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Išeivijos dabartinė prasmė 
Čia, aišku, tokia tema, kurią ne tiek svarstome, kiek patys sau tuo 

atžvilgiu pasidarome išvadas ir jų implikacijomis bandome gyventi. 
Kad tai darome — akivaizdžiai liudija, kad ir kasdieniniai mūsų 
laikraščio „Draugo" puslapiai Tačiau visada siekiame ir tam tikro 
aiškumo savo tarpe, norime dalytis visų mūsų įžvalgomis ir jas pasverti 
pokalbyje su kitais, susidurti su daugeliu kitokių pažiūrų, jausmų ir 
nuomonių. Praėjusio rudens Ateities savaitgalio, vykusio lapkričio 3-5 
dienomis Čikagoje ir Lemont'e, programoje vyko svarstybos kaip tik 
šia tema. Joms vadovavo ekonomistas Jonas Pabedinskas, dalyvavo: 
kun. Vytautas Bagdanavičius, MIC, Lietuvių Bendruomenės JAV 
krašto valdybos pirmininkė Regina Narusienė, Juozas Kojelis iš 
Los Angeles ir savaitgalio viešnia paskaitininke iš Lietuvos, „Dieno
vidžio" redaktorė Aldona Žemaitytė. 

Nereikia turbūt tvirtinti, kad tai dar nepasenusi tema — besiklau
sant ir beskaitant mūsų spaudą, atrodo, kad laikui bėgant ji darosi 
vis opesnė. Todėl prašytumėm mūsų skaitytojų, kad jie savo laiškais 
ir komentarais protestų šį pokalbį apie mūsų, Amerikos lietuvių, 
santykį su Lietuva, jo priedermes ir perspektyvas. Iš to visi būsime šį 
tą laimėję — o galbūt, kaip labai norėtųsi tikėti, net ir pati Lietuva 

Kun. Vytautas Bagdanavi-
čius: 

Atėjo laikas pasvarstyti klausi
mą, kas mes, lietuviai, išsiblaškę 
viso pasaulio plotuose, esame. 
Kai mes čia atvykome, mes nesu
tikome būti laikomi emigran
tais. Nes emigrantas yra žmogus, 
kuris atvyksta j kitą šalį ieško
damas savo gerovės. Mes ne savo 
laimės ieškodami apleidome 
Lietuvą ir atvykome, pvz., į JAV. 
Mes save laikėme tremtiniais ar 
politiniais pabėgėliais. Mes taip 
buvome suaugę su Lietuvos 
nepriklausomybe, kad save lai
kėme Lietuvos ambasadoriais pa
saulyje. Dabar mūsų jaunoji kar
ta verčia mus iš naujo persvars
tyti klausimą, kas mes,lietuviai, 
pasaulyje esame. 

Būdas, kaip lietuviška išeivija 
pasaulyje yra pasireiškusi, tikrai 
yra geras įvairiose srityse. Pats 
reikšmingiausias darbas lietu
vybės išlaikymui pasaulyje buvo 
padarytas tuo būdu, kad buvo 
stengtasi jaunojoje kartoje išlai
kyti lietuvių kalbą. Tai padarė 
tėvai ir mokytojai. Įvairių lietu 

viškų mokyklų steigimas ir jų 
išlaikymas nebuvo lengvas už
davinys, bet jis buvo herojiškai 
įvykdytas. Didelėje dalyje lietu
viškos jaunuomenės lietuvių kal
ba buvo įdiegta. 

Dabar mūsų jaunoji karta kelia 
mums klausimą, ar mes, pasau
lio lietuviai, turime nuolat pasi
likti svetimi visuotiniams pa
sauliniams uždaviniams. Kyla 
klausimas dar ir kita forma: ar 
pasaulis nėra reikalingas tos 
sveikos lietuviškos dvasios, kuri 
šiame Šimtmetyje atgaivino Lie
tuvos valstybingumą. Ar reikš
mingas įsijungimas į visuotinius 
kultūrinius, ekonominius ir reli
ginius uždavinius nesudarytų 
mūsų tautai pasaulyje saugumo 
jausmą, kurį ligi šiol sudarė 
mūsų pastanga išsilaikyti lietu
viškai kalbančioje visuomenėje. 

Tačiau iš dalies su Lietuvos 
išsilaisvinimu ir lietuviškos išei
vijos situacija yra pasikeitusi. Tai 
pasakė prieš pora metų dr. Vėjas 
Liulevičius savo paskaitoje Čika
goje. Jis iškėlė du Lietuvos vaiz
dus jaunojoje lietuvių išeivijos 

kartoje. Vienas Lietuvos vaizdas 
yra tas, kuris yra sudarytas Dai
navos stovyklose. Kitas Lietuvos 
vaizdas atsirado dabar,, kai 
Lietuva yra išsilaisvinusi. Šie du 
Lietuvos vaizdai yra išoriškai 
skirtingi, bet jie turi giliai ir daug 
bendro. Skirtumas tarp jų yra tik 
toks, kaip tarp piešinio ir tikro
vės. 

Lietuvių tautos valstybė mums 
yra brangi. Mes niekada netu
rime liautis dėkoje Dievui už 
tokiu, sakykim, lengvu būdu tos 
valstybės atstatymą, tarsi paka
ko rankomis susiimti visiems 
lietuviams ir valstybės realumas 
pasidarė faktu. Tačiau valstybė 
yra reali tikrovė ir su ja, kaip su 
tikra gyvenimiška tikrove, ir mes 
išeivijos lietuviai turime skai
tytis. 

Lietuviška išeivija pasaulyje 
ligi šiol laikėsi vieningos linijos, 
— savo lietuvišką tapatumą išlai
kyti, nepaisant natūralios srovės 
įsijungti į bendrą visas tapatybes 
suvirinantį katilą. JAV ne kartą 
buvo mums sakoma, kad JAV yra 
toks tautybes sujungiantis kati
las. Nepasidavimas šiam tauty
bes sulydinančiam katilui tačiau 
reiškiasi ir tuo būdu, kad tautie
čių skaičius neišvengiamai mažė
ja. Taigi šiandien mes turime sau 
iškelti klausimą, kaip mes save 
suprantame pasaulyje ir kokius 
uždavinius mums Kelia pats 
mūsų buvimas ne Lietuvoje, bet 
įvairiose pasaulio valstybėse. 

Juozas Kojelis: 

Daugiau kaip du mėnesius pra
leidau Lietuvoje. Su atsikurian
čios valstybės problemomis šį 
kartą susipažinau geriau negu 
bet kada, ir kai ką galiu pasaky
ti. Šių studijų organizatoriai 
prašė aptarti išeivijos egzisten
cijos prasme. Kas dabar, Lietuvai 
atkūrus nepriklausomybe, mes, 
išeiviai, esame: tremtiniai, 
duoneliautojai, pabėgėliai nuo 
karo ir kartu nuo tėvynės, ar kas 
kitas? 

Į tokį klausimą būčiau linkęs 
atsakyti taip: išeivijos orga
nizacijos ir individai savo egzis
tencijos svetur prasmę aptaria 
patys savo apsisprendimais ir įsi
pareigojimais atsikuriančiai 
Lietuvai. 

(Nukelta į 2 psl.) 

45 metai nuo Julijono Būtėno žuvimo 
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J o n o Kuprio nuotrauka 

JUOZAS GRUZDĄS 

Apie didįjį lietuvių tautos 
patriotą, apie karžygį, paaukojusį 
savo gyvybe, kad kiti laisvai 
gyventų, apie Julijoną Būtėną, 
žymųjį žurnalistą, anuomet mūsų 
spaudoje buvo nemažai ir gražiai 
prirašyta. Mes abu esame kilę iš 
gražiausio šiaurės Lietuvos 
ūkininkų krašto ir, susitikę su 
Julijonu, visada prisimmdavom 
gražius Dovydų ir Vainekonių 
kaimus, kuriuos skyrė nedidelis 
atstumas, gal tik penki kilome
trai. Vienas iš šių kaimų ir buvo 
Julijono gimtinė. Julijonas gimė 
1915 m. kovo 24 d. Dovydų kai 
me, Joniškėlio valsčiuje, Biržų 
apskrityje. 

Praėjusiais 1995 metais neteko 
pastebėti plačiau paminėto astuo 
niasdešimtojo Julijono gimta
dienio, šiais metais — vėliau apie 
tai plačiau pakalbėsime — gegu
žės 21 dieną paminėsime Julijono 
žuvimo datą- Jis žuvo 1951 metų 
gegutės 21 diena. Taigi praėjo jau 
keturiasdešimt penkeri metai 
nuo to laiko, kai Julijonas pa
siaukojo už Lietuvos laisvę. 

1933 metais .baigės Linkuvos 
gimnaziją, Julijonas tų pačių 
metų rudenį įstojo į Vytauto 
Didžiojo universiteto Teisių 
fakulteto Teisių skyrių, ap
sigyveno Kaune ir pradėjo pasto
viai bendradarbiauti Ryto 
dienraštyje. 

