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trumpintai vadinama ALTas, fak
tiškai pradėjo veikti 1940 metais,
Lietuvą okupavus sovietams.
Pradžioje ALTas atliko naudingų
JUOZAS KOJELIS
Lietuvai ir karo pabėgėliams dar
bų, bet ilgainiui nuėjo sunykimo
„Kokie esame" neatskiriamai
keliu dėl tų pačių priežasčių kaip
yra susiję su „kokie buvome". Gi
VUK'as.
buvome visokie. Išeivijos visuoVLTK'ui ir ALTui silpnėjant,
meninė-politinė evoliucija turėjo
augo
ir stiprėjo Lietuvių Bend
kelis laikotarpius.
ruomenė. Pradžioje vykdė tik kul
tūros ir švietimo uždavinius, ir
Dar gyvenant Europoje pabėgė
tik 1973 metais priėmė formalų
lių stovyklose, kai Lietuvoje vyko
nutarimą dalyvauti Lietuvos lais
partizaninės kovos, veik visi bu
vinimo
veikloje. Iš tikro toje veik
vome antikomunistai rezistentai.
loje
netiesiogiai
pradėjo dalyvauti
Savo veikale Nekaltoji akis lite kietais viršeliais, sugriuvusių Tada stipriai buvo akcentuoja
jau nuo pat įsisteigimo Ameriko
ratūros kritikas Roger Shattuck aukštomis stirtomis į visas puses. mas „tautos primato" principas.
je 1951 metais. Steigimo akte
nurodo knygos pranašumą prieš Pasirodo, kaip rašoma 1986 me Tai reiškė, kad pabėgėliai negali
tarp keturių uždavinių buvo
vyną. „Gera knyga niekad nesu tų reportaže (neužrašiau tikslios duoti direktyvų kovojančiai tau
įrašyta „pareigingai remti Lietu
rūgsta, gali ją skaityti tiek kar datos), San Diego mieste nedide tai, bet klauso tautos balso ir jos
vos
laisvinimo kovą ir Lietuvių
tų, kiek širdžiai miela, nesumen liame Monte Carlo viešbučio kovoje ją remia. Visi tada sutarė,
Tautos gelbėjimo pastangas".
kindamas jos esmės. [...] Skai kambaryje gyveno 87 metų am kad tautos valią Lietuvoje reiškia
VUK'as ir ALTas ilgą laiką
tytojui knygų ištekliai nei genda, žiaus knygų gerbėjas Anthony P. gyvoji rezistencija, tik nuomonės
šnairavo į Lietuvių Bendruomenę
nei mažėja. Jis gali ragauti, Cima. Po žmonos mirties, per vi išsiskyrė dėl tos rezistencijos va
ir į „veiksnių klubą" priimti ne
džiaugtis ir aplamai naudotis rū są dešimtmetį, pirko knygas, žur dų. Vieni, laicistai, rezistencijos
norėjo. Nepaisant to, Lietuvių
sio atsargomis be baimės, kad jos nalus, laikraščius, nešdavo į savo vadovybę norėjo patikėti profeso
Bendruomenė bus istorijos pripa
bus praretintos; anaiptol, jos kambarėlį (12x12 pėdų) ir skaity riui Juozui Markuliui-Ereliui, ki
žinta kaip pagrindinė laisvajame
didės tol, kol skaitytojas užsiims davo. Ilgainiui susirinko maž ti, tuo metu susitelkę apie Vy
pasaulyje lietuviškoji tvirtovė, at
savišvieta. Trokšti jam neteks". daug 9,900 tomų, vis kraunamų riausią Lietuvos Išlaisvinimo Ko
stovavusi, kiek sąlygos leido, tik
Juozas
Kojelin
kalba
Ateities
1993
metų
savaitgalio
Čikagoje
metu,
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m.
lapkričio
6
d.,
Čiurlionio
galerijoje,
Per pastarąjį žemės drebėjimą stulpais iki pat lubų. Lovai ir ruo mitetą (VLIK'ą), palaikė Juozą
Jaunimo
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Santa Monikoje patyriau ir kitą šai teliko vos 7 pėdų ilgumo Lukšą-Daumantą- Skrajūną ir jo
teresams.
VLTK'ui formaliai susiliteratūros pranašumą. Knygos praėja. Tad tereikėjo ne itin stip grupę, kuri Markulį-Erelį kaltino
nedužo! O tie keli mano indai raus „temblor", ir knygų kolonos išdavyste ir jį išjungė iš partiza mas užsienyje ir Erelio apšmeiži kilo iš VLK'o ir ALTo žmonių, su liberalais stato tiltus Lietuvos likvidavus ir Amerikos Lietuvių
Tarybai nepramatant šviesesnių
pabiro šukėmis! Daug kam dužo užgriovė sekmadienio rytą kietai nų struktūrų.
mas NKVD agentu yra viena kurie ilgainiui susitelkė vadina okupacijos įteisinimui.
a
karištolas, porcelianas, vazos, miegantį Antaną. Vienuolika va
Norint susidaryti pilnesnį LL" perspektyvų, Lietuvių BendruoRemdamiesi tariama Lietuvos šlykščiausių juodojo kabineto' moje „registruotoje lietuvių bend
dailūs keramikos dirbiniai, veid landų jis išgulėjo sunkiai sužeis laisvės kovotojų valia ir „tautos smogikų priemonių, siekiant ir ruomenėje". Čia priebėgą rado vijos vaizdą, taip pat reikia žino ui'-iė paliko vienintelė bendrinė
rodžiai, paveikslų stiklas... Ant tas. Pagaliau jo pasigedo kaimy primato" principu, liberalai 1946 .mirties patale" valdžios". Kad dauguma išeivijos krikščionių de ti, kaip vystėsi bendrinės mūsų užsienio lietuvių reprezentante.
grindų dužo viskas, kas dūžtama. nas. Atvykusiems ugniagesiams metais bandė panaikinti VLIK'ą Pro memoria autorius nuoširdžiai mokratų, vyresnieji iš politinės organizacijos: VLIK'as, ALTas ir
Salia minėtų visuomeninio po
Nuo kritimo susitrenkė iš rikiuo buvo nelengva atstumti užvers ir vietoje jo vyriausią politinę tikėjo „katalikų" nedorybėmis, kairės, bet pagrindinę rolę vaidi Lietuvių Bendruomenė.
būdžio bendrinių išeivijos organi
tės išėjo kompiuteriai, radijai, te tas duris ir iš knygų nelaisvės iš išeivijoje vadovybę perduoti parodo beveik graudulį įšaukiąs no tautininkai. Šioje grupėje
Tuoj po karo pabėgėlių stovyk zacijų buvo dar du veiksniai, tu
levizijos aparatai. Skilo, byrėjo traukti leisgyvį bibliofilą. Ugnia Bendro Demokratinio Pasiprieši paskutinis sakinys: „Aš visada nebuvo ryškesnių asmenybių, ji lose Vokietijoje spontaniškai rėję realų poveikį į išeivijos tei
sienų tinkas, griuvo kaminai, gesių viršininkas pasakė: „Aš iš- nimo Sąjūdžio (BDPS) ir Vyriau buvau optimistas ir turėjau mil užsiiminėjo negatyvia veikla ir iš organizavosi „tremtinių" draugi kiamą paramą Lietuvos rezisten
nuo stogų krito čerpės... Žodžiu, mušiau langą ir ėmiau šimtus sio Lietuvos Atstatymo Komiteto žino kantrybe, bet susumuoda nyko kartu su VLK'u, kurio jos kultūriniams ir buitiniams cijai. Tai buvo Diplomatinė tar
žemė ne tik drebėjo, bet ir valin knygų išmėtinėti į gatvę".
reikalams tenkinti. Atsikūręs nyba ir privačia iniciatyva sukur
(VLAK) įgaliotiniams. Bet gan mas viską i krūvą matau savo įrankiu iš tikro ir buvo.
gai pademonstravo traukos dėsnį.
Šis įvykis, kad ir skaudus, yra greitai išaiškėjo, kad iš Lietuvos brolių tragiškai liūdną likimą ir
Laimei, išeivijos masė buvo pa VUK'as vadovavo politinei akci tos lietuvių katalikų religinė šal
Iš lentynų urmu lėkė knygos, anekdotiškai linksmas. Gyveni Laisvės Kovotojų eilių atėję drą tamsią savo vaikų ateitį".
veikta Brazaičio, Maceinos, Gir jai. VLIK'e buvo susitelkę stip pa, Rezoliucijoms remti komite
tarsi trokšdamos išsivaduoti iš to me visokių netikėtumų pasitaiko. sūs ryšininkai su Lietuvos po
Šito sparno vienas aktyvistas, niaus, Damušio, Ivinskio, Var- rių, autoritetingų asmenybių su tas ir Amerikos baltų laisvės ly
nuolatinio sąstingio. Mano mie Kadangi Kalifornijoje žemė ne grindžiu klaidino ir partizanų va apie 1946-1947 metus Europoje džio, Dambravos, Stasio Barzdu- patirtim politikoje ir rezistenci ga. Šioje vietoje reikia taip pat pa
gamajame virto jos tiesiog ant lo dreba kas mėnesį, žmonėms iš dus, ir pabėgėlių politinę vadovy organizavęs prieš „katalikus" nu ko idėjų, ir todėl išeivijos dau joje. Paminėkime tik Krupavičių, minėti Bendrą Amerikos lietuvių
vos kojūgalio drauge su spintelė galvos išgaruoja būsimos grėsmės bę. Kodėl jie tai darė, galima spė kreiptą slaptą „Klevo broliją", vi gumos ištikimybė prievarta rusi Kairį-Kaminską, Brazaitį, Sidzi fondą, (BALF) įkurtą Amerikos
mis. Susimaišiusios su kitais galimybė. įrodinėk tūlam plyti ti. Viena prielaida, kad jie iš sa sus katalikus vadino „krikde namai ir ateistinamai Lietuvai kauską. Buvo ir trečias veiksnys, Lietuvių Tarybos, kuris per lab
daiktais, prisidėjo prie bendro nių kaminų mėgėjui jų neatspa vo rankų nenorėjo paleisti ryšių mais", o frontininkus [Lietuvių per visą okupacijos laikotarpį apie kurį tada nebuvo kalbama. darą taip pat vykdė rezistenci
chaoso. Užkirto praėjimą prie rumą, žmogus ranka numos ir gal su Lietuvos pogrindžiu monopolio fronto bičiulius] — „krikdemų išliko sunkiau nepažeista. Visi Tai savanoriai, kurie palaikė ryšį nius uždavinius.
kėdės, kur gulėjo numesti drabu dar pasakys: žinau, žinau, ne ir iš kitur gaunamų resursų kont esesininkais". To paties dvasios suminėti asmenys, ir kai kurie su ginkluota Lietuvoje rezisten
Toks maždaug buvo Lietuvos
žiai. O kelnės ir tokiu katastrofiš kvaršink man galvos. Taip pat ir rolės, o taip pat bet kokio even pakilimo veikiamas, po kelerių kiti, kuriuos reiktų paminėti, cija, ir artimasis tų savanorių nepriklausomybės atkūrimo me
ku atveju reikalingos kūnui: negi Antanui Dimai miesto sveikatos tualumo atveju norėjo būti vado metų Trumpio slapyvardžiu Vie pasaulėžiūriškai buvo ateitinin užnugaris. Aktyviausi ryšininkai tu (1990 m. kovo 11 d.) lietuvių
bėgsi į gatvę su apatiniais. Ne darbuotojai ne sykį kalė į galvą: vaujančioje pozicijoje. Antra nybės laikraštyje, serijoje straips kai, išeivijoje beveik visi ateiti su Lietuvos partizanais buvo Vakaruose visuomeninis-politinis
didelis čia sportas perkopti per praretink tą savo pavojingą kny prielaida, kuria labiau tikiu — nių su purvu maiše tuos „esesi ninkų vadai, o politiškai-visuo- liberalų grupės žmonės. Jie dirbo pasiskirstymas ir bendrinių orga
išsidraikiusius tomus ir pasiekti ginį balastą. Bet bibliofilo ausys kad liberalai šventai tikėjo „ka ninkus", jų tarpe ir komunistų meniškai veikė frontininkuose, turbūt su anglų, švedų ir galbūt nizacijų išsidėstymas. Kad išeivi
reikalingiausias drapanas. Tiesą buvo kurčios perspėjimams. Jis talikų" nedorybėmis, su neme aukas — Dovydaitį, Skrupskelį, jiems vadovavo. Ta karta, Lietu kitomis žvalgybomis, gi tuo ja buvo pasirinkusi teisingą Lie
pasakius, kai kritišku metu pa tebesirausė antikvariatuose, vis luota širdgėla tai apgailestavo ir Dielininkaitį ir kitus. „Saracė voje išėjusi idealistinę ideologinę metinio VLIK'o žmonės naudojo tuvai padėti kelią, rodo Lietuvos
matai ant grindų šitokią literatū ką nors įdomaus surasdavo, vis priešinosi. Tą prielaidą patvirti nus" mušti visos priemonės ge mokyklą ir savyje įtvirtinusi atei si amerikiečių žvalgybos talka. piliečių chartijos pernai paskelb
ros galią (Čechovą, Krėvę, Vaiž nešė namo perskaityti.
na „labai slapta" Pro memoria, ros.
tininkų principus, nepriklauso Užsibaigus ginkluotam pasi tas kreipimasis į užsienio lietu
gantą...), kyla noras netikėtą ne
Šitoks katalikų atžvilgiu įsiti moje Lietuvoje išgyvenusi kūry priešinimui Lietuvoje, tas trečia vius, kuriame tarp kitko sakoma:
Viskam yra saikas. Bet meilė ir kurią 1949 metais paruošė ryši
lemti pakelti stoiškai. Juk liko
ninkas su Lietuvos pogrindžiu kinimas lydėjo ir turbūt tebelydi binės laisvės palaimą, tautinę sis veiksnys nustojo egzistavęs. „Didžiausi Lietuvos priešai iš Ry
galva ant pečių! O galva gi yra įprotis saiko nepripažįsta.
VLDTas iš Europos 1956 me tų ir jiems uoliai tarnavę Krem
Pranas Visvydas Vytautas Staneika-Stanevičius- vad. „liberalinio sparno" žmones. ištikimybę užgrūdinusi antiko
visų knygų draugė, ir knygos sa
Lokys-Meškys. Čia jis analizuoja Klausimas: ar reikia jų gailėtis, munistinėje ir antinacinėje rezis tais persikėlė į Ameriką. Jau liaus įkurtos kompartijos atstovai
vo ruožtu yra smegenų draugės:
įvykdytą 1947 metais „pučą" ar smerkti?
tencijoje, 1941-ųjų metų sukilimo Europoje grupių nesutarimas bu Lietuvoje stengėsi mus visokiais
šį kartą savo kūnais heroiškai
prieš naujuosius partizanų vadus,
Tie patys žmonės, kurie egzodo karta, nepasiklydo ir Vakarų vo pradėjęs silpninti VUK'ą, o būdais sukiršinti, į patriotinių jė
atitverusios lentynų griūtį ant
„kurių priekyje stovėjo dr. Erelis pradžioje buvo pasišovę savo tremtyje. O pavojų ir pagundų pa Amerikoje silpnėjimo procesas gų vienybę įvaryti pleištą ir su
lovos galo. Ačiū joms.
ir Zaskevičius". Už tai jis kalti rankose išlaikyti rezistencinės siklysti buvo.
tolydžiai greitėjo. Galima matyti gniuždyti pasipriešinimo dvasią,
na
dvasininkiją,
katalikų
partiza
vadovybės monopolį, ilgainiui
Prieš okupuotai Lietuvai lem tris pagrindines silpnėjimo prie palaužti tikėjimą nepriklausomos
Juokingas sutapimas. Jau vė
Lietuvos valstybės egzistavimo
nų
vadus
ir
asmeniškai
Juozą
rezistencijos prasmę užsienyje tinguosius įvykius, kurie prasi žastis:
liau, gerokai įdienojus ir elektrai
Lukša-Skrajūną.
Aprašęs
to
„pu
ėmė neigti. Buvo aiškinama, jog veržė 1987 metų pirmosiomis de
1. VLIK'as buvo iš Lietuvos at galimybe".
sugrįžus, ėmiau skubomis dėti
čo" eigą, jis daro tokias apibend istorijoje nežinoma, kad „emigra monstracijomis prie Mickevičiaus sivežtų politinių partijų ir rezis
Lietuvai atgavus nepriklauso
knygas atgal į bedures spintas. Iš
rinančias
išvadas:
buvo
ir
yra
aiš
mybę,
prasidėjo atviras Lietuvos
cija"
kada
nors
kokiai
tautai
būtų
paminklo Vilniuje, išeivijoje buvo tencinių grupių koalicija. Koa
Stėfan Zweig'o prisiminimų tomo
ku,
kad
katalikai,
siekdami
savo
ir
išeivijos
lietuvių dialogas: as
iškovojusi laisvę. Lietuvai susikristalizavęs trejopas požiū licijos paprastai stiprios artimos
The World of Yesterday staiga
partinių
tikslų,
nesiskaitė
ir
nesi
menys
su
asmenim,
ideologinės
išsilaisvinti galimybių nematyti, ris į bendravimą su okupuota Lie grėsmės akivaizdoje. Išsisprendus
iškrito gelstelėjusi laikraščio iš
skaito
jokiom
priemonėm
ne
tik
tad reikia susitaikyti su okupaci tuva ir iš skirtingo požiūrio iš pabėgėlių likimui ir tolstant Lie organizacijos su bendraminčiais,
karpa su nuotrauka virš reporta
EX LIBRIS •
STASYS
užsieny,
bet
ir
krašte,
kur
sąlygos
jos
faktu, o savo tautai stengtis plaukiančia skirtinga akcija: 1. tuvos išsilaisvinimo galimybėms, politinės grupės su atsikūrusiais
žo, pavadinto „Meilė knygoms
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S
yra
labai
žiaurios,
o
galimybių
padėti
per „kultūrinį bendradar kiekvienas bendravimas ir bend įcentrinės jėgos, palaikiusios atitikmenimis, profesinės grupės
vos neužmušė žmogaus drebėjimo
žmogų
pražudyti
yra
šimtai".
ir profesionalai su tokiais pat Lie
biavimą". Kitaip sakant, priimti radarbiavimas Lietuvai naudin koaliciją, ėmė silpti;
metu".
Henrieto* VepAtiene* ekslibr-U - ii
tuvoje.
Ii bendrinių organizacijų
2. Vienas po kito ėmė nykti ko
Kitoje Pro memoria vietoje Sta „taikingą koegzistenciją" su oku gas (santariečiai-šviesiečiai), 2.
Tai tau! Nuotraukoje tūkstan •kaUbria parodos, neseniai vykusio*
čiai sujauktų knygų, daugiausia Lietuviu dalios muziejuje, Lemont, tt. nciką sako: „Skrajūno atsiradi- paciniu režimu Lietuvoje, kaip kiekvienas bendravimas, nekal alicijos partneriai; prisigyventa pirmoji dialogą pradėjo VLIK'o
Vakarų pasaulis priėmė Chruš bant jau apie bendradarbiavimą, iki to, kad iš 15 VLIK'o grupių di valdyba ir tašė dar ir po VLIK'o
čiovo pasiūlytą „taikingą koegzis- žalingas („registruota bendruo džioji dalis (bent 7) egzistavo tik veiklos užbaigimo. Lietuvių
jtencųą" pasaulinėje politikoje. menė"), 3. kovojant dėl Lietuvos iŠ vardo, maždaug keturios tik ve Bendruomenė pokalbius pradėjo
Septintos dekados pradžioje „kul laisvės, santykiauti su tauta getavo ir keturios, ir tai su išly kiek vėliau. Šiuo metu jie
tūrinio bendradarbiavimo" idėja Lietuvoje reikia, ribojantis rezis gom, buvo išlaikę organizacines intensyvėja.
susilaukė negausių, bet ištikimų tenciniu bendravimu ir ben struktūras.
Lietuvos ir išeivijos reikalu pa
išpažintojų. Ji paveikė tradicinę dradarbiavimu (frontininkai). Čia
darysiu
porą bendrinių pastabų:
3. Nusilpo personalinė VLIK'o
išeivijos ideologinę ir politinę taip pat reikia pažymėti, kad tre vadovybes sudėtis. Nuo 1960 me
1. Dialogo nėra, o tik barimasis,
Žemės drebėjimas ir knygos • Dialogas su Lietuva • Amerikos
diferenciaciją, nes į save patrau čiasis požiūris ir iš jo išplaukian tų VLIK'as ir Tautos fondas pa kai daromi priekaištai, o nesiūlo
lietuvių meno lietuviškumas • Žvilgsnis į partijas Lietuvoje •
kė dalį iŠ politinės kairės ir dalį ti konkreti veikla buvo atakuo teko ambicingo, bet intelektua ma alternatyvų.
tautininkų. Simpatikais tapo kai jama ir iš kairės, ir iš dešinės. Pir liai nepajėgaus asmens diktatu2. Išeivių bendrinių organizaci
Pokario Lietuva rezistencijos dainose (2) • Panevėžio partizanai
kurie jaunosios kartos inteligen miesiems tai buvo ta pati kaip ir ron. VLIK'as savo veiklą baigė jų veikėjai, eidami į dialogą, sa
tai net ir iš ateitininkų.
(1945*1950) • ,Virgo" koncertas Čikagoje • Nuomones ir pastabos
„reorganizuotojų" veikla, t.y. užpernai, o Tautos fondas ii dik vo tarpe turėtų būti suderinę nuBalsingiausia „kultūriniam izoliavimasis nuo tautos, antrie tatūros išsivadavo tik pernai.
(NukaHa i 4 psl.)
bendradarbiavimui" opozicija siems — kad frontininkai kartu Amerikos Lietuvių Taryba, su
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ir grėsmė
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Jonas arba Amerikos lietuvių meno lietuviškumas
DANAS L A P K U S
Šie pavadinimo žodžiai, išsky
rus gal ..Ameriką'", yra gana
migloti — vienoks ar kitoks jų su
pratimas yra lemiamas.
Taigi, kas tas LIETUVIS? Sa
ko, tautiškumo sąvoka yra isto
rinė kategorija. Nes, sako. ji tapo
aktuali tik 19 amžiuje, ..tautų
pabudimo" epochoje. Prieš pa
bundant, koks nors Jonas rūpino
si savo priklausymu šeimai (kaip
visi padorūs amerikiečiai >. toliau
— luomui (galvodamas, su kuo
j a m pritinka susidėti. Jonas
svarstė mužikų arba ponų, o ne
lietuvių ar lenkų draugijasi.
Bendriausią priklausomybe nu
statė religija, nes, sako. parapijos
ribos buvo ryškesnės už kalbos.
Turime tuo tikėti, nes vyksta ka
rai Airijoje, buvusioje Jugosla
vijoje ir 1.1.
Taigi 19 amžiuje atsirado ko
lektyvinis jausmas. Jonas suvo
kė, kad nėra paliktas likimo va
liai, bet išgyvena bendrą istorijų
su daugeliu kitų gerų lietuvių.
Jie visi ėme siekti bendro tauti
nio tikslo (lygiai kaip mes dabar,
po 100 metui. Jonas perskaitė, o
gal paraše lietuvių istoriją, kuri
išryškino, kad mūsų tiek mažai.
ir viskas nesiseka, nesame svar
biausi, o aplink priešai, tokie gra
žūs ir protingi, todėl reikia žūtbūt
išlikti. Jono sunki ir tragiška
istorija paskiepijo draugų ir
giminių genus fizinio
išnykimo
baime ir pasipriešinimu tam, bei
įleido tautinį
nepilnavertiškumo
kompleksą. Aš, tarp daug kitu ne
mokamų skiepų, šį tebejaučiu
stipriai.
Kai šiandien žiūrime pro „Columbus" liuką į tuos. besidali
nančius bendru istorijos ir savo
misijos jausmu, galime apibend
rinti, kad Jonas ir Co. organiza
vosi jiems bendroje aplinkoje, t.y.
pratinosi prie tų pačių kalvų ir
upių linijų, uodė tuos pačius kva
pus, gaudė tas pačias Anykščiu
šilelio spalvas, galų gale išrado
visiems bendrą ir priimtiną cepeliną su varške arba mėsa. Pasta
rasis skatino Joną grožėtis gra
žiausiais savo aplinkos objektais.
Kai keturi iš penkių Jono krep
šiasvaidžio komandos draugu
pareiškė žavesį tuo pačiu palau
kės berželiu, buvo pradėta kalbėti
apie tautini skoni. Kai kažkoks
romėnas parašė, kad lietuviai
darbštesni žemdirbiai už tingius
germanus, buvo pradėta kalbėti
apie tautinį charakterį. Tačiau tai
ne istorijos tėvo nuopelnas, o mū
sų bendros aplinkos.

