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JULIUS ŠMULKŠTYS

v

Šiemetinių Lietuvos Seimo 
rinkimų įspūdžiai

Leidžiasi Leninas U savo aukštybių Vilniuje — kaip prisimename, Jis vaizdas 
apskriejo visą pasauli 1091-ųjų metų vėlyvą vasarą žlugus Sovietų Sąjungai.

Ieškant Lenino charakterio 
ir esmės romane

Mums, lietuviams, Leninas 
nėra labai aiški asmenybė. Tai jis 
baisus Rusijos ir svieto „lygin
tojas”, Europos baubas, tai jis pri
pažinęs, tikriausiai iš reikalo, 
Baltijos valstybių nepriklauso
mybes. Jis — ir išdavęs Alijantas, 
pasirašęs su vokiečiais taiką, 
davė rusams ramybę anksčiau, 
kaip tai atsitiko Vakarų valsty
bėms. Jį mums reikia gerai 
pažinti.

Kilęs iš pasiturinčių tėvų, įsi
traukė į to laiko madą — revoliu
cinę veiklą (jo brolis už tai nuteis
tas mirti), buvo ištremtas tre- ( 
jiems metams j Sibirą, vedė 
mokytoją Krupskają; po to išlaikė 
advokato egzaminus, advokatavo 
nesėkmingai ir retkarčiais slaps
tėsi vis užsieniuose (Vokietijoj, 
Anglijoj, Šveicarijoj).

Stebėtinas yra jo kietas 
polinkis į kairumo, tiesiog eks
tremistinį, šoną, drastiškus 
sprendimus, nevengiantį opera
cinio peilio, bet ir susitaikantis su 
kompromisu, kaip gėdinga 
Brest-Litovsk taika. Yra rusų ir 

anglų kalbom literatūros (ne
daug). Pasitaikė perskaityti ir 
romaną Leninas.

Lenko ar ruso F. Osendovskio 
Leninas (Varpas 1991), spaus
dintas Lietuvoj, neduodantis 
jokių žinių apie romano originalą, 
nei autorių (jau ten dabar tokia 
mada) grožiniu, sausoku stilium 
sudramatintai pristato gan gyvą 
Leniną.

„1917 Ciuricho ežero ramius 
krantus, Leniną pasiekė žinia:

Rusijoje revoliucija, Caras 
atsisakė sosto.

Leninas patrynė rankas ir kelis 
kartus pakartojo:

— Atėjo mano valanda!” (101 p.)
Romane tai svarbus momentas 

užsieny gyvenančiam radikaliau
siam rusų revoliucionieriui, 
kritikuojančiam visus kitus: 
socialistus, revoliucinius liau
dininkus ir kitus. Jo griežtos 
idėjos, jis buvo įsitikinęs, — 
geriausios! Jokių sandarų su 
buržuazija, su jų parlamentariz-

(Nukelta į 2 psl.)

Šį rudenį per patį Seimo rinki
minės kampanijos įkarštį teko 
penkias savaites Lietuvoje 
praleisti. Jau daug apie tą 
kampaniją mūsų spaudoje buvo 
rašyta, todėl nekartosiu to, kas 
greičiausiai daugumai skaitytojų 
yra žinoma. Bandysiu tiktai 
pateikti savo įspūdžius ir 
padaryti tam tikrus apibend
rinimus.

Vienas iš poreiškių, kurie šioje 
rinkimų kampanijoje buvo leng
vai pastebimi, tai, palyginus su 
1992 metais, politinės tempera
tūros nukritimas. Prieš ketverius 
metus partijos ir kandidatai vieni 
kitus gąsdino, kad oponentams 
laimėjus Lietuvą ištiks neišven
giama katastrofa, dėl kurios ar
ba bus prarasta nepriklauso
mybė, arba demokratija panai
kinta, arba dar kas nors baisaus 
atsitiks. Be to, anuomet tiek daug 
įvairių konspiracinių teorijų kur
savo, jog ekonominėms ir socia
linėms problemoms buvo mažiau 
dėmesio kreipiama, negu klau, 
simams, kas kokiom tamsiom jė
gom tarnauja ir kur jie Lietuvą 
nuvestų, jei rinkimus laimėtų. 
Šia prasme 1996 metų kampani
ja atrodė beveik nuobodi. O tam, 
mano nuomone, buvo keletas 
priežasčių.

Pirmiausia, šįmet santykiai su 
kitomis valstybėmis buvo beveik 
nediskutuojami. Po ketverių 
metų provakarietiškos LDDP 
politikos ši, 1992 metais tiek 
aistrų sukėlusi sfera, dabar jau 
yra nekontroversali, nes visos di
džiosios partijos sutinka, jog 
Lietuvai nėra kito kelio kaip in
tegruotis į Vakarų ekonomines, 
politines ir karines struktūras.