Ateitininkų rūmų studentų 
bendrabučio dideliuose kam
bariuose gyvendavome po kelis 
studentus. Vieną dieną į tą 
kambarį, kur gyveno Stasys Ur
bas, studijavęs mediciną, aš — 
studijavęs teisę, buvo apgyven
dintas lietuvis studentas Juli
jonas Būtėnas. Jį jau pažinome iš 
gimnazijos laikų, žinojome, kad 
jis buvo aktyvus ateitininkas, 
mokėjęs kelias svetimas kalbas. 
Jau tada dienraštis Rytas 
spausdindavo jo vertimus. 

Gyvendama* su Julijonu viena
me kambaryje, įsitikinau, kad jis 
nepaprastai draugiškas, pasiau
kojantis savo draugams, savajai 
tautai. Jis visada rūpinosi kitais 
ir darė ką galėdamas, kad ki
tiems būtų geriau ir lengviau 
gyventi. Šis jo idealizmas nuolat 
stiprėjo, virsdamas pasiryžimu 
mirti už savąją tautą, savąją 
valstybę. Prisimintinas ir nepa
prastas jo kuklumas. Maloniai ir 
draugiškai šypsodamasis jis su
tikdavo kiekvieną, o nuoširdu
mas ir draugiškumas neblės-
davo per visą susitikimą ar 

- pokalbį. 
Kai Julijonas pradėjo dirbti 

Ryto redakcijoje, vyriausiuoju 
redaktoriumi buvo profesorius dr. 
Leonas Bistras. Dienraščio pusla
pius tada daugiausia užpildyda
vo iš anglų kalbos versti Julijono 
straipsniai ekonomikos ir politi
niais klausimais. Kai aš drauga
vau su Julijonu, kai abu svarsty
davome įvairius klausimus, jis 
mažiau domėjosi teisės problemo
mis; jam buvo įdomesni žurnalis
tikos klausimai bei to meto ak
tualijos. 

Labai gerai atsimenu — lyg 
nebūtų praėjėjau tiek dešimtme
čių, o viskas įvyko gal tik prieš 
kelias dienas ar savaitę — kaip 
vieną puikų pavakarį su Julijonu 
išėjome iš Pienocentro užkandi
nės. Jis, kaip paprastai, kukliai 
šypsodamasis, pradėjo man pasą 
koti, kad tą dieną po darbo Ryto 
redakcijoje dr Leonas Bistras, 

„Mes gyvenome t rys" - (iš kairės) Juozas Gruzdąs, Stasys l .rbas, Juli jonas Būten t - Vieno kambario 
gyventoju nuotrauka daryta 1936 metų birielio mėnesį Kaune. 

pasikvietęs Julijoną j savo ka
binetą, pradėjo jam aiškinti 
žurnalistikos pagrindus. Labai 
susidomėjęs, aš Julijono paklau
siau, ar redaktorius dėstė jam 
meniško vertimo reikalavimus, 
ar mokė kitų dalykų? Julijonas 
labai pamažu ir kukliai aiškino, 
kad jį mokė visko: ir kaip veda
muosius straipsnius rašyti, ir 
kaip kitų straipsnius taisyti. 

Sis nuoširdus Julijono prisipa
žinimas neabejotinai liudija, kad 
pirmasis jo mokytojas žurnalisti
kos klausimais buvo profesorius 
dr. Leonas Bistras. 

Kaip labai geras žurnalistas 
Julijonas nuo 1936 metų tapo 
dienraščio Ryto, o vėliau ir XX 
amžiaus redakcijos sekretorium 
ir redakcijos nariu. Gerai mokė
damas kelias svetimas kalbas, 
klausydamas radijo žinių ir kore
spondentų pranešimų iš Berlyno, 
Londono. Stockholm'o, tuojau 
šias žinias surašydavo mašinėle 
ir atiduodavo spaustuvei. „Žaibo" 
spaustuvės patalpose buvo ir 
dienraščių redakcijos 

1937 metų pradžioje aš, jau 
turėdamas Vytauto Didžiojo uni
versiteto Teisių fakulteto baigi
mo diplomą, negalėjau gauti jokio 
darbo pagal savo specialybę, nes 
buvau tuometinės tautininkų 
valdžios nemalonėje Piene visus 
1938 metus dirbau Lietuvos ban
ke Rokiškyje, bet su Julijonu 
Būtėnu niekada nebuvau nutrau
kęs draugiškų santykių. Dažnai 
lankydamasis Kaune, visada su
sitikdavau su Julijonu, ir jis 
mane geriausiai informuodavo ne 
tik apie neramumus pasaulinėje 
politikoje, bet ir apie galimus 
pasikeitimus Lietuvos valdžioje. 

Tie Julijono numatyti įvykiai 
tiek pasaulinėje politikoje, tiek ir 
mano atžvilgiu išsipildė visu 
šimtu procentų. 

1939 metų pradžioje aš buvau 
įrašytas j Kauno apygardos teis -
mo kandidatų sąrašus, grįžau 
gyventi į Kauną ir vėl susitikda
vau su Julijonu XX amžiaus 
redakcijos kabinete arba kokia
me nors restorane po darbo pie
taudami. Kartą Julijonas man 
prisipažino, kad jis yra siunčia
mas į Paryžių žurnalistikos stu
dijų pagilinti, tačiau, suprasda 
mas labai įtemptą politinę padėtį 
visoje Europoje, nerodė didelio 
noro ten vykti. Gal rugsėjo mene 
sio gale, kai jau buvo prasidėjęs 
Antrasis pasaulinis karas, Juli
jonas man papasakojo, kaip sun
ku jam buvo grįžti į Lietuvą iš 
Prancūzijos, nes per Vokietiją 
susisiekimas buvo nutrauktas ir 
tik per Švediją jis galėjo pasiekti 
Lietuvą. 

Nors Vokietija ir Sovietų Rusi
ja iš pradžių lyg ir draugavo, dali
josi Baltijos valstybes. Lenkiją, 
bet Julijonas visiems ir visada 
sakydavo, kad jos neilgai drau
gaus, kad greitai tarp jų kils 
karas. 1940 metais Sovietų armi
jai okupavus Lietuvą ir prasidė
jus baisioms lietuvių tautos 
žudynėms bei trėmimams, Juli
jonas suprato, kad ir jam gresia 
tas pats. Kol dar buvo galimybe 
pereiti sieną, jis pasitraukė i 
Berlyną ir prisijungė prie anks
čiau pabėgusiu. 

1941 metais Berlyne Julijonas 
įsijungė į Lietuvių aktyvistų fron
to veiklą ir su vienu draugu 
stengėsi pereiti sieną ir grįžti į 
Lietuvą. Kai pasienio zonoje 
pastebėjo sargybinių kareivių 
postus ir suprato, kad toliau vykt! 
nebegalės, abu su draugu į viena 
sargybos būstą sumetė turėta? 
rankines granatas ir laimingai 
grįžo į Berlyną. Netrukus, birže 
lio 22 dieną, kai prasidėjo karas 
tarp vokiečių ir sovietų. Julijonas 

— kaip civilinis vadovas ir vertė
jas — su vokiečių tankų divizija 
greitai pasiekė Alytų ir čia jam 
pavyko iš vokiečių kariuomenės 
išsilaisvinti. Aš vėl jį suti
kau Kaune, / Laisve laikraščio 
redakcijoje. Po ilgesnio nesimaty
mo Julijonas man nuoširdžiai ir 
ramiai papasakojo įdomesnius 
savo išgyvenimus, kuriuos anks
čiau minėjau. 

Redaktorius ir žurnalistas Juo
zas Keliuotis pakvietė Julijoną 
į Vytauto Didžiojo universiteto 
žurnalistikos katedrą asistentu, 
bet 1943 metais okupantai uni
versitetą uždarė. 

1944 metų vasario 16 dienos 
atsišaukimu generolas Povilas 
Plechavičius kvietė vyrus stoti į 
Lietuvos rinktinę ir gintis nuo vėl 
artėjančiu komunistų. Julijonas, 
turėdamas jaunesniojo leitenan
to laipsnį, prisistatė į štabą ir 
buvo priimtas. 

Jis dirbo su kitais karininkais 
Rinktines štabe, bet 1944 m. 
gegužės 15 d. vokiečiai sueme 
generolą Plechavičių ir visa jo 
štabą. Visi buvo nuvežti į Salas-
pilio lagerį prie Rygos. Sovietų 
Sąjungos kariuomenei artėjant 
prie Rygos, lietuviai karininkai 
vel buvo vežami i Vokietiją, bet 
Julijonui pavyko išsilaisvinti ir 
Berlyne vėl susitikti su kitais 
atbėgusiais lietuviais. Iš čia visi 
pabigėlia: pasitraukė jau iki 
Wuerzburg o ir čia sulaukė ame
rikiečiu kariuomenės. 

Wuerzburg'e po karo atsikūrus 
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo 
komitetui <VLIK> ir vėliau jam 
persikėlus į Pfulhngen'a. Juli
jona? labai aktyviai įsijungė į šio 
Komiteto darbą, redagavo ELTA 
biuletenius, siuntė raštus užsie
nio spaudai, politikos veik* iams. 

'Nukelta i 2 psl | 
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45 metai nuo Julijono Būtėno žuvimo 
(Atkelta iš 1 psl.) 
Porą metų ar net daugiau rasė 
labai įdomias tarptautinės politi
kos apžvalgas į Žiburių laikraštį, 
kurį tuo metu leido Augsburg'e 
žurnalistas Juozas Vitėnas. 

