
ANTROJI DALIS D R A U G A S 

MOKSLAS, MENAS, LITERATORA 
Saturday suppiement 1992 m. spalio mėn. 17 d. / October 17, 1992 Nr. 204(37) 

Šiandieniniai Lietuvos rūpesčiai 

Jugoslavijos agonija 
ir tautinė mitologija 

Dubrovnik'o griuvėsiai, Sara-
jev'o agonija... Belgrado laik
raščio Respublika žodžiais: „KOŠ
MARAS — melai, neapykanta, 
baimė, smurtas, grobimas". 

Kas kursto tą neapykantos 
gaisrą, kur to aklai naikinančio 
įniršio šaknys? Dėl to esame 
girdėję daug teorijų ir aiškinimų. 
Serbų rašytojas Milorad Pavič 
mums neseniai priminė ir tau
tinės literatūros bei mitologijos 
vaidmenį. 

Jau į daugelį kalbų išverstą 
Pavič'o romaną Kazarų žodynas 
užsienio kri t ikai sveikino kaip 
svarbų l i teratūrinio avangar
dizmo šuolį. Tik dabar prade
dama suprasti, jog šis romanas 
yra ir pranašiškas „serbų nacio
nalizmo manifestas" — svarbus 
raktas į kai kur ių serbų pasaulė
žiūrą. 

Su Pavič'u Belgrade šįmet 
kalbėjosi New York'o savait
raščio The Village Voice ko
respondentas. Štai ką jis išgirdo. 
„Visi karai Europoje yra religi
niai karai", kalbėjo serbų rašyto
jas. „Vakarų Europa nori pastum
ti Vakarų krikščionybės sienas į 
Rytus, serbų tautos ir sentikių 
religijos nenaudai. Kaip ir per 
šimtmečius iki šiol, jie mėgina su
naikinti pravoslaviškąją krikščio
nybę". 

Kaip Balkanuose įprasta, Pavič 
visur mato baisius sąmokslus. Jis 
tvir t ina, k a d Vat ikanas yra 
sudaręs sąjungą su Jugoslavijos 
musulmonais ir su naujomis 
„fašistinėmis" Vidurio Europos 
valstybėmis: Chorvatija, Slovėni
ja, Austrija, Vengrija ir vėl susi
vienijusia Vokietija, kurios visos 
kariauja prieš 600,000 Chorva-
tijoje gyvenančių serbų. Tai esąs 
„genocidinis" karas! 

Anot se rbų romanis to , 
maršalas Ti to buvo sukūręs 
Jugoslaviją, kurioje serbų kul
tūra bei religija buvo slopinamos, 
o kitos tautos privilegijuojamos. 
„Humanizmas"? „Tolerancija"? 
Pavič į juos numoja ranka: „Mes 
tegalvojatne apie tai kaip išlikti, 
nes komunistinė santvarka pri
vedė serbų tautą prie jų egzis
tencinės pražūties". 

Pavič 'o „ a n t i k o m u n i z m a s " 
tačiau nekliudo jam remti ko
munisto Milosevič'o ir jo generolų 

politikos. Tolerancija jam gana 
pavojingas dalykas: ji gali sunai
kinti tautą, kuri „pasižymi tole
rant i škumu" — kaip serbus. 
Todėl serbai turi ginti savo 
„imperiją" ir nenusileisti kitoms 
tautoms. 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 

Iš kalbos Kul tūros židinyje, New York'e, 
šių metų rugsėjo 28 dieną 

I tuos Pavič'o išvedžiojimus na
tūralu reaguoti kaip į absurdišką 
jovalą. Ko čia nėra — ir naciško 
rasizmo, ir socialinio darvinizmo, 
ir gorbačioviškai žirinovskiško 
imperijos kulto? Tačiau tai ne 
viskas. Serbų rašytojo žodinėje or
gijoje glūdi ir rimti perspėjimai 
visiems Vidurio-Rytų europie
čiams: 

— Talentingas rašytojas ne 
visad yra t inkamas moralinis ar 
politinis vadovas. Vaizduotė ne 
visad sutampa su etika. 

— Tautinė literatūra ir mitolo
gija yra dviašmeniai dalykai. Štai 
epiškas baladžių ciklas apie 
karaliūną Marką („Kraljevič 
Marko") pietryčių slavams padėjo 
išlaikyti savo kultūrinę ir tautinę 
tapatybę, savo asmenišką orumą 
per beveik penkis šimtus sve
timųjų okupacijos metų. Tačiau 
to pa t ies ka ra l iūno vardą 
linksniavo ir fašistuojantys chor
vatų „ustaša" būriai, masiškai 
žudydami serbus, žydus ir 
čigonus. Ir tautiniai klasikai gali 
būti cituojami nusikaltimams pa
teisinti. 

— Ar ir Lietuvoje bei išeivijoje 
negirdima balsų, teigiančių, jog 
kadangi Lie tuva buvo ta ip 
nuskriausta, išduota ir nunioko
ta, lietuviai turi teisę „valyti" 
šalį nuo nepageidaujamų 
mažumų arba jas „tvarkyti", 
kaip mums paranku ir patinka? 

Netobula, bet ir nepaneigtina 
istorinė lietuvių tolerancija, pa
garba kitoms tautoms ir jų kultū
roms yra mūsų bendras turtas. 
„Valydami" ar „tramdydami" 
mažumas, iškreipdami kitų tau
tų veidus, tesuteršime savo sielą. 
Tai mums dramatiškai primena 
serbų rašytojo Milorad Pavič'o 
pavyzdys. 

Algirdas Landsbergis 

Galbūt verta pasakyti keletą 
žodžių apie tai, kaip dabar dalykai 
klostosi Lietuvoje, ir tiesiog ta i , 
kas man rūpi, kuo aš daugiausia 
užimtas ir apie ką galvoju. Tai 
yra keli pagrindiniai mūsų šalies 
uždaviniai šiandien. Vienas iš jų 
— tai Rusijos kariuomenės išve
dimas. Čia padaryta nemaža pa
žangos. Yra susitarimai — svar
bu, kad jie būtų įvykdyti. Tam 
uždaviniui visą laiką yra didelių 
kliūčių. Nekalbant jau, žinoma, 
apie Gorbačiovo laikus, kada 
jeigu dėl to mes ir pareikšdavome 
kokį reikalavimą (pavyzdžiui, 
buvo jau 1989 metų vasarą su
rinkta pusantro milijono parašų 
Lietuvoje su šituo reikalavimu) 
tai, nors Lietuvoje mes ir tikėjo
me, kad pasieksime savo tikslą, 
bet žmonės susimąstydavo, prieš 
pasirašydami po tokiu reikalavi
mu. Ypač kad ten taip pat reikė
davo nurodyti savo adresą, bet 
rašėsi, kad ir susimąstydami ir 
minutėlę pagalvodami. Ir pusan
tro milijono parašų buvo labai 
svarbi atrama, siekiant nepri
klausomybės ir siekiant, kad t a s 
jau tada toks aiškus reikalavimas 
būtų kada nors įgyvendintas. 

Sunku buvo pasakyti — kada 
mes to pasieksim, ir dabar t as 
tikslas dar net nėra pasiektas, bet 
jūs žinote, kad mes pirmieji iš 
Baltijos šalių turime susi tar imą 
su Rusija, pasirašytas t r is sutar
tis dėl kariuomenės išvedimo iki 
kitų metų rugpjūčio mėnesio, 
jeigu reiks tiek iki pabaigos, bet 
jeigu gerai seksis, gal ir anksčiau. 
Taigi yra susitarimas, kur is nu
mato tokias datas, kokių kiti 
neturi. Sako, kad net ir vokiečiai 
truputį su pavydu žiūri, nes 
jų data yra vėlesnė. Lietuva 
gal anksčiau nebeturės svetimų 
kareivių. 

* Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis, atvykęs į New 
York'a, 1992 m. rugsėjo 28 d. pasakė 
kalbą Jungtinių Tautų sesijoje. (Jos 
tekstas išspausdintas Draugo 1992 
m. rugsėjo 30 ir spalio 1 dienos 
numeriuose.) Kultūros židinyje tos 
pačios dienos vakarą susitiko su New 
York'o lietuviais ir neformaliu būdu 
pasidalijo su klausytojais mintimis 
apie pagrindinius šiuo metu Lietuvos 
rūpesčius. Čia spausdinamas tekstas 
nurašytas nuo garsajuostės, kurią 
Petro Petručio vedamai „Margučio" 
radijo programai Čikagoje persiuntė 
niujorkiečiai. 

Siame numeryje: 
Serbų rašytojo apologija smurtui • Vytautas Landsbergis apie šių 
dienų Lietuvos rūpesčius • Dailininko Povilo Puzino sukakčių 
proga • Nijolės Jankutės eilėraščiai • Santaros-Šviesos 39-asis su
važiavimas • Šiemetinės Lietuvių fotografijos parodos rengi
niai • A.a. Albinas Liaugminas (1907-1992) 

Bet tas, kur is sekė tą visą kovą 
dėl kariuomenės išvedimo, kuri 
ėjo, žinoma, kaip vienas iš pagrin
dinių dalykų kartu su visa nepri
klausomybės kova, ją kas sekė, 
tai gali prisiminti, kiek buvo 
sunkumų ir po to, kai jau sugriu
vo Sovietų Sąjunga, kai jau pri
pažino Lietuvos nepriklausomy
be, ir paskiau jos pačios neliko 
kaip valstybės — kaip buvo sun
ku pradėti kalbėtis ir susitarti su 
Rusija, nauja valstybe Sovietų 
Sąjungos vietoje, nepaisant to, 
kad Rusijos vadovybė yra nusitei
kusi demokratiškai, palankiai ir 
rėmė Lietuvos nepriklausomybe, 
Prezidentas Jelcinas daug padėjo. 
Jo pozicija buvo labai svarbi — 
teigiama pozicija. Ir vis dėlto kaip 
buvo ne lengva išjudinti tą 
dalyką. 