Antra, jei kas manė, kad atėjus 
į valdžią buvusi Lietuvos ko
munistų partija bandys joje 
išlikti, panaudodama nedemokra
tines priemones, dabar pamatė, 
jog ši prielaida buvo klaidinga. 
1992 metais dešinieji, o dabar 
kairieji, parodė, jog jie vykdo 
vieną iš pagrindinių vakarie
tiškos demokratijos principų; tai 
yra, laisvų rinkimų būdu išreikš
tos balsuotojų valios pastatymą 
aukščiau savo partinių ar asme
ninių interesų.

Trečia, per šešerius nuo nepri
klausomybės atstatymo metus 
tiek dešinieji, tiek kairieji, para
gavę ir valdymo, ir opozicinės at
sakomybės, pagaliau suprato, jog 
Lietuvoje, kaip ir visoje Rytų 
Europoje, po penkiasdešimties 
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metų okupacijos, kurios metu 
buvo ugdomi diametraliai vaka
rietiškos demokratijos sampratai 
priešingi principai, nėra lengvų 
sprendimų kaip sukurti ir efek
tyviai įgyvendinti naują politinę, 
ekonominę ir socialinę sistemą.

Lietuvoje būnant teko, kaip čia 
sakoma, agituoti už kelis kan
didatus į Seimą. Nepaisant nusi
skundimų dėl rinkiminio įsta
tymo pažeidimų, man susidarė 
įspūdis, jog vienmandatinėse 
apygardose partijos ir jų kandida
tai vieni kitiems buvo nuosaikūs 
ir daugiausia bandė ne oponentus 
pulti, o savo programas ir pažiū
ras pozityviai pristatyti. Pane- 
vėžio-Pasvalio apygardoje, kaip ir 
daugelyje kitų, visų partijų 
kandidatai kartu susitikinėjo su 
rinkėjais. Čia Krikščionių de
mokratų Šimėnas, LDDP Eino
ris, nepriklausomas kandidatas 
Antanas Karoblis ir kiti prie 
vieno stalo diskutavo partijų bei 
asmenines pozicijas. Vienintelis 
triukšmas lankytuose susi
rinkimuose buvo sukeltas apygir
čio balsuotojo, kuriam, pavargus 
nuo rimtų kalbų klausimo, užsi
norėjo savo trigrašį įkišti. Viskas 
pasibaigė ramiai ir greitai, kai 
susirinkimo organizatoriai nuta
rė šiam piliečiui padėti iš salės 
išeiti.

Tą pačią rimtą ir neretai nuo
bodžią nuotaiką buvo galima 
pastebėti televizijoje. Kiek
vienam vienmandatinių apy
gardų kandidatui valstybinis 
kanalas paskyrė penkias minutes 
savo programą pristatyti. Žinant, 

Vilnius, kairėje — Šv. Jono bažnyčios varpinė.

Ii Šiemetinės Lietuvių fotografijos parodos, vykusios spalio 25 — lapkričio 3 dienomis Čiurlionio galerijoje, Čikagoje.

Brolių Algimanto ir Mindaugo Černiauskų nuotrauka
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jog visose apygardose buvo bent 
1,000 kandidatų, tai buvo gauta 
mažiausia 5,000 minučių. Prie to 
dar reikia pridėti po valandą 
(išdalintą po 15 minučių įvairiu 
laiku rodomų epizodų) partijoms 
duoto laiko ir tą padauginti iš 24 
(dalyvavusių rinkimuose partijų 
sąrašų skaičiaus). Taigi 24 valan
dos ir 5,000 minučių vien pa
grindiniame krašto televizijos 
kanale.

Toks rinkiminių programų 
antplūdis turėjo keletą pasekmių. 
Buvo žmonių, kurie piktinosi, 
kad pačios mažiausios partijos ir 
nežinomiausi kandidatai buvo 
traktuojami lygiai taip pat, kaip 
didžiosios partijos ir politinės įžy
mybės.

Kiti manė, kad specialių tele
vizijos programų nereikėjo, nes 
masinės informacijos priemonės 
ir be jų rinkimams užtenkamai 
dėmesio rodė. Ne vienas kritika
vo vadinamas kalbančias galvas, 
įkyriai tarškėjusias nuo ryto iki 
vėlyvo vakaro, bet esą nieko rim
to ar originalaus nepasakiusias.

Pagaliau, buvo ir tų, kurie 
piktinosi, kad jų numylėtos pro
gramos buvo arba į kitą laiką 
nukeltos, arba iš viso suspenduo
tos, nors dienos metu Lietuvoje 
nesant reguliarių televizijos 
programų tokių atvejų daug ne
galėjo būti.

