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Pastebėjimai iš
99
99 anapus
Amerikos žydų komiteto
pirmininkas apie
lietuvių-žydų santykius
Lankydamasis Amerikoje, Lietuvoa Užsienio reikalų ministras
Povilas Gylys spalio 7 dieną su
sitiko ir su Amerikos žydų komi
teto (American Jewiah Committee) pirmininku David Harris.
įsteigtas prieš 90 metų šis Ko
mitetas yra seniausia ir viena
įtakingiausių JAV žydų organi
zacijų. Jis siekia užtikrinti „žydų
gerove ir saugumą pasaulyje, ku
riame būtų gerbiamos demokra
tines vertybės, žmogaus teisės ir
abipusis supratimas.'' American
Jewish Committee kovojo prieš
carinės RUSUOS ir sovietini an
tisemitizmą, puoselėja tarptau
tinį ir tarpreliginį dialogą bei
bendradarbiavimą.
Po susitikimo, American Jewish Committee pirmininkas radijo korespondentui telefonu ap
žvalgė lietuvių-žydų santykius. I
susitikima su ministru Gyliu,
kalbėjo Harris, reikia žiūrėti AJC
ir prisikėlusios Lietuvos santykių
kontekste. Jau nuo pačių Sąjūd±k> ir kovos už nepriklausomybe
laikų tie santykiai su vadovaujjanftiais Lietuvos asmenimis nnolat glaudėję ir šiltėja. (Šia proga
Harris paprašė perduoti linkėji
mus Vytautui Landsbergiui.)
Su ministru Gyliu AJC pirmi
ninkas susitinka jau kelintą sykį.
Šį sykį kalbėtasi apie Lietuvos
santykius su kaimynais, jos geis
mą atmegzti kuo glaudesnius
santykius su Vakarų instituci
jomis, artėjančius Seimo rinki
mus, Lietuvos - Izraelio santykius
bei ateinančiais metais Lietuvo
je ruošiamą vienos iškiliausių as
menybių Lietuvos žydų istorijoje,
Vilniaus Gaonu vadinamo Elįja
Ben Solomono 200 metų mirties
sukakties paminėjimą, Amerikos

EGLĖ JAŠKŪNIENĖ
Metinės lietuvių fotografijos pa
rodos Čikagoje jau susilaukė so
lidaus amžiaus — šiais metais
rengiama paroda jau dvidešimt
penktoji. Ta proga norėtųsi labai
trumpai apžvelgti nuveiktą dar
bą ir pamėginti bendrais bruožais
aptarti meninės fotografijos gy
vavimą išeivijoje. Teatleidžia
man parodų organizatoriai, daly
viai, rėmėjai ir visi tie, kurių
dėka šie renginiai vyksta iki šiol,
už kai kuriuos netikslumus ar
pernelyg subjektyvius vertini
mus. Prieš jus — pastebėjimai
žmogaus iš Lietuvos, neaplan
kiusio nė vienos išeivių foto
grafijos parodos, tačiau išsamiai
studijavusio visą pluoštą doku
mentų ir archyvinės medžiagos,
kuria maloniai sutiko pasidalin '
ti fotomenininkas iš Čikagos
Algimantas Kezys. Todėl tebūnie
ši nedidelė įžanga pagarbos ženk
las ir šioks toks įrodymas, kad
daugelio žmonių ilgametis triūsas
toli gražu nebuvo beprasmis, o
katalogai, reprodukcijos, recen
zijos ir kita medžiaga, laikui
bėgant, tikrai įgauna neįkainoja
mą vertę.

žydų komitetas dalyvaus šioje
šventėje.
Ar lietuvių-žydų santykiai ge
rėja ar blogėja? Žvelgiant iš AJC
aplinkos, jie gerėja — atsakė Har
ris. Vienas šešėlis, anot jo, tai
karo meto nusikaltėlių paliki
mas, per greitas jų rehabilitavimas. Kalbėdamasis su ministru
Gyliu apie Aleksandro Lileikio
bylą, AJC pirmininkas pareiškė
suprantąs, kad nuosprendis bus
padarytas pagal Lietuvos tei
sėtvarką. Tačiau jis pabrėžė, jog
mes turime būti tikri, kad prie to
nuosprendžio bus einama ener
gingai ir su įsipareigojimu. Ki
taip, tas šešėlis patirštės.
David Harris pasidžiaugs Lie
tuvos santykių su Izraeliu raida,
Lietuvos žydų bendruomenės institucyų plėtra, žydų gyvenimo
atstatymu. Tuo mes rūpinamės
bet kurioje šalyje, kalbėjo jis —
kad žydų bendruomenės, laisvos
nuo antisemitizmo ir ksenofobi
jos, pilnai dalyvautų savo šalies
gyvenime.
AJC pirmininkas priminė, kad
lietuviai ir žydai turi beveik
1966 metais balandžio 30 dieną
1,000 metų bendros istorijos. To Draugo dienraštyje pasirodė
je istorijoje būta ir labai pakilių, žinutė: „Lietuvių fotografų dėme
ir labai tamsių momentų. Impe siui pranešama, kad Chicagoje,
rijos sugriuvimas ir demokratijos Tėvų jėzuitų namuose, šalia esa
atėjimas suteikė galimybe atgai mų Pasaulio lietuvių archyvo,
vinti santykius. David Harris yra
įsitikinės, kad prasidėjo naujas,
šviesus lietuvių-žydų istorijos
tarpsnis — jos ateinančių 1,000
metų istorijos kūrimas, kuris pa
reikalaus nuolatinių, ilgalaikių
pastangų. Mes esame įsipareigoję
taip bendradarbiauti — užbaigė
savo komentarą American Jewish Committee pirmininkas Da
vid Harris.
(„Laiavotioa Europos" radijas)

Šiįame numeryje:
Pokalbis su American Jewish Committee
pirmininku
25-ąją Lietuvių fotografijos parodą Čikagoje
pasitinkant
Prisimename a.a. dailininką Bronių
Muriną (1906-1986)
Nuomones ir pastabos
„Aukuro" teatro spektaklis Lemont'e
Ramutes Krivickaites eilėraitiai
Apie pianistę Mūzą Rubackyte.