Iš pradžių buvo neaišku, kieno 
yra ta kariuomenė — tokia kaip 
ir be šeimininko — ir nežinia, ar 
klausanti dar Rusijos vyriausy
bės, ar pavaldi jai. Ir iki šiol kar
tais būna tokių keistų dalykų, 
kur mums — ir ne t iktai mums, 
o kur nors ir Moldovoje ar Kau
kaze — ne visiškai aišku, ar ta 
kariuomenė tiktai taip šneka, 
kad ji nebūtinai klausys vyriau
sybės, ar čia yra tos pačios 
vyriausybės toks žaidimas gąs
dinti su tokia kariuomene. J i , 
matot, gali imti ir neklausyti, 
todėl būkit protingi, per daug 
nespurdėkit, per daug nereika-
laukit, ir panašiai. Na, mes jau 
prie to pripratę per tą visą 
politinę kovą su Gorbačiovo So
vietų Sąjunga — tada irgi buvo 
labai daug tokių gąsdinimų —jūs 
nespauskit pono Gorbačiovo, nes 
jeigu jj nuvers, t a i bus vi
siems blogiau. Mes tą daug kartų 
girdėjome. 

Ir dabar panašių dalykų būna, 
bet vis dėlto Lietuvoje, nors dar 
yra kurstymų tų kariškių tarpe — 
dabar visai neseniai, pasirašius 
tuos susitarimus, kai kuriuose 
daliniuose vėl buvo platinami 
rusiški lapeliai, raginantys ne
klausyti, raginantys net skelbti 
kažkokią Klaipėdos sovietų res
publiką, ją atskirti nuo Lietuvos. 
Vienu žodžiu, šposų yra. Ne visai 
jau tokie linksmi tie šposai, bet 
dabar linksmesni, negu anksčiau 
dar grėsmingiau atrodė: iš tikrų
jų, kad neprasimanytų ko nors, 
kaip kitose vietose prasimano. 

Visai neseniai dar skambėjo 
grasinimai atplėšti dalį Estijos, ir 
tas klausimas tebėra: matome, 
koks politinis spaudimas Estijai, 
kaip visame pasaulyje, įskaitant 
ir Jungtines Tautas, kalbama 
daug netiesos, bet kalbama gar
siai, ir yra klausytojų, kurie 
linkčioja galvomis: „Ak, tikrai, 
kaip ta Estija skriaudžia tokią 
vargšę Rusiją." Ir šiandien (JTO) 
man teko pasakyti, kad nors 
lietuvių ten irgi yra Estijoje, jie 
nesiskundžia, kad juos kas nors 
nuskriaudė, ir mes prieš Estiją 
neisim ir jokių sankcijų neskelb-
sim. Na. o kam ne gėda, tie gal ir 
skelbs, nes šios dienos žinios iš 
Maskvos yra tokios, kad ten yra 

Vytautas J.anrisb^rjbs Vvtauto Butkaus nuotrauka 

Sveikiname Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininką Vytautą Landsbergį jo šešiasdešimtojo gimtadienio — rytoj, 
spalio 18 dieną - progai 

Retai kuriam žmogui pasiseka pakreipti istorijos tėkmę. Tokiu žmogumi yra 
Vytautas Landsbergis. J i s pasauliui yra tapęs išsilaisvinimo iš vergijos simboliu. Meg 
Greenfield 1992 n>. rvtgpįmti* 3] d, tiemmeek žurnale rašo: „Tikroji garbė ir šlovė už 
praėjusius trejus metus priklauso j ... j tiems tūkstančiams drąsuolių, kurie Rytuose 
ėjo gatvėsna. ir mirties pavojuje stovėjusiems ju vadams — Haveliui, Watesai, Lands
bergiui, Jelcinui... Jie iš tiesu deramai jaudino džiaugsmu pasaulį''. 

jau teikiami pasiūlymai vyriau 
sybei, kaip dar daugiau prispaus
ti Estiją. 

Žodžiu, yra dalykai ir einantys 
pirmyn ir pažanga yra. bet yra ir 
neramūs laikai. Pačioj Maskvoj 
visko visada gali būti, ir su ta 
kariuomene ir ne visada viskab 
suprantama: kur yra apgaulingi 
žaidimai, o kur yra iš tikrųjų 
bermontininkų, želigovskininku 
ar panašių iš mūsų istorinvs 
patirties tokių poelgių'' Tikrų Ur
ba suvaidintų kariniu veiksmų — 
suvaidinto nepavaldumo ir neva 
savarankiškų karinių veiksmų? 
Todėl iš tikrųjų mes būsime 
ramūs arba jau daug ramesni ta 
da. kada tas paskutinis kareivis, 
kurj taip ir įsivaizduojame išei
nanti su šautuvu ant pečių — 
nors ne taip, žinoma, bus - bet 
kada jis jau peržengs tą sieną ir 
išnyks tolumoj. 

Dabar vis dėlto atrodo, kad yra 
nusiteikimai* vykdyti tą sutartj ir 

kai kurie daliniai kraustosi arba 
išveža tankus, kitą sunkią tech
niką. Išardo pačia brangiausią, 
elektronine, radarinę ir kitokią 
techniką, šnipinėjimo techniką. 
Jas pirmiausia išmontuoja ir iš
veža Re\?kiaT matyti iš tikrųjų 
nusiteikimas >ra išsikraustyti. 

Na. be kita ko, ir plėšia -
viską, ką galima išplėšt, parduot 
i kair«\ j dešine -- tai irgi yra 
likvidacijos požymiai, nors tuo 
pačiu yra sunaikinamas turtas, 
kuris turėtų palikti Lietuvai, 
kuris prtklauso Lietuvai. Mes 
neturime jėgos tenai ateiti, suim
ti kokius generolus, pulkininkus, 
juos teisti ir panašiai. Rašom 
notas, protestus, stengiamės kon 
troliuoti transportų judėjimą, ką 
išveža, ir panašiai. Dar visai 
neseniai turėjome priešintis, kai 
kada beveik jėga, kareivių įveži
mui į Lietuvą. Nes jie nebuvo 
nusiteikę išeiti dar šių metų 
pradžioje ir iki vasaros. Ir buvo 

susidūrę su problema, kad karei
vius jau atitarnavusius išleidžia, 
o naujų neturi. 

Ir todėl, kaip sakė, ir iš tikrųjų 
taip yra, net ir aukšti karininkai 
jau stovi sargyboje, kaip paprasti 
kareiviai, nes nėra kam sargybo
je stovėti. O karininkai su šeimo
mis — jie gyvena, jie įsikūrę, 
jiems sunkiausia ir išsikraustyti, 
palikti butus ir važiuoti į nežinią. 
Ir iš jų pusės ir buvo tas pasiprie
šinimas ir pavojus, kad jie gali 
neklausyti arba šantažuoti, gąs
dinti savo vyriausybę. Dėl to irgi 
iš dalies irgi yra susitarta. 

Lietuvoje kai kas kritikavo to
kius vyriausybės sprendimus, 
galima sakyti vadovybės spren
dimus, kad buvo leista, kaip jūs 
žinote, pagal įstatymą, kad ne 
kareiviai, bet gyvenantys pasto
viai Lietuvoje žmonės, taigi ir kai 
kurių karininkų šeimų nariai, tu-

(Nukelta į 2 psl.) 
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(Atkelta iš 1 psl.) 

r intys civilines tarnybas, galėjo 
prašyti Lietuvos pilietybės ir ją 
gauti. O paskui butus išsipirkti, 
privatizacijai vykstant, ir dabar 
jau kaip savo butus parduoti. Tas 
mums išėjo į naudą ta prasme, 
kad jie labai paprastai tvarkosi — 
parduoda, išvažiuoja, turi pini
gus, ar ten nusiperka ar nenusi-
perka, ta i čia ne mūsų reikalas. 

Iš mūsų niekas negali reikalau
t i to, kaip buvo visai neseniai, 
dargi šio mėnesio pradžioje. Rusi
jos užsienio reikalų ministras 
susikvietę Baltijos šalių užsienio 
reikalų ministrus ir staiga padėjo 
sąrašą reikalavimų: jūs mums 
butus s tatykit , jūs tą ir tą — o 
tada mes išeisime. Jeigu ne, tai 
neišeisime. Žinoma, tokią nerim
tą iš tikrųjų gąsdinimo ir reika
lavimų politiką Lietuva atmetė, 
ir, matyt, t ada Rusijos vyriausy
bėje įvyko toks tam tikras lūžis, 
apsisprendimas, kad jau reikia 
susitart i , nes čia nieko gero 
nebus. Bet su latviais ir estais dar 
nebando susitarti , kelia reikala
vimus ir šito pobūdžio. Na, mes iš 
dalies ir tą argumentą pašalina
me, nes kariškiai gali tuos butus 
parduoti ir išvažiuoti. 