kietijoje: Mozoliauskas, Bakis,
Urbaitytė, Ignas. Elskus ir kiti.
Trečiojoje — susiformavę JAV:
Ambrozaitytė, Eivaitė, Krištolaitytė, Kybartas, Strasevičiūtė,
Poška, Plioplys. Sakalas. Valiū
nas ir kiti.
Keletas Jono apibendrinimų:
Pirmosios krūvelės kūrybinis
supratimas subrendo Lietuvoje.
Jos nariai, nors ir daugelį metų
sėdėdami egzode kartu su ma
nim, kūrė vertindami save Lietu
voje išsivysčiusiais kriterijais. Jie
yra lietuviškiausi iš
Amerikos
lietuvių dailininkų. Lygindamas
juos su tos pačios kartos dailinin
kais, likusiais lietuviškoje aplin
koje, užsimerkęs matau skirtu
mą, nulemtą visagalės aplinkos.
Pavyzdžiui, Petravičius ir Kučas.
Vizgirda ir Vienožinskis.
Antrosios krūvelės meilė dailei
gimė pokario nežinomybės laisvė
je, Europos griuvėsiuose. J i e išsiauklėjo ne tik bohemos ir moder
nistinio polėkio dvasia, bet ir pro
graminio politinio lozungo ..Freedom for Lithuania!" fone. Man
sunku aptikti ju kūryboje liau
dies meno ir tautos charakterio
išugdytas stilistines kūrybos nor
mas. Programiškai t a u t i š k a s yra
jų akcentas lietuviškai s v a r i a m
siužetui bei pat? kūrinio objekto
pasirinkimas. Freiburgiška dva
sia jie buvojau pasaulio dailinin
kai.
Trečioji krūvelė yra r i n k i n y s
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k'o žiūrovui, nes turi lietuviška
kompensuoti išnykusį fizini Modernistai ėmė naudotis 19 am pavarde ir palaiko iliuziją apie iš
kontaktą su Baltijos šalimi. Kitą žiaus lietuviško kaimo skulp eivijos meninį gyvastingumą.
pirmadienį j a u galima drąsiai tūrėlių formos apibendrinimu, Man atrodo, kad jie neturi rimto
važiuoti j Gargždus, kartu su primityviu žemaitiškų medžio bendro intereso su gerais Ameri
savo broliu dvyniu duoti biznio raižinių komponavimo principais, kos lietuviais, nes jiems jo nerei
miestelio pirčiai, k i r p y k l a i , dzūkių lovatiesių ir prijuosčių kia. Jiems nebeįmanoma vystyti
siuvyklai, alinei ir veidrodyje spalvų deriniais. Modernistai im tautinio meno'konservatyviausia
pamatyti, kokie jūs neištaisomai portavo caro užspaustu protėviu prasme), nes ii*- išėjo už mūsų et
skirtingi (platesnė informacija liūdesį ir svajingumą ir gavo tu ninės kultūros ribų, t.y. šoktelėjo
American Travel Service (708) rėti Pereinamąją tautinio meno iš lietuviško konteksto į didesnį,
vėliavų. Jonas tautinį lietuvišką kosmopolitini.
422-3000L
Parodose Jonas nesidžiaugia,
Jono. tikro Amerikos lietuvio, meną taip ir supranta. Bet gyve
nimas
eina.
Keičiasi
Jono
požiū
pamatęs
..lietuvišką" d a r b ą .
virtimas į Lietuvos draugą da
ris
i
tautosaką,
j
19
amžių.
Sene
Džiaugiasi pamatęs gerą, iškal
bartinėmis, sąlygomis yra ne
sustabdomas ir su pabaiga. Fi- lių koplytėlėse jis pastebi naujus bingą tiek lietuviui, tiek negrui.
nita la comedia. nes mūsų mažai, bruožus Jis jau nebijo pasaulio. Jam kūrinio lietuviškumas nėra
Jonas bijo būti nuobodus. Todėl aukštos kokybės rodiklis. J o n a s
o Kaune ..šipkarčių" nelabai
jo
kūryba nestovi vietoje. Vysto skaito prancūzišką žurnalą: „šia
teplatina. be to, visi senstame.
si.
Ieškodamas įkvėpimo. Jonas me name kartą nakvojo žymiau
Kaip tyčia, viskas priešingai, nei
kokiems išpuikėliams lenkams! keliauja, ir pastebėjo nemalonu sias lietuvių dailininkas Chaimas
'Zbignevas prasitarė, kad nė ne dalyką: gauna kokią gerą įtaką, Sutinąs" Jonas skaito J o n o Me
supranta, apie ką čia eina kalba). o ji. nori nenori, virsta pigiu ko prisiminimų romaną, teigian
Jonas negali netapyti Jis nori maivymusi. Gauna dar geresnę — ti, jog būdas nepamesti savo me
sukurti LIETUVIŠKĄ MENĄ. vis tiek tas pats. Ir suprato Jonas, ninio aš — skubiai pabėgti ir at
Tik tautinis gali būti bendražmo- kad kelionių 'ar kitokie)patirties siriboti nuo lietuvių išeivijos.
giškas. Jono planas paprastas, bet komponentai kūryboje taps vaisin Šiandien Lietuvoje ir Manhatgi tik jo. reiškia tautinės, kultūros tan'e Mekas vienas iš gerbiareikalaujantis jėgų: atsipalaiduo
ti, atsileisti, atsikratyti nuo mo kontekste. Taip jie tes ir turtins miausių. Jonas skaito „ F l u x u s "
kyklų dirbtinumo, pritūpti ir bendrą tautos kūrybinį palikimą, monografijas, gėrisi Mačiūno ide
padaryti greitai. Pasijusti prigim apie kurį nebus primėtyta atsi ologiniu genijumi — kokius meno
ties įraukiu: tautinė sąmonė, su tiktinių, nesuderintų papuošalu. pasaulio vardus mūsų J u r g i s ve
Jonas skaito mėlyną Čikagos dė paskui save! Bet ypačiai retas
formuota tautines aplinkos, tevetelefonų knygą, karpo ir rūšiuoja kuris geras lietuvis Amerikoje ži
džioja ranką su teptuku. Tada su
lietuvių dailininku pavardes i tris nojo apie ji. Šiandien Lietuvoje ir
daryti geriausių lietuvių komisi
ją. kuri atrinks labiausiai atsipa krūveles. Pirmoje — susiformavę Manhaitane 'ir Čikagoje tik ką
laidavusių darbus ir pakabins Lietuvoje: Petravičius. Jonynas, vyko keturios ,,Fluxus" parodos)
tautinėje galerijoje. Ten mokyklų Vizgirda, Paukštienė, Marčiu- Mačiūnas vienas gerbiamiausių.
autobusai veš mokinius, kurie lioniai. Galdikas ir kiti. Antrojo Bet kokios ribos meną riboja, gal
nuo mažens ims susigaudyti, kad je — susiformavę Freiburg'e, Vo voja Jonas.
mato jiems priimtiniausias meno
spalvas ir formas. Si kūryba — tai
jie.