ir sąstatai". Dešinėj
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Lietuvių fotografijos parodų
Čikagoje 25 metų jubiliejų
pasitinkant
prof. J. Žilevičiaus muzikologijos
archyvo, kun. J Boreišio biblio
tekos, steigiasi ir Lietuvių foto ar
chyvas. Mintį steigti tokį archy
vą iškėlė Algimantas Kezys SJ,
Philadelphijos lietuvių foto mė
gėjų susirinkime, kuris įvyko ba
landžio 5 d. p. Gruzdžių bute. Philadelphijoje." Faktiškai nuo
pirmosios jo įk-ūrimo dienos pra
dėtos organizuoti fotografijų ir
spalvotų skaidrių peržiūros, fotokonkursai. Jie turėjo suburti už
jūrio fotografus, paskatinti juos
dalintis patirtimi ir techniniais
įgūdžiais, bendrauti, siekiant iš
laikyti išeivijos „lietuviškumo
dvasią." Tokia buvo fotografų
sambūrių pradžia.
Metinių lietuvių fotografų
parodų ištakomis, kurių sidab
rinis jubiliejus švenčiamas šiais
metais, laikomi 1972-ieji. Tada II
Pasaulinio lietuvių jaunimo kon
greso metu organizuojama lietu
vių fotografijos paroda ir išlei
džiamas pirmasis didelis katulo
gas. Tai buvo „parodinio gyveni
mo" oficialus įteisinimas. Parodu
organizavimui iki šiol vadovauja
Algimantas Kezys (1976-1986
metų laikotarpiu jį buvo pakeitęs
Stasys Žilevičius su pagalbininkų
būriu). Algimantas Kezys Ameri
kos lietuvių bendrijai suteikė ne
įkainojamą paslaugą — įkūrė
lietuvių fotoarchyvą, organizavo
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Daugėlą , Joną Dovydėną, Algi
mantą Kezį ir kitus. Tačiau rei
kia pripažinti, kad labiausiai yra
laukiami prieškarinės, nepri
klausomos Lietuvos „archyvi
niai" kadrai, tarsi vien tuo išei
vijos fotografija būtų įdomi ir
vertinga.
Bevartant ankstyvuosius paro
dų katalogus (1972-1975 metų),
darosi aišku, kad pirmaisiais
metais „lietuvių fotografų sam
būrio" idėją tiek nuotraukomis,
tiek asmeniniais apsilankymais
parodose palaikė ne tik mėgėjai,
bet ir profesionalai. Juose galima
aptikti Manfredo Jasevičiaus,
Kastyčio Izokaičio, Alekso Urbos,
Rimanto Žuko ir kitų trumpas
biografijas arba profesijos api
būdinimus, pažiūrėti nors ir ne
spalvotų reprodukcijų. Lietuvo
je jie praktiškai yra nežinomi, o,
nustoję dalyvauti mėgėjų veiklo
je, jie išnyko ir iš išeivijos spau
dos akiračio. Kai kurių jų darbai
— mažytė, tačiau tikra vizualinės
kultūros istorijos dalelė, kurios
pamiršti nederėtų.
Studijuojant aštuntojo dešimt
mečio Amerikos lietuvių menines
ir mėgėjiškas fotografijas (tei
singiau pasakius, jų reprodukci
jas) bei atsiliepimus spaudoje,
peršasi kai kurios nežymios para
lelės su gerą dešimtmetį anks
čiau prasidėjusiais kūrybiniais
Eugenijaus Butėno nuotrauka — Sv. Jurgio neturtų parapŲoibaJnytia (dabar procesais Lietuvoje. Visų pirma —
jauDDKriaota),atOTėJusiBrifls«ponap7Unk*KClkaCoJ(uUUetu^ufo(otTa- tai lyrizmas ir poezija (vienoje to
njoa parodo*, dabar vjkaUaiiom Čforiioafo galerijoje, Juuaui
meto recenzijoje ta kryptis gana
taikliai buvo pavadinta „sekma
dienine"), kuriuos įkūnija jaunos
įvairius renginius, leido katalo
Tiesa, prasidėjus „perestroikai" mergaitės, gamtos ir gyvūnų
gus, atskirų autorių monografi Sovietų Sąjungoje ir Lietuvai at fragmentai, portretai stambiu
nius albumus, rašė recenzijas ir gavus nepriklausomybę, asmeni planu, dvasingi peizažai ir pan.
žinutes vietinėje spaudoje, t.y., nių kontaktų ir iniciatyvos dėka Jau pirmose parodose gana bran
plačiai, išsamiai ir kruopščiai kai kurių, ypač vyresniosios kar džiai atrodė Raimundo Kazio
„dokumentavo" fotografų (ir toli tos, fotografų darbai ėmė pasiekti kompozicijos, Danguolės Variagražu ne tik jų) veiklą. Jo išleisti, Lietuvą parodų ar fotoalbumų pa kojytės minimalistiniai fragmen
redaguoti ar sudaryti leidiniai vidalu. 1989 metais Vilniaus pa tai, Algimanto Kezio gyvenimiš
šiandien yra pagrindiniai, o daž rodų rūmuose įvykusi jungtinė ka grafika, Algio Kaupo ir kitų
nai ir vieninteliai šaltiniai, lietuvių (iš abipus Atlanto) fo autorių darbai, kuriuose „gyvas"
leidžiantys susipažinti su išeivi tografų paroda pristatė daugiau nerežisuotas kadras perteikia ir
joje dirbusiais fotografais, to meto ir įvairaus amžiaus išeivijos ats gyvenimiškas situacijas, ir ma
stilistinėmis tendencijomis, tech tovų. Taip Lietuva pamažu „paži žiausių aplinkos fragmentų žave
nikos lygiu ir panašiai.
no" Vytautą Augustiną, Kazį
sį. Spalvotų fotografijų gausa bei
tolerancija laboratoriniams eks
perimentams (JM eksponavimas
greta dokumentinių nuotraukų ir
reprodukavimas kataloguose) „čikagiškių" parodos geru dešimt
mečiu aplenkė Lietuvoje vykstan
čias.
Deja, tik Amerikos lietuvių
spaudoje aptinkamose žinutėse
galima paskaityti apie periodą
tarp pirmųjų parodų ir jų gausiai
iliustruotų katalogų (19721975)
ir devinto dešimtmečio pabaigos
surengtų ekspozicijų, kai atnauji
namas katalogų leidimas. Ii jų
galima suprasti, kad praėjus ke
leriems metams, iš nuolatinių da
lyvių tarpo pasitraukė profesio
naliai dirbantys autoriai. Antra,
parodos darėsi monotoniškos, ka
dangi kasmet kartojosi penatus
siužetai, motyvai ir vienoje vie
toje būdavo eksponuojami įvairių
stilių bei techninio lygio darbai!
Todėl nuo 1975 metų parodose at
sirado teminis skyrius, turėjęs pa
skatinti dalyvius nuosekliau
dirbti, labiau pasistengti, pa
daryti ekspoziciją vieningesne.
1985 metais parodinis „gyveni
mas" patyrė dar vieną malonią
staigmeną — dr. Milda Budrienė
savo vyro atminimui pagerbti
įsteigia Stasio Budrio fondą,
kuris padeda materialiai remti
būsimas parodas ir „atgaivina"
katalogų leidybą. Ta proga „Lie
tuvių Foto Archyvas" pasivadina
„Budrio Lietuvių Foto Archyvu".
Beje, sklaidant laikraščių iš
karpas su parodų recenzijomis,
(Nukelta į 4 pal.)
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PROMEMORIA:
dailininkas
Bronius Murinas (1906 -1986)
ALGIMANTAS KEZYS
Kam teko pažinti dailininką
Bronių Muriną, tas pripažins,
kad buvo susitikęs su tikrai doru
žmogumi ir jautrios sielos meni
ninku. Kasdieninio gyvenimo
džentelmenas, aukšto išsila
vinimo menininkas, tapęs
paveikslus lyriškomis, Šiltomis
spalvomis, taikliai atspindin
čiomis tyrą jo dvasios pasaulį. At
radęs tokius žmogaus charakterio
bruožus, supranti, kad stovi akis
į aki su švelnia, kilnia, nepakąs
ta speigų ir neišpuikusią nuo
skaisčių šviesos spindulių asme
nybe.
Murinas. Jis buvo kuklus, man
dagus, jautrios sielos. Tapęs
menininku, jis tarsi negalėjo kur
ti nerimu pulsuojančių paveikslų.
Atrodo, kad Murinui visai ne
tiktų gyventi ir dirbti košmarais
persunktu laikotarpiu. Kai ku
rios šiuolaikinio meno apraiš
kos — nežabotai veržlios,
kurtinančiai rėksmingos, ne
numaldomai naikinančios kil
numą. Toks menas ne vieną
akina, stulbina. Norint tapti jo
pasekėju, reikia patikėti absurdu,
įsirikiuoti i pasimetėlių ir nepavaldžiųjų gretas, kvepiančias
ašarų, kančios, gyvybės ir mirties
susirėmimų patosu.
Murino laikais tokių šiuo
laikinio meno apraiškų jau buvo.
Bet jis negirdėjo jų šniokštimo.
Grįžęs namo po dienos darbo jau
kioje įstaigoje, nusileisdavo į Sva
riai ir tvarkingai užlaikomą že
mutinį savo namo aukštą ir tapy
davo, tapydavo — gėles, vaisius,
saulėje tvyksinčius peizažus,
gražių žmonių portretus. Nenusi
bosdavo. Juk gėlės žiedai yra vie
nas už kitą gražesni. Nutapius
nuostabaus grožio gamtos kam
peli, atsiranda kitas, dar nuo
stabesnis. Tai, žinoma, ne
„kampeliai", ne paprastoje
žemėje užauginti augalai, ne
kaimynai, pasodinti prieš dai
lininko molbertą. Tylusis ta
pytojas suvokia visai kitą būtį.
Jam negana pakartoti, kas jau
padaryta kito. Liesdamas tep
tuku baltą popieriaus lapą ar Sva
rios drobės paviršių, jis žino, kad
dvasioje suskambėjo varpai. Jis
kelia ir nuleidžia rankoje lai
komą teptuką, akimis apžvel
gia tolį, kuria spalvų derinius lyg
žynys, atkeliavęs iš dausų krašto.
Jautri buvo dailininko Murino
siela, Svari ir neužteršta šelmiš
kų savo laiko šiukšlių. Jis ne
piešė kasdieniškų banalybių,
neįamžino mūsų istorijos
skausmų, žaizdų ir juokų. Visa

