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Su žodžiais ir mintimis

Ateitininkų studijų dienos „Dainavoje”
MILDA TAMULIONIENĖ

Bet koks rašymas yra sveikas 
protavimui. Bet koks balsiai skai
tymas lavina balso stygas ir 
iškalbą. Bet koks atidesnis ste
bėjimas padeda ugdyti atidumą. 
Bet koks įsiklausymas į tai, ką 
sako pašnekovas, yra sveikas 
tarpusavio bendravimui.

Bet ar mes pasinaudojame šiais 
paprastais sveikatingumo bū
dais? Palyginti retai. Retai 
rašome. Labai retai balsiai skai
tome. Ką nors atidžiai stebėti ne
turime laiko. Klausyti tai, ką ki
tas išvedžioja, nemėgstame, nes 
mums atrodo, kad jis ar ji tauškia 
niekus. Kur kas mieliau klauso
mės savo minčių.

Bet ir tai gerai — klausytis savo 
minčių. Tikriausiai jos kartais 
būna labai drąsios. Net tokios, 
kurių, ginkdie, nedera viešai 
pasakyti. Juk mūsų gyvenimas 
susideda iš to, ką nuoširdžiai 
manome, ir iš to, ką „nuoširdžiai” 
viešai sakome. Civilizuota žmo
nija šiai „etikai” palaikyti naudo
ja „politinio deramumo” prin
cipą. Garsųjį „political correct- 
ness”. Kitais žodžiais, laikyk 
liežuvį už dantų. Nekišk piršto 
tarp varstomų durų. Dirgliame, 
kerštingame pasaulyje kartais 
dėl menko sakinio nužudomas 
žmogus. Neseniai Kalifornijoje 
draugiškoje iškyloje vienas jau
nuolis šaipokiškai leptelėjo kitam 
„Pull up your pante”. Nudribt- 
kelnis užsigavėlis griebė peilį ir 
nudobė ištarusį nelemtą pastabą.

Vienam mirtis. Kitam ilgame
tis kalėjimas. O tokių atvejų 
tūkstančiai. Visoje planetoje 
šimtai tūkstančių ir daugiau. 
Sakinys apmokamas krauju. Ho
noraras už tai, ką pasakei, pa
rašei. Sfinksas dar tebedunkso ty
ruose, nes viešai nepasakė to, ką 
turėjo minty.

♦ ♦ ♦

Nei kosmosas, nei mirusieji 
mūsų negirdi. Kažkodėl mėgstu 
šį sakinį. Ar neparašė jį gabioji 
Jurga Ivanauskaitė? Turiu ydą; 
kai kada užsirašęs įdomią senten
ciją, užmirštu skliausteliuose 
pažymėti autoriaus pavardę. O 
kartais, užrašęs savo mintį, nesi
teikiu pažymėti, kad tai mano. 
Vėliau kramtau nagus, daužau 
galvą į stalą, stengdamasis 
prisiminti, kas šitaip pasakė.

Kad mirusieji mūsų negirdi, 
šiaip ar taip, yra tiesa. Tokia jų 
vargšė dalia. Jie paprasčiausiai 
yra negyvi. Jų visi organai jau 
neveikia. Gal poezijoje ar religijos 
ritualuose mirusieji mus „girdi”. 
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Bet tai tik met-afiziniu žaismas žo
džiais, simboliais, mitais. 
Žinoma, liturginė metaforika rei
kalinga, bet ne fizikai.

O Kosmosas? Toji begalinė 
Visata, apimanti organizmus, 
neorganinę medžiagą, energiją, 
žvaigždynus ir žmonėmis apgy
vendintą planetą Žemę, ir 
numirusiųjų palaikus, jų pelenus, 
dulkes ir jų atminimą... Argi Kos
mosas mūsų negirdi, turėdamas 
tiek galimybių, tiek įvairių gir- ■ 
dėjimo sistemų? Neįsivaizduoju, 
kad Visata būtų kurti ir negir
dėtų balsiai skaitančių, kal
bančių, dainuojančių, rau
dančių...

Visata girdi. Ir dar kaip. Ir jei 
reaguoja, tai tik mums lig šiol 
nesuprantamom bangom. Juk 
viskas Visatoje turi atgarsį, 
viskas priklauso neišvengiamam 
savitarpio Būsmo ir Tapsmo 
dėsniui.

Keista, kai apie tai pagalvoji, 
regis, ir mirusiųjų palaikų 
išsisklaidymas Visatoje nėra jau 
taip aklinai atitokęs nuo Žemėje 
įtvirtinto mūsų garsingo 
Buvimo... nuo kalbėjimo. Nuo 
tikėjimo.

♦ » ♦

Nieko nėra taip blogo, kaip en
tuziastingas „žinojimas”. Jei kas 
paklausia, kas yra tas ar kitkas, 
ir tu, net nepagalvojęs, su entu
ziazmu atsakai: aš žinau, aš 
žinau — esi geravalis burbulas. O 
gal taip elgiesi, kad galėtum su 
klausėju bent mirksnį pabend
rauti — šiek tiek jį ar ją pavedžio
ti už nosies ir galop pasakyti: 
tikrai žinojau, bet kažkaip išga
ravo iš galvos.

Kvailai atrodo ir tada, kai nusi
manąs klausėjas „sokratiškai”
ima klausinėti, lyg jis apie tai nič- navoje Lina parodė įvairius pa
niško nežinotų. Ir šiuo atveju no- puošalus, kuriuose panaudoja 
rimą kitus pavedžioti už nosies. 
Niekad neužmiršiu vieno šnekaus 
klasioko, kuris iš anksto įsiminęs 
kai kuriuos mėgstamų sportų 
faktus užvesdavo kalbą kaip tik 
apie tai, ką jis puikiausiai žino. 
Pradėdavo abejodamas, palengva 
vis artėdamas prie dalyko. Mes, 
tik miglotai nusituokiantys, su 
juo įsiveldavom į ginčą. Jis to tik 
telaukdavo. Kaip iš rago imdavo 
berti enciklopedinius perlus: da
tas, pavardes, statistikos duo
menis. Kraipėme galvas ir pasi
duodami sakėme: su tokia atmin
timi, broleli, tau tik profesoriau
ti.

Kartąjį pagavom. Dažnokai jis 
eidavo tai į tualetą, tai į virtuvę

Nusišienavusi savo pievas, gra
žiai pasidažiusi ir, matyt, iš 
anksto užsisakiusi gerą orą, 
Dainava (Manchester, Michigan) 
laukė jau devintų Ateitininkų 
studijų dienų dalyvių antplūdžio, 
kurių per šiemetinį Darbo dienos 
savaitgalį (rugpjūčio 30 - rugsėjo 
2) čia prigužėjo net apie du šim
tus. Pavėlavusioms kregždėms 
vietos pritrūko.

Penktadienio vakaro programą 
pradėjo šių studijų dienų nenuils
tantis rengėjas dr. Algis Nor
vilas, pasveikindamas susirin
kusius ir supažindindamas su 
svečiais iš Lietuvos. Tą vakarą 
buvo atidaryta trijų jaunų meni- 
nininkių paroda. Ateitininkų sen
draugių sąjungos centro valdybos 
pirmininkės Nijolės Balčiūnie
nės pakviesta, Stasė Kaz
lauskienė supažindino su meni
ninkėmis ir aptarė jų darbus.

Pirmoji menininkė — Taura 
Underienė, turinti Fine Arts 
bakalauro laipsnį iš Wayne Statė 
University Detroit’e, su akvare
lės specialybe. Tauros kelionė 
mene prasidėjo nuo abstrakčių 
formų ir jų santykiavimo su erd
ve. Vėliau Taura žvelgia į paukš
čius, žuvis, namus, medžius. Šiuo 
metu Taura daugiausia domisi 
žmogumi. Jos darbų yra Byron 
Roche galerijoje, Čikagoje; su 
parodomis yra dalyvavusi Start 
Gallery (Birmingham, MI), Local 
Color Gallery (Union Pier, MI). 
Bunting Gallery (Royal Oak, MI), 
Dievo Apvaizdos parapijos Kul
tūros centre (Southfield, MI).

Antros menininkės — Linos 
Palubinskaitės sritys yra 
auksakalystė, metalo apdirbi
mas, tekstilė ir piešimas. Šiuo 
metu Linos darbų galima rasti 
Cleveland’o Meno muziejuje. 
Taip pat ji yra dalyvavusi su pa
rodomis Center of Contemporary 
Art (Cleveland, OH), Dainavoje, 
Tautodailės muziejuje Philadel- 
phijoje, Nationalities Festivalyje 
— Šeattle, WA. Jos darbai buvo 
reprezentuojami New York’o, 

| Philadelphijos, Portland, Ann Ar- 
bor ir Čikagos galerijose. Dai- 

auksą, sidabrą, bronzą, varį, 
įjungdama gintarą bei įvairius 
akmenis.

Trečioji menininkė — Lidija 
Balčiūnaitė, menu pradėjusi 
domėtis dar gimnazijos suole, 
pasirinko optometristės profesiją. 
Tačiau meno traukai Lidija ilgai 
neatsilaikė ir pradėjo gilintis 
mene. Dauguma Lidijos meno 
darbų yra atvaizdai iš jos foto-

atsigerti. Sykį netyčia iš jo kelnių 
kišenės iškrito raštelis su visais 
jo pradėtos temos faktais. Nuo 
tada ir pravardžiavome jį profeso
riumi Špargalka.

Pranas Visvydas

I

grafijų Europoje; pastaruoju metu 
ji yra atkreipusi dėmesį į lietu
viškus motyvus, ypač į etninius 
drabužius ir Lietuvos pakelių 
kryžius. Dainavoje ji buvo išsta- 
čiusi proginių kortelių rinkinį su 
lietuviškais įrašais, kurių buvo 
galima ten pat įsigyti.