Man atrodo, jog kandidatams ir 
partijoms vienodo laiko televizi
joje suteikimą reikia traktuoti 
kaip pozityvų reiškinį. Čia ir 
Amerika, kur pinigai rinkimi
nėse kampanijose yra labai svar
bus ir dažnai korupciją iš
šaukiantis faktorius, galėtų iš 
Lietuvos šio to pasimokyti. Be to

Lietuvos prezidentui Algirdui Brazauskui lapkričio 19 dieną vyriausybės atsi
statydinimo raštą įteikia ministras pirmininkas Mindaugas Stankevičius.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) pirmininkas Vytautas Landsbergis 
ir Krikščionių demokratų partijos vadovas Algirdas Saudargas pasirašo koalici
jos sutartį.

retkarčiais tiek išreikštos nuomo
nės ar pristatytos programos, tiek 
debatai tarp partijų (abipusiu 
susitarimu, partijos galėjo savo 
televizijos laiką debatams 
panaudoti) buvo įdomūs ir įžval
gūs. Vienas tokių atvejų buvo de
batai tarp Liberalų pirmininko 
Eugenijaus Gentvilo ir Konserva
torių Gedimino Vagnoriaus. Pir
masis gynė gryną rinkos eko
nomiją, o antrasis šiek tiek modi
fikuotą. Abiejų argumentai buvo 
aukšto intelektualinio lygio ir iš 

Petro Lileikio nuotraukos

jų išryškėjo šių partijų ekonominė 
politika.

Toks rinkiminės propagandos 
antplūdis (pagrindinė radijo sto
tis rinkiminių programų skai
čiumi valstybinei televizijai nė 
kiek nenusileido, o ką jau apie 
spaudą bekalbėti) dar kartą 
patvirtino, jog Lietuvoje bet kas 
gali laisvai kandidatuoti ir savo 
nuomonę išreikšti arba kad 
demokratija Lietuvoje pradeda

(Nukelta į 4 psl.)
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Dainuojantys sukilėliai ir dainuojantys partizanai
(Prisiminimai, klausantis dainuojančių penkių partizanų — Sibiro tremtinių, 

apsilankusių Amerikos ir Kanados lietuvių gyvenvietėse)

PILYPAS NARUTIS

Pro seną pirkią, pro vyšnią sodą 
Priešą sutiksim kruvinom vaišėm.1 
Neverk, močiute, mes iškeliaąjam, 
Mes iškeliaujam pro seną kryžių!

Kovon, kovon, kovon draugai1
Tėvynė laukia mus!
Greit paraku pakvips laukai,
Ir krauju raus dangus!

Šią įspūdingą dainą išmokė 
Juozas Lukša-Daumantas 1948 
metais. Susitikau jį laisvoje 
Vokietijos erdvėje pralaužusi Ge
ležinę uždangą maždaug tuo pa
čiu keliu kaip ir aš. Tik aš su 
grupe pralaužiau Geležinę uždan
gą 1946 metais. Jau tada buvo su
darytą Lietuvos ryšių su Vaka
rais užuomazga. Stutthofiškių su
kurta užuovėja palikta Lenkijos 
pašiūrėje egzistavo ilgokai ir ji 
pasiliko patikima. Net ir gudru
sis Markulis čia sukinėjosi, bet 
nesusigaudė. Ja pasinaudojo 
Hektoras, Meškis, Drunga, kurie 
iki tos pašiūrės iš Lietuvos buvo 
prasilaužę, ir Daumantas ją lan
kė 1946 metais. Tada grįžęs atgal 
į Lietuvą informavo partizanų 
vadovybę, kad ryšiai su Vakarais 
galimi. O aš su grupe pasitrau
kiau į Vakarus, informuodamas 
ano meto politinius veiksnius, 
VLIKą — ryšiai su kovojančia 
Lietuva galimi. Taip Lenkijoje ir 
nuo Lietuvos atplėštoje „Tri
kampio” teritorijoje buvo palikta 
ryšių su Vakarais užuomazga, 
įkurta jau 1946 metais. Tai me
tai, kai Lietuvos miškus valdė 
Lietuvos partizanai. O kai miš
kus valdė Lietuvos partizanai, 
Maskvos gaujos bijojo tada į 
Lietuvos miškus įžengti ir rusai 
kolonistai, bandę kurtis toje 
„Mažoje Amerikoje” — Lietuvoje, 
partizanų įbauginti skubotai grį
žo tada atgal ten, iš kur buvo atė
ję. Tik miestuose kolonistai, ir tai 
daugiausia Raudonosios armijos 
pareigūnų rusų šeimos, kariškių 
saugomos, išdrįso Lietuvoje pasi
liktu ■>

IŠ kur toji terorizuojamoji lietu
vių tauta sėmėsi tos stiprybės 
šimtmečiais kovoti su gausiomis 
priešų armijomis? Iš kur ir toji 
Lietuvos partizanų stiprybė? 
Stiprybė išdrįsti kovoti prieš 
Rusįjos imperijos neišsemiamų 
kareivių gausybę.