Galbūt kai kuriuos ir Lietuvos 
valdžia išpirks ir sudarys tam 
tikrą butų fondą. Norėtųsi, kad 
juos galima būtų panaudoti trem
tiniams, kurių į Lietuvą grįžta 
žmonės, iki šiol dar užsilikę. 
Tada. kai po Stalino mirties leido 
grįžti, žmonės grįžo, bet ne visi — 
sunku buvo Lietuvoje kurtis. Dar 
yra keliasdešimt tūkstančių žmo
nių Sibire ir kitur Rusijoje, kurių 
vieni nori jau dabar grįžti, kiti 
žiūri, kaip čia kas bus. Bet jeigu 
Rusijoje bus suirutė, gali būt i ir 
kokių priešiškų, blogų nuotaikų, 
sakysim, mūsiškių atžvilgiu. Gali 
tada būti ir toks didelis staigus 
grįžimas. Ir reikės priimti saviš
kius iš ten, ir tuo irgi reikia 
rūpintis. 

Na, čia klausimai susiję su 
kariuomenės išvedimu, bet jūs 
puikiai suprantat , kad čia yra 
saugumo reikalas — ir šalies, ir 
gyventojų, ir viso mūsų gyvenimo 
saugumo klausimas. Mes esame 
pasiekę to, kad tas klausimas yra 
suprantamas kaip tarptautinis. 
Rusija labai stengiasi, kad nepa
tektų į jokias tarptautines konfe
rencijas, nei Helsinkio proceso, 
nei ki tur . Visur aiškino, kad čia 
yra dviejų šalių reikalas, čia mes 
susitarsime ir tarptautiniai foru
mai netur i čia ko veikti, t iktai 
pakenks. 

Bet ta ip neišėjo — tarptauti
niuose forumuose tai buvo svars
toma. Dabar Jungtinių Tautų 
darbotvarkėje šitas klausimas 
yra, ir j au Rusija tam nesiprieši
na. Ir tokiu būdu pasidaro savai
minis stebėjimas, kaip tie dalykai 
eina pirmyn, ir kariuomenės išve
dimas bus irgi politiškai stebi
mas. Gal ir praktiškai stebimas, 
jeigu bus susitarta, jeigu bus lėšų 
atsiųsti — ar Europos valsty
bėms, ar Jungtinėms Tautoms, ar 
NATO organizacijai — savo ofi
cialius stebėtojus Latvija, kaip 
jūs žinote, paprašė, kad tokių 
stebėtojų būtų tiesiog pačiose 
derybose. 

Ir m e s turė jome tą idėja 
anksčiau, ir būtume to paties 
prašę, bet mūsų dalykai jau 
pajudėjo. Kad kas nors sėdėtų 
šalia ir žiūrėtų, kas rimtai dedasi, 
o kas tiktai pokštus krečia arba 
vilkina laiką — jau mūsų atveju 
gal tokio stebėjimo ir nebereikia. 
Tai štai klausimas, kurį mes ti
kimės išspręsti ir tuo būdu įgyti 
daugiau saugumo savo kraštui ir 
savo žmonėms. 

Ir tas saugumas yra susijęs ir 
su kitais visais aspektais, su 
tarptaut in ių organizacijų, ap
skritai, dėmesiu Baltijos regiono 
saugumo problemoms. Lietuvoje 
lankosi Prancūzijos, Didžiosios 
Britanijos kariniai pareigūnai, 
delegacijos generalinių štabų, 
konsultuoja mūsų atkuriamas 
gynybos pajėgas Neseniai lankė-

Stasys Žvirgždas (Vilnius) Ryto šviesa, 1986 

Iš 21-osios metinės Budrio vardo Lietuviu fotoarchyvo rengiamos Lietuvių fotografijos parodos — „Upės, ežerai, 
jūra ir laivai", prasidedančios ateinant) penktadieni, spalio 23 dieną, 7:30 v.v., Čiurlionio galerijoje, Čikagoje. 

si NATO admirolas Smith, vienas 
iš keturių, turinčių JAV karo 
laivyno aukščiausius laipsnius. Ir 
t a ip pat lankėsi karinių laivų 
eskadra. Žinoma, rusų ta karinė 
da r Klaipėdoje esanti vadovybė 
(ar gali būti, kad Maskvoje arba 
Rygoje yra jų centras) dar pašnai
ruoja į tokius vizitus, tačiau jie 
visi aiškiai fiksuoja, kad čia yra 
kraštas, kuris jiems nepavaldus 
ir kuris turi draugiškus ryšius su 
šalimis ir su organizacija, kuri 
gali, esant reikalui, šiek tiek ir 
ginti. Žinoma, nieks mums dar 
nepažadėjo, kad mus gins, jeigu 
mes būsime užpulti. Mes, kaip ir 
anksčiau, esame savo pačių liki
mui paliekami, bet nebijome to, 
nes kito kelio nėra. Taip ir 
laikysimės. 

Na, yra kitos mūsų gyvenimo 
aktualijos, kitos problemos, ku
rias irgi galiu šiek tiek pakomen
tuoti. Tai yra reformos, kurios 
Lietuvoje yra pasistūmėjusios į 
priekį gana smarkiai, nors y ra 
daug trukdymų, daug stabdymų, 
pasipriešinimo pačios Lietuvos 
viduje. Tie sluoksniai, grupės, ar
ba buvusi kompartija su savo 
valdininkais, kurie turėjo stiprias 
pozicijas, tam t ikras privilegijas 
ankstesnėje visuomenėje, supran
tama, nenori jų labai lengvai 
užleisti, kad viskas pasikeistų ir 
viskas būtų kitaip. 

Ir darosi kitaip. Ir savotiški 
dalykai buvo šitomis dienomis 
Švenčionyse, švenčioniškių 
suvažiavime. Jeigu čia yra šven
čioniškių, tai galiu pasakyti, kad 
buvo labai gražus ir buvo labai 
širdingas tas švenčioniškių suva
žiavimas. Ten aš pasveikinau 
juos su herbu, pašventinom vėlia
vą, ir visokių kalbų buvo toj 
pilnoj salėj. Paskui ir privačių 
kalbų. Įdomu, kaip gyvenimas 
keičiasi. Štai buvęs partijos 
sekretorius, kuris buvo visagalis 
anksčiau tame mieste ir rajone, 
dabar alų pardavinėja. Turi barą, 
na. nusipirko — ten privatizacija 
— dabar kapitalistas ar barme
nas, nežinau. Žmonės eina ten 
pasižiūrėti, nebūt inai ger t i . 
Ateina pažiūrėti, kaip sekreto
rius alų pardavinėja. Žmonės 
nėra pikti ar kerštingi tokiems, 
bet jiems įdomu, kaip pasaulis 
greitai keičiasi. 

Bet jis iš tikrųjų ne visai taip 
greit keičiasi. Daug tie buvę 
vadovai turi įtakos ir galimybių 
stabdyti pasikeitimus. Sakysim, 
mums gerokai tačiau ne taip 
viskas vėluoja ar nevėluoja... Mes 
norėjome, kad greičiau vyktų 
žemės reforma, kad greičiau 
daugiau ūkininkų atgautų žemę 
ir galėtų kurtis. Čia yra, žinoma, 
ir ekonominių sunkumų. Jie 
negali gauti tiek kreditų, kiek 
jiems reikia statytis namus. Jūs 
galbūt žinote, kai kurie važinėjo-

te po tėviškes tai suvokėte ir 
matėte, kaip vis dėlto Lietuvos 
kaimas buvo nušluotas. Ypačiai 
per pastaruosius dešimtmečius, 
gal apie septyniasdešimtuosius ar 
aštuoniasdešimtuosius metus. 
Vienkiemiai buvo nušluoti, buvo 
padaryti didžiuliai, tokie sujungti 
laukai, lyg kokios stepės ar pam
pos būtų. Ir buvo pastatyti nauji, 
tokie kaip ir miesteliai kolūkie
čiams, kolchozninkams ar, reiš
kia, darbininkams, dirbantiems 
žemės ūkyje. 

Tai jau kelinta tokia Lietuvos 
žemės ūkyje ir apskritai ūkinin-
kijoje epocha, kai viskas verčiasi, 
viskas keičiasi. Kiek kainavo Ne
priklausomai Lietuvai [1918-
1940] padaryti žemės reformą ir 
sukurti ūkininkus su savo sody
bomis, ir dabar vėl tų sodybų 
nėra ir žemės niekas nebeturėjo. 
Dabar vėl atgauna žemę ir vėl 
laukuose stato namus, ir vėl 
sodybas iš naujo stato. Ir labai 
daug tų statybų Lietuvoje — kur 
tik važiuosi, visur kyla namukai 
baltų plytų. Bet, žinoma, žmonės 
deda viską, ką turi . Ne tiek na
mukui — ūkininkai, aišku, pir
miausia stato tvartus ir kluonus, 
kad būtų pagrindas užsikabinti 

ūkiui. Bet ir tų namukų aplink 
miestus daug statosi. Kad ir 
trūksta pinigo, kad ir trūksta 
kreditų ar žemės ūkio mašinų, 
tas kaimas nori atgimti. Žmonės 
su džiaugsmu to imasi. 

Visai net pagyvenę, seni žmo
nės vaikšto po įstaigas ir ašaras 
nubraukdami sako, kad doku
mentų negauna, kad jiems vilki
na, sako — duokit. Jiems sako — 
kam tas vargas, eik į bendrovę a r 
ką, ar atiduok tą savo teisę. O jie 
sako, kodėl aš į gyvenimo galą 
nors pora metų savo žemės nega
lėsiu pačiupinėt, turėt savo žemę. 
Tas yra išlikę Lietuvos žmonėse. 
Ne taip jiems svarbu aiškinimai, 
kad mažas ūkelis — bus daug 
vargo, nebus gero pelno. Bet 
žmogus nori turėti, ir jis kitaip 
gyvenimo prasmę supranta. Ir 
jaunų žmonių yra, kurie niekad 
nedirbę kaime, o gimę ir užaugę 
miestuose, atgauna senelių žemę 
ir eina ūkininkauti. 