Nuomonės Ir pastabos

Kalba ir kiti liudininkai...
PILYPAS NARUTIS

„Draugo" kultūrinio
priedo vedamasis
vertas dėmesio

tai būtų buvę jam pernelyg pro
ziška. Argi norisi kalbėti apie
sielvartą ir skausmą, kai sieloje
nuolat skamba kanklės, pievoje
groja žiogai ir žiedai keliasi iš
miego?
Pagrindinė Murino kūrybos sti
chija buvo giedra ir Sviesi paletės
spalva. Ne gėlės, ne veidai ir nę
krūmai. Spalva. Dera ji ar ne? —
tokia buvo didžioji Sio tapytojo pa
slėptoji abejonė. Jo sukurti pa
veikslai visada pasižymėjo gerais
spalvų deriniais. Apie tai prasi
tardavo jo kūrybos vertintojai,
dažnai tapdavę gerbėjais. Tokį
prisiminkime Muriną ir šiandien:
„spalvinistas", spalvų sąskambių
meistras. Teneišblėsta jo nutapy
ti žiedai, tenenublunka jo sukur
ti pamiškių, paupių ir laukų vaiz
dai. Taip pat tenebūna pamiršti
jo sukurti žmonių veidai. Kada
nors praeiviai, pamatę tuos
veidus, žiedus, laukus, tikriausiai
pasakys: kokios nuostabios
spalvos! Pasižiūrėjus į jas iš arti
— žalios, žalsvos, mėlynos, mels
vos, raudonos, rusvos ir at
spalviai. Pažvelgus iš toliau, pasi
rodo miško, lapo, ežero, veido
vaizdas. Iliuzija tampa realybe. Ir
atvirkščiai: paprastas dažas

sukuria iliuziją, tampančią amži
nybe, transcendencija.
Jeigu dailininko paletė Šitaip
sugeba nušviesti žemiškąją tikro
vę, ji nėra vien tik paletė. Ji tam
pa kalba, skatinančia kilti, trokš
ti šviesos, gėrio. Ji sustabdo
kiekvieną, net ir pasiklydusį pra
eivį, tardama: nesirūpink, Štai čia
gali rasti savo kelrodį į gyvenimo
džiaugsmą.
Norėčiau, kad maždaug su
tokiu nusiteikimu žiūrėtume į
dailininko Murino akvareles ir
tapybos darbus. Juose nebūtina
ieškoti egzistencinių ar apokaliptinių užuominų. Užtenka vieno
įspūdžio: džiaukis, žmogau, tuo,
kas Šildo tavo širdį, gėrėkis pačios
būties tau skleidžiamais spindu
liais. O visa kita, šventraščio žo
džiais tariant, bus tau duota.
Šiais, 1996-aisiais metais, su
kanka 90 metų nuo Broniaus Mu
rino gimimo ir dešimt metų nuo
jo mirties.
• Literatūrinė popietė su rašy
toju Jurgiu Jankam, Šiemet
švenčiančiu 90 metų sukaktį,
ruošiama sekmadienį, lapkričio 3
dieną, Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, Illinois.

Šeitadienis, 1996 m. spalio mėn. 26 d.

LITERATŪRA

Lietuvos himnas buvo grojamas,
radijas skambėjo per visą Kauną.
Ir Laisvės varpas i i Karo mu
ziejaus sodelio skambėjo visa
me Kaune. O galiausiai Kauno
namai ėmė puoštis birželio 23
dieną lietuviškomis vėliavomis,
minios žmonių džiūgavo. Keista,
kad tą dieną pati autorė visur ste
bėjo, viską labai stropiai sekė ir
nieko daugiau negirdėjo ir nieko
daugiau nematė kaip tik iš
kažkur, lyg iš dangaus nukri
tusius, tik — „baltaraiščius"
pamatė. Bet ji su tais „baltaraiš
čiais" nesuėjo ir nesikalbėjo, o
tiesiog iš tolo pažvelgusi prileido,
kad jie „seka"..., „nedrįso".. O
tų „baltaraiščių" tą dieną buvo ir
žydų tautybės. Sukilėlių buvo ir
žydų (apie tai rašysiu savo ruo
šiamos knygos antroje dalyje).
O iš kur autorė žino, kad tie bal
taraiščiai buvo nežydai?

Šį kartą sudomino Draugo 1996
m. rugsėjo 28 d. kultūrinio prie
do vedamasis. Jame komentuo
jama „Maža knygelė..." Vedama
sis labai puikiai atkreipia dėmesį
ir labai tolerantiškai atsveria
knygelės autorės sunkiasvorę
pagiežą lietuviams. Mano noras
papildyti Draugo vedamąjį patir
timi, pajutus, kaip knygelėje
sąmoningai ir apgaulingai yra
klastojama praeitis, kad jaunesnioms kartoms, o kartu ir tiems,
kurie nebuvo anoje aplinkoje, ta
knygele norima įpiršti neteisingą
vaizdą.
Komentuojama knygelė —
Žydų tautos tragedijos Lietuvos
O gal autorė girdėjo Kauno
pradžia. Tos knygelės neskaičiau ! radyą n* Lietuvos himną ir lie
ir susipažįstu su ja tik iš to tuviškąsias trispalves vėliavas
vedamojo.
matė — tik nerašo? Juk tokios
Tikrai, pirmiausia sudomina la jaunos mergaitės viską mato ir
bai intriguojantis būdingas pava pastebi, jei net pastebėjo, kad
dinimas — „pradžia". Visi tuojau „nedrįso". O gal ir matė, ir gir
pradės klausti. Tikrai, kada gi to dėjo, tik nerašo. O kodėl nerašo?
ji „pradžia" buvo? Čia ir tuo pra ' Mat rašymas, kad lietuvių tauta
dedamas falsifikatas — Viskas birželio 23 dieną sukilo ir pa
prasidėjo taip... birželio 23 d.... skelbė Nepriklausomybę tą dieną
Taip tvirtina autorė. Birželio 23 per Kauno radiją ir perėmė iš ko
d.? Kodėl birželio 23 d.? Kas gi munistų vergovės Kauną į savo
buvo birželio 23 d. nužudytas? rankas, būtų sudarkęs jos klas
Koks pirmasis žydas Kaune buvo tingą mintį — primesti lietu
.birželio 23 dieną nužudytas? Ar viams, o ne vokiečiams naciams
į šį klausimą knygelės autorė "žydų žudymą. Galgi po 50 metų
atsako? Juk tai svarbiausias niekas neatkreips dėmesio į Šitą
klausimas, kurį pati autorė su klastingą netiesą, ir iš netiesos
daro. Tokį klausimą autorė tu pasidarys — „tiesa" (komunistinė
rėtų pirmiausia atsakyti. Net ir doktrina sako: „Pakartok netiesą
vedamasis visai neatkreipė dė Šimtą kartų, ir pasidarys nauja
mesio į tą „pradžią". Tad kyla tiesa!..").
klausimas, kodėl autorė nepra
Tad kodėl to lietuvių tautos
deda knygelės nuo birželio 22 sukilimo 1941 m. birželio 23 d.
dienos, kada vokiečiai pradėjo Sara Ginaitė savo knygelėje visai
karą. Ir svarbiausia, kad pati „nematė", tai ir man neaišku. Jei
autorė savo knygelėje visai nepa tikrai nematė ir nieko negirdėjo,
rodo, kad bent vienas žydas būtų tai labai gaila man jos.
buvęs tą dieną, birželio 23 d.,
Tikrai tą dieną, birželio 23
Kaune nužudytas, bet kaltina. dieną, tvirtinu, ir kiekvienas tuo
Bent Šito straipsnio Drauge duo metu Kaune buvęs kaunietis pa
tose ii tos knygelės citatose aš tvirtins, kad niekas žydų tą dieną
nerandu to atsakymo; aš nema Kaune nežudė. Jokių žydų žu
tau ir kad butų įrodyta, kad tą dynių birželio 23 dieną Kaune ne
dieną Kaune buvo nužudytas buvo. O kadangi tą dieną nebuvo
žydas. O jei jau pati autorė, pa nužudytas nė vienas žydas
rinkusi tokį intriguojantį knyge Kaune, tai ir pati knygelės
lei pavadinimą, neduoda pavyz autorė to neparodo. (Bet jau tą
džio ir jokios nužudytojo pavar- dieną krito Aleksoto pašlaitė
| dės, tai vadinasi — tai yra se keliolika baltaraiščių, kurie
netiesa. Ir ne tik netiesa, bet yra norėjo užvaldyti nesugriautą
|grubus, tyčinis pasijuokimas iš Aleksoto tiltą per Nemuną.)
sukilusios tą dieną lietuvių 'au
Skaitykime ir toliau knygelę
tos! O ką rašo pati autorė? Nuo ko
tiek, kiek Draugo kultūrinio prie
i pradeda autorė tą dieną? Gi pati
do vedamajame yra išspausdinta.
autorė rašo: „Baltaraiščiai prie
Pati autorė rašo, kad kitą, sekan
mūsų namo atsirado jau birželio
čią dieną {atseit birželio 24 d.!) po
23 d. pavakarę. Jie jau sekė..."
piet jos sesuo iš namų išėjo ir
Taigi, sekė! Ir autorė pati rašo:
„Jie sekė, bet dar nedrįso įeiti į
butą..." Ir kaip autorė žino, kad
jie „nedrįso". Ir kodėl nedrįso?
Kaip autorė sužinojo, kad nedrį' Taigi sekė, anot autorės. Tai
ar jie žudė? O jei jie nežudė, tai
kodėl autorė pradeda Šitaip
atsiminimus: „prasidėjo birželio
23 d... masinės žudynės..." Pačios
autorės žodžiai — „sekė", „nedrį
so", tai juk autorės jausminė fan
tazija, ir iš to ji pradeda ir meta
kaltinimą visai lietuvių tautai —
„žudė!" Ar tai ne akiplėšiškas
kaltinimas? Ar toks jausminis ir
melagingas kaltinimas, mestas
dabar po 50 metų, veda prie tautų
draugystės ar prie naujos neapy
kantos?
Jei autorė buvo Kaune ir taip
jau intymiai viską sekė birželio
23 dieną, tai argi nesiklausė ir
negirdėjo, ką tą dieną Kauno
radijas transliavo. Kauno radįjas
pradėjo transliacijas jau nuo pat
birželio 23 d. ryto. Visi Lietuvos
piliečiai ir visas lietuviųtautabu
vo prie racnjo tą disną prilipusi,
o tik autorė — ne. Galgi galima
prileisti, kad autorė radįjo apara
to neturėjo. Betgi Kaune buvo
įjungti ir miesto garsiakalbiai.

