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Su pasiryžimu, išmintimi 
ir kantrybe 

Du šimtus metų svetimųjų 
jungo, ir tik trys dešimtmečiai 
laisvės — vergovės pančių 
žaizdoms užgydyti, dvasiškai 
sustiprėti ir išsiugdyti vilti, 
kad mes daugiau nebevergau
sime. Su tokia viltim minime 
ir 90-ųjų kovo 11-osios akto 
dešimtmeti, minime būdami 
laisvi! Ir galim pasidžiaugti, 
kad mūsų žalias lopinėlis pa
saulio žemėlapyje talpina Lie
tuvos sostinę Vilnių ir Klai
pėdos kraštą. Ir kad čia gyve
na 85 procentai lietuvių. 

Taip jau susiklostė likimas, 
mieli tėvynainiai, laisvi čia 
gyvenote net penkiasdešimčia 
metų ilgiau negu mes tėvų 
žemėj, kurios vardas jau buvo 
ištrintas iŠ žemėlapių. Su savo 
patirtim ir išlavintu mąstymu 
jūs galite įžvelgti nemaža klai
dų, kurių mes nesugebam iš
vengti atkurtoj savo valstybėj. 
Žmonės dar nespėjo lašas po 
lašo išspausti iš savęs v e r 
gystės nuodų, kaip yra sakęs 
rašytojas Čechovas. Ir dar 
prisiminkim, kad per visas šio 
amžiaus okupacijas esam ne
tekę beveik trečdalio savo tau
tos — pačių narsiausių, stip
riausių, atkakliausių. To bran
giausio mūsų genofondo dalis 
esate ir jūs, savo nepažemintu 
darbu, nevaržomu protu pelnę 
garbingą vietą po Amerikos 
saule—Mus tebejungia lietu
viška Tulmė, gimtoji kalba, 
rūpestis mūsų tėvynės ateitim 
ir, teisybės dėlei pasakysim, 
tas pats lietuviškas polinkis 
skaldytis... Aistringas noras 
įrodyti Dievuliui, kad Jo mar
gam pasauly lietuviai būna 
patys margiausi. 

Daugelis iš čia esančių ge
riau už mane prisimena prieš
kario Lietuvą ir žino, kaip 
mes po Molotovo ir Ribentropo 
suokalbio praradome nepri
klausomybę ir be šūvio įsi
leidom sovietų kariuomenę. 
Kaip tada patriotiškai iš
auklėtai jaunajai kartai buvo 
atimta galimybė priešintis. 

Jūs girdėjote, skaitėte-ži-
note, kas dėjosi, jums pasit
raukus iš Lietuvos. Man belie
ka kai ką pridurti ir papildyti, 
ką mačiau, ką sužinojau apie 
mūsų kovas už nepriklauso
mybę, kurios prasidėjo sukili
mu Kaune 1941-ųjų metų 
birželyje, o paskui įvairiais 
budais, įvairia forma vyko iki 
pat 90-ųjų metų. Ir dabar te
bevyksta. 

Prisiminkime gen. Plecha
vičiaus rinktinės vyrus, prisi
minkime Lietuvos šaulius, ku
rių buvo kiekviename kaime 
ir miestelyje, prisiminkime 
gimtinėje likusius karius ir 
karininkus, policininkus, mo
kytojus, pavasarininkus, tau
tininkus, jaunalietuvius... Pa
siturinčius ūkininkus, augi
nančius po kelis sūnus, ir 
šiaip kaimo patriotus, dar 
pradžios mokykloj lyg prie
saiką išmokusius eiles: 

Tas ne lietuvis, kurs tėvynę 
Bailiai lyg kūdikis apleis... 
Visi jie bolševikų okupuotoje 

tėvynėje buvo palikti be vado, 
be kovos taktikos, be išmin
tingo patarimo, kaip jiems lai
kytis, kaip išlikti per tuos ver
govės metus ir dešimtmečius. 
Griebtis ginklo, ar klusniai 

Kazys Saja 
krautis maišelį kelionei į Si
birą? Ieškoti Šėtono, kuriam, 
gelbstint gyvastį, būtų galima 
parduoti sielą? 

Karo pabaigoj žmonės dar 
vylėsi, kad Vakarų valstybės, 
nugalėjusios fašistinį Reichą, 
privers Raudonąją armiją atsi
traukti iš Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, nes jų prijungimas 
prie Sovietų Sąjungos buvo lai
komas neteisėtu. Laukdami 
tokio logiško pasaulio galin
gųjų sprendimo, Lietuvos žmo
nės, ypač į okupantų armiją 
šaukiami vyrai, ėmė slapstytis 
rūsiuose ir miškuose. Daugu
mas jų griebėsi ginklo tik 
tada, kai čekistų būriai, sura
dę šauktinius «mė juos be 
gailesčio šaudyti, deginti tro
besius, kankinti namiškius. 

Beveik dešimtį metų po karo 
trukusi partizaninė kova' — 
pati tragiškiausia mūsų istori
joj. Metraščiuose - randamas 
pasakojimas apie herojišką 
Pilėfrų žūtį šimteriopų aidu 
kartojosiStisoj Lietuvoj. Vienų 
išniekintus* kūnas numesdavo 
miestelių aikštėse, — į žuvu
sių vietą stodavo kiti. Jie 
tikėjo, kad nelygioje kovoje 
pralietas kraujas nesusigers į 
tėvyškės žemę be atgarsio, 
kad galingieji Vakarai paga
liau sulaikys kruviną Stalino 
kumštį. Su tokia blėstančia 
viltim žuvo mažiausiai 20,000 
miško brolių bei ryšininkų. 
Dešimteriopai daugiau buvo 
ištremta, šimtai sušaudyta, 
dešimtys tūkstančių nuteista 
ilgai Gutego katorgai. 

Kokie blankūs ir supilkėję 
tie žodžiai — ištrėmė, sušau
dė, žuvo arba nusižudė, su* 
sisprogdino, kad nepatektų į 
baudėjų rankas... Beginkliai, 
kaimo vaikinai kartais būdavo 
valkčiais prikabinti prie ar
klių ir velkami tol, kol visas 
kūnas virsdavo viena žaizda. 
Partizanų veiklos tyrinėtojas 
Romas Kaunietis surinko liu
dijimų, kaip skrebai ir em-
gėbistai besislapstančius vai
kinus" suguldydavo plikus ant 
ledo, o motinas versdavo žiū
rėti, kaip nuo šalčio gęsta jų 
gyvybė. Buvo ir tokių sadistų, 
kurie paimtus gyvus, su
žeistais viduriais partizanus 
sumesdavo draskyti alkanom 
kiaulėm. Ryšininkes merginas 
prievartaudavo, pakabindavo 
už kasų ir daužydavo lazdo
mis, kol netekdavo sąmonės. 
O paskui atgaivina — ir vėl... 

Iš lagerių giįtęs partizanų 
ryšininkas Albertas Pakas 
knygoje Aukštaitijos partizanų 
prisiminimai pasakoja: „Kada 
Amerikos prezidentu išrinko 
Trumaną, Tiesoje radome vie
ną sakinį: Jei Dievas padės, aš 
sutvarkysiu visą pasaulį. Ta
da nunešiau pas partizanus 
šitą laikraštį, perskaičiau — 
vyrai ant kelmų šoko laimingi, 
sakė: Valio! Nebereiks mums 
bastytis po miškus, mes bū
sime išlaisvinti nuo raudonojo 
maro. Žmonės turėjo didelę 
viltį, kad išliks gyvi. Ir labai 
tikėjo Amerika". 

Toj pačioj knygoj skaitau: 
Vyčio apygardoj partizanauti 
išėjo ir žuvo keturi iš penkių 
brolių Katliorių. Keturi broliai 
Maželiai žuvo per vienerius 
metus. Vienas po kito išėjo j 

mišką ir žuvo penki broliai 
Sauliūnai. Jauniausiam po 
karo tebuvo 13 metų. Keturi 
broliai Kapšiai... Ir daugelis 
kitų. Visų namiškiai buvo 
žiauriai kankinami, paskui 
ištremti. Vyrai, merginos ry
šininkės nuteistos lagerių 
bausmėm — dažniausiai 
25-iems metams. 

Gamtoje vykstančioj kovoj 
žūsta patys silpniausi, žiop-
liausi ir paliegę gyvūnai. Čia 
buvo atvirkščiai. Žuvo patys 
šauniausi. Mūsų fotomeninin
kai yra pastebėję, jog dabar 
Lietuvos kaime retai kur be
sutiksi tokių gražių, sveikų 
vaikinų, kaip tie, kurie žvelgia 
į mus iš partizanų nuotraukų. 

Gal ir mes galėjom labiau 
pasimokyti iš gamtos — juk 
ten gyvūnas, neturintis geluo
nies, aštrių ragų ar dantų, 
leidžiasi į kojas, griebiasi mi-
mikrijos, kaip įmanydamas, 
stengiasi maskuotis, išlikti ne
pastebėtas ar neatpažintas... 
Kam partizanams reikėjo valks
tytos Lietuvos karių ar šaulių 
uniformom? Ar vertėjo jų rė
mėjams dalinti pasižymėjimų 
raštus, jeigu tie raštai arba 
apdovanojimų sąrašai vis pa
kliūdavo į baudėjų rankas? 

Girdėjau karčiai juokaujant, 
kad žydas moko savo vaikus 
sakydamas — būkite tokie pa
tys gudrūs kaip lietuviai po 
laiko... 

Suėmus ir sušaudžius parti
zanų vadus Joną -Žemaitį, o 
vėliau ir V. Ramanauską Va
nagą, baigėsi ginkluota lietu
vių kova prieš okupantus. Rei
kėjo, kad ir apgraibom, ieškoti 
kitokių kovos ir tautos išli
kime metodų. -

-Sovietinių rinkimų farse 
99.9 proc. rinkėjų balsuoja už 
vieną kandidatą, kurio net 
nepažįsta, ir už visagalę par
tiją „su draugu Stalinu (Chruš
čiovu ar Brežnevu) prieša
kyje". Visoj imperijoj vyks
ta totalinės veidmainiavimo 
lenktynės — kas mokės geriau 
jiems įsiteikti. O gal tokią ne
tikėtą sovietų santvarkos pū
dymo formą mes galėjom pasi
rinkti iš pat pradžių? 

Chruščiovas, siekdamas po
puliarumo, lyg ir demaskavo 
Stalino kultą, bet netrukus 
įvedė tankus į sukilusią Ven
griją, į aptuštėjusius lagerius 
ėmė sodinti pirmuosius disi
dentus. Iš visų Gulago pakam
pių" sugrįžo dalis tremtinių ir 
kalinių, bet savo tėvynėje jie 
vis dar buvo ujami ir persekio
jami. Apsigyvendavo Latvijoj 
ar Karaliaučiaus srityje — vis 
jau* arčiau gimtinės, arčiau 
Lietuvos. 

Chruščiovą pakeitęs Brež
nevas nepaklusniuosius pa
skelbė šizofrenikais ir privers
tinai ėmė „gydyti" jų maiš
taujantį protą. Tačiau Prahos 
pavasario vieversiai vėl atnešė 
munu viltį. 