Šeštadienio rytas, kaip ir visi 
kiti studijų dienų rytai, prasidėjo 
Šv. Mišiomis, kurias aukojo trys 
kunigai iš Lietuvos. Pirmiausia 
visus šiltai pasveikino kun. 
Julius Sasnauskas, dar moks
leiviu būdamas buvęs Sovietų ka
linys. Tuometiniai mūsų mokslei
viai prisimena jį iš laiškų kali
niams rašymo laikų. Kunigams 
Arvydui Liepai ir Kęstučiui Ra
liui išvykus, kun. Julius liko 
visam savaitgaliui mūsų kapelio
nu, savo prasmingais pamokslais 
ir nuoširdžiai atnašaujamomis 
Šv. Mišiomis mus sutelkęs mal
dai. Sunkiai būtų įsivaizduoja
mos Mišios Dainavoje be Prano 
Zarankos puikiu balsu vedamų 
giesmių.

Po pusryčių klausėmės Lietu
vos konsulo Čikagoje Vaclovo 
Kleizos pranešimo, pavadinto: 
„Kazys Bizauskas ir jo laikai 
Prano Zundės biografijoje: kiek 
mes esame skirtingi.” Tačiau 
tema buvo ne apie skirtumus tarp 
Bizausko ir mūsų laikų, bet apie 
panašias problemas, su kuriomis 
susidūrė Bizauskas ir dabartinė 
Lietuvos atstovybė JAV. Buvo 
paminėta JAV pataikavimas 
rusams ir delsimas tada, kaip ir 
mūsų laikais, pripažinti Lietuvos 
Nepriklausomybę, kontraversinis 
Kazio Bizausko paskyrimas ats
tovu, Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijų koordinacijos stoka su 
atstovybėmis, bei finansinės 
problemos atstovybėse. Antrame 
to ryto pranešime Daiva 
Markelytė supažindino su savo 
ruošiamos disertacijos tema: 
„Anglų kalbos pasisavinimas 
Čikagos senosios kartos lietuvių ' tekstą jos supratimui ir interpre- 
imigrantų tarpe”. Pranešimas 
buvo kruopščiai paruoštas ir 
mums buvo įdomus tuom, kad ga
lėjome palyginti savo patirtį su 
„senųjų” ateivių.

Labai dėmesį patraukė popieti
nė dr. Vėjo Liulevičiaus pa
skaita „Vokiečių karinė utopija 
Lietuvoje Pirmame pasauliniame 
kare”. Labai vaizdžiai ir entu
ziastingai prelegentas nagrinėjo, 
kaip žiauri vokiečių okupacija ne 
tik nepaprastai nuteriojo okupuo
tą kraštą, bet taip pat paveikė ir 
patį okupantą, paskatinusi vokie
čių ambicijas imperijai ir kolo
nizacijai Rytuose, kurios vėles
niais dešimtmečiais turėjo le
miančią svarbą ir baisias pasek
mes. Pranešimas buvo pagrįstas 
Vėjo disertacija: „War Land” 
(Karo žemė), kurios laukiam pasi
rodant atskira knyga. Su nekan
trumu laukėme Lietuvos Krikš
čionių demokratų partijos (KDP) 
atstovo dr. Alberto Šimėno 
pranešimo: „Lietuvos politinė 
padėtis ir ateities perspektyvos”. 
Pagrindinės šio pranešimo min
tys buvo: šiandieninė krizė yra 
LDD partijos nomenklatūrinio 
kapitalizmo rezultatas, pasiektas 
sustatant savo žmones į strate
gines pozicijas ir tokiu būdu 
įgalinęs paimti turtą į savo ran
kas. Prie to prisidėjo infliacija ir 
tada ūkinė ir socialinė krizė buvo 
nebeišvengiama, kuri atsiliepė 
tautos dvasinei ir socialinei būk
lei. Lietuvos žmones šiuo metu

Būrelis didelių ir mažų Ateitininkų studijų dienų dalyvių rugpjūčio 30 — rugsėjo 2 dienomis „Dainavoje”.
Ramunės Kubiliūtės nuotrauka

labiausiai jaudina atlyginimai, 
socialinė parama, sąlygos verslui, 
infliacija, indėliai, žemės nuo
savybė, nusikalstamumas-teisė- 
tvarka. KDP siekia Lietuvos 
vairą pasukti kita kryptimi. KDP 
prioritetai yra: socialiniai spren
dimai, Lietuvos integracija į 
Europos Sąjungą ir NATO struk
tūras, ir, sunkiausia programos 
dalis, Lietuvos dvasinis atgi
mimas. Šiuo metu KDP priklauso 
apie 11,000 narių, turi skyrius 
visuose rajonuose, yra Europos 
Sąjungos Krikščionių demokratų 
partijų nare. Ateinančiuose Sei
mo rinkimuose KDP tikisi laimė
ti apie 18-20 vietų. Laimėjimą 
apie 30 vietų laikytų labai sėk
mingu.

Literatūros vakaro prelegentas 
dr. Vainis Aleksa pateikė 
šiandieninės poezijos dvasinį kon- 

tavimui — tai įvykių Antrojo pa
saulinio karo metu palikti „ne
paprastai gilūs randai Europos 
kultūroje”. Poetams pasidarė 
aišku, kad poezija turi sau sukur
ti naują veidą — ,jie nenorėjo 
liūliuojančių ritmų, kurie lyg 
skatino jausti, kad pasauly viskas 
gerai. Jie norėjo energingos ir re
zonuojančios kalbos, kuri paža
dintų žmogaus sąžinę, vaizduotę 
ir užuojautą, paruošdama žmogų 
naujos kultūros atstatymo dar
bui”. Juliaus Kelero poezija, 
kurią Vainis aptarė ir detaliau 
analizavo kai kuriuos eilėraščius, 
irgi remiasi šiomis naujomis 
tradicijomis, bet kartu tas pa
veldėtas pokario poezijos tra
dicijas keičia. Ir tai kelia daug 
vilčių — taip, kaip poetas moko, reigas ir priemones tautinei išti- 
jog nereikia bijoti jo kalbos 
keistumo, taip platesne prasme 
jis moko nebijoti naujo gyvenimo 
— ar jis būtų pomirtinis, ar jis 
būtų dabar”.

Negalėjus atvykti laukiamam 
poetui Juliui Kelerui skaityti 
savo kūrybos, numatyta antroji 

' vakaro programos dalis turėjo 
staiga keistis. Čia nemaža staig
mena buvo Vainio ekspromtu su
organizuotas dabartinių Lietuvos 
poetų eilėraščių skaitymas. Skai
tyta poezija buvo įvairi, įdomiai 
parinkta, ir, nors ir ne visi skai
tytojai profesionalai, poezija buvo 
labai nuoširdžiai perteikta ir su 
įdomumu išklausyta. Girdėjome 
Indrę Čuplinskaitę skaitant iš

Sigitos Juozapavičiūtės ciklo 
„Apie senolį”, Mildą Palubins
kaitę — Tautvidos Marcinkevi
čiūtės „Vabalą”, Harį Subačių — 
Marcelijaus Martinaičio „Prisi
minimus (Vestuvių suknelė)”, 
Aidą Palubinską — Gintaro Pa
tacko „Vesterną”, Vidą Gilvy- 
dienę — Onės Baliukonytės „Jo
nines” ir Audrę Budrytę — 
Kornelijaus Platelio „Kristus, 
kaip šventas Jurgis”. Bet profe
sionalui literatui Vainiui to dar 
buvo negana, jis nutarė patikrinti 
ir mūsų visų literatūrinį bagažą, 
labai sumaniai vadovaudamas 
poezįjos žaidimui. Šis vakaras bu
vo netikėtai maloni staigmena 
visiems, seniems ir jauniems, 
dideliems ir mažiems.

Sekmadienio ryto programoje 
buvo neseniai Lietuvoje mirusio 
Ateitininkų federacijos dvasios 
vado kun. Valdemaro Cukuro pri
siminimas. Minėjimas prasidėjo 
Federacijos vado Juozo Poli
kaičio įvadu, o kun. Cukuro 
nueitą gyvenimo kelią nupasako
jo sesuo Ona Mikailaitė, paly
ginusi jį su gražia pasaka, kuri 
būtinai turi gražiai baigtis. Kaip 
žinoma, kun. Cukuras netikėtai 
mirė tuoj po to, kai buvo au
kojęs Šv. Mišias Vilniaus Ka
tedroje su ėrkivyskupu Audriu 
Bačkiu.

Po pietų ir Šv. Mišių vyko 
svarstybos tema: „Sugrįžimas 
prie klasiko po 35 metų: Juozo 
Girniaus 'Tauta ir tautinė ištiki
mybė’ ”. Svarstyboms vadovavo 
Haris Subačius. Suglaustai 
apžvelgęs knygos pagrindines 
mintis — tautiškumo esmę, pa- 

kimybei išlaikyti — svarstybų 
vadovas aptarė svarstybų temą: 
tautinė gyvastis išeivijoje arba jos 
mirtis. Kiti svarstybų dalyviai 
buvo dr. Augustinas Idzelis, 
Julija Šukytė ir Aidas 
Palubinskas. Augustinas 
apžvelgė knygos sutikimą prieš 
35 metus ir jos svarbą. Kalbėjo 
apie savo patirtį, priklausant 
tautinei visuomenei kosmopoli
tiškai nusiteikusioje amerikie
tiškoje aplinkoje; lietuvybė jam 
yra įsipareigojimas būti lietuviu 
per savo kultūros pažinimą ir 
aktyvų dalyvavimą jos kūryboje. 
Pagrindinė tautos išlaikymo ląs
telė — šeima. Toliau kalbėjusi 
Julija Šukytė aptarė savo as

menišką, lietuvaitės, Kanados 
pilietės, dilemą nepriklauso
mybės siekiančių kvebekiečių 
tarpe. Julija, būdama lietuvaitė, 
iš pradžių pritarė kvebekiečių 
siekiams, ilgainiui apsivylė jų 
aklu savos kultūros iškėlimu į ab
soliuto lygį. Pagal Hario prista
tytas pagrindines knygos mintis, 
Girnius šitokios lietuvybės nepro
pagavo. Girnius rašo, kad kiek
viena tauta yra lygiavertė ir tik 
tautų įvairovėje žmoniškumas 
išsiskleidžia savo pilnatyje, 
įdomiai ir aistringai savo 
pažiūras į jaunimo auklėjimą 
išdėstė Aidas Palubinskas. Pir
miausia viešai išreiškęs savo 
viltis pralenkti dr. Sidrį vaikų 
skaičiumi šeimoj, Aidas sutiko, 
kad lietuvių kalba, tautinio cha
rakterio įdiegimas, tautinės isto
rijos bei kultūrinių laimėjimų 
įsisąmoninimas įgaunamas šei
moje, šeštadieninėse mokyklose, 
vasaros stovyklose bei jaunimo 
organizacijose. Taip pat jis siūlo 
leisti vaikams pasirinkti kaip 
dalyvauti lietuviškoje veikloje, 
patiems pasirenkant lietuvius 
draugus ir lietuviškus susibūri
mus. Svarbu jaunimui ir pake
liauti, susitikti i kitų tautybių 
atstovais ir tek.u būdu pajusti 
savo tapatybę. Vėliau iškilusiose 
diskusijose buvo svarstyta Bažny
čios įtaka tautiškumo išlaikyme, 
kalbos svarba ir galimybės išlai
kyti lietuvybę be lietuvių kalbos 
bei tautinio auklėjimo problemos. 
Popietė tęsėsi pokalbiu organiza
ciniais klausimais, vadovaujant 
dr. Vytautui Vygantui ir dr. 
Audriui Polikaičiui.