Labai svarbūs tokie dalykai 
vyksta Lietuvoje. Jie yra dvasiš
kai svarbūs. Jie žmogaus gyveni
mo prasmę sugrąžina, gyvenimo 
džiaugsmą arba vargą. Žmogus 

tas keikiasi, pyksta, jam nesise
ka, bet jis jau savo gyvenimą 
gyvena. Jis pats daro savo gyve
nimą. Taip kaip ir mūsų visas 
kraštas — per vargą, per nepri
teklių. Ir vėl tų blokadų visokių 
yra (dabar, kaip žinote, vėl buvo 
nutrauktas ir naftos tiekimas, ir 
dujų tiekimas). 

Dabar, nežinau, ar šiomis die
nomis Rusija pasirašė iš naujo 
sutartį, kurią buvo nutraukusi, 
pakeitusi metų viduryje, o buvo 
visiems metams pasirašyta tieki
mai. Bet pakeitė, padarė didelių 
sunkumų. Tie sunkumai, žinoma, 
susirišę su pačios Rus\ios sunku
mais. Ir ten jie pradėjo viską 
keisti, ir ūkinius ir prekybinius 
santykius. 

Bet kartu dar ten yra didelės 
valstybės centras, kuris nori 
viską kontroliuoti, visus atsiskai
tymus varo per vieną centrinį 
valstybės banką. Na, ir ten tie at
siskaitymai sutrikę, įstrigę. Gal 
skaitėt, girdėjot, kad Lietuva 
negauna už produkciją jau apie 
dvidešimt milijardų rublių šie
met. Galų gale sumažinom tos 
produkcijos tiekimą. Nes tai tokia 
keista prekyba: kada tu savo 
prekę duodi, tas ima, mielai ima, 
bet pinigų nemoka. O iš ko čia 
gyvent i , ta i nelabai aišku. 
Paskui, jeigu ten mūsų mėsos ar 
kitų produktų gamintojai negau
na apmokėjimo, tiktai užsiskaito, 
kad jie kada nors gaus kokį 
kreditą, tai iš to jie negali 
apmokėti tos pačios energijos, 
kuro, ir drauge mūsų kuro 
organizacijos negali sumokėti 
Maskvai už tą kurą. Tada 
Maskva ar koks buvęs Len
ingradas — Peterburgas nutrau
kia dujas: sako, jūs gi nemokate. 
O kad jūs ten dešimt kartų 
daugiau nemokate, koks ten 
kieno reikalas? Išeina toks 
užbur tas ra tas . Ta valstybė 
nesusitvarko ir nuo to mums 
tenka labai kentėti. 

Gali būti, kad yra ir šiek tiek 
noro sudaryti ir tam tikrą atmos
ferą prieš rinkimus, kurie artėja 
Lietuvoje, ir kur pagrindinis bu
vusios komunistų partijos ir arti
mų grupių (tenai tokie keistoki 
socialdemokratai dabar Lietuvo
je kartu eina, ir kai kurie kiti) bei 
jų vienintelis argumentas yra 
žmonėms kartoti ir kartoti — ma
tote, kaip Lietuvoje yra blogai 
dabar. Ir lyg tas blogumas kyla iŠ 
tos, na, valdžios — kad Sąjūdis 
laimėjo rinkimus, paskelbė nepri
klausomybę, ir štai matote, prie 
ko privedė Lietuvą. Kad anksčiau 
buvo geriau. Na, kai kam ir ga-

Antanas Sutkus Laivelis. 1972 
Iš 21-osios metinės Lietuvių fotografijos parodos — „Upės, ežerai, jūra ir 

laivai". 

lėtų pasakyt, kad prie Stalino dar 
geriau buvo — kainos dar mažes
nės buvo. Bet čia tokie paprast i 
argumentai, kada žmogus iš tik
rųjų daug ko stokoja: t r ūks t a 
lėšų, nėra kuro, nėra karš to 
vandens, nėra dujų (skystų dujų 
negali pagaminti mūsų Mažei
kiai), nėra ant ko virti . Vieni pas 
kitus eina, gerai jei tur i elektrinę 
plytą. Tie, kurie virdavo dujomis, 
eina pas kaimynus. Žodžiu, yra 
gyvenimas kaip per karą a r kaip 
po karo. 

Iš tikrųjų, panašiai ir y r a , nes 
mes ir esame pirmiausiais metais 
po karo. Ir dar kariuomenė neišė
jo, kuri mus buvo užkariavusi . 
Bet ne visi tai supranta. Ir lyg tai 
čia yra kokios nors valdžios rei
kalas — lyg, kad valdžia pa imtų 
ir staiga kur nors iš dangaus 
gautų tų skystų dujų ar panašiai 
— tai to ten kiekvienam nepaaiš
kinsi. Tuose pačiuose Švenčiony
se, tame renginyje, viena mokyto
ja gražiai pakalbėjo, ka ip pas 
vaikus, kaip mokyklose — kokia 
nuotaika, ir papasakojo, kad ji 
įvairių klasių vaikams buvo da
vusi tokį kaip ir bandymą, testą, 
atsakyti du klausimus. Vienas 
klausimas: „Kas t au svarbiau
sia?" O kitas klausimas: „Jeigu 

Romualda* Rakauskas 

Ii 21-osioa metines Lietuviu fotografijos parodos 

S imno ežeras 

„Upės. ežerai, jūra ir laivai" 

tu sut iktum Vytautą Landsbergį, 
ko tu iš jo paprašytum?" Tai čia 
man buvo įdomiausia. Žinoma, 
gražu, kad vaikai, aštuonerių 
metų, dešimties ar dvylikos me
tų, beveik visi kalbėjo apie 
nepr ik lausomybę. Prašo, kad 
būtų nepriklausoma Lietuva. Kai 
t ie vaikai užaugs, tai mes turėsi
me kitokią visuomenę, negu šian
dien, kur dar daug kalbų galima 
išgirsti, kad anksčiau geriau 
buvo. Bet, aišku, vaikai viską 
mato ir girdi, kas aplink, t a i irgi 
prašo, k a d dėdė Landsbergis 
sumažintų kainas. 

O čia atsispindi ir tam t ikra 
politika, propaganda. Reiškia, 
tėvai apie tą kalba, ir yra jau taip 
įteigta žmonėms, kad čia kažkas 
nuo Landsbergio priklauso. Kad 
jis tas ka inas kelia. J is galėtų jas 
sumažint, o jis jas kelia. Lands
bergis — tai mažai reikalo su 
Landsbergiu. Iš tikro tai yra 
valdžios — tos, kuri iki šiol buvo 
— tam t ikras pavadinimas. Ei
nant į r inkimus, jeigu kas nors 
yra tokio, dėl ko žmonėms skun
džiasi, k a s j iems yra negerai, ta i 
yra labai paprasta propaganda — 
tik išrinkit kitus, ir bus gerai. Ir 
šita propaganda eina Lietuvoje. 

Jūs , jeigu sekėte spaudą, radi
jo pranešimus, tai žinote, kad 
Lietuvoje staiga pridygo, kaip 
grybų po lietaus (nors vasara 
labai sausa buvo), partijų ir ypač 
politinių judėjimų. Partijai užsi
registruoti dar yra t am tikri 
reikalavimai: reikia, kad būtų 
suvažiavimas, kad būtų nema
žiau keli šimtai narių į partiją 
užsirašusių, kad partija turėtų 
į s t a tu s . O poli t inį judėjimą 
galima ir tryse užregistruoti. 
Susir inkus tik susitart, kad štai 
pradėsime judėt, ir pasiskelbia
me, kad mes jau judėjimas. Ir 
ka ip pol i t in is judėj imas jau 
einame į rinkimus — ieškome 
šalininkų, ieškome kokių nors 
finansų, paramos. Ir atsirado 
tokių gana daug. Žinoma, buvo 
tokių mažų organizacijų ir anks
čiau, kurios visai nesijautė, kad 
jos politinės organizacijos. Staiga 
nutarė, kad jos bus politinės ir eis 
į r inkimus. Taip kad tokių susi
darė net keturiasdešimt, kurios 
su savo sąrašais pasišovė eiti į 
r inkimus. 

Na, pamatysime kaip klostysis 
dalykai. Jau mažiau mėnuo liko 
iki pirmo rinkimų turo (ar pirmo 
roundo) spalio dvidešimt penktą 
ir kur gali būt, kad labai daug 
kur bus neišrinkta kandidatai, 
nes daug partijų varžosi. Tai, 
matyt, turės atkristi tie, kurie 
bus labai mažai balsų gavę. Liks 
du, kurie daugiausia gavę, bus 
an t ras roundas jau lapkričio 
aš tunta dieną, ir po to bus aišku, 
koks bus seimas. Galbūt, kad 
pagal sąrašus bus pakankamai 
aišku ir po pirmo roundo. 
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Dailininko Povilo Puzino sukaktys 
SAULĖ J A U T O K A I T Ė 

Šiemet žymiam mūsų dailinin
kui Povilui Puzinui sueina trys 
svarbios sukaktys. Pirmoji su
kaktis — dailininkui šiemet būtų 
sukakę 85-eri metai. Povilas Pu-
zinas gimė 1907 m. rugpjūčio 3 d. 
Rygoje, Latvijoje, Aukštaičių ry
tiečių šeimoje. Tėvų šeimoje au
go kartu su vyresne sesute Ange
le ir broliuku Petru. 