Per tuos tamsiausius okupa
cijos dešimtmečius iš esmės 
nepalūžus išliko Lietuvos Ka
talikų Bažnyčia. Kai tik Rusi
joj pasirodė pirmieji pogrindi
niai savilaidos leidiniai, pas 
mus ėmė plisti Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos. Pra
dėjo eiti Aušra, Laisvės šauk
lys ir kiti periodiniai po-

Kovo 11-osios paminėjimo Los Angeles, Calif., rengėjai ir garbės svečiai. Sėdi iš kairės: Raimonda 
Apeikytė, Aldona Brazdžionienė, Vita Markevičienė, Gražina Sajiem'v Janina Čekanauskienė, Maria 
Keller; stovi: Bronius Seliukas, Rimtautas Dabšys, Antanas Polikaitis, Emanuelis Jaraiūnas, rašyt. 
Kazys Saja, poetas Bernardas Brazdžionis^ Latvijos gen. garbės konsulas dr. Alfred Raisters, kun. 
Stanislovas Anužis. Emilis Sinkys, Lietuvos amb. JT dr. Oskaras Jusys, Lietuvos gen. garbės konsu
las Vytautas Čekanauskas, Estijos gen. garbės konsulas Jaak Treiman, Albinas Markevičius. 

grindžio leidiniai. Retas kuris baidžano sostinėj Baku, kur Gliaudos. Prano Visvydo, pub-
lietuvis tada nemėgino klausy
tis kad ir slopinamo „Ameri
kos balso", „Laisvosios Euro
pos", BBC, „Vokiečių bangos" 
ar Vatikano radijo. 

Kada nors ir mes. lietuviai, 
padėsime vainikui prie pa
minklo Aleksandrui Soldže-
nycinui! Už jo Archipelagą 
Gulagą ir kitas knygas. Jeigu 
Prahoje protestuodamas nebū
tų susideginęs Janas Pala-
chas, jo pavyzdžiu gal nebūtų 
pasekęs kauniškis Romas Ka
lanta. 

Rašytojų gerai įsisavinta 
„Ezopo kalba". Jono Jurašo ir 
Povilo Gaidžio spektakliai. J . 
Marcinkevičiaus ir J. Grušo 
istorinės dramos, disidentų 
judėjimas Lenkijoj, mūsų kita
minčių ryšiai su rusų demo
kratais, lietmių patriotų Va
karuose nuola' gaivinama mū
sų valstybės laisvės byla, Lie
tuvoj įkurta ..Helsinkio gru
pė", A. Terlecko Laisvės lyga. 
40-ties patrii/u pareiškimas, 
reikalaujanti.- pripažinti nie
kiniais slaptuosius Molotovo 
ir Ribentropo protokolus — tie 
ir dar kiti nepaminėti žali 
laisvės daige! ai stiprino viltį, 
kad anksčiau ar vėliau mes 
vis dėlto atkursim nepriklau
somą Lietuvą Kantrybės, kan
trybės, kantr; "ės! Išminties ir 
kantrybės. 

1988-ųjų b; želyje Vilniuje 
įkuriamas LH'JVOS persitvar
kymo sąjūdis Tegul Maskvos 
ortodoksai tuo arpu mano, jog 
tai tik mūsų i ras padėti Gor
bačiovo „pere-troikai". Lietu
vos komunistą: Maskvoje pra
šo tik sąvara; Aiškos ekonomi
kos, tvarkam aspublikos ūkį. 
Tačiau pirm am tų pačių 
metų spalio • onesy Sąjūdžio 
suvažiavime au pasigirsta 
reikalavimas ."ąžinti Lietuvai 
nepriklausom ->ę. Valstybes 
simbolius mes galime sakyti. 
jau atsikovojoįv.. 

1989 m. vyk-'a pusiau laisvi 
rinkimai į r^SR Aukščiau
siąją Taryba lietuviai išren
ka nemaža J- jūdžio veikėjų. 
kurie savo dnisa ir susiklau
symu jau ki ia Gorbačiovui 
nerimą. Jie P k.alauja Stalino 
ir Hitlerio pakto slaptųjų pro
tokolų. Jų pai škai sudaroma 
komisija. K;, orybės, kantry
bes! Išmintie ir kantrybės... 
Mes jau matem nekantrau
jančių gruzinu žudynes Tbili
syje ir dar / sūresnes Azer-

buvo išžudyta apie pusanto 
tūkstančio taikių gyventojų. 

1989-ųjų rugpjūčio 23-iąją, 
minint Molotovo ir Ribentropo 
sandėrio dieną, Lietuvos, Lat
vijos, Estijos žmonės suplau
kia į Baltijos kelią, kad susi-

licistikos virtuozo Bronio Rai
los avelėms... Skaitantis lietu
vis liko išganytas ir išsaugotas 
Lietuvai. 

Palaiminta Sv. Kazimiero 
lietuvių parapija, suteikusi 
prieglobstį šeštadieninei mo-

kabinę rankom nuo Vilniaus kyklai. „Spindulio" šokėjams 
iki Talino parodytų Maskvai ir dainininkams, Dramos sam-
ir pasauliui, ko gi jie trokšta, 
ko siekia — partiniai ir nepar
tiniai, inteligentai, miestiečiai 
ir valstiečiai. 

Tame kelyje lietuvių dalyva
vo daugiau negu pusė milijo-

būriui, Lietuvių dienoms, Ka
ziuko mugėms ir daugeliui 
kitų renginių. Ačiū šios para
pijos prelatams Kučingiui ir 
Olšauskui, visiems Dievui ir 
tėvynei tarnavusiems kuni-

no. Visi netilpo nuo Vilniaus gams. 
iki Latvijos sienos. Dar prisi- Po Kalifornijos saule trum 
jungė ilga šaka nuo Kauno iki 
Ukmergės. 

Šioj vietoj galėtume pasaky
ti: „O, žavioji akimirka, su
stok!" Baltijos kelyje mes no
rim pabūti kartu su visais 
bendraminčiais tautiečiais, 
juk mus tada vienijo ne tik 
broliškai viens kitam ištiestos 
rankos, bet ir tie patys troški
mai, kuriems joks nuotolis ne
turi reikšmės. Kalifornijos lie
tuviai tikriausiai būtų užėmę 
atstumą nuo Vilniaus iki pat 
Kauno. 

Šiandien mums derėtų pa
minėti nors dalį tėvynainių, 

pesni šešėliai, — nei palmės, 
nei namai, nei augaloti vyrai 
neužgožia darbščiųjų moterų. 
Čia, sakytum, iš naujo su
klestėjus Marijos Gimbutienės 
mitologinė moterų karalystė. 
Kaip gražiai jų veidais būtų 
sužydėjęs Baltijos kelias! 

Dešimt metų — rodos, ne
mažas laiko tarpas, tačiau 
neseniai sužinojom, kai kur 
Sibire mūsų tremtiniai iki šiol 
netikėjo, kad Lietuva galėtų 
būti visiškai laisva, kad ten 
nebėra rusų armijos, kad mes 
turime savo kariuomenę, pini
gus, kontroliuojame sienas ir 

dalyvavusių įvairiose organi- gyvename kur kas geriau. 
zacijose, draugijose ir sambū- °egu vakarykščiai okupantai. 
riuose. Susipainiočiau, mėgin
damas juos visus išvardyti. 
Man kur kas patogiau vado
vautis Lietuvių Chartos pir
mąja nuostata, kur pasakyta, 
kad „pasaulyje pasklidę lietu
viai sudaro vieningą Pasaulio 
Bendruomenę", kaip įvairūs 
medžiai — lietuvišką girią. 

Daugelis čia esančių mūsų 
tautiečių neapsiribojo kuria 
nors viena veiklos sritimi —jų 

Gabrielius Žemkalnis, per
nai vadovavęs kelionei į toli
miausias lietuvių tremties vie
tas, susijaudinęs pasakojo, 
kaip jie ten norintiems grjžti 
išdavinėjo lietuviškus pasus. 
Eilėn atsistojo iš ligos patalo 
pakilęs, vėžiu sergantis senas 
žmogus —jis sakėsi norįs nu
mirti, vėl pasijutęs laisvos 
tėvynės laisvu žmogumi. 

Žmogus šioj žemėj lieka ne-
pavardės ir veidai, kaip tie mirtingas tiek, kiek jis čia 
baltakamieniai beržai, šviečia būdamas išdalija save. Kiek

vienas esame tarsi lietuviška 
kraičio skrynia — „kuparėlis" 
su ruginės duonos, lino dro
bių, rūtų ir vaško kvapu. N'e-
beatseksim, kas, kada ir kuo 
mus apdovanojo. Tik žinom. 

ir eglynuose, ir ąžuolynuose. 
Savo sula jie girdė kiekvieną 
ištroškusį. 

Įsivaizduokime tą istorinę 
dieną kaip herojišką simfo
niją... Antai iš arkikatedros 
varpinės nusileidžia Bernar- kad daug ką esam gavę iš 
das Brazdžionis, ilgai skambi- tėvų, iš protėvių, iš gimtosios 
nęs, raginęs lietuvį burtis prie žemes ir debesuoto tėviškes 
lietuvio... Jis ištiesia ranką dangaus. 0 kam. kur ir ko-
žmonai Aldonai, kitą — Anta- kiom vertybėm išdalinsime 
nui Skiriui, kuris didesnę gy- save? 
venimo dalį ir savo išteklius Kalbu apie tuos, kurių šioj 
paskvrė Kalifornijos lietuvių salėje nėra ir galbūt niekad K T U I ^ ^ T T D T - I I- I 

• • . , u u . . i- f .i i i balsuoti už Baltijos kelią, ku-spaudai. atverdamas baltas nebuvo. Jų lietuvišką kilmę „ic. :S,.„„» „ T . , , i i D J * m D . - . . . ns išvestų mus iš to prakeikto lankas Brazdžionio, Alės Ru- išduoda apgenėta pavarde ir ^.„į,,.,.- • , r> * -v* .i • t *• - - - socialistinio lagerio, tos, Danutes Mitkienės. Juozo žinoma nuostata: kur man ge-
Švaisto. Juozo Tininio. Jurgio rai. ten ir tėvyne. Kaip mums Nukelta į 2 psl. 

pasimokyti iš žydų. kuriems 
daug kur gerai, jie š imtus me
tų neregėję Abraomo žemės, 
jos neužmiršta, visomis išga
lėmis stiprina Izraelio valsty
bę? 

Estų beveik dvigubai ma
žiau, >negu latvių, o latvių — 
perpus mažiau negu lietuvių. 
Bet grįžusių į savo tėvynę ten 
kur kas daugiau negu mūsų 
tautiečių. Čia j au iš tikro, kaip 
sakydavo žmonės, — kas nuo 
ryto žvengia, t a s lig vakaro 
neįstengia... Ką gi — jeigu jie 
čia laimingesni, tebūnie jiems 
lengva Amerikos ar Australi
jos žemė. Tačiau daugelis 
jaučia, kad tarnavimas tautai , 
tėvynei įprasmina patį gyve
nimą. 

Bet mes galbūt per ilgai 
užtrukom prie Baltijos kelio, 
kuriuo žengdami, tur im nusi
gauti iki 90-ųjų Kovo 11-sios. 