Diena baigėsi muzikos vaka
ru su „Dainavos” ansamblio 
vyrų oktetu iš Čikagos, vado
vaujamu Dariaus Polikaičio, ir 
Audrės Budrytės deklamuo
jama Jono Meko ir Vytauto Ma
černio poezija. Pagerbti prieš 100 
metų gimusį kompozitorių Vikto
rą Kazimierą Banaitį Pranas 
Zaranka padainavo tris Banaičio 
harmonizuotas liaudies dainas. 
Nenumatyta programos dalis buvo 
suteikimas „sabbatical leave” dr. 
Algiui Norvilui, kuris išvyksta 
vieneriems metams dėstyti Vil
niaus universitete. Šia proga jam 
buvo padovanota Tauros Unde- 
rienės akvarelė. Nuoširdžiai

(Nukelta j 2 psl.)
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„Apvalaus stalo” 
riteriai
' Pokalbiai su kai kuriais

Lietuvos politikais (4)
RIMA MARIJA GIRNIUVIENĖ

(Tęsinys iš praėjusio 
šeštadienio)

Vytautas Landsbergis 
Tėvynės sąjungos (Lietuvos 
konservatorių) pirmininkas

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Lietuvos spaudoje ir 
žmonėse plačiai kalbama, kad 
dabartinė valdžia yra korum- 
puota (tai parodė ir Jūsų susi
tikimas su Adolfu Šleževičium). 
Ką Jūs manote apie dabartinės 
Lietuvos valdžios korupciją ir ką 
Jūs keistumėte, atėję į valdžią (ne 
Jūs konkrečiai, o Konservatorių 
partija)?

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: Kovai prieš korupciją yra 
įstatyminės priemonės ir, žino
ma, specialūs kovos būdai. Tai 
yra struktūros, valstybinės vyk
domosios valdžios struktūros ko
vai su korupcija — kaip JAV turi 
Federalinį tyrimų biurą ar ką 
nors panašaus, įstatymines prie
mones — valdininkų turto ir pa
jamų deklaravimo įstatymą... 
Kurį, jei mes būtume galėję 
įžvelgti į gana netolimą ateitį, jau 
būtų reikėję priimti dar 1990 
metais, dar turint šiokią tokią 
daugumą Aukščiausiojoje Tary
boje. Kai aš pradėjau kalbėti, kad 
tie reiškiniai grėsmingai plečiasi 
ir deputatai įsivelia į pratur
tėjimą, kurį aš apibūdinau kaip 
„Deputatai lobsta”, išgirdau 
daug pasipiktinimų. Ir mano pa
siūlytas labai paprastas, pro
vizorinis įstatymo projektas, kad 
deputatai deklarutoų savo pa
jamas —jis ir liko tiktai kaip pro
jektas. Ir dabar, esant šiai val
džiai, kuri turi visas valdžios gran
dis savo rankose — gal tik savi
valdybėse truputį pasikeitė padė
tis, tačiau turiu galvoje Prezi
dentą, Vyriausybę ir Seimą — ši
tokio įstatymo nebuvo galima 
priimti. Nors jis buvo paruoštas, 
jis buvo ilgai diskutuojamas, 
visaip redaguojamas ir panašiai, 
paskui priiminėjamas su didžiu
lių pasipriešinimu iš dalies 
LDDP Seimo narių pusės, tačiau 
ne visų, todėl jis buvo net priim
tas 1993 metų pabaigoje. Nors 
tie, kurie labai narsiai priešinosi
— pirmiausia Seimo pirmininko 
pavaduotojas Juozas Bernatonis
— mažų mažiausia bandė išside
rėti bent metus laiko iki įvedi
mo...

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Kokie buvo motyvai?

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: Kad nespėsime pasiruošti ir 
panašiai... Siekė, kad būtų pradė
ta ne nuo 1994 metų, o tik nuo 
1995 metų įgyvendinti šį įstaty
mą. įstatymas buvo priimtas, 
tačiau tada tie, kurie jam prie
šinosi, matyt, paveikė Preziden
tą, ir Prezidentas vetavo — sugrą
žino atgal. Motyvai buvo labai ne
rimti, turbūt, vakariečių akimis, 
net anekdotiški: kad reikalavi
mas, jog būtų deklaruojamas ir 
pareigūnų šeimos narių turtas, pa
žeidžia privataus gyvenimo ne
liečiamybę, ir panašūs argumen
tai... Pavyzdžiui, kad reikala
vimai, keliami valstybės parei
gūnams, prieš juos diskriminuo
ja... Jeigu tokie patys reikalavimai 
tuo pat metu nekeliami kiekvie
nam piliečiui Lietuvoje... Reiškia, 
tai yra diskriminacinis įstaty
mas, kuris skriaudžia valstybės 
pareigūnus... Galima buvo sugal
voti bet kokių pretekstų — svar
bu buvo užkulisinis susitarimas: 
sugrąžinti atgal į Seimą ir tada 
jį atmesti. O ir iki šiol mes to 
įstatymo nežiūrime...

Tiesa, mes jį buvome įrašę į re
ferendumui pateikto didelio, dau

giašakio įstatymo projektą: čia 
žmonės būtų balsavę pakanka
mai dideliu skaičiumi balsuotojų. 
O mūsų referendumo įstatymas 
reikalauja labai didelio balsuo
tojų skaičiaus, nes reikalauja 

I pasisakymo „taip” nuo daugiau 
nei pusės visų galimų balsuo
tojų...

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Ne nuo atėjusiųjų bal
suoti?

VYTAUTAS LANDSBER- 
j GIS: Ne, — nuo visų galimų 
balsuotojų. Skaičiuojant atėju
sius, mes laimėjome referendu- 

I mą. Bet daugiau kaip pusė neatė
jo... Ir pats Prezidentas agitavo 
neiti balsuoti... Bet jeigu būtų 
atėję, tai tas įstatymas būtų 

, buvęs priimtas kartu su kitais. 
Jis buvo įrašytas kaip tas, kurį 
Seimas jau buvo priėmęs ir kurį 
Prezidentui atmetus, galėtų priim
ti tauta referendumu. Bet tauta 
buvo sutrikusi, klaidinama, buvo 
įvairių psichologinių priežasčių, 
kad per mažai žmonių atėjo bal
suoti...

Jeigu mes laimėsime rinkimus 
j ir turėsime daugumą Seime, tai 
vienu iš pirmųjų priimsime šitą 
įstatymą, nes tai yra mūsų pro
graminis dalykas. Jau labai savi
valdybėse, kur mes turime dau
gumą, svarstomi ir priimami įsi
pareigojimai pačių sau — savi
valdybių pareigūnai prisiima 
sprendimus, įpareigojančius juos 
visus deklaruoti savo turtą ir pa
jamas.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Nemaža dalis dabar
tinės valdžios pareigūnų jau yra 
neteisėtai įsigiję turto. Ar bebūtų 
galima dėl to ką nors padaryti?

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: Matote, jeigu pagal 
„Valstybės pareigūnų turto ir 
pajamų deklaravimo įstatymą” — 
tai tas įpareigojimas būtų tik 
valstybės pareigūnams. Jeigu jie, 
pralaimėję rinkimus, nebebus 
valstybės pareigūnai, tai šitas 
įstatymas jų nebeįpareigotų. Gal
būt atsirastų kitų įstatymų... Bet 
kol kas mes perėjome keletą eta
pų, kur iš mūsų pusės buvo siūly
mų kontroliuoti turto šaltinį — 
keičiant talonus į litus arba pri
vatizuojant stambius objektus. 
Tačiau tie pasiūlymai būdavo at
metami.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Kokia Jūsų politika 
žemės ūkio klausimu?

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: Mes įsitikinę, kad Lietuva, 
kaip valstybė, ir jos vyriausybė 
turi remti šeimos ūkį, turi remti 
ūkininkus, kurie Lietuvoje atsi
kuria labai sunkiai, o dažnai yra 
žlugdomi, net ir terorizuojami. 
Turėtų būti kitokia politika: ūki
ninkams turėtų būti teikiama re
ali parama ir apsauga. Parama — 
t.y. žemės grąžinimas, kas buvo 
sustabdyta, iškraipyta, ir labai 
daug žmonių negali atgauti savo 
žemės. Ir žemės grąžinimas ne tik 
tam, iš kurio žemė buvo atimta — 
juk grįžta iš Sibiro jo vaikai, vai
kaičiai... Ir dar — kad jiems pa
galba būtų teikiama lengvatinė 
mis sąlygomis duodamais kredi
tais — nes Lietuvoje ūkininkams 
iš bankų kreditai buvo siūlomi už 
nežmoniškus procentus. Tokie 
procentai tiesiog žlugdė ūkinin
ką. Kada Vyriausybė negaran
tavo jam nieko, nei jo derliaus 
surinkimo, nei kainų, kuriomis 
bus superkamas jo derlius. Ta laz
da, kurią aš pavadinčiau ideolo
giniu nepalankumu ūkininkams, 
nes Šleževičiaus vyriausybė visą 
laiką šaukė, kad reikia remti 
bendrovės — šitaip pavadinusi 
„kolchozų” liekaną, truputį

Vytautas Landsbergis Čikagoje Jono Kuprio nuotrauka

kitaip tvarkomą ir vis tebeban- 
krutuojančią... Bet jie daug pas
tangų deda kišti pinigus iš vals
tybės biudžeto... O ūkininkai yra 
mažų mažiausiai neremiami.