Antroji sukaktis yra 60 metų 
nuo mokslo baigimo. Iš mažens 
Puzinas turėjo polinkį muzikai ir 
dailei. Sunku jam buvo nuspręsti 
ką pasirinkti — smuiką ar paletę. 
Apsisprendęs už dailę, iš pradžių 
jis lankė meno kursus, o vėliau 
buvo priimtas į Latvijos dailės 
akademiją, kurią 1932 metais sėk
mingai baigė, gaudamas laisvojo 
menininko diplomą. Jo pagrindi
nis mokytojas buvo profesorius 
Vilhelms Purvitis (1872-1945), 
Latvijos dailės akademijos stei
gėjas, rektorius ir peizažo kla
sės vedėjas. 

Trečioji sukaktis — 25 metai 
nuo dailininko Povilo Puzino mir
ties. Staiga, ištiktas širdies 
smūgio, jis mirė 1967 m. spalio 22 
d. New York'e. 

Kas yra matęs ir susipažinęs su 
Povilo Puzino originaliais dar
bais, tam nebereikia kalbėti apie 
jo kūrybą, nes jis pats matė ir 
patyrė jo meistriškumą. Dailinin
ko platūs ir laisvi teptuko potė
piai kūriniui suteikia savotišką 
techniką, primenančią akvarelę. 
Stori aliejiniai dažai, rodos, 
ištirpsta ir lieka lengvos, lyg per
matomos, spalvotos plokštumos. 
Dažnai jis naudoja rusvus, žals
vus bei geltonus tonus, juos pagy
vina ir sudramatina paskutiniais 
atbaigiamais baltais ir juodais 
brūkšniais. Taip jis išgauna švie
sos ir šešėlio efektą, dinamiką ir 
ritmą. Laisvi ir platūs teptuko 
mostai suteikia visai jo kūrybai 
monumentalumą ir didingumą. 
Puzino tematika susijusi su trem
ties išgyvenimu, gamta ir žmo
gaus likimu. Nors po dailininko 

Pov 

mirties, pora dešimčių originalų 
jo meno kūrinių atiteko antrajai 
Čiurlionio galerijai (Čikagoje), ta
čiau niekas nesusidomėjo tuos 
darbus eksponuoti šių reikšmin
gų sukaktuvių proga. 

Tie, kurie nėra matę Povilo Pu
zino originalų, tur i pasitenkinti 
jo liuksusiškai gražia monografi
ja. Joje pamatę 28 kūrinius tuoj 
pastebės, kad tai būta labai ga
baus ir meistriško menininko. 

įdomu sužinoti dailininko Puzi
no mintis, kurias jis išreiškė Fre-
deric Whitaker'iui — jo mono
grafijos įvado autoriui. Apie 
meną, kraštą, kuriame jis gyveno 
— Ameriką, jis ta ip kalbėjo: „Aš 

Autoportretas, 1957 
40" x 30 

skiriu didelę reikšmę tautišku
mui, kiek mene, tiek kitose srity
se. Visos žmonių rasės yra skir
tingos savo kultūra ir papročiais. 
Kiekvienas turi branginti tą 
skirtumą, puoselėti ir pabrėžti 
savo charakterį, užuot kreipti 
dėmesį į tarptautinę propagandą, 
kuri nori mus visus padaryti vie
nodais. Kartu visos rasės sudaro 
gražią, spa lvo j mozaiką, harmo
ningą savo išvaizda, tačiau su 
skirtinga, individualia tapatybe. 
Taip ir darykime. Ar būtų šita 
mozaika įspūdingesnė, jeigu visi 
ją sudarantys gabaliukai būtų 
vienodi?" 

Kitoje vietoje dailininkas sako: 
„Amerikietiški idealai skiriasi 
nuo visų kitų tautų. Jos ekonomi
ja ir didingumas yra pagrįsti ma
terialine produkcija. Ji yra didelė 
komercinė valstybė. Ir tai yra 
g i r t ina . Jungtinės Amerikos 
Valstybės pradėjo naują renesan
są. Tęskime jį ir toliau. Savo 
mene parodykime, kad atsisako
me nihilistinės propagandos iš 
šiandieninių tarptautinių „kū
rybinių" menininkų, kurie save 
laiko progresyviais, o iš tikrųjų 
jie yra blogiausi reakcionieriai. 
Jie nori sugriauti akademinę sis
temą, bet nieko nepasiūlo jai pa
keisti. Jų menas yra iš esmės 

Povilas Puzinas 

:>» Puzino „Tremtinė' 
Jos ramų, liūdną veidą tamsa gaubia. 
Nematomų, tuščių akių žvilgsnis tylus 
klajoja be vilties po naktį baugią, 
kurios turbūt jau nieks neatmainys. 

Jos sunkios dienos bėga pamazėli, 
vargai ir netikrumas lenkia jos pečius, 
kai rūpesčiais visi keliai užžėlę — 
nežino ji. ar baigsis ilgesys graudus. 

Bet štai ant rankų gulinčio mažyčio veido 
šviesa suspindi nykumoj bevilčio būvio. 
Ši nuostabi šviesa šešėlius jai atbaido 
ir jaučia ji, kad dar ne viskas žuvę. 

negatyvus. Gudriai pagrįsta ap
gaule, jie turi, ką aš vadinu, „mi
nuso" idėjas. J ie turi dirbti 
būryje, nes jiems reikia minios jų 
palaikymui. Man nereikia ne- • 
gatyvių idėjų. Aš esu uolus gar
bintojas „pliuso" ženklo. Menas 
turi žmoniją kultūrinti, o ne pri
slėgti jos nuotaiką. Be pozityvios 
energinės traukos, šie negatyvūs 
propagandistai nežino, kas jie yra 
ir ko jie siekia. Jų skleidžiamos 
nesveikos idėjos pareina iš senos 
ir pavargusios Europos. Ameri
kai nereikia šio sąmyšio. Žmogus 
ar tauta, kuri pati galvoja, gali 
stovėti pati viena, ir kiti bursis 
apie ją. Joks menas negali būti 
sėkmingas, jeigu jis neturi popu
liaraus pritarimo". 

Šalia tapybos Povilas Puzinas 
buvo išlaikęs specialius egza
minus dėstyti dailę aukštes
niosiose mokyklose. Jis buvo Pa
nevėžio gimnazijos meno mokyto
jas. Kaip mokytojas jis skyrė 
daug dėmesio savo mokiniams — 
būsimiems menininkams. „Žino
ma, aš giliai tikiu į pagrindinį, 
akademinį priėjimą prie meno — 
išmokti esminius vertybių ele
mentus: formą, anatomiją, brai
žybą, piešimą, projektavimą. Nie
kas nestato namo ant smėlio, nie
kas tegul nebando tapyti rimto 
kūrinio be tvirto techninio pa
grindo. Kai jau jis perima meno 
kalbą, t ada jis laisvai gali 
eksperimentuoti ir save išreikšti 
taip, kaip j is nori. Daug yra ne
pajėgių, nežinančių pagrindinių 
tiesų studentų, kurie nori receptų 
kaip sukurti sėkmingą paveikslą 
be didelių pastangų. Tokių for
mulių nėra. Svarbiausias yra re
zultatas, nesvarbu, kaip jis yra 
pasiektas, bet svarbu, kad jis bū
tų meniškai sąžiningas, t ikras". 

Vienas buvęs jo mokinys, Bruce 
Brooker New Yorke, taip yra 
pasakęs apie savo buvusį moky
toją: „Aš mokiausi pas Povilą pir
maisiais 1960-ųjų dešimtmečio 
metais. Nebuvau sutikęs tokio 
menininko, kuris taip mokėtų pa
veikti studentus ir parodyti savo 
darbą tokio aukšto lygio ir tokiu 
giliu supratimu. Aš visada jį pri
siminsiu kaip nepaprastą moky
toja". 

Teko užtikti laikraštyje Laike, 
leidžiamame Buenos Aires, Ar
gentinoje, (Nr. 44, 1951 m. balan
džio 30 d.) parašytą eilėraštį 
įkvėpta Puzino kūrinio „Tremti
nė". Eilėraščio tikrojo autoriaus 
nežinome, nes jis taip ir pasirašy
tas „Nežinomoji" slapyvardžiu. 
(Žr. šio puslapio apačioje, kairėje.) 

Nors šiuo kukliu prisiminimu 
paminėsime sukaktuves mūsų 
dailininko Povilo Puzino (1907-
1967), kuris savo dideliu talentu 
praturtino mūsų tautos kultūri
nį lobyną. 

Gedulo ir vilties d ienos 
14 dieną. 

Birželio keturioliktosios apeigos Kryžių kalne, Jurgaičiuose, 1990 metų birželio 

Vytauto Butkaus nuotrauka 

FOTOGRAFIJA 

Tai gražus gražus mano dėdė kariūnas — 
Su baltu diržu, 
Ant bėro žirgo joja, 
Sutems tamsi naktužėlė dainuoja. 

O kad šitaip sutems, 
Tai netikėjo... 

Dabar guli tolybėj nesurastas — 
Grandinėm plaktas, badu marintas, 
Nieko neišdavęs, 
Nieko nepardavęs, 
Nepamirštas — 
Šviesus kaip mano vaikystės mėnulis! 

KRYŽIŲ KALNE 

Lengvas mano kryželis — plastmasinis — 
Boluoja prikaltas prie jūsų sunkaus ąžuolinio, 
Kaip metai Vorkutoj, Magadane ir Intoj. 
Už Uralo...žemės galo... 