1948 metais atvykus į Vakarus 
Lietuvos partizanų įgaliotiniui, 
garsiajam jų vadui Juozui Luk
šai, Julijonas su šiuo partizanų 
vadu artimai susidraugavo. 

Juozo Lukšos-Daumanto at
vykimo tikslas — gauti iš Vakarų 
demokratinio pasaulio kokios 
nors pagalbos Lietuvos par
tizanams. Julijonas Butonas 
Strėva (taip Lietuvoje rašomas jo 
slapyvardis) išaiškino jam, kaip 
būtų galima ką nors daugiau ir 
grei tai la imėt i . J ie abu — 
didžiausi idealistai — sutarė kuo 
greičiau grįžti į Lietuvą, nes abu 
tikėjo Lietuvos išsilaisvinimu ir 
tuo, kad gali kilti naujas karas 
tarp Vakarų ir Rytų. 

1950 m. spalio 3 d. čekų lakūnų 
vairuojamas dvimotoris lėktuvas 
skraidino į Lietuvą partizanus 
Juozą Lukšą, B. Trumpį ir K. 
Širvį. Jau lėktuve buvęs Juli
jonas Būtėnas buvo grąžintas 
atgal į bazę. 

Laimingai pasiekęs Lietuvą, 
Juozas Lukša tuojau parašė 
laišką Julijonui Būtėnui, kad jis, 
Būtėnas, čia, Lietuvoje, labai 
reikalingas ir laukiamas. Juli
jonas jau buvo tvirtai apsispren
dęs ir nė kiek neabejojo, o tik 
laukė progos išvykti į Lietuvą. 

Dienraštis Tiesa (1992 m. 
gegužės 7 d. Nr. 88) rašė: „1951 
m. balandžio 19 d. į pavergtą Lie
tuvą grįžo du sūnūs: Jonas Ku
kauskas Gardenis ir Julijonas 
Būtėnas-Strėva. Deja, pirmasis jų 
buvo silpnadvasis ir tapo iš
daviku. Jis padėjo įvilkti į 
KGB spąstus* Juozą Lukšą-Dau
mantą". 

Taip jau buvo lemta, kad Juli
jonui į Lietuvą teko sugrįžti su 
išdaviku Jonu Kukausku, kurio 
atsiminimuose,Likimo išbandy
mai" (prisiminimai paskelbti 

Dile Gėlaitė 

„Mes dirbdavom trys" — (U kairės) Julijonas Būtėnas, Juozas Gruzdąs, 
alėja 3b, 1936 metų birželio mėnuo. 

Stasys Urbas. Kaunas, Laisvės 

1992 m. gegužės 13 d. Tiesoje Nr. 
92 ir kt.) rašoma, kad jau 1951 m. 
balandžio 19 d. anksti rytą jie, 
stengdamiesi nutraukti ant pu
šies pakibusį parašiutą, išgirdo 
dviejų besikalbančių vyrų balsus. 
Matyt, pastebėję parašiutą, vyrai 
greitai nutilo ir dingo, o K ūkaus 
kas su Julijonu turėjo ieškoti 
saugesnės vietovės. Dar aštuo
nias paras jie braidžiojo po balas 
ir miškus, kol surado jiems nuro
dytą ryšininką Viržaitį. Čia bai
gėsi jų kelionė nežinomais takais, 
nes Viržaitis suvedė juos su par
tizanais. Juos atpažinę, par-

Otizanai nuvedė į jiems skirtą 
bunkerį, jų vadinamą žeminę, ir 
pažadėjo pranešti Juozui Luk-» 
šai-Daumantui. 

Dar kelios savaitės praėjo 
. žeminėje, belaukiant žinių iš 

Lukšos. Vieną naktį pas juos ap
sinakvojo partizanas Beržas — P. 
Jurkšaitis, Jonas Kukauskas, ta
riamai per naktį nemiegojęs, 
išgirdo sunkvežimių burzgimą ir, 

atsargiai pakėlęs žeminės dangtį, 
pamatė daug enkavedistų, apsu
pančių šią žeminę. Tuojau paža
dinęs visus vyrus, Beržas pasakė, 
kad bandys prasiveržti. 

Jis su automatu rankose pir
mas iššoko iš žeminės, dar spėjo 
iššauti kelis šūvius, bet kito 
automato serija jį tuoj pat 
nutildė. Antras išlipo Julijonas, 
nebandęs nei šauti , iškėlęs 
kumščius, suriko ir įslydo atgal į 
žeminę, dar spėjęs sušukti: „Aš 
sužeistas!" Kaip teigia Jonas 
Kukauskas, jis patarė Julijonui 
nusišauti, bet išgirdęs: „Nega
liu". Jonas Kukauskas savo at
siminimuose rašo: „Prišokau ar-

• čiau ir sukandęs dantis iš savo 
pistoleto suvariau visą apkabą į 
bendražygį". Vėliau jis tariamai 
ieškojęs kitos apkabos, bet sura
dęs nuodų piliulę ir perkandęs ją, 
tačiau nuodai neveikė. Pagal kitų 
versiją, Julijonui įsmukus į 
slėptuvę, eilinis karys atidarė 
slėptuvės dangtį, o kitas karys 

įmetė į slėptuvę granatą. Nuaidė
jus sprogimui, kagėbistai iš slėp
tuvės ištraukė Julijono Būtėno 
lavoną ir apsvaigintą Joną 
Kukauską. 

Jono Kukausko atsiminimai 
dėl neobjektyvumo ir netei
singumo neturi jokios reikšmės ir 
rašyti, tik norint išsiteisinti ir 
pabrėžti savo paties reikšmingu
mą bei savo „svarbius darbus". 

Pr i ta r iu žurnalisto Juozo 
Vitėno minčiai (Į laisvę Nr. 122, 
1995) bent šiais - 1996 - sukak
tuviniais metais kuo plačiau 
paminėti Julijono Būtėno 45 
metų mirties sukaktį. Be minėtų 
memorialinių lentų, kurios bus 
pritvirtintos prie llakuvos gim
nazijos pastato, dar reikėtų tokios 
pat atminimo lentos ir prie 
Joniškėlio vidurinės mokyklos, 
kur Julijonas pradėjo mokytis. 
Jei būtų galimybė, reikėtų 
pastatyti kryžių Dovydų kaimo 
kapinėse ir Julijono žuvimo 
vietoje. 

Lietuva ir išeivija, 
dairantis į 21 amžių 

atstūmė vyresnio amžiaus vei- rusams. Mus naudojo šaltojo 
kėjai. Jaunimas nepriėmė vy- karo propagandai ir pasitenkin-
resniųjų perduodamo Lietuvos^davome Vakarų valstybių užti-
jvaizdžio, bet talkininkavo ko- krinimu, kad jos nepripažįsta 

Kovo mėnesį Toronte (Kana
doje) vyko svarstytas apie išei
vijos šių dienų veiklą, ryšius su 
Lietuva ir kaip dalykais keisis 
sulaukus 21-ojo šimtmečio. 
V. Kulnys priminė, kad pusę 

amžiaus išgyvenome didelių 
įvykių pasekmes. Lietuva buvo 
okupuota, vyko pasaulinis ka
ras, daugelis mūsų atsidūrėme 
užjūriuose, Lietuva vėl atstatė 
nepriklausomybę. Lietuvoje 
pastebimas nusivylimas, ma
tant smunkančia ekonomiją, 
klestintį nusikalstamumą, o 
išeivija yra nustebinta, kad 
kompartija vėl valdo Lietuvą. 
J is kvietė pasvars tyt i apie 
Lietuvos ir išeivijos ateitį. 

Prof. R. Vaštokas pateikė 
Jungtinių Tautų gyvenimo ly
gio nustatymo rezultatus. Iš 174 
valstybių pirmoje vietoje eina 
Kanada, Lietuva įskaičiuojama 
71, Latvija - 48, o Estija - 43 
vietoje. Lietuvoje yra žemes
nė gyvenimo t rukmė, didesnis 
mirštamumas, negu gimimų 
skaičius. Prekių ir paslaugų 
kainos netoli pasaulinių, o 
uždarbiai arti skurdo ribos. De
ja, n u s i k a l t i m ų skaičiumi 
Lietuva yra tarp pirmaujančių. 
Su Kanada neįmanoma net 
lygint i , nes t a i t u r t i ngas 
k r a š t a s , beveik 200 metų 
nematė karo, nebuvo okupacijų 
ir demokratija jau įsisenėjusi. 

Išeivija į Lietuvą nesirengia 
grįžti, nes nenori geresnių gyve
nimo sąlygų keisti į blogesnes, 
o būtų Lietuvai iš to nauda. 
Kadangi vyresnioji karta nesi
rengia grįžti, tai jų pareiga būtų 
paremti Lietuvos jaunimą, ku
ris bus krašto ateitis, o išeivijai 

tai būtų naudingas investavi
mas. Reikėtų įkurti „Lietuvos 
ateities fondą", kuris remtų 
mokslą, švietimą, jaunimo to-
bulinimąsi. 

Kanados lietuviai daug pagel
bėjo Lietuvai sunkiausiu laiku. 
Klibino Kanados valdžią, rėmė 
Sąjūdį, siuntė įrangas, pinigus 
ir asmeniškus siuntinius. 

voje prieš okupantą ir džiaugėsi 
Lietuvai atstačius nepriklau
somybę. 