Bronio* Maria*.

nusipirko duonos, pieno..., taigi,
pagal pačią autorę, lyg prasidėjo
jau normalus gyvenimas. Taigi ir
kitą dieną, birželio 24, pagal au
torę, nebuvo jokių žydų žudynių.
Vadinasi, nei birželio 23, nei
birželio 24 dieną, pagal pačios
knygelės autorės liudijimą, jo
kio žydų žudymo nebuvo.
Kiekvienas žmogus, buvęs
anuo metu Kaune, pasakys ir
pasipiktins tuo, kad Si knygutė

Vilniaus senaariratfe, 1972
AkriHa

yra sukurta Saros Ginaitės po 50
metų, neteisingai literatūriškai
kiršinant dabar lietuvius su žy
dais. Šitoks neteisingas liudi
jimas yra pasijuokimas iš tra
giško žydų naikinimo, kurį iš
anksto suplanuotai įvykdė Vo
kietijos naciai, Lietuvą okupa
vę. Lietuvoje su pasibaisėjimu
sekėme nacių pradėtą ir vykdomą
(Nukelta į 4 psl.)

Šeštadienis, 1996 m. spalio mėn. 26 d.
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Rudens gėrybės, papiltos
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U „Aukuro" teatro pastatytos komedijos „Susitikimas"
nuotraukos JOBO Taaaulaitio
_ susitinka draugės; kanadietė, losandteiiet* ir viešnia ii Uetuvoe;

-

Ramutė

tikro į karčiame) bėga, kaip
duktė nuo lietuvių šalinasi, nes
jie visi geria, ji likusi su Frank,
tuoj už stikliuko ir cigaretės
stveriasi. Kaip „sutvarkytuose"
namuose daiktus sunku surasti,
kaip v i e n i ' k i t u s dėl kalbos
darkymo bara, kiek bagažo i
Lietuvą vežti paruošta... Na, bet
pabaigoj visi labai gražiai atsi
skiria ir žiūrovus puikioje nuotai
koje palieka.
Veikalo turinys, šiems laikams
itin aktualus, pastabia akimi ir
šmaikščiu žodžiu komentuoja
daugeliui iš mūsų pažįstamas si
tuacijas, su puikiu humoru, be
kartėlio ir blogos valios. Reikia
pasidžiaugti autorės, buvusios
aktorės ir režisierės Ksanos
Dauguvietytėa-Šniukštienės ta
lentu. Tačiau jei ne gera režisū
ra ir puikus aktorių parinkimas
ir pasiruošimas, tokio ir efekto
nebūtų buvę.
Didžiausias kreditas tenka šio
teatro režisierei, aktorei Elenai
Dauguvietytei-Kudabienei. Jos
dėka Hamilton'o teatras „Auku
ras" jau 46 metai turtina mūsų
kultūrinį gyvenimą. Šiame
veikale atlikusi smalsios kai
mynės, komentatorės rolę, ji
viską perduoda su tokiu gyve
nimišku tikrumu, paprastumu,
koks yra įmanomas tik paty
rusiai profesionalei. Tai buvo
. matyti režisūroje, vaidyboje ir
aktorių parinkime.
Visi aktoriai savo roles atliko
pasigėrėtinai, sukurdami aiškius,
komedijai pritinkančiai sušaržuo
tus, charakterius. Kanadiečius,
ponus Rimkus, vaidino Kęstutis
Keparutis ir Marija Kalvaitienė,
jų dukterį —-Eglė Barauskaitė,
kalifornietę — Alina Žilvytienė,
viešnią iš Lietuvos — Julija
Kisiclaitiene it Frank — Almis
Lukavičius.
Antrą dalį sekmadienio po
pietės atliko du iš Lietuvos at
vykę profesionalai aktoriai- Eglė
Barauskaitė ir Darius Meš
kauskas. Jie suvaidino ištraukas
iš Lietuvoje statytų veikalų. Sun
ku žodžiais apibūdinti jų vaidybą.
Savo balso, veido, kūno, gestų
išraiška jie suteikė sparnus žo
džiui, įžiebė liepsną jausmuose.
Nejučiomis pasijutai su jais vienu
kvapu alsuojąs, viena širdimi
pulsuojąs... Likome dėkingi jiems
už šią dovaną iš Lietuvos.
Svarbu paminėti, kad į „Auku
ro" teatro sambūrį yra įsijungę
keletas gabių jaunuolių, kurie
vaidybos scenoje dėka yra įgavę
puikią lietuvišką tarseną. Niekas
nepagalvotų, kad „Petrą Kur
melį" vaidinęs Kęstutis Kalvai
tis ne Lietuvoje gimęs ir užaugęs.
Norėtųsi matyti daugiau dėmesio
teatrui lietuviškame jaunimo
auklėjime ir švietime.