Visi einam savo kalvarijas — 
Tvirti pečiai — dideli kryžiai, 
Silpni — mažučiai. 
Tik jūs pasirinkt negalėjot, 
Ir stovi jie čia — rūsčios pergalės ženklas. 

VILNIAUS NR. 12 

Atleisk. Nepažinau. Aš netikėjau, 
Kad tu galėtum pasikeisti — 
Kiemely piktžolės ir krūmai keisti. 

O pusę amžiaus aš norėjau 
Išgirst, kaip girgžda tavo durys, 
Kaip vėjas cypina langinę, 
Kaip kaukšteli vartelių skląstis, 
Kaip pradedi į naktį skęsti... 
Kai merkiasi langai, 

užuolaidos-blakstienos, 
Saulėlydžiu užlietos sienos... 
Tikėk, tave norėjau rasti. 

O dabar stovime abu ir nesiryžtam 
Prisipažint, kad nepažįstam, 

Kad šios trumpos dienos gana, 
Kai pro vartus, kurių nėra, 
Pabėga krykšdama vaikystė... 

Lietuva 1992 

Santara-Šviesa: trisdešimt devintąjį kartą 

Tremtinė, 1950 
40" x 30' 

ZITA Č E P A I T Ė 

Beveik kiekvienas Santa
ros-Šviesos suvažiavimo dalyvis 
pokalbio su mumis, dviem atvy
kėliais iš Lietuvos, metu rasdavo 
progą prisiminti Tabor Farm*os, 
apie kurią buvom ne kartą girdė
ję ar kur nors pasiskaitę, ilgesį. 
Tačiau ilgesys netrukdė 39-ajam 
Santaros-Šviesos suvažiavimui 
produktyviai ir sklandžiai vykti 
ten, kur ir buvo numatyta — Lie
tuvių centre, Lemont, Illinois. 
Kelinti metai iš eilės, beveik tra
diciškai, į suvažiavimą kviečiami 
du ar trys žmonės iš Lietuvos: šį 
kartą žurnalistė ir prozininkė, šių 
eilučių autorė Zita Čepaitė ir jau
nas, bet palankiai kritikų įvertin
tas poetas Aidas Marčėnas. Kai 
kas pasigedo ..žvaigždžių". Ne
manau, kad Santara-Šviesa kūrė 
ar palaikė „žvaigždžių" kultą; 
tiesiog kvietėsi tuos, apie kuriuos 
buvo girdėti ir šioje Atlanto pu
sėje, su kuriais susirašinėjant, 
perduodant ar iš jų gaunant kny
gas buvo palaikytas ryšys, ga
liausiai — kurie prieš dešimtį ar 
penketą metų buvo aktyvūs Lie 
tuvos kultūrinio gyvenimo da 
lyviai Aidas Marčėnas, kurį ga

lėtume pavadinti nepritapusios 
generacijos atstovu, pradėdamas 
savąjį pranešimą, panūdo pabrėž
ti , jog jis pirmasis Santaros-Švie
sos suvažiavimo svečias, nepri

klausantis Rašytojų sąjungai. Na, 
pirmumo laurais mudu su Aidu 
turbūt nepasidalintume, nes kaž
kokiu keistu sutapimu minėtai 
Sąjungai nepriklausau ir aš. Ta

čiau Marčėno minčiai, jog tai reiš
kia tam tikrus poslinkius ar po
kyčius Santaros-Šviesos nuosta
tose, nepritarčiau; tiesiog at
sirado galimybė artimiau susipa-

Santaros-Šviesos 39-ajame suvažiavime Lemont. Illinois. 1992 m. rugsėjo 10-13 d. vyksta svarstybos: (i$ kairės) 
dr. Julius Šmulk.stys. Valdas Adamkus, dr. Alfred K. Senn, J r. ir Marius Šaulauskas. 

•lono Kuprio nuotrauka 

žinti su Lietuvos kultūriniu gyve
nimu ir pamatyti, jog jis yra la
biau prieštaringas ir įvairialypis, 
negu atrodo, stebint jį iš užjūrių. 

Suvažiavimas prasidėjo ketvir
tadienį (rugsėjo 10 dieną) Vytau
to Kavolio paskaita „Liberalaus 
galvojimo erdvėje". Jis prisiminė 
prieš 35-erius metus išleistą kny
gą Lietuviškasis liberalizmas ir 
siūlė tai . kas ten parašyta, paly
ginti su tuo. kas dabar apie libe
ralizmą galvojama. Kalbėtojo 
nuomone, viešose diskusijose apie 
liberalizmą nemaža esti sustingi
mo, absoliutistinių tendencijų. 
Kavolis kalbėjo apie dvi liberaliz
mo atšakas: politinį liberalizmą, 
kurio pagrindinis principas tei
sinė valstybė ir individo laisvos 
saviraiškos galimybių užtikrini 
mas. ir kultūrinį liberalizmą, ku
riam daugiausia rūpi moralinis 
asmens sąmoningumas, jo santy
kis su idėjomis ir pačiu savimi. 
Nors kritiškumas sau ir aplinkai. 
Kavolio nuomone, yra esminis 
liberalios laikysenos bruožas, 
visgi kritiškumas turi pažinti 
savo ribas. Bene svarbiausia pro
fesoriaus pranešimo dalis ir buvo 
skirta būtent ribų atpažinimui. 
Laisvė taip pat negalinti būti 
beribė, tai ne tik savęs teigimo, 
bet ir savęs koregavimo procesas. 

(Nukelta į 4 psl.> 
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Santara-Šviesa: trisdešimt devintąjį kartą 
(Atkelta iš 3 psl.) 

„Jeigu vieno laisvė kliudo kito 
laisvei, liberalai ras galimybę 
tokią laisvę kritikuoti. Laisvė — 
tai patirtis, kuri formuojasi jos 
ieškant, apie ją galvojant" — sa
kė Kavolis. Pranešime buvo ap
tartas ir žmogaus naudojimosi 
savo laisve prasmingumo klausi
mas, kritiškai kalbėta apie tas 
laisvės apraiškas, kurios neska
tina žmogiškumo. Po pranešimo 
vykusiose diskusijose buvo aptar 
tos galimybės įtaigauti Lietuvos 
gyvenimą liberalizmo linkme 
Paties Vytauto Kavolio, pusę me
tų praleidusio Lietuvoje, požiūris 
į tenykščius liberalu? gana skep
tiškas. „Nesu tikras, kad reikėtų 
tapti misionieriais ir skleisti savo 
idėjas neapgyvendintose teritori
jose" — su jam būdinga subtilia 
ironija kalbėjo Kavolis, ir čia pat 
pridūrė, jog parama, atsklei
džiant tai, kas pačių patirta, išsa
kant tai, kas pačių išmokta, gali 
būti prasminga. 

Tą pačią popietę po trumpos 
pertraukėlės vyko I lonos Gražy-
tės-Maziliauskienės pokalbis su 
literatūros istorijos tyrinėtoja J a 
nina Žėkaite, kuri atvyko iš Lie
tuvos, norėdama surinkti kuo 
platesnę ir tikslesnę medžiagą 
apie Jurgį Savickį. Tai autorius, 
kurį Žėkaitė prisipažino labiau
siai mėgstanti ir apie kurį šiuo 
metu rašo monografiją. Literatū
ros mokslininkė pasakoje _*Die sa 
vo parašytus veikalus: n ogra 
fijas apie Šatrijos Raganą bei 
Žemaitę, romano žanro raidą Lie
tuvoje aptariantį veikalą Lietuviu 
romanas, kalbėjo apie darbo 
sąlygas Lietuvių kalbos ir litera
tūros institute sovietmečiu, kada 
literatūros tyrinėtojas beveik ne
turėjo galimybių rinktis temą, o 
turėdavo nagrinėti vieną iš tų, 
kurios jau būdavo įtrauktos į 
instituto planus. 

Trečiasis ketvirtadienio popie
tės paskaitininkas buvo Rimvy-

Santaros-Sviesos suvažiavime, vykusiame šiu metų rugsėjo 10-13 dienomis, da lis klausytojų — priekyje suvažiavimo 
programos paskaitininkės dr. Ilona Gražytė-Maziliauskienė ir dr. Violeta Kelertienė. 

Jono Kuprio nuotrauka 

d a s Glinskis , perskaitęs gana 
prieštaringai vertintą pranešima 
„Ar rasime vietos socrealizmui 
Lietuvos istorijoje?" Buvc rodo
mos skaidrės su jau nugriautais 
paminklais Leninui, Vincui Mic 
kevičiui-Kapsukui. Zigmui Anga-
riečiui, kalbėta apie socializmo 
laikotarpiu sukurtus dailės ir li
teratūros kūrinius, keliant klau
simą, ar reikėtų juos visiškai iš
mesti iš Lietuvos istorijos ir iš 
savo atminties, ar būtų prasmin
ga juos surinkti ir išsaugoti ir 
kaip istorijos ir kaip kultūros 
faktus. Konstantino Bogdano 
skulptūra „Leninas ir Kapsukas 
Vilniuje", stovėjusi prie naujųjų 
Vilniaus universiteto rūmų, būtų 
puikus istorijos (šie du asmenys 
Vilniuje niekada nebuvo susitikę) 
ir realybės (Leninas pavaizduotas 
lygaus ūgio su Kapsuku, nors 
pastarasis buvo gerokai aukštes
nis už pirmąjį) iškraipymo pa
vyzdys. 