Kaip mūsų karta, atvykusi į 
Kanadą, nepritapo prie anks
čiau čia atsikėlusių, taip ir šių 
dienų naujai atvykę laikosi 
nuošaliai. Gal dėl to, kad yra 
išaugę aplinkoje, kur visi turėjo 
vienodai galvoti, laikytis komu
nistinės moralės ir būti kraštu-

Prof. V. Samonis priminė, n tiniais materialistais. Kai kas 
kad Lietuva yra geografinis 
Europos centras, bet, pagal 
politikus, tai — Rytų Europa. Iš 
tikro ta i yra slenkstis tarp Rytų 
ir Vakarų. Per Lietuvą keliau
ja prekės ir tas neša pelną. 

Rusija išgyveno permainų 
laikotarpį, dar vis nori atstatyti 
buvusią sovietinę imperiją. Tas 
nepastovumas Rusijoje gąsdina 
žmones. Ieškoma saugumo, bel
džiantis į Europos Bendruome-

siūlo bendruomenei keisti veik
lą, bet nereikia užmiršti, kad 
Lietuvai pavojai nesumažėjo, 
tad reikia budėti. Ir 1918 m. 
užsienio lietuviai, nepaisant jų 
politinių pažiūrų, sutartinai 
rėmė kraštą. 

Vis dėlto, laikui bėgant, kai 
kas turės keistis. Atsiradus 
daugeliui mišrių šeimų, suma
žėjo lietuvių kalbos vartojimas 
ir mažose vietovėse veikla silps-

rusiškos okupacijos, bet, atsta
čius nepriklausomybę, delsė ją . 
pripažinti. Dabar Lietuvoje so
vietinio gyvenimo būdą išstu
mia Vakarų pasaulio vartotojiš
kos visuomenės papročiai. 

Kalbant apie lietuvių kūrybi
nes galias, tiek Lietuvoje, tiek 
užjūryje turime asmenų, kurie 
savo darbais yra pelnę tarptau
tinį pripažinimą. Dažnai mums 
prikiša bendradarbiavimą su 
vokiečiais, bet istorija mini 
lietuvių ilgas kovas su kryžiuo
čiais, o naujais laikais — 1935 
m. vykusį nacių teismą. (Nepri
kiša rusams dėl Stalino ir Hit
lerio broliavimosi — B.S.) I ka-

Dismorfo fobija 
Liai 

Akinius ji užsidėdavo nusisukus, lyg 
slėpdamasi nuo veidrodžio. Taip daug lengviau 
jai būdavo. Nereikėdavo savęs matyti. Bet nuo 
veidrodžio ne visada galėdavo ji pabėgti. Į jį vis 
dėlto reikėdavo pažiūrėti, išblaškant savo 
veide miego žymes ir paruošiant jį dienos laiko
tarpiui. Tačiau be akinių ji save matydavo ne
aiškiai, lyg pro miglas, kurios gailestingai 
slėpė taip baisiai į jos sąmonę įsirėžusi savo 
veido vaizdą. Buvojai koktu net pagalvoti apie 
bene slegiančius, nudribusius ant blakstienų 
ir beveik akis uždengiančius vokelius, apie 
beveik jaučiamus nuo žandikaulių lyg atsi
kabinusius ir smunkančius veidelius, apie 
kone apčiuopiamus nuo lūpų besiliejančius 
vertikalių raukšlių spindulėlius nosies ir 
smakro kryptimis. 

Nusipraususi veidą, užsišukuodavo ant 
kaktos tankius tamsius plaukus, ant nosies 
užsidėdavo stambius, juodais rėmais akinius, 
apsirengdavo palaida bliuskute ir apsi
segdavo ilgu, nutįsusiu sijonu. Ir tik tada ji 
ryždavosi iš namų išeiti. Taip apsišarvavusi 
nuo grasinančio pasaulio, kuriame ją gąsdinda
vo žmonių žvilgsniai, ji jautėsi saugi. „Teisybė", 
galvodavo ji, „gali ir save žmogus paslėpti." 
Taip ji save guosdavo, kada ji važiuodavo žiū 
rinėtis ir rinktis kuo labiau neišduodančių 
figūros drabužių. 

Taip save paslėpusi plačiuose drabužiuose 
ir glūdinti už tankių, tamsių plaukų ir stam-
biarėmių akinių, išlipo ji iš lėktuvo ir atsirado 
vienoje gražioje Karibų jūros saloje. Čia — 
Karukėroje, arba gražiųjų vandenų saloje, šių 
dienų prancūzų Guadelupėje — žaliai mėlynas 
vanduo gaivino jos pavargusį kūną ir šviesi 
saulė blaškė jos dvasios šešėlius. O kur tik ji 
eina — vis muzika. Per pietus groja geležinis 
orkestras, vakarienės metu salos liaudies rit
mai akompanuoja vietinį baletą, o dar vėliau 
iš diskotekos veržte veržiasi šokių muzika ir 
kvieste ją kviečia. 

Ten visi šoka. Šoka, grojant tarptautinei 
diskotekos muzikai, šoka, palydint ir 
vietiniams siūbuojantiems „zuok'ams", ir 
anglų salų sudrimbančiom „reggae". Šoka, 
sukasi, juokiasi poros ir pavieniai žmonės. Visi 
jie tokie gražūs: vaikinai šaunūs, merginos gra
cingos su miniukėmis ir ilgais blondiniais 
dryžiais nublizgintais plaukais. 

Blyksi diskotekinės šviesos, šokėjus kart
kartėm apšviečia, pagauna akimirksninę jų 
judesių dalį ir sudaro visai kitokį, visai 
nepažįstamą vizinį pasaulį. Kitos šviesos 
atsimuša į baltas spalvas ir paverčia tai 
marškinius, tai sukneles, tai kokius jų 
taškučius, dryželius ar kitokius margumus į 
šviečiančius, lyg nežemiškus drabužius. Tar
pais nuo grindų pakyla kvepiantys dūmai ir 

Šokėjai pasijunta kitoje, debesuotoje sferoje. 
Ten, tarp tų šokėjų, šoka ir ji. Šoka j i ir 

nebejunta savo stambiarėmių akinių, savo 
kaktą slegiančių tamsių plaukų ir apie savo 
kojas kabančių ilgų nutįsusių drabužių. 

Tačiau tame pasakiškame pasaulyje, tarp 
vertikalių lempučių eilių, įstatyti nuo lubų iki 
grindų ir siauri, ilgi veidrodžiai. Ir jai 
besisukant jos žvilgsnis krenta ant tų veid
rodžių ir jie ją jai atspindi. 

»'• — Negali būti! Argi ten ai? — išsigąsta ji. 
Dabar bailiai, bet su ryžtu ieško savo at

spindžio, kad galėtų pasitikrinti, kad galėtų 
paneigti, kad galėtų pasiguosti, kad ta, kuria 
ji matė, ne ji, ne ta su tais stambiarėmiais aki
niais, ne ta su tamsiais kaktą dengiančiais 
plaukais, ne ta su ilgais nutįsusiais drabužiais. 
Bet ir vėl ta pati pasirodo veidrodyje. Ir šiurpas 
visa nugara perbėga ją. 

Tai aš! — nustato ji. 
Ir iš tos muzikos, i i tų blyksinčių šviesų, i i 

tų kvepiančių dūmų pasaulio staiga pasijunta 
ji išblokšta. Ir jos t ik vienas noras: kuo grei
čiausiai į kambarį, bėgti, bėgti! Visos jos psi
chinės ir fizinės jėgos susimobilizuoja. Bet dar 

' \ reikia palaukti bent šio šokio pabaigos, nepa
likti šokių estradoje stovinčio vieno savo part
nerio. Ir reikia čia, tarp tų visa atspindinčių 
veidrodžių, dar jai šokti! 

—'Kad tik greičiau pasibaigtų sis šokis! Pa
leiskite mane i i čia! Paleiskite! — tyliai 
šaukia ji visa savo būtybe. 

Galų gale muzika pasikeičia ir tas lyg am-
• žinąs šokis pasibaigia. 
Į — Aš jau einu, sudiev! — nuo partnerio 
\ toldama sako ji. 
j — Neikite, dar anksti, dar pašoksime, — 

kalbina jis ją. 
Bet ji jau beveik prie durų. 
— Palaukite... bent pasakykite, kada t e 

ateisite? Kada vėl teksime? — nepasiduoda jis. 
— Šeštadienį ateisiu ir teksime, — nei to 

norėdama, nei taip galvodama, sako ji, kad tik 
v kuo greičiau galėtų ji ištrūkti. 

Prie durų sustabdo ja kitas šokėjas. Ir jis 
taip pat kviečia ją šokti, o jai atsisakius, 
klausia, kada ji vėl ateisianti. 

— Šeštadienį, šeštadienį, — beveik be žado 
vėl ji kartoja. 

Už durų ir vėl stovintis vaikinas: 
— Ai taip norėčiau su Jumis patekti. Gal 

vėl kada ateisite? 
O ji jau beveik pro ašaras: 
— Šeštadienį! Ir teksime! Šoksime! 
Pabėgti, pabėgti, kuo greičiausiai pabėgti! 