- kanadttUų seiaaos dukrele ir jos draugas ..Frank"
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čikagiečiams

LAIMA ŽLIOB1ENE
Spalvingais rudens lapais pasi
puošusią dieną čikagiečiai turėjo
progą ne tik gamtos derliumi
džiaugtis. Savo našaus darbo
vaisiais juos apdovanojo ir
Hamilton'o, Kanados, lietuvių
teatras „Aukuras", atvežęs
Žemaitės, .Petrą Kurmeli", Ksanos Dauguvietytės-Šniukstienės „Susitikimą" ir Elenos
Dauguvietytės-Kudabienės bei
poros jaunų aktorių iš Lietuvos,
Eglės Barauskaitės ir Dariaus
Meškausko pasirodymus. Ne vie
nas žiūrovas po šių pasirodymų
teigė, kad tai geriausiai suvai
dinti, įdomiausiai ir gyviausiai
pastatyti teatro renginiai, kokius
jie Čikagoje yra matę. Čia keletas
įspūdžių iš sekmadienį, spalio 6
dieną, Lemont'e, Pasaulio lie
tuvių centre, pastatytos kome
dijos „Susitikimas".
Po penkiasdešimties metų nesi
matymo laukia kanadietė atvyks
tančių savo buvusių draugių:
vienos, kurią pasikvietė iš Lietu
vos, kitos iš Los Angeles. Ji sku
biai ruošiasi, abejingam vyrui
duoda paskutinius paaiškinimus,
atžagarią dukrą (įpuolusią su
„Mama, kada bus valgyti?")
prašo tinkamai apsirengti — ne
trumpu sijonėliu ar ilgu, bet pra
kirptu iki... ir išskuba į aerouos
tą.
!
Viešnia iš Lietuvos — kuklumo
įsikūnijimas — su skaryte, aki
nukais, sermėgėle. Duktė, gi atei
na pasipuošusi — ilgomis
kelnėmis, švarkeliu ir... su nuogu
juosmeniu, kurį mama vis sten
giasi uždengti. Tokia mada. Ji su
„draugu" Frank eisianti į kon
certą. „Ar simfoninis koncertas,
ar solistai?" klausia lietuvaitė. O
tėvas Išgirdęs: „ten skarmaliai
trankosi, daužosi..." Atvykus
Prank'ui dar juokingiau. Anglų
kalbos terminai, išversti lietuvių
kalbą ir atvirkščiai (pavyzdžiui,
„Jis sako, kad tu trauki jo
koją..."), sukelia daug nesusipra
timų.
Atvyksta ir „kalifornietė", chirurgiškai ištaisyta, papūgos
plunksnų spalvomis pasida
binusi, žibučiais apsisagsčiusi ir
apsikabinėjusi, su minku ran
kose, it fėjų karalaitė. Mat ji
„iiioderi>iika", „divorsuota", ta
pusi turtinga. Vėl susikalbėjimo
keblumai... Bet viskas išsilygina,
jaunystę prisiminus, na, ir
apsipirkti išeinant. Grįžus, lie
tuvaitė džiaugiasi draugių
gerumu ir dosnumu. Kokiose
gražiose ir didelėse krautuvėse
jos buvę! Net apipirkę ją toj, va,
kur „Salvation Army" vadinasi...
O kai naujais rūbais pasipuošia,
tai vos atpažinti galima.
Daug reikėtų rašyti, kad visą
humorą, sutelktą šioje komedijoje
— satyroje suminėti. Kaip vyras
iš namų į „choro repeticiją" (iš

MENAS,

Širdis... Kaip pumpuras ant gležno delno
Iškilo savo meilėj lig dangaus
Ir nuriedėjo nuo gyvybės kalno
Ir jau daugiau neoš, neatsigaus...
Čia atskubėjus Lietuva suklupo —
I skreitą renka tas širdžių gėles
Ir „Amžina šlovė jums" — šnabžda
„Jūs kritote už laisvę ir mane".

••«•>.

lūpos,

1991.01.14

VAIŽGANTAS
Žalios, žalios diemedėlio šakos,
Ąžuolėli, ąžuole dausų!
Prie galiūno kojų kelias plakas
Ir kryžiuojas su kitu keliu...
Vaikšto sodžiais, tais keliais Dievulis,
Žiburiuoja jo galva balta.
Šilumos nuvargusiems,
sužvarbusiems
Valiulis
Neša — ir palaipsniui traukiasi
tamsa...

ŽODIS
Pradžioje buvo žodis. Jis glūdėjo mūs širdyse.
Jis miegojo kaip kūdikis vygėj.
Bet ištarė Viešpats: „ Tebūnie šviesa!" —
Ir nušvito istorijos plotai beribiai...

Ir pražysta danguje nuplikusiam
Akimis žydrom
pragiedruliai.
Prieš nelaimę, netektim nutvilkusią,
Susitaiko
Nerimai-Rimai...

Ir suskambo aplink: Lietuva! Lietuva!
Ir tos bangos per Žemę mirgėjo...
— Lietuva, būk laisva!
Lietuva, būk laisva!
Atsikėlė ji — ir nuėjo...

Mykoliukas smuikele čyrena,
Severiutės šokančios gaisuos...
Ak, pavargo Dievuliukas senas,
Dievuliukas lino ir gamtos...

O keliai nežvyruoti, atšiaurūs, pikti.
Prilaikyk, mano Dieve, už rankos...
O kaip plaka į taktą išvargus širdis!
Kaip širdis įskaudėjusi
trankos!..

Bet nušvinta tarp artojo rankų,
Tarp bubulio keršojo ragų...
j,
laisvė Lietuvos kaip saulė teki r
Pa tokių šaltų Samoa vargų

Tytuvėnai
1993.03.09

GYVA

ŠIRDIS

Zulios, žalios diemedėlio šakos,
Ąžuolėli, ąžuole dausų!..
Lietuvai ir vėl nušvito takas
Iš tavų žydrų pragiedrulių!..
1994.10.03

Gyva širdis prieš kriokiančia pabaisą,
įkaitusį metalą... Tik širdis!..
O, užgesinkit šitą žiaurų gaisrą,
Ledu aptekusias akis!

vaujama Alės Kėželienės,
suteikia
progas
Čikagos
lietuviams pasigėrėti išskirtinai
vertingomis
programomis.
Lapkričio 10 dieną Jaunimo cen
tre rengiamas iškilios pianistės
Mūzos Rubackytės koncertas.
Dar nėra buvę lietuvio pianisto
taip plačiai užsienyje pripažinto
ir muzikos kritikų išgirto, kaip
Reikia pasidžiaugti, kad JAV Mūza Rubackytė. Kas atsilankys
LB Kultūros taryba, vado- jos koncerte, neapsivils.

dafcta. norimi

Krivickaitė

Ramutė Krivickaitė — jauna mokytoja, gyve
nanti ir dirbanti Tytuvėnuose. Jos eilėraščius
mūsų puslapiuose spausdiname pirmą kartą.

„Ateities" savaitgalis Čikagoje
Tai dar viena šio rudens dovana
Čikagos ir jos apylinkių lietu
viams. Tradicinis, jau daug metų
rengiamas ateitininkų studijinis
savaitgalis šiais metais vyks
lapkričio 8-10 dienomis Jaunimo
centre, Čikagoje, ir Ateitininkų
namuose, Lemont, Illinois.
Savaitgalis prasidės literatūros
vakaru penktadienį, lapkričio 8

dieną, 7:30 v.v. Jaunimo centro
kavinėje. Jis bus skirtas šiais
metais mirusio mūsų poeto Hen
riko Nagio kūrybai — programą
ruošia literatūrologas dr. Vainis
Aleksa su daug pagalbininkų.
Paskaitos, daugiausia literatūros
temomis, vyks šeštadienį Jauni
mo centre ir sekmadienį Atei
tininkų namuose, Lemont'e.

- Tiška stebinti ir konmtuojanti , .knunjrne" - retJasere
Klens Dsuguvtetvtė-KudaMene.
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Pianistė Mūza Rubackytė laukiama Čikagoje
A L V Y D A S VASATTIS
Čikagos ir apylinkių lietuviai
turės neeiline progą išgirsti Mūzą
Rubackytė. Tai genialaus talen
to muzikė, pianistė, interpretatorė, išskirtine techniką turin
ti atlikėja. Ji nepaprastai šilta,
jautri asmenybė. Tai moteris, ku
ri nepaprastai daug ii savęs rei
kalauja, nedaranti jokių nuolaidų
savo pasirinktoje profesijoje, o tik
siekianti aukščiausio tobulumo
tiek savo grojime, tiek interpre
tacijoje. Tai žmogus, kuris gyve
na ir alsuoja muzika.
1996 metų liepos mėnesį Mūza
Rubackytė sutiko koncertuoti
Čikagos lietuviams. I Čikagą
jinai atvyko „Margučio" (Petro
Petručio) kvietimu. Karstą liepos
popiete Jaunimo centro salė buvo
sausakimšai pripildyta klausy
tojų. Jos skambinti Čiurlionio ir
Liszt'o kuriniai atvėrė naują,
nepaprastai aukšto lygio inter
pretacinį supratimą ir perdavimą
publikai Jos ugningumas, o kur
reikia subtilumas ir lyriškumas
atskleidė šių kompozitorių kūry
bine esme- Jos puiki technika
lieka įrankiu išvystyti muzikinį
grožį. Nedažnai būna koncertų,
kurie liktų tokie neužmirštami.
Mūza Rubackytė karjerą pradė
jo anksti. Ji gimė Lietuvoje
žinomų muzikų šeimoje ir jau sep
tynerių metų amžiaus koncer
tavo. Studįjos pasiteisino. Keli
svarbūs laimėjimai buvo pasiekti
septinto dešimtmečio pabaigoje, o
1961 metais ji laimėjo pirmą
vietą Budapešto tarptautiniame
pianino konkurse. Ja buvo nuste
bintas Antai Dorati, žymus veng
rų kilmės dirigentas, tais metais
buvęs vertinimo komisijos nariu.
Bet kai jis nuvyko į Maskvą, no
rėdamas angažuoti Rubackytė
koncertams, Sovietų valdininkai
pareiškė jam, kad jinai „serga".
Tai buvo tuometinės valdžios
bent dešimtmetį naudotas pasi
teisinimas visiems koncertų ren
gėjams ir tuo būdu Rubackytei
nebuvo leista koncertuoti už
Sovietų Sąjungos ribų. Bet bai-