Bet štai lazda atsisuko kitu 
galu, kai ūkininkai jau pirmais 
metais po Seimo rinkimų, nepai
sant visų rinkiminių šauksmų, 
kad „dėl buvusio Sąjūdžio 
politikos Lietuvos laukia badas”, 
ūkininkai užaugino tiek derliaus, 
kad Vyriausybė negalėjo jo nei 
supirkti, nei sukrauti. Ir tas 

■ tęsėsi ir toliau: praėjusiais metais 
[1994] Šleževičiaus vyriausybė 

1 taip pat buvo nepasiruošusi su
pirkti grūdus, ir ūkininkai parda
vė juos visokiems pirkliams, išve- 
žantiems į užsienį... už žymiai 
didesnę kainą, kurią siūlė Vy
riausybė (nes Vyriausybė siūlė 
labai mažą kainą). O po to, kai 
Lietuvoje pritrūko grūdų duonai, 
ta pati Vyriausybė pirko iš užsie
nio ir mokėdama žymiai daugiau, 
negu gavo Lietuvos ūkininkai, 
grūdus parduodami rudenį. Reiš
kia nebuvo nei paremiami Lietu
vos ūkininkai, ir buvo žlugdomas 
pats Valstybės biudžetas, vals
tybei padaryti nuostoliai, pa
remti, be abejo, buvo užsieniečiai. 
Bet už tokią politiką Lietuvoje 
niekas neatsako.

1 Žinoma, mūsų politika būtų vi
siškai kitokia: prioritetas yra 
ūkininkai ir šeimos ūkiai. Tai 
reiškia ir žmonių tikrą sugrįžimą 
—jis buvo prasidėjęs — sugrįžimą 
į kaimą (tų, kurie buvo išvaryti 
iš kaimo) ir jaunų šeimų atsiradi
mą kaime. O tai reiškia ir visos 
infrastruktūros — mokyklų, pra
dinių mokyklų ir normalaus žmo
nių gyvenimo kaime atkūrimą. 
Pradiniame laikotarpyje — ir 
daugiau darbo vietų. Ateityje pa
sidarytų kaip išsivysčiusiose
valstybėse, kur žemės ūkyje dir
ba nedidelis procentas žmonių. 
Bet Lietuvoje sovietmečiu buvo 
pasidarę taip, kad žemės ūkyje 
buvo likę tik seni žmonės... Ir der
liui nuimti kiekvieneriais metais 
veždavo studentus... Ir kiek
vieneriais metais kolūkių skolos 
būdavo nurašomos Valstybės biu
džeto sąskaita vien tik tam, kad 
socializmas toliau gyvuotų... Su
prantama, jog tai negalėjo tęstis, 
įvyko ir toliau vyksta perėjimas 
į rinkos ūkininkavimą ir nuosa
vybės pagrindu besiformuojantį 
ūkininkavimą. Tai yra pagrindi
niai dalykai, ir jiems kenkti — tik 
laiko gaišinimas ir žmonių kanki
nimas. Tai aš visada siūlau, kad 
Vyriausybė persiorientuotų... 
Jeigu ji to nepadarys, tai gal 
persiorientuos rinkimai?...

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Kokia būtų Jūsų prezi
dentinė koncepcija? Man, dabar 
lankantis Lietuvoje ir kalbantis 
su dešiniosiomis partijomis, 
susidarė įspūdis, kad realiausi 
kandidatai — Jūs ir Valdas 
Adamkus.

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: Aš nežinau, kaip bus. 
Matyt, kad yra prasidėję tam 
tikri zondavimai, bet kol kas tik 
vienos kandidatūros zondavimai.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Kurios?

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: Adamkaus. Apie jį pradėta 
rašyti būtent šituo aspektu. Aš 
manau, kad mes pamatysime — 
tam yra pakankamai daug laiko 
— kaip seksis šita prezidentinė 
kampanija.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Tai dar toli?

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: Ne taip toli, nes apskritai 
rinkiminė kampanija turbūt neiš
vengs to, kad kartu su Seimo rin
kimų klausimais būtų painiojami 
dar žymiai toliau esantys Prezi
dento rinkimų klausimai. Gal 
kas nors ir tyčia stengsis tai 
sumaišyti. Galbūt ir tas inicia- 
vimas — tų lyg ir debatų dėl pre
zidento jau dabar — yra faktiškai 
apgalvotas — kad nukreiptų žmo
nių dėmesį nuo svarbiausio poli
tinio uždavinio ir įvykio — t.y. 
Seimo rinkimų. Jeigu visi ginčy
sis ir susipeš dėl Prezidento kan
didatūros jau dabar, tai labai 
sudrums vandenį ten, kur turėtų 
būti labai aišku, einant į Seimo 
rinkimus; už kokią politinę prog
ramą jau dabar reikia pasisakyti. 
O kandidatai į Prezidentus tai 
dar suspės pasirodyti.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Ar Jūs už dešiniųjų 
partijų koaliciją, ar už bendra
darbiavimą, einant į rinkimus?

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: Būtų gerai, jei tos dvi 
sąvokos savo turiniu mažai te- 
siskirtų. Mes esam kvietę į 
plačias koalicijas — ir tada, kai 

Vytautas Landsbergis Čikagos Jaunimo centre, pačioje dešinėje — JAV LB krašto valdybos pirmi
ninke Regina Narušiene. Jono Kuprio nuotrauka

ėjome į Seimo rinkimus (tada dar 
nebuvo Tėvynės sąjungos, buvo 
vadinamoji Sąjūdžio koalicija). Ir 
buvo daug balsų, labai sunerimu
sių ir raginančių, kad komunistų 
grįžimo pavojaus akivaizdoje 
reikia vienytis į vieną koaliciją. 
Bet arba tie balsai buvo senų ko
votojų, arba idealistų, siūlančių, 
kad reikia ką nors pasiūlyti. Tai
gi ėjome į rinkimus, tikėdamiesi, 
kad bus jau bent ne daugiau kaip 
du sąrašai. Ir ne visai pavyko 
išvengti konkurencijos, nors dėl 
to buvom susitarę. Ir buvo pasiža
dėta išankstinė koalicija, kurią 
mes paskui Seime įvykdėme, nors 
atėjome į Seimą su tam tikrais 
susiskaldymo nuostoliais. Trečia
sis mūsų sąrašas neperžengė bar
jero. O, sudėjus visas smulkias 
nekomunistines partijas, organi
zacijas, laikinus (tik rinkimams 
sudarytus) susivienijimus, mes, 
ta pusė — t.y. ne LDDP pusė — 
praradome apie 15% balsų. Tų 
žmonių, kurie atėjo ir balsavo, bet 
tie balsai nedavė vietų dešinei 
pusei, o jie buvo padalinti tarp 
daugiausia gavusios LDDP ir jau 
pavieniui mažiau gavusių kitų 
partijų bei frakcijų. Ir, reiškia, iš 
tų 15% vėl didelį gabalą nusinešė 
LDDP, nors tie žmonės už juos ne
balsavo, ir tokiu būdu LDDP ga
vo vienpartinę daugumą. Iš to 
reikėtų pasimokyti.

Bet — nebuvo pakankamai pa
simokyta: einant į savivaldybių 
rinkimus, jau egzistuojanti por
tatyvinė Sąjunga — Lietuvos 
Konservatoriai — mes kvietėme 
net kuo platesnę koaliciją — ir 
tiktai su mūsų sąjungininkais 
Seime, su kuriais esame sudarę 
Tėvynės — Santaros opoziciją, bet 
būtume priėmę ir Centro kandi
datus, ir socialdemokratus — ne

I buvo jokio apribojimo tada. Bet 
nesulaukėme sutikimo jungtis į 
tokią plačią anti-LDDP koaliciją. 
Ir todėl šiek tiek procentų vėlgi 
buvo prarasta — ne tiek daug, 
kaip tada, dabar LDDP pralaimė
jimas buvo labai didelis, — tačiau 
galėjome turėti dar šiek tiek 
stipresnes pozicijas.

Dabar einant į Seimo rinkimus, 
bandysime kalbėti ir apie gali
mybę sudaryti priešrinkimines 
koalicijas. Daug vilčių aš neturiu, 
bet manau, kad susitarsime (kaip 
ir iki šiol), kad po rinkimų su
darome koaliciją. Turime būtinai 
siekti, kad LDDP niekada jau 
neturėtų vienpartinės daugu
mos... Žalos labai daug padaryta 
— žmonių dvasiai, nuotaikai ir 
Lietuvos įvaizdžiui, pasitikė
jimui... Jau nekalbant apie so
cialinę - ekonominę pusę, korup
ciją — grobstymą valstybės turto 
ir t.t. Bet man kai kada norisi 
apie tai kalbėti ir kitu aspektu...

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Būtent?

VYTAUTAS LANDSBER
GIS: Būtent — apie ateities 
matymą su viltimi... ar — prara- 
dimą vilties... Pasitikėjimą — nes 
viską atlaikysime, ištversime,
kursime Lietuvą, gerą jos pilie
čiams, jos žmonėms. Arba — 
nusivylimą ir atsiribojimą — tai 
yra labai blogai. To tikėjimo 
ateitimi žmonėse sunaikinimas — 
galbūt didžiausia LDDP kaltė... 
Žinoma — ir pačių žmonių klaidos 
pasekmė... Paskutinį sakinį gali
ma būtų patikslinti, kad visiems 
būtų aišku, kas yra žmonių klai
dos pasekmė: tai yra 1992 metų 
Seimo rinkimų klaidos pasekmė..