Ir tą savo skubotumą šypsena slėps, bent iki 
savo kambario durų. O jas užsidarius nusiims 
akinius ir bus išsigelbėjus nuo tują matančių 
akių. 

rą įstojusi JAV tiekė vokiečių 
karo pramonei metalus ir maši
nas. JAV neįsileido žydų pabė
gėlių laivų, o Lietuvoje rado 
laikiną prieglobstį 15,000 žydų, 
kuriems buvo padėta išvykti į 
Vakarus. Didžioji JAV spauda 
dažaai išpučia lietuvių nusikal
timus ir stengiasi užmiršti, kiek 
Lietuvoje buvo žydų išgelbėta. 

Prof. V. Samonis, atsakyda
mas į klausima, sakė, kad i i 
Lietuvos neišvažiuos tūkstan
čiai, nes Vakarai jų nepriims. 
Prof. R. Vaštokas teigė, kad 
nebūtina visiems gyventi Lietu
voje. 50 metų sovietinio paliki
mo neina pakeisti per 5 metus. 

B. Standžia 

nės ir NATO duris. RusijaiA ta. Gal naujai atvykusieji susti-
susitvarkius, Lietuvos geografi
nė ta rp rytų ir vakarų padėtis 
gali būti tarptautinėje prekybo
je naudinga. 

A. Vaičiūnas, Kanados Lie-

prins veiklą. Dar veikia šešta
dieninės mokyklos, yra parapi
jos, jaunimo organizacijos, vyks
ta stovyklos, šokama dainuoja 
ma, tai ir yra bendruomenės 

tuvių Bendruomenės p i rmin in" veikla. 
kas, priminė, kad bendruomenė 
ir išeivija yra ne tas pats. Tik 
maža Kanados lietuvių dalis yra 
išeiviai, visi kiti yra pabėgėliai. 
Ir jaunimas nėra išeiviai. Ben
druomenės užduotis yra išlaiky
ti lietuvybę, puoselėti tautinę 
kultūrą ir padėti Lietuvai. 

Pradžioje bendruomenės veik
la nebuvo lengva, nes visiems 
reikėjo įsikurti, auginti vaikus 
ir jungti įvairių pažiūrų žmo
nes. Dabar ir veikiama, ir 
kartu pramogaujama. Jaunimą 
nuo bendruomenės savo kritika 
ir nenoru priimti naujų įdėjų 

Lietuva mums visiems yra 
viena. Ji turi mokytis iš savo 
klaidų ir toliau vystyti demo
kratiją. 50 okupacijos metų ne 
vieną suluošino. Reikia tikėtis, 
kad ateityje Lietuvos ir išeivijos 
jaunimas labiau supras vieni 
kitus ir suartos 

G. Procuta kalbėjo, kad ir 
lietuviai davė savo įnašą į pa
saulinę kultūrą. Taip pat aptarė 
Vakarų šalių politikos nenuo 
seklumus. Didieji kraštai, jų 
tarpe ir JAV, žiūri tik savo 
interesų. Lietuva po Antrojo pa
saulinio karo buvo pavesta 

Svnmtybu IJetuvivi ir i«eįv 
4 d Čiurlionio Kalorijoj*-. 

tjo.. santykių Irma klausosi Ateiti** savaitgalio dalyviai IMS m. lapkričio 
Jaunimo rrntrr. Čikagoje. 

Jono Kuprio nuotrauka 

Išeivijos 
dabartinė 

prasmė 
(Atkerta ii 1 psl.) 

Per du mėnesius Lietuvoje su
tikau nemaža užsienio lietuvių. Ii 
to, ką jie veikia, būtų galima 
maždaug įsivaizduoti, kokius 
asmeniškus įsipareigojimus išei
viai vykdo Lietuvai. Asmeniikai 
susitikau: 

Ginte DamuaVyte, Lietuvos dip
lomatinės tarnybos nare, kuri 
vyko į Kiniją atstovauti Lietuvai 
Pasaulio moterų kongrese konfe
rencijoje. Pasikalbėjimams buvo 
sustojusi Lietuvoje; 

Ponią Vaitiekūniene ii Aust
ralijos, kuri atvežė Australijos 
lietuvių katalikių moterų para
mą kai kuriems Lietuvos laikraš
čiams ir gal dar kam; 

Inžinierių Kęstuti Stranką, 
kuris atgavo tėvų ūkį netoli Lau
kuvos, įsigijo technika (trys dide
li traktoriai), ir atrodo kaip Ro
binzonas, moderniškai veda ūki 
ir stebina žemaičius; 

Vytą Gruodi iŠ Kanados, ALF 
direktorių; 

Raimondą SidrL USAID; 
Dr. Kast AmbrosnHL stebėjusį 

veiklą, kuria domiai LFB; 
Profesorius - dr. Bronių Vai

keli, dr. Justiną Plkftną, dr. 
Keetutt SkrapekelL dėstančius 

(Nukelta į 3 psl.) 
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Tarsi atostogos sename kaime 
P R A N A S VISVYDAS 

Vienos italu operos kritikas 
rašė: „Scenoje kaimiečių gyveni
mas yra belaikis (timeless)". Tai 
tiesa, žiūrėdamas visada matai 
pačias pagrindines žmonių ben
dravimo apraiškas. 

0 tose apraiškose — pilnas 
kluonas siužetų komedijai. Tuo 
įsitikino Los Angeles lietuviai, 
balandžio 20-21 dienomis atėję i 
garsinga Šv. Kazimiero parapijos 
sale ir pamatę Julijos Žymantie
nės-Žemaitės dviveiksmę komedi
ją „Mūsų gerasis", kurią suvaidi
no nepailstantis Los Angeles Dra
mos sambūris. Kai kas stebėjosi: 
ir vėl Žemaitė? Juk prieš kelias 
savaites kita aktorių sudėtis 
vaidino „Trys mylimas". Taip — 
Žemaitė! Ji žemiškai gyva, dina
miška. Jaunimas mėgsta jos 
suręstas tiesmukas situacijas, o* 
žiūrovai jaučiasi sočiai palinks
minti. Lyg paatostogavę sename 
kaime. 

Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto išleistoje knygoje (1972) 
šitaip Žemaitę prisiminė Jonas 
Strazdas, vaidinęs apsimetėlį 
„Mūsų gerąjį" Vilniuje 1912 
metais: „Po vaidinimo Žemaitė, 
visa švytėdama, atėjo į užkulisį ir 
kaip motina vaikus mus išbučia
vo.; 'GerJ, gera, vaikeliai!' O man, 
gerajam Zenonui, glostydama 
veidą, pridūrė: 'Gera nudūdi, 
Zenuk. Tu tikra mergininką' ". 

Pasak Strazdo, šioji komedija 
buvo suvaidinta jau Kybartuose 
1906 metais. Tada „Virbalio 
kunigas A. išspausdintame Prū
suose pamflete mus iškoneveikė 
bedieviais." 

O daftor salėje dviejų garbingų 
prelatų portretai nekoneveikė, 
bet laimino vaidintojų triūsą. 
Tikriausiai, jei Žemaitė būtų 
mūsų tarpe, ji nueitų pagirti 
dabartinį Zenoną — Aurių Jarą 
šūną. Savo oria išglostyta 
laikysena jis gerai „nudavė" į 
kunigų luomą „kopiantį" jaunuo
lį. Menkiau jam sekėsi suvaidin
ti „staigų" susirgimą (nuo mono-^ kaimietės. Haroldas Mockus — 
polinės). Bet atsigavo vyras an- lėto, geraširdžio, sumanaus ūki-

Los Angele* Dramos sambūris balandžio 20-21 dienomis Šv. Kazimiera parapijos salėje. Los Angeles, 
pastatė Julijos Žymantienės-Žemaitės komediją ..Mūsų gerasis". Scenoje ii spektaklio matyti: (ii 
kaires) Adrija Karaliūte (Vėdariu dukra Marytė), Jūratė Venckiene (motina Vėdarienė), Auris Jara-
iunas (sūnus Zenonas), Povilas Pakuckas (kaimo jaunuolis Peliukas), Aidas Kuolas (kaimo jaunuolis 
Stasiukas) ir Haroldas Mockus (tėvas Vėdaris). 

Scena ii Žemaitės „Mūsų gerojo": (iš kairė») Adrija Karaliūte (Marytė), Daina ZemaitaKytė (samdinė 
mergina Barbytė), Auris Jaraiūnas (Zenonas). 

Išeivijos 
dabartinė 
prasmė 
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Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune; 

Dr. Vytautą Bieliauską, pre
zidento Brazausko patarėją, kuris 
pasiruošęs grįžti į Ameriką; 

Dainą Kojelytę, tyliai stam
biomis sumomis remiančią gerus 
tikslus Lietuvoje; 

Liną Kojelį, kurio įkurtas ir 
vedamas JAV-Baltijos fondas 
vykdo ilgalaikes programas de
mokratijai Lietuvoje atkurti ir 
įtvirtinti; toje viekloje dalyvauja 
ir Gintė Damušytė; 

Audronę Pakštienę iš Wa-
shington'o. 