Aštuonioliktaisiais tarp 
Vasario 16-osios Akto signa
tarų nėra Maironio, Vaiž
ganto. Krėvės... Tačiau niekas 
turbūt neabejoja, jog tie ra
šytojai, kultūros veikėjai, visa 
širdimi pritarė tam žingsniui. 
Praėjus septyniems dešimt
mečiams, susidarė kitokia si
tuacija. Drąsesni laisvai mąs
tantys menininkai, susidur
dami su bolševikines ideologi
jos absurdu, išmoko kalbėti 
užuominom. J ų kūrybą žmo
nės įgudo lukštenti, kaip rusai 
saulėgrąžas: šūsteli burnon 
visą saują, greitomis permala 
— grūdelius ant danties, o 
lukštus — tfiu tfiu tfiu sau po 
kojom... Ne, vakariečiai šitaip 
nemokėtų. 

Prieš dešimtį metų Kovo 
11-tą Lietuvos nepriklauso
mos valstybės atkūrimo aktą 
pasirašė, rinkimus į Lietuvos 
Aukščiausią Tarybą laimėję. 
Sąjūdžio remti kandidatai — 
politiniai kaliniai ir tremti
niai, atstovaujantys ir tiems, 
kurie mūsų trispalvės Gedimi
no bokšte jau nebeišvydo. Bal
savo „už" ir Lietuvos komu
nistų partijos atstovai, kurie 
1989 metų pabaigoj pareiškė 
atsiskiria nuo maskviškės 
SSKP, nors tie atsiskyrėliai 
kurį laiką dar buvo Maskvos 
finansuojami. Jie nežadėjo 

rinkėjams greito atsiskyrimo 
nuo Sovietų Sąjungos ir 
neprisidėjo. ruošiant Kovo 
11-osios Akto. Slaptuose ar
chyvuose rastas dokumentas: 
LKP CK I-sis sekretorius A. 
Brazauskas 1989 m. vasario 4 
dienos rašte M. Gorbačiovui 
pasiūlo planą, kas darytina, 
kad, daugiau „suvereniteto" 
gavus Lietuva, jau teisėtai 
būtų prijungta prie atnaujin
tos Sovietų Sąjungos. 

Tų, kurie ryžtingai ir su iš
manymu ėmėsi sunkaus , be 
galo atsakingo darbo, devy
niasdešimtaisiais a tkur ian t 
nepriklausomą Lietuvos val
stybę irgi buvo ne daugiau, 
kaip dvidešimt ar trisdešimt. 
Tarp jų pirmiausia pa
minėčiau V. Landsbergį, R. 
Ozolą, Egid. Jarašiūną, V. 
Čepaitį, Č. Stankevičių, K. 
Motieką, Br. Kuzmicką, K. La
pinską, A. Abišalą. M. Lau
rinkų, L. Sabutį... 

Mes, literatai, kaip tie pa
vasario paukščiai, skardenda
mi budinom „svietą". Kūrėme 
Sąjūdžio grupes ir agitavom 
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Reikšmingia usi 
mokslo darbai 
Algiman tas A. Na ujokaitis 

Kaip ir kasmet, šiemet Lie
tuvos Mokslų akademijos di
džiojoje salėje, susirinkus 
mokslinei visuomenei už 
reikšmingiausius darbus gru
pei mokslininkų buvo įteiktos 
1999 metų valstybinės mok
slo premijos. Mokslininkus 
pasveikino prezidentas Val
das Adamkus, o premijų komi
teto pirmininkas p rot*. Kęstu
tis Makariūnas. atskirų moks
lo šakų sekcijų atstovai api
būdino premijuotus darbus ir 
jų reikšmę. 

Be abejo. Draugo skaityto
jams bus įdomu sužinoti kas 
tie. aukštus apdovanojimus 
(už kiekvieną premijuotą dar
bą, nepaisant, kiek priėjo dir
bo mokslininkų, paskirta po 
42.000 Lt i pelnę, mokslinin
kai, kokie svarbiausi premi
juotų darbų bruožai. 

Humanitaru pasiekimai 

Grupei lituanistų, dirbančių 
Vilniaus ir kituose universi
tetuose, institutuose, dakta
rams Vytautui Ambrazai, 
Aleksai Girdeniui. Vincui Ur-
bučiui. N'ijolei Šližienei, Ade
lei Valeckienei ir Elenai Va
liulytei Lietuvos mokslo pre
mija paskirta už jų parašytas 
kelias lietuvių kalbos grama
tikas ' tritomė Dabartinės lie
tuvių kalbos gramatika), Gra
matika litovskogo jazyka (len
kų k.) ir Lithuaman grammar 
(anglų kalba). 

Šiose gramatikose pateiktas 
sistemiškas, šiuolaikine sin
chronine (vieno meto, laiko
tarpio) gramatikos teorija pa
grįstas, lietuvių kalbos vi
dinės sandaros aprašas. Gra
matikose taip pat stengiamasi 
teoriškai pagrįsti bei patik
slinti to aprašo principus, api
brėžti dabartinės lietuvių kal
bos žodžių, formų, sakinių su
darymo normas. Pirmą sykį 
vietoje įprastinės fonetikos 
pateikiami fonologijos skyriai, 
kuriuose lietuvių kalbos ma
žiausi vienetai — fonemos 
apibrėžiamos ir apibūdinamos 
pagal jų funkcijas ir tarpusa
vio santykius. Premija įver
tintose gramatikose taip pat 
išdėstyti nauji požiūriai į lie
tuvių kalbos morfologines ka
tegorijas, gramatinių formų 
sintaksines ir gramatines 
funkcijas, žodžių junginius 
bei sakinių tipus ir modelius. 

Pagal Vakarų lingvistikos 
standartus minėtų autorių 
parašyta teorinė lietuvių kal
bos gramatika anglu kalba 
Lithuaman grammar padės 
lietuvių kalbos sistemą kuo 
plačiau įtraukti į pasaulines 
kalbotyros apyvartą. 

Premija pažymėto per 10 
pastarųjų metų parašytas Lie
tuvos Mokslų akademijoje dir
bančio vilniečio — filosofo ir 
menotyrininko akademiko Al
girdo Gaižučio knygų ciklas 
apie menotyrą {Kūrybinė me
no galia, Kultūros vertybės ir 
erzacai, Menų giminystė ir 
Meno sociologija). 

Šiose knygose A. Gaižutis 
nuosekliai plėtoja ir gilina 
meninės kūrybos vaidmens, 
meninio talento prigimties 
problemas, kultūros kanonų 
ir socialinės aplinkos poveikį 
naujoms meno formoms atsi
rasti. A. Gaižučio mokslinių 
tyrinėjimų kryptis gali būti 
apibūdinta kaip meno aksiolo
gija (vertybių teorija), pripa
žįstant, kad menas turi simbo
linį meninį pobūdį, ženkli
nantį vertybių žmogaus pa
saulį. 

Akademiko A. Gaižučio este
tikos ir meninio ugdymo teori

jos darbams būdingas gilus, 
analitinis ir kritinis šiuolai
kinio meno vaidmens įvertini
mas, jo naujų tendencijų ir 
funkcijų išryškinimas ir api
bendrinimas. 

Fizikų ir technologų 
tyrinėjimai 

Premijų komitetas patenki
no Vilniaus Puslaidininkių 
fizikos instituto pasiūlymą 
mokslo premija įvertinti trijų 
fizikų — Antano Čenio, Kęs
tučio Pyrago ir Arūno Tama-
ševičiaus darbų ciklą Dinami
nio chaoso teorinis ir eksperi
mentinis tyrimas. 

Pasak premijų komiteto pir
mininko prof. K. Makariūno 
šį minėtų fizikų darbą papras
tais žodžiais galima apibū
dinti taip : kaip iš netvarkos 
(chaoso) padaryti tvarką. O 
išsireiškiant moksliškiau — 
šie vyrai sukūrė sparčius ir 
triukšmui nejautrius chaoti-
nių i netvarkingų) sistemų 
valdymo būdus, stabilizuo
jančius periodines orbitas už-
delsiamuoju grįžtamuoju ry
šiu. Tyrimais taip pat išnagri
nėtos neidentiškų hiperchao-
tinių sistemų sinchronizavi
mo ypatybės, ištirtos trūkiojo 
chaoso statistinės savybės, su
kurti originalūs detektoriniai 
chaoso generatoriai. 

Tyrimų rezultatai pritaikyti 
chaosinio srpvės nestabilumo 
puslaidininkinėse struktūro
se, taip pat slaptos informaci
jos perdavimo technologijose. 

Pažymėtina, kad šis lietuvių 
fizikų darbas atkreipė dėmesį 
užsienyje, susilaukta atsilie
pimų svarbiuose tarptauti
niuose moksliniuose žurna
luose. 

Gausi publika, susirinkusi į Mokslią akademijos suk- pagerbti laureatų. Nuotr. V. Valuckienes 

Kitą darbų ciklą fizikos 
mokslų srityje — Aleksandro 
Dementjevo, Valdo Sirutkai-
čio, Valerijaus Smulgevičiaus 
ir Roado Gadono Ultratrum-
pieji šviesos impulsai: gene
ravimas, valdymas,taikymas 
kaip žymų indėlį į pasaulio 
mokslą aukštai įvertino Nobe
lio premijos laureatas N. G. 
Batovas. 

Šis darbų ciklas skirtas fizi
kinių procesų impulsiniuose 
lazeriuose tyrimams, lazerių 
konstrukcijos gerinimui bei jų 
taikymui įvairiose mokslo 
šakose. 

Šviesos impulsų generavi
mo modų — sinchronizavimo 
būdu šių fizikų atlikti tyrimai 
leido geriausiai nustatyti le
giruotų (sujungtų) kietojo 
kūno lazerių konstrukciją ir 
sukurti stabilius teravatinės 
galios ultratrumpųjų šviesos 
impulsų generatorius. 

Tyrimų rezultatai naudoja
mi Lietuvos bendrovėse, gami
nančiose ultratrumpųjų im
pulsų lazerius, kurie sėkmin
gai konkuruoja pasaulio rin
kose. 

Kauno technologijos univer
siteto profesoriui —Rimantui 
Kaziui ir Arūnui Lukoševičiui 
mokslo premija paskirta už 
darbų ciklą Ultragarsinės 
techninės ir medicininės diag
nostikos metodai ir sistemos. 

Šie mokslininkai ištyrė, 
kaip ultragarso bangos sklin
da įvairių fizikinių ir chemi
nių savybių terpėse, biologi
niuose audiniuose bei kituose 
sudėtingos geometrinės for
mos objektuose. Jie taip pat 
išanalizavo ultragarso signalų 
parametrų kiekybinius ir ko
kybinius pokyčius erdvėje bei 
laike, sukūrė ultragarso sig
nalo bei laukų skaitmeninius 
modeliavimo metodus. 

Remiantis šiuo moksli
ninkų darbu, buvo sukurtos 
Ignalinos atominės elektrinės 
kuro kanalų cirkonio vamz
džių skersmens ir sienelių 
storio matavimo sistemos — 
pirmos tokio tipo sistemos pa
saulyje. 