Kitą dieną Jonas nusipiešė gi
minės medį. Nors nebuvo gediminaitis, suprato, kad paveldėjo ne
tik medžioklinį šautuvą. Tai buvo
pi"tėvių genai. Valsčiaus centre
įsisteigė tautinis genofondas. ur
mu supirkinėjęs mūsų skirtingu
mo detales.
Kalba, anksčiau mažai vertin
ta, tapo Jono leidimu į „Žalgirio"
varžybas ir Jaunimo teatrą, t.y.
slaptos organzicijos klubą. O kar
t u jo istorijos, aplinkos ir charak
terio manifestacija
AMERIKOS LIETUVIS Jonas
yra procesijos — nuo išeivio iki
naujosios žemės vietinio — narys.
Tikrieji lietuviai šioje procesijoje
yra tie, kurie naktį sapnuoja, o
dieną kalba apie Lietuvą ir klau
so Margučio. T.y. jų kūnai žengia
Marąuette Park'o procesijoje, o jų
sielos tebegyvena Lietuvos erdvėje
ir laike. Jonui 71-os gatvės tikro
vė yra svetima. Nepriimtina vi
sai. Ačiū Dievui, jį gelbsti laiki
numo jausmas. Jonas neperka so
fos, nepriima dovanojamų vazo
nų, neveda, — juk tuoj reiks va
žiuoti namo! Jau keturiasdešimt
metų.

Bet kartą Jonas per radiją iš
girdo, kad menas yra universa
liausia žmonių kalba. Greitai nu
važiavo į galeriją Michigan'e, kur
tarp ivairių tautų autorių kabėjo
vieno Lietuvos dailės atsipalai
davimo milžinu etapinis tapybos
darbas. O žmonės kreipė daugiau
dėmesio į kitus. Jonas paraudo,
nes ne tautinės galerijos aplinko
je šis paveikslas ir jam nebedarė
didesnio jspūdžio Jonas verkė,
nes abejojo ar State Farm drau
dimas apmokės jo dailės vertini
mo kriterijų pareguliavimą, pa
keičiant vienpusišką tiesą, kažko
iškėlimą ir kitko slopinimą į uniNieko nepadarysi, bet kuo to versaliausu> atviro supratimo rė
liau, tuo dainiau ir stipriau nau žimą.
joji aplinka užspaudžia procesijos
Jonas, kaip dauguma lietuviu
dalyvių genofondo energija. Ir modernistų, yra kilęs iš kaimo.
Jonas nesi karščiuoja, akyse tap Kaip visi modernistai, Jonas nori
damas lietuvių kilmės amerikie būti originalus. Jo kaime likęs
čiu. Jis įsirašo į labdaringo rūpintojėlis yra Jono šaltinis:
Lietuvos draugų būrelio narius, gražus, unikalus, su dideliu isto
mat
pasąmoningai
siekia riniu ir kultūriniu oaerindu.