Asmeniškai nesutikau, bet 
maždaug tuo pačiu laiku Lietu
voje buvo šie asmenys. Su jais 
prasilenkiau: 

Dr. Rožė Šomkaitė, kurios 
dosnią ranką realiai jaučia Lietu
vos katalikiškos mokyklos; 

Dainora Juozapavičiūtė iš 
Kanados, Kanados valdžios kon
sultantė remti smulkųjį verslą 
Lietuvoje; 

Dr. Vytautas Dambrava, Lie
tuvos ambasadorius Venezueloje, 
dabar jau Kolumbijoje, kurį Lie
tuvoje kuo labiau pažįsta, tuo 
daugiau pamilsta; 

Dr. Juozas Kazickas, komuni
kacijos Lietuvoje technologiją ke
liąs į pasaulinį lygį. 

Vienoje aikštėje vakare prasi
lenkiau su vienu ateitininku 
- nmos palikuoniu, itin elegan-
tskai pasipuošusiu „kultūrinio 

bendradarbiavimo" anais laikais 
šalininku, kuris veda sėkmingą 
legalų biznį Lietuvoje ne pirmo 
reikalingumo prekėmis. 

Iš to, ką patyriau, darau tokią 
išvadą; 

Individualūs išeiviai Lietuvai 
padeda vieni įvairiom formom ją 
paremdami finansais ir idėjomis, 
kiti patardami; kai kas stengiasi 
Lietuvoje pralobti, įgyti politinės 
įtakos, dar kiti — sukompromi 

Algis Jakštas 
Švenčionėliai 

„Išmintis" 

r "- — 
trame veiksme besimeilikauda 
mas prie Barbytės — Dainos Že-
maitaitytės. Šioji pasireiškė 
scenoje su jai įprastu vitališkumu 
bei žavesiu. 

Komedija prasideda pokalbiu 
taip ūkininkų Vėdario ir Vėda-
rienės apie sūnų Zenoną, kažko
dėl per ilgai užsibuvusį miestely
je. Vėdarienė — Jūratė Venckie
nė jį godote godoja, kaip būsimą 
kunigėlį, o tėvui Vėdariui — 
Haroldui Mockui Zenukas tėra 
tik išpaikintas mergininkas. Abu 
aktoriai sukūrė įtikimus charak
terius. Jūratė Venckienė — 
smarkios, aikštingos, neatlaidžios 

ninko, pritariančio jaunimo pa 
silinksminimui jo troboje. 

Čia ir susiožiuoja priešingybės. 
Vėdarienė neleidžia kelti vaka
ruškų. Vėdarių vaikai, jų kaimy
nai draugai ir samdoma mergaitė 
Barbytė, tėvams rankas bučiuo
dami, labai prašo. "Poniškai išsi 

rio kortavimas su bajoriškai juo- * 
'kingu ūsuotu kaimynu Košių — 
Aloyzu Pečiulių. Ar Vėdarienės 
raguotas įtūžis, kai ji su šluota 
varo lauk įsišokusį jaunimą su 
muzikantu ir netyčia užvožia' 

„ savo „šventuoliui" Zenonui per 
galvą. Ar tas ūmus pagiriojančio 
Zenono, rūgštaus pieno prisi-

susirgimas. 

kaujasi Barbytei. Sutrukdo t u o t i idėJmius « " • priešininkus 
- • ir t.t. Žinoma, mačiau nedidelį 

W1. valgiusio, staigus 
pustęs Zenonas, sugrįžęs su" Motinai jo liga — uždegimas, o 
didoka raudonu viršeliu knyga . Zenono seseriai Marytei — Adri-
rankoje, motinai pritaria: „Ne, 
šokti trankytis neleisiu..." 

Nepasakosiu, kaip viskas po to 
susiklosto. Tegaliu pridurti, kad 

»tiek pirmo, tiek antro veiksmo 
eiga yra pertekusi komiškomis 
mizanscenomis. Kad ir tas Veda 

jai Karaliūtei: „tai čia ir uždegi
mas, kaip bravoras dvokia." 

Antras veiksmas, jau kamaro
je, sklidinas jaunimo žaidimų, 
dainavimo, šokių. Komedija 
tvinsta lyg pavasario upė. Zeno
nas, staigiai „pagijęs", meili-

beldimasis į duris. Reikia slėptis 
skrynioj. Pas Barbytę atbėgę 
draugai sėdasi ant skrynios. 
Pažadinti, ateina motina ir tėvas. 
Zenonas dūsta. Nieko nelieka, tik, 
lįsti lauk. Kokia staigmena! Visi. 

'mato Zenoną be kaukės. Ką. 
" daryti? Tik šokti, muzikantui —r-
Česlovui Geštautui smagiai gro
jant. Beveik muzikinė komedija! 

Seniai bemačiau taip šau-* 
* niai, entuziastingai vaidinan

čius jaunus žmones. Kai kurie 
yra baigę parapijos lituanistinę 
mokyklą. Itin patiko natūrali 
Adrijos Karaliūtės vaidyba 

išeivijos su Lietuva bendradar
biavimo sektorių, bet manau, kad 
jis charakteringas to bendradar-
oiavimo visumai. 

Krikščioniškos dvasios Lietu
vos atgaivinimo misiją vykdo 
iteitininkai ir katalikiškos mo

kyklos. Dr. Arvydo Žygo rolė da
bartinėje Lietuvoje prilygsta pro
fesoriaus Prano Dovydaičio po 
Pirmojo pasaulinio karo. 

Daugiau rūpesčių turėtų kelti 
mūsų bendrinių organizacijų 
Lietuvai teikiama pagalba ar tos 
pagalbos stoka. Ten yra tokių 

U V UCa* 

Stebėjausi ir kitais, daug P™blemų, kurios reikalauja 
žadančiais scenai. Oliuką vaidino ""teiktinu, pastangų. Individai 
Andrius Ragauskas. Kupraitę- d a u * ****** »•*»!»• N o r i u 

VilijaSekaitė.Peliuką-Povilas..P»»inėti bent kelias tokias 
Pakuckas, Stasiuką - Aidas P^į jJU*. 
Kuolas. Visi smagiai judėjo, bėrė 

Daiva Markelytė 

Čia taip anksti sutemsta. 
Pirmom keliom minutėm prieblandos 
žemė sustoja ir nurimsta. 
Gali girdėt — kvėpuoja smėlis. 

Aš mėginau ir man nesisekė 
Tau aprašyti, mano motina, 
dingstantį mėlį ir lūžtantį purpurą, 
kurie išdyla kaip sapnai šitam blyškiam danguj, 
tą tylą, po to, kai ta tyla numiršta. 

Mano raidės, mano hieroglifiški keverzojimai 
ant popieriaus, plono kaip plėvė, 
tegali tau tik šitą pasakyti: 
man gerai. 
Naktim vėjas bloškia mūsų namo sienas. 
Aš sapnuoju sniegą. 

Tavo veidas man rodosi 
skaidrus ir nebylus, 
kaip žiemos rytai, 
jis traukiasi, degdamas 
kaip dykumos saulė. 

Saudi Arabija 
1986 metų ruduo 

.-J 

šoko, 

1. Mokyklose iki šiol dar tebe
vartojami sovietiniai vadovėliai 
ir tebevyrauja sovietinė dvasia; 

2. Depolitizacijos politika mo
kyklose; 

3. Rezistencinio palikimo rinki
mas, saugojimas, skelbimas; 

4. Tikrai laisvos demokratinės, 

žodžius kaip žirnius, 
dainavo, žiedą dalino. 

Tiesiog nežinau, kaip režisie
riui Algimantui Žemaitaičiui 
pavyko į šį žemaitišką spektaklį 
pritraukti tiek žvalaus, gabaus 
jaunimėlio. Tam jis turi magišką* 
lazdelę. Ir pedagogo kantrybę..- tamsių jėgų nevaldomos spaudos 
Jei prikiščiau, tai tik dėl pokalbių b Q k l ė A l d ° n a Žemaitytė pati, 
tempo. Ypač pirmame veiksme. a t r o d o ****> » v l 8 a atnaujinti 
buvo jaučiamas per didelis skubė- Kristuje" šūkį ir „pilnutinės 
jimas, stoka pauzių. O vaidini- demokratijos" programą. Ji vie-
mas gi toks trumpas. Berods, š a i angažavo s a v o neeilinius ta-
tęsėsi tik valandą, įtraukus " l ent™ tas idėja skiepyti tautoje, 
pertrauką ^ t ar žinome, kokiomis sąly-

Programos lankstinuko šriftas « o m i s * d i r b a i r •* n « a i * a , ė s iš" 
šiek tiek per blyškus, papuoštas 

Kasa Dovydasneo*. paruošos! kostiumu* „Mūsų gerojo" spektakliui, spektaklio retisierius Algimantas 
Žemaitaitis h* Vincas Dovydaitis, Los Angeles Dramos sambūrio valdybos pirmininkas. 

ryškiais geometriškais ornamen
tais (Daina Žemaitaitytė). Sko
ningos dekoracijos ir apšvietimas 
— Algio Manto. Kaimietiško su
kirpimo drabužiai — Emos Dovy
daitienės. Baldai, ypač toji įs
pūdinga skrynia — Sauliaus 
Bagdono. Garsai ir muzika — 
Pauliaus Jasiukonio. Reklama — 
Vėjūnės Baltrušaitytės. Na. ir po 
visko, ,.vakaruškos" apatinėje 
salėje, su užkandžių derliumi ant 
stalų gabių šeimininkių triū 
sas. 

tverti? 
Ar aplamai mes žinome ir nori

me žinoti, kokiame pavojuje yra 
dešiniųjų spauda? Juk vienas po 
kito dešiniųjų laikraščiai krenta 
į Kanopliovo sterblę. Ar galime 
pasitenkinti žiūrovo role? Juk 
mums iš visos tautos teko relia
tyviai laimingiausia dalia. 