1948 metais Daumantas atvežė 
ypatingą nuotaiką: atnešė per 
keletą metų Lietuvos miškuose 
jau sukurtas ir tautoje sukles
tėjusias ypatingas dainas — 
partizanų dainas. Tie 1945-1949 
metai buvo šiurpulingi Lietuvai 
metai ir kuriamos buvo naujos 
šiurpulingos dainos, kaip „Ge
gutėle...”, „Kovon, Kovon drau
gai!” — mano čia pacituota, ir 
kitos, kurias girdėjome dabar iš 
dainuojančių partizanų ir dainuo
jančių Sibiro tremtinių.

O čia, laisvuose Vakaruose? Čia 
vakaruose, Vokietijoje, jaunas so
listas, chorvedys, nenuorama 
Vladas Baltrušaitis, pradėjo lie
tuvišką operą. Nuertingene 1946 
metais sumušėme vyno stikle
lius, pasveikindami jį su ypatinga 
iniciatyva — pradėta lietuviška 
opera už Lietuvos ribų. Pradėjęs 
operą Vokietijoje nenurimo Vla
das Baltrušaitis ir atkeliavęs į 
Ameriką... ėmė organizuoti ope
ras.

Vieną dieną Jonas Dainauskas, 
besišnekučiuodamas su vienu iš 
senųjų, dar prieš Antrąjį pasau
linį karą atvykusių, emigrantų 
lietuvių Amerikoje ir kalbėda
mas apie tautinius šokius, už
klausė, kodėl jie kadaise neruošė 
tautinių šokių švenčių, kurios 
dabar taip populiarios, o ruošė 
dainų šventes. Išgirdome senojo 
lietuvio nuostabų atsakymą: 
„Kojos nekalba!..”.

Daina kalba. Daina ir kalba 
yra glaudžiai ir neatsiejamai

Vytauto Didžiojo universiteto choro dalis su soliste Justina Jasaityte ir chorvedžiu Vladu Baltrušaičiu 
(viduryje), atlikę religinės muzikos koncertą 1941 m. birželio 1 d. Jėzuitų bažnyčioje, Kaune.

viena su kita surišta. Daina yra 
ypatinga muzikinė kalba. Iš se
nųjų ateivių Amerikoje mes pa- 
veldėjome Dainų šventes ir pra- 
tęsėme Dainų švenčių organizavi
mą. Kadaise Amerikoje ypačiai 
pasižymėdavo lietuviškų parapijų 
chorai. Iš tų chorų gausybės kilo 
ir Dainų šventės, gausios chorais 
ir choristais, labai efektyviai su- 
būrusios mases žmonių. Ir naujie
ji ateiviai, kuriuos vadinome tuo 
garsiu vardu — „D.P.”, susižavėjo 
šia senųjų ateivių dainų švenčių 
tradicija, iš senųjų ateivių pa
veldėjo ir pratęsė chorų švenčių 
ruošimą. Dabar tautinių šokių 
šventės lyg ir nukonkuravo dainų 
šventes.

„Kojos nekalba” — įdomi šokio 
ir dainos bei giesmės lyginamoji 
charakteristika ir skirtumas. Tai 
nepažeminimas šokiui. „Šokis — 
nesenstanti pramoga” — tai 
Draugo (1996.11.16) kultūrinio 
priedo įdomi paraštė, kurioje la
bai vaizdžiai Pranas Visvydas nu
sako šokio vertę. Bet daina ne 
tik dainuojama, su daina yra ir 
šokama, ir daugeliui šokių ji 
sudaro pagrindą, net nereikia 
akordeono.

Neklysiu sakydamas, kad gies
mė ir daina buvo ir yra lietuvių 
dvasinė stiprybė, dvasinė atrama 
kaip Lietuvoje, taip ir Amerikoje. 
Lietuviškoji parapija buvo tas 
lobynas davęs chorams ir lietuvy
bei Amerikoje atramą ir pagrin
dą.

Kitas įdomus klausimas. Kas 
sudarė akstiną 1941 metų birže
lio 23 dienos lietuvių tautos 
sukilimui Lietuvoje? Kai kalba
ma apie dvasinę vertybę, neleng
va ją išsakyti paprastu kasdie
nišku mastu: „Mes panorėjome 
sukilti!”. Žmoniškajam norui at
sirasti ir jį palaikyti reikia tam 
tikro dvasinio troškulio. Lietuvio 
sieloje muzika ir daina yra vienas 
iš pagrindinių tautinės kūrybos 
akstinų, duodančių pagrindą dva
sinei stiprybei. Kai Raudonoji ar
mija įsiveržė į Lietuvą su tankais, 
imdami ėmė laužyti Lietuvos 
miestelių ir miestų grindinius ir 
kai kur įklimpdami į smiltiną 
kelią, sukėlė lietuviams juoką: 
„Štai ir pasirodė nepabedimoji ar
mija...! (šitaip vadinome „nenu
galimąją” sovietų armiją, pirmo
jo triukšmo kėlėją). Iš to juokė
mės. Bet kai Maskvos politrukai 
užgrojo miestų gatvėse katiu- 
šiškas Maskvos dainas, žviegian
čias per miestų ruporus ir radiją, 
susirūpinome, nes pajutome neį
prastą, lietuviškąją sielą žlug
dančią, vergovę ir kilo tuoj noras 
pasipriešinti. Tankai sukėlė juo
ką, bet svetima lietuvių dvasiai 
katiušiška rusų daina sukėlė su
sirūpinimą. Kauno Vytauto Di

džiojo universiteto studentų eilė
se kilo pirmasis jausmas dvasi
niam pasipriešinimui — noras pa
sipriešinti „Katiušai”.

Kilo noras, atsiremiant į lie
tuvišką giesmę ir dainą, būtinai 
išlaikyti lietuvišką studentų 
chorą. Visos organizacijos ir 
telkiniai buvo Maskvos uždraus
ti. Ir chorai neturėjo leidimo 
egzistuoti. Buvo pavojinga organ- 
zuoti chorą, susirinkti, daryti 
repeticijas. Čia atėjo studentams 
į pagalbą jaunas solistas, talen
tingas chorvedys Vladas Baltršai- 
tis. Birželio 23 dienos tautos suki
limui pagrindo ieškant, labai daž
nai pradedame nuo pulkininko 
Kazio Škirpos „Lietuvių Akty
vistų Fronto” Berlyne įsteigimo 
arba nuo generalinio štabo majo
ro Vytauto Bulevičaus, pradėju
sio organizuoti pasipriešinimą ir 
„Lietuvos Aktyvistų Frontą” Vil
niuje. O aš šį kartą duodu kitą 
pavardę, labai mažai iki šiol mi
nimą — rezistentą Vladą Baltru
šaitį, kuris studentams prašant, 
sutiko ir su entuziazmu ėmėsi 
vadovauti Kaune Vytauto Didžiojo 
universiteto studentų chorui.

Tai, kad jis nepabūgo, jog buvo 
išleistas Maskvos griežtas parė
dymas organizacijoms užsidaryti, 
davė pradžią Lietuvoje aktyviajai 
dvasinei rezistencijai prieš 
Maskvą. Buvo aišku, kokios ėmė
si jis rizikos pradedant choro 
repeticijas su studentais Kaune 
Įgulos bažnyčios rūsiuose. VDU 
Studentų choro atkūrimas tai bu
vo dvasinio lietuvių tautos suki
limo prieš okupantą pradžia. 1940 
metais, prasidedant naujiems 
mokslo metams, per visą rudenį 
ir žiemą, ir 1941 metų pavasarį 
mažoje, studentams paskirtoje 
Kauno senamiestyje. Laisvės alė
jos pabaigoje, Vilniaus — Seimo 
(dabar Gimnazijos) gatvių kampe 
esančioje bažnytėlėje, sausai pri
kimštoje studentais, kas sekma
dienį buvo giedamos aukštos mu
zikinės vertės žavingos giesmės 
pradedant: „Apsaugok Aukščiau
sias...” Bažnytėlė būdavo visada 
perkimšta žmonėmis. Čia, žino
ma, daug vertės davė ir kun. An
tano Bielūno antimarksistiniai 
pamokslai. Bet labiausiai bažny
čioje gaivino visų širdis Vlado 
Baltrušaičio vadovaujamo choro 
giesmės.

Ypatingo dėmesio vertas yra re
liginis koncerts, suruoštas 1941 
metų birželio 1 dieną Kauno se
namiesčio Jėzuitų bažnyčioje. 
Kas gi galėjo tada pagalvoti So
vietų okupuotoje Lietuvoje apie 
religinės muzikos koncertą? Tai 
buvo koncertas, per 1940 metų 
rudenį ir žiemą paruoštas prieš 
pat sukilimą tų, kurie ir sukilime 
buvo vieni iš pirmųjų.

„Tuoj po koncerto visi iš Jėzui
tų bažnyčios, kuri yra Senamies
čio širdyje... taip greitai išsis
klaidė ir išsiskirstė, kad atvažia
vusi NKVD rado tik keletą da
vatkėlių, o jėzuitai broliukai 
NKVDistų tardomi ir klausinėja
mi, aiškino: — Taip, turėjome bir
želines pamaldas;!, giedojome... 

i kaip visada!..” (cit. iš knygos 
Tautos sukilimas 1941 m. Pirmo
ji dalis. „Be šūvid”, p. 141).

Kad be jokių reklamų ir oficia
lių skelbimų suplaukė minios 
žmonių, sausakimšai pripildy
damos Jėzuitų bažnyčią Kaune, 
kad išgirstų studentų choro reli
ginės muzikos koncertą, tai rodo, 
jog tarp studentijos, choro ir 
visuomenės buvojau tamprūs ry
šiai. Ir tas greitas išsiskirstymas 
rodo, kaip visi juto pavojų, visi 
juto sovietinio okupanto blogas 
užmačias lietuvių tautai, ir visų 
pasipriešinimo jausmai okupan
tui buvo vienodi — giesmė buvo 
bendro priešinimosi okupantui 
simbolis ir dvasinė atrama. Su
sirinko visi rizikuodami ir juto 
okupanto apinasrį Lietuvai, nors 
ir nežinojo tada, kad už poros 
savaičių prasidės žiaurieji trėmi
mai į Sibirą. Užtai ir tautos 
vienybė sukilime prieš okupan
tus buvo tokia stipri, sujungian
ti visus dainos ir giesmės dvasi
ne stiprybe.

Tuoj po sukilimo per Kauno ra
diją išgirdome koncertą: tai buvo 
pirmasis Vytautė Didžiojo uni
versiteto choro 'koncertas per 
laisvą Kauno radiją. Tai buvo to 
paties koncerto, jau ruošto slap
tai Jėzuitų bažnyčioje prieš suki
limą, pakartojimas dabar per su
kilėlių užimtą, laisvą Kauno ra
dijo stotį. Buvo tai iškilminga, 
pasisekusio prieš Maskvos oku
pantą sukilimo demonstracija. 
Buvo pademonstruota dvasinė 
lietuvių tautos pergalė prieš 
Maskvą su Handel’io „Aleliu
ja!...” O tai buvo ir naujajam 
okupantui, Berlyno naciams, 
įspėjimas ir parodymas, kokia 
dvasine stiprybe remiasi lietuvių 
tauta: tauta yra vieninga, ir yra 
ir nori būti nepriklausoma.

Kauno radijas, paskelbęs Lietu
vių tautos sukilimą, laisvę Lietu
vai ir visiems Lietuvos gyven
tojams, kol radijo stotis buvo 
lietuvių, o ne vokiečių rankose, 
transliavo Lietuvos laisvės dai
nas ir lasivės parešikimus visam 
pasauliui ir gyventojams Lietuvo
je. Per Kauno radiją skambėjo 
lietuvio širdį gaivinanti daina ir 
giesmė. Tas reiškė ir rodė dva
sinį Lietuvos išsilaisvinimą nuo 
okupantų. (Laisvės skelbimai ir 
dainos labiausiai erzino Sovietinę 
Maskvą, ji ir jos įtaigautieji ban
do klaidinti, net ir dabar mela

gingai primesdami skelbimus per 
laisvąjį Kauno radiją tokius, 
kurių nebuvo). Įdomu, kad tam 
tikros dainos, per radįją pradėtos 
ir kartojamos, sukilėlių vadovy
bės buvo sutartos su kraštu kaip 
sukilimo Lietuvoje pradžios ženk
las — dainos pažymėjo sukilimo 
pradžią.

Malonu, kai žvelgiame patys į 
save, ieškome, kad glūdi mūsų 
pačių sieloje ir džiaugiamės, kai 
būna atkreiptas dėmesys į natū
ralų ir normalų lietuvio ir lie
tuvių tautos gyvenimo dvasinį 
troškimą, norą — papildyti lie
tuvio dvasinį peną daina. Lietu
vio siela stipriai remiasi daina ir 
giesme. Daina yra nuolatinis lie
tuvio palydovas visur. Kur stinga 
dainos, ten stinga ir lietuviškos 
dvasios. Labiausiai lietuvių tau
toje gerbiamas asmuo — dainius.

Pereinant prie partizanų, mato
me, kad ir Lietuvos partizanų 
veiksmingumas, apima ne tik 
ginkluotą kovą, būdingas ne tik 
ginklu ginti savo žemę, bet ir 
noru stiprinti dvasinį veržimąsi 
į laisvę dainomis, kurti naujas 
dainas ir stiprinti naujomis 
dainomis pavergtų lietuvių dva
sią ir ryžtą.

Lietuvius, kovojusius ir gynu- 
sius Lietuvos žemę nuo priešų, 
giesmė ir daina artino prie 
tautos, rišo ir su žuvusiais už 
laisvę. Partizanai kūrė savo 
tradicijas įjungdama dainą ir 
giesmę. Pagal Juozo Lukšos 1948 
metais pasakojimą, laidojant žu
vusį partizaną buvo giedama 
giesmė:
Ilsėkis tyliai tu, Partizane, 
Tave gimtoji šalis liūdės, 
Pačioj jaunystę] pdėjęs galvą 
Lietuvą laisvą amžiai regi.

Tauta mėgo dainą, ir dainuo
jantys partizanai jungėsi su tauta 
dainos ryšiu.

Dabar susitikus su Antanu 
Lukša, prisimintas buvo ir žuvęs 
jo brolis Juozas Lukša, kuris, 
1941 metų sukilimu iš komunis
tų kalėjimo išlaisvintas, pradėjęs 
studįjuoti Vytauto Didžiojo uni- 
versitet, tuoj įsijungė į VDU stu
dentų chorą. Visi broliai Lukšos 
buvo dainininkai. Dabar klau
santis „Girios aido”, dainuojančio 
salėse ir giedančio lietuviškų 
parapijų bažnyčiose, prisimintina 
ne tik 55 metus giedojusieji ir dai
navusieji sukilėliai ir partizanai, 
bet ir kaip daina, įaugusi į lie
tuvių sielą, žymėjo ir turėjo ypa
tingą reikšmę dabartinės Lietu
vos laisvės atgavimui. Pirmą kar
tą pasaulinėje istorijoje išsiveržė 
dainuojanti revoliucija Lietuvoje
— buvo parodyta visam pasauliui 
laisvės siekianti dainuojanti Lie
tuva. Tas sukėlė nuostabą ir 
didžiausias simpatijas dabartinei 
Lietuvai laisvuose Vakaruose.

1992 metais VLIKo lėšomis 
perkėliau į Lietuvą Amerikoje 
AlTo sukurtą Genocido parodą, 
kuri buvo išstatyta Lietuvos 
muziejuje Vilniuje. Atidarant 
parodą, mus nustebino didelis ir 
gausus Sibiro tremtinių chors, 
kuris Genocido parodos ati
darymo proga atliko daug mums 
negirdėtų partizaninių ir iš
tremtųjų Sibire sukurtų dainų. 
Tokių tremtinių chorų būta ne 
tik Vilniuje, bet ir Kaune, ir 
visuose didesniuose Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose. Parti
zaninės ir tremtinių dainos labai 
padėjo praverti Lietuvai laisvės 
duris.

Prieš porą metų mus aplankė 
moterų Sibiro tremtinių choras 
„Šilas”. Šiemet vyrai partizanai
— „Girios aidas” suskambėjo. 
Paprastos, kasdieninės, papli
tusios liaudyje partizaniškos 
dainos buvo kasdieninis lietuvių 
tautos kovų meto dvasinis penas, 
o dabar priartino mus, už Lie
tuvos ribų esančius, prie heroiš- 
kos Lietuvos. Dainų turinys lietė 
buvusią skaudžią tikrovę, per
davė skundą ir dvasinę būseną, 
išsakė ir sielos jausmus buvusioje 
vergovėje, tremtyje ir kovose su 
Lietuvos priešais.

Sutikome tuos dainuojančius 
partizanus ir tremtinius su 
ypatinga pagarba. Lietuviškoji

Knyga apie Čikagos 
Lietuvių operos įkūrėją

Vladas Baltruiaitis (1912-1975)

Gruodžio 3 dieną Chodkevičių 
rūmuose esančioje Vilniaus pa
veikslų galerijoje buvo rengiamas 
vakaras operos solistui Vladui 
Baltrušaičiui paminėti. Čikagos 
lietuvių operos įkūrėjo atminimui 
skirtą vakarą iš ciklo „Sugrįži

Ieškant Lenino...
(Atkelta iš 1 psl.)

mu. Geriau, kad darbininkai ir 
valstiečiai paimtų valdžią į savo 
rankas. Jokio kito būdo nepri
pažino ir, stebėtina, gan gerai 
atspėjo, kad švelnus porevoliu
cinis valdymas (kaip Kerenskio) 
nesiseks, nes bus tik ginčų, nesu
tarimų. Taip ir buvo. Leninas 
skyrėsi nuo visų ir noru baigti 
karą su vokiečiais, ir nesiskai
tymu su kitaip galvojančiais; ir 
savo griežtumu (vėliau žiau
rumu).

Trockio, Kamenevo, Zinovjevo, 
Lunačiarsko ir Bucharino' Vado
vaujami bolševikai skėlbė Vi
siems šias savo vado „evangeli
jas”. Buvo patenkinti, kai atsista- 
tydavo vienas po kito vadinamos 
„buržuazijos” ministrai. Prie vai
ro stovintis advokatas Kerenskis 
negalėjo patenkinti kariuomenės 
reikalavimų.

Ir štai romane Leninas mėgina 
pirmą nesėkmingą sąmokslą 
1917 metų vasarą, kuris jam 
nepavyko. Jis vėl slapstėsi, o 
Kerenskis planavo diktatūrą, tai 
šaukė demokratijos pasitarimų.

Leninas slapstėsi netoli Petra
pilio, Razlive, vėliau Suomijoj, 
kur Vyborg’e sukurstė baisias 
karininkų skerdynes, parody
damas charakterio žiaurumą. 
Aidas nuėjo į Kronštato tvirtovę, 
kur jūrininkai išžudė savo 
karininkus, paėmė tvirtovę ir be
veik Baltijos laivyną. Leninas 
ryšius palaikydavo su Petrapiliu 
per suomių socialistą Smilgą.

Vėl kompromisas: Leninas ten 
geruoju prašė generalinio štabo 
pulkininką pereiti darbininkų 
pusėn. Tas: ne. Ir vos jo nesuėmė; 
Leniną išgelbėjo kareiviai, šū
viams aidint mieste.

Petrapily buvo 40,000 ginkluo
tų darbininkų ir kareivių, lau
kiančių žodžio išeiti į gatves. 
Romane Leninas nepabūgo, kai 
svyravo Zinovjevas, Kamenevas; 
šie nebuvo tikri, kad laimės. Gal 
suomių revoliucionieriai čia padė
tų savo griežtu tvarkingumu?

Žiemos rūmuose buvo Laikino
ji vyriausybė, o Leninas šneka 
darbininkų ir kareivių miniai: 
„Dabartinė valdžia neturi sveiko 
proto. Mes nugalėsime! Ryt 

daina, atitinkanti ypatingą me
tą, verta dėmesio ir pagarbos. 
Lietuvis vergu būdamas dainoje 
laisvas gyveno, nes dainoje siela, 
pabuvusi laisva, atsigauna.

Kaip dainuojantys sukilėliai ir 
dainuojantys partizanai, taip visi 
lietuviai, dainuodami ir giedo
dami, per dainą ir giesmę pajun
tame neatsiejamą tarpusavio 
dvasinį tautinį ryšį. Giesmių ir 
dainų kalba labiausiai mus suar
tina. 

mai” organizavo Lietuvos 
muzikų rėmimo fondas. Jame 
visuomenei pristatyta muzikolo
gės Jūratės Vyliūtės knyga apie 
šį dainininką.

Knygos autorės apibūdinimu, 
Vladas Baltrušaitis (1912-1975) 
priklauso tai tragiško likimo 
mūsų operos solistų kartai, 
kurios šiandien Lietuvoje beveik 
visiškai nepažįstame. Tarpukariu 
baigęs Kauno konservatoriją, 
Baltrušaitis 1937-1942 metais 
dainavo Lietuvos valstybės 
teatre, o nuo 1942 iki 1944 metų 
— Vilniaus miesto teatre. Po ka
ro gyveno JAV.

„Savo veikla Vladas Baltrušai
tis nusipelnė, kad jo vardas būtų 
įrašytas į Lietuvos operos teatro 
istorįją, o darbai minimi kaip 
reikšmingas įnašas į lietuvių išei
vijos muzikinę ir apskritai egzo
do tautiškąją kultūrą”, teigia 
muzikologė Jūratė Vyliūtė.

Vladui Baltrušaičiui skirtame 
vakare dalyvavo viešnios iš 
Amerikos — operos solisto žmona 
Elena Baltrušaitienė ir dukra 
Karilė Baltrušaitytė.

(Elta, 12.02)

pasiūlysim sudaryti taiką!” (Vėl 
stebėtinas kompromisas!). Krei
seris „Aurora” tuo tarpu išmetė 
inkarą Nevoje. Jo patrankos 
nukreiptos į tvirtovę ir Žiemos 

’ rūmus.
Leninas su Trockiu planuoja 

siųsti telegramą į Maskvą, kad ir 
ten pradėtų maišto „katarinką”. 

‘ Leninas rašo laikraščiui straips
nį, nustatantį naujos teisės pa
grindus. Galvojama po revoliu
cijos ministrus vadint „liaudies 
komisarