje, burti kūrybingus asmenis 
nepolitiniu pagrindu, kaupti re
zistencinę' medžiagą. 

Va ldemaro Katkaus, Aukš
čiausiosios Tarybos atstovo, tema 
„Užsienio valstybių įtaka Lietu
vos vidaus politikai" iškėlė sun
kią Lietuvos padėtį, gyvenant ant 
kelio tarp Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos ir nuolat jaučiant agre
siją iš savo kaimynų. Tai jau i r 
seniau ugdė baimę bei nepastovu
mą mūsų vidaus politikoje. Net 
Baltijos valstybių sąjunga nega
lėjo pilnai veikti. Dėl tų pačių 
priežasčių neefektyvi ji ir dabar. 
Toks nestabilumas turi įtakos ir 
pačiai demokratijai. Tačiau gerai, 
kad šiandien Baltijos jūros pa
krantė yra atsiradusi Europos 
dėmesy, ir ypač Skandinavijos. 
Šiaurės Europa siekia stabilumo, 
nebranduolinės zonos — ir tai 
teikia daug vilčių ateičiai. 

Dr. Kęstutis Girnius referavo 
apie pilnutinės demokratijos pri
taikymą valstybiniame gyveni
me. Jo nuomone, kuo mažiau val
džios, tuo geriau. Valdžia neturė
tų kištis į šeimos, auklėjimo bei 
švietimo sritis. Prelegentas taip 
pat kalbėjo apie rinkos ir inves
tavimo galimybes. įmonių valdy
mą, ekonominę lygybę, nuosavy
bės teises ir daug kitų iš demo
kratijos išplaukiančių bruožų. 

Kun. dr . Vytautas Kazlaus
kas nagrinėjo labai svarbią da
bartiniam Lietuvos politiniam 
gyvenimui temą — „Politikos 
dvasingumą". Jis klausė, kas yra 
bendro tarp politikos ir dvasingu
mo. Juk galvojame ir matome. 

kad politika dažniausiai yra ne
švari jau iš prigimties. Net ir 
krikščionys yra priversti eiti į 
kompromisus su savo sąžine. Ko
va dėl valdžios vyksta nešvario
mis priemonėmis, nesivadovau
jama morale. Padoresni žmonės iš 
valdžios traukiasi. Tačiau r ė k i a 
atsiminti, kad pati politika nėra 
demonų užvaldyta žmogaus gyve
nimo sritis. Tik žmogus ją netei
singai organizuoja ir išnaudoja. 
Valdžia yra iš Dievo, bet pats 
žmogus padaro ją demoniška. Po
litika neturi būti aukščiausia 
vertybė ar tikslas, ji turi būti 
palenkta žmonijos gerovei. Poli
tikas turi tarnauti visiems, bet ne 
dominuoti, jis turi bendrauti, 
siekti taikos idealo, teisingumo ir 
laisvės. Ir ypač reikia meilės, o ne 
neapykantos ir pykčio, ką dabar 
dažnai matome mūsų Lietuvoje. 

Atidaromoji studijų savaitės se
sija su devyniais kalbėtojais 
užtruko gana ilgai. Ja i vadovavo 
Liudas Dambrauskas, Algis Rau-
linaitis ir dr. Kazys Ambrozaitis. 
Salėje buvo Aukščiausiosios 
Tarybos atstovų ( d e p u t a t u i 
vyriausybės narių, spaudos, radi
jo ir TV žmonių. Apskri tai 
susidomėjimas šiuo renginiu 
buvo didelis. Gera buvo ir 
reklama: Vilniaus mieste ir 
priemiesčiuose ant reklaminių 
stulpų akį patraukė mėlyni skel
bimai apie Vilniuje ir Nidoje 
vykstančias studijų dienas. 

Pirmadienio vakarą netoli Vil
niaus, ant Neries vingio kranto, 
puošniuose Verkių rūmuose, ap 
žiūrėjus juose sukauptą meną. 
įvyko jaukus pobūvis. Jam vado 
vavo poetas Vaidotas Daunys , 
Krantų redaktorius ir Į Laisę fon 
do studijų sekcijos vadovas. ,,I 
Laisvę fondas yra grožinės kalbos 
fondas, sugebantis jungti muzika 
ir politiką" — kalbėjo Dauny?, 
kviesdamas pakelti šampano tau 
res už gilias širdis. Muzikinę da 
lį atliko kamerinis orkestras ir 
folklorinis ansamblis. Bach'o mu
zika iškilmingai derinosi su Ver 
kių rūmų klasika, meno kuri 
niais ir susirinkusiųjų pakilia 
nuotaika. 

Gegužės 12 dienos, antradienio, 
priešpietę iš Vilniaus Simono 
Daukanto aikštės pajudėjo du pi1 

_ni autobusai kelionei į Nidą, kur 
iki sekmadienio turėjo tęstis 
studijinė programa. Puikūs greit 
keliai vedė mus pro Kauno ma 

(Nukelta į 2 psl.) 
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Pilnutinė demokratija prie Baltijos jūros Elena Žilionytė 
(Atkelta iš 1 psl.) 

rias j Žemaitiją. Sekėme pro lan
gus prabėgančius Lietuvos lau
kus, dar retai kur dirbamus dėl 
labai vėlyvo pavasario, šviesiu 
žalumu besipuošiančius medžius 
ir miškus. Sustoję Raseiniuose 
pietums, pavakary atvykome į 
Klaipėdą ir, persikėlę į Kuršių 
Neriją, tęsėme kelionę į Nidą. 
Nidoje buvome apgyvendinti Lie
tuvos Rašytojų sąjungos poilsio 
namų komplekse, kur anais lai
kais vasarodavo „nusipelnę" So
vietų Sąjungos rašytojai ir „sve
čiai" iš paties Kremliaus. Tad ir 
patalpos buvo visai neblogos, o 
patarnavimas bei maistas tiesiog 
puikus. Tiems, kurie stovyklau
ja Dainavoje, Nidos studijų savai
tė buvo tikras liuksusas. 

Tą patį vakarą įvykusiame su
sipažinimo vakare publiką su 
visais dalyviais įdomiai supažin
dino Vaidotas Daunys. Šiaulių 
teatro aktorė Olita D a u t a r t a i t ė 
paskaitė poezijos, kalbėjo ir de
klamavo dar vokiečių okupacijos 
laikais buvęs / laisvę dienraščio 
redaktorius Leonas Narbutas, Jo
nas Antanaitis, Gulago kalėjimus 
praėjęs Liudas Dambrauskas , 
Vorkutos kalinys D. Kvedaras ir 
kiti. 

Reikia širdyje r a s o s l a šo 

Trečiadienio ryta pradėjome šv. 
mišiomis mažoje bažnytėlėje an t 
aukšto kalno, kur ekumeniškai 
renkasi melstis Nidos evangeli
kai ir katalikai. Iš Betygalos at
vykęs kun. Rolandas Kaušas kar
tu dalyvavo studijų dienose ir 
kiekvieną rytą aukojo mišias, pa
sakydamas trumpą, pritaikytą 
dienos temai pamokslėli. Prieš
pietinėmis valandomis praneši
mai ir diskusijos vyko Nidos 
savivaldybės salėje. Pirmąją 
dieną studijų dalyvius sveikino 
Nidos mero pavaduotojas Roma
nas Kezevičius. 

Trečiadienio tema — „Kultūri
nė demokratija". Pirmininkau
jantis Vaidotas Daunys kalbėti 
pakvietė Švietimo ministrą Da
rių Kuolį. Priminęs, kad dar ne
seniai kultūrą buvo stengiamasi 
paversti įrankiu, pre legentas 
kėlė mintį, kad dabar kul tūra tu
rėtų padėti pagrindą demokra
tinei valstybei, derinti tradicio-
nalumą ir modernumą darn iu 
dialogu. Paramos iš valstybės 
kultūrai bus sunku tikėtis, be t ir 
mecenatų parama gali iškelti 
savų reikalavimų. Valstybė pri
valėtų rūpintis švietimu, bet iš
kils klausimas, kaip tai bus gali
ma suderinti su pasaulėžiūriniais 
ir ideologiniais klausimais. Vis 
dėlto reikia kurti krikščionišku 
vertybių mokyklos koncepciją, at
sižvelgiant į kultūros autonomiš
kumą. 

Vincas Na tkev ič iu s kalbėjo 
apie kultūrinę demokratiją iš „Į 
pilnutinę demokratiją" taško. Jis 
iškėlė asmens primatą prieš vals
tybę ir drauge pasaulėžiūrinės 
kultūros reikalą. Mokyklos turin
čios būti privatinės, tėvų teisė už
tikrinta, pasaulėžiūrinės bend
ruomenės turi turėti autonomi-

Klemensas Širvys-Sakalas (viduryje), kuris 1950 metais kartu su Juozu Lukša-
Daumantu buvo parašiutu nuleistas Lietuvon, vėliau patekęs sovietų saugumui, 
nuo kankinimų gyvenimui suluošintas, dalyvavo I laisvę fondo savaitės 
atidaryme. Vilniuje. Iš kairės: Adolfas Darnusis, Vidmantas Valiušaitis, Klemen
sas Širvys, Algirdas Stepaitis. 

Juozo Baužio nuotrauka 

nes teises. Valstybė tik nustatytų 
tam tikras normas švietimui. 

Moderatorė profesorė Viktori
j a Daujoty te-Pagi r ienė , Vil
niaus universiteto Lietuvių lite
ratūros katedros vedėja, pritarė, 
kad valstybė turėtų rūpintis kul
tūrinių institucijų išlaikymu, 
tačiau pati kultūros kūryba būtų 
žmonių ir organizacijų tvarkoma. 

Kilo gyvos diskusijos. (Jos to
kios buvo ir kiekvieną dieną.) 
Štai kelios diskusijų mintys: 

Algirdas Pa tackas , Aukščiau
siosios Tarybos atstovas — Jau se
nokai pažinojome ir girdėjome 
Šviesos-Santaros žmones ir jų 
liberalizmu persunktas mintis, 
bet iki šiol nepažinome Lietuvių 
Fronto pilnutinės demokratijos 
idėjų. Pas mus dabar ideologinė 
tuštuma, į kurią veržiasi ir buvu
sios sistemos žmonės. Anksčiau 
buvo dvi kultūros — valstybinė, 
kurios kul tūra ir nereikėtų va
dinti, ir pogrindžio, kuri buvo tik
roji Lietuvos širdis. Šiuo metu 
mums reikia vidujai išsivalyti, 
reikia širdyje rasos lašo. 

Va ido ta s D a u n y s — Kultūra 
yra krikštas, vanduo ir ugnis. 

M i n d a u g a s Bloznelis: Nesu
tikčiau su Patacku, kad okupaci
jos metu visai nebuvo valstybi
nės kultūros; ją t ik gal reikėtų 
vertinti skirtingai. O dabar rei
kia paruošti naujas mokyklinio 
švietimo programas, naujus vado
vėlius. Čia galėtų prisidėti ir pa
dėti išeivija. 

V y t a u t a s Volertas- Džiugu 
girdėti, kad ir kairieji pradeda ne-
bebijoti krikščioniškosios kultū
ros atspalvio. Dėl pagalbos švie
timo srityje — išeivija pageidau
tų konkrečių projektų, ir t ik tada 
būtų galima tikėtis paramos. 

A. Raškin is , XXI amžiaus re
daktorius — Pilnutinės demokra
tijos rėmuose pabrėžiamas loka
linio valdymosi kultūrinėje srity
je principas yra priimtinesnis ne
gu visuotinis valstybės valdymas. 

Ado l f a s Darnusis — Vien 
kultūros neužtenka, reikia ir ide
ologinių vertybių. Kultūriniai ir 
politiniai faktoriai dažnai rišasi, 
tačiau tokiu atveju yra būtina at
siriboti nuo prievartos kitaip ma
nančiam. O gal reikėtų įsteigti 

Kultūros rūmus, kurie kultūrinę 
veiklą tvarkytų? 

Vidmantas Valiušaitis — De
ja, dar ir šiandien pasitaiko seno
sios stagnacijos laikų kultūros su
pratimo. Pavyzdžiai: Birutės Pū-
kelevičiūtės Aštuonių lapų kny
gos „perredagavimas", Liūto 
Mockūno Egzodo literatūroje pa
sireiškęs neobjektyvumas, Vy
tauto Kavolio pyktis Metmenyse 
prieš dr. Joną Grinių. Reiškia, 
pas mus pasaulėžiūra yra, tik ji 
ne visada sąžininga. 

Darius Kuolys — Konkretūs 
projektai ir programos, kuriems 
būtų panaudojamas išeivijos Lie
tuvių Fondo skirtas milijonas do
lerių, jau ruošiami. Yra sudary
ta Kultūros ir meno taryba, siū
loma, kad konfesinės bei privati
nės mokyklos gautų pilną valsty
bės išlaikymą. 

Ekonomija — politikos 
ta rna i tė 

Ketvirtadienis, gegužės 14 die
na. Šios dienos tema — „Sociali
nė ir ekonominė demokratija". 
Prieš pradėdami sesiją, tylos 
minute prisimename ir pagerbia
me Romą Kalantą, lygiai prieš 20 
metų tą dieną tapusį liepsnojan
čiu fakelu už Lietuvos laisvę. Pir
mininkauti pakviečiamas Vikto
ras Makoveckas , filosofas ir 
žurnalistas, o moderuoti Valde
maras Katkus , Aukščiausiosios 
Tarybos atstovas ir I Laisvę fon
do tarybos narys. 

Pagrindinis kalbėtojas — Euge
nijus Maldeikis, ekonominių 
reformų ir privatizacijos komisi
jos prie ministrų kabineto patarė
jas (nesu tikras, ar tai tiksliai jo 
pareigos ir titulas - JB). Tema — 
„Ekonominės reformos ir tenden
cijos". Prelegentas jau iš pat pra
džių apgailestavo, kad šiandien 
ekonomija ir vėl yra tapusi poli
tikos tarnaite. Lietuvos ekonomi
nė doktrina vadovaujasi moneta-
ristiniu modeliu pagal Čikagos 
(Friedman) mokyklą, bet kuris te
bėra persunktas komunistine 
centralizacija. Ekonominis lygis 
bandomas kelti dirbtinai (ben
draisiais talonais), kai valstybės 
biudžetui p r i t rūks ta pinigų. 

(Nukelta į 4 psl.) 

RAUDA RUDENS VĖJAS 

Rauda rudens vėjas, verkia už langų, 
Man krūtinėj ilgu, liūdna, neramu, 
Skruostu nuriedėjo ašara viena, 
Tai širdis vaitoja laisvės alkana... 

Tylios ir bežadės slenka dienos čia, 
Naktys gi sruvena tulžimi karčia, 
Ir sapnuos vaidenas Nemuno šlaitai, 
Lygios, plačios lankos ir gimti namai 

Pabundi iš miego, praveri akis, 
Aidi sargo žingsniai, raktai skamba vis, 
Nieks, o nieks nežino, kiek tu čia kenti, 
Kalinio dalužė vai sunki, sunki.. 

Lyg pakąstas žiedas rudenio šalnų, 
Ilgisi jaunystė saulės ir dainų, 
Ir tyli paguoda atskuba tada, 
Kai ramina širdį alpstanti malda. 

Vai, motule mano, motina sena, 
Neraudok prie grotų, ašarų gana. 
Gal prabėgs pro šalį dar dienelių daug, 
Bet ašen sugrįšiu, tu tikėk ir lauk. 

O jei bus man skirta ta sunki lemtis — 
Sibiras, Uralas, svetima šalis, 
Aš vis tiek sugrįšiu liepų takeliu, 
Tave ir Tėvynę aš karštai myliu. 

Neapleidžia Dievas smilgos palaužtos, 
Nei benamio paukščio, ištikto audros. 
Neapleis ir mūsų tėviškės brangios, 
Ji — Marijos žemė, ir vaikai mes jos! 

Alfonsas Dargis 1940-ieji metai 

Kauno kalėjimas, 1945 
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MALDA 

Ar prieblanda ryto, ar vakaras miršta. 
Ar viena už grotų juodoji naktis, 
Širdis Tavo, Kristau, lai maldą išgirsta, 
Kai keliam į žydrąjį dangų akis. 

Išgirsk, kada meldžiam Tave už Tėvynę, 
Lai ašaros mūsų durnas apiplaus, 
Atleiski, kad jos ir Tavęs išsigynė. 
Seniai pasmerkti mėlynakio dangaus. 

Ir tiems, kurie kenčia šiandieną už grotų, 
Tu, Kristau, ramybę, paguodą suteik! 
Tu skausmą nubrauk nuo veidų ašarotų, 
Ateik nuraminti, paguosti ateik. 

O mums, kur paskyrei Tu sunkiąją dalį 
Toli, vai toli nuo gimtųjų namų, 
Leisk grįžti į savo saulėtąją šalį, 
Kur būtų gyventi ir mirti ramu. 

Krūtinei vaitojant, jei virpančios lūpos 
Užmirš Tavo vardą, tada neapleisk. 
Gyvenimo rytą, jaunystei suklupus, 
Tu, Kristau, nebauski, užmiršk ir atleisk! 

Elena Žilionytė gimė 1915 metais siuvėjo šeimoje. Lenkams 
okupavus Vilnių, šeima apsigyveno Dzūkijoje. Elena — pagran
dukas, labai troško mokytis, o sąlygų nebuvo, trūko lėšų. Tad 
pirmąsias pamokas gavo iš savo vyresniojo brolio. 

Vengdama nepageidaujamų vedybų, kurias planavo jos na
miškiai, Elena išvažiavo į Kauną. Čia dirbdama baigė Darbo 
jaunimo mokyklą Nr. 4. Buvo 1945 metai. Po to ji įsidarbino 
medicinos institute technine sekretore. Tų pačių metų rugpjūčio 
mėnesį buvo areštuota: gal kokią dešimtį studentų įspėjo apie 
laukiamą jų areštą. 

Toliau buvo „kelionė" į Komi respubliką ir eilinis kalinio 
gyvenimas lageriuose: sunkus darbas šaltyje ir vėjuose, skūpi 
duona. Dėl to gerokai sušlubavo sveikata. 

Po septynerių metų grįžo į Lietuvą, kur vėl jai teko praeiti 
kryžiaus kelius, bandant susirasti savo vietą gyvenime. 1987 
metais buvo paraližuota ir šiuo metu yra Darbo veteranų pen
sionate (Kaune, Kurtinų I-a), kur tikisi ir užbaigti savo 
gyvenimo dienas. 

Plačiai žinomas populiarus jos eilėrašatis — daina „Rauda 
rudens vėjas" buvo sukurta Kauno kalėjime ir greitai pasklido 
kalinių tarpe, o autorė, kameros provokatorės išduota, už savo 
kūrybą atsėdėjo septynias paras karcery „ant duonos ir van
dens". Kratos metu netekusi pieštuko, šį eilėraštį Elenutė 
užbaigė rašyti savo krauju, prasidurdama pirštus ir skiesdama 
„rašalą" vandeniu. 

Daina populiari ir šiandien. Ją dainavo, parinkę atitinkamą 
melodiją, daug kalinių ir tremtinių įvairiose vietovėse. Girdėti 
jos posmai ir per užsienio radiją. Deja, labai mažai kas žino, kas 
jos pamiršta autorė. 

• 

Gražina Šetkutė 

BROLIAI LIETUVIAI 

Vežė, kankino mažą ar seną 
Sužvėrėję, ištroškę kraujo, 
Jie žudė nekaltą lietuvį. 

Motina, klūpodama 
prie sūnaus kapo, klausė: 

Už ką jie taip tave... 
Nejaugi dėl to, kad turėjai 
rankose savo žemės ženklą — 
trispalvę vėliavėlę... 

Nejaugi jie ne žmonės? 
Nejaugi jie nenori laisvės? 
Bet jų tėvai, seneliai 
Tikriausiai daug kraujo 
dėl laisvės praliejo... 

Motina, įsmeigusi trispalvę 
prie kapo, stojosi eiti 
Bet staiga už nugaros 
Pasigirsta šlykštus juokas. 

Ji suimama į šaltas, šiurkščias rankas. 
Suėmėjai kalbėjo lietuviškai. 

Broliai, už ką? 
Buvo už tą pačią trispalvę vėliavėlę. 

• 

JIE ŽINOJO 

Jie žuvo, kad tu, kūdiki, 
galėtum gimti laisvam krašte. 
Jie žuvo, kad vaikai ramiai miegotų. 

Jie krito, kad seneliai ramiai 
galėtų savo žemėje mirti. 
Jie krito, kad jų vaikai 
būtų krašto sargais. 
Jie žinojo, už ką mirė. 

Kaip žinojo mūsų tėvai, kai 
juos vežė į šaltą suledijusią 
nežinomą salą. 
Jie žinojo, kad gal neberegės 
seno sodžiaus prie šilo. 

Bet žudikai, naikinę žmoniją, 
norinčią laisvės, 
nežinojo, kad gali ateiti teismo diena, 
kai reiks pasakyti, kad buvo smogiku. 

(Gražina Šetkutė, gyvenanti Čikagoje, gimė 1974 
metais.) 

P i l y p u Narutis iš Čikagos (kairėje) atidaro Genocido parodą Vilniuje šių metų pavasarį. 
Vytauto Kapočiaus nuotrauka 
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Apie poeziją, „Literatūros lankus" it vėją 5 • 
A R T Ū R A S T E R E Š K I N A S 

Kad ir kiek metaforų bei epite
tų besugalvotum poezijai ir poe
tui apibūdinti — nė vienas, rodos, 
iki galo nepasakys, kas iš tikrųjų 
tie dalykai esti, ką jie reiškia. 
Kiekvienas, kreipiąs žvilgsni i 
lietuvių poeziją, aptars ją savaip. 
Vieniems poetas bus akrobatas, 
žaidžiąs žodžių girliandomis, 
kitiems veidrodis, kuriame atsi
spindi garsų ir sąskambių orna
mentai. Tretiems — šauklys, savo 
balsu drebinąs tautą, kviečiąs ją 
keltis ir, paėmus „arklą, knygą, 
lyrą", keliauti šviesiais ateities 
vieškeliais. 

Nuo seniausių laikų (nuo pirmų 
spausdintų lietuviškų žodžių — 
Martyno Mažvydo katekizmo) 
pastaroji poeto samprata Lietu
voje vyravo. Buvo tikima magiš
ka, išganančia žodžio galia ir tuo, 
kad knyga gali pakeisti gyveni
mą. Iš tiesų ilgus amžius lietuvių 
poezija, įsiliejusi į sielvartingus 
liaudies dainų ritmus ir religinių 
giesmių melodijas, i maldų šnabž
desį ir pamokslų didaktiką, 
sergėjo tautos gyvastį. Todėl dar 
ir dabar, skaitant ar klausantis 
vyresniųjų lietuvių poetų (o ką 
jau bekalbėti apie Donelaitį, 
Strazdą, Vienažindį ar Maironį), 
gerklę suspaudžia graudulys: 
kažin kas nepaaiškinama randa
si, lapoja, veši tavyje, primena 
sunkią ir dramatišką Lietuvos 
istoriją, kurioje ir patsai esi men
kutis taškelis. 

Poezija — lyg namai. Išsisklai
džiusiems po pasaulį lietuviams 
ji pilna gimtinės kvapų, spalvų ir 
prisiminimų. Marcelijaus Marti
naičio žodžius parafrazuojant, po
ezija — dvasinė tautos jungtis. Ji 
kalba už mirusius, už esančius, 
už gimsiančius. Kiekviename ei
lėraščio garse — šimtmečiai ir de
šimtmečiai: Lietuvos dvarų mu
zika, barokinių bažnyčių siūba
vimas vėjuje, renesansinių odžių 
gaudesys, karalių ir jų mylimųjų 
atodūsiai, Vilniuje siaučiant še
šiolikto amžiaus pūgoms, vargšų 
būrų klampojimas per purvynus, 
valstiečių klūpojimas prie medi
nių koplytėlių Žemaitijos pake
lėse, meldžiant mirties. 

Gegužės 22-oji: vėjas, 
Čiurlionis i r Strazdas 

Už M. K. Čiurlionio dailės gale
rijos langų dendiškai išdykaujant 
vėjui, klauseisi Juditos Vaičiū
naitės, Sigito Gedos, Marcelijaus 
Martinaičio ir Janinos Degutytės. 
Rodės, poezijos tiek daug, kad ji 
veržiasi pro visus plyšius, virpina 
erdvę, lanksto medžių šakas už 
lango, nuaidi kažin kieno sku
biuose žingsniuose. 

Pirmiausia — Juditos Vaičiū
naitės „Kanonas Barborai Radvi
laitei" (1971), prisotintas pri
mirštos Lietuvos kultūros patir
ties: miestelėnų tarmės, rafinuo
tos karalių ir kunigaikščių lais
vės, kurios nevaržė nei kraujas, 
užtiškęs ant brangakmeniais iš
puoštų veidrodžių (o renesansinė 

Kornelijus Platelis 
KRISTUS KAIP ŠVENTAS JURGIS 

Ratnyčios bažnyčios šventoriuje — koplytėlė 
Kalinių, tremtinių ir žuvusiųjų atminimui 
Pašventinta 1989 metų birželio 14 dieną — 
Beveik po pusamžio 
Nuo kankinystės pradžios. 
Vienoj koplytėlės pusėje — Marija, 
Ant kelių laikanti nuo kryžiaus nuimtą Jėzų, 
Kitoje — nuo gatvės — Šventas Jurgis ant žirgo, 
Duriantis į raudonus angies nasrus 
Ir tartum saugantis ramų bažnyčios šventorių 
Nuo permainingo pasaulio triukšmo ir 

sąmyšio. 

Medinė misterija 
Mažoj koplytėlės erdvėj bėgant metams 
Pro žmonių akis geriasi i jų sielas, smelkias į 

papročius, 
Plečiasi po apylinkes: pasiekia Jaskonis, 

Naujasodi, 
Latežerį, Neravus ir Švendubrę, 
Plinta po Druskininkus. 

•. :, • •? . • / 

Šiemetinės Poezijos dienos Čikagoje: lietuvių poetų eilėraščius skaito aktorė 

Europa su rietenom, skerdynėm, 
intrigom, meilėm ir nuodais!), nei 
maro šmėklos, slankiojančios 
apie Žemutinę Vilniaus pilį (pri
siminkim Bocaccio Dekameroną 
ir puotas maro metu). 

Juditos Vaičiūnaitės eilėraščių 
ciklo herojus — Elžbietą ir 
Kotryną iš Habsburgų, karalienę 
Boną ir Mikalojų Radvilą Rudąjį 
bei Juodąjį, Žygimantą Augustą 
ir Barborą Radvilaitę gražiai 
pristatė, trumpai nusakė jų gyve
nimo istorijas aktorė Nijolė Mar
tinaitytė. Įsijautus, jos skaitomi 
šio ciklo eilėraščiai priminė ka
merinį kaukių teatrą, kur vie
nas žmogus vaidina kelis. Labai 
vykęs Vaičiūnaitės perskaitymas. 

Judita Vaičiūnaitė — viena iš 
nedaugelio poečių, kurios prike
lia, išgyvena ir gyvena miestietiš
kąją Lietuvos kultūros pusę. 
Emancipuotos moters patirtis, bo
hemiškas Vilniaus kav in ių 
triukšmas, nužydinčios pelargo
nijos — miestietiškos gėlės — už 
langų — visa jos eilėraščių vaiz-
dyne. 

M. K. Čiurlionio penkios har
monizuotos liaudies dainos, pa
grotos Sonatos ir Roko Zubovų — 
geras įvadas į mitologiškai vals
tietišką Sigito Gedos poemą 
„Strazdas" (1967). 

Po miestietiškos Vaičiūnaitės 
poezijos gestų Sigito Gedos 
„Strazdas" aidi kaip netikėtas, 
bet savas Lietuvos poezijos šuo
ras. Čia poezijos laukas (nei mies
tas, nei kaimas) išsiplečia iki mis
tiškai mitologiškos transformaci
jų erdvės: poemoje pasaulis nuo
lat keičiasi, žmonės virsta paukš
čiais, paukščiai — žmonėmis, an
gelai keliauja žemės takais, lyg 
nežinomam dievui prisilytėjus, į 
žemę suplaukia visa Nepaaiški
nama Būtis. Tarytum iš nesu
stabdomo fontano trykšta begali

nė poezijos srovė. Poezijos rėmuo
se „Čia didžiulė, čia bejėgiška / 
šoka trypia Lietuva". 

Nijolės Martinaitytės perskai
tytas Geda skambėjo gyvai ir įtiki
nančiai Poemos dinamizmą, nuo
taikų ir vaizdų griūtį atspindėjo 
aktorės intonacijų ir skaitymo 
ritmų kaita. 

Gaivališką, pilną keisčiausių 
būtybių Gedos „Strazdą" pakeitė 
santūri Marcelijaus Martinaičio 
„Severiutės rauda". Rauda, į 
kurią yra įsiliejęs praėjusių 
amžių Lietuvos moterų niūniavi
mas verpiant, taisant valgį ar ra
vint daržus. Rauda, kurioje toks 
aiškus tos devyndarbės moters 
ilgesys ko nors nežinomo ir to
limo. Nors „Ėjau aš per gruodą, 
/ Bridau kaimo molį", niekas ne
išmuš iš manęs minties apie kitą 
pasaulį, kuris panašus į didelį ap
šviestą miestą. 

Martinaičio eilėraščiuose tėvy
nė Žemaitija, „kraujo avelė 
baili", pasiklydusi Europos lau
kuose — vienatinė, pateisinanti 
žmogaus buvimą, suprantanti, at-
leižianti j am ir priglobianti 
amžinybei: „Ir darbo duona tu 
graudi, / Pakalnupiuos žaliuos — 
gaudi. / Ir mano kojas tu ištiesi / 
ing bromą viečnasties" (eilėraštis 
„Vakaras Palendrėse"). 

Po M. K. Čiurlionio styginio 
kvarteto transkripcijos fortepijo
nui keturioms rankoms (skambi
no Sonata ir Rokas Zubovai), erd
vę užpildė didinga Janinos Degu
tytės eilėraščių vėsa. Lyg tyli 
malda motinai, tėvynei, negimu
siam sūnui ar broliui, kurio nie
kad nepalaidosi. Moters kūrėjos 
dalia Degutytės poezijoje — tary
tum Antigonės, tariančios: „Lik 
sveikas, sužadėtini, — nebučia
vau dar tavęs. / Lik sveikas, sū
nau, kuris niekados nebūsi" (ei
lėraštis „Antigonė"). 

PoezijoH dieni) programoje: pianistai Sonata ir Rokas Zubovai. Martyno Vidsbetio nuotrauka 

N>jolė Martinaitytė. 
Martyno Vidzbelio nuotrauka 

Degutytės eilėraščiais ir baigė
si pirmasis šių-19-ųjų Poezijos die
nų vakaras,-už lango tebesiau-
čiant čikagietiškam vėjui... 

Gegužės 23-ioji: „Li te ra tūros 
lankai" ir kita 

Tąvakar,-hors klausytojų buvo 
šiek tiek sdmažėję, poezijos ne
buvo mažiau. Atėjusiam atsivėrė 
dar vie.nas.J lietuvių literatūros 
sluoksnis — išeivių poezija, išei
vijos literatūrinė spauda. Aktorė 
Nijolė Martinaitytė glaustai api
būdino Literatūros lankų vaid
menį išeivių kultūrai, pažerdama 
įdomių faktų, citatų ir samprota
vimų. >; 

Nors ir neilgai ėjęs šis žurnalas, 
nesitapatinęs su jokia literatūri
ne srove ar kryptimi, nemažai nu
veikė, mėgindamas atstatyti nor
malią estetinių vertybių gradaci
ją. Vaisingų būta žurnalo pastan
gų atskirti paviršutinį patriotiz
mo ir deklaruojamo tautiškumo 
sluoksnį kūryboje nuo „gilaus" 
nacionalizmo, kuris įsiformina li
teratūros kūrinio struktūroje, pa
saulėjautoje bei pasaulėvaizdoje. 

Trumpai aptarta „Literatūros 
lankų" kolektyvo — Kazio Bradū-
no, Juozo Girniaus, Juozo Kėkšto, 
Henriko Nagio, Alfonso Nykos-Ni
liūno kūryboj kiti žurnale debiu
tavę ir spausdinę savo kūrinius 
autoriai ..• 

Aktorė Gintarė Kižytė perskaitė 
didelį pluoštą „lankininkų" poe
zijos (Jono Aisčio, Henriko Ra
dausko, Alfonso Nykos-Niliūno, 
Henriko Nagio, Jono Meko, Liū-
nės Sutemos., Vytauto Mačernio, 
Leonardo Andriekaus ir Kazio 
Bradūno), nuo savęs dar pridėjusi 
keletą Julijos Švabaitės eilėraš
čių, š 

Be abejonės, kiekvienas, tą sa
vaitgalį išbuvęs tarp siaučiančių 
poezijos vėjų. ir tarp tykių jos 
šuorų, liks dėkingas Poezijos die
nas organizavusiems — Jaunimo 
centro Moterų klubui (šalia poe
zijos duonos vaišinusiam nema
žiau skania žemiškąja duona), ak
torei Nijolei Martinaitytei bei da
lyvavusiems programoje Gintarei 
Kižytei, Sonatai ir Rokui Zubo
vams. 

Keletas pastebėjimų: du poezi
jos perpildyti vakarai (kaip ir pati 
lietuvių poezija) patvirtino, kad 
poetinis žodis — tautos dvasinė 
jungtis, siejanti tiek Lietuvoje, 
tiek užsienyje gyvenančius. Poe
zija darsyk paliudija, kad lietuvių 
kultūra, nesvarbu, kokiame pa
sviety ar kuriam amžiuj ji būtų 
kuriama — viena ir nedaloma. Ji 
— mūsų namai. 

Jeigu sulaužys mane — 
man kuprą 
iš mano kaulų teisybės 

uždėk man 
ir leisk, nors ant laiptų, 
teisingai numirt. 

Marcelijus Mart inai t i s , 
„Tėvynei" 

Per šventą Jurgį 
Gyvuliai poilsiauja tartum kurorte, 
Murzini patvoriai nedrąsiai bando žaliuoti. 
Žiemos slibinas, pervertas Saulės spindulio, 
Kvapą išleidęs susmego į drėgną žemę. 
Šventas Jurgis Žaliasis jau atšuoliuoja 

tarpumiškėm, 
Stoja į kovą kaip Kristus su tamsybių valdovu 
Ir nugali ji ir išlaisvina žemės sielą 
Iš nebūties nagų... 

O mūsų brolių ir sesių sopulingąsias vėles 
Kančia ir mirtis išlaisvino. 
Jų švytintys kiautai, klajoję tiek metų 
Po niūrią tikrovės dykvietę, ima kauptis 
Į Baltą Raitelį, kurs jau — girdėt — 

atšuoliuoja — 
Drebina Ratnyčios žemę vėlių žirgelio kanopos, 
Drebina mūsų sielas ir teikia joms žuvusių 

galią, 
Telkia į savo pavidalą jas — į raitelį, 
Kalaviju užsimojusį, skriejantį iš dešinės į 

kairę, 
Į ten, kur širdies tamsoje juoda angis 

susirangius 
Mūsų gyvybėm mus gundo, 
Trukdo išjoti šitaip — Švento Jurgio 

pavidalu — 
Prieš angį raudonais nasrais, apkėtusią 

visą žemę. 