5. Visi žinome, kad Lietuva dar 
nėra teisinė valstybė. Visos vals
tybės mastu tebevyksta sovie
tinių politinių galių pakeitimas į 
ekonomines galias. Bet visame 
tame procese yra atskirų epizodų, 

j kuriuos išeivijos ekspertai, eko
nomistai ir teisininkai galėtų įsi 
terpti analizėmis ir patarimais. 
Esu susipažinęs bent paviršuti
niškai, su laisvųjų ekonominių 
zonų kūrimu Šiauliuose ir Klai
pėdoje, taip pat su Zoknių aerod
romo klausimais Vien kiek aš 
žinau, su LE2-is ten kuriasi ir 
Lietuvos valstybei pavojingos 
zonos. 

Opozicijos politikai mane įprašė 
veikti, kad JAV Kongresas pri 
imtųHCR51 Karaliaučiaus klau
simu rezoliuciją. Palengvėtu po
kalbiai su Rusija. Seimo narys 
Emanuelis Zingeris pasiryžęs 
kalbinti Amerikos žydu organi
zacijas, kad su Čekija, Vengrija, 
Slovakija rekomenduotu ir Balti
jos valstybes priimti ) NATO. Jis 
prašo JAV LB bendradarbiavimo. 

Visų tų problemų sprendimuo 
se aktyviai turėtų dalyvauti 
Lietuviu Bendruomene kartu su 
Lietuvių fondu ir Tautos fondu. 

Jei nesame tapę duoneliauto-
jais, turime rimtai su sau arti 
momis politinėmis jėgomis pla
nuoti artėjančių rinkimų strate 
giją. Esu įsitikinęs, kad Lietuvos 
politikai tokių pokalbių pagei 
dauja. 

Aldona Žemaitytė: 

Prisiminkim pirmuosius Lie
tuvos Atgimimo metus — 
1989-uosius, 1990 uosius, kai iš
važiuoti iš Lietuvos į užsienį dar 
reikėjo Maskvos leidimo ir vizų, 
bet jas buvo jau lengviau gauti. 
Tada puolė važiuoti tie, kurie Lie
tuvoje, vaizdžiai kalbant, pirmieji 
lipo „ant bačkos", šaukė apie ne
priklausomą Lietuvą. Pasakoja
ma, kad ir Arvydas Juozaitis tais 
laikais bent tris kartus per dieną 
išbėgdavo su trispalve į kiemą, 
pamojuodavo ja ir vėl dingdavo 
bute. Prisiminkit, kaip tuomet 
jus užplūdo galybė svečių iš Lie
tuvos, kaip jūs džiaugėtės jų at
vykimu, kaip globojot ir rėmėt 
juos. Ir prisiminkit, kaip paskui 
jūs nusivylėt šitais Juozaičiais ir 
jasukaitytėmis (tas dvi pavardes 
paminiu tarp kitko, čia tiktų ir 
kiti panašūs personažai), nes pa
aiškėjo, kad jų patriotizmas buvo 
suvaidintas. Kai kurie tų dienų 
veikėjai dabar visai nutilo, o kai 
kurie net ėmė veikti prieš Lietu 
vų. Gal jie tapo tiesiog aplin 

(Nukelta i 4 psl.) 
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Apie žvilgsnius iš vienos pusės 
R Ū T A BUDRYTĖ 

Truputį pavėluotai, bet noro 
čiau pasidalinti mintinas apie 
Balzeko Lietuvių kultūros muzie
juje tebevykstančią paroda 
„Smuggled art". Neketinu ap
rašinėti kūrinių, o juolab autorių. 
Neišmanau, galbūt Čikagoje Lie 
tuvos menininkai žinomi mažiau. 
bet man, vilnietei, įspūdinga 
buvo vien matyti tiek „gyvųjų 
klasikų" vienoje vietoje. 

Taigi būtų keista ir neprasmin 
ga (švelniai tariant) aptarinėti tų 
darbų, tarkim, gylį ar menine 
verte, nes jausčiausi besižarstanii 
pleonazmais: vanduo šlapias, o 
malkos medinės. Nežinau, ar jau 
rašomas vadovėlis apie aštuonių 
- devynių dešimtmečių lietuvių 
meną, bet, manau, visi tie dai
lininkai jame pasirodytu kaipo 
„enciklopediniai''. 

Norėčiau šiame tekste nieko 
teigti, nei postuluoti. Sunku 
jausti ne savo kartos dvasia. 
Bevelyčiau šiek tiek pasvarstyti, 
be to, pakankamai subjektyviai. 

Ne paslaptis, jog nusistovėjo 
atstumas tarp „čia" ir „ten". Pa 
saulėžiūros, mąstymo ir t.t.. ir 
pa n., atstumas. Tiek laiko tarpai 
skirtingose terpėse, tarpusavio 
supratimas sumenkėjo. Amerika 
„ten" įsivaizdavo (kai kas tebeisi 
vaizduoja) pasakų žeme. Ir at
virkščiai — tolimoji Tėvynė 
išeiviams liko svajonių šalimi, tik 
geležinio „tarybinio" kumščio 
prislėgta ir sutraiškyta. Ką gi, iš 
šalies viskas regis aštriau. Tačiau 
gal neverta priešinti „dipukų" su 
„tarybukais", juoda-balta. 
Visi žmonės — žmonės ir turi dau 
giau panašumų nei skirtumu 
Nors, be abejonės, skirtumai vi 
sada įdomesni. 

Gal pavadinimas „Smuggled 
Art" skamba per riebiai, bet ir 
pati paroda yra koncentratas, su 
traukiantis to laikotarpio Lietu 
vos neoficialiojo meno ryškiau 
sius bruožus. Vėliau, pasikeitus 
aplinkybėms, kai kurias spalvas 
romantiškai mėgsta sutirštinti 
(kaip kad visuomet būna). Skaus
mas, ironija; besipriešinančios 
sielos pranašumo tylus džiaugs 
mas; trūkumas, skatinantis per 
teklių — dvasinės brandos... Per 
aspera ad astrą. Visa tai tiesa ir 
visa tai gražūs žodžiai«Tačiau kai 
kurie niuansai neatrodo tokie 
pakylėti, greičiau žmogiški. O 
visa, kas žmogiška, anot Regi
manto Tamošaičio, yra šiek tiek 
juokinga. Turiu galvoje, tarkim. 
simbolių sureikšminirrą, temų — 
religinių, erotinių, t.y. veto temų 
„tarybinių" vertybių skalėje. 
Vėliau, kai „tapo leistina", jos 
tiek paplito, jog tapo nebeido 
mios. O anuomet gan ženkliai 
badė akis. Todėl ir kvepia 
uždrausto vaisiaus saldumu bei 
špygos laikymu kišenėje. 

Jei jau kalbam apie simbolius, 
tai egzodo mene jų dar gausiau 
Išlikimui reikalingi kertiniai 

Akrilis ant kartono, 27" x 18" 
Rūpintojėlis. 1988 

akmenys, nors šiuo atveju tai tik 
ženklai ... 

Žinoma, nelengva aprėpti visą, 
kad ir poros dešimtmečių, kad ir 
mažos šalies, dailę. ..Smuggled 
Art'" atspindi viena jos pusių. Jdo-

Portretas, 1987 
Aliejus ant drobės. 25" x 28" 

mesnę, pikantiškesnę. Bet — pa
roda žavinga. Nežinau, ką ji reiš
kia Amerikos lietuviams bei kita-
taučiams^«iano širdį nudžiugi
no ^ ^ R k a i . Tad — reveransai 
rengėjams. 

Leopoldas Surgailis Mu/iknntni, 1<WU 
T«»mprr:i «nt drobes. 't.V \ .V)" 

Išeivijos 
dabartinė 

prasmė 
(Atkelta iš 3 psl.) 

kybių, t.y. įsipareigojimų okupa
ciniams laikams, aukoms r) Tokių 
Atgimimo Lietuvoje buvo ne vie
na dešimtis, jų nenuoširdumą 
išduoda jų nenuoseklumas. Ap
maudu, kad jie taip lengvai jus 
apgavo ir kad jūs čia nepamatėte 
žmonių, kurie nebuvo rėksniai, 
nebuvo veikėjai, bet nuo pirmos 
Atgimimo valandos dirba Lietu
vos labui. Būtent tokie žmones 
turėjo nusipelnyti jūsų dėmesio ir 
prielankumo. 

Antroji banga pas jus atplūdo 
jau po Kovo 11 osios, pradedant 
Prunskiene ir baigiant įvairių 
žinybų valdininkėliais ar įta-tinų 
firmų verslininkėliais. Ir jiems 
pirmiausia magėjo pasirūpinti 
savimi, o ne Lietuva, ir jie šian
dien kažkur pradingę, t.y. Lietu
va nemato jų veiklos tautai ir 
valstybei. 