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Dėkoju Jums už pokalbį, 
profesoriau Landsbergį.

Rimantas Smetona, 
Tautininkų sąjungos 

pirmininkas

RIMA MARIJA GIRNIU- 
l VIENĖ: Kokie esminiai Tauti
ninkų partijos bruožai? Kaip 
trumpai galėtumėte juos sufor
muluoti?

RIMANTAS SMETONA: Na, 
1 trumpai — labai sunku, kaip ir 
viskas. Kaip ir kitos normalios 
rimtos Lietuvos partijos, turime 
rūpintis labai plačiu spektru, pla
čiu problemų ratu, svarbiu tau
tai, visuomenei, valstybei. Bet 
visgi tautininkai turi kai kurių 
skirtumų, sakyčiau, netgi esmi
nių skirtumų. Ir galbūt pirmasis 
skirtumas būtų tai, kad mes pa
brėžiame, iškeliame į pirmą 
planą tautos reikšmę, tautos in
teresus; ir galbūt galėtume taip 
pasakyti, kad mes visus spren
dimus, pasiūlymus sveriame tau
tos interesų matu; ar tai nau
dinga tautai, lietuvių tautai? Tai 
— pirmasis skirtumas.

Toliau, lyginant save su kito
mis partijomis, išdrįsčiau pasaky
ti, kad mes tvirčiau, aiškiau 
kalbame apie tvarkos Lietuvoje

Ateitininkų 
studijų dienos 
„Dainavoje”

(Atkelta iš 1 psl.)

palinkėta Algiui laimingos ke
lionės ir darbingų metų, lau
kiame jo ir vėl Dainavoje. Visai 
programai grakščiai vadovavo 
Rima Polikaitytė.

Pirmadienį po Šv. Mišių ir 
pusryčių beliko tik atsisveikinti 
su draugais ir palinkėti vieni 
kitiems kitais metais ir vėl susi
tikti Dainavoje.

Grįžus namo, mintyse peržiū
rint šias kelias dienas, vienas iš 
maloniausių įspūdžių tai Daina
voje augusios kartos gausus ir 
aktyvus dalyvavimas tiek su pa
skaitomis ir programomis, tiek 
auditorijoje. Kažin kiek šitų 
jaunų, gabių žmonių, ir prie di
džiausių pastangų šeimose, maty
tume lietuvių tarpe, jei ne Dai
nava. Lenkiame galvas Dainavos 
„Tėvams” dr. Adolfui ir Jadvygai 
Damušiams, kurie „pagimdė” 
Dainavos idėją, ją atkakliai 
puoselėjo, brandino, ir įgyven
dino. Jų kūdikiu galime visi di
džiuotis.

reikalingumą ir būtinumą. Apie 
drausmės, atsakomybės bū
tinumą. Ir čia turime galvoje 
atsakomybės reikalavimą iš pilie
čių, ypač — iš tarnautojų, valdi
ninkų. Taigi manau, kad tuo ir 
skiriamės šiek tiek nuo kitų ar
ba ryškesni esame.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Kaip Tautininkai žiūri 
į valdininkų pajamų deklara
vimą? Jeigu Jūs ateitumėte į val
džią, ar įmanoma būtų ratą 
pasukti atgal ir atšaukti netei
singai įvykdytą privatizaciją ir 
panašiai?

RIMANTAS SMETONA: Čia 
jau du klausimai drauge. Galvo
jame, kad ne tik aukščiausių val
dininkų turėtų būti dekla
ruojamos ir rodomos pajamos — 
turbūt tai turėtų liesti visus vals
tybės tarnautojus. Visuomenė 
turi tai žinoti, ir tas žinojimas 
valdininkus sudrausmintų. Mat 
pas mus dabar korupcija ir papir
kinėjimas pasiekė tokį lygį, kad 
gresia valstybės pamatams, vals
tybės ateičiai. Ir pajamų deklara
vimas yra viena iš svarbiausių 
priemonių, stabdant šitą blogį. 
Kitas klausimas — ar atsukti 
galime atgal ratą...

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Jeigu neteisingų įsta
tymų pagrindu privatizuotos įmo
nės, fabrikai ir panašiai?

RIMANTAS SMETONA: Ar 
galima juos [tuos įstatymus] 
pakeisti? Taip. Manau, kad taip. 
Lietuvoje yra tiek daug padaryta 
neteisingų sprendimų... Čia vėlgi 
klausimas: teisingi ar teisėti? 
Manau, kad jų nemaža padaryta, 
taipgi pažeidžiant galiojusius 
įstatymus. Tokius sprendimus 
reikėtų atšaukti, juos pakeisti. Ir 
dėl neteisėtai privatizuotų 
objektų — reikėtų sugrįžti prie tų 
klausimų.

Bet aš maža turiu vilties, kad 
tam kada nors bus galimybės, nes 
kuo toliau, tuo „virvių galai vis 
giliau vandeny” ir tuo sunkiau 
bus atrinkti, kas yra kas, kas 
kaltas, kas kam priklausė... Ka
dangi savininkai daug kur pasi
keitė ne vieną kartą, ir tai 
daroma sąmoningai — slepiant 
pėdsakus. Todėl čia galima mo
suoti tuo kardu gan drąsiai, bet 
iš tiesų tą padaryti būtų labai 
sunku.

RIMA MARIJA GIRNIU
VIENĖ: Kam Jūs teikiate pirme
nybę — socialinei lygybei ar 
socialiniam teisingumui?

RIMANTAS SMETONA: So
cialiniam teisingumui. Tauti
ninkams tai labai būdinga; 
manau — natūralu. Prieškario 
Lietuvoje tautininkai jau buvo 
pradėję eiti tuo keliu. Ir mūsų 
sąjungos paskutinysis pirmi-

(Nukelta į 3 psl.)
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Algimanto Žiziūno nuotrauka „Lietuva”.

Dvidešimt penktoji kasmetinė Lietuvių foto
grafijos paroda šį rudenį vyks nuo spalio 25 iki 
lapkričio 3 dienos. Šios sukaktuvinės parodos 
tema: „Istoriniai paminklai ir pastatai”. Tai

žymesnių Lietuvos ar kitų šalių paminklų ir pa
statų nuotraukos — tiek reportažinės, tiek ir inter
pretaciniai bei estetinius elementus pabrėžiantys 
vaizdai.

Pokalbiai su Lietuvos politikais
(Atkelta iš 2 psl.)

ninkas dr. Domas Česevičius, žy
mus ekonomistas, būtent ir 
skelbė šitas idėjas: socialinės rin
kos, socialinio teisingumo; ir Tau
tininkų ekonominė politika buvo 
kreipiama ta linkme.

Todėl mes nestovime tuščioje 
vietoje, mes ir šiandien 
pasisakome už socialinės rinkos 
ekonomiką, kuri turbūt labiau
siai suteikia galimybes įgy
vendinti socialinį teisingumą. 
Manau, kad tai yra vienas iš 
svarbiausių dalykų, nes tai, kas 
dabar yra Lietuvoje — tai yra 
priešingybė tam, ką mes kal
bame. Kada skirtumas tarp 
žmonių gaunamų pajamų pasie
kia 12-14 kartų — tai jau yra 
grėsminga, tai gresia socialine 
įtampa socialiniais neramumais, 
visuomenės susipriešinimu. O 
socialinis teisingumas — tai ne 
lygiava, jokiu būdu. Bet visiems 
piliečiams turi būti suteikta gali
mybė užsidirbti.

RIMA MARIJA GIRNIU- 
VIENĖ: Koks Jūsų požiūris į 
santykius su Rusįja? Visgi tai yra 
vienas labiausiai įtemptų klausi
mų Lietuvai, visoms Baltijoms 
šalims ir net pačiai Rusijai tur
būt.

RIMANTAS SMETONA: Mes 
niekur nepabėgsime nuo Rusijos, 
nuo šito didelio, grėsmingo, atne- 
šusio mums labai daug nelaimių 
kaimyno. Ir čia negausios tautos, 
mažos valstybės problema ir 
rūpestis — sugebėti sugyventi su 
tuo kaimynu; sugebėti gyventi 
taip, kad jis negrasintų, kad jis 
nenorėtų okupuoti. Manau, kad 
šiandieną, o ir artimoj (o gal — 
tolimoj) ateity yra du keliai nuo 
to apsisaugoti: vienas — įsijun
gimas į saugumo struktūras, visų 
pirma — į NATO (mes nemano
me, kad mums saugumo garan
tijas gali suteikti Europos Sąjun
ga, nors daugelis Lietuvoje mano 
kitaip). Taigi — tik NATO. Ir 
reikia lietuvių abipus Atlanto pa
stangų, kad Lietuva būtų į Šiau
rės Atlanto sutarties organizaciją 
įjungta. Kita dalis — ekonominis 
savarankiškumas.

RIMA MARIJA GIRNIU- 
VIENE: Nepriklausymas nuo 
Rusijos?

RIMANTAS SMETONA: 
Taip. Aš drįsčiau pasakyti, kad 
vyksta Lietuvos okupacija šian
dieną — tai ekonominė okupacįja. 
Rusija žingsnis po žingsnio įsi
brauna į Lietuvos ekonomine 
erdvę (ji turi daug galimybių — 
mūsų įstatymai, mūsų valdi
ninkai yra tam pakankamai pa
lankūs) — ir tai, mano supratimu, 
yra labai grėsminga: po ekonomi-

nės okupacijos ateis ekonominė dūrio jėgų. Dideli blokai, kurie po 
aneksija, ir mes pasijusime to, be abejonės sudarytų koaliciją, 
paralyžuoti... ekonomiškai. Štai I bet kurie taip pat kovotų prieš
— ir apie tai reikia galvoti, ne 
vien tik apie tankus ir lėktuvus. 
Reikia galvoti ir apie Rusijos gali
mybę mus ekonomiškai pajungti 
sau... Ir reikia atitinkamai tam 
priešintis.

RIMA MARIJA GIRNIU- 
VIENĖ: Kokia prezidento kon
cepcija? Ar partįja yra nuspren
dusi, kokią kandidatūrą remtų 
rinkimuose?

RIMANTAS SMETONA: Mes 
visuomet pasisakėme už stiprų 
prezidentą, stiprią vykdomąją 
valdžią — tai Tautininkams yra 
tradiciška. Mes pasisakome už 
visos tautos renkamą prezidentą
— kad prezidentas turėtų didelius 
įgaliojimus. Tai pati svarbiausia 
valstybės institucija. Mes 
manome, kad prezidento rinki
mai — jei viskas eis normaliai, 
pagal Konstituciją — įvyks 1998 
metų pavasarį, taigi — dar tolo
kai, ir mes nelinkę dabar apie tai 
kalbėti.

Dabar reikia galvoti, kalbėti ir 
veikti dėl Seimo rinkimų, kurie 
vyks, galima sakyti, rytoj! Ir 
visas jėgas reikia skirti būtent ši
tam tikslui. Seimo rinkimai, jų 
rezultatas ilgam nulems Lietuvos 
likimą. Ir visas jėgas reikia su
telkti šitam tikslui.

RIMA MARIJA GIRNIU- 
VIENĖ: Kaip Jūs manote, ei
nant į Seimo rinkimus, elgtis su 
kitomis partijomis — kairiosiomis 
ir dešiniosiomis?

RIMANTAS SMETONA: 
Pagarbiai!..

RIMA MARIJA GIRNIU- 
VIENĖ: Tikiu... bet aš ne to 
klausiau: ar Jūs jaučiatės tokie 
stiprūs, kad vieni eisite į rin
kimus, ar manote, kad bus rei
kalinga koalicija ar bent jau 
bendradarbiavimas?

RIMANTAS SMETONA: Tai, 
ką pasakysiu, jokiu būdu nebus 
galutinis partijos sprendimas — 
jis, be jokios abejonės, dar keisis, 
bet apie kai ką jau galima kal
bėti. Mes būtume linkę, siek- 
ktume, kad būtų sudarytas kuo 
platesnis opozicinių partijų 
blokas; ir kad jis būtų nukreiptas 
pergalei prieš LDDP — tai yra 
pagrindinis, svarbiausias darbas. 
Kiek tai realu, kiek galima 
tikėtis, kad taip įvyks? Mažai. 
Žiūrint į šiandienos partijų tarpu
savio santykius, mažoka turiu 
vilties, kad galima būtų sutelkti 
visas partijas į vieną stiprų 
kumštį tam konkrečiam laimė
jimui. Taigi tuomet — du blokai. 
Sakykim, Konservatorių, kurie 
visai dešinėje, ir kitų — labiau vi-

LDD partiją ir ją įveiktų. Kiek 
galimybių yra tokiam variantui
— dabar dar sunku pasakyti, bet, 
kartoju, mes to sieksime. Tačiau 
reikia ruoštis ir blogiausiam 
atvejui — kad gali tekti vieniems 
eiti į rinkimus. Mes ruošiamės ir 
tam atvejui, vadinasi, mes turime 
būti pakankamai stiprūs kovoti 
ir laimėti, savarankiškai, jeigu 
būtume vieni, ir atskirose apy
gardose, ir iškeldami kandidatų 
SQI*£l§Q

RIMA MARIJA GIRNIU- 
VIENĖ: Kiek Jūs turite narių 
Lietuvoje?

RIMANTAS SMETONA: 
Šiuo metu jau artėjame prie trijų 
tūkstančių. Žinoma, lyginant su 
tomis partijomis, kurios turi na
rių daugiau kaip dešimt tūks
tančių, tai atrodytų nedaug.

RIMA MARIJA GIRNIU- 
VIENĖ: Ar liko kas nepasakyta, 
ką norėtumėte pasakyti?

RIMANTAS SMETONA: 
Tautininkų sąjungos skiriamasis 
bruožas yra tas, kad mūsų nariais 
gali būti ir turi būti lietuviai, 
lietuvių kilmės asmenys, taip 
sakykime, šiek tiek švelniau. Ir 
susilaukiame — ypač pradžioje, 
mums atsikūrus, susilauk
davome — daug, vadinkime, prie
kaištų ar įtarimų, kad čia gal ne
gerai, nacionalizmas čia ir t.t. bei 
kiti keiksmažodžiai; bet mes 
manome, kad mūsų tauta yra ne
gausi, mes esame apsuptyje, ir 
gali, ir turi būti Lietuvoje parti
ja, kuri rūpintųsi lietuvių tautos 
interesais, lietuvių tautos 
reikalais. Ar tai nesuderinama su 
pagarba kitoms tautoms? Jokiu 
būdu! Mes manome, kad kitų 
tautų žmonės, Lietuvos respub
likos — mūsų valstybės piliečiai, 
kurie gyvena Lietuvoje, kurie yra 
lojalūs piliečiai, — jie gali čia 
gyventi, dirbti, gali turėti 
galimybę tenkinti savo tautinius
— kultūrinius poreikius, saky
kime, ir savo kalba kalbėti, 
mokytis, bet vis dėlto... ir jų 
likimas, jų ateitis, jų gerovė pri
klauso nuo lietuvių tautos gero
vės: jeigu lietuvių tautai, lie
tuviams, bus sudarytos geros 
sąlygos gyventi, tai ir jie, 
kitataučiai, gerai gyvens... jeigu 
jau tas rūpi jiems... Dar kartą 
kartoju: lietuvių tautos interesai 
mums yra svarbiausi, ir tokia 
partija turi būti Lietuvoje, ir mes 
esame, buvome ir būsime!..

RIMA MARIJA GIRNIU- 
VIENĖ: Dėkui. Sėkmės.

(Tęsinys ateinantį' 
šeštadienį)

Rabindranath Tagore (1861-1941)

IŠ „PAKLYDUSIŲ PAUKŠČIŲ”
I

Paklydę vasaros paukščiai atlekia prie mano lango, 
pagieda ir nulekia.

Ir geltoni rudenio lapai, be giesmių, skrąjoja 
ir krinta žemėn dejuodami.

II

Aš sėdžiu prie savo lango šį rytą, kur pasaulis lyg 
praeivis stabteli valandėlei, linkteli man ir nueina.

III

Rūpestis nurimo mano širdy lyg vakarais tylinčiuos 
medžiuos.

IV

„Kokia tavo kalba, o jūra?”
„Amžino klausimo kalba”.

„Kokia kalba tavo atsakymas, o dangau?”
„Amžinos tylos kalba.”

V

Mano norai kaip kvailiai, jie šūkauja tau giedant, 
mano Mokytojau.
Leisk man klausytis.

VI

Šviesa, kuri žaidžia, lyg mažas vaikas, tarp žalių 
lapų smagiai, nė nežino, kad žmogus gali meluoti.

VII

O Groži, susirask save meilėje, ne veidrodžio meilikavime.

VIII

Mano širdis plaka savo vilnim pasaulio pakrantėje 
ir palieka ten savo parašą su ašarom ir žodžiais: 
„Aš mylėjau tave”.

IX

Moterie, kai tu triūsi namų apyvokos reikalais, tavo 
sąnariai gieda lyg kalnų upelis tarp savo akmenėlių.

X

Fontanas kalba: „Aš giedu savo giesmę, kai turiu savo 
laisvę”.

XI

Tavo brangumynas virto dulkėm, ir tai reiškia, kad Dievo 
dulkė vertesnė už tavo brangumyną.

XII

Mes priartėjam prie to, kas didu, kai esame didūs 
nusižemindami.

XIII

Skaistybė yra turtas, sukrautas meilės pertekliaus.

XIV

Kiekvienas kūdikis ateina su žinia, kad Dievas nėra 
apsivylęs žmogum.

XV

Naktis bučiuoja pavargusią dieną, šnabždėdama jai į 
ausi: „Aš esu mirtis, tavo motina. Aš iš naujo tave pa
gimdysiu”.

XXVI

Ne kūjo dūžiai, bet vandens šokio daina padaro 
akmenėlius apvalius.

XVII

Bitės čiulpia medų iš gėlių ir niūniuoja padėką 
nulėkdamas.' ~''J " "

Putli peteliškė įsitikinus, kad gėlės turi jai 
dėkoti.

XVIII
■ r

„Aš netekau savo rasos lašo”; skundėsi gėlė rytmečio 
dangui, netekusiam visų savo žvaigždžių.

■ . < . sisųj ui
XIX
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Žmogus yra blogesnis už gyvuli, kai pavirsta gyvuliu.
”■ ri.v • e :,»I 1
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Pro visų daiktų liūdėsi aš girdžiu Amžinosios Motinos 
niūniavimą.

XX

XXI

»t

■ r<: *

Susitikimo lempa dega ilgai; ji greit užgęsta 
atsisveikinant.

XXII
, . ■. S •’U. ■ t' b-

Tebūnie laimingi pasirinkę fejerverkų gyvenimą. 
Mano širdis ilgis tavo žvaigždžių, mano Dieve.
( ■ •

XXIII

Žmogaus istorija kantriai laukia įžeisto žmogaus 
triumfo.

XXIV r|

t

Toks tesie paskutinis mano žodis, kad aš pasitikiu 
tavo meile. ~ .

Vertė ALFONSAS TYRUOLIS.

Rabindranath Tagore (1861-1941), žymusis indų poetas, filo
sofas, pedagogas, Nobelio premijos laureatas, rašė gamtai artimą, 
mistiškai religinę poeziją, lyriškai romantines Lei simbolines dramas, 
romanus. Iš viso parašė apie du šimtus knygų. Žymus Rytų-Vakarų 

, ryšių tarpininkas, savo raštais skelbęs humanistinį etosą ir socialinį 
taikingumą. Kai kas iš jo knygų buvo išversta į lietuvių kalbą dar 
prieš Antrąjį pasaulinį karą. — A.T.

ttJ i 
ilfjtJi 
m /J 
i fffC 
lįyli

r



JSTr. 195(33) - psl. 4 DRAUGAS - MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA- Šeštadienis, 1996 m. spalio mėn. 5 d.

Tebedainuoja partizanai...
MARIJA REMIENĖ

Lietuvos partizanų globos fon
das, įsteigtas 1995 metų birželio 
mėnesį prie JAV LB Socialinių 
reikalų tarybos ir sudaręs 
specialų komitetą, bendradar
biauja su Lietuvos partizanų 
sąjunga. Šio globos komiteto 
tikslai yra rinkti aukas išliku
sioms Lietuvos partizanams šelp
ti, ypač sergantiems, invalidams, 
suluošintiems. Tai žmonės, kurie 
miškuose kovojo už tėvynę, už 
jos laisvę. Daug partizanų žuvo. 
Tie, kurie išliko, grįžo namo iš 
Sibiro, bet Lietuvoje jų niekas 
nepasitiko. Jie ir dabar apleisti, 
nereikalingi, o jų pensijos nuver
tintos.

Lietuvos partizanų komitetas 
Čikagoje įvairiais būdais 
stengiasi rinkti aukas ir paleng
vinti išlikusių partizanų sunkią 
dalią. Spalio 15 d. komitetas atsi- 
kviečia dainuojančių penkių vyrų 
grupę, kurie JAV ir Kanadoje 
atliks serįją koncertų. Daina 
buvo jų protestas miškuose, trem
tyje ir tardymų izoliatoriuose. 
Nors jie yra jau brandaus am
žiaus, dainuoja jie dar ir dabar.

Šių koncertų organizatorius ir 
vadovas yra partizanas Vytautas 
Balsys, „Uosis”. Partizanavo 
ketverius metus Tauro apy
gardoje, Geležinio Vilko ir Biru
tės rinktinėse, tris kartus sužeis
tas, dalyvavo Žiemelio, Kluoniš- 
kio kautynėse, sužeistas pakliu
vo priešui į rankas. Buvo nuteis
tas 25 metams ir 15 metų trem
ties. Išbuvo Norilsko, Džeskaz- 
gano sovietiniuose lageriuose 19 
metų. Partizanas Balsys 1995 
metų kovo mėnesį buvo vienas iš 
„Šilo” dainos vieneto narių, kurie 
lankėsi Amerikoje. Partizana
vimo metai, Sibiro kalėjimai ir 
sunkus buitinis gyvenimas, su
grįžus į Lietuvą, nepalaužė jo jau
nystės idealų. Šalia tarnybos, yra 
partizanų sąjungos tarybos narys 
ir aktyvus „Tremtinio” choro na
rys.

— Mielos Vytautai, žinau, kad 
Jums teko atsakomybė suor
ganizuoti vyrų kvartetą šiems kon
certams Amerikoje. Kaip Jums 
sekėsi ir kas sudaro tą kvartetą? 
Ar jis suorganizuotas tik šiai iš
vykai, o gal jis pasiliks ir sugrį
žus i Kauną?

— Būdamas „Šilo” ansamblio 
dalyviu ir visų išvykų — koncer
tų liudininkas, niekad savo gyve
nime nepamiršiu tų nuoširdžių 
šiltų tautiečių, kurie mus supra
to, globojo ir apdovanojo. Tiesa, 
mūsų koncertai nebuvo aukšto ly
gio, bet mus įvertinote ir stipri
note, gausiai koncertuose daly
vaudami. Organizuojant naują 
kvartetą „Girių aidas” trokštu, 
kad jis būtų daugiau muzikalus 
ir drausmingesnis. Repetuojame 
ir dainuojame. Mūsų kvartetas su 
solistu Vincentu Kupriu koncer
tuojame įvairių švenčių ren
giniuose ne tik Kaune, bet iš
vykstame ir į kitus miestus bei 
rąjonus.

Kvartetą sudaro: partizanas 
Antanas Lukša —, Arūnas”, poli

Sibire taip dabar atrodo vieno koncentracijos lagerio buvęs sargybinio bokštas.

„Girių aido” dainininkai: pirmoje eilėje — Vytautas Balsys, Antanas Paulavičius, Vladas Šiukšta, 
antroje eilėje — Antanas Lukša ir operos solistas Vincentas Kuprys.

tinis kalinys, legendarinio parti
zano Juozo Lukšos — .„Dauman
to” brolis; tremtinys Antanas 
Paulavičius, muzikas, kompozi
torius, penkių knygų autorius, 
Kauno Tremtinių choro vadovas; 
politinis kalinys Vladas Šiukšta, 
muzikas, Jonavos Tremtinių cho
ro vadovas.

— Ką Jūs norėtumėt mums 
pasakyti prieš atvykstant į Ameri
ką?

— Mano ir visų mūsų „Girių 
aido” penketuko troškimas yra, 
kad mes Jūsų neapviltume. Mū
sų sužalotam ir iškreiptam 
gyvenimui bus didelė prošvaistė 
ir atgaiva. Jaučiame pagarbą ir 
padėką už pakvietimą globos 
komitetui ir ypač Marijai Reinie
nei už pasiaukojimą ir suge
bėjimą organizuoti didžius dar
bus.

♦ ♦ ♦

Užkalbiname muziką Vladą 
Šiukštą, Jonavos tremtinių 
sąjungos choro vadovą.

— Dar nedaug užjūrio lietuvių 
žino apie buvusių partizanų — 
tremtinių veiklą dabartinėje 
Lietuvoje. Žinome, kad daug 
jaunystės metų nusinešė laikas ir 
sunki tremtis, o Jūs mokate 
juoktis ir dainuoti. Iš kur semia
tės energijos rūpintis kasdienine 
buitimi ir dar vadovauti chorui? 
Gal galite pasisakyti kiek apie 
save?

— Esu politinis kalinys, II 
grupės lagerių invalidas. Gimiau 
ir augau Kauno priemiestyje 
Aukštojoje Panemunėje. Vaikys
tėje gėrėjausi Karo mokyklos 
kariūnų dainomis. Buvau bažny
tinio choro dalyvis. Turėdamas 
16 metų, buvau areštuotas ir iš
vežtas į Šiaurę. Tačiau su daina 
nesiskyriau nei šaltuose vago
nuose, nei būdamas alkanas lage
riuose ir tremtyje. Daug jaunys
tės metų nusinešė laikas ir sunki 
tremtis. Grįžau į Tėvynę su
laukęs 28 metų amžiaus. Didelių 

mokslų pasiekti neleido, bet 
galėjau dainuoti ir groti. Jau sep
tynerius metus vadovauju Jona
vos politinių kalinių-tremtinių 
chorui. Darbas su choru teikia 
man energijos ir dvasinės atgai 
vos. Visi tautiniai minėjimai Jo
navoj neapsieina be mano vado
vaujamo choro, kviečiami esam ir 
kitur. Tikiu, kad iki paskutinio 
atodūsio būsiu su daina. Kaip ir 
visų politinių kalinių biografijos 
nekasdieniškos — be ordinų, be 
didesnių pensijų.

* * *

Kauno „Tremtinio” choro diri
gentas Antanas Paulavičius 
yra muzikas, kompozitorius ir 
penkių knygų autorius. Buvęs 
Sibiro tremtinys, daug iškentėjęs 
kalėjimuose ir lageriuose, išėjęs 
į laisvę, ir Lietuvai atgavus 
Nepriklausomybę, suorganizavo 
tremtinių chorą, važinėja koncer
tuodamas po Lietuvą. Muzikas 
Antanas Paulavičius kilęs iš 
Anykščių.

— Gerbiamas maestro — ne
seniai išleidote Sibiro prisimi
nimų knygą. Atrodo, kad toji 
knyga simboliškai skirta pri
siminti 50 metų Lietuvos okupa
ciją.

— Knyga Aš palieku jums ra
mybe (1995) — penktasis iš mano 
publikuotų kūrinių. Anksčiau 
išėjo: apysaka Leiskit į tėvyne 
(1989), Kraujo upeliai tekėjo 
(1990), Malda už tėvyne (1992) ir 
Tėviškės varpai (1994). •

— Kaip ir kada pradėjote domė
tis muzika? Kur teko mokytis?

— Prieš tremtį mokiausi Vil
niaus universitete, kur studįja- 
vau lietuvių kalbą ir literatūrą, 
ir tuo pačiu metu mokiausi muzi
kos mokykloje. Universitetą bai
giau grįžęs iš Sibiro, o muzikos — 
nebebaigiau.

— Kas Jus paskatino suorgani
zuoti Kaune „Tremtinių” chorą ir 
kas jame dainuoja? Ar į chorą 

jungiasi tremtinių vaikai, 
jaunesni dainininkai? Jūsų vado 
vaujamo choro dainos ar skamba 
tik Kaune, ar keliaujate toliau po 
Lietuvą?

— Mintis organizuoti trem
tinių chorą kilo per pirmąjį trem 
tinių suvažiavimą (1988 metų 
spalio mėnesį). Kadangi aš buvau 
Tremtinių sąjungos tarybos na
rys ir vienas iš organizatorių, tai 
iš tribūnos Kauno sporto halėje 
pakviečiau į pirmąją choro repe
ticiją. Ir tų pačių metų lapkričio 
2 dieną į Įgulos bažnyčią (kitur 
neturėjome vietos) susirinko 120 
dainininkų ir užtraukė: „Leiskit 
į tėvynę”. Nors miškuose šau
dyti balsai, nors taigoje šaldy
tos balso stygos, bet daina su
skambėjo nepaprastai gražiai, 
kadangi giedojome su ašaromis 
akyse. Pradėjome repetuoti ir 
kitas dainas, greitai pasirodėme 
per televizįją. Labai daug koncer
tavome. Kur tik mūsų nedainuo
ta: ir parvežus tremtinių kaulus 
iš Sibiro giedojome „Mus kaulus 
užkaskite, broliai, žemelėj Lietu 
vos”, ir surinkę iš žvyrduobių, 
šulinių partizanų kaulelius, prie 
didžiulės bendros duobės giedo
jome, rypavome.

Greitu laiku tremtinių chorai 
pradėjo organizuotis ir kituose 
Lietuvos miestuose. Po poeto 
Bernardo Brazdžionio pirmojo at
vykimo į Lietuvą ir po atmintino 
vakaro Kauno sporto halėje, kur 
kartu su didžiuoju poetu savo 
eiles skaitė ir buvę politiniai 
kaliniai bei tremtiniai, kilo min
tis organizuoti respublikines 
tremties dainų ir poezįjos šventes. 
Visi Tremtinių sąjungos tarybos 
nariai pritarė ir padėjo organizuo
ti šventes, pavadintas „Leiskit į 
tėvynę” vardu. Tokios šventės jau 
įvyko Kaune, Vilniuje, Pane
vėžyje, o kitais metais bus 
Klaipėdoje.

— Kokį repertuarą planuojate 
atvežti į Ameriką? Ar galima 
tikėtis ir Jūsų kompozicijos 
dainų? Kokie Jūsų ateities planai?

— Į Ameriką atsįvešiine nema
žai autentiškų partizanų dainų ir 
keletą nauju partizaniškų bei 
tremties tema dainų, tarp kurių 
bus ir mano posmų. Kokie mano 
ateities planai? Šių metų birželio 
mėnesį pasirodė romanas legen
da Dievas vaikšto. Šioje knygoje 
aš papasakojau nužudyto parti
zanų vado sūnaus, tapusio KGB 
agentu, tragišką istoriją. Be to, 
mano ausyse dar skamba daug 
melodijų, pinasi daug žodžių, 
kurių nespėjo nei išdainuoti, nei 
išsakyti Sibiro žemėje likę trem
tiniai ir raistuose sumesti parti
zanai.

* * ♦

Retas žymesnis Lietuvos solis
tas, keliaudamas į JAV, nebūtų 
sustojęs ir nedainavęs lietu
viškoje Čikagoje. Tad ir Lietuvos 
valstybinės operoB solistas Vin

centas Kuprys Čikagoje nėra 
svetimas. Jis ne tik koncertavo 
Čikagoje, bet 1991 metų gegužės 
mėnesį Čikagos Lietuvių operoje 
dainavo vieną svarbiausių rolių 
Ponchielli „Lietuviai” spektak
lyje.

Solisto Vincento Kuprio gyve
nimas nebuvo lengvas. Jis du 
sykius buvo ištremtas į Sibirą. 
Tėvas, atskirtas nuo šeimos, įka
lintas Rešotų lageryje, Kras
nojarsko krašte, po mėnesio mirė 
iš bado. Sibiro taigoje Vincento 
motinai teko auginti keturis 
vaikus. Vincentas buvo jauniau
sias. Jis mokslą ėjo Sibire. Ten 
mokėsi ir dainavimo. 1955 metais 
baigęs Novosibirsko vidurinę 
mokyklą, širdimi veržėsi į konser
vatoriją. Vyresniam broliui re
miant, Vincentui teko keliauti į 
Uralą, į Jekaterinburgą. Ten 
jau rado porą tautiečių; konserva
torijoje studijavo pianistė 
Gražina Ručytė. Jo, kaip solisto 
karjera, prasidėjo Jekaterinbur
ge. Apie Lietuvą dar ilgai 
negalėjo svąjoti.

Kaip Lietuvos operos solistas, 
Vincentas Kuprys pirmą kartą į 
sceną išėjo 1968 metais ir iki šiol 
jis dainuoja Lietuvos valstybinėje 
operoje pagrindines boso partįjas. 
Su koncertais jis yra apkeliavęs 
Lietuvos miestus. Nesvetimos 
jam yra ir Amerikos bei Kanados 
scenos. Šį sykį solistas Vincentas 
Kuprys atvyksta į JAV ir Kana
dą ir kartu su tremtiniais daini
ninkais atliks seriją koncertų.

— Kas Jus paskatino šį rudenį 
trumpam palikti Vilniaus teatrą 
ir atvykti su mėgėjais — trem
tiniais dainininkais koncertams į 
JAV?

— Kartu su dukra Eugenija, 
pianiste, praėjusių metų rugpjū
tį mielų, svetingų Aldonos ir 
daktaro Petro Rasučių kvietimu 
lankėmės Čikagoje. Turėjome 
progos koncertuoti ir pabendrau
ti su Amerikos lietuviais. Vieną 
mūsų koncertą aplankė Lietuvių 
fondo tarybos pirmininkė, o taip 
pat Lietuvos partizanų globos 
fondo narė ir koncertų rengėja 
Marįja Remienė, kuri pakvietė 
mane dalyvauti labdaringuose 
koncertuose partizanams remti. 
Lietuvos partizanai, politiniai 
kaliniai, tremtiniai — vis esame 
vieno likimo broliai ir sesės.

1941 metų birželio 14-ą aš su 
šeima buvau ištremtas į Sibirą, 
kur išbuvau 25 metus. Partizanai 
yra žvalūs, kupini jaunatviškos 
dvasios, aktyvūs visuomeninė
je patriotinėje veikloje, gražiai 
dainuoja. Jaunatviški ir pilni 
optimizmo yra mūsų ansamblio 
„Girių aidas” dainininkai. Šven
ta pareiga ir garbės reikalas 
mums yra dalyvavimas JAV ir 
Kanadoje rengiamuose koncer
tuose, skirtuose vargstantiems 
Lietuvos partizanams ir jų šei
moms remti.

— Jūsų koncertus publika su
tinka labai šiltai. Repertuarą 
turite didelį — operos arijų, dainų 
ir romansų. Ką pasirinkote šiems 
koncertams? Kokie darbai laukia 
sugrįžus į Lietuvą?

— Šiems koncertams pasi
rinkome tokią programą, kuri 
dar negirdėta išeivijoje. Mūsų 
dainos išsako partizanų žygdar
bius, liūdesį dėl pavergtos 
Tėvynės, jų Optimistišką dvasią.

Viename Lietuvos miške tvarkoma vietovė, kur žuvo partizanai.

Mūza Rubackytė

Ji vėl skambins Čikagoje!

Po pernykščio pianistės Mūzos Rubackytės rečitalio Čikagoje 
(1995 m. liepos 16 d.) muzikologė Loreta Venclauskienė rašė: „Patir
ti įspūdžiai pranoko visus lūkesčius. Virtuoziniai Mūzos Rubackytės 
sugebėjimai — Vladimiro Horovitz’o lygio technika! — stulbino ir iš
tverme, ir visapusiškumu. Subrendęs pianistės talentas pasižymėjo 
ir kitais privalumais — ypatingu muzikalumu ir savitais būdais pasi
reiškiančia dvasios energija (talentas, intelektas, vaizduotė?), kurios 
dėka daugelis atliekamo kūrinio momentų tarsi atgydavo savotišku 
pojūčių ‘tikroviškumu’. Gal todėl, kad bet kuris muzikinio audinio 
fragmentas buvo suvokiamas ir pateiktas kaip visaapimančio melo
dingumo spektras...” Recenzentu vylėsi, kad Paryžiuje gyvenančią' 
tokio aukšto lygio pianistę „dažniau išgirsime skambinant Čikagoje”.

Ir štai lapkričio 10 dieną, sekmadienį, 3 vai. p.p. JAV LB Kultūros 
taryba rengia Mūzos Rubackytės koncertą Čikagos Jaunimo centre. 
Programoje: J. S. Bach’o — F. Bussoni, Beethoven’o, Čiurlionio ir 
Liszt’o kūriniai. „Jei tas polėkis ir tas meistriškumas, su kuriuo ji 
(tada) skambino, bus pakartoti”, rašė Loreta Venclauskienė, 
„tikėkimės, kad Mūza Rubackytė bus įtraukta bent į Liszt’o muziką 
atliekančių pasaulyje geriausių pianistų tarpą”.

Imu į kelionę ir dalį savo klasiki
nio repertuaro. Sugrįžus į 
Lietuvą lauks mieli kasdieniniai 
rūpesčiai: vaidmenys operos teat
re, koncertai, gastrolės, studentai 
muzikos akademijoje. Žodžiu, tę
sis kūrybinė veikla. Tiesa, noriai 
imčiau ūkininkauti atgautame 
tėvo ūkyje, tačiau per liesa ope
ros solisto piniginė tam, kad 
pajėgtum atstatyti per 50 okupa
cijos metų nuteriotą buvusią 
gražią sodybą.

* ♦ *
Šio penketuko vyru koncertai 

prasideda spalio 18 dieną, 
penktadienį, Pasaulio lietuvių 
centre, Leniont, Illinois. Spalio 19 
dieną, šeštadienį, jie koncertuos 
Cicero Šv. Antano parapijos 
salėje, o spalio 20 dieną, sekma
dienį, Jaunimo centre, Čikagoje.

Tolimesni koncertai bus: spalio 
27 d. Detroit’e (globoja Lietuvių 

fronto bičiuliai); tarp spalio 28 d. 
ir lapkričio 4 d. Toronte (globoja 
V. Kulnys); lapkričio 6 d. St. 
Petersburg, Florida (globoja 
Angelė Kamiene) ; lapkričio 10 
d. Los Angeles (globoja Jonas 
Matulaitis ir LB); lapkričio 16 d. 
Denver (globoja Albertas Vaitai- 
tis) ir lapkričio 17 d. New York’e 
(globoja Birutė Lukoševičienė ir 
Nijolė Bražėnaitė).

Partizanams remti komitetas 
Čikagoje kviečia tautiečius gau
siai atsilankyti į šiuos koncertus. 
Remkime partizanus ir jiems 
aukokime iš meilės. Viena kita 
valanda, praleista su gyvais 
Lietuvos tragedijos liudininkais, 
palengvinsime ne vienam jų 
sunkią gyvenimo buitį. Visas 
koncertų pelnas, apmokėjus 
kelionių išlaidas, bus išsiųstas į 
Lietuvą Lietuvos laisvės kovų 
sąjūdžiui.
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