Išsamus ir įdomus buvo Liūto 
Mockūno pranešimas „Karas 
dėl knygų: prisiminimai apie nu
skendusį la iką". Kalbėtojas 
pasakojo daugiausia savo patirtį, 
vežant į Lietuvą ir ten platinant 
išeivijoje išleistas knygas bei pe
riodinę spaudą. Paštu siųsti lietu
viškas knygas į Lietuvą buvo 
neįmanoma, jos būdavo išimamos 
iš siuntinių, todėl, atsiradus 
kelionių į Lietuvą galimybei, ir 
organizuota grupe vykstantys 
turistai, ir pavieniai asmenys bū
davo aprūpinami bent keliais 
vienos ar kitos knygos egzemplio
riais, kuriuos, pasiekus Lietuvą, 
Mockūnas a r kuris iš artimesnių 
jo draugų perduodavo Lietuvos 
kultūros žmonėms, intelektua
lams, rašytojams. Kultūrininkų 
ekskursijos į Lietuvą, vykusios 
1983. 1985 ir 1987 metais, buvo 
stropiai sekamos KGB darbuoto
jų, tačiau sumaniems „naujie
siems knygnešiams" pavykdavę 

Algimanto Kezio naujai išleistos fotografijos darbų knygos „Caged-In"' (Čikaga: 
virSelio nuotrauka. 

& * & • ' tom. 
.Galerija" ir „Ethnos *91' 1992) 

„Upės, ežerai, jura ir laivai" 
Budrio vardo Lietuvių foto-

archyvo rengiama 21 oji lietuvių 
fotografijos paroda, tema „Upės, 
ežerai, jūra ir la ivai" , vyks 
Čiurlionio galerijoje ir Lion 
Frame galerijoje. Čikagoje, ir 
Lietuvių dailės muziejuje. Le-
mont. Illinois Parodų atidarymai 
vyks šia tvarka: 

Spalio 23, penk tad ien į , 7:30 
v.v. atidaroma „Upių, ežerų, jū
ros ir laivų" nuotraukų paroda 
Čiurlionio galerijoje (5620 South 
Claremont Avenue. Chicago). Ši 
paroda yra ir konkursas. Atsilan 
kiusi visuomene balsuos už 
geriausius kūriniu- Paroda vyks 
iki spalio 31 dienos Lankvmova 
landos: šeštadieni;;!? ir sekma 
dieniais nuo 11 iki 2 vai p.p. 

Spal io 24. šeštadienį , 7:00 
v.v., atidaroma laisvos tematikos 
fotografijų paroda Lion Frame 
• savininkas — Leonas Narbutis) 
galerijoje (3125 West 71st Street. 
Chicago*. Kartu bus ir Algiman 
to Kezio naujos fotografijų knygos 
Caged-In sutiktuvės. Paroda vyks 
iki lapkričio 7 dienos Lankymo 
valandos kasdien ' išskyrus ^<k 
mndienius) nuo 12 ik' 6 vai vak 

Spalio 31, šeš tadienį , 7:30 
v v., atidaroma jaunųjų fotogra
fijų paroda „Upės, ežerai, jūra ir 
laivai" Lietuvių dailės muziejaus 
Fotografijų galerijoje. Lomont'e 
• 11911 East 127th Street. \A> 
mont. IL). Fotografijų konkursas 
vyks iki lapkričio 5 dienos. At 
silankiusi visuomenė balsuos už 

geriausius jaunųjų menininkų 
kūrinius. I^ankymo valandos: šeš
tadieniais nuo 10 v.r. iki 2 v.p p., 
sekmadieniais nuo 11 v.r. iki 2 v. 
p.p., sekmadieniais nuo 11 v.r. iki 
2 v. p.p. 

Lapkr i č io 6, penktadienį , 
7 3 0 v.v., vyks Budrio Lietuvių 
fotoarchyvo rengiama vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje (5620 
South Claremont Avenue. Chica 
go> Bus įteiktos premijos konkur 
su laimėtojams ir pristatytas šios 
parodos katalogas-knyga Water-
s< apes'Vandenys. Meninėje daly 
je bus rodoma Arvydo Reneckio 
pagaminta vaizdajuostė „Kazys 
Bradūnas". 

Visuomenė kviečiama visuose 
šiuose renginiuos* dalyvauti. 

išvengti jų pinklių. Tiesa, reikė
davę laikytis konspiracijos prie
monių; viešbučio kambarys ar 
kuri kita oficiali patalpa atvires
niam pokalbiui nebūdavo naudo
jama, tam labiau tikdavo gatvė ir 
tokios vietos, „kur lapai šnara". 

Du lietuviai žurnalistai, tik 
viena dirbanti Vilniuje leidžia
mame savaitraštyje Atgimimas, o 
kitas mėnraščio Akiračiai redak
torius — Zita Čepaitė ir Zenonas 
Rekašius, susėdę prie vieno stalo, 
aptarė spaudos problemas. Nebu
vo lengva atsakyti i gana taikliai 
ir įžvalgiai formuluotus kolegos 
Rekašiaus klausimus. Aktyvus 
nepasitenkinimas spauda ir radi
jo bei televizijos darbu turi jau 
bene poros metų i-toriją. Tiesa, 
protestų dėl ELTįk pranešimų ar 
vieno kito straipsnio Tiesoje ar 
Vakarinėse naujienose neobjekty
vumo būta pirmaisiais Sąjūdžio 
metais, tačiau tai būdavo pro
testai dėl atskirų straipsnių, 
kuriuose buvo iškraipyta tiesa; 
praėjus ne daugiau kaip pusme
čiui nuo nepriklausomybės pa
skelbimo, Antano Terlecko pa
skatintas, prasidėjo murmėjimas 
dėl „vadinamos nepriklausomos" 
spaudos. Šiuo metu tas pats An
tanas Terleckas piketuoja, kad to
ji „vadinama nepriklausoma" 
spauda nebūtų sužlugdyta ekono
miškai. Vien šitas pavyzdys rodo, 
jog spaudos nepa t ik imumo 
klausimas keliamas vieno ar kito 
politiko dėl vienokių ar kitokių 
politinių sumetimų, o šiaip, mano 
nuomone, kuri ir buvo išsakyta 
Santaros-Šviesos suvažiavime, 
žurnalistai dažnai yra labai 
naivūs, lengvai apgaunami ir iš
provokuojami, kartais pritingin
tys pasitikslinti 'rautą informaci
ją. Mažiausiai įu veiksmuose ras
čiau piktavališkumo, sąmoningo 
noro pakenkti Lietuvai, kuo kar
tais jie yra apkaltinami. O tingu
mo, kvailumo, nesusigaudymo ir 
atžagareiviškumo netrūksta ne 
t ik žurnalistams, bet ir daugybei 
valdišku įstaigų pareigūnu. Dis
kusija apie spaudą ketino būti il
ga ir aktyvi, tačiau žinia apie 
garuojančius valgius visiems 
pasirodė įspūdingai patraukli. 

Popietė buvo -kirta pokalbiams 
apie poeziją. Aido Marčėno pra
nešimo pavadinimas — „Lietuvių 
poezijos seržantai" — visus, ma
nyčiau, gerokai intrigavo. Aidas 
kalbėjo apie SPVO bendraamžius, 
trisdešimtmečius poetus — Kęs
tut i Navaką. Eugenijų Ališanką. 
Liudviką Jakimavičių, Robertą 
Danį — jų negausioje poezijoje 
bandydamas rasti bendrąsias 
savo kartos žymes, pripažinda 
mas. kad iki poc/.ijos „generolų" 
jiems visiems dar toloka. Tačiau 
nei poezijos pašauktinių, nei 
poezijos eiliniu gi etose savo drau
gų Marčėno? nenori palikti. 
Klausytoju klausimai, kodėl Aido 
Marčėno karta taip dažnai ir reto
riškai kalba apie mirtį, griuvė
sius, žlugimą, nuosmukį, jautres
nei ausiai galėj" nuskambėti kaip 
kaltinimai, tačiau niekas neketi

no nuneigti to, jog trisdešimtme
čių poetų generacija prabilo savu, 
nors nebūtinai tikru balsu. 

Šuolis iš poezijos sodų į politi
kos plėšinius iš tikrųjų buvo per
nelyg staigus, tačiau Leonas Sa
baliūnas ir Aleksandras Štro
mas nedvejodami atidėjo į šalį 
metaforas ir griebėsi faktų ir ar
gumentų. Jų pokalbio tema: „De
sovietizacija: kaltės ir atsako
mybės svarstymai". Sabaliūno 
nuomone, Lietuvoje vyksta pilie
tinis šaltasis karas. Dėl desovie
tizacijos įstatymo egzistuoja dvi, 
viena kitą paneigiančios nuomo
nės: viena, kad reikia viską pa
miršti, kita, kad, jeigu egzistuo
ja aukos, turėtų būti ir budeliai. 
Sabaliūnas aptarė desovietizaci
jos įstatymo projektą, pabrėžda
mas, kad šis projektas pažeidžia 
daug brangintinų priemonių ir 
principų žmogaus teisėms apsau
goti. Pavyzdžiui, projektas supo
nuoja kaltę už narystę, o ne už 
veiksmus, žmogus apkaltinamas 
be teismo, sukriminalinamas 
toks veiksmas, kuris anksčiau ne
buvo laikomas nusikaltimu ir kt. 
Sabaliūno nuomone, valstybės 
saugumo garantijų siekti reikia 
kaip galima mažiau drastiškomis 
priemonėmis. „Dramos atomazga 
vystosi nepatrauklių savybių 
sandūroje", — kalbėjo Leonas Sa
baliūnas. „Viena, problemos 
sprendimas sukatalikinamas: eik 
išpažinties, daryk atgailą, gausi 
išrišimą. Ant ra , problemos 
sprendimas subiurokratinamas 
— reikalus tvarko raštininkai". 
Aleksandras Štromas, pratęsda
mas Leono Sabaliūno mintį, 
kalbėjo, kad desovietizacija 
plačiąja prasme yra sistemos 
suardymas, o siaurąja — vienų 
valdininkų pakeitimas kitais. 
Jo manymu, parengtasis de
sovietizacijos projektas yra bū
tent vienų valdininkų pakei
timas kitais. Štromo žodžiais 
tariant net žmogus prie stak
lių buvo sistemos dalimi. Nu
statyti kaltės laipsnį pagal už
imtas pareigas neteisinga; kitas 
naudojosi savo aukšta pozicija, 
kad išsaugotų tai, kas tautai 
brangu, ir sukurtų tai, kas jai rei
kalinga. Prisiminęs Virgilijaus 
Čepaičio bylą, Štromas kalbėjo, 
jog jo KGB pateiktuose praneši
muose nebuvo nė žodžio, galėjusio 
pakenkti tiems, apie kuriuos t ie 
pranešimai buvo rašyti. 

Kas nepavargo ir sulaukė vaka
ro, galėjo pasiklausyti įdomaus 
Violetos Kelert ienės ir Daivos 
Markelytės, angliškai rašančios 
jaunesniosios kartos prozininkės, 
pokalbio. Po jo Danas Lapkus, 
menotyrininkas iš Lietuvos, šiuo 
metu siekiantis magistro laipsnio 
University of Illinois at Chicago, 
perskaitė pranešimą apie Lietu
voje gerai žinomą dailininkų 
grupę, kuri vadinasi „24". Lap
kus papasakojo, kaip susibūrė 
keletas dailininkų į neformalią 
grupę, egzistuojančią greta Dai
lininkų sąjungos, kuri, soviet
mečiu vykdžiusi tvarkdarystės ir 
ideologinės priežiūros funkcijas, 
pamažėl tapo niekam nereikalin
ga. Tad prieš trejetą metų 
keliolika pripažintų Lietuvos dai
lininkų, tokie kaip R. Vaitiekū
nas, Š. Sauka, A. Šaltenis, L. Gu
tauskas ir kt. surengė pirmąją 
savo parodą. Bene vienintelė šią 
grupę vienijanti idėja yra užsi
mojimas tapyti „gerus", estetiniu 
požiūriu kokybiškus paveikslus. 
Dauguma grupės narių tą jau se
nokai daro. 

Šeštadienio darbotvarkė buvo 
beveik perkrauta: bent trys pra
nešimai — Zita Čepaitė („Lietu
vių moterų mintys ir mintys apie 
moteris") bandė aptarti feministi
nių idėjų sklaidą Lietuvoje, mote
rų savivokos klausimus, bandė 
aiškinti, kodėl feministinės idėjos 
Lietuvoje tiek vyrų, tiek moterų 
priimamos gan nepalankiai. Fe
minizmo banga Lietuvoje vargu 
ar kils, greičiausiai ji pasireikš 
tik kaip keleto intelektualių 
kantrus ir kruopštus darbas, 
aiškinantis problemas pačioms 
sau ir aiškinant jas kitoms. 

(Pabaiga ateinantį šeštadienį) 

Albinas Liaugminas (1907-1992' 

A.a. prof. dr. 
Albinas Liaugminas 
ALGIS Š I M K U S 

Šių metų liepos 17 dieną Miami 
Beach, Floridoje, Mount Sinai 
ligoninėje po sunkios operacijos 
nelauktai mirė dr. Albinas Liaug
minas. Jis gimė 1907 m. birželio 
10 d. ūkininko šeimoje Auksūdžio 
kaime, Laižuvos valsčiuje, Mažei
kių apskrityje. Baigęs pradžios 
mokyklą, liko ūkyje padėti savo 
senstančiam tėvui. Tačiau ūki
ninko dalia jaunojo Albino nevi
liojo. 1923 metais jis išlaikė 
egzaminus ir įstojo į Mažeikių 
gimnazijos antrą klasę. Gimna
ziją baigė per šešerius metus 
1929 metais. Po to, atlikęs karinę 
prievolę Karo mokykloje aspiran
tu, studijavo Kauno universiteto 
Humanitarinių mokslų fakultete, 
kurį baigė 1934 metais su filosofi
jos ir pedagogikos specialybėm. 
Studijas dar tęsė Prancūzijoje, 
Sorbonne universitete. O Šveica
rijoje J.J. Rousseau Pedagoginiu 
mokslų institute 1939 metais ga
vo filosofijos daktaro laipsnį, 
apgynęs disertaciją etikos ir pe
dagogikos srityje (L'Enseignment 
de la morale — Essay sur sa 
nature et ses mėthodes). 

Grįžęs Lietuvon, nuo 1939 iki 
1944 metų dėstė Klaipėdos vėliau 
Panevėžio ir Vilniaus Pedagogi
niame institute, kuriame 1942 
metais buvo paskirtas direkto
riumi ir rektoriumi. Jam vado
vaujant, institute buvo padarytos 
pažangios reformos, įvedant apri
botas specialybes ir išgaunant ab
solventams teisę dėstyti aukštes
niosiose mokyklose. Be to, Liaug
minas 1942 metais parašė ir ap
gynė Vilniaus universitete habi
litacijos darbą ir gavo docento 
titulą, dėstydamas universitete 
filosofiją. Abiejose institucijose 
dirbo, iki vokiečiai uždarė 
Lietuvos aukštąsias mokyklas. 

Artėjant sovietų kariuomenei, 
1944 metais pasitraukė į Vokie
tiją ir ten išgyveno iki 1948 metų. 
kada aplinkybių verčiamas emi
gravo į Kolumbiją. Čia Bogotoje 
jis septynerius metus dėstė įvai
rius kursus psichologijos bei pe 
dagogikos srityse keturiuose uni
versitetuose: Universidad Na 
čionai de Colombia, Universidad 
Javeriana, Universidad de los 
Andes ir Universidad Pedagogica 
Nacional. Gyvenimo sąlygų ir 
įtempto darbo varginamas, pra
dėjo mėginti persikelti į JAV; 
vizą gavo 1955 metais. 

Atvykęs į JAV gavo darbą jė
zuitų Loyola universitete, Cika 
goję, kur iš pradžių, kol išmoko 
anglų kalbą, dėstė prancūzų ir 

vokiečių kalbas. Loyola univer
sitete išdirbo daugiau negu 17 
metų, iki pasitraukė pensijon. 

Dirbdamas pedagoginį darbą, 
Liaugminas daug rašė psicholo 
ginėmis ir pedagogikos temomis. 
Jis yra paskelbęs 15 straipsnių 
ispaniškai žurnale Revista Col-
ombiana de ftlosofia, parašė 
daugiau kaip 40 straipsnių Bosto
ne leidžiamai Lietuvių en
ciklopedijai, daug straipsnių 
Draugo kultūriniam priedui, The 
Marian, Laiškai lietuviams ir 
kitiems leidiniams. 

Albinas Liaugminas 1938 me
tais Lietuvoje vedė muzikę-pia-
nistę Danutę Vasiliauskaitę, Vy
tauto Didižiojo universt i te to 
Kaune matematikos profesoriaus 
dukrą. Jie užaugino ir išleido 
į mokslus du sūnus: inžinierių dr. 
Rimantą ir gydytoją dr. Dalių, 
kurie su žmonom Tania ir Sheila 
augina keturis Liaugminų anū
kus. 

Man teko Albiną ir Danutę pa
žinti nuo jaunystės dienų. Al
binas , ne t ir grįžęs iš už
sienio su daktaratu, visada buvo 
ir liko su visais labai nuoširdus, 
draugiškas ir paprastas. Niekas 
nėra jo girdėjęs besididžiuojančio 
savo pasiekimais ar bandančio su 
kuo nors iš aukšto kalbėti. Dėl 
šių būdo savybių jis buvo savo 
studentų bei draugų mėgiamas ir 
daug kas į jį kreipdavosi, reikalui 
esant, patarimo ar pagalbos. 

Albinui pasitraukus į pensiją, 
Liaugminai persikėlė gyventi į 
Floridą ir Surfside miestelyje, 
Miami šiaurėje, išgyveno 16 
metų. Čia Liaugminas aktyviai 
įsitraukė į seniau buvusią dar 
gana gyvą lietuvių veiklą. Jis 
buvo išrinktas vietinio lietuvių 
klubo pirmininku, o vėliau iki 
pat mirties buvo vienu jo direk
torių. 

Prieš porą metų apsilankęs Lie
tuvoje, jis grįžo laimingas, radęs 
Vilniuje savo kadaise vadovautą 
ir organizuotą Pedagoginį insti
tutą, sėkmingai tebeveikiantį ir 
ruošiantį atgimstančiai tėvynei 
taip reikalingas naujų pedagogų 
gretas. 

Jo mirtis yra didelis nuostolis 
vis mažėjančiai vietinei lietuvių 
salelei ir jo čia bus ilgai pasi
gendama. Gausiai susirinkę Mia
mi apylinkių lietuviai su Albinu 
Liaugminų atsisveikino liepos 19 
dieną Miami Beach Walsh and 
Wood laidotuvių įstaigoje. Kitą 
dieną velionio kars tas buvo 
nuvežtas j Surfside Šv. Juozapo 
parapijos bažnyčią, kur už jį buvo 
aukojamos šv. mišios. 