Pagaliau iki šiol nesibaigia 
srautas ieškančių lengvo pratur
tėjimo kelių. Tai, matyt, jauni 
žmonės. Vieni jų nori, kad ir 
nelegaliai gyvendami, greit užsi
dirbti, kiti tiesiog plėšikauja, 
vagiliauja, apgaudinėja lengva
tikius tautiečius, atsiduria net 
kalėjime. Tai yra Lietuvos gėda. 
Ir jiems tikriausiai gėda prieš 
Amerikos visuomenę, kad šian
dieninei Lietuvai atstovauja 
tokie žmonės. O išeivijai, jos 
likimui ir išlikimui labai svarbu, 
kokia bus naujausioji emigracijos 
banga, ką ji duos lietuvybei iš
laikyti. 

Kaip suprantu, pokario emi
grantų, t.y. bėglių nuo sovietinės 
okupacijos, santykiai su prieš
kario emigracija nebuvo itin 
glaudūs. Požiūrio į daugelį lie
tuvybės puoselėjimo dalykų skir
tumą, matyt, didino nevienodas 
mentaliteto lygis tų, kurie buvo 
iškilesni senojoje ir pokarinėje 
lietuvybės akcijoje. Logiškai mąs
tant, Atgimimo laikų Lietuvos 
emigracija turėtų būti versmė, 
kuri atnaujintų ir sustiprintų 
lietuvišką veikimą, pristabdytų 
nutautimą, spartėjantį sulig 
kiekviena nauja išeivijos gene
racija. 

Bet ar ji gali būti versmė, kai 
yra tokia, kokia šiandien pasie
kia Ameriką? Juk jai turbūt ma
žiausiai rūpi lietuvybės išlai
kymo reikalai? Gal reikia kons
truktyvios programos, kaip iš 
Lietuvos į Ameriką pritraukti 
kultūros — mokslo, meno, švie
timo, spaudos — darbuotojų, kad 
jie natūral ia i įsilietų į jau 
esančias organizacijas ir nekurtų 
naujų, nekonfrontuotų su seno
siomis? Matyt, tai daryti reiktų 
pagal susitarimą ne tik tarp išei
vijos organizacijų ir Lietuvos vy
riausybės, bet ir Amerikos vy 
riausybės. 

Antras labai svarbus momen
tas — kitu lygiu, negu iki šiol. 
teikiama intelektualioji ir mate 
rialinė išeivijos parama Lietuvai. 
Man rodos, šioje srityje esama ir 
pasimetimo, ir nenuoseklumo. 
Jau minėjau, kad, matyt, ne visai 
tie žmonės ir ne tos organizacijos 
buvo remiama, kurie tikrai atsi 
davę dirba Lietuvai. Pirmiausia, 
tokių žmonių sunku rasti valsty
binėse institucijose, kur dar 
tebedirba sovietinių pažiūrų ir. 
svarbiausia, sovietiniu darbo 
įgūdžių žmonės. O tai reiškia. 
kad nėra iniciatyvos, savaran
kiškumo, nesavanaudiškumo, riet 
esama daug aplaidumo ir papras
čiausio tingėjimo, neveiklumo 

Lietuvių fondas skyrė Lietuvai 
milijoną dolerių per anuometinę 
Kultūros ir švietimo ministeriją 
Tais laikais tai buvo fantastiška 
suma. Ar pajuto tą milijoną Lie 
tuvos žmones, tie. kuriems la 
blausiai paramos reikėjo9 Ar 
nenugule ta parama valdininkų 
stalčiuose biurokratinio susi 
rašinėjimo pavidalu'' O jeigu 
būtų skirstyta ne per ministerija. 

kur valdininkai nuolat keičiasi ir 
kairė nežino, ką daro dešinė, kur 
vis dar neatsakoma už blogą dar
bą, o tiesiogiai konkrečias pro
gramas vykdantiems žmonėms, 
t.y. privačiai iniciatyvai?.. Pa
rama gal būtų labiau pasiekusi 
tuos žmones, ir darbas būtų buvęs 
padarytas. 

Štai kalbėjau apie katalikų 
spaudą, [Aldona Žemaitytė, Atei
ties savaitgalyje ta tema skaitė 
paskaitą.] 1991 metais Lietuvių 
katalikų religinė šalpa labai kon
krečiai paskyrė po 5-6 tūkstan
čius dolerių konkretiems laikraš
čiams. Tuo metu 6 tūkstančiai do
lerių prilygo šiandieniniams 60 
tūkstančių dolerių, taigi buvo 
didžiuliai pinigai. Pavyzdžiui, 
Dienovidis už juos trejus metus 
buvo aprūpintas popieriumi. 
Šiandien 6 tūkstančiai dolerių 
tėra pusantro mėnesio laikraščio 
leidybinės išlaidos, galima įsi
vaizduoti, kokiais tempais kilo ir 
tebekyla infliacija ir į kokią 
duobę krenta Lietuva. 

Labai prašyčiau jūsų pasvarsty
ti štai kad ir apie tokį dalyką. 
Lietuvos katalikų spauda, apie 
kurią tik kalbėjau, varganai 
kapstosi finansiniuose nepri
tekliuose, balansuodama ant 
išnykimo ribos. Ar negalima būtų 
prie Lietuvio fondo ar prie Tautos 
fondo įsteigti konkrečių leidinių 
(tarkim, Dienovidžio, XXI am
žiaus) rėmimo grupes ar fondus ir 
pritraukti tiek lėšų, kad tie lei
diniai galėtų būti remiami iš 
procentų ir nedrebėtų, kad kas
dien gali bankrutuoti. Tai ypač 
svarbu prieš Seimo rinkimus, nes 
dešiniosios, krikščioniškos spau
dos ir taip be galo maža. Jeigu 
valdžia ją visai užgesins, Lietuvai 
tas tikrai neišeis į gerą. Jeigu 
susidaro įspūdis, kad pinigai gali 
būti naudojami ne pagal paskir
tį, geriausiai elgtis taip, kaip 
1991 metais buvo padariusi Ka
talikų religinė šalpa: gelbėti 
nuperkant popierių ar paden
giant spaustuvės išlaidas. 

Čia miniu tik spaudą, bet tą 
patį galima pasakyti ir apie 
švietimą ar senelių namus, apie 
našlaičius ar krikščioniškas 
organizacijas: ne valstybės ar 
vyriausybės lygiu turėtų būti 
telkiama parama, o konkretiems, 
iniciatyviems žmonėms ar in
stitucijoms, kurios jau užsire 
komendavo savo darbu. Žinau, 
kad daug daroma Lietuvos mo
kytojams, rengiant seminarus, 
bet dar svarbiau būtų, kad kon
kretūs autoriai (ne iš ministerijos 
malonės, nes valdininkai korum-
puoti) galėtų turėti lėšų kuo grei 
čiau parašyti krikščioniškos, o ne 
laicistinės dvasios vadovėlius. 
Kol kas mokyklose naudojama 
nemaža dalis sovietinių vadove 
Hu. 

Toks bendravimas ir bendra 
darbia vi mas — labai konkretus, 
su konkrečiais žmonėmis - dar 
labiau iškeltų išeivijos reikšmę 
Lietuvos valstybės atkūrimo pro
cese 

Ritos Markelytės-Dagienės tapybos ir mišrios technikos darbų 
parodos atidarymas bus ateinanti sekmadieni, gegužės 19 dieną, nuo 
2 iki 4 vai p.p. John G. Blank Cenjer for the Arts, 312 East Eighth 
Street, Michigan City, Indiana. Tel {219) 874-4900. Paroda tęsis iki 
birželio 15 dienos. Muziejaus lankymo valandos: kasdien nuo 10 v.r. 
iki 2 v. p.p. (iškaitant šeštadienius), sekmadieniais muziejus 
uždarytas. 

„GYVYBĖS M E D I S " -
KANADOS LIETUVIUI 

Kaune, balandžio 23 d. „Fu-
j i f i lm" galerijoje, baigėsi 
trečiasis tarptautinis fotografi
jos konkursas „Gamta — visų 
namai '96". Šiemet tarptautinė
je bienalėje, kurią organizavo 
viena didžiausių Europoje „Fu-
jifilm" galerija Kaune, dalyvavo 
fotografai iš 30 šalių. Iš visų 

žemynų į Lietuvą atkeliavo 
2,000 fotografijų. 300 kūrinių 
dalyvavo konkurse, 102 fotogra
fijos eksponuojamos parodoje. 

Darbus vertinusi komisija, 
kurioje buvo daugiausia Lietu
vos fotografai, auksinį „Gyvy
bės medį" paskyrė Kanadoje gy
venančiam lietuviui Algiui Ke-
mežiui, sidabrinį — japonui 
Toshiki Ozawa, o bronzinį — 
Izraelio fotografui Dejan Dizdar. 

Giedrius Jonaitis OM, 1985 
Spalvoti pieštukai, 19" x 13" 

Iš parodos „Smuggled Art", vykstančios Kalzekn Lietuviu kultūros muzie
juje. Čikagoje, iki šių metų birželio 15 dienos. 

Romualdas Petrauskas 
Aliejus ant drobes. 29" * 19" 

Meškeriotojai, II 

ls p>ir<Klo« ..Smuggled Art". Šiuo metu vvkstanrios K^l/ekri I.i<ui\ iu kultun^ muziejuje. Čikagoje. 