Kiekvienas šventasis, atlikdamas savo 
Veiksmą, 

Spindintį Kristaus Veidą gauna, o K-istus 
Spindi labiau už visų kankinių ir šventųjų 

jeidus. 
Štai griausmabalsis Jurgis 
Žėrinčiais auksu šarvais įsiveržia į niūrų 
Kovos lauką, jo šalmo plunksnos 
Draikos it Saulės karčiai, jo rankoje ietis 

pulsuoja, 
Jo rankoje vadžra, perkūnas ir žaibas jo rankoj, 
Jis duria į karštus raudonus nasrus — 

suvirpa skliautai, 
Atsidūsta sunki ir tamsi Uroboro gelmė, 
Ir prasideda mūsų pasaulis, 
Kurį sutvėrė pats Kristus, sėdėdamas Tėvo 

tarpuaky, 
Kuriam save paaukojo, metė save kaip sėklą 
Į gerą ir blogą dirvą, metė save kaip grūdą, 
Metė save ir išėjo, save pasauliui palikęs. 
Kristus kaip Šventas Jurgis, ginkluotas ietimi, 
Gyvybę teikiančia, ir taure, 

pilna savo kraujo, 
Sielą pasauly pradeda ir išgelbsti sielą — 
Jauną mergaitę, rūbais baltais apsitaisiusią, 
Tokią kaip tos, kurios eina Pirmosios 

Komunijos 
Ratnyčios bažnytėlėje. 

Kristus kaip Šventas Jurgis išjoja į kovą 
Prieš amžiną mirti prieš mūsų būties 

laikinumą, 
Rankoje Jo Paties širdis — gyvybės kiaušinis, 
Apvalus tarsi mūsų pasaulis — mirtingojo 

gemalas — 

U šiandien, birželio 13 dieną, 7:30 v.v., Lietuvių dailės 
muziejuje, Lemont, Illinois, atidaromos parodos „Lie
tuvos liaudies skulptūra dvidešimtame amžiuje II". 

Jo nemirtingoji siela, kurią į pražiotas 
tamsybių 

Žiotis be nuogąsčio sviedžia nelyginant 
Saulę Kūrėjas. 

Ir paspringsta tamsa 
Ir paspringsta mirtis, neįveikusi grūdo gyvybės, 
Ir paspringsta, ir pūva, suyra, ištirpsta 
Kūnai, bet dvasiai palietus jų šaltąjį kapą, 
Kalas žolė patvory, nedrąsiai pražysta gėlelė, 
Keliasi Kristus iš kapo skaidrų Velykų rytą, 
Keliasi Jis su vėliava lyg Šventas Jurgis, 

kareivis, 
Žengia į dangų ir žmogui parodo kelią, 
Mūšio lauką palikdamas 
Mūsų kovai ir pergalei. 

O nuo bažnyčios pusės — raudanti Marija 
Su savo Sūnum ant kelių, su savo Jėzum, 
Nuimtu ką tik nuo kryžiaus. Pačią sunkiausią 

akimirką, 
Kai Siela Jo žengia į pragarus, kai tamsybių 
Pasaulis braška ir skeldėja iki pat savo dugno. 
Sunkiausią akimirką lieka čia pamaldumas — 
Gedinti motina, artimo gedinti siela, 
Siela — gimdyvė, gedinti savo kūdikių, 
Mirštančių ir išeinančių į nežinomybę. 
Pavojingiausią akimirką 
Mes privalome stoti prieš tamsos viešpatiją — 
Mūsų eilė — pasaulio galybės žvelgia 
Į mus atidžiai ir laukia apsisprendimo, 
Laimina mūsų ryžtą šviesos ir teisybės dvasios, 
Sunkiai alsuoja tamsa ir vemia gličiom 

pagundom, 
Laukia visi: dang. ^.tempęs nuščiūva, 
Laikas sustoja, erdv*. fysta akimirkoj, 
Žemė sulaikiusi kvapą . tas po žirgo 

kanopom, 
Laukia svarstyklės gyvybės — mirties, 
Laukia tavy Pats Dievas. 

Už sėkmę pergalės mūsų 
Sudėjau šią odę. 
Tegu sužino visi, kokią misteriją medis 
Laiko savy sugniaužęs po koplytėlės stogu, 
Tegu plinta žinia ir mano šiais žodžiais, 
Jeigu tik jie įstengia panešti tiesą, 
Tegu skamba plačiai po visas apylinkes, 
Tegu daugiau širdžių 
Pažadina kovai ir pergalei. 
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JAV LB 1991 metų literatūros premija 
Liūnei Sutemai ir Vladui Šlaitui 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
premija už 1991 metų grožinės 
l i te ra tūros knygas išeivijoje 
paskirta dviems poetams: Liūnei 
Sutemai ir Vladui Šlaitui. 3,000 
dolerių premija, kurios mecena
tas yra JAV Lietuvių Bendruo
menė, dalijama pusiau — po 1,500 
dolerių abiems laureatams. 

Liūne Sutema (Zinaida Kati
liškienė) gimė Lietuvoje 1927 
metais. Rašyti ją paskatino jos 
brolis, poetas Henrikas Nagys. 
Atvykusi į Ameriką ir apsistoju
si Čikagos apylinkėje, ji išleido 
šešis eilėraščių rinkinius — pir
mąjį 1955 metais. Už eilių knygą 
Badmetis, išleistą 1972 metais, ji 
gavo Vinco Krėvės vardo premiją 
(Montreal'yje), o už Vendeta, iš
leistą 1981 metais, Lietuvių rašy
tojų draugijos premiją. 

Dabar premijuojamas eilėraš
čių ciklas rankraštyje — Graffiti, 
kuriame žmogaus gyvenimas su
gretinamas su nuolat besirašan
čiu eilėraščio tekstu, o šis su dvi
dešimto amžiaus kontekstu. Cia 
randame pasaulį jau po Tvano ir 
po metafizinio Černobilio. Pačios 
autorės gyvenimo pavakarys, 
gimtinės netektis, artimiausiųjų 
žmonių praradimas siejasi su mū
sų katastrofiško šimtmečio pabai-

Liūnė Sutema Petro Maletos nuotrauka Vladas Šlaitas 

ga. Vakarų modernistinėje poezi 
joje dažni „didžiosios dykynės" 
motyvai čia susišaukia su lietu
viškų liaudies dainų, burtažodžių 
aidais. Poetė teberašo „neorna
mentuota kalba", sąmoningai 
vengia tradicinės lyrikos dainin
go sruvenimo. 

Vladas Š la i t as gimė Rusijoje 
1920 metais. Jaunystę praleido ir 
mokėsi Ukmergėje. 1944 metais 
atsidūrė Vokietijoje, kiek vėliau 
emigravo į Angliją, apsigyveno 
London'e, čia dirbo fabrikuose ir 
ligoninėje, rašė eilėraščius, kurių 
jau buvo sukūręs ir Lietuvoje. Už 

rinkinį Ant saulėgrąžos vamz
džio, Šlaito antrąjį, poetui 1959 
metais bvuvo paskirta Lietuvių 
rašytojų draugijos premija. Iš vi
so išleista dešimt poeto eilių rin
kinių. 

Dabar premijuojama knyga Ru
denio vynas mus pasitinka ne 

tiek savo naujybėmis, kiek Šlai
tui būdingu, išgrynintu, nuskaid
r in tu žodžiu. Poeto prisiminimai 
rinkinyje susilieja su dabartimi, 
emocija su konkretaus pasaulio 
detalėmis, vaizdai su prozą pri
menančia fraze ar atviru pasisa
kymu, vaizduotės reginiai su 
minties deimančiukais. Šlaitas 
mus įtikina savo paprastu, giliai 
poetišku, nepakartojamu pasisa
kymu ir ypačiai tuo, kad j is poe
ziją susieja su tiesa, su ta dvasios 
būsena, kur i atsiveria amžinybei. 
Čia ir glūdi Šlaito išskirtinė žymė 
— tikėjimas būtimi, perteiktas 
neornamentuota ir, ta prasme, 
modernia, lietuvių lyriką atnau
jinančia kalba. 

Anksčiau, po 1980 metų, JAV 
Lietuvių Bendruomenės literatū
ros premiją yra laimėję poetai — 
Kazys Bradūnas , Be rna rdas 
Brazdžionis, Antanas Gustaitis ir 
Alfonsas Nyka-Niliūnas. 

Šįmet vertinimo komisijai, ku
rią sudarė Algirdas Landsbergis, 
Viktorija Skrupskelytė ir Alina 
Staknienė, buvo pasiūlyta 13 
knygų ir rankraščių. iŠ jų svars
tyti devyni veikalai — tik išeivijoj 
pernai išleistos knygos ir spaudai 
paruošti rankraščiai, grožinės lite
ratūros tekstai. Tai buvo keturi 
poezijos rinkiniai, penki — prozos 
ir dramos. 

Poezijos pavasaris '92 
Lietuvoje 

E D V A R D A S Š U L A I T I S 

Paskutinė šių metų gegužės 
mėnesio savaitė Lietuvoje buvo 
pašvęsta poezijai — 29-ajam iš ei
lės „Poezijos pavasario" rengi
niui. Šie „Poezijos pavasariai" 
darosi vis didesni, įdomesni, gra
žesni. 

* * * 

šiemet šiame renginyje pasiro
dė ir Nobelio premijos laureatas. 
Lietuvoje gimęs lenkų poetas 
Czestew Milosz. Buvo didžiausias 
būrys bet kada Lietuvos „Poezi
jos pavasary" dalyvavusių užsie
nio lietuvių: Bernardas Brazdžio
nis, Kazys Bradūnas, Alė Rūta, 
Lidija Šimkutė-Pocienė (iš toli
mosios Australijos), Vitalija Bo-
gutaitė ir Birutė Ciplijauskaitė (ji 
gavo premiją už lietuvių poetų 
vertimus į Vakarų kalbas). Taip
gi dalyvavo svečiai poetai iš Aust
rijos, Danijos, Vokietijos, Len
kijos, Slovėnijos, Latvijos ir kitų 
valstybių. Jų eilės buvo skaito
mos jų pačių kalbomis, o taip pat 
verčiamos lietuviškai. 

įdomiausias šventės renginys — 
uždaromasis vakaras įvyko ge
gužės 31 dieną Vilniaus univer
siteto Sarbievijaus kiemelyje. Čia 
susirinko gal tūkstantinė poezijos 
gerbėjų, o savo eiles skaitė net 
pora dešimčių poetų (kai kuriems 
iš jų talkino ir būrelis vertėjų). 

Iš pradžių pasirodė aktorė Lai
ma Štrimaitytė, paskaičiusi kelių 
senųjų Lietuvos poetų kūrinius. 
Tada buvo pristatytas šių metų 
poezijos laureatas Henrikas Čig-
riejus — lyriškas ir švelnios 
dvasios poetas. įvairiomis premi
jomis šalia Birutės Ciplijauskai-
tės buvo apdovanoti ir daugelis 
kitų: Sigitas Geda (už vertimus), 
Alvydas Šlepikas (už debiutą Po
ezijos pavasario '92 almanache), 
Donaldas Kajokas buvo pažymė
tas Vilkaviškio žemdirbių premi
ja, o Santaros-Šviesos fondo pre
mijas gavo jauni poetai Dainius 
Dirgėla ir Vladas Gedgaudas. 

Šio uždaromojo poezijos vakaro 
programą paįvairino kanklinin
kių grupė ir vokalinis trio, va
dovaujamas Onos Bėčiuvienės. 
Trio padainavo ne vieną tauti 
nio-patriotinio turinio kūrinį, o 
pabaigai daina - išeivijos giesmę 

„Kaip grįžtančius namo paukš
čius" (žodžiai Pauliaus Jurkaus, 
muzika Juozo Strolios). Kadangi 
publika nebuvo supažindinta su 
jo kilme, tai šio kūrinio žodžių ir 

melodijos autorius pristatė poetas 
Bernardas Brazdžionis. Iš išeivių 
poetų šį kartą bene daugiausia 
dėmesio susi laukė čikagietis 
poetas Kazys Bradūnas, kurio 
nauja poezijos knyga buvo parda
vinėjama Sarbievijaus kiemo 
šone. 

* * * 
„Poezijos pavasario" paukštė 

(šio renginio ženklas), visą savai

tę skraidžiusi po Lietuvą, savo 
sparnus suglaudė Vilniuje gegu
žės 31 dieną. Ji atnešė daug pa
vasariškos šilumos, kuria džiau
gėsi visa Lietuva. Reikia dar pri
dėti, jog visą poezijos savaitę 
skaisčiai švietė šilta saulutė ir 
net pavasarinio lietaus nebuvo, 
kas pagelbėjo gausiems poezijos 
renginių, kurių dauguma vyko 
atviram ore, lankytojams. 

Rašytoja Alė Rūta per baigiamąjį „Poezijos pavasario "92" 
vakarą Vilniuje ir šių metu laureatas poetas Henrikas 
Čigriejus. 

Poetas Bernardas Brazdžionis, skaitęs savo eilėraščius 
„Poezyos pavasario "92" Lietuvoje programoje, per 
paskutini Šventės renginį Vilniuje. 

Vargonų menininkas, svečias iš Vilniaus, Gediminas Kviklys su ji iškvietusios 
Šiaurės Amerikos lietuvių muzikos sąjungos pirmininku Faustu Strolia. Muziko 
Strolios pastangomis 1992 m gegužės 24 d. Šv. Andriejaus Apaštalo bažnyčioje 
(Calumet City) įvyko Gedimino Kviklio vargonų koncertas. 

Bill Stac tunus nuotrauka 

Vargonų virtuozas 
Gediminas Kviklys 

su Lietuvos Vyčių choru 

Vilniaus universiteto Sarbievijaus kiemelyje šių metų gegužes 31 dieną per baigminį „Poezijos pavasario W 
renginį: (i* kairės) vilnietis poetas Petras Ke.dosius, Fdvardas Sulaitis. Kazimiera Bradūniene ir poetas Kazys 

Vytauto Kapočiaus nuotraukos Bradūnas. 

Pilnutinė 
demokratija 

(Atkelta iš 2 psl.) 

Įmonių reforma neefektyvi, jos 
nepasikeitė, produkcija nepaau
go, atsiskaitymai tarp įmonių ne
veikia. Svetimi pinigai — „valiu
t a " — cirkuliuoja „šešėlyje", ne
oficialiai, bet turi didžiulę įtaką. 
Privatizacija veikia tik paskirsty
mo metodu, ne taip, kad j i taptų 
efektyvi ir sudarytų papildomų 
pajamų. Reikėjo kurti korporaci
nį modelį su privačiu kapitalu, o 
ne be plano išsklaidyti buvusias 
įmones. Dėl viso to investicijų 
problema yra didžiulė. Įmonės 
kuriasi, bet jos neturi pakan
kamo kapitalo. Prelegento nuo
mone, ekonomijos prognozė Lie
tuvoje nėra optimistiška. Valsty
bė bando daryti reformas, bet 
visuomenė tik žiūri ir laukia. 
Eugenijaus Maldeikio paskaita 
davė liūdnoką padėties vaizdą, 
tačiau daugel iui klausytojų 
pasidarė dar liūdniau, kad iš 
prelegento nebuvo išgirsta, kokie 
konkretūs planai yra daromi 
padėčiai pataisyti. Buvo išgirsta 
daug filosofijos ir teorijos, bet 
nebuvo pateikta projektų. 

Antrasis šios temos referentas 
Antanas Sabalis dėl ligos negalė
jo dalyvauti. Išklausyta paskaita 
suteikė progą klausimams ir dis
kusijoms. 

Moderatorius V a l d e m a r a s 
Ka tkus sakė, kad suvokta padė
tis galbūt padės sukurti naują 
ekonominio gyvenimo atstatymo 
modelį. 

Algirdas Stepaitis, paklausęs 
apie alyvos perdirbimo fabrikų 
Mažeikiuose produkcijas ir nega
vęs atsakymo, pažymėjo, jog ka
pitalas — tai ne vien pinigai. Ka
pitalas yra ir žmogus, jo produk
cija, jo noras dirbti. Tai išvysčius 
būtų lengviau gauti ir investici
jų. Kapitalizmas ne tik kaupia pi
nigus, bet juos ir skirsto visuome
nės naudai. Reikėtų ieškoti euro
pinio modelio, per daug nenu
krypstant į Švedijos modelį. 

J o n a s An tana i t i s : Būt ina 
siekti aukštesnio pragyvenimo 
lygio, gamybos didinimo, investa
vimo, ekonominės ir politinės in
frastruktūros. Tačiau tam trukdo 
juodoji ekonomija, kuriai sąlygas 
a t s i r a s t i ir iškil t i suda rė 
rungtynės dėl valdžios. Kapitalas 
išplaukia iš Lietuvos į užsienio 
bankus. 

(Tęsinys ateinantį šeštadienį) 

Vargonų menininkas Gedimi
nas Kviklys, svečias iš Vilniaus, 
turėjęs Čikagos apylinkėje kon
certus gegužės 17 ir 24 dieną, ant
rajame pakartojo lietuvių kompo
zitorių kūrinius: Naujalio Preliu
diją bei Maldą ir Čiurlionio Fugą 
Kyrie Eleison. Džiugu, kad šio 
vargonų menininko dėka Nauja
lis ir Čiurlionis, nė kiek neat
silikdami, įsirikiavo šalia kitų 
romantinės muzikos atstovų, 
kaip Cesar Franck ir jo pasekėjo 
Charles Marie Widor. Jei pirma
jame koncerte lietuviškajame 
Marąuette Park'e vargonais pa
sirodė su šeš ia is kūr in ia i s , 
programoje dalyvaujant solistei 
Danai Stankaitytei ir smuikinin
kei Lindai Kerpienei, tai Šv. And
riejaus Apaštalo bažnyčioje (Ca
lumet City, Illinois) girdėjome aš
tuonetą kūrinių vargonams, o 
koncertą užbaigė jungtinis tos 
parapijos ir Lietuvos Vyčių cho
ras. 

Šv. Andriejaus bažnyčia turi 
vamzdinius, romantiško stiliaus 
vargonus, todėl ypač gerai skam
bėjo Naujalis, Čiurlionis, Franck 
ir Widor. Menininkas nepagailė
jo pastangų panaudoti ištisą pa
letę skirtingų garso spalvų. Todėl 
gal labiausiai į širdį įsmigo Cesar 

Ipolitas Užkurnys. i>vylika apaštalu. 
Ii šiandien. birietio 13 dieną, 7:30 v.v.. 
Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, Illi
nois, atidaromos parodos „Lietuvos 
liaudies skulptūra dvidešimtame am
žiuje IT . 

Franck'o Preliudas, Fuga ir 
Variacija, kur tiek ilgesingo liū
liavimo melodijoje ir nesibaigian
čio čiurlenimo akompanimente. 

Nebuvo apsieita be Bach'o, nors 
šio stiliaus vargonai kiek mažiau 
tiko baroko muzikai. Pradėta ra
miu choralu Iš gilumos šaukiuosi, 
Viešpatie ir pereita į vieną iš 
didžiųjų šiame koncerte kūrinių: 
Es-dur Preliudą ir Fugą, kuris 
jau vien dėl savo trukmės (15 mi
nučių) yra monumentalus. 

Gaila, kad antrajame koncerte 
nebegirdėjome Kutavičiaus sona
tos Ad Patres, tačiau girdėjome 
kitą moderniosios muzikos atsto
vą, vieną iš didžiųjų šio šimtme
čio katalikų vargonų muzikos 
kompozitorių, prancūzą Oliver 
Messiaen, mirusį tik prieš mėne
sį. Kūrinys, pavadintas Gyveni
mo ir mirties kova, muzikinėmis 
priemonėmis labai įspūdingai 
vaizdavo šią kovą. Gedimino 
Kviklio paskutinis solo pagrotas 
kūrinys buvo Charles Marie Wi-
dor'o Toccata, labai dramatiškas, 
galingas ir patraukiantis savo il
gai neišsenkančia bravūra. 

Po to ėjo trys vokaliniai kūri
niai, atlikti tos parapijos ir Lie
tuvos Vyčių jungtinio choro bei 
solistų — Algirdo Brazio, Dalios 
Eidukaitės-Fanelli ir David An-
derson (vietoj susirgusio Edward'o 
Zelnio). Vietomis chorą pakeitė 
mažesnis ansamblis, kur prie 
aukščiau minėtų prisijungė Ann 
Marie Kassel ir Povilas Strolia. 

Pradėta su Giacomo Puccini 
Credo ir Agnus Dei, iš jo Messa 
di Gloria. Labai dramatiškai 
skambėjo solisto Algirdo Bazio 
Crucifixus, neblogai pasirodė 
tenoras David Anderson epizode 
Et incarnatus. Per Agnus Dei gir
dėjome jų abiejų duetą su svajin
gais choro intarpais. Koncertas 
užbaigtas Georg Friedrich Han-
del'io Hallelujah. Jungtiniam 
chorui dirigavo muzikas Faustas 
Strolia, Šv. Andriejaus parapijos 
vargonininkas. Solistams ir cho
rui akompanavo svečias virtuozas 
Gediminas Kviklys. Gausi pub
lika svečio vargonų koncertą pa
lydėjo nepaprastai stipriais aplo
dismentais, o pabaigus visą pro
gramą, pranešėja Cris Zdanowski 
dėkojo vargonų virtuozui Gedimi
nui Kvikliui, publikai, bet ypa
čiai viso šio įvykio organizatoriui 
ir dirigentui Faustui Stroliai, 
choristams ir taip pat Lietuvos 
Vyčių chorui, prisijungusiam prie 
šio koncerto. Tenka pabrėžti, kad 
tai buvo vienas iš daugelio muzi
kinių renginių šioje parapijoje, 
švenčiant jai 100 metų jubiliejų. 

Dalyvis 