Už darbų ciklą Geodezijos, 
fotogrametrijos ir kartografi
jos mokslų teorijos ir praktikos 

plėtra premiją pelnė Vilniaus 
Technikos universiteto profe
sorius Vincai Vainauskas. 
Savo darbe, :rukusiame be
veik 50 metų prof. V. Vai
nauskas, be kita ko, remda
masis nauja matavimų infor
macijos apdorojimo koncepci
ja, sukūrė inžineriniams geo
deziniams tinklams išlyginti 
metodiką ir technologiją, • 
pagrįstą tikimybių modelių 
panaudojimu. Taikant šį me
todą, kai kuria s atvejais galu
tinis rezultatų tikslumas pa
didėja nuo 50 iki 90 nuošim
čių. 

Atradimai b iomedic inos 
moksluose 

Vilnietė medicinos daktarė 
Dalia Tamulevičiūtė pirmoji 
Lietuvoje pradėjo tirti plono
sios žarnos rezorbcinę (įsisa
vinimo) funkciją, pritaikė ir 
įdiegė į praktiką keletą jos ty
rimo būdų. Naudodama bio
cheminius, laboratorinius, ra-
dionuklidinius ir kitokius me
todus, ji taip pat pirmoji 
ištyrė baltymų, riebalų ir an
gliavandenių membraninę hi
drolizę ir rezobciją sergan
tiems opalige ir kitomis virš
kinimo sistemos ligomis. D. 

Tamulevičiūtės sukurtais me
todais taip pat galima nusta
tyti plonosios žarnos absorb
cinės funkcijos sutrikimus 
ankstyvoje stadijoje. Šie ir kiti 
darbai įvertinti 1999 m. mok
slo premija. Biomedicinos 
mokslų sekcijos pirmininko J. 
Kulio nuomone, tai išsamiau
sias virškinimo sistemos re
zorbcinių funkcijų tyrimas 
Lietuvoje. 

Valstybinė premija biome
dicinos mokslų srityje taip 
pat paskirta jaunam moksli
ninkui Gediminui Valkūnui 
už monografiją Paukščių he-
mosporidijos ( moliariniai pa
razitai), šioje monografijoje 
atlikta pasaulinė paukščių 
maliarinių parazitų analizė. 
Šis fundamentalus tyrimas 
turi ypač didelę reikšmę gam
tosaugos (ekologijos) ir zoolo
gijos srityse. 

Pasak biomedicinos mokslų 
sekcijos pirmininko prof. Juo
zo Kulio, tai analogų neturin
tis darbas, paremtas išsamiais 
ir originaliais jauno gamtos 
mokslų daktaro G. Valkūno 
tyrinėjimais, yra plačiai pri
pažintas pasaulio mokslinės 
bendrijos. 

Su pasiryžimu ir išmintimi. 
Atkelta iš 1 psl. 

Vyriausiąjį amžiumi Mokslo premijos laureatu, Vilniaus Gedimino Techniko* universiteto prof. 
Vincą Vainauską 'kairėje* sveikina Lietuvos Respublikos prez. Valdas Adamkus .Antrasis 1* kaires 
Švietimo ir mokslo ministras poetas Kornelijus Platelis, o dešinėje — Mokslo premijų komheto 
pirm. prof. Kęstutis Mak trum iv Nuotr Virginijos Valuekieįiės 

Iš mano 
politinių straipsnių labiausiai 
pravertė vienas sakinys: Atgi
musiai Lietuvai — nepriklau
somybę, nepriklausomai Lie
tuvai — demokratiją, demo-
kratinei Lietuvai — žmonišką 
gyvenimą! Tai buvo Sąjūdžio 
remiamų kandidatų į Lietuvos 
Aukščiausiąją Tarybą — Stei
giamąjį Seimą rinkimų pro
gramos esmė. nors ir nu
jautėm, jog tai nebus lengvas 
procesas, nes ir kilniausiu 
aktu demokratinės mąstyse
nos, laisvės ir atsakomybės 
suvokimo žmonių širdyse 
ūmai neįžiebsi. Neišdeginsi 
per okupacijos dešimtmečius 
įskiepyto vergiškumo ir bai
mės. O demokratija, nors ir 
paversta konstitucine nuosta
ta, visuotinės gerovės savaime 
nesukuria. 

Taigi 1990-ųjų vasaryje Są
jūdis, laimėjęs rinkimus, su
darė labiau prityrusių politikų 
komisiją Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės atkūrimo 
aktui paruošti. Komunistų 
partija, kaip sakiau, šiame 
darbe nedalyvavo, išskyrus 
tuos, kurie iš pat pradžių 
nuėjo su Sąjūdžiu. Buvo ir 
tokių, kurie tebelaikė save 
komunistais, o mūsų pasi
tikėjimas jiem.s vėliau neišėjo 
i gerą. 

Kovo 6 d. K( misija pagaliau 
baigė darbą, nusprendus rem
tis 1918 metų Vasario 16-osios 
Aktu. Rodos, :s tiesų jau sep
tynis kartus viskas buvo pa
sverta, pamatuota, tačiau di
džiulė atsakomybė mus vertė 
dar ir dar kartą viską apsvar
styti. Kada mums geriausia 
paskelbti Valstybės atkūrimo 
aktą ir ištesėti rinkėjam duo
tąjį pažadą? 

M. Gorbačiovas, sunerimęs 

po to Baltijos kelio, siuntė į 
Vilnių vieną po kito savo emi
sarus, stiprino saugumo komi
tetą, pagaliau ir pats atvykęs 
ėmė grasinti: „Ni kuda vy ne-
uidiote!" (Niekur jūs neišei-
sit!). Sąjūdžio pasamdytas ek
spertas V. Klimaitis (tada dar 
nežinojom, kad jis KGB agen
tas „Kliugeris") aistringai įro
dinėjo, kad ir Strasbūre Euro
parlamentas mano, jog Lietu
va gali tikėtis tik konfederaci
jos su Rus|ja. Ne vienas Va
karų politikas mus ragino 
savo tikslo siekti „step by 
step". „Stepas po Stepo", — 
šaipėsi žmonės, prisimindami, 
kaip mes 50 metų žingsnia-
vom, palikdami kruviną pėd
saką. 

Mūsų ketinimus sekė grės
mingas KGB, nuo Maskvos 
neatsiskyrė komunistai kurstė 
Lietuvos rusus ir lenkus, ragi
no Gorbačiovą panaudoti prieš 
mus sovietų armijos prievartą. 

Mus skubino ta aplinkybė, 
kad kovo 12 d. (pirmadienį) 
SSSR Aukščiausiojoje Tary
boje, kurioje turėjo dalyvauti 
ir mūsų „liaudies depatatai", 
Gorbačiovas tikėjosi boti iš
rinktas Sovietų Sąjungos pre
zidentu ir gauti įgaliojimus 
nepaklusnioj Lietuvoj įvesti 
tiesioginį, represinį valdymą, 
kurio taip troško Maskvai 
ištikimi kolaborantai. 

Be to, toj pačioj sesijoj Mask
voj turėjo boti patvirtintas so-
vietizuotų respublikų išėjimo 
iš Sąjungos „mechanizmas" — 
tikriau sakant, nebeįveikiama 
įstatyminė užtvara. 

Nemaža dalis „liaudies de
putatų", tapusių mūsų Aukš
čiausiosios Tarybos nariais, 
įrodinėjo, kad jiems neverta 
pyktis su Gorbačiovu —jiems 
esą būtina bent jau pasirodyti 

Maskvoj, o mūsų Nepriklauso
mybės aktą paskelbti vėliau. 
Bet ar tada nebus mums per 
vėlu? 

Visą tą prieštaravimų ka
muolį reikėjo išpainioti iki 
kovo 10-osios dienos, iki nau
jai išrinktų mūsų parlamento 
deputatų sesijos. „Būti ar 
nebūti", skelbti ar neskelbti 
jau paruoštą Valstybės atkū
rimo aktą, svarstėme iki pat 
juodos nakties. Tiksliau — iki 
kovo 11-osios paryčių. 

Atlikę visas privalomąsias 
procedūras, V. Landsbergį iš
sirinkę Aukščiausios Tarybos 
pirmininku, istorini Aktą pa-
tvirtinom tik kovo 11-osios va
kare. Apie 23 vai. V. Lands
bergis skelbia vardinio balsa
vimo dėl Lietuvos nepriklau
somos valstybės atstatymo re
zultatus: 

— Abišala — „už", Akstina
vičius susilaikė, Aksomaitis — 
„už", Ambrazaitytė — „už, ir 
t.t. 

Už šį Aktą balsavo 124 de
putatai. Prieš nebalsavo nie
kas. Susilaikė šeši (beveik visi 
Vilnijos krašto lenkai, kuriuos 
Maskva kurstė sudaryti savo 
autonominę sritį). 

Mums giedant Lietuvos 
himną, didžiulė trispalvė mū
sų vėliava uždengia posėdžių 
salės gobeleną su Tarybų Lie
tuvos herbu. Mes verkiam ir 
džiūgaujam. Landsbergis kal
ba: 

„Gerbiami deputatai, Lietu
va jau laisva! Dvasioje, teisėje 
laisva. Galėtume sušaukti: 
Latvija bus laisva! (Deputatai 
skanduoja šiuos žodžius.) Da
bar — Estija bus laisva! 
(Skanduojami ir šie žodžiai.) 
Ir visos kitos, kurios dar ne
laisvos. (Plojimai) Tęsiame 
darbą..." 

Balsavusieji „už" pasirašė po 
ką tik priimtu Aktu ir tokiu 
būdu atsirado 124 Kovo 
11-08108 Akto signatarai, apie 
kuriuos kalbant, matyt, ver
tėtų prisiminti Mato evangeli
joj minimą Kristaus palygi
nimą apie vynuogyno darbi
ninkus. Vieni atėjo darbuotis 
nuo ankstaus ryto, kiti gero
kai vėliau, treti visai jau vaka
rop... Tačiau visi galiausiai 
gavo žadėtąjį dinarą. Gyveni
mo tikrovė vėliau parodė dar 
daugiau keistybių. Tinginiai 
ar net vynuogyno vagys ėmė 
savintis darbščiųjų talkininkų 
dinarus ir gerą vardą. 

Atleiskite mums mūsų klai
das, nes mes buvome pirmieji. 
Mums buvo skiriami rūsčiausi 
Kremliaus ultimatumai, pro 
Lietuvos parlamento rūmus 
ne kartą žlegėjo tankų vilk
stinės, Gorbačiovas mėgino 
uždusinti mus ekonomine blo
kada, grasino atplėšti Klaipė
dos ir Vilniaus kraštą... Nau
jojoj Vilnioj net buvo įkurtas 
specialus bankas, turėjęs vyk
dyti finansinę destrukriją ir 
reikalingų žmonių papirkinė
jimus. 

Manyčiau, jog didele dalinu 
dėl tų priežasčių 90-aisiais 
metais buvo priimtas jus už
gavęs pilietybes įstatymus, ne
pripažįstantis dvigubos pilie
tybės ir nedarantis išimties 
politiniams pabėgėliams, mo
šų tautiečiams. Mes ir taip bu
vome kaltinami nacionalizmu, 
o Vakarų valstybės, kaip ži
note, neskubėjo mūsų paremti 
ir pripažinti. 

Baltijos kelias ir mūsų per
galė 91-ųjų sausyje — tai du 
stebėtini Lietuvos žmonių žy
giai, vainikuojantys ilgą ir tra
gišką kovą už laisvę. Šį kartą 
mes buvom ginkluoti tik daina 
ir malda. Ir sutartinai skan
duojamais žodžiais LTE-TU-
VA! UE-TU-VA BUS LAIS
VA! 