MOza RabackytA

džiu — Scriabin'o Poeme Satanique, Liszt'o Valse Infernale. Bet
Rubackytė taip pat yra pianistė,
kuri skambina su tokiu giliu mu
zikiniu įsijautimu ir ugningumu
intensyvumu, kad klausytojai
sėdėjo lyg užburti jos muzikos
garsų.

A. Uknevteiaus nuotrauka
Visa tai buvo ryškus kontrastas
jos kukliai, angeliškai išvaizdai.
Rubackytė griausmingai pa
skambindavo nepaprastai sudė
tingą kūrinį, tada pakildavo ir
balerinos grakštumu nusilenkda
vo.
Po šios pianistinės pirotech-

Kalba ir kiti liudininkai...
(Atkelta ii 2 psl.)

Kodėl Hitleris pasirinko Lietu
vą žydų žudymui ir vežė iš kitų
kraštų žudyti žydus į Lietuvą?
Būtų gerai, kad Sara Ginaitė
pasistengtų į šį klausimą tei
singai atsakyti. Gal galėtų Sara
Ginaitė prieiti prie Maskvos
aichyvų ir sužinoti? Ten, Mask
voje, kartu su Ribbentropo-Molotovo paktu guli daug daag is
torinės medžiagos. Tik reikia žiū
rėti ne į tą melą, Sovietų skelbtą
per 50 metų, ir sufabrikuotus do
kumentus, bet į istorinę tikrovę
liudijančius.
O šitas Saros Ginaitės nedrau
giškas pasakojimas ypač klaidina
mūsų jaunąją kartą .

genocidą — žydų žudymą, lygiai
kaip ir l i e t u v i ų į kacetus
trėmimą. Todėl naciams ir nepa
vyko suorganizuoti SS dalinių
Lietuvoje. Visas lietuvių tautos
jaunimas tuo išreiškė pasi
priešinimą naciams. Tautiniai žy
diškieji jausmai, išreikšti ir
reiškiami dėl tragiško likimo, yra
normali kūryba, dabar reikalinga
pažymėti aną tragišką karo ir
naujos okupacijos Lietuvoją
p t l r t l f esssttlIIlteUD OsWUllKBBw! MM IT matą, bet kad ši knygelė yra ten
vykstant reformoms, Rubackytė dencinga melo akcija, kuri
išvyko. 1969 metais ji įsikūrė užgauna lietuvių tautos jausmus,
Paryžiuje, o kitais metais laimė tai to negalime nutylėti. Ir gaila,
jo Paryžiaus tarptautinį kon kad toji knygelė yra kiršinanti, o
kursą. Šiuo metu ji yra Europos tuo tarpu kai kurios scenos galėjo
Tragedija papildoma
konservatorijos Paryžiuje pro būti liudijimas anos nacių oku
fesorė ir Lietuvos Muzikos aka pacinės žiaurios tikrovės Lietu
Po įspūdžių aprašymo, perskai
voje.
demijos profesorė.
čius Draugo 1996 m. rugsėjo 28 d.
Dabar truputį tikrovės. Gene kultūrinio priedo vedamąjį, jo
Jau 1994 metais, prestižiniame
U. S. A Fanfare žurnale, skirtame rolas Stahlecker. kuris specialiai redaktorė davė pasiskaityti
muzikos įrašų rinkėjams ir klau Hitlerio buvo skirtas žydų knygelę Žydų tautos tragedijos
sytojams, Adrian Corleonis, žudymui Lietuvoje, nusileido Lietuvoje pradžia. Knygelė
rašydamas apie jos įgrotą Liszt'o Kauno Vileišio aikštėje mažuoju maždaug maldaknygės dydžio,
kūrimų diską, pareiškė: „Tai lėktuvu birželio 25 dienos rytą, turi 41 puslapį. Autorė dr. Sara
gimusi Liszt'o atlikėja. Tai pa vos vos išaušus, su ta specialia Ginaitė, York universiteto profe
stovus derinys jėgos ir blizgesio, misija — žudyti žydus. To nieks sorė. Toronto, Kanadoje. Spaus
įtampos ir spindėjimo, kuris anuo momentu nežinojome. Tai dino leidykla „Miša", Vilnius.
sukuria jos unikalų skambesį." buvo Stahlecker'io slaptoji misija. Tiražas — 2,000 egzempliorių.
Tų pačių metų rugsėjo - spalio Taigi dabar atkreipiu dėmesį,
Perskaitė šią knygelę, nusimimėnesio U.S.A. Fanfare žurnale karą pradedant Stachlecker'is jau . niau. Ir štai kodėl:
randame išsamų aptarimą, jos birželio 22 dieną buvo Tilžėje ir
1. Autorė turėjo namuose
įgrotų dviejų diskų, skirtų M.K. jau birželio 25 dieną tas vokiečių radįją, nes sako: „Birželio 30 d....
Čiurlionio fortepijoninei muzikai. generolas nusileidžia lėktuvu Jie konviskavo radiją..." (p. 31),
Corleonis plačiau aptaręs Čiurlio Kaune! Generolai taip paprastai bet nepasisako, kad ji pati radijo
nio muziką, apie Rubackvtės inter nėra mėtomi iš lėktuvų! Gestapo klausėsi. Autorė mini: „1941 m.
pretaciją paraiė, kad .Čiurlionis jau buvo paruošusi vietą, kur birželio 23 d 10 vai. Kauno ra
Stahlecker'iui nusileisti, ir rodė dijas paskelbė apie Lietuvos
buvo tikrai Mūzos prikeltas".
1996 metų liepos mėnuo — tai kelią toliau po to. Birželio -26 Laikinosios Vyriausybės suda
buvo pirmoji proga Amerikos vi dieną jau visiems „baltaraiš rymą..." (p. 6). Sužinota iš
suomenei išgirsti Rubackytė kon čiams" buvo ginklai atimami. Ar kažkur, lyg normali kasdieninė
certuojant. Mark Malkovich (fes Sara Ginaitė mano, kad gen. Kauno radijo žinia.
tivalio direktoriaus) kvietimu ji Stahlecker nusileido lėktuvu ir
2. Autorė nesako, kad ji pati
dalyvavo Nev/port muzikos festi atėmė iš baltaraiščių ginklus girdėjo per radįją, (reiškia, galėjo
valyje. Jos koncertai — didžiulis tam, kad asaugotų žydus? Ir pati išgirsti gandų ir iš kitur), bet pa
pasisekimas. Koks amerikie Ginaitė rašo: „...laike trejų metų brėžiančiai pažymi, kad: „Kauno
čiams liko įspūdis, galime susida- iš 200,000 žydų liko Lietuvoje... radijas paskelbė... LAF pra
ryti vaizdą ii recenzijų, rąžytų po vos 8,000..." Tai ne tą, birželio 23 nešimą... Lietuva turinti būti
dieną, o „po trejų metų" (Tik visiškai laisva ir visiems laikams
jos pasirodymų.
kaži, ar 8,000 liko Lietuvoje,nes išvalyta nuo žydu..." (p. 6). Ai
1996 m. liepos 24 d. Channing
1944 metais pas mus į Stutthof o radijo klausiausi ir tokio
Gray (The Frooidenct Journal kacetą buvo atvežti paskutinieji skelbimo per Kauno radįją negir
BuUetin) štai ką raiė: „Pasi
žydai ii Vilijampolės geto.) Kas gi dėjau.
baigus pirmajai koncerto daliai,
visa tai suplanavo ir vykdė? Tai
šiai kaštoninių plaukų, migdoli
3. Autorė dar karščiau rašo:
ne lietuvių, o nacių sukto, iš
nių akių pianistei publika susto
„...laikraštyje
/ Laisve ragino
anksto suplanuoto ir vykdomo
jusi plojo? O koncertui pasibaigus,
keršyti
ir
susidoroti
su žydais ir
darbo vaisius. O Sara Ginaitė lyg
publikos entuziazmas ir aplodis
jiems
keršyti"
(p.
7), bet
ir nemato rokiečių-nacių. Kad
mentai virsįjo aukščiausias ribas.
nepasako,
kada
ir
kokiame
Į Lais
nematė tada, tai gal todėl, kad
Dalis ik) entuziazmo buvo susive
numeryje
buvo
taip
rašoma,
tai
buvo Sara — vaikas, bet jei nema
j i su pasirinkta muzika. Kai ku
galima
tik
pasišaipyti.
to ir „nežino" dabar tai — kam
rie kūriniai labai sudėtingi, kai
4. Su ypatingu siurpumu au
rašyti netiesą.
kurie su demoniškų jėgų atepintorė rėžia: „LAF štabas apgink

gamų pasažai ir oktavos jos gro
tame Liszt'e buvo tiesiog užiman
tys kvapą."
Boston Globė korespondentė
Susan Larson šitaip atsiliepė apie
pianistę 1995 m. liepos 23 d.:
„Liszt ir Paganini sukūrė superherojus instrumentalisto virtuozo
sąvoką ir atitinkamai kūrė reper
tuarą. Žiūrovai ir šiandien dievi
na bravūrinį atlikėją, kuris, pa
neigdamas visus sunkumus, spin
duliuoja žavingumu. Šios retos ir
romantiškos atlikėjų rūšies ats
tove kaip tik gal ir bus lietuvė
pianistė Mūza Rubackytė, Ame
rikoje debiutavusi Newport muzi
kos festivalyje... Jos ««m«»niniB
magnetizmas pavergė kiekvieno
širdį... Jos grojimas — tikros
virtuozės, kur girdime jėgą,
drąsą, ir ištvermę... Programos
finale skambėjo šeši Paganini
etiudai, kurie tiek techniškai
sudėtingi, kad net ir Liszt'as
turėjo juos pasimokyti. Bet todėl
Rubackytė čia atvažiavo. Čia visa
pilnuma buvo jaučiamas jos tem
peramentas/visiškai atsiduodant
muzikai. Jos drąsus atlikimas, tai
žaibiškas, tai mergaitiškai užgai
dus, sukėlė žiūrovus ant kojų
griausmingoms ovacijoms po
kiekvieno etiudo. Po trečiojo
etiudo La Campanella pasigirdo
griausmingi fejerverkai kitoje pu
sėje įlankos — lyg atsakas į jos
grojimą."

nikos pajutome Rubackytes poe
tinės sielos prasiveržimą grupėje
lyriškų bei jausmingų kūrinių,
sukurtų lietuvių kompozitoriaus
(ir dailininko) Čiurlionio.
Bet jai aiškiai artimesni tokie
Šių metų liepos mėnesį Ru
bravūriniai kūriniai kaip Paganini-Liszt ir Scriabin... Dvigubų backytė vėl koncertavo Newport

lavo žydšaudžius, suteikė jiems
tariamą teisę suiminėti, kan
kinti, ir žudyti žydus" (p. 38). Ži
noma, jei toks LAF štabas buvo,
tai jį reikia pasmerkti. Bet aš
tokio LAF štabo nežinau. Tai jau
Saros Gintaitės literatūriškai
sukurtas šitoje knygelėje LAF
štabas ir veikiantis pas ją.
5. Autorė susirado Lietuvoje ir
naują „antižydišką šaltinį":
„Tam tikro poveikio, skleisdama
psicholognes antipatijas žydams,
turėjo bažnyčią, kuri amžiais
kaltino žydus Kristaus nužu
dymu ir kitomis nuodėmėmis" (p. .
7). Taip jau žengia autorė į gel
tonosios spaudos aukštumas
pirmyn.
6. Autorė išrado, kad buvo
lietuvių policijos batalionai ir
„1942 m. Lietuvoje buvo 20 poli
cijos batalionų" (p. 24). Man tai
naujiena. Aš „policijos batalionų"
nežinojau. Esu girdėjęs gandų,
kad žydų getuose buvo žydų polcija, kuri atrinkdavo žydus vyrus,
moteris ir vaikus, sušaudymui
skirtus, ir parduodavo esesinin
kams, nes tik esesininkai turėjo
teisę šaudyti. Bet, sakau, kad tai
tik buvo gandai.
7. Autorei labai nepatinka Juo
zo Prunskio (neprideda jam —
kun. prelato — titulą, nors sau
užsideda „dr.") raštai: „nagri
nėjama žydų veikla 1940-1941
metais yra gerokai perdėta ir
neatitinka tikrovės" (p. 15).
Autorė išpeikia ir Tėviškės žibu
rius (p. 39).
8. Sara Ginaitė moka ir pasigir
ti: „Vienoje klasėje mokiausi ir
artimai bendravau su BuUumi,
kuris vėliau buvo Kauno Kunigų
seminarijos rektoriumi" (p. 27),
bet tvirtina, nė neabejodama:
„Deja, iki 1965 metų ir katalikų
bažnyčia visus žydus laikė kolek
tyviai atsakingus dėl Kristaus
mirties" (p. 37). Šitoks minčių
sklaidymasis gali būti ypačiai įsi
dėmėtinu pavyzdžiu, kaip religija
daroma politiniu objektuv, „gešeftu", kaip beriama katalikams
neapykanta ir jie maišomi su
purvais.
Autorė pasipasakoja, kaip
būdama gete įsijungė į slaptą
antifašistinės kovos organizaciją,
ik geto pabėgo į Rūdininkų miš
kus ir buvo būryje, kuris „daly
vavo mūšiuose, vaduojant Vilnių
iš hitlerinės okupacijos'' (p. 33).
Taigi autorė .Lietuvą išvadavo".
0 „išvaduotoje Lietuvoje" 1945
metais greit susirado močiutės
kiemsargį, kuris esą jas pasi
slėpusias išdavęs: „Aš liudijau

tame teisme. Jis buvo nuteistas
kalėti 25 metus" (p. 33). Ir dabar,
po 50 metų, autorė, gyvendama
Kanadoje, susirūpino: „Bet ar
nėra jis savo vaikų ar anūkų pa
stangomis reabilituotas? (p. 34).
Visos tos ištraukos iš knygelės
parodo, kad pati autorė nesu
galvojo nieko naujo, o kartoju tai,
ką komunistinė Maskva kartojo
jau 50 metų, nuo tos dienos, kai
„Lietuvą išvaduoti" su Rau
donąja annįja įžygiavo ir pati
audorė. Lietuvių kovos su oku
pantais autorei nerūpi. Autorė
tačiau negali užslėpti, todėl mini,
kad padėjo žydams tik — pavie
niai lietuviai.
Gi Lietuvos sukilimas 1941 m.
birželio 23 d. sujungė lietuvių
tautą. Vokietįjos naciai Lietuvos
aktyvistų frontą uždarė ir jo va
dus į kacetus ištrėmė. Visa
lietuvių tauta, sukilusi prieš ko
munistus, vieningai įsijungė į
antinacinę rezistenciją. Todėl
tauta saugojo ir neišdavė
asmenų, slėpusių žydus ir kitis
nacių naikinamus asmenis.
Pagal autorę, knygelė esanti
tik įžanga į būsimą plačią studįją,
norint: „užgydyti lietuvių ir žydų
santykius žaizdas" (p. 39). Per
skaičius tik šias ištraukas ii tos
mažos knygelės, aišku, ko galima
tikėtis ii jos ruošiamos platesnės
studijos.
Nusiminiau knygele perskai
tęs, nes net ir man, vos vos išli
kusiam gyvam ii nacių kaceto,
diskusija su autore, atrodo, yra
neįmanoma.
Visai kitaip buvo pasikalbėta
su žydais, su kuriais susitikau
Stutthofo kacete, Vokietįjoje, kai
1944 metais visas Kauno geto
buvo į Stutthofą atvežtas. Buvo
progos išsikalbėti žydų valsty
binės ir Lietuvos valstybinės
laisvės kovos problemomis.
Supratome ir mes žydu, ir žydai
— mūsų priešų mums statomas
pinkles. Supratome vieni kitų
kelią, kuriuo turime eiti, kad
būtume draugai, o ne priešai
viens kitam. Susitikę Stutthofe
1996 metais, švęsdami 50-ąsias
metines, nugalėjus Vokietijos na
cius, meldėmės kartu mes, lie
tuviai katalikai, ir Lietuvos
žydai. Ir dabar dar mano ausyse
skamba Stutthofe kalėjusio Kauno rabino Žako Chacketto gie
damos psalmes, parinktos kaip
tik tam specialiam momentui,
prie bendrų žuvusiųjų pelenų
vienybei patvirtinti.