Atfitirs I99.'l meti) s;n ^niy.ili.i ( tkugoje svar«tyhų apie i*eivŲo» meną dalyviai:
Rūta Saliklienė.
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Žvilgsnis į partijas Lietuvoje
AIDAS

PALUBINSKAS

Nūdieninė politinė padėtis Lie
tuvoje nėra tokia, kuri užtikrintų
politinės demokratijos gyvybin
gumą. Valdžios neveiksmingu
mas. ekonominė suirutė, gyven
tojų apatija ir politinių asmeny
bių bei jų partijų demagoginės
dvikovos užtikrina, kad Lietuvos
padėtis greitai nepasikeis. Ekono
mikos verktina padėtis ir nusi
k a l s t a m u m o dažnėjimas nor
maliai išjudina elektoratą reika
lauti ryžtingų žingsnių iš jų
valdžios. Tačiau Lietuva — prieš
taravimų ir stebuklų šalis, retai
kada pritampa prie normų. Vis
dėlto yra abejotina, ar galima
suversti kalte ant paprastų Lie
tuvos balsuotojų — ko jie gali
įeikalauti, jei jiems niekas nieko
nesiūlo? Dabartinis Lietuvos poli
tinis „elitas" — pozicija ir opozici
ja. ..Demokratijos tėvai" sėdi sau
ant rankų, nieko rimto nedirb
dami, nieko naujo nesiūlydami,
bet vienas kitą efektyviai kaltin
dami. Kol tautos atstovai plepinėja ir rodo pirštais, netvarka auga.
ekonomika toliau smunka, žmo
nės skursta, infrastruktūra byra.
Jeigu viskas taip, kodėl vyksta
Marųuette P a r k e parodos? Nes
Marųuette
Park'as yra svarbi
Amerikos lietuviu dailininkų rin
ka. Dailininkai, turintys kitą,
didesnę rinką, joje nieko viliojan
čio nemato ir nedalyvauja. Ta
čiau ir Marąuette Park'o rinka
jau perpildyta, nes uždara, kas
dien prarandanti interesą kaup
ti kūrinius. Jonas apskaičiavo,
kad neatsiras nei naujų žiūrovų,
nei naujų menininkų, o ir susido
mėjimo iš šalies tikėtis nėra pag
rindo. Todėl Jonas geria jaunys
tės piliules ir slapčia trina rankas
— pats bus paskutinis ir vieninte
lis geriaiisias Amerikos lietuvių
dailininkas ir žiūrovas.

Algimantą* Kezy*. t)ana» Lapkus,
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Centro ir Rytų Europos atnau
jinimas mus aplenkia ir efekty
vios d e m o k r a t i n ė s tradicijos
kūrimas žlunga. Lietuvos valsty
bingumo svajonė tampa Nežinios
košmaru.
Nėra kito žodžio taikliai apibū
dinti Lietuvos ekonominės padė
ties, kaip chaosas. Iš esmės,
buvusi sovietinė centralizuota
komandinė ekonomika yra visiš
kai sugriauta, nors ir Vagno
riaus, ir Šleževičiaus vyriausybės
bandė subsidijuoti kai kurias
nemažas monopolistines gamybos
šakas. „Žemės reforma" efekty
viai stabdo žemės ūkio plėtrą, o
ten, kur žemės reforma nepasie
kia — investicinio kapitalo stoka
užtikrina, kad žemė nebūtų pel
ningai išnaudojama. Tačiau už
uot, kad reformos būtų nuolat
taisomos, valdžios vyrai jas stab
do be bet kokių alternatyvinių
planų. Šis ekonominis chaosas
nėra visiem bloga padėtis. Nere
guliuojama ar, geriau pasakius,
nereglamentuojama kapitalistinė
ekonomika sukuria galimybes
tiem su pinigais juos dauginti —
bet tiem be kapitalo vos ne
užtikrina gyvenimo lygio kriti
mą. Visuomenėje, kur kyšis yra
efektyviausia lobizmo (lobbying)
forma, tie, kurie neduoda ar
negali duoti kyšio, nedalyvauja
valdyme. Eilinio balsuotojo apati
ja auga ir politinis status quo
tęsiasi.

o visa gauja politinių remorų ir
nemokšų.
Trečioji — būt galėjus būti —
asmenybė — Stasys Lozoraitis.
Lozoraičio rinkiminė kampanija
liks Lietuvos pirma profesionali,
vakarietiška, ir efektyvi kam
panija. Mes pradėjom su šešiais
procentais ir baigėm su trisde
šimt aštuoniais. Jei Lozoraitis
būtų jaunesnis, aš sakyčiau, kad
jis turėtų šviesią ateitį Lietuvos
politikoje. Aišku, tarus, kad jis
būtų ar būtų buvęs išrinktas, jam
kiltų ta pati problema, kaip ir
Brazauskui, ir Landsbergiui — iš
kur surasti komandą? Lozoraičio
rinkiminio štabo vadovybė buvo
efektyvi, bet pusė mūsų dar
norim baigti mokslus...
Va! Trys asmenybės, kurios ne
turėjo progos ar praleido progą
sužibėti ir vesti Lietuvą į laimės
žiburį. Kas bus ateityje? Jei dr.
Kazys Bobelis nesugalvos kaip
nuversti valdžią ir užimti aukš
čiausią postą Tautos labui — dvi
būsimos politinės žvaigždės tupi
už horizonto — abi laukian
čios savo šanso...
Egidijus Bičkauskas — jaunas,
simpatingas centristas, kuris
nuolat moka kaip laviruoti audri
ngoje politikos jūroje. Jis yra
gabus, talentingas ir darbštus,
tačiau Centro partija per maža iš
jos sukurti valdymo komandą.
Tačiau, truputį „image management" pritrauktų daugiau žmo
Betgi demokratinės institucijos nių į partiją ir pagerintų galimy
ir mechanizmai kol kas egzistuo bes išjos sukurti valdymo struk
ja Lietuvoje, ar ne? Teoretiškai tūrą.
būtų galima pakeisti valdžią ir
Antroji b ū s i m a žvaigždė:
išrinkti valdžią, kuri iš tikrųjų Valdas Adamkus. Man dar vis
vestų... Iš ko rinktis? Visų pirma neaišku, kodėl Adamkus lieka
pažvelkime į Lietuvos politines p o p u l i a r u s ,
kai
lietuviai
asmenybes:
nemėgsta ir nepasitiki išeivijos
Algirdas Brazauskas — Lietu l i e t u v i a i s . A d a m k u s galėtų
vos Respublikos pirmas populia tikėtis paramos iš socialdemokra
riai išrinktas prezidentas. Kol tų, bet turbūt ne iš dešinės.
kas negalime nustatyti, ar jo Politinis elitas jam neatleis, kad
kadencija liks vaisingas Lietuvai jis labai gerai pasirodė per
laikotarpis, tačiau pažvelgus į jo Lozoraičio kampaniją. O publiką
dabartinę veiklą mes galime spė jį labiau myli, nes atrodė, kad jis
ti, kad jis nebus prisimintas kaip buvo negarbingai nuskriaustas
vadas, kuris nuvedė Tauta per dr. Bobelio dėka.
dykumą į pieno ir medaus kraštą.
Tačiau dar vis lieka klausimas:
Jei jo sveikata jam leis išgyventi iš kur ištraukti žmones, kurie
pilną kadenciją — jis turbūt bus galėtų valdyti? Iš tiesų Lietuvoje
prisimintas kaip Prezidentas, yra žmonių, kurie gerai ir efekty
kuris nieko nepadarė:
viai galėtų dirbti vyriausybėje.
Antroji asmenybė: Vytautas Tačiau jie jau išvaryti iš politikos
Landsbergis — buvęs Lietuvos ar iš vis joje nedalyvauja. O jei
vadas, kuris meistriškai išbrido dalyvauja — partijų gretose jų
nepriklausomybės koyų minų nėra... Tai kokios tos partijos ir
lauką, bet netyčia užmynė vidaus kodėl jos tebegyvuoja?
politikos miną. Landsbergis nuo
Valdančioji partija Lietuvos
lat turės ištikimus šalininkus ir Demokratinė Darbo partija vadi
ištikimus priešus. Jei jis pajėgtų na save socialdemokratine, ta
įtikinti likusius balsuotojus, kad čiau ji yra iš tikrųjų pragmatinė.
jis nėra atitolęs nuo gyventojų, Daugiausia jos narių stojo ir sto
kad jis iš tikrųjų turi planą gerin ja į šią partiją, nes jie mano, kad
ti Lietuvą, gal jis galėtų iškilti ir yra geras būdas tęsti savo karje
vėl užimti vado vieta, tačiau aš rą, kokia ji bebūtų. Toks narių
manau, kad jo žvaigždė jau yra oportunizmas padaro LDDP gau
sublizgėjusi. Net jei jis vėl iškiltų, siausia partija. Tuo pačiu LDDP
iš kur jis susemtų valdymo ko turi išlikusias struktūras, kurios
manda? J a m kiltų ta pati pro efektyviai išlaiko partinę discipli
blema, kaip Brazauskui iškilo, ną. Vis vien LDDP ateitis neaišlaimėjus rinkimus į prezidentus.
(Nukelta į 3 psl.)
— Stoka efektyvių valdininkų,

Šeštadienis, 1994 m. vasario mėn. 26 d.

DRAUGAS-MOKSLAS,

Pokario Lietuva
rezistencijos
dainose

PARTIZANO

Sublykčiojus pirmiesiems Atgi
mimo žaibams, žmonės puolėsi
vykdyti partizanų testamentą,
paskutinį jų prašymą, užfiksuotą
dainose:

Thompson, Connecticut
1948.2.4

PANEVĖŽIO PARTIZANAI <circa 1945-1950) paroda, vyksianti Lietuvių dailės muziejuje. Pasaulio lietu
vių centre, Lemont, Illinois nuo šių metų vasario 26 iki
kovo 13 dienos.
Parodoje bus išstatyta penkiasdešimt nuotraukų iš
Žaliosios girios, partizanų archyvo Panevėžyje. Lietuvoje.
Parodos atidarymas bus šį vakarą, šeštadienį, vasario
26 d., nuo 7 iki 9 valandos. Lietuvių dailės muziejaus
adresas; 14911 127th Street. Lemont. Illinois 60439.

Atskirą pluoštą sudaro „istrebi
teliams" charakterizuoti ir jų
veiklai apibūdinti skirtos dainos.
Oi tu striboke, kokis baisus.
Tu ne lietuvis, koks jis baisus.
O tujen rusų yra šuva
Kad ir kankino, niekšas yra.
(Varėna)

Tądien iš mūsų namų buvo iš
vežti du pilni maišai daiktų:
geriausi motinos drabužiai,
apavas, naujutėlaičiai velionio
tėvo kailiniai, mėsmalė ir t.t.
Kitą trečiadienį motina, nuėjusi
į Pumpėnus parduoti kiaušinių,
pastebėjo vieno „liaudies gynėjo"
seserį, ryšinčią jos skarele. Priėjo,
kraitelį pačiupinėjo ir paklausė:
„Kur, tamsta, pirkai tokią gražią
skarelę?" Ta, nesitikėjusi tokios
drąsos, šūstelėjo į minią ir pasis
lėpė.
Dainų apie „istrebitelius", ku
rie ką nors pozityvaus būtų pa
darę Lietuvai, neteko užrašyti nė
vienam Lietuvos kampelyje. Tie
sa, Liškiavoje (Varėnos rajonas)
užrašiau autentišką dainą, anuo
met dainuojamą „liaudies gynė
jų", tačiau jos teksto čia nedrįstų

tysai...