šiais metais, minint devintą 
kartą Laisvės gynėjų dieną, 
viena pagyvenusi moteris pa
sakojo, kaip ją sūnus tąsyk 

mokė nenulenkti galvos, kad 
koks 8užvėrėjęs desantininkas 
nesmogtų jai buože per spran
dą. „Stovėk iškėlus galvą, 
žiūrėk jam tiesiai į akis — 
tada galbūt jis neišdrįs—" 

Daugumas taip ir darė —jie 
pačiai mirčiai žvelgė į akis, 
nepabūgo nei šarvuočių, nei 
tankų, spjaudančių ugnim. 
Nei sužvėrėjusių desantinin
kų, vadinamų ALFA dalinių, 
atskraidintų iš Pskovo. 

Tolimesni įvykiai parodys, 
kad Kovo 11-osios Aktas buvo 
paskelbtas pačiu laiku. Mes 
padrąsinom latvius ir estus, 
kurie buvo pasiryžę, jų žo
džiais tariant, kovoti už savo 
laisvę iki paskutinio lietuvio... 

Kai tų pačių metų rugpjūčio 
19 d. Maskvoje prasidėjo 
bolševikinis pučas (kai kas 
mano, kad su paties Gor
bačiovo žinia), tada jau prie 
mūsų parlamento rūmų nebe
buvo tokios tirštos gynėjų 
minios. Lemtingąją naktį kar
tu su Landsbergiu rūmuose 
liko nakvoti gal dvidešimt ar 
trisdešimt deputatų. Radijas 
skelbė, kad Latvijos Aukš
čiausioji Taryba jau užimta, 
kad Gorbačiovas areštuotas, 
pučistus remiantys tankai jau 
Maskvoje netrukus išsklaidys 
protestuojančius žmones. 

Laimė, kad viskas pakrypo 
kitaip. Mes nugalėjom, laimė
jom, tačiau daugelis jau spėjo 
patirti, kad laisvė uždeda ne
lengvą atsakomybės naštą. 
Lietuvos medis, taip gausiai, 
taip stebuklingai žydėjęs, lau
kiamų gerovės vaisių nesu
brandino. V. Landsbergis ne
sugebėjo lauko akmenų pa
versti duona, kumpiais ir kito
kiom gėrybėm. Kartais mes 
patys nebesuprantam, kas gi 
čia daros? Mus tarsi; mėgina 
okupuoti kitokia bjaurastis, 
kai darosi gėda, nemadinga 
siekti amžinųjų vertybių, au
kotis kieno nors labui ar dėl 
savo tėvynės, kai populiarus 
filosofas skelbia „patriotai yra 
idiotai"... 

Pasaulyje, sakytum, aštrėja 
nepaskelbtas karas tarp švie
sos ir tamsos, tarp „senama
diško" padorumo ir vis labiau 
plintančio cinizmo. Peršami 
įvairus budai didžiausiam 
žmogaus turtui — jo protui 
nuslopinti. Mes ten, Lietuvoj, 
jau įpratom gyventi triukš
mingoj pliuralizmo maišaly
nėj, o juk vis dėlto sudarom 
savo tėvynės, savo tautos mo
zaiką — „Lietuvą, ašarą Dievo 
aky*... Deja, kone kiekvienas 
trokšta užsikarti kuo aukš
čiau, pasiglemžti kuo daugiau, 
užsiropšti pačiam Dievuliui 
ant galvos... O mozaikai juk 
reikia ir pilko laukų akmens, 
ir žydro dangaus lopinėlio. 

Baltijos kelias, Kovo 11-oji, 
Sausio 13-oji — tai mūsų 
įveiktas skersasis vargas, iš
ilgas tebevingiuoja pagal tą 
kelią, tarsi prišiukšlintas grio
vys. Bet... Akys baisininkės, 
rankos darbininkes — taip se
niau save drąsino lietuviai. 
Taip ir drąsinkim viens kitą, 
kad mums užtektų kantrybės, 
vienybės ir šaunaus ryžto 
išsaugoti tą skaudžiai apde
gintą ir nugenėtą Lietuvos 
medį. Mes jau matėm savo 
akimis, kaip jis sugeba atgyti, 
išsprogti ir gražiai sužydėti. 

Pasveikintum viens kitą ir 
visi kartu pasidžiaukim —jau 
dešimtį metų turim atkurtą 
nepriklausomą savo valstybę! 
Saugokim ir stiprinkim Lie
tuvą! Mylėkim tėvynę ne tik 
už jos grožį, bet ir už patirtas 
kančias, u i herojišką jos pri
sikėlimą. Dar kartą pasaky
kime sau: .Lietuva bus lais
va!" Ir tęskime darbą. 

Kalba, pasakyta šv Kazimiero 
parapijos salėje, Lot Angeles, CM-
lif., minint Kovo vienuoliktosios 
akto dešimtmeti. 
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Pianistas Rokas Zubovas skambina M. K. Čiurlionio kūrinius Urbana miesto (Ohio) Metodistu 
bažnyčioje kovo 11d. 

Siaučiant pūgai ir šviečiant 
• 

Lietuvos Neprikiu^ouinybės 
atkūrimo dešimtrr-tiš iškil
mingais minėjimais wvo pa
žymėtas ne tik Lietuvoje, bet 
ir daugelyje Amerikos miestų, 
tame tarpe ir mažame Urbana 
miestelyje, Ohio valstijoje. Šį 
gražų - minėjimą-koncertą su
rengė Champaign apskrities 
Menų taryba, vadovaujama 
Clarence J. Brown. 

Minėjimo garbės svečiai — 
Lietuvos Respublikos ambasa
dorius Washington, DC, Sta
sys Sakalauskas ir Jūratė 
Sakalauskienė, Urbana mies
to meras' Tom Crowleyy At
stovų rūmų narys David Hob* 
son su žmona, valstijos se
natorius Robert Cupp su 
žmona, pianistas Rokas Zubo
vas ir Sonata Deveikytė-Zu-
bovienė.-

Nepaisant, kad lauke siautė 
pūga ir per sniegą kelio tiesiog 
nebuvo matyti, žmonių į Urba
na Metodistų bažnyčią susi
rinko labai daug — apie 300. 
Susirinkusiųjų neišgąsdino ir 
dingusi elektra. Kažkaip — 
net ir simboliška, kad Lietu
vos Nepriklausomybės pami
nėjimas vyko žvakėmis ap
šviestoje bažnyčioje. Keletai 
akimirkų mintimis sugrįžom 
atgal, į audringus, džiugius, 
dažnai ir labai skausmingus 
pirmuosius Nepriklausomybės 
žingsnius. Kaip dažnai žva
kelių šviesa lydėjo mitingus, 
protestų žygius, Baltijos ke
lią.... 

Vakaro programą pradėjo 
Clarence Brown, tardama ke
lis žodžius ir pakviesdama vi
sus sugiedoti Lietuvos ir Ame
rikos himną. Prieš koncertą 
visiems b ivo išdalintos Lietu-

žvakėms 
vos himno natos ir tekstas lie
tuvių bei anglų kalba. Lietu
vos himnui akompanavo Ro
kas Zubovas, Amerikos him
nui — Clarence J , Brown. 

Minėjimą pradėjo Urbana 
miesto meras Tom Crowley, 
tardamas daug šiltų, nuo
širdžių žodžių apie Lietuvą, 
įteikdamas ambasadoriui Sa
kalauskui ir Rokui Zubovui 
simboliškus Urbana miesto 
raktus. Valstijos senatorius 
Robert Cupp perskaitė Ohio 
Senato ir Kongreso proklama
ciją. Sveikinimus Lietuvos Ne
priklausomybės dešimtmečio 
proga perskaitė Atstovų rūmų 
narys David Hobson. 

Atsakomąjį žodį tarė Lietu
vos Respublikos ambasadorius 
Stasys Sakalauskas. Savo kal
boje ambasadorius padėkojo 
atstovui D. Hobson, senatoriui 
R. Cupp už dalyvavimą ir re
zoliucijas, Urbana miesto me
rui už Garbės piliečio vardo 
suteikimą, Champaign Coun-
ty Menų tarybai už tokį šiltą 
ir nuoširdų priėmimą. Amba
sadorius neslėpė savo susijau
dinimo ir susižavėjimo tokia 
gausia auditorija, paminėda
mas ir gausybę lietuvių, ne
išsigandusių sniego audros ir 
suvažiavusių į Urbaną iš 
įvairių Ohio miestų. Baigda
mas savo kalbą, ambasadorius 
simboliškai sujungė Urbana 
miestą su Lietuvos Respubli
ka, apjuosdamas jo merą Tom 
CrowIey lietuviška tautine 
juosta. 
. Iškilmingajai minėjimo da

liai pasibaigus, Clarence Brown 
pristatė pianistą Roką Zubovą 
ir visus pakvietė pasiklausyti 

jo paskaitos — rečitalio „Čiur
lionis. Kelias į garsovaiz-
džius", kurios metu pianistas 
ne tik skambino M. K. 
Čiurlionio kūrinius, bet ir de
monstravo jo tapybos skai
dres. Ši'ja programos metu Ro
kas Zubovas pristatė Čiurlionį 
kaip dailininką ir kompozito
rių, ryškiai iliustruodamas vi
dinį emocinį, tematinį ir kon
struktyvinį ryšį tarp M. K. 
Čiurlionio drobių ir jo muziki
nių kūrinių. Prisipažinsiu, 
kad tokiame kontekste pasi
žiūrėjau į Čiurlionį kitomis 
akimis. Jis sušvito naujomis, 
dar gilesnėmis spalvomis ir 
pojūčiais. 

Norint suprasti Čiurlionį, 
pažinti jį kaip dailininką ir 
kompozitorių, yra labai svar
bu suvokti, kame glodi jo 
įkvėpimo šaltinis. Rokas savo 
paskaitą pradėjo, trumpai ap
žvelgdamas Lietuvos istoriją, 
ją pailiustruodamas Jurgio 
Anyso darytomis skaidrėmis 
su Lietuvos vaizdais. Liaudies 
kūrybos tradicijos, vaizdinės 
ir garsinės jos išraiškos prie
monės labai smarkiai įtakojo 
jaunąjį Čiurlionį. „Čiurlionis 
svarbus ir ypatingas ne tik 
tuo, kad jis buvo pirmasis 
mokslus baigęs lietuvių kom
pozitorius, tarptautiniu mastu 
pripažintas dailininkas, bet ir 
tuo, kad jis sugebėjo savitą lie
tuvių tautos patirtį perkelti į 
unikalią meninę kalbą, kuria 
mes dabar galime pasidalinti 
turbūt net ir su visu pasauliu, 
— sakė Rokas Zubovas — 
Gamtovaizdis M. K. Čiurlionio 
kūryboje užima labai didelę 
vietą ir dažniausiai įgauna 

formas, kurios neša gilią filo- Čiurlionio nemirtingumas. Ne-
sofinę prasmę ir ettocinį krū- bijokime priėjo prisiliesti. 
v\~. Jo paveiksluos^ dažnai 
randamas savotiškas dvigubas 
vaizdas — ramiame ežero pa
viršiuje iškilus sala kartu yra 
ir snaudžiantis fantastinis gy
vūnas, paprastas kaino vaiz
das įgauna liūto formą ir dau-

Programos pabaigoje Rokas 
Zubovas nuoširdžiai padėkojo 
Champaign apskrities Menų 
tarybai už šiltą ir nuoširdų 
priėmimą, padovanodamas ta
rybos pirmininkėms — Cla
rence J. Brown ir Patricia 

gelis kitų. Rokas Zubovas la- Martin Feund — M. K Čiur-
bai meistriškai, akcentuoda- lionio įrėmintas reprodukcijas 
mas tik kai kurias detales, ir ir naujai išleistą Čiurlionio 
paaiškindamas tik kai kuriuos knygą anglų kalba. 
simbolius sugebėjo, praverti 
duris į paslaptingąjį Čiur
lionio pasaulį. Jau anksty
vuose Čiurlionio kūriniuose 
ryškus labai savitas erdvės su
vokimas, be apibrėžtų ribų, be 
laiko pojūčio. Vėlyvesnį jo pa
veikslai įgauna kosminio re
gėjimo, gilaus vidinio susikau
pimo atspalvius. „Čiurlionio 
simbolių kalba labai asme
niška, bet tuo pačiu metu ji 
yra ir Kažkas, kas yra daug 
stipresnio ir aukštesnio nei 
Visata". 

Roko Zubovo programa su
teikia klasytojams galimybę 
peržengti Čiurlionio vardo mo
numentalumą, paprastai ir be
tarpiškai susilieti su jo roman
tiškumu, idealizmu, neišsen
kančiomis 
idėjomis, pranašiška galia, 

Vakaro pabaigoje Clarence 
J. Brovvn visus pakvietė į ma
lonią Metodistų bažnyčios sve
tainę, kur buvo paruošta ka
vutė, gaivinantys gėrimai ir 
gausūs saldumynai, tarp ku
rių negalima buvo nepastebėti 
dviejų raguolių, atkeliavusių į 
Urbaną iš Čikagos ir New 
Britain. Visi vakaro dalyviai 
turėjo galimybę pasišneku
čiuoti su renginio garbės 
svečiais, pasidalinti savo min
timis ir gauti atsakymų į 
iškilusiais klausimus. Ilgai ne
nutrūko kalbos žvakelių sušil
dytoje svetainėje, bet atėjo lai
kas atsisveikinti. Susirinku-

Išeivjjos dailininkų parodos atidaryme Vilniuje kovo 12 d. Su lei
diniais stovi Išeivijos dailės rinkiny? katalogo redaktorė Julija 
Mušinskienė, užjos Vaidotas Žukas ir kiti. 

riauti Čečėnijoje ir grįžti į tė- rus, jo paveikslai turėjo būti 
vyne cinkuotuose karstuose. išsiųsti į laisvą Lietuvą. Tes-

Tokia pat maloni nuotaika tamento vykdytojai to nepa-
sieji skirstėsi maloniai nusi- buvo ir „Sugrįžusioje išeivijos darė. Gali būti ir kitų tokių at-
teikę, visiškai užmiršę, kad už dailės parodoje". Daug darbo veJ4> k a i žmonės sulaužo 
lango vis dar siautė pūga, ir įdėta, kad paroda pasisektų. J i e m s parodytus pasitikėji-

humanistinėmis daugelio laukė ilgas, vargi- jei ne Domas Adomaitis, Čiur- m<-js. 
nantis kelias namo. Grįžtant- Honio II galerijos pirmininkas, 

galbūt netgi ir truputį kitaip atgal į Cleveland, pašėlusiai vargiai paveikslai būtų pa-
pasižiūrėti į save bei supantį krentančios snaigės keitė r judėję iš Čikagos. D. Adomai-

keitė pavidalą, kiekvieną kai- ris įdėjo daug pastangų, kad 
tą primindamos kurią nors paveikslai būtų ištraukti iš 
Čiurlionio drobių. Labai labai dulkinų, drėgnų sandėlių rū-
norėjosi, kad ši Roko Zubovo šiuose ir grįžtų į nepriklau-
programa aplankytų dar ne somą Lietuvą. įstatuose buvo kad būtų lengviau rasti. Lei-
vieną pasaulio miestuką. parašyta, kad, išsilaisvinus dinys turi 407 psl., su rodykle. 

Beata Čiurlionienė Lietuvai, paveikslai turi būti Leidinį finansavo dail. Mag-
išsiunčiami, kaip dovana tė- dalena B. Stankūnienė, dėl to 

pasaulį. Vėl norisi grįžti prie 
jo drobių, klausytis jo muziki
nių kūrinių, nes kiekvieną 
kartą atrandi kažką nauja, 
pastebi kažkokį kitą simbolį, 
kitą, anksčiau gal visai nesu
voktą, prasmę. Tame M. K 

Parodos proga Lietuvos Dai
lės muziejus išleido katalogą 
— Išeivijos dailės rinkinys. 
Dovanoti kūriniai 1966-1999. 
Kataloge išvardinti visi dailės 
darbai, dailininkai, visiems 
darbams paskirti numeriai, 

Vienas kultūrinis 
savaitgalis Vilniuje 

T . ' 
Nuo „Kaziuko" mugės iki 

kovo 13-osios buvo nepapras
tai geras laikas viešėti Lietu
voje. Prieš rimtąją Gavėnią 
visokiausi aktorių pasirody-

vynei. 
Lietuva jau laisva dešimt 

metų, o tik dabar galėjome 
didžiuotis išeivijos dailininkų 
paveikslais, iškabintais ir iš
statytais dvidešimtyje kamba
rių ir keturiuose koridoriuose. 

Lietuvos Dailės muziejus jai 
yra labai dėkingas. Katalogo 
redaktorė yra Julija Mušins
kienė. 

P ranė Šlutienė 

„Normą". Pastatymas buvo 
vienas geriausių, kokį tik esu Paveikslai ne tik iš Čikagos, 
mačiusi. Bellini duetai šioje bet iš viso pasaulio, jau 
operoje buvo abiejų prima- anksčiau pačių dailininkų at-
donų — Milkevičiūtės ir Lina- siųsti į Čiurlionio galeriją. De-

mai senamiesčio gatvėse džiu- burgytės — nuostabiai atlikti, ja, ne visi Čikagoje tam tikslui 
gino žmones ir jie nors laiki- „Norma" yra turbūt vienintelė sukaupti paveikslai grįžo, kur 

Urban* miesto meras (i* kaires) (teikia „miesto raktus" Lietuvos Respublikos ambasadoriui JAV-i 
Stasiui Sakalauskui ir pianistai Rokui Zubovui. 

nai pamiršo savo kasdienines 
bėdas. O „Kaziuko" mugė — 
vien lėtas stumdymasis mar
goje, linksmoje minioje. Auto
busai suvežė žmones, gyve
nančius toliau nuo Vilniaus 
Vaikučiai linksminosi ir 
džiaugėsi, gavę nupirktą do
vanėlę. O blynų — iki soties! 
Nemačiau minioje girtų, apsi
leidusių: Lietuva buvo tokia, 
kokią norime ją matyti: links
ma ir laiminga. Turbūt dėl to, 
kad pati nebuvau įsijungusi į 
problematišką kasdienybę. 

Kultūros Vilniuje nestokoja. 
Vieną šeštadienio vakarą vyko 
trys nepaprasti renginiai: 
„Norma" Operos teatre, dai
nuojant Irenai Milkevičiūtei, 
Inesai Linaburgytei, lyriniam 
tenorui, tik grįžusiam į Vilnių 
iš Erfurto operos Vokietijoje, 
Algiui Janutai ir Jonui Va-
luckui; poeto Justino Marcin
kevičiaus 70-čio paminėjimas; 
Violetos Urmanavičiūtės (Ur-
mana) rečitalis su Vilniaus 
Nacionaliniu simfoniniu or
kestru, diriguojant Gintarui 
Rinkevičiui. V. t'rmanavičiūtė 
gyvena Vokietijoje, o dainuoja 
visame pasaulyje 

Girdėjau, kad pastarieji du 
renginiai buvo perpildyti. Ur-
mana man minėjo, kad kitais 
metais (2001) dainuos su 
Čikagos Simfoni u orkestru, 
diriguojant Dav :. Barenbeim. 
Ji yra jau pas alinio masto 
mezzosopranas. todėl Vilniuje 
pirmą kartą bu v itliktas vien 
sopraninis repertuaras. Ji dai
navo arijas iš W.iener ir Verdi 
operų, po to išskrido į Wash-
ington, DC, kur dalyvavo Pla
cido Domingo organizuotame 
koncerte amerikiečiams. Lie
tuviai didžiuojasi jos pasiseki-

opera, kurioje tiek daug due- jie turėjo grįžti. Vadinasi, mi
tų. Solisčių balsai puikiausiai rusių dailininkų testamentas 
derinosi, jos abi, atrodo, gerai liko neįvykdytas, nes viena 
susidainavusios. Ėmė noras komisija nusprendė paveiks-
paimti tą pastatymą ir per- lus sau pasilikti, 
vežti į Ameriką, kad visi ga- D. Adomaitis viską atliko 
lėtų pasigėrėti. tiksliai: inventorius surašytas, 

Operos rūmai buvo beveik paveikslai kaip reikia supa-
pilni publikos — šventiškas kuoti, testamentinės galerijos 
savaitgalis ir pastatymas pri
viliojo žiūrovų net iš Šiaulių, 
kurie į sostinę atvyko autobu
sais. Pabaigoje žiūrovai susto
ję plojo bent septynias minu
tes. 

Šventiška nuotaika buvo 
jaučiama, net kalbant su 

įstatai pagerbti. 
JAV LB Kultūros tarybos 

pirm. Marijos Remienės pas
tangomis persiuntimui lėšų 
buvo išrūpinta iš Lietuvių fon
do. Ji, kartu su dailininke 
Magdalena Birute Stankūnie
ne, rūpinosi, kad siunta pa-

žmonėmis. Ypač nepriklauso- siektų Lietuvą laiku — iki pa-
mybe džiaugėsi motinos nes rodos atidarymo kovo 12 d. 
jų sūnums, vyrams, žentams Sąraše pasigesta Antano 
nereikia tarnauti svetimoje Nako paveikslų „Išeivijos dai-

MMRto 
SUGRĮŽUS! 
IŠEIVIJOS 

DAILĖ 
THE COMEBACK 
ort;s«!GaĖA3T 

\ v-, n v . v W* 

kariuomenėje, nereikia ka- lės rinkinys". Pagal šeimos no- kas. 

Programinis „Sugrįžusi išeivi
jos dailė" parodos lankstinu-

mats. 
Man teko matyti operą 

Prie dail. Miko Sileiklo paveikslų Zarituose i.m. kovo 1! 
Stankūnienė, Romualdas Budry* ir Mariji Reinienė. 

d. Ii kairės: Magdalena Birutė 

» I > 
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Muzikos ir dainos 
šventė Čikagoje 

Sekmadienį , kovo 26 d.. 
J a u n i m o centre visų susirin
kusiųjų laukė t ikra šventė — 
sus i t ik imas su solistais, apke
l iavusiais vos ne visą žemės 
rutulį ir savo balsais žavė
jus ia i s klausytojus Prancū
zijoje, Suomijoje, Norvegijoje, 
Olandijoje, Amerikoje... Tai 
buvo puiki, nors, deja, ne
dažna , proga pasidžiaugti to
kių garsių tėvynainių, kaip 
Lietuvos operų kara l iaus Vla
dimiro Prudnikovo ir Nacio
nal ines filharmonijos solistės, 
popul ia raus Lietuvos mezzoso-
prano Judi tos Leitai tės. per
nai t i tuluotos Nevvport, JAV 
muzikos festivalio žvaigžde, 
koncer tu . Solistų pasirodymai 
j au nulydėti audringais ploji
mais St. Petersburg. Seattle. 
O m a h a . Los Angeles, Detroit 
ir Cleveland lietuvių sam
būriuose, o po koncerto Či
kagoje, jų ir akompaniatorės — 
pianis tės Nijolės Ralytės, ly
dinčios daugelį atlikėjų tarp
taut iniuose konkursuose bei 
apdovanotos šių konkursų dip
lomais, dar laukia koncertai 
VVashington, Harford ir New 
York. Ats'Uepimai puikūs. 
Koncertai tebeskamba, o LB 
Kultūros tarybon j au plaukia 
padėkos už sudarytą galimybę 
pasidžiaugti tokiais puikiais 
Lietuvos menininkais. 

Koncertinę programą pra
dėjo viena ryškiausių šiandie
nines Lietuvos muzikinio pa
saulio žvaigždžių Vladimiras 
Prudnikovas, pirmiausia pa
sveikindamas visus susirinku
sius su Lietuvos Nepriklauso
mybės atgavimo jubiliejumi, 
kur iam ir skirtos solistų kon
certinės kelionės po JAV lietu
vių sambūrius. O po šių žo
džių salę iškart užliejo sodriu 
ir galingu bosu atl iekamos lie
tuvių kompozitorių harmoni
zuotos liaudies dainos. 

Garsaus tiek Lietuvoje, tiek 
ir užjos ribų solisto V. Prudni
kovo karjera prasidėjo, da r 
dainuojant žinomam Lietuvos 
berniukų chore „Ąžuoliukas". 
1979-aisiais baigęs konserva
toriją, jis iškart tapo ve
dančiuoju Vilniaus Operos ir 
Baleto teatro bosu, o 1981-
aisiais — tarptaut in io Maria 
Callas konkurso Atėnuose 
laimėtoju. Tai buvo kert iniai 
akmenys solisto karjeroje, at
vedę į 1996-uosius, kai V. 
Prudnikovas apdovanotas Lie
tuvos Didžiojo Kunigaikščio 
Gedimino 3-ojo laipsnio ordi
nu ir tapo pirmuoju daininin
ku, kuriam įteikta a tgavusios 
nepriklausomybę Lietuvos val
stybine premija. 

Solistas daug koncertuoja 
tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 
Jo puikus balsas skambėjo ne
vienoje žymioje pasaulio te
atru bei koncertų salėje. Su 
gastrolėmis apvažinėta Italija, 
Ispanija, Vokietija, Japonija. 
JAV ir 1.1. Lietuvoje pereitą 
vasarą dainuota tarptauti
niame Thomo Manno festiva
lyje Nidoje. Vilniaus vasaros 
muzikos festivalyje „Šv. Kris
tupo vasaros muzika". Tuo 
pačiu V. Prudnikovas yra ir 
Muzikos akademijos profeso
rius, dainavimo katedros ve
dėjas. Jo charakteryje labai 
daug polėkio bei spontaniš
kumo. Šis menininkas, žmo
nos ir akompaniatorės Nijolės 
Ralytės žodžiais tariant, yra 
tarsi gyvas variklis, nelei
džiantis aplinkiniams užmigti 
ir reikalaujantis, kad viskas 
būtų padaryta tik dešimtukui. 
Jo šūkis: kibti į darbą ir steng
tis jį atlikti ne tik gerai, bet ir 
geriau nei kiti. Amžinas noras 
ieškoti bei eksperimentuoti 
prieš kelis metus neleido at
sispirti džiazo pagundai, iš ku
rios gimė spontaniška impro
vizacija su maestro Ganelinu, 
o naujojo tūkstantmečio iš
vakarėse, gruodžio 31-ąją, 
suėjo lygiai dveji metai, kaip 
Vladimiras Prudnikovas, kar
tu su savo kolegomis bei drau
gais — Eduardu Kaniava ir 
Virgilijumi Noreika, geriau
siais lietuvių tenoru bei bari
tonu, sukūrė neįprastą muzi
kinį junginį, dabar visiems — 
nuo mažo iki seno — Lietuvoje 
žinomą „Trijų tigrų" vienetą, 
su didžiausiu pasisekimu kon
certuojantį ne tik namuose, 
bet net ir Japonijoje. .,Trijų 
Tigrų", pernai sužavėjusių ir 
Čikagos klausytojus, progra
ma — solistų bendra kūryba, 
kurios pagrindas margaspal
vis — nuo liaudies dainų iki 
operų, operečių, roko operų 
fragmentų. 

Prudnikovo repertuare — 
pačios sudėtingiausios bosinės 
arijos: Mefistofelis, Borisas 
Godunovas, Hermanas... Tie
sa, dainininkas kiek pasi
guodžia, kad jam, kaip bosui. 
lemta atlikti beveik vien nei
giamus herojus ir net barito
nai laimingesni, turėdami ge
rokai daugiau gražių arijų. 
Tačiau Prudnikovas tiCsiog gi
męs vaidinti ir sugeba visa 
esybe išgyventi sceninį įvaiz
dį, likti nepralenkiamu, ku
riant tiek herojinius, tiek ir 
komedijinius personažus. Jis 
— dainininkas, tobulai val
dantis vokalą, kurio balsas 
nusileidžia iki pačių gilumu 

Užsilikę įspūdžiai 
Š. m. ko o 4 d., šeštadienį, 

Šv. Kazimero parapijos sa
lėje, Los /.ngeles, CA, buvo 
žymiųjų Li.tuvos solistų vo
kalinis kor.certas. Koncertą 
rengė LB wak. apygardos val
dyba, kuru.: sumaniai pirmi
ninkauja Angelė Nelsienė. 
Koncerto programa ir jos at
likimas „Ar,relų miesto" lietu
viams labe: patiko. Solistai 
negalėjo mpajausti subtilaus 
kontakto su žmonėmis jau nuo 
pat pradžio;. 

Koncertą pradėjo Vladimi
ras Prudnikovas. Trys harmo
nizuotos lfeudies dainos (Pr. 
Tamošaičio. J. Tallat-Kelpšos, 
M. Petrausko) pirmai pažin

čiai su publika, dramatizuotu 
pasakojimu, muzikinė mintis 
paryškinta paprastais žodžiais 
ir tyro vokalo spalva; Uaudies 
daina reikalinga aiškios tarse
nos. Po to aidėjo Xerxes arija 
(G. F. Handel) be rečitatyvo; 
arija praskambėjo baritono at
spalviu, largo tempas, neišsi
vystė daininga muilka, kas 
stebino klausytojus. Fiesco Ro
mansu iš op. jSimon Boccane-
gra" (G. Verdi) solistas Prud
nikovas abejojantiems įrodė 
savo balso tikrąją dovaną; vie
ną populiariausių boso rakte 
arijų jisai atliko pasigėrėtinai, 
plačiai besiliejančia melodijos 
kontrole. 

Po sėkmingo koncerto Jaunimo centro scenoj' Čikagoje kovo 26 d. Iš kairės: bosas Vladimiras Prud
nikovas, JAV LB Kultūros tarybos pirm. Marija Reinienė, suruošusi koncertus ne tik Čikagoje, bet 
daugelyje lietuvių i. Ikuim, pianistė Nijolė Ralytė ir mezzosopranas Judita Leitaitė. Nuotr. Jono Ta-
mulaičio 

(didžiosios oktavos re!) ir šoka 
daugiau nei dvi oktavas į 
viršų. 

Visapusišku solisto talentu 
galėjome dar kartą įsitikinti ir 
sekmadienį, klausydamiesi 
vienodai puikiai atliekamų, 
tiek harmonizuotų lietuvių 
liaudies dainų, tiek ir garsių 
pasaulinio masto kompozito
rių — Tranz Schubert, Julės 
Massenet. Richard Strauss 
kūrinių. O Vladimirui Prudni
kovui sudainavus Pilypo ariją 
iš Giuseppe Verdi operos „Don 
Carlos" visa salė vieningai, 
tarsi dirigento lazdele mos
telėjus, pakilo ir tiesiog pra
trūko plojimais. Už ką, tiesa, 
buvo apdovanota žaisminga 
dainele apie Stasį, puikiai 
atskleidusią komedijinį solisto 
talentą. 

Mezzosopranas Judita Lei
taitė į muzikos pasaulį, jos 
žodžiais tariant, atėjo atsitik
tinai, nes nuo mažens svajojo 
tapti veterinarijos gydytoja. 
Tačiau iš tėvo paveldėjusi gra
žų balsą, septyniolikmetė da
lyvavo moksleivių „Dainų dai
nelės" konkurse, kur atkreipė 
Konservatorijos vokalo profe
soriaus Zenono Paulausko 
dėmesį. Taip prasidėjo vokalo 
studijos Lietuvos Muzikos 
akademijoje, kurią Judita bai
gė 1984-aisiais docentės Gied
rės Kaukaitės kamerinio dai
navimo klasėje. Beje, savo pa
sirodymą Čikagoje Judita Lei
taitė ir pradėjo kompozito
riaus Aleksandro Kačanausko 
harmonizuota lietuvių liau
dies daina „Kad aš našlaitėlė", 
dovanojusia Lietuvai šią pui
kia soliste. 1987-ais laimėta 
premija Glinkos vokalistų 
konkurse. Pergalė reiškė pate
kim;} į vokalistų rinką, todėl 
tą dieną ir galime teisėtai va-

SiiNi/.iįvcjusi publika V. Prudnikovo, J. Leitaitės ir N. Ralytės koncerte Jaunimo centre, Čikagoje, 
kovo 2*> d. Iš kaires Chirngo Lyric operos atstovė, Vaclovas Kleiza, Asta Kleizienė, Vytautas Bindo-
kas. Danute llmdnk ir-nė. ltogin:i Narušu n< . Bernardas Narušis ir kiti. Nuotr. Jono Tamulaičio 

dinti Leitaitės profesionalio
sios karjeros pradžia. Po sta
žuotės Vienoje 1991-ais lai
mėti laureato laurai vokalistų 
konkurse Suomijoje. Ten ir 
išleistas pirmasis Juditos Lei
taitės solinis albumas, apie 
Lietuvos ,-olistę sukurtas mu
zikinis filmas. 

Nuostabiai muzikali, visus 
kūrinius atliekanti lyg nedide
lius spektaklius, ištverminga 
ir užsispyrusi, J- Leitaitė to
bulai išnaudoja savo vokalo 
savybes. Nors Judita ir sako, 
kad dainos esmė ne žodžiuose, 
o muzikoje, tačiau dainuoja 
net 16 kalbų, stengdamasi kuo 
labiau prk-rtinti kūrinį prie 
originalo. Ir sekmadieninio 
koncerto netu Čikagoje an
trąją programos dalį solistė 
pradėjo specialiai šiemetiniam 
Nevvport muzikos festivaliui 
užsakytoms Sulamitos gies
mėmis, kurioms muziką pa
rašė kompozitorius Anatolijus 
Šenderova.-. iš „Senojo testa
mento", atlikdama jas senąja 
hebrajų kalba. 

Per metus J. Leitaitei tenka 
pakilti į sceną daugiau kaip 
300 kartų ir praktiškai visą 
gyvenimą užpildo koncertai, 
vos treCdaiį tepalikdami na
mams. Todėl geriausias poil
sis, -kai nors kelias valandas 
gali niekur neskubėti ir pa
mąstyti vienatvėje, pasivaikš
čioti po senamiesti, tiesiog ty
loje pabūti su savo mintimis... 
Dainininkes repertuaras be 
galo platu- — tiek stilių, tiek 
ir žanrų pažiūriu. Judita Lei
taitei pavaldūs įvairiausi mu
zikiniai st liai. Repertuare — 
sudėtingos klasikinių operų 
arijos ir žaismingos operečių 
variacijos, kamerinė lyrika, 
dvasingi religiniai kūriniai, 
šiuolaikine muzika bei džiazas 
ir net lyriškosios Amerikos 
juodaodžių, religinio turinio 
giesmės. Solistės kraityje to
kios puikios operų partijos 
kaip Dalila, Carmen, pavergu
si Cikagiečius savo ugningu 

temperamentu, mezzosoprano 
partijos Bacho Mišiose h-moll, 
Vivaldi Gloria, pluoštas voka
linių ciklų — Schumann 
„Moters gyvenimas ir meilė" 
bei daugybė kitų... Tuo pačiu 
Judita atlieka ir daug šian
dieninių lietuvių kompozitorių 
kūrinių, ypač glaudžiai ben
dradarbiaudama su Kutavi
čiumi, Laurušu, Juzeliūnu ir 
Balakausku, kurio „Reguiem 
S. Lozoraičio atminimui", pel-
nusio kompozitoriui Lietuvos 
valstybinę premiją, Jud i ta at
liko solo partiją. 

Solistė koncertavo Vokieti
joje, Austrijoje, Olandijoje, 
Prancūzijoje, Lenkijoje, Rusi
joje, Izraelyje, Amerikoje, o 
ypač daug Skandinavijos šaly
se — Suomijoje, Švedijoje. 
Norvegijoje, Danijoje. „Val
stijose mane pažįsta išeivijos 
lietuviai, o Suomijoje ir 
Švedijoje, kur dažniausiai ten
ka būti, jau jaučiuosi lyg na
muose ir turiu savo klausy
toją," — pasakoja J . Leitaitė. 
Pastoviausia scenos partnerė 
— pianistė Gražina Ručyte-
Landsbergienė, nors, Judi ta 
koncertuoja ir su Lietuvos 
kameriniu orkestru, Vilniaus 
valstybiniu kvartetu ir t.t. Jai 
teko dainuoti, diriguojant J. 
Menuhinui, S. Sondeckiui ir 
L. Bolsteinui. įrašyti penki 
kompaktiniai diskai, rengiami 
dar du... Ir Jaunimo centro 
svečiai turėjo progos įsigyti so
listės kompaktinių diskų bei 
populiarių operečių įrašų, 
įdainuotų kartu su Eduardu 
Kaniava. 

Koncertą užbaigia Vladimiro 
Prudnikovo ir Juditos Lei
taitės atliekamas duetas iš 
George Gershwin operos „Por-
gy and Bess". Aidi plojimai, ly
dimi „Bravo", — susirinkusieji 
dar kartą kviečia solistus j 
sceną... Dar keli momentai 
užpildyti puikiais balsais ir 
nuostabia muzika, tačiau kon
certas baigiasi. 

Pirmosios dalies programą 
tęsė Judita Leitaitė, mezzo-
sopranas, gražios išvaizdos 
dainavimo menininkė. Pirmoji 
jos harm. liaudies daina (A. 
Kačanausko) „Kad aš našlaitė
le" pritapo pilnutėlės sales 
klausytojų geram skoniui. 
Malonu, kad ji pasirinko vie
tines muzikes Giedros Gu
dauskienės dvi kompozicijas 
(G. Tulauskaitės ir V. Keva-
laitienės poezijos žodžiams). 
Po to sol. Leitaitė lietuviškai 
atliko dvi dainas (G. Faure ir 
J. Sibelius), kur atsiskleidė jos 
unikalus sugebėjimas veido 
išraiška, rankų mostais, lie
mens judesiais paryškinti 
žaismingų* dainų interpreta
ciją. Vietomis norėjosi tos vai
dybos kiek mažiau, ypač, kai 
kompozitorius charakterizuoja 
savo kūrybos išraiškos niuan
sus ir minorais, ir mažorais. 
Pirmoji koncerto dalis užbaig
ta solistų duetu su harmoni
zuota liaudies daina (B. Dva
riono) „Užkelkit vartelius". So
listų balsų derinys čia puikiai 
skambėjo ir daina labai malo
niai užbaigė pirmąją koncerto 
dalį. 

Pertraukos metu rinktinės 
Los Angeles publikos pokal
biuose sklido įspūdžiai, pa
sigėrėjimas. Reiškė nuomones, 
savo pastabas kiekvienas; la
bai palankiai vertino JAV LB 
Kultūros tarybą, kuri, kaip 
žinome, iš anksto sudaryta su
tartimi rengia tokius meni
ninkų iš Lietuvos koncertus, 
ir tie koncertai vis būna geres
ni. Už tokį nepaprastai 
reikšmingą išeivijos lietuvių 
dėmesį Lietuvos žmonių dva
sinei atgaivai, buvome dėkingi 
Kultūros tarybos pirm. Mari
jai Remienei. 

Po pertraukos buvo antrojo 
koncerto dalis. Dabar scena 
nušvito kitokia spalva. Grįžo 
grakšti solistė Judi ta Leitaitė, 
ją plojimais sutiko publika. Ji 
trumpai paaiškino savo atlie
kamų kūrinių įvairovę, tekstų 
vertimus, savo patyrimą įvai
riuose konkursuose, privilegi
ja juose dalyvauti. Ji laisvai 
atlieka kūrinius keliomis kal
bomis, yra užsipelniusi aukštą 
tarptautinį pripažinimą. Šioje 
dalyje sol. Leitaitė pasirinko 
įdomų repertuarą. Pirmoji dai
na ne vieną nustebino; kažkas 
svetima, negirdėta, sunkiai 
suprantama; iš senojo Testa
mento šioje parapijos salėje... 
(A. Šenderovo) „Giesmių gies
mė", improvizacinės prigim
ties modalinės muzikos kūri
nys, tinkamas liturginės se
novės žydų bei krikščionių 
apeigose. (Pagrindinis moda
linės sistemos savitumas-tiks-
lus intervalai, jų įvairovė, 
reikalaujanti iš atlikėjų dide
lio susikaupimo ir vidinės ty
los.). Solistė savais žodžiais 
atpasakojo „Giesmių giesmės" 
turinį, kad tai senų senovės 
vedybinės sutarties ritualo 
daina, kur prisiekiama išti
kimybė ir meilė, susirinku
siems girdint. Tą dainą ji atli
ko su tvirtu pasitikėjimu he
brajų kalba. Dainavimas čia 
buvo pats gražiausias, publika 
alsavo drauge. 

listę tarsi prikėlė gyvenimui; 
dainavimas jai, tai didžiule 
plati erdvė, kurioje tiek gali
mybių, o viena nepaliaujama 
mintis — išsireikšti, būti su
prastai... Ravelio Vokalizė 
habaneros forma skambėjo 
klasiškai, gera alsavimo kon
trolė tobulai lydėjo šį atviros 
raidės „A"- Dvi arijos iš (G. Bi-
zet) „Carmen", Seųuidillos ir 
Habaneros originalo tekstu, 
sutinkamais vaidybiniais prie
dais, dainavimo linija junge 
skirtingus meno šakų elemen
tus: muzikinį turinį, žodį ir 
garsą. Solistei atlikus bisui 
žavingą „nerimtą" operetinę 
ištrauką, prancūziškai ir lietu
viškai, publika kėlė ovacijas, 
tuo pripažįstant lietuviškos 
dainavimo meno kultūros pri
madoną. 

Koncertą dabar tęsė Vladi
miras Prudnikovas, bosas, 
turįs didelę operos patirtį. 
Šios dalies koncerte jisai 
pradėjo (D. Slavinsko) tautine 
patriotine daina „Trakų pilis". 
Idealistine jėga dvelkianti kū
ryba ypač tiko šioje koncerto 
dalyje, palaipsniui vedant j 
kulminacinį finalą. Ir dvi 
Frar.z Schubert dainos dabar 
čia gcid. derinosi. Niekas iki 
šiol ner i sukūręs gražesnių 
dainų, »-. p šis genialus kom
pozitorius. Padėka priklauso 
solistui už pasirinkimą šiame 
koncerte jas atlikti. „Der Lin-
denbaum" ir „An die Musik" 
originalo kalba. Su labai tin
kamais kūrybinės minties at
pasakojimais lietuviškai. At
likta su skaidria permatoma 
artikuliacija: abiejų dainų me
lodijos dinaminė įtampa iš
laikyta didelio susitelkimo in
tonacijoje. „Ave Maria" (Luigi 
Luzzi) italų kalba; plati dide
lio balso apimtis pakėlė šią 
giesmę į aukštumas, rodos; 
netoli dangaus, ir visa tenai 
nutilę klausė... Pabaigoje Pily
po arija iš operos „Don Carlos" 
(G. Verdi) taip pat originalo 
kalba, apvainikavo šią iškilių 
solistų viešnagę Kalifornijoje. 
Bendrai Prudnikovo dainavi
mas prilygsta tarptautinei 
klasei, dainų atlikimo kultūra 
aukšta. 

Koncertą švelnia šalta laiky
sena papildė atidi, jaukiai ele
gantiška pianistė virtuoze 
akompaniatorė Nijolė Ralytė. 

S t a s ė V. P a u t i e n i e n ė 

POPIETĖ MAIRONIUI 
Popietė, skirta Tautinio 

atgimimo poetui Maironiui, 
ruošiama sekmadienį, ba
landžio 16 d., 1 vai. popiet. 
Lietuvių dailės muziejuje, Le-
monte. Paskaitą skaitys mu
ziejininkė Virginija Paplaus
kienė, viešnia iš Kauno, 
Maironio Lietuvių literatūros 
muziejaus. 

ERDVĖS KOMPOZICIJA 
LEMONTE 

Lietuvių dailės muziejuje, 
Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte, iki balandžio 9 4. vei
kia dail. Juozo Mieliuito tapy
bos paroda „Erdvės kompo
zicija'. Paroda atidaryta S.m. 

Kitos pasirinktos arijos so- kovo 11 d. 
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lieivijo* dailininkų parodos atidaryme Vilniuj*. Radvilų rū
muose, kovo 12 d. I i kaires: dail. Magdalena B. Stankūniene, dail. 

Violeta D r u p a i t ė Vladas Vaitiekūnas su žmona Janina. 
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