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KERTINĖ
PARAŠTĖ
„Kairės” ir „dešinės”
debatai Lietuvoje
Pernai metų gruodis buvo dra
matiškų prieštaravimų mėnuo
Lietuvos politinėje scenoje.
Lietuvos komunistų partija
pasivertė „socialdemokratinės
orientacijos” princu — Lietuvos
demokratine darbo partija. Bet
kai naujagimis princas pradėjo
savo politinę-ideologinę ofenzyvą,
ir vėl suskambėjo varliniai mo
tyvai.
Šioje daugiabalsėje ofenzyvoje
dominuoja kelios temos, kurias
kartoja politikai, profesoriai, se
nojo aparato valdininkai. Jos ryš
kiausiai suformuluotos profesorių
Broniaus Genzelio ir Jokūbo Min
kevičiaus pasisakymuose, anot
kurių:
1. Lietuvoje siaučia „dešiniųjų”
„autoritarizmas”, „vulgarus pro
vincializmas”, „chunveibinizmas”;
2. Dėl derybų su Maskva nesėk
mės didele dalimi kalta „deši
niųjų” „antidiplomatinė burno
jimo politika”;
3. Aukščiausiosios Tarybos rin
kimai, kuriuos nepriklausoma
Lietuvos komunistų partija pra
laimėjo, buvę „autoritariniai” ir
„ne visai demokratiški”;
4. „Antikomunistinis, antinomenklatūrinis, antiviršininkiškas bruzdėjimas” iškelia „nemok
šas”, skriaudžia „išsilavinusius”
nomenklatūros narius.
5. „Mechaniškai” paneigiama
senoji santvarka, iš Lietuvos
istorijos nurašoma 50 metų, nau
dojantis nepakankamais „okupa
cijos”, „aneksijos”, „rezistenci
jos”, „tremtinių” ir panašiais
terminais.
Visa tai, ir dar daug kitų
„mirtinų nuodėmių”, anot par
tijos atstovų, yra sudirgintų
jausmų pergalės prieš „raciona
lumą” ir „sveiką protą” išdava.
Kritikuoti parlamentą, vyriau
sybę, kitus politinius judėjimus —
ne tiktai Lietuvos demokratinės
darbo partijos narių teisė, bet ir
jų pareiga. Demokratija Lietuvo
je formuojasi skaudžiai ir sun
kiai, kovodama ne tiktai su mil
žiniška išorine grėsme, bet ir
suklupdama ant savų klaidų bei
nesąmonių. Dabartinėje suirutė
je, pototalitarinės traumos po
veikyje, iškyla ir šovinistinės
drumzlės. Be jų kritikos demo
kratija nejmanoma.
Bet tas pats demokratinis pro
cesas reikalauja kritiškai per
šviesti ir pačių kritikų argumen
tus. Kaip tokioje šviesoje atrodo
ir buvusių komunistų ideologinės
ofenzyvos šūkiai ir argumentai?
Lietuvos demokratinės darbo
partijos atstovų tonas ir termi
nologija per dažnai nesiderina su
reveransais „vienybei”, „svei
kam protui” bei „racionalumui”.
Ar ne per lengvai švaistomasi
„autoritarizmo” ir „fašizmo”
etiketėmis? Lietuvos „dešinieji”
profesoriui Genzeliui jau pavirto
„rudaisiais”. Visi tie žodžiai per
toli atitrūkę nuo Lietuvos politi
nės tikrovės ir skamba kaip auto

matiški keiksmažodžiai. Jiems
ypač ne vieta profesorių, „racio
nalumo” ir blaivo dialogo sargų,
lūpose. Tokia žodinė infliacija per
daug primena nesenus laikus, kai
bet koks totalitarinės santvarkos
oponentas būdavo automatiškai
ekskomunikuojamas kaip „fašis
tas” ar „reakcionierius”. Ar tuomi dabar nesistengiama užkirsti
kelią bet kokiai giluminei komu
nizmo, marksizmo-leninizmo ar
totalitarizmo kritikai?
Prisimenant pusę šimtmečio
totalitarinės mėsmalės ir
žvelgiant į politinio ekstremizmo
pasireiškimus kitose Rytų Euro
pos šalyse, stebėtina, koksai
palyginti santūrus tebėra Lie
tuvos politinis procesas.
Taip pat, nejaugi racionalu
„racionalumo” ir „sveiko proto”
monopoli taip greitai suteikti Lie
tuvos demokratinei darbo parti
jai, kurios atstovai dar labai
neseniai tarnavo iracionaliai
ideologijai ir santvarkai?
Ir nejaugi radikalus totalita
rizmo atmetimas reiškia 50
Lietuvos istorijos metų „nura
šymą”? Tokią reakciją iššaukia
pati totalitarizmo — totalinės
kontrolės siekimo — prigimtis.
Nacizmui bei fašizmui valdant,
europiečiai taip pat „buvo ir
išbuvo, dirbo ir kūrė” — kaip pro
fesoriaus Minkevičiaus aprašomi
lietuviai per jų nelaisvės pen
kiasdešimtmeti. Bet europie
čiams ir šiandien nacizmo-fašizmo esmė tebėra konclageriai,
tremtiniai, okupacija, aneksija
bei rezistencija. Tame įžiūrėdami
ne penkiasdešimtmečio visumą,
bet jo esmę, lietuviai elgiasi ne
„pseudopatriotiškai”, kaip tvir
tina profesorius Minkevičius, bet
„europietiškai”.
Galiausiai, ar ne laikas per-

DIDŽIOJI MŪSŲ ŠVENTĖ
LORETA
VENCLAUSKIENĖ

Skeptikas pasakytų — ne, toji
šventė nebuvo didžioji. Ne laikas
švęsti, kai Lietuvoje vieni rū
pesčiai. Tai puota maro metu,
ir tiek.
Optimistas, manau, kitaip
galvotų: turime parodyti, kad
išlikome, kad dar gyvi, kad, kur
begyventume, esame vieninga
tauta.
Įdomiausia, kad teisūs būtų
abu, nes kalbėtų iš patriotizmo.
Bet kuo čia dėta meilė Tėvynei?
Pradėkime iš naujo. Lietuvybės
palaikymas ir kultūros rengi
niai išeivijoje yra tampriai su
siję. Tuo požiūriu politika ir
menas (ar ne ironiška?) yra su
sijungę. Susibūrimas, suvažiavi
mas pasiklausyti (ar pačiam
padainuoti), pasižiūrėti (ar pa
čiam pavaidinti ar pašokti) turi
tautinių jausmų palaikymui
nepaprastą reikšmę. Kadaise bet
kuris vienas renginys — dainų
šventė, šokiai, opera, dramos
spektaklis, progos paminėjimas
ir kiti — sutraukdavo labai
daug dalyvių ir žiūrovų. Šian
dien lietuvių gretos praretėjo.
Senieji pavargo arba jau pasi
traukė amžinybėn, o jaunesnieji
lietuvybės reikalus pradėjo žiū
rėti kitaip, amerikietiškai. Todėl
buvo sumanyta šių metų gegužės
mėnesį suruošti įvairių kultū
rinių renginių grupę, pavadinant
tokį dalyką „Lietuvių muzikos
švente”. Ją surengė JAV ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenės,
Vykdomojo komiteto pirmininku
buvo Stasys Baras. Sumaniai ir
taktiškai jis vadovavo mil
žiniškam organizaciniam dar
bui, lėšų telkimui, svečių ir daly
vių iš Lietuvos klausimą išspręsdamas kartu su gerai tą darbą
išmanančiu komitetu.

Lietuvių muzikos šventę atidaro Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis per
Religinės muzikos koncertų, kuris įvyko gegužės 15 dieną Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje,
Chicago’je. Dešinėje — Lietuvių muzikos šventės vykdomojo komiteto pirmininkas Stasys Baras. Už jų — Chicago’s Lietuvių operos vyrų choro nariai.
Jono Tamulaičio nuotrauka

žiūrėti vis dar automatiškai
kartojamas „kairės” (teigiama) ir
„dešinės” (neigiama) sąvokas? Po
Au8chwitz’o ir Vorkutos reikia
naujų terminų.
Paskutiniajame
Lietuvos
komunistų partįjos suvažiavime
1990 metų gruodžio mėnesį Algir
das Brazauskas pasisakė už „kon-

sensuso, tolerancijos ir vidinio
ieškojimo” politiką. Naujosios
partijos ideologinė ofenzyva buvo
pradėjusi žygiuoti kita kryptimi
— į Petkevičiaus, Baltušio ir
Švedo aikštelę. Ar galima tikėtis,
kad sausio 13 dienos įvykiai
pakeis LDDP maršrutą?
kž

Nuo gegužės 15 iki 28 dienos
renginiai vyko beveik kasdieną.
Greta muzikinių, įsiterpė Poezi
jos vakaras, Prerfifjų šventė, jau
nimo šokiai ir pokyliai bei trys
dailės parodos Balzeko muziejuje,
Čiurlionio galerijoje ir Lietuvių
centre, Lemont’e. Ta pačia proga
iškilmingos pamaldos buvo at
laikytos Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje ir evangeli
kų-liuteronų Tėviškės parapijoje.
Iš gausios programos labiausiai
išsiskyrė du muzikiniai renginiai
— Dainų šventė ir Amilcare Ponchielli operos „I lituani” (Lietu
viai) pastatymas. Be to, įvyko
Religinės muzikos koncertas,
Baleto vakaras ir Atsisveikinimo
koncertas. Žmonių visur buvo
daug — ėjo klausytis muzikos,

susitikti su iš kitur atvykusiais,
paremti Lietuvos Operos ir bale
to artistus, parodyti lietuvišką
vieningumą. Taigi lietuvybės ma
tu matuojant, šventė pasisakė.
Beje, ją gerai reklamavo lietuvių
žurnalistai. Na, o Lietuvos pre
zidento Vytauto Landsbergio
apsilankymas Jungtinėse Valsty
bėse suteikė šiai šventei tam
tikrą politinį atspalvį.
Tačiau, kaip žinome, visos šven
tės turi dar kitą — kokybinę —
medalio pusę. Todėl pažvelkime
į jos muzikinę programą.
Religinės muzikos koncertas

Prieš pradedant kalbėti apie
girtinus ir peiktinus šio koncer
to dalykus, prisiminkime šį tą iš
istorijos. Profesinė muzika buvo
vienas iš didžiausių krikš
čioniškos kultūros nuopelnų.
Raštas, kompozicijos teorija,
kūrybos žanrai ir formos gimė ir
tobulėjo Bažnyčios prieglobstyje.
Tik Renesanso laikais atsirado
takoskyra: viena profesinės kūry
bos šaka pasuko pasaulietiška
kryptimi, kita liko Bažnyčioje.
Pastaroji dar ilgokai rėmėsi sudė

Scena H operos „I lituani” pastatymo Morton High School auditorijoje, Cicero, Illinois, gegužės 19 ir 26 dieną — viduryje Kemiaus-Konrado Valenrodo
vaidmenyje Lietuvos operos solistas Virgilijus Noreika.
Jono Kuprio nuotrauka

tinga ir subtilia estetika,
reikalavusia iš muzikos harmo
nijos grynumo, išvystytos polifoninėš technikos ir Visiško atsi
davimo apeigų dvasiai. Iki šių
dienų bažnytinis repertuaras yra
turtingas, kūrinių pasirinkimas
labai didelis.
Koncerto programa daugeliu
atžvilgių pasirodė diskutuotina.
Iš penkiolikos koncerto numerių,
lietuvių religinė muzika sudarė
trečdalį visų kūrinių. Turbūt
vadovams sunkiausia buvo
prisilaikyti visai šventei duoto
„Lietuvių muzikos” pavadinimo.
Tautinė šio žanro klasika nėra
gausi. Tačiau iš anksto apgalvo
jus, sudaryti tokio pobūdžio pro
gramą nebūtų buvę sunku. Greta
Teodoro Brazio ir kitų lietuvių
muzikos pradininkų kūrinių, iš
septynių išspausdintų Juozo Nau
jalio Mišių, išsirinkus vienas,
galima buvo pridėti M. K. Čiur
lionio „De Profundis” (beje, 1936
metais Valstybės teatre ją atliko
Juliaus Štarkos paruoštas operos
choras ir orkestras), Vlado Jakubėno religines kantatas („Pra
naše didis”, „Prisikėlimo kanta
ta”, „De Profundis’), Jeronimo
Kačinsko šio žanro muziką ir
pasižvalgyti po naujausią, Lietu
voje sukurtą, bažnytinės muzikos
repertuarą.
Savaime suprantama, kad toks
požiūris į repertuaro sudarymą
pareikalautų ypatingo meno
vadovo ir dirigento pastangų,
tarpu buvo pasirinktas lengviau
sias kelias — pakartota girdėta
(išskyrus gal Osvaldo Balakaus
ko) romantinio pobūdžio muzika.
Taigi belieka palyginti, kas ge
riau ją atliko.
Koncerte dalyvavo dviejų rūšių
artistai: mėgėjai, kurie muzi
kuoja laisvalaikiu — Chicago’s
Lietuvių operos vyrų choras,
solistai Dana Stankaitytė ir Jo
nas Vaznelis bei dirigentas Al
vydas Vasaitis — ir iš atlikimo
meno duoną valgantys profe
sionalai — Lietuvos Operos ir
baleto teatro orkestras, choro
grupė, solistai Irena Milkevičiū
tė, Virgilijus Noreika, Arvydas
Markauskas, Vincentas Kuprys,
obojistas Vidas Lubauskas, dvie
jų fleitistų Mindaugo Juozapa
vičiaus ir Valentino Kazlausko
bei artistės Palmiros Skripkaus-
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kienės kamerinė grupė bei diri
gentas Vytautas Viržonis ir chor
vedys Česlovas Radžiūnas.
Dana Stankaitytė ir Chicago’s
Lietuvių operos vyrų choras kon
certo pabaigoje dainavo, orkest
rui pritariant, Giuseppe Verdi
operos „Likimo galia” fragmentą
„Šventoji Dievo Motina”. Diri
gavo Alvydas Vasaitis. Štai čia
turbūt ir žybtelėjo toji įkvėpimo
kibirkštis, kai choro ir solistės
darnus atlikimas buvo muzika
laus dirigento mosto palaikomas.
Taip pat sėkmingi pora kitų pasi
rodymų — gražiu balsu ir meist
riškai Jono Dambrausko „O,
didis Dieve” sugiedojo Arvydas
Markauskas bei išraiškingai
Georgės Bizet „Agnus Dei” ir
Luzzi „Avė Maria” atliko Virgili
jus Noreika. Abu kartus orkest
rui dirigavo Vytautas Viržonis.
Retai dainuojama Vlado Jakubėno „Nejaugi vėl, o Dieve” su
domino ne tik savo muzika. Ją
taip pat sėkmingai atliko dar pa
kankamai stiprų ir spalvingą
balsą išlaikęs čikagietis Jonas
Vaznelis. Irenos Milkevičiūtės
pasirodymas sutvirtino nuomonę,
kad spalvingo balso ir puikios
technikos savininkei verta pasi
gilinti į įvairių muzikos žanrų
bei skirtingų tautinių stilių
klausimus.
Tiko šiai programai meditacinė
Osvaldo Balakausko Koncerto
obojui ir orkestrui antros dalies
nuotaika, muzikaliai perteikta
obojisto Vido Lubausko. Neblogas
buvo dviejų fleitų ir artistės an
samblis (tik vietomis pastarosios
ritmas „šlubavo”), atliekant Ludwig van Beethoven’o Adagio. Čia
neminėsime keleto kitų pasi
rodymų — kaip profesionalų, jie
paliko pilkoką įspūdį.
Kadangi koncerto atidaryme
dalyvavo Vytautas Landsbergis
su žmona Gražina, buvo pasaky
tos širdingos kalbos, įteikta graži
dovana — simbolinis varpas
Lietuvai — sugiedota visų kartu
Česlovo Sasnausko „Marija, Ma
rija”, koncertas pabaigoje įgijo
pakilią, apeigoms būdingą nuo
taiką.
Baletas

Baleto koncertas supažindino
su jaunais ir techniškai pasiruo
šusiais teatro šokėjais. Tačiau
atrodo, kad to pasirodymo or
ganizavime būta skubotumo:
tikriausiai per neapsižiūrėjimą
į šventės informacinį leidinį
nepateko baleto artistų veiklos
aprašymai. Be to, baletmeisteriui
Vytautui Brazdyliui ir solistams
reikėjo prisitaikyti prie nedidelės
scenos, šokti neišraiškingo ap
švietimo fone ir atlikti klasikinio
baleto pas de deux pagal iš gar
siakalbio sklindančią muziką.
Modernaus šokio atveju tai būtų
buvę priimtina: tuo atveju muzi
ka gali būti tartum „pirmesnė”,
kūno judesius įtaigaujanti. Tuo
tarpu griežtai nusistovėjusiai
klasikinio baleto plastikai yra žy
miai parankesnė „gyvoji” muzi
ka. Ji atiduoda pirmenybę šokio
procesui, jam akompanuoja.
Sukėlė abejonių ir dar vienas
dalykas — neaišku kodėl tarp
šokėjų pasirodymų buvo įterpta,
tartum tik pati sau tereikalinga,
instrumentinė muzika. Griežė ją
gerai, tačiau suvokti jos režisū
rinę vietą koncerte, įvertinti
meninę pusę buvo sunku. Neno
rom piršosi išvada, kad tai, ką
galima išlavinti pačiam — artis
to balsą, griežimo techniką, šo
kio įgūdžius — Lietuvos teatre
sėkmingai padirbėta ir pasiekta
gerų rezultatų. Tačiau tada, kai
(Nukelta į 2 psl.)
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Didžioji mūsų šventė
(Atkelta iš 1 psl.)
tos pavienės jėgos imamos jungti
j visumą (teatrinio meno sinkretiškumas tuo ir pasireiškia), pasi
gendi darnos, dirigento, režisie
riaus ar kokio kito už scenini
žanrą atsakingo specialisto pro
fesinio darbo.
Tuo tarpu šio koncerto artistai
— ypač išskirtini šokėjai — tikrai
buvo verti pagyrimų. Lyriškas
Aušros Gineitytės solo (Frederic
Chopin’o „Preliudas”, Camille
Saint-Sdens „Gulbė”; tik tie du
numeriai skambėjo ne iš įrašų,
darnūs Eglės Špokaitės ir Edvar
do Smalakio duetai (Delibes „Kopelija”) bei tų pačių šokėjų, kar
tu su Loreta Bartusevičiūte, an
samblis (Minkus „Don Kicho
tas”), grakštus ir muzikalus
Jolantos Valeikaitės ir Petro
Skirmanto pas de deux (Čai
kovskio „Miegančioji gražuolė”,
Adam’o „Žizel”) bei adagio iš
„Gulbių ežero”. Ryškiai išplėtoti,
vidinės energijos kupini Loretos
Bartusevičiūtės, Jono Katakino Lietuvos operos ir baleto teatro artistai Petras Skirmantas ir Jolanta Valeikaitė
„Gulbių ežero” ištraukoje.
šokiai (Levenschold’o „Silfidė”,
Mahler’io „Pieta”, Minkus „Pachita”, „Don Kichotas”). Kon
certe atsiskleidė gana platus
teatro baleto solistų galimybių
vaizdas.

Opera
Jeigu prieš 35 metus buvo ste
bimasi ryžtu ir drąsa, organizuo
jant išeivijoje lietuvišką operą,
tai šiandien su nemažesne nuo
staba vertiname išeivijos iš
tvermę ir ištikimybę tradicijai,
kurią dar Lietuvoje suformavo
kadaise populiari galvosena, kad
svarbiausias lietuvių muzikos
kultūros vystymosi kelias eina
per operos teatro sceną. Tik tuo
galėtume paaiškinti išeivijos
lietuvių bendruomenės išskirtinį
dėmesį ir paramą Chicago’s
Lietuvių operai. Panašiai tėra
globojamos tik Dainų ir Šokių Lietuvos operos ir baleto teatro artistai Edvardas Smalakys ir Loreta
šventės. Na, bet prie šios temos Bartusevičiūtė ištraukoje iš „Don Kichoto”.
Jono Tamulaičio nuotraukos
straipsnio pabaigoje dar sugrįčime, o tuo tarpu viena kita min
timi pasidalinkime apie šių metų spektakliuose Chicago’s Lietuvių skleidė iš geriausios pusės —
lietuvių operos premjerą.
operos choras (su nedideliu pa dainavo pakiliai, pasinaudodami
Ponchielli operą „Lietuviai” pildymu iš Vilniaus) ir atskirai itališkojo vokalo mokykloje įsigy
bendromis pastangomis paruošė moterų bei vyrų grupės pasirodė tais įgūdžiais. Irenos Milkevičiū
čikagiškė ir profesinė Vilniaus sėkmingai. Na, o jei imtume dė tės vaidyba pasirodė santūri, bet
artistų grupė. Nors scenoje iš mesin vidutinį choristo amžiaus išraiškinga. Šiuo požiūriu Virgili
abiejų pusių buvo apytikriai po vidurkį — puikiai, pakankamai jaus Noreikos personažui gilesnės
lygų skaičių dalyvių (išeivijos — darniai ir išraiškingai.
psichologinės išraiškos labui gal
apie 60, tėvynainių — apie 70),
Du pagrindiniai operos vaid ir vertėjo paieškoti įtikinamesnių
kalbant iš esmės, šis pastatymas menų atlikėjai pirmąjame spek aktorinių sprendimų.
Abiejuose spektakliuose iš
vertintinas kaip Lietuvos Operos taklyje dalyvavo sirgdami. Vir
ir baleto teatro darbas. Teko pa gilijus Noreika (Kernius ir Kon muzikinės pusės puikiai pasirodė
matyti abu spektaklius, todėl kai radas Valenrodas) buvo „bepra Arvydas Markauskas — spalvin
kuriais atvejais pirmasis įspūdis randąs” balso viršūnes, o Irena gas balsas, išraiškingos dai
pasitvirtino, kitais — pasikeitė.
Milkevičiūtė (Aldona, Kerniaus navimo frazuotės. Tačiau jo
Šioje operoje minia — lietuvių žmona) tartum neteko vidurinio kuriamas Lietuvos kunigaikščio
kariai ir moterys, miestelėnai ir ir apatinio balso registrų spal Erdvilio vaidmuo dar nėra iki
kryžiuočiai — įvykių eigoje daly vingumo. Tiesa, ir nepilnu balsu galo išspręstas. Reikėtų pagalvo
vauja aktyviai. Choro partijos yra dainuojant, jie atliko savo parti ti ir pasitarti, kaip įdomiau pa
ilgos, išvystytos ir muzikiniu jas profesionaliai. Tačiau ant rodyti scenoje valdovo orumą,
atžvilgiu reikšmingos. Abiejuose rame spektaklyje jų menas atsi savosios vertės pajautimą.

Šiuo požiūriu gana sėkmingai
senojo vaidilos Viltenio vaidme
nyje pasirodė Chicago’s lietu
viškos operos veteranas, dvide
šimt vieno vaidmens joje atlikėjas
Jonas Vaznelis. Jis dainavo ant
rajame „Lietuvių” spektaklyje.
Pirmame Viltenį vaidino Vincen
tas Kuprys, kuklios balsinės me
džiagos ir aktorinių sugebėjimų
artistas.
Germano solo partijoje abie
juose spektakliuose gerai debiu
tavo vilnietis operos choristas
Danas Milkevičius. Kituose, epi
zodiniuose vaidmenyse, taip pat
abiejuose spektakliuose, daly
vavo Margarita Momkienė (dai
nius Vilnius) ir Julius Savrimas
(Heraldas). Taigi tokia, trumpa
solistų įvertinimo statistika šioje
itališkos muzikos lietuvišku
siužetu operoje.
Nesunku numanyti, kas buvo
tikrasis šių metų operos premje
ros iniciatorius. Dirigentas Alvy
das Vasaitis su čikagiečių lietu
vių trupe Ponchielli „Lietuvius”
paruošė du kartus — 1981 ir 1983
metais. Šios šventės operos pasta
tymui vadovavo du dirigentai.
Abu turėjo savo stipriųjų diri
gavimo pusių. Vytauto Viržonio
pranašumas — ilgametė profesi
nė praktika. Jis iš tų dirigentų
Juodadarbių”, kurie paruošia
orkestrą ir dainininkus naujai
premjerai, tačiau pasirodymo
metu veda muziką sausokai, tar
tum be emocijų. Ir šį kartą — jis
tvirtai įstatė kolektyvą į geras
muzikinio ritmo vėžes ir pravedė
pirmąjį spektaklį gyvu tempu,
lyg vienu atsikvėpimu.
Alvydas Vasaitis daugiau dė
mesio kreipia į detales, siekia iš
raiškingesnės frazuotės, dina
minių efektų. Jo tempai šiek
tiek svyruoja, dažnesnės muziko
je pakilimų ir atoslūgių bangos.
Be to, jis siekia vadinamo orkest
rinio muzikantų susiklausymo.
Jo mostas priverčia tą patį or
kestrą skambėti vieningesne, tar
tum šiltesne spalva. Tiesa, ir ta
da vilniečių orkestrą naivu būtų
prilyginti tarptautinės klasės ko
lektyvui. Bet ne todėl, kad, atski
rai paėmus, orkestrantai netu
rėtų technikos. Bent tie, kurie
buvo Chicago’je, yra gerai pasi
ruošę (tai galima buvo pajusti iš
kitomis progomis įvykusių soli
nių ir ansamblinių jų pasirody
mų), tačiau jie silpnai susipažinę
su orkestro grojimo principais ir
neturėjo progų ilgesnį laiką pa
dirbėti su tarptautinio lygio diri
gentais.
Operos scenovaizdžio ir artistų
drabužių spalvos buvo švelnios,
savitai stilizavo lietuvišką kolo
ritą. (Dailininkė Janina Mali
nauskaitė.) Tačiau iš paveikslo į
paveikslą perkeliama dekoracijų
piešinio simetrija, kurią lyg tyčia
pabrėždavo režisūrinis veikėjų
sustatymas, silpnino bendrą įspū
dį. Na, o finalinėje scenoje Ker
niaus „prikėlimas iš numiru
siųjų” dvelktelėjo blogu skoniu,
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Lietuvos operos ir baleto teatro styginio orkestro narės: Vita Stanionytė (violončelė), Zita Armonienė (altas),
Nijolė Kižienė (antras smuikas) ir Angelė Litvaitytė (pirmas smuikas).
,
„ „
Nuotrauka — E. Kasputis

Lietuvos operos ir baleto teatro varinių pučiamųjų kvintetas: Gintautas Guobys (tūba), Andrius Lašakauskas (valtor
na), Leonidas Daujotas (trombonas), Židrūnas Ramašauskas (antra trompetė) ir Mindaugas Kumpys (pirma
trompetė).
Jono Tamulaičio nuotrauka

taurios idėjos nupiginimu. (Reži
sierius Eligįjus Domarkas.)
Kadaise, recenzuodamas pir
muosius Chicago’s Lietuvių ope
ros spektaklius, Vladas Jaxubėnas palygino juos su vidutinišku
Vokietijos provincijos teatro pa
statymu. Ir tai buvo pagyrimas.
Panašų palyginimą galima būtų
pritaikyti ir šios šventės premje
rai. Tačiau ar tai patenkina pro
fesinę Lietuvos operą?

Dainų šventė
Ne pirmi metai, kai chorvedžiai
kalba apie chorinio lygio smu
kimą. Priežastys aiškios: choris
tai sensta, jaunieji nebedainuoja,
todėl, parenkant šių metų Dainų
šventės repertuarą, į padėtį buvo
atsižvelgta. Programos pagrindą
sudarė liaudies dainos, renginys
papildytas šokiais, įvestas orkest
ras, stengtasi kuo daugiau
įtraukti jaunesnių choro dalyvių.
Atrodo, kad šis rengėjų požiūris
pasiteisino — jungtinis choras
dainavo švariai, tautinių šokių

choreografija suteikė renginiui
papildomo šventiškumo (vadovė
Nijolė Pupienė), o vaikų pasi
rodymai — vilties, kad lietuviš
kas tradicijas bus kam perimti.
Žinoma, meniniais privalumais
lietuvių išeivijos dainų šventė
amerikiečių televizijos negalėjo
sudominti, be to — jos taikaus
susibūrimo pašonėje nebuvo so
vietinių tankų. Toks gausus
dainuojančių lietuvių susiėjimas
pirmiausia svarbus mums pa
tiems, kaip būdas atgaivinti tau
tinės vienybės ir solidarumo jaus
mus. Didžiausias šios šventės mi
nusas — neleistinas programos iš
tęsimas, ne vietoje ir ne laiku
įvedus programos atidarymo ir
uždarymo kalbas bei iš anksto
nesurepetavus Ann Jillian (Jū
ratės Nausėdaitės) programos
tekstų trukmės. Manau, kad
tokio masto renginiui yra būtinas
režisierius arba koks nors kitas,
gerai tokį darbą išmanantis
žmogus. Atsakingo šiam reikalui
nebuvo, neįrašyta tokia pavardė
ir programėlėje.

Chorams dirigavo devyni išei
vijos dirigentai — Petras Armonas, Dalia Viskontienė, Rita
Kliorienė, Jonas Govėdas, Darius
Polikaitis, Faustas Strolia, Vikto
ras Ralys, Raimundas Obalis,
Emilija Sakadolskienė — ir du
svečiai iš Lietuvos — Gediminas
Purlys ir Česlovas Radžiūnas. Tai
gausus — dauguma jauno am
žiaus — profesinį išsilavinimą
turintis būrys, atlikęs milžinišką
darbą, ne tik ruošiant chorus
šventei, bet ir orkestravęs dai
noms akompanimentą. Turiu gal
voje Darių Polikaitį, Joną Govėdą, Ritą Kliorienę ir Faustą
Strolią.
Gausi koncerto programa įtiko
visiems skoniams, tačiau gaila,
kad meniniu atžvilgiu vertin
giausias jos fragmentas — Kazio
Viktoro Banaičio Liaudies dainų
pynė, Jono Govėdo orkestruota ir,
jam diriguojant, jungtinio miš
raus choro atlikta, buvo stelbia
ma į antrą šventės dalį grįžtan
čios publikos triukšmo. Neskirs
tysime didelio dirigentų būrio į
geriau ar blogiau pasirodžiusius.
Kėlė pagarbą jų vienas kitam
tolerancija, akivaizdus siekimas,
kad muzikinė šventės dalis pra
eitų kuo aukštesniu meniniu
lygiu. Kaip tik todėl nekyla abe
jonių, kad ateinanti dainų šventė
įvyks, pasireikš nauju pavidalu,
nauju chorinio muzikavimo ūpu.
Laikas būtų jau šiandien pradėti
diskusijas. Ne dėl repertuaro, o
dėl paties principo, kaip išlaikyti
tautinį savitumą ir aukštą chori
nės kultūros lygį šio krašto aplin
koje, kuo ir kaip tą procesą galėtų
skatinti Kanados ir JAV lietu
vių bendruomenės. Žinia, pir
miausias žodis — chorvedžiams.

Kelios mintys pabaigai

Jauni choristai Septintojoje JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėje, kuri vyko gegužės 26 dieną University of Illinois paviljone, Chicago’je.

Jono Kuprio nuotraukos

Šiame straipsnyje esame minė
ję, kad didžiausias išeivijos dėme
sys skiriamas dviems žanrams —
operai ir chorų bei šokių šven
tėms. Iš dalies tai suprantama —
palaikoma tai, ką galima išla
vinti ir kur galima siekti gero
meninio lygio, muzikuojant lais
valaikio metu. Tokiu būdu neju
čiom per dešimtmečius susikūrė
iliuzija, kad tai yra svarbiausios,
(Nukelta į 4 psl.)
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Laima Petraitytė-Aleksienė
Liepa, Liepa!
Nebylių medžių motina!
Šimtmečių liepte,
Gimtinės lopšy.
Savo veidą glaudžiu
Prie šiurkštaus tavo kūno
Ir žvelgiu
Ir žvelgiu
Lyg pro langą
Pro tavo žievę.
Virpa virpa
Medinė širdis.
Vėl ištirpo žiedai ant šakų.

Per Religinės muzikos koncertą Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Chicago’je, gegužės 15 dieną:
Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis, Gražina Landsbergienė, Nekalto Prasidėjimo parapijos klebonas kun.
Antanas Puchenski, Lietuvos konsulas Chicago’je Vaclovas Kleiza, Asta Kleizienė, Antanas Rudis, Marijona
Rudienė, JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas dr. Antanas Razma, Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos Chicago’je klebonas kun. Jonas Kuzinskas.
Jono Tamulaičio nuotrauka

Nuotrupos iš Landsbergio viešnagės
• v

Praėjo tik kelios savaitės nuo
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininko Vy
tauto Landsbergio viešnagės Chi
cago’je. Tuo metu vyko tiek daly
kų, kad turbūt tik JAV Lietuvių
Bendruomenės organizuoto vieš
nagės komiteto pirmininkė advo
katė Regina Narušienė vienų vie
na žinojo, kas dedasi. Šių atsimi
nimų trupinėlių mintis yra duoti
nors kuklų žvilgsnį į kai kuriuos
viešnagės užkulisius. Rašau tik
apie įvykius, kuriuos pats stebė
jau. Noriu, kad šios viešnagės ki
birkštėlės neužgesusios liktų is
torijai.

WBBM kas pusvalandį
praneša
Šeštadienis, gegužės 11 diena.
Nuo ryto aštuntos valandos
WBBM radijo stotis kas pusva
landį praneša, kad šiandien į
Chicagą atvyksta Lietuvos Res
publikos prezidentas Vytautas
Landsbergis, kurio pasitikti į
Midway aerouostą susirinks du
tūkstančiai lietuvių. Po pietų jau
pranešinėjo, kad prezidentą suti
ko du tūkstančiai lietuvių. Tuos
pačius du tūkstančius minėjo
Chicago’s dienraščiai, taip pat ir
lietuviška spauda. Iš tikrųjų Midway aerouoste buvo tarp keturių
ir penkių tūkstančių prezidento
Landsbetgio sutikti. Iš šios mažos
istorijos galima matyti, kaip ži
nios pasklinda. Šiuo atveju —
reklaminis skaičius tampa žinia.

Landsbergis atvyksta
į Midway

žmonės pradėjo plaukti ir nesu
stojo plaukti iki pat prezidento
Landsbergio atvykimo. Tikrai tai
turėjo būti didžiausia minia Chi
cago’s lietuvių istorijoje: jei ne
penki tūkstančiai, tai tikrai
keturi.
Transparentas: „Chicago Loves
Landsbergis”, kurį paruošė Americans for Lithuanian Freedom
veiklos grupė. Kitas, labai vykęs,
transparentas „Nobel Prize for
Landsbergis" primena prieš dvi
dienas The New York Times pa
sirodžiusią puikią William Safire
skiltį, kuri kaip tik penktadienį
buvo išspausdinta ir Chicago Tri
būne op-ed puslapyje. Tiesiog jūra
trispalvių. Jos didelės ir mažos ir
gražiai plevėsuoja šiltam vėjuje.
Viena tikrai milžiniška, ant ko
kio penkiolikos pėdų koto, laiko
ma jauno vyro.
Prie mikrofonų pasikeisdami
minią kalbina Jurgis Lendraitis
ir Linas Norušis. Muzika, dainos.
Didelė spūstis prie pat kalbėtojų
platformos. Kartkartėmis Jurgis
ir Linas prašo susirinkusius ženg
ti po porą žingsnių atgal, kad bū
tų daugiau vietos ir oro prie plat
formos susirinkusiems šeštadie
ninių mokyklų mokinukams. Ge
rai, kad diena vėjuota ir karštą
saulę retkarčiais uždengia debe
sėliai — kitaip visi nualptume iš
karščio. Minioje sklinda gandas
— Landsbergis skrenda su 103
laipsnių temperatūra. Žinia: jau
nusileido. Už kelių minučių atva
žiuoja pilkasis limuzinas ir foto
grafų lemputėms spragsint išlipa
Vytautas Landsbergis. Jis, dėkui
Dievui, dar gyvas ir gali šypsotis.
Minia entuziastingai skanduoja:
„Lie-tu-va! Lands ber gis!”
Labai puiku, kad Landsbergį
pasveikinti atskrido pats Illinois
gubernatorius Jim Edgar, o taip
pat ir Illinois vyresnysis sena
torius Alan Dixon. Gražu tai iš
politikų pusės, bet tačiau turime
nepamiršti, kad politikui taip pat
svarbu panaudoti progą susitikti
su gerai nusiteikusiais balsuo
tojais tokia šventiška proga.
Landsbergis naudoja tarptautinį
politikų žodyną: V ženklą, pakel
tas, plačiai išskėstas rankas. Jo
angliškai tariamas žodis duoda
toną vizitui — „Turėjau progos
kalbėtis su jūsų krašto preziden
tu, kuris žadėjo Amerikos para
mą Lietuvai”. Lietuviškas žodis
— šiltas, mielas. „Jei jūs norėjote
mane ir [išvardija jį lydinčius]
pritrenkti, tai jums pasisekė! Aš
jūsų vietoje nebūčiau laukęs ma
nęs dvi valandas karštyje”. Lie
tuvos himnas Midway aerouoste
giedamas iš širdies.

Sutikimo rengėjams buvo ne
mažas rūpestis, ar per pora dienų
bus pasklidusi žinia Chicago’s
lietuvių tarpe, kad prezidentas
Landsbergis nebus sutinkamas
Midway aerouosto keleivių ter
minale, bet prie Monarch Air Service angaro, kitoje aerouosto pu
sėje, mylią nuo terminalo. Žiniai
paskleisti ypač pasitarnavo
Draugas ir lietuviškos radijo
programos. Jei ne jie, jokiu būdu
nebūtų buvę galima taip greitai
susižinoti.
Prie angaro stovi labai dailus
(ir labai ilgas) pilkas prezidenti
nis limuzinas. Prie jo visai nese
niai atvykusi rengimo komiteto
pirmininkė advokatė Regina Na
rušienė, limuzino šoferė Violeta
Špokaitė ir fotografė Julija Izokaitytė. Jos trys su prezidento as
meniniu sargu Jonu lydės Vytau
tą Landsbergį į visus jo susitiki
mus. Pats pilkasis Mercedes li
muzinas yra lietuvių bendrovės
nuosavybė. Jį savininkai paskyrė
prezidento naudojimui viešnagės
Prie Loyola universiteto
metu.
bokšto
Žmonės aerouoste pradėjo rink
tis tuoj pat po vienuoliktos. Ati
Daug kartų kartosis šis pergy
darius vartus prieš dvyliktą, prie venimas: privažiuoja policijos ma
netoli angaro esančios tribūnos šina, po jos pilkas ilgas limuzinas,

iš kurio išlipa ilgas kaip žirnio
ankštis prezidento asmens sargas
Jonas. Pasilenkęs atidaro limuzi
no duris prezidentui, kuris, žva
liai besišypsodamas ir su jo lau
kiančiais besisveikindamas, eina
į pastatą. Ypač prisimenu tą
ceremoniją tuoj po vidudienio prie
First National Bank of Chicago
pastato. Sustoję stebi per darbo
pertrauką saulėje pasivaikščioti
išėję žmonės. Vienas klausia:
„Who is that?” Jauna moteris at
sako: „The president of Lithua
nia”. Dieve mano, mes jau ne
anonimai!

Priėmimas Loyola
universitete
Loyola University suruošęs pre
zidento Landsbergio garbei priė
mimą, kuris vyksta kaip tik President’s Room. Dalyvauja fa
kultetas, studentai, jų svečiai.
Ypatinga grupė: Rolling Meadows gimnazijos debatų komanda
(su jų vadovu mokytoju Wayne
Wagner). Debatuose jie gina Bal
tuos valstybių nepriklausomybę.
Jie turi progą susipažinti su pre
zidentu Landsbergiu asmeniškai.
Prezidentui Landsbergiui Loyo
la universiteto konvokacijoje ką
tik įteiktas teisės daktaro garbės

Kaip atrasti
Pėdas vaikystės
Ir pėdas tų
Kurių sielos čia
Atskrenda kartais?
Liepa, Liępa!
Karštą vasaros dieną
Pamaitink nektaru
Šurmuliuojanti
Bičių debesį.
Ir sugrįžk mintimis
Po žeme.

Į mūsų mirties,
O tavo gyvybės pasauli,
Kad likimo šaknim
Dar tvirčiau apkabintum,
Juodžemi, moli.
Tą vienintelę vietą —
Gimtinę ir kapą.

laipsnis. Jį konvokacijai pristatė
Loyola universiteto chemijos pro
fesorius Bronius Jaselskis. Susi
rinkusieji sustoję kėlė Vytautui
Landsbergiui ovacijas. Univer
siteto prezidentas vėliau priėmi
me pastebi, kad tai antras toks
įvykis universiteto istorijoje.
Profesorius Jaselskis savo pri
statymo kalboje pažymi, kad Lie
tuva priešinasi Rusijos dominacijai „dainuojančia revoliucija”.
Buvo atvejų, kai tankai buvo su
tikti grandinės žmonių, kurie dai
navo. Beethoven’o Devintoji sim
fonija buvo atlikta Vilniuje po
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo akto. Kas šį koncertą pa
darė tokiu išskirtiniu, buvo kaip
tik tai, kad Lietuvos Respublikos
prezidentas Vytautas Landsber
gis prašė šios simfonijos. Spauda
jo buvo klaususi, kokia muzika
geriausiai išreikštų jo siekius ki
tiems pasaulio vadams. Beetho-

Akmenėliais
Strazdanotas krantas.
Gal suskyla,
Bebučiuojant jūrą,
Vėjo lūpos?
Supasi švytuoklė —
Laikrodžio ramentas.
Supas, kol sustoja,
Supas...

Po genio sparnais,
Po strazdo sparnais,
Girios gelmėj,
Samanų lizde
Žydi papartis.
Jo žiedą, kaip žvaigždę,
Saugo naktis.
Su uogų akim
Ir meldų plaukais,
Su vaivorykštės juosta
Paslaptis —
Miško dievų sode.

Kur pradžių
Pradžių pradžia?
Širdyje? Minty?
Ar sėkloj rugio?
Kas nutapė
Šimtmečių gelmėj
Pati pirmąjį
Sparneli drugio?

Tai aš
Lietuviškais rūbais
Senoj, senoj,
Senoj seklyčioj išaustais ...

RASOS ŠVENTĖ
Jau ramunėm sapnuojąs lietūs.
Kruvinos saulės pėdos.
Žemėj šešėliai — kryžiai nakties.
Atiduok savo drąsą drebulei, ąžuolėl.
Mums taip reikia tylos.
Paklausykite vėl ir vėl
Suskambėjo rasa, iškilo.
Gal tai gimsta žolė?

Tyliai tyliai,
Pirštų galiukais
Ateina mūza.

ven’o didysis himnas laisvei buvo
jo atsakymas.
Landsbergio giminėje pasiprie
šinimo priespaudai dvasia gyva
nuo seno. Vienas iš jo senelių
buvo rašytojas, kuris kovojo prieš
caro valdžią. Jis buvo kalintas ir
ištremtas, nes rašė uždrausta
lietuvių kalba. Jo patiek tėvas
dirbo pogrindyje prieš nacius, o jo
motina slėpė žydus nuo nacių Vil
niuje. Jis pats buvo areštuotas su
broliu dėl demonstracijų už Lie
tuvą organizavimo. Tuo metu
jam buvo tik vienuolika metų.

Šiandien
Ir prieš tris šimtus metų.
Su žolynų žaliu vainiku.
Neužmirštuolių pievoj.
Tik be pilių
Piliakalniai.
Ir be ąžuolų
Miškai.
Tik verkiančios žuvys
Pasaulio veidrody —
Lietuvoj ...

trispalvė plevėsuos, iki preziden
tas Landsbergis išvyks į aerouos
tą ketvirtadienį. Prezidentas
apsistojęs 41-ajame viešbučio
aukšte, erdvioje Presidential
Suite, kurį viešbutis pateikia pre
zidento ir ponios Gražinos naudo
jimui su savo komplimentais. Už
palydos kambarius tenka mokė
ti, bet taip pat kiek nuleista kai
na. Viešbučio sargai rūpinasi
prezidento saugumu, budi dieną
ir naktį. Viešbutis tikisi gauti
geros reklamos iš prezidentinio
vizito. Čia šeštadienio vakare
vyko vakarienė su išeivįjos veiks
nių atstovais, pirmadienį bus
spaudos konferencįja.

su visuomene specialistais. Šiame
pirmąjame susitikime su prezi
dentu jie nori kuo tiksliau suži
noti, kokią žinią Vytautas Lands
bergis nori Amerikos visuomenei
perduoti. Tada jie siūlo būdus,
kaip tai geriausiai padaryti. Pa
vyzdžiui, klausia: jei turėtumėte
pateikti tris pageidavimus JAV
prezidentui, tai kokie tie pageida
vimai būtų? Landsbergis klausosi
atidžiai, išbando skirtingus at
sakymų formulavimus. Tom ir
Nordy bando spėti, kokie bus ke
liami klausimai. Spėja, kad bus
klausimų apie javų kreditus
Swiss Grand Hotel
Sovietų Sąjungai, apie bendra
darbiavimo galimybes su BoSwiss Grand Hotel — tai didelis
ris Jelcinu. Yra tikri, kad bus
ir prašmatnus viešbutis ant pat
Pasitarimas su patarėjais
klausimų apie ryšius su
Chicago’s upės kranto, kuris
Gorbačiovu, kurie gali būti fraatrodo pastatytas tik vakar, nau
Nors jau vakaras vėlokas ir pre zuojami: kodėl jūs darote bėdas
jas ir šviežias. Prie įėjimo į zidentas išvargęs, jis randa laiko Gorbačiovui?
viešbuti plevėsuoja JAV, Šveica pasikalbėti su Tom Coffey ir NorSusitariama, kad jau aštuntą
rijos ir Lietuvos vėliavos. Ten ton Kay, rengimo komiteto ryšių valandą ryto sekmadienį Tom ir
Nordy prisistatys pas prezidentą,
kad po nakties dar daugiau pasi
kalbėtų, padėtų pasiruošti svar
biai David Brinkley programai.
Prezidento palydovas Ramūnas
bando apginti prezidento poilsį:
ar jam reikia šitų repeticijų — juk
jis turi daug patyrimo pasikalbė
jimuose. Iš viso prezidento prog
rama Chicago’je perkrauta, jo
sveikata gali neatlaikyti. Paly
dovas nelabai noriai priima juo
kelį, kad tuo atveju tektų rinkti
naują prezidentą.
Teisinga, kad prezidento pro
grama labai intensyvi. Norėta jo
viešnagę panaudoti tiek pilnai,
kiek tik galima. Buvo svarbūs jo
susitikimai su lietuviais, bet ly
giai tiek svarbūs buvo jo daly
vavimai radijo ir televizijos pro
gramose (net dvidešimt trijose!),
kontaktai su Chicago’s žydų ir
lenkų bendruomenėmis. Tai ry
šių užmezgimas ir tiltų statymas.

Elevatoriuje su elektriku

Septintoji JAV ir Kanados lietuvių dainų šventė 1991 m. gegužės mėn. 26 d. University of Illinois paviljone, Chicago’je.

Jono Kuprio nuotrauka

Jau vėlokas vakaras. Baigėsi ir
patarėjų pasikalbėjimas su prezi
dentu apie svarbų jo pasirodymą
televizijoje su David Brinkley.
Elevatorius leidžiasi žemyn, bet
pusiaukelėje sustoja, ir su savo
įrankiais įeina viešbučio elektri
kas. Sakau: „Jūsų darbas niekad
nesibaigia". Jis žvilgteri į mano
„Freedom for Lithuania” sagę, sasako: „Sprendžiant iš sagės, jūsų
darbas irgi nesibaigia”. Elevato
rius sustoja pirmąjame aukšte ir
abu išlipame. Elektrikas nueida(Nukelta į 4 psl)
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Programa užbaigiama Aaron mo
nologu apie reikalą pripažinti
Lietuvos nepriklausomybę čia
pat, nelaukiant. Jis cituoja Mar
tin Luther King, Jr. pasisakymą
prieš palaipsniškumą. Juodieji
buvo raginami palaukti, nesku
bėti, siekti savo teisių palaips
niui. Lietuviams irgi siūloma pa
laukti, neskubėti, siekti nepri
klausomybės palaipsniui. Mes tu
rėtume pripažinti Lietuvos nepri
klausomybę šiandien. Bet mes to
nepadarysime, su liūdna ironija
baigia Freeman. Čia nuostabiai
gražiai sujungiamos juodųjų
amerikiečių kova už savo pilie
tines teises ir lietuvių kova už ne
priklausomybę. Iki šio laiko Aa
ron Freeman žinojome kaip gabų
komediantą, bet šioje programoje
jis pasirodo ir šmaikščiu politiniu
komentatorium. Labai puiki min
tis jungti Lietuvos reikalą su ko
va dėl pilietinių teisių. Gal ver
tėtų pagalvoti apie daugiau gali
mybių Lietuvos atstovams Ame
rikoje susitikti su juodųjų ameri
kiečių veikėjais?

Nuotrupos iš Landsbergio viešnagės
(Atkelta iš 3 psl)

•

mas atsisveikina: „Aš tikrai jums
linkiu, kad pasiektumėte savo
tikslą”.
Koks didelis pasikeitimas nuo
metų prieš šiuos! Lietuva ameri
kiečiams žinoma ir turi labai
dideles jų simpatijas. Gal mums
net ir per gerai pasisekė: kelias
dienas prieš Landsbergio viešna
gę Morton arboretumo kavinėje
patarnautoja, pamačiusi tą pačią
, J'eedom for Lithuanai” sagę, sa
ko: „Argi Lietuva nėra jau lais
va?” Iš dalies tokią nuotaiką sie
kiame sudaryti ir Landsbergio
viešnagės metu: Lietuva yra nor
mali valstybė ir Landsbergis yra
šios tikros valstybės prezidentas.

Sekmadienio rytas ABC
studijoje
Dar miesto gatvės tuščios —
anksti sekmadienio rytą Chica
go’s miesto centras be žmonių.
ABC televizijos studija, pasirodo,
yra ant Statė Street, skersai gat
vę nuo Chicago Theater. Studijo
je prezidentas dabinamas: pud
ruojama kakta, pataisoma plau
kų sruoga. Prezidentas su patarė
jais išbando saują „one-liners”.
Jų šioje programoje jis nepanau
dos, bet jie bus naudingi kitoms.
Iš Washington’o „This Week with
David Brinkley” programos pro
diuseris skambina pasitikrinti,
kad tebegalioja susitarimas: pre
zidentas kalbės angliškai, jo
vertėjas bus tik bėdos atvejui.
Landsbergis pasodintas prieš
knygų lentyną, kuri ant ratukų:
lengva foną jvežti ir išvežti.
Ausyje per mažą triūbelę nuolat
čiauškama. Washington’as tikri
na ryši su Landsbergiu, su Godmaniu. Pagaliau: 20 sekundžių
iki Landsbergio vaizdo ekrane,
10 sekundžių. Kameros operato
rius mato ir Chicago’s siunčiamą
signalą ir tą, kurį sukomponavęs
Washington’as.
Reporterės Cokie Robertą klau
simas Landsbergiui atsikartos
beveik kiekvieną kartą televizi
jos pokalbiuose: kodėl lietuviai
sunkina gyvenimą Gorbačiovui?
Ar jis nėra kaip tik priežastis,
kad lietuviai gali dabar kalbėti
apie nepriklausomybę? Landsber
gis gaus daug praktikos šį klau
simą atsakyti. Jo atsakymo esmė:
Gorbačiovas yra žmogus su dviem
veidais. Lietuva stengiasi padėti
Gorbačiovui — reformatoriui.
Retai kada yra proga lėkti Chi
cago’s gatvėmis 70 mylių per va
landą tempu. Tuoj pat už polici
jos mašinos — Violetos vairuoja
mas Mercedes, tada Bernardo Oldsmobile, o pačiam procesijos ga
le — mažas Honda Civic. Pirmie
ji trys spūsteli pedalą ir dingsta
už horizonto. Jausmas, kad labai
smarkiai mini pedalais, bet vis
labiau atsilieki. Skriste atskridom nuo viešbučio į Marųuette
Parką. Prie parapijos bažnyčios
jau pusvalandį laukia vėliavos ir
lietuvių minia. Suma dar nepra
dėta — laukiama prezidento. Gal
tai pats didžiausias Lietuvos ne
priklausomybės pripažinimas vi
soje Vytauto Landsbergio viešna
gėje.

Maria High: žmonės
nori kalbėtis

WTTW dvare
Lipdamas į limuziną prezi
dentas klausia: „Ar tai jau vis
kas?” Tom atsako „O, dar ne —
kaip tik važiuosime į svarbiausią
ant šaldytuvo pakabins. Dar ge klausęs, kuo jis galėtų būti du kartus Festivalyje gastroliavo šios dienos susitikimą”. Tai
resnė mintis: kartu su savimi ne naudingas Lietuvai. Tai labai Lietuvos Valstybinis teatras. Šį WTTW programa „Chicago Tošiotis. Tokiu būdu žinai, ką kurią vertingas talkos pasiūlymas, nes met Lietuvoje Sahlins jau buvęs night”, kurios moderatorius yra
Amerikos katalikų balsas Vati tris kartus — 1992 metais John Callaway. Ji ko gero yra
dieną Landsbergis veikia.
I Maria High School važiuojan kane yra gerai girdimas. Tuoj pat organizuoja Vilniuje tarptautinį viena iš įtakingiausių politinės
tieji girdėjo per radiją žinias apie po pusryčių su kardinolu prezi teatrų festivalį. Sako, kad šiuo analizės programų Chicagoje.
prezidento pasirodymą šio ryto dentas ruošiasi preskonferencijai, metu Lietuvoje kūrybingiausi Tai, kad John Callaway skirs
„This Week with David Brink kalbėdamas su Tom ir Nordy.
žmonės yra politikoj ir biznyje. visą pusvalandį pasikalbėjimui
Jau laikas skubėti į viešbutį Menuose (pavyzdžiui, ir teatre) su prezidentu Landsbergiu, yra
ley” programoje. Pamatai, kokia
centrinė ta žinių programa: tas, preskonferencijai. Tom ir aš sė yra likę daug „time servers” — nepaprasta proga ir didelis Lietu
kas joje kalbama, yra medžiaga dime kalinių vietoje policijos ma biurokratų. Ir pačių teatralų tar vai laimėjimas.
kitoms žinių programoms. Sma šinoje, kuri blykčiojančiom švie pe jaučiamas šioks toks pasime
I akis krenta WTTW rūmai. Tai
gu, kad Lietuva per Landsbergį som skina kelią prezidentiniam timas. Daugelio režisierių kaije- tikras dvaras. Rūmai puikiai
limuzinui. Tom labai patenkintas ros rėmėsi žmogaus konfliktu su išplanuoti didelės apimties tele
gauna tokį didelį dėmesį.
Ta mintimi Landsbergis prade Landsbergio pasirodymu David valstybe. O štai dabar bent Lie vizijos stočiai. Tai ne kluonas ar
da savo kalbą: suprantu, kad ro Brinkley programoje. Šiandien tuvoje valstybė yra sava, ją reikia buvęs sandėlys. Štai ir „Chicago
dydami dėmesį man, rodote bus įrašyta svarbi John Callaway globoti, o ne prieš ją kovoti.
Tonight” turi savo pastovią
dėmesį Lietuvai. Šioji kalba programa. Tom svarsto, kodėl iš
Atsiranda ir programos centri studiją su net trimis kameromis
Marijos gimnazijoje bus jo lietuvių ateina balsai, kad pre nis asmuo
aktorius Aaron kurių viena veidrodžių pagalba
pagrindinė kalba išeivijai šioje zidentas turėtų kalbėti lietuviš Freeman. Jis turi persivilkti iš duoda Callaway tekstą. Progra
viešnagėje. Kalba ramiai, lyg kai, o tada jo žodžiai būtų verčia savo „dashiki” į darbo rūbus: ma dabar tik užrašoma — bus
skaitydamas iš pasirašyto teksto. mi į anglų kalbą. Tai receptas jį kaklaraištį ir švarką. Studijoje transliuojama ryt vakare. Tuo
Labai gražiai paaiškina susirin atitolinti nuo televizijos žiūrovų. Freeman praktikuojasi įvadą: metu vyks didelė puota Field
kusiems žmonėms, kad ši proga Jei norime, kad amerikiečiams jis „We have with us President Vy Museum of Natūrai History, ku
yra viena iš dažnų susitikimų su taptų televizijos asmenybe, Lands tautas Landsbergis of the Re- rioje Landsbergis sakys svarbią
Lietuvos žmonėmis kaimuose ir bergis turi kalbėti angliškai. Jo public of Lithuania, formerly the kalbą. Puotos dalyviai, grįžę na
miesteliuose. Jis kalbės apie tai, kalba gera, ir televizijos žiūrovai Soviet Socialist Republic of Li mo, galės pamatyti Landsbergį
kaip gyvena Motina Lietuva. yra pripratę prie angliškai kal thuania”. Landsbergis, prieš at kalbanti su Callaway, nes progra
(Kalba buvo ištisai išspausdinta bančių svetimų šalių politikų. sakydamas pirmąjį klausimą, sa ma bus transliuojama ne tik sep
Draugo kultūrinio priedo 1991 m. Angliškai kalbantis Landsbergis ko: „I have to corect you. Lithua tintą valandą, bet taip pat ir prieš
gegužės 25 d. numeryje. —Red.) yra geras kontrastas sovietų po nia is a former kingdom, a former vidurnaktį.
Labai jautriai nuskambėjo pre litikams, kurie angliškai išvis Grand Duchy”. Freeman apsi
Programos įvadui — trumpas
zidento užsiminimas, kiek daug nemoka.
džiaugia: svečias įdomus, pasi filmas, kuriame advokatė ir
Lietuvai reikia. Štai modernioje
kalbėjimas nebus nuobodus. Tei Lietuvių Bendruomenės veikėja
Pas Aaron Freeman
Kauno ligoninėje tėra tik vienas
singai, sako Freeman, Amerika — Regina Narušienė, Chicago
įtaisas, kuris padeda kvėpuoti
niekad nepripažino Lietuvos Tribūne reporterė Patricia Szymbėdoje esantiems naujagimiams.
Prezidento pirmadienio rytas įjungimo į Sovietų Sąjungą. czak ir Mergelės Marįjos Gimimo
Jei tuo pačiu metu ligoninėje yra pilnas: pusryčiai pas kardinolą, Landsbergis tą irgi pataiso: taip, parapijos Chicago’je klebonas
du kūdikiai, kuriems toks apa preskonferencija, pietūs su Chica bet dar svarbiau, kad mes patys prelatas Jonas Kuzinskas labai
ratas reikalingas, tai vienas jų go Sun-Times redaktoriais. Po nepripažinom įjungimo į Sovietų taikliai supažindina žiūrovus su
yra pasmerktas mirčiai. Visokios pietė skirta televizijai. Skubame Sąjungą. Pasikalbėjimas gyvas, prezidentu Landsbergiu ir jo
reikia Lietuvai pagalbos... Bet į Channel 50 studįją Skokie prie rieda greitai.
viešnagės tikslais. Prasideda
reikia ir politinės paramos — miestyje. Su limuzinu ir policijos
Programa bus transliuojama Callaway pokalbis su prezidentu.
kalbą baigia, tiesiogiai kreip mašina atsirandame ten tuo pa tik savaitės gale, sekmadienio Landsbergis geros formos. Pro
damasis į mus: „čia jūs reikalin čiu metu, kaip ir Bernard Sah naktį. Landsbergis jau bus išskri gramos žiūrovai nežinos, kaip jis
gi. Mes jau neturėsim ką pasa lins, kuris dalyvaus pasikalbėji dęs Lietuvon. Tie, kurie sekma pavargęs nuo gausybės pokalbių,
kyti. Mes viską pasakėm. Mes me. Sahlins yra vienas iš Second dienio vakare žiūrėjo Freeman kurie prasidėjo nuo ankstaus
galim tik paskutinį dalyką pa City kabaretinio teatro Chica programą, gavo malonią staigme ryto. Jo tik balsas darosi tylesnis,
daryti, kaip tie žmonės prie tele go’je steigėjų, Chicago Interna- ną. Aaron Freeman programą nes ko gero pradeda protestuoti
vizijos bokšto. Bet jūs, brangieji, tional Theater Festival organiza pradeda daina „Lithuania” (me balso stygos. Ir šito programos
galite padaryti daugiau...”
torius. Jo nuopelnu Chicago’je jau lodija iš miuziklo „Oklahoma”). klausytojai nežinos — kai LandsLietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis atvyksta su žmona Gražina į
Maria High School Chicago’je sekmadienį, gegužės 12 dieną, susitikimui su lietuviu visuomene.
Indrės Tijūnėlienės nuotrauka

Vienmarškinių prezidentas
Šilta kaip reikiant — lyg būtų
jau vasara. Prezidentas įlipa į
pilkąjį limuziną, tačiau važiuoja
visai netoli, tik iki Seklyčios, ku
rioje prie U formos stalo vyksta
jauki vakarienė. Mintis yra ta,
kad prezidentas turėtų valandėlę
laiko atsipūsti prieš važiuojant
vakarui Lemont’o Lietuvių cent
re.
Kalbos, dainos. Darosi karšta.
Keli nusiima švarkus. Vadovau
jantis ragina: „Vyrai, užsivilkite
švarkus, bus fotografuojama!”
Tuo metu atsistoja Landsbergis ir
pats nusivelka švarką. Vienmarš
kinių vyrų dalis šaukia: „Mūsų
prezidentas!”.

Prezidentas po mišių padeda
vainiką prie kryžiaus šventoriuje.
Sustoja pabendrauti su lietuviais
liuteronais Tėviškės parapijoje, o
tada pietauja su lietuviškųjų or
ganizacijų atstovais Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje. O mūsų
organizacįjų daug — pietuose da
lyvauja du šimtai atstovų.
Maria High School didžiojoje
salėje kalbės prezidentas tik už
valandos, bet jau dabar renkasi
žmonės. Nuotaika labai pakili ir
žmonės maloniai susijaudinę. Re
tai kada taip norisi kalbėtis, įspū
džiais pasidalinti. Labai smagu
Kalinių vienutėje su Tom
matyti dalyvę, kuri iš rankinuko
Pirmadienio rytą gerai pasi
išsiima Drauge išspausdintą
Landsbergio viešnagės programą. sekė ankstyvi pusryčiai Chicago’s
Rengėjai galvojo, kad žmonės arkivyskupo kardinolo Joseph
programą išsikirps ir virtuvėje Bernardin namuose. Kardinolas

Šeštadienis, 1991 m. birželio mėn. 29 d.

Loyola universitetui Chicago’je įteikus teisių daktaro garbės laipsnį Vytautui
Landsbergiui gegužės 12 dieną, universiteto suruoštame priėmime Lietuvos pre
zidentas su advokate Regina Narušiene, JAV Lietuvių Bendruomenės komiteto
jo viešnagei Chicago’je koordinuoti pirmininke.
Indrės Tįjūnėlienės nuotrauka

bergis kalba ne taip garsiai,
studijos technikai tik pakelia
garsinimo lygį. Callaway gabus
pokalbininkas, įstengiantis priei
ti prie pokalbio temos su dideliu
jautrumu. Šią popietę jis tiesiog,
atrodo, spinduliuoja simpatiją
Lietuvos laisvės kovai. Vėl
klausimas apie lietuvius, kurie
komplikuoja gyvenimą Gorbačio
vui. Landsbergis atsako, kad yra
du Gorbačiovai, ir Lietuva duoda
progą Gorbačiovui— reforma
toriui. Eina kalba apie pa
sipriešinimą. Callaway sako:
„Jūs neturite armįjos”. Landsber
gio atsakymas pasiliks klausy
tojų mintyse: „Taip, mes
neturime armijos. Bet mes
turime vienas kitą. O tai didesnė
jėga, negu bet kokios armijos”.
Programos gale Landsbergis
užsimena apie galimus planus pa
dalinti Lietuvą. Callaway labai
susidomėjęs ir patenkintas: tai
žinia, apie kurią pasaulis išgirs
ta pirmąkart jo programoje!
Po programos užrašymo Callaway fotografuojasi su Lands
bergiu, jį supažindina su
žmonėmis, kurie organizuoja
programą. Viena jauna moterie
paprašo prezidento autografo.
Visi jaučia, kad programa pa
vyko. Rytoj vakare prezidentas
Landsbergis kalbės milijonui
žmonių apie Lietuvą ir jos kelią
į nepriklausomybę. Paties Lands
bergio ramus ir tiesus kalbėjimo
būdas palieka programos žiūro
vui įspūdį, kad čia yra žmogus,
kiuris labai giliai susirišęs su
Lietuvos kova už laisvę. Gal žiū
rovas Landsbergyje matys ir
visus lietuvius, kurie baisiomis
įtampos ir grėsmės dienomis
neatsisako savo laisvės siekių.
Televizįja yra puikus įrankis poli
tinėje kovoje už Lietuvos laisvę.
Pasaulio laikraščiuose buvo
galima skleisti Maskvos pa
skalas, kad Landsbergis nesu
kalbamas, ne diplomatas, per
daug jausmingas, be pasiruošimo
politinei veiklai. Tačiau tos
paskalos subliūkšta, pamačius
patį žmogų. Landsbergis — ne
kovotojas ant barikadų su Molo
tovo kokteiliu rankoje. Jis yra
ramus žmogus su giliais įsitiki
nimais, kurių nepalenks grasi
nimai ir smurtas. O diplomatas
jis yra — po visų Gorbačiovo šuny
bių Landsbergis dar vis įstengia
apeliuoti į Gorbačiovo gerąjį
dvynį, kviesti jį pagaliau pradėti
seniai žadėtas derybas. Pamatyti
Landsbergį televizijoje yra geras
antidotas Maskvos propagandai
prieš Lietuvą.

Pasaulis — vienas kaimas

Gegužės 12 dieną Midway aerouoste, Chicago’je, laukiamas
hergis-

Antradienis, gegužės 14. Sto
vime penktajame miesto rotušės
aukšte, prie durų į mero Richard
Daley raštinę.
Salėje — fotografai, televizįjos
kameros. Laukdami šnekučiuoja
mės. Klausiu Nordy, ar matė šio
ryto Chicago Tribūne. Sako —
matęs. „Chicagoland” skyriuje
yra vakar dienos spaudos konfe
rencijos aprašymas. Sakau, ar
matei trečiame puslapyje ap
rašymą apie naują, nepri
klausomą Rusijos televiziją,
kuri pradėjusi transliacijas va
kar. Nordy matęs, bet neskaitęs
— jam šiuo metu svarbu, kas čia
atvykstantis Lietuvos prezidentas Vytautas Lands- su Landsbergiu dedasi. Jis pra
Julijos Izokaitytės nuotrauka deda skaityti, tada staiga pakyla

Didžioji
mūsų šventė
(Atkelta iš 2 psl.)
kone vienintelės, vertos dėmesio
muzikos kultūros sritys. Tuo tar-"
pu Lietuvoje, dėl konkrečių poli-1
tinių sąlygų, neišpasakytos izo
liacijos, muzikos kultūros vys
tymasis įgijo visiškai kitas kryp- •
tis. Tikrai labai suklestėjo abs
trakčioji veiklos forma — kompo- •
zicija, gerai išsivystė kamerinių
ansamblių, įvairių instrumen-.i
tinės muzikos atlikėjų, vargoni-,
ninku profesijos. Deja, tik dabar
pradeda atgyti beveik sužlugęs
profesinis chorų menas, o opera
kaip institucija (čia neturiu gal
voj atskirų solistų pasisekimo)
yra silpniausia grandis Lietuvos
muzikos kultūros sistemoje,
Dabar užsimezgę ryšiai su išei- ’
viais, be abejo, šio kolektyvo neiš
ves į tarptautinę sceną, tačiau gal
paskatins kartu pagalvoti, kaip
padėtį į geresnę pusę pakeisti.
ir nubėga į mero saloną parodyti
straipsni savo kolegai Tom.
Straipsnis tikrai įdomus, nes
aprašoma, kad pirmąją Rusijos
nepriklausomos televizijos dieną
buvo transliuojama ištrauka iš
Lietuvos Respublikos prezidento
Vytauto Landsbergio spaudos
konferencijos Chicagoje, kurioje'
jis teigia, kad Lietuvai ruošiami
nauji grasinimai. Tikrai keista:
Chicago’s redaktoriams Lands
bergio konferencija buvo tik vie
tinė žinia laikraščio gelmėje, ta
čiau, kai ji buvo pranešta Mask-'
voje, tai tada buvo verta dėti į
pirmuosius laikraščio puslapius,
Šekspyras, pasirodo, buvo įžval
gus politinis komentatorius, kai
sakė, kad visas pasaulis yra sce
na. Informacija prekiauja visas
pasaulis, o jei preke domisi
vienas, tai ir kiti kreipia dėmesį.

Kam viešnagė?
Įvykių sūkuryje nėra laiko
svarstyti, kodėl darbą dirbame.
Tačiau įvykiams praūžus ir
žvelgiant atgal, tai labai reika
linga. Vytauto Landsbergio
viešnagė Chicago’je daug pa
reikalavo iš paties prezidento
ir jo bendradarbių. Mūsų lietuviš
koji visuomenė aukojo savo dar
bą ir išteklius. Kas iš viso to? Pa
grindinė išdava: įvaizdis. Viešna
gės metu sukūrėme vaizdą, kad
lietuviai yra laisvi žmonės, kad
jie patys renkasi kelią į Lietu
vos ateitį. Mūsų daugialypei
amerikietiškai visuomenei pa
rodėme tą Lietuvą, dėl kurios dir
bame. Tai šviesioji Lietuva, lygiai
taip, kaip yra šviesioji Airija,
šviesioji Lenkija, šviesusis Iz
raelis. Mūsų ištekliai ir Vytauto
Landsbergio nuovargis šioje
viešnagėje nebuvo išleisti tam,
kad vien tik pabrėžtume, kokios
bėdos dabar slegia Lietuvą, kiek
daug dar reikės darbo ir paramos,
kol ji grįš į normalių valstybių
šeimą. Viešnagės tikslas buvo
sukurti iliuziją, kad Lietuva jau
yra valstybė kaip ir kitos —
laisva ir savo likimą spren
džiantį. Tai mūsų, visų lietuvių,
svajonė — ir Vytautui Lands
bergiui viešint Chicago’je, dali
nomės šia svajone su milįjonaiB
Amerikos žmonių.

Stebėtojas