Kad kraupūs šermenys nuo žygio
atbaidytų
Tuos, kurie tikra, nevystančia garbe žydės,
Kai jūs skaudaus likimo amžiai
pavydės.

* * *

O a r gyvenime buvo ne taip?
Istrebitelių smurtą teko patir
ti daug kam, taip pat ir mūsų
šeimai, dar neatsipeikėjusiai nuo
tėvo mirties.
Vieną šviesią dieną mūsų kie
me sustojo vežimas ir iš jo išlipo
trys motinai gerai pažįstami
Pumpėnų gyventojai. Dabar jie
buvo su šautuvais ir labai ofi
cialūs, pasivadinę liaudies
gynėjais. Mane, septynerių metų
vaiką, aštuoniasdešimtmetę mo
čiutę ir motiną įvarė į virtuvės
kampą, liepė nejudėti, pastatė
sargybinį, o kiti du ėmė rausti
spintas, skrynias, komodą. Ką
rasdami geresnio vis krovės į
maišus. Tuo metu pas mus užsu
ko kaimynas Feliksas Pučkią,
pamatęs atvirą plėšikavimą,
bandė mus ginti. Tačiau netru
kus ir jis atsidūrė tame pačiame
kampe tarp mūsų ir buvo palik
tas prižiūrėti tam pačiam sargy
biniui.

purve

Tai h unų ordos, barbarų kerštu
įkaitę.
Tave išniekino ir pabaisai, kaip maitą,
Paliko paukščiams ir šunims
draskytų,

Pink, sesut, vainiką žalią,
Ateik paslapčia.
Broli, juodą medžio kryžių
Pastatyk nakčia.
(Alytus)
Ne tik pridygo kryžių kapinėse,
perlaidojus partizanų palaikus iš
žvyrduobių, griovių, šulinių, bet
Lietuvos žemėje, kuri pridengė
daugiausia kūnų, pastatyti ištisi
memorialai (Veiveriai, Merkinė).

Vaikštinėja jie po kaimus.
Grobė, ėdė, plėšė.
Ir dainavo susirinkę:
Stalinas - mums dėdė.
(Varėna)

šunes.

Nebeužspaustos
akys, nesudėtos
rankos
Ir nenuplautas veidas — kruvinas, skaudus —
Nesistebi,
kad pašarvoto nieks
nelanko,
Giesmių negieda, žvakių nedega ir nekalba
maldų.

Mielas broleli, miela sesute,
Kai rasit kaulus mūsų miške,
Statykit kryžių, sodinkit rūtas.
Žinok, už laisvę žuvome mes.
(Varėna)

(Pasvalys)
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Ratu apstoję varnos krankia, piaunas
Pasibaisėtinais
isteriškais
balsais
Suspigę, medžių blaškosi
viršūnės,
O tujen vienas miesto aikštėje, rudens

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

Stribiteliai pasiutą.
Sudegino man kūtę,
Sudegino pirtelę
Ir išvedė avelę.

LITERATŪRA

Jonas Aistis

ALDONA
KAČERAUSKIENĖ

Pakuonio stribukai pas mus
atvyniojo.
Kailinių kišenėj banditų ieškojo.
Vertė lovoj šiaudus, lindo į
palėpes,
Manė, kad banditų ras ten
pasislėpus.
(Prienai)

MENAS,

Gražus merginų ansamblis

nine tiesa. O programos autorių
ratas ne toks jau mažas. Pirmoji
koncerto dalis — lietuvių kom
pozitoriai. Tai vadinami klasikai
— M. K. Čiurlionis. Stasys Šim
kus ir nūdieniai, jau seniai
pripažinti chorinės muzikos
meistrai: A. Martinaitis, O. Bala
jkauskas, J. Tamulioni.s, O. Nar
butaitė. Atrodo, kad labiausiai
choras myli A. Martinaitį ir O.
Balakauską (kompozitorius šiuo
metu yra Lietuvos nepaprastas ir
įgaliotasis ambasadorius Prancū
zijoje). Pirmojo keturi kūriniai,
antrojo trys.
Visi jie įdomūs ir atlikti su
dideliu kūrybiniu taktu. Reiktu
ypač išskirti Martinaičio ..Lapu
žaidimus", O. Balakausko „Pava
sarį**. Tikrai nepaprastai techniš
ka J. Tarnulionio „Šarkela, varnela" buvo padainuota, kaip sa
koma, pasigardžiuojant, su nepa
kartojamu lengvumu bei žaismin
gumų. Šiuo, o ir kitais kūriniais
choras parodė turįs ir didele
kūrybine potenciją. Kitu aspektu
ta potencija išryškėjo priešingo
charakterio nuostabioje lyrikoje:
M. K. Čiurlionio harmonizuotose
lietuvių liaudies dainose, ypač
..Beauštanti aušrelė".
Antroji koncerto dalis skirta
užsienio muzikai. Tai ir Mendels
sohn, Donizetti bei kiti. Nevengta
truputį publiką ir palinksminti
su populiaria E. Kurčio „Sugrjšk
į Sorento" ir panašiomis. Ap
vainikavo koncertą vadinamas
antrasis, gal trečiasis Lietuvos
himnas — Česlovo Sasnausko
„Kur bėga Šešupė".
Visa programa tai. sakyčiau.

J
dvasines miniatiūros. Bet kuo
lakoniškesnis k ū r i n y s , tuo
sunkiau atskleisti turinį. Aš kar
tais mėgstu išsireikšti, kad nėra
už ko pasislėpti, viskas per
matoma. Kantata, oratorija tai.
kaip sakoma, daugiau iš peties,
dar ir orkestras padeda. Tokiu
kūrinių turi ir mūsų aptariamas
choras. Tai ir to paties A. Marti
naičio „Gantus ad futurum".
labai šiuolaikinės B. Prišnerio
mišios, Magnificat bei Pergolesi
populiarusis „Stabat Mater".
Chorui talkino pianistė Ramin
ta Gocentienė. Aš vadinu geru
pianistu tą. kurio, kai choras

galima gretinti prie pirmaujan palieka „nuogą" be obertonų.
čių. Tuo įsitikinome, paklausę Taip ..apdoroti" balsai praranda
Tarpukario Lietuvoje moterų
Vilniaus universiteto filologijos žavesį, šilumą, t.y. tembrą. Jis ne
chorų, kaip atskirų vienetų, tar
fakulteto merginų dainavimo Či jaudina. Kitaip dainuoja Univer
si nebuvo. K ū r i n i u s chorui
kagoje, Jaunimo centre, vasario siteto merginos. Jų maniera — tai
paprastai atlikdavo gausios
18 dieną^, J u — 30. Tiek pat liko vokalo pilnakraujiškumas. spal
sudėties mišriųjų chorų moterų
namie. Dideli chorai kelionėje vingumas, sodrumas. Tai svar
grupės. Šio tipo chorai, tai
neparankūs. Be to. artimiausia biausia. Kai žmogui dainuoja
pokario metų gana plataus chorų
kelionė j Šveicariją, po to j išpuoselėtu, nesudarkytu balsu,
sąjūdžio išdava. Dar ir šiuo
Prancūziją. Taigi sudėtį teks tai jis eina iš širdies į širdį.
sunkiu metu yra daug ir gerų
koreguoti, kai kuriom, vykusiom
„Virgo" merginų choro vadove
moterų chorų. Absoliučiai visuose
į JAV, teks sėstis j auditorijos Rasa Gelgotienė balsus lavina
konkursuose Lietuvoje pirmauja
suolą.
net individualiai arba mažomis
,,Eglė", gyvuojanti j a u nuo
Jei pradėjome nuo kelionių, tai g r u p ė m i s , chormeistere Ada
pokario metų. Pastovūs konkursų
Jatkonienė pati turi nuostabaus
laimėtojai yra ir Panevėžio ši merginoms jau trečioji vien tik
grožio didelį, gerą balsą 'kalbu
.,Volungė" bei Šiaulių pedagogi j Ameriką. Čia chorą lydi sėkmė.
drąsiai, nes malonu buvo su ja
nio instituto akademinis mergai Jj kviečiantys amerikiečiai pafi
bendrauti, kaip mano daininin
čių choras „Pavasaris". Aukštųjų nansuoja, juo visapusiškai rūpi
ke). Tik supratingi, išmanantys
mokyklų atskirų fakultetų chorai nasi. Daug irgi gerų Lietuvos cho
v a d o v a i , kokie dabar stovi
(Atkelta iš 2 psl.>
yra išskirtiniai reiškiniai. Dar rų sėdi namie dėl materialinių
merginų priekyje, gali įlieti savo
labai neseniai ir aš pats kėliau neišgaliu.
ki. Buvusi Brazausko partija ne
išmonę kitiems.
spaudoje klausimą, būtent, kodėl
Mūsų svečio „odisėjos" pradžia
turi aiškaus charizmatiško vado.
Žinoma, iš 30-ties jaunų, dar ne
nesama fakultetų chorų, ypač prieš trejetą metų. Choras patiko
Realiai yra du pretendentai j
merginų, kai tiek daug šios lyties Montanos (Prancūzija) t a r p  sutvirtėjusių balsų mes negalime
Brazausko rolę kaip LDDP as
bestudijuojančių. Matyt, pritrū tautinio festivalio prezidentui. reikalauti sienas drebinančio gar
mens kulto objektas: Šleževičius
kom entuziastų juos organizuoti. Jis susibičiuliavo su Amerikos so, griežtų draminiu kontrastų.
ir
Gediminas Kirkilas. Šleževi
Šio choro vadovė ponia Rasa Gel- Madisonu. Dabar yra užsimezgu „vyriškų" akcentų (sforzando) ar
čius
yra gana nuobodus tech
gotienė sunkaus organizacinio si Madison - Vilnius Sister Ci- pan. Užtai choras žavi gražiu, nu
nokratas, kuris turbūt sudegs per
darbo nepabūgo. Ir štai jau dau ties draugija. Tad viskas tapo pa gludintu piano (tyliai), laips
šia
kadenciją. Kirkilas yra gabus
giau kaip penkeri metai Lietuva prasčiau. Pirmoj savo kelionėj į nišku garso mažinimu ar didini
politikas,
kuris moka kaip dirb
turi visapusiškai, lyg gėlių puokš JAV choras dainavo net 22 kar mu (diminuendo crescendo). Už
ti.
Tačiau
mažai
kasjuo pasitiki,
tė, gražų kolektyvą, kurj drąsiai tus. Dabartinis, mūsų girdėtas vis labiausiai imponuoja dinami
tuo
labiau
balsuotojai.
Daug kas
kos plastika, lankstumas, precizi
pasirodymas, "buvo devintasis.
mano.
kad
jis
bene
per
slidus.
ja. Bet vokalo grožis, jo technikos
Prieš tai jau būta Montreal'yje,
Net jei iškiltų nauja LDDP
cituoti: puse žodžių sudaro dvi Toronte. New York'e, Boston e, elementai, žvelgiant skyriumi,
k a r a l i u s , pati p a r t i j a yra
aukščiai ir triaukščiai rusiški Putnam'e, Detroit'e ir kitur. Dar tai tik dalis sėkmes, jei tas gar
sustingusi. Partijos nariai yra
sas,
vokalas
neįprasmintas.
Bet
keiksmažodžiai. Ji tinka tik Tau liko svečiuotis dvi savaitės. Taigi
tokie
disciplinuoti, kad nėra
merginos
dainuoja
dvasingai,
jau
tosakos archyvui.
laukia ir ne vienas koncertas.
minčių
apyvartos. Partijos stag
triai. Kompozitoriaus užmanymą
Prie to paties ciklo galima būtų
Drįstu išreikšti gausiai susirin atlikėjos atskleidžia be dirb
nacija
atbaido
jaunimą, kuris
priskirti dainas apie anuometi
kusių klausytoju nuomone, kad tinumo, neprasi lenkdamos su me
pagyvintų
partiją
ir užtikrintų jos
nius komjaunuolius, aktyviai tai
pasirodymas visiems labai pati
kininkavusius ..liaudies gynė
ko. Manau, kad publikos simpa
jams".
tijų choras tikrai nusipelnė. Kuo
Du broliukai pijokai,
traukia, gal net keri klausytoją
Du broliukai stribukai.
merginų choras? Lietuvoje pasta
Tik aš viena komjaunuolė
raisiais metais atsirado ne vienas
Ėjau žmones rabavot.
jaunimo mišrus choras, daugiau
(Prienai) sia s u d a r y t a s iš b a i g u s i ų
Pokario dainose t a i p pat aukštąją chorvedybos mokyklą
griežtai smerkiamos lietuvės, ( s u n k a u s c h o r v e d ž i o d a r b o
vengia). Jie dainuoja meistriškai.
susidėjusios su okupantais.
Dabar paruošti techniškai. Gali
be didesnių pastangų atlikti bet
Kaip bežiūrėtume į šią kokio sudėtingumo kūrinį. Tarp
tautosaką (literatūros kritikai tautiniuose konkursuose jie laimi
gali prikišti poetikos paklaidas, prizines vietas. Bet tie chorai t a r
muzikai — pernelyg paprastas si tik konkursams. Jie ne visada
melodijas, dažnai pasiskolintas iš sužavi tą, pavadinkim, vidurinį
senųjų tradicinų liaudies dainų). klausytoją. Kodėl? Kadangi kom
ji yra mūsų tautos neįkainuo plikuotos nūdienės muzikos iš
jamas turtas, liudijantis to meto raiškos priemonės reikalauja
situaciją, teigiantis laisvės siekį didelių pastangų pasiekti geros
a n s a m b l i o , tai
pačia didžiausia kaina — gyvybės intonacijos
chorvedžiai
pernelyg
siaurina Vilniaus universiteto mergaičių choro „Virto" koncertas siu metu vasario 18 diena Jaunimo centre, Čikagoje.
auka.
balsą. Lyg apvagia, nužmogina jį.
Jono Tatnulairio nuotrauka
(Pabaiga)
ANICETAS ARMINAS

dainuoia, tarsi negirdėt, o kai gro
ja įžangą arba intarpus — uždega.
Man atrodo, tokią pianistę girdėjo
klausytojai.
Ko pageidaučiau ne aš vienas?
Merginos jaunos, gražios lietuvai
tės. Žmogus pats gražiausias Die
vo kūrinys. Ar reikia jį slėpti po
sunkiu, ne kiekvienai tinkančiu
apdaru? Tegul „chalatėlius" dėvi
tos, kurios nori ką nors užmas
kuoti. Jaunoms tas nebūdinga.
Puiki, talentinga vadovė, matyt,
ir pati apie save žino, kaip sceno
je galima kitaip pasipuošti.
» ū chorui už puikų koncertą,
La .iingo kelio ir pasisekimo!

Žvilgsnis Į partijas Lietuvoje
ateiti. Jei LDDP nepakeis savo
strategijos, ji galės išvis sustingti
ir iškristi.
Jei LDDP sukluptų, kuluaruo
se laukia Konservatoriai — Land
sbergio ir Vagnoriaus partija.
Sunku nusakyti, kaip jai seksis.
bet aš spėčiau, kad šios partijos
laimė pririšta prie Landsbergio
laimes. Konservatorių didelis
pliusas — jei svyruoklė svirs
automatiškai — jie gali laimėti.
Šios partijos minusai —ji vadina
si Konservatorių, bet daug kas
jaučia, kad Vagnoriaus ekonomi
nė politika yra socialistinė. Ši
partija neturi aiškios politinės
ideologijos, o atrodo, lyg ji būtų
reakcinės politikos ir asmeninių
ambicijų partija. Konservatoriai
turi truputį jaunimo, bet kitos
politinio jaunimo grupuotes ne
žiūri į juos rimtai.
Socialdemokratai turi ekono
mistu monopolį. Ši partija turi
labai stiprią ir efektyvią vadovy
bę. Su jais bendradarbiauti yra
lengva ir smagu, nes partijos
vadai yra labai malonūs. LSDP
vaizduoja ir iki tam tikro taško
yra pasiruošusi eiti į kompromi
sus. LSDP didžioji problema yra,
kad jie jau du metu neauga. Socdemai iš visų partijų daugiausia
elgiasi, kaip vakarietiška partija,
bet jiem kažkodėl nesiseka pri
traukti daug narių.
Centro partija — Ozolo ir
Bičkausko partija. Joje yra jaunų,
energingų ir stropių inteligentų
— bent trys, kurie visą darbą dir
ba, kol politinės asmenybės lau
kia valdžios. Iš tikrųjų, Centro
partija galėtų staigiai kilti ii
niekur, nes ji save stato kaip
i Nukelta į 4 psl.)

Nr. 40(8) - psl. 4

D R A U G A S - MOKSLAS, MENAS,

LITERATŪRA

Dialogas
su Lietuva

Šeštadienis, 1994 m. vasario mėn. 26 d.

vados galėtų būti lyg nuorodos į
Žvilgsnis į partijas
frontininkų taktiką: pasisakyti
Lietuvoje
tik tais klausimais, kurie, jų nuo
mone, svarbūs ne išeivijai, o Lie
(Atkelta iš 1 psl.)
tuvai, ir kol nerasti pilnesnį atsa (Atkelta iš 3 psl.)
sistatymus bent principiniais kymai, susilaikyti nuo sugestijų, alternatyvą dešinei ir kairei, bet
klausimais.
kurios kaip nors galėtų būti ža ji gali iš vis mirti, gimti, vėl mir
3. Pagrindinis kriterijus išeivi lingos Lietuvos ateičiai.
ti ir vėl gimti.
jos siūlymuose turėti būti: tai da
VLTJK'ui sustabdžius savo veik
Pagaliau — mano partija — Lie
roma Lietuvos labui.
lą (ar neveikią), kalbėti išeivijos tuvos Krikščionių Demokratų
Išeivijos spaudą įdomiai skaito diciniais opoziciniais metodais.
Dabar nukreipkime žvilgsni į vardu Lietuvių Bendruomenė partija. Mes esame antra didžiau
me ir Lietuvoje. Malonu jausti Mūsų džiūgavimas dėl valdančio
šiuo metu vykstančius dialogus. varžovo nebeturi. Kol Lietuva bu sia partija ir tikrai vidutiniškai
tautiečių, patyrusių daugybę iš sios partijos nesugebėjimo valdy
Didžioji dalis buvusios VLDK'o vo okupuota, Lietuvių Bendruo seniausia — ta prasme, kad mūsų
gyvenimų bei sukaupusių dides ti kraštą būtų tolygus šaipymuisi
koalicijos narių jokio dialogo su menės uždaviniai buvo aiškūs. nariai labai seni. LKDP trūksta
nio demokratijos patyrimo tiesią iš valstybės nepriklausomybės.
Lietuva neveda, nes jų iš tikro čia Tarp kitų, ji turėjo būti okupuo visko, išskyrus gal jaunimo.
mintį ir blaivų siūlymą. Tik vie Mažai tikėtina, kad artimiausiais
nebėra ir jie neturi Lietuvoje ati tos tautos valios reiškėją laisva Vadovybė silpna, neefektyvi ir
nas kitas straipsnis yra neobjek metais Rusija panaudotų prieš
tikmenų. Senųjų politinių partijų jame pasaulyje. Dabar, kad ir pa atrodo, kad nori galutinai numa
tyvus, verčiantis atsakyti argu Lietuvą jėgą. Tačiau pavojus iš
išeivijoje mohikanai remia iden tyrusi sunkių netekčių ir dvasiš rinti partiją, kuri žadėjo laimėti
mentuota kritika į kritiką.
lieka, jog toliau bus daromas
tiškus junginius Lietuvoje ir taip kai bei ūkiškai sužalota, Lietuva ateinančius rinkimus. Ši centro
Šių metų sausio 15 dieną Drau spaudimas LDDP valdžiai, kuri,
atlieka svarbų ir naudingą darbą. jau kalba savo balsu. Ar nereik valdyba neturi pozicijų ir išlindus
gas atspausdino Jono Pabedinsko deja, buvo Maskvos įtakoje ir ne
Taigi dialogas vyksta. „Liberali tų pagalvoti apie tai, kad Bend į viešumą kvailai pasirodo arba
straipsnį „1993-ji metai — darbie- taip paprasta, kaip gali iš šalies
nis sparnas", kaip jie patys save ruomenės uždavinius iš naujo rei pasirodo kaip demagogai. Krikde
čiams valdant". Panašaus turinio atrodyti, jai šios priklausomybės
vadina, Lietuvoje rodo daug akty kėtų performuluoti ir įnešti tam mų vadai neturi aiškių pozicijų ir
Jono Pabedinsko straipsnį nese atsikratyti. Ir žinoma, išlieka Lie
vumo. Jiems kiek lengviau, nes tikras pataisas. Kol Bendruome nemoka, nenori ar nesugeba iš
niai paskelbė ir Lietuvos rytas. tuvoje politinis ir ekonominis
jau okupacijos metu, naudoda nė kalbėjo lietuvių tautos vardu, naudoti progų stiprinti partiją.
Publikacija įdomi, yra nemažai spaudimas iš vidaus, siekiant,
miesi faktiškomis režimo lengva pati Lietuva esmiškai tilpo į Pa Nors vadovybė pagaliau susipra
argumentuotos kritikos ir val kad Lietuvos piliečiai patys pasi
tomis, jie į dalį Lietuvos šviesuo saulio Lietuvių Bendruomenės to bandyti ugdyti nuosaikumo
dančiajai partijai, ir opozicijai. prašytų į naujai atstatomą rytų
menės buvo įkėlę koją ir laimėję sąrangą. Bet vargu žinome, kokią veidą, partijos eiliniai konser
Tačiau skaitant šį ir neretai pa imperinę Sąjungą. Negalime ne
jų simpatijas. Ateitis parodys, vietą dabar Lietuva turi PLB vatoriai bijo kitų minčių ir
našius straipsnius kai kuriuose matyti dalies žmonių pavojingai Gediminas Vagnorius, buvęs Lietuvos prenyeras, skaito „Draugą", norėdamas kiek jų įtaką stabdys praeities struktūroje. Ar tebepripažįsta desperatiškai bando išvaryti nuo
Lietuvos dienraščiuose, kur opo vargano gyvenimo, galimo visuo sužinoti vėliausias išeivijos gyvenimo naujienas ir patirti jos nuomonių spektrą. ipotekos.
mas egzodo pradžioje akcentuotas saikius inteligentus ar atbaidyti
zicijos veikla yra nutylima ar net menės nuotaikų paaštrėjimo, jei Ar jūsų {riminės, draugai ir pažįstami irgi jau skaito „Draugą" '
Keistoje padėtyje, vesdami dia „tautos primato" principas? I tokius, kurie norėtų prisidėti.
Indrės Tijūn^iienės nuotrauka
tiesiogiai bandoma įtikinti ma dar pablogėtų pragyvenimas. To
logą su bendraminčiais Lietuvoje, tuos klausimus turėtų būti aiš Partijai labai trūksta profesiona
žiau patyrusius skaitytojus opo dėl, būdami opozicijoje, žmonių
jos sąlygomis. Deja, aiškiai ma buvo atmesti, nors juos įgyvendi atsidūrė išeivijos tautininkai. Jie kūs atsakymai, kai užsienio lie lų ir inteligentų... kunigų
zicijos
nekonstruktyvumu, kasdieninėms bėdoms turėjome
tyti LDDP valdžios negalėjimas, nus, įmanoma buvo atstatyti dar nori suderinti du turbūt nesude tuvių organizacija veda dialogą netrūksta.
peršama mintis, kad opozicija skirti daugiau dėmesio, nei val
o kai kurių pareigūnų ir nenorė buotojų ir įmonininku bei vals rinamus dalykus. Mat Lietuvos su nepriklausoma Lietuva.
Krikdemų jaunimas yra daug
negali pristatyti ..dalykiškas al dančioji partija...
jimas siekti ūkio stabilizavimo. tybės pajamas, dirbtinai nusmuk tautininkai yra dabartinei val
Lietuvių Bendruomenės vadai, nuosaikesnis negu senimas,
ternatyvas problemoms spręsti",
Per 1993 metus opozicinė Tė
Kai kas iš buvusios komunistų dytą pramonės gamybą, suregu džiai opozicijoje ir Lietuvos komu prisiėmę atsakomybę kalbėti už išskyrus,aišku, Kaune. Jei parti
nematyti „dešiniųjų dalykiškų
vynės Santara pateikė Seimui 21 partijos ir Rusijos reakcingųjų liuoti žemės ūkio produkcijos su nistus laiko Maskvos vykdytų sienio lietuvių vardu, turėtų taip jos konservatoriai neišvarys
pasiūlymų ekonomikai pagerin
ekonominio ir socialinio įstatymo politikų dar tikisi, kad paspaudus pirkimo kainas ir sėkmingai už Lietuvoje nusikaltimų bendrinin pat atkreipti dėmesį į Bendruo Vilniaus ir Klaipėdos jaunimo,
ti", opozicija ,,šauna aukštai ir
ar nutarimo projektą, iš kurių tik ekonomiškai, pabloginus žmonių baigti žemės reformą.
kais. Išeivijos tautininkai tarsi su menėje pasirodančius ligos simp gal LKDP turi ateitį:
per mažai išmintingai rūpinasi
keletą LDDP dauguma Seime gyvenimą, kils iš Lietuvos vidaus
Vėliau pavyko Seime priimti Lietuvos tautininkais solidari tomus. Kad neįvyktų kaip su
Kaip girdite iš mano praneši
kasdienybe". Esą be n .*valo bu
neblokavo. Vieną iš paskutiniųjų reikalaujantis balsas jungtis prie tik mūsų paruošta nutarimą ..Dėl zuoja, bet tuo pačiu metu super- VLDX'u. Prieš persikėlimą 1956
mo, aš nesu itin optimistiškas
vo demonstruojama pn
amba
— jau priimtą įstatymą dėl NVS, tautos vardu prašyti iš at užsienio prekybos apribojimų pa liatyvais tebeaukština Kazį Bo metais VLEK'o valdybai iš Vokie
apie Lietuvos politinį elitą.
sadoriaus Stasio Lozoraičio iškė
valstybės pareigūnų ir tarnautojų gyjančios Rytuose imperijos fi naikinimo", tačiau ir jį Vyriau belį, kuris yra ne tik dabartinės tijos į Ameriką, VLTJC'o viršūnėse
Tačiau nemanykite, kad manau,
limą iš Washington'o, bet ne
pajamų deklaravimo — ko- nansinės paramos. O tokie nevy sybė iškraipė — vietoje panai valdžios šulas, bet neperseniai buvo prasidėję nesutarimai, vieni
jog yra beviltiška situacija. Jei aš
sirūpinta, kad .,žiemą būtų bul
rumpuotos partines komercinės kėliai politikai, siekiantys žūt kintų eksporto mokesčių. įvesti liudydamas JAV, su meile apka kitų kaltinimai, asmenų blokavi
būčiau manęs, kad nėra vilties,
vių, mėsos ir užtektinai šilumos".
aplinkos spaudžiamas vetavo būt išsilaikyti, dar nepraranda nepagrįstai dideli prekių impor bino ir Lietuvos komunistų pra mai, grupių ultimatumai. Nepa
aš nebūčiau tiek laiko praleidęs
Visai opozicijai stokojo dalykišku
prezidentas. Dar keletas Tėvynės vilties, kad atsiras tada galimybė to muito mokesčiai. Tai varžo eitį.
sirūpinus tų blogybių laiku paša prie krikdemų jaunimo kūrybos.
mo... bei ryžto paruošti konkre
Sąjungos paruoštų ir labai reika prašyti iš Maskvos paramos ir jos prekybą, ypač su Vakarų partne
Frontininkai bendravardžių linti, VLIK'as prarado rezistenci
čius ekonominius siūlymus".
lingų įstatymų projektų, pirmiau sulaukti, Rusijai paskelbus juos riais, didina vidaus rinkoje pre atitikmenų Lietuvoje neturi. Lie nę dvasią, tapo asmeninėms am
Bet tai netiesa, prasilenkianti sia, dėl gyventojų santaupų ir ak sukalbamais ir priimtinais, mai kių kainas ir sudaro palankias tuvių Fronto veiklos ten, atrodo, bicijoms reikštis arena ir ilgai
išeivijos kandidatas.
su akivaizdžiais faktais apie 1993 cijų vertės atstatymo, jau pusme nais už teikiamą ekonominę pa sąlygas monopolijoms įsigalėti. atgaivinti nesiruošia, todėl tur niui visiškai nusigyveno. Manau,
Pagaliau išeivijos vardu veda
metų dešiniosios opozicijos dau tis svarstomi Seime, bet akivaiz galbą.
Įvedus litą. siūlėme pataisyti būt rimtesnio dialogo su Lietuva kad Bendruomenės gyvenimą pa majame dialoge su Lietuva nefi
džiai vilkinama priimti, nors
gybę pateiktų Seimui ekonomi
Pragyvenimas daugiausia smu pirminio privatizavimo įstatymą nėra pradėję. Ruošdamiesi kultū žįstu ne tik „iš viršaus", bet ir „iš gūruoja vienas labai svarbus
nių ir socialinių įstatymų pro daugumos frakcija, prisibijanti ko nuo 1992 metų rudens iki ir šalia investicinių čekių leisti be rinei misijai, įkūrė „Į Laisvę" vidaus" ir drįstu tvirtinti, kad
klausimas: kai norime lygių
jektų ir programų, siūlymu Vy didesnio visuomenės nepasitenki 1993 metų vasaros, kol nebuvo jokiu apribojimų pirkti objektus fondo Lietuvos filialą. Sau ar praeityje niekad į paviršių nepra
teisių, ar pasiruošę priimti ir ly
riausybei, kaip atstatyti dirbtinai nimo dėl plintančio LDDP val įvestas litas. Iki lito įvedimo kai už litus ar konvertuojamą valiuta timomis grupėmis Lietuvoje pa siveržė stipresni nesutikimai tarp
gias pareigas? Ar bet kokius as
po Seimo rinkimų keletą kartų džios ešalonuose grobstymų, ne nos kildavo per mėnesį 20-30 pro
konkurso tvarka.
skelbė Tėvynės sąjungą ir Krikš PLB ir JAV LB arba, kad dar blo meninius įsipareigojimus? Teisės
nusmukdytą pragyvenimą ir pra siryžta jų ir atmesti.
centų, o Vyriausybė nebereikalaPo kolūkiu likvidavimo kairio čionius demokratus ir joms kiek giau, tarp JAV LB krašto valdy be pareigų, kaip žinome, neveda
monės gamybą, plėtoti privačia
Šių metų sausio pradžioje Tė vo, kaip buvo daroma 1991 ir ji propaganda gąsdino žmones, talkina, o šiaipjau tik teoretiškai bos ir Tarybos prezidiumo. Dabar į gera.
iniciatyvą, pagerinti kaimo finan vynės Sąjunga pateikė dar vieną 1992 metais, perskaičiuoti atlygi jog 1993 metais Lietuva badaus, tesvarsto atsikuriančios Lietuvos taip yra. Tad su kuo Lietuvos val
Ateitininkai yra supratę idea
sinę būklę ir skatinti prekių eks įstatymo projektą, kuris įgalintų nimus, pensijas, įmonių kapitalo nes esą ūkininkai ir bendrovės problemas. Praėjusios vasaros džia turi kalbėtis: su PLB ar su
listinės ir oportunistinės dvasios
portą, supirkti iš žemdirbių jų paspartinti pristabdytą pirminį vertę ir kitus ekonominius ir fi
nepajėgs pakankamai pagaminti studijų savaitės Dainavoje (Man- JAV LB? Gali būti atsakyta, kad išsiskyrimo prasmę, apie ką yra
išaugintą produkciją, kuri pūva privatizavimą, atstatyti įstatymi nansinius rodiklius, atsižvelgiant žemės ūkio produkcijos. Tačiau ir chester, Michigan), paskelbtos iš su PLB kaip su struktūros vir
kalbėjęs Juozas Brazaitis. Labai
laukuose ir daržinėse ar pusvel nes viešas konkursines privatiza į didžiulius infliacijos tempus. šie gandai nepasitvirtino. Praė
šūne. Bet sunku būtų įsivaizduo maloniai nuteikė ambasadorius
čiui (dėl nesutvarkytų apmokėji vimo procedūras, taip pat užkirs Vyriausybė savo sprendimais jusiais metais patyrėme ne trūku
ti PLB be JAV LB. Pagaliau tei Stasys Lozoraitis, kai Los Ange
mų) yra išvežama iš šalies, atsta ti kelia valdančiosios partijos netgi buvo uždraudusi indeksuoti mą, bet perteklių. Dėl LDDP val
sėtai būtų galima klausti, kaip les lankantis prezidentui Bra
žemdirbių finansinę būklę.
tyti gyventojų santaupas ir įsta grupuočių vykdomam nekonsti- (perskaičiuoti) darbo užmokestį, o džios nuolaidžiavimo žemės ūkio
Opozicija siūlė dar daug kitų Lietuva gali tikėtis susipratimo zauskui, kur dominavo biznio,
tyminį valstybės turto privatiza tuciniam valstybės turto (kurio kartu ir pensijas bei pašalpas. produkcija perdirbančioms mono
projektų: „Dėl lito kurso svyra su išeivijos vardu kalbančia ekonomijos, investicijų temos,
vimą, kuris valdančiosios partijos kaina dirbtinai daugiau kaip 20 Tad kiekvieną mėnesį, kainoms polijoms, kurios dirbtinai dau
vimo", „Dėl Lietuvos Respubli Bendruomene, jei tos organi pasakė tokią mintį: neužmirški
inicijuotomis įstatymo pataisomis kartų nuvertinta) išsidalijimui sparčiai augant, nebeindeksuoja- giau kaip 2 kartus sumažino iš
kos pinigų išleidimo įstatymo", zacijos veikėjai negali rasti bend me tautos dvasios. Kai ji atgis,
paverstas nominklatūriniu kraš bei jau privatizuotų įmonių per- mos gyventojų realios pajamos žemdirbių superkamo pieno ir gy
sėkmingiau spręsis ir ekonomi
,,Dėl minimalaus gyvenimo lygio ros kalbos savo tarpe.
to išgrobstymu.
privatizavimą. kai senoji no smukdavo 20-30 procentų
vulių kainas Sei sukėlė maisto ir darbo užmokesčio bei kitų iš
Šiuo metu intesnyvesnį dialogą nės problemos.
Mes negalime ir nenorime kal menklatūra, jau esant anksčiau
Nepaisant nuolatinių Tėvynės prekių kainas, taip pat dėl neval mokų indeksavimo" ir pan. Buvo išeivijos vardu su Lietuvos val
Ateitininkų dialoge su Lietuva
tinti straipsnio autoriaus dėl išleistoms akcijoms, neteisėtai Santaros frakcijų protestų tokia domos krašte finansinės netvar pateiktas nutarimo projektas ir džia veda PLB. Jei Lietuvos aidas esmėje glūdi ta tiesa, kurią
neobjektyvumo. Net Lietuvoje gy leidžia naujas akcijas ir pusvel valstybe ir piliečius alinanti kos, pieno ir mėsos kombinatai dėl šilto vandens tiekimo bei ne- (1993.9.29) teisingai perdavė PLB daugiau negu prieš 2,000 metų
venantiems žmonėms, deja. ne čiui perima iš teisėtų akcininkų pajamų šaldymo politika buvo per pusę numušė žaliavos supir- tinkamos Energetikos ministeri- valdybos pirmininko mintis, išei išsakė Gajus Julijus Cezaris savo
prieinama informacija apie tai, įmonių kontrolę. Tačiau jau mė tęsiama 7 mėnesius, per kuriuo- kimus. Nereti atvejai, kai po 3-5 jos veiklos. Šiandien jau dauge- vijos vardu reikalaujama, kad veikale apie Romos karus su ga
kas vyksta Seime ir jo komitetuo nuo, kai blokuojamas šio svar vidutines darbo pajamos ir mėnesius nesumokama žemdir- 1 iui žmonių suprantama, jog ne- „ne Lietuvoje gyvenančių lietu lais: „Laimingos tautos, kurios
1
se. Seimo posėdžiai nebetrans- baus įstatymo projekto įtrauki valstybės biudžeto įplaukos krito biams už iš j ; nupirkta produk- buvo jokio reikalo 1992 metų vių teisės būtų tokios pačios kaip turi gerus įstatymus, bet laimin
liuojami per televiziją ir radiją. mas į Seimo darbotvarkę. Jei 2.7 karto. Tačiau vėliau opozici
ciją. Šiandien alina ne žemės ir rudenį prieš rinkimus nutraukti ir Lietuvoj gyvenančių". Iš tos gesnės tos tautos, kuriose geri
Neseniai nutrauktos ir populia nepavyktų šių įstatymų priimti jai pavyko pasiekti, jog pajamo- kolūkių prvatizavimas. bet mo šilto vandens tiekimą, kaip ir pagrindinės teisės turėtų išplauk papročiai daugiau reiškia negu
rios necenzūruojamos rytmetinės Seime, neatmetama galimybė kai būtų indeksuojamos, atsižvel nopolijų nusmukdytos supirkimo dirbtinai pakelti benzino ir mais ti ir kitos teisės, kaip pilietybės geri įstatymai". Ateitininkai dia
10-15 minučių trunkančios radi kuriuos svarbiausius klausimus giant j mėnesini kainu pasikei kainos, finansiniai neatsiskaity- to prekių kainas.
atgavimas, turto atgavimas, tei logą veda ne dėl gerų įstatymų,
spręsti referendumu.
jo laidos iš Seimo studijos.
timą.
mai ir sustabdyta žemės reforma.
Tą liūdną rudenį valstybės ir sė dalyvauti valdančiosiose struk bet dėl gerų papročių.
Gyvenimas patvirtino, jog
Praėjusiais metais Lietuvos
Keletą kartų dirbtinai nusmuk - Praėjusį rudenį pirma kartą vals gyventojų pajamos buvo 2.5 kar tūrose. Kai kur atrodo, kad dery
LDDP, kaip ir kitos buvusios ko nevargino Rusijos ekonominės džius gyventojų ir valstybės paja tybė nepadeį. supirkti išaugintus to didesnės, nei 1993 metų ru bų objektu yra ne tik teisės, bet
MOTERS STUDIJŲ
munistinės partijos Centrinėje ir blokados, nebuvo jokių streikų. mas, dar sparčiau krito pramonės grūdus, nors Lietuvoje savų grū denį. Jei šią žiemą įstengiama ir privilegijos, pavyzdžiui, PLB
Rytų Europoje, nėra tikrų refor Tačiau po metų LDDP valdymo gamyba bei žemės ūkio produkci
CENTRAS
dų nepakanka. Negalėdami par tiekti šiltą vandenį, o valstybė už tarnautojui suteikti ministro tei
mų šalininkės, nes gilumoje nere ūkio nuosmukis sudaro įspūdį, jos supirkimas, nes stipriai nu- duoti rugių ir kviečių bei atgauti šilumą pajėgi susimokėti, tai juo ses, Lietuvoje nesteigti departa
Kauno technologijos univer
mia laisvos konkurencinės rinkos lyg kraštas ilgus metus būtų karo mušus visuminį perkamąjį pajė
iš grūdų, imonįų pinigų, žemdir labiau didesnės galimybės buvo mentų ryšiams su išeivija, pripa siteto verslo administravimo
ekonomikos ir privačios iniciaty sūkuryje — mėnesinis pramonės gumą, labai sumažėjo tiek mais biai pusvelčiui grūdus pardavinė 1992 metų rudenį ir žiemą, kai žinti, kad išeivijos, o ne Lietuvos
fakultete pradėjo veikti Moters
vos principų, išskyrus tuos atve gamybos lygis nukrito 3.3 karto. to, tiek kitų prekių paklausa. Pa
jo latviams, senkams, vokiečiams, valstybės biudžetas ir atlygini lietuviai geriau kvalifikuoti at studijų centras. Norą jame mo
jus, kai siekiama asmeniškai pa
Ūkis nusmukdytas ne 20 ar 30 prasčiausiai žmonės neturi pini o Lietuvos Vyriausybė ir JAV mai buvo žymiai didesni.
stovauti Lietuvai užsienyje am
kytis pareiškė daugiau kaip 100
sipelnyti. Žinoma, čia nieko nėra procentų, bet 3 kartus. Pilietinio gų. Jei dar nereikalingai sumažė skolintais pinigais pašarinius
Ne ekonominio potencialo kri basadorių ir konsulų pareigose. įvairaus amžiaus kauniečių.
nuostabaus. Visais laikais vieno karo apimtoje buvusioje Jugosla tų gyventojų pajamos, pramonės grūdus pasaulinėmis kainomis timas nulėmė didžiulį ūkio nuo Ar nereiktų tokius principinius
Šiuo metu klausytojos gali
kios ir kitokios politinės jėgos, vijoje pramonės gamyba sumažė įmonės, negalėdamos parduoti sa pirko iš užsienio...
smukį. Svarbiausias dalykas jog klausimus pirma viešai išdisku pasirinkti vieną iš penkių kursų
kurios savo laiku kūrė ir rėmė jo tik 40 procentų... Po Seimo vo produkcijos, visiškai sustotų.
Dar 1993 metų rugsėjo mėnesį, dauguma žmonių suprato LDDP tuoti ar bent jau PLB suderinti
ankstesnę santvarką, negali pa rinkimų per du mėnesius gamyba Tiesa, ir dabar 2/3 žmonių ir stak prieš prasidedant žemdirbių strei- negalėjimą tinkamai valdyti nuomones su kraštų valdybomis? — „Moteris ir sveikata", „Mo
čios ją reformuoti. Reformas, pa sumažėjo daugiau nei per 2 anks lių fabrikuose beveik nedirba.
Taigi vargu taktiška išeivijos teris ir teisė", „Moters psicho
kams Tėvynės Sąjunga pateikė kraštą, dar viena buvusios komuprastai, „stumia" naujos politi tesnius reformų metus. Jei 1992
vardu atakuoti atskirą Lietuvos logija", „Moteris pasaulio
Atsižvelgiant į tai, Tėvynės Seimui įstatymo „Dėl žemės ūkio nistų partijos apgaule.
literatūroje" ir „Moteris ir
nės jėgos. LDDP, atėjus į valdžią, metų viduryje perskaičiuotos vi Santara dar 1993 metų pavasarį
produkcijos konkurentabilumo ir
Daug žmonių yra nusivylusių, valdžios užsienyje pareigūną. At
sustabdė reformas ir įstatyminį dutinės realios darbo pajamos pateikė Seimui paketą įstatymų
tautodailė". Pasveikinti Moters
finansinės būklės palaikymo" bet ne Lietuva ir reformomis, o skiri žmonės ar žurnalistai gali
valstybės turto privatizavimą, siekė 550-600 litų, o pensuos projektų ir pasiūlė konkrečias
studijų klausytojų pirmojo užsi
kritikuoti
vieną
ar
kitą
paskyri
projektą Po 3 mėnesių svarstymo LDDP, už kurią jie balsavo, patipabandė sugrįžti prie sovietinių 250-270 litų, tai dabar vidutinis programas „Dėl susidariusios
mą ar atleidimą, tačiau visos išei ėmimo proga atvyko Technolo
LDDP daugumos Seime sprendi- kėję melagingais pažadais ir
finansų valdymo principų, dėl to darbo užmokestis siekia 250 litų, ekonominės padėties ir neatidėvijos vardu užimti pozicijas to gijos universiteto rektorius K.
mu projektas atmestas, nors dis- norėdami paskutinį kartą išban2.5-3 kartus smuko ūkis ir gyven pensijos — 90 litų. Tokius liotinių priemonių krizei įveikti",
kiais klausimais nederėtų. Juk Kriščiūnas. Šis centras įkurtas
kusijų metu niekas neneigė gali- dyti „buvusiuosius". Tačiau
tojų realiosios pajamos. Dešinio nevykusius LDDP ūkio politikos „Dėl neatidėliotinų priemonių že
net Stasio Lozoraičio kandidatū Verslo administravimo fakulte
mybės ir būtinumo priimti siūlo- Lietuva vėl atgimsta ir tų sunku
šios partijos, net ir esančios opo rezultatus negalime priskirti tik mės ūkio finansinei būklei page
ros į prezidentus nei PLB, nei to dekanės V. Baršauskienės su
zicijoje ir toliau išlieka reformų valdančiosios partijos nekompe rinti" ir „Dėl žemės reformos mą įstatymą, kuris neleistų mo- mų ne tiek daug belikę.
JAV LB oficialiai nerėmė, nei manymu, vadovauti centrui su
Gediminas Vagnorius
••rikliu. Esame opozicijoje, bet tentingumui valdyti kraštą spartinimo". Deja, šie siūlymai, nopolijoms diktuoti Žemų supirBrazausko kandidatūrai priešino tiko docentė I. Leliugienė.
Tėvynės Sąjungos
negalime ir nenorime veikti tra rinkos ekonomikos ir demokrati kaip ir daugelis kitų projektų, kimo kainų, skatintų žemės ūkio
si. Ir pats Lozoraitis gynėsi esąs
(„Lietuvos rytas", 02.10)
produkcijos eksportą, sustiprintų
valdybos pirmininkas

Nuomonės ir pastabos

Dešinioji opozicija —
gandai ir tikrovė