Šeštadienis, 1996 m. spalio mėn. 26 d.

muzikos festivalyje. Po iio
koncerto Channing Gray (The
Providence Journal - BuUetin) ši
taip parašė: „Festivalis pataupė
geriausią pabaigai. Tai būtų Lie
tuvoje gimusi Mūza Rubackytė,
kuri sužavėjo žiūrovus prieš me
tus, o dabar grįžo dar kartą paro
dyti, kaip reikia skambinti for
tepijonu..."
Mūza Rubackytė — tai tikra
Lietuvos kultūros ambasadorė.
Visuose jos koncertuose skamba
MK. Čiurlionio muzika. Ji garsi
na Lietuvos vardą Europoje, Pie
tų Amerikoje. Šiais metais kon
certavo Santiago, Čilėje, per
pildytoje Operos teatro salėje
(salė talpina 2,000 žmonių) su di
džiausiu pasisekimu. Taip pat
šįmet įvyko jos debiutas Londone,
prestižinėje Wigmore Hali salėje.
Jos koncertus dažnai tiesiogiai
transliuoja Prancūzijos radijas.
Koncertai transliuojami ir kituo
se kraštuose — Belgijoje, Olan
dijoje. Dar iių metų gruodį pia
nistė žada vykti į Liszt'o festivalį
Amsterdamo filharmonijoje. Ta
me festivalyje Rubackytė daly
vauja beveik kasmet. Daug kon
certų atlikta Vokietijoje, o su
Vilniaus kvartetu planuoja ap
lankyti ir Liuksemburgą.
* *«
Šių metų lapkričio 10 dieną vėl
girdėsime Mūzą Rubackytė
skambinant Čikagoje Jaunimo
Centre.

Pastebėjimai
iš „anapus"
(Atkelta ii 1 psl.)
parašytomis iki nuotraukų iš Lie
tuvos pasirodymo, smagiai nutei
kia fotografų „paauklėjimai" —
kurti dokumentines nuotraukas
lietuviika „dvasia" (kuri,
savaime suprantama, išryškėja
lietuvių susibūrimų metu, per
tautinę simboliką ir pan.). Tai
buvo spontaniškas noras puose
lėti ir išlaikyti tautinės savasties
grūdelius, nedaręs lemiamos įta
kos kūrybai. Sovietų Lietuvoje,
kaip ir visoje Sovietų Sąjungoje,
fotografijos ideologizavimas
griežtai ir ilgam užtvėrė parodų
duris ne tik eksperimentinei foto
grafijai (prie kurios, beje, buvo
priskirti visų rūšių montažai), bet
ir „beprasmiškai" konceptualiai
saviraiškai, galinčiai demaskuo
ti, prabilti Ezopo kalba apie nega
tyviąsias „šviesaus rytojaus" pu
ses.
Lazda, kaip sako liaudis, turi
du galus. Ideologinio spaudimo
metu Lietuvoje buvo ugdomas ne
uždraustas „vaisius", ir per kelis
dešimtmečius susiformavo stipri
bei vieninga meninio reportažo
kryptis, nuo 1990-ųjų metų lavi
na užgriuvusi Amerikos lietuvių
fotografijos parodas. (Ta proga
nuo 1988 metų pasikeičia parodų
pavadinimas- „Metinės išeivių
lietuvių fotografijos parodos"
tampa „Metinėmis lietuvių foto
grafijos parodomis"). Jos ne tik
atgaivino blėstančią parodų tra
diciją (darbų ir dalyvių skaičiumi,
manau, svečiai susilygino ir il
gainiui net pranoko šeiminin
kus), bet iš naujo pritraukė įvai
riausių profesijų lankytojų dėme
sį. Tai nenuostabu, kadangi nuo
traukose meniškai įtaigia forma
ir dokumentiškai įtikinančia kal
ba jie pamatė Lietuvos kasdie
ninio gyvenimo akimirkas bei se
nųjų tradicijų atspindžius.
Keista, tačiau 1988 metų paro
doje (tema „Miestas"), kurioje
pirmą kartą gausiai buvo svečių
iš Lietuvos, dar nebuvo lietuviš
kojo reportažo „klasikos" bran
duolio, o daugiausia dalyvavo vi
duriniosios ir jaunosios .Jurtos"
atstovai, gana santūriai vertine
reportažinį „gyvenimo poezijos"
dokumentavimą. Tokią situaciją,
matyti, lėmė jaunatviškas noras
„prasiveržti" ir vyresniųjų
santūrus atsargumas. Be to, 1989
metų parodos tema „Eksperimen-

• Praėjusi šeštadienį Lietuvių
dailės imniejojt, Pasaulio netaria
centre, Lemoat, Illinois, buvo
tų menininko
drabniai. Paroda ryk* iki lapkričio
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tinė-siurrealistinė fotografija"
nelabai ir leido sublizgėti „gyve
nimo reportažui".
Tačiau jau 1990-ųjų metų tema
„Šventės" tapo tikru „lietuviško
reportažo" triumfu Amerikoje,
kurį įamžino išsamus, puikiai iš
leistas katalogas. Visos kitų metų
temos („Sportas", „Upės, ežerai,
jūra ir laivai", „Draugystė",
„Skausmas ir liūdesys", „Dan
gaus skliautai") sudarė sąlygas
nuosekliai ir įvairiapusiškai at
siskleisti lietuviškai „meninės fo
tografijos mokyklai". Pagrindinis
jos bruožas — tai realistiškai už
fiksuota kasdienybės mozaika,
kurioje išryškėja šiuolaikinis
žmogus, gamtos ir urbanistiniai
peizažai, gyvenimo kasdienybės
akimirkos, švenčių šurmulys ir
panašūs dalykai. Kiekvienas fo
tografas sugeba „atrasti" pa
traukliausią temą, ją savaip „pa
matyti" bei interpretuoti — pra
dedant abstrakčiais formų frag
mentais ir baigiant panorami
niais vaizdais.
Šių metų tema — „Istoriniai
paminklai ir pastatai". Tai dar
vienas akmenėlis „mokyklos"
mozaikai. Puikūs bažnyčių an
sambliai, nemaži senamiesčių
plotai, senieji kaimai ir mažoji
liaudiška architektūra — visa tai
jau ir seniau traukė fotografų
dėmesį ir įkvėpdavo kūrybai. Ar
chitektūrą galima fotografuoti ir
interpretuoti be galo įvairiai.
Vieniems ji yra medžiaga, „žalia
va" saviraiškai, konceptualiems
samprotavimams, kitiems — nuo
stabus nekeistinas grožėjimosi
objektas. Todėl nuotraukose ma
tome puikius istorinius šedevriukus, jaučiame senovine architek
tūros dvasią, aptrupėjusių sena
miesčio kampelių nostalgija,
žavimės racionalia fragmentų
grafika ar tapybiška šviesas kaita
jų paviršiuose. Šioje parodoje nau
jai akcentuojamas „istorinės at
minties" aspektas, kuri simboli
zuoja ne tik tradicinis Vilniaus
„Trijų kryžių" paminklas, bet ir
senųjų kapinių fragmentai, medi
niai malūnai, bažnyčios ir kiti
liaudiškos architektūros pavyz
džiai.
Taigi lietuvių fotografijos paro
dų tradicija dar yra pakankamai
gyvybinga ir, tapusi .jungtinė
mis pajėgomis", toliau tęsia savo
žygį abipus Atlanto. Belieka pa
linkėti sėkmes fotografams, <
nizatoriams, rėmėjams MH
kurie palaiko jų „gyvybe", bei
tikėtis, kad po ik) jubiliejaus en
tuziazmas neišblės.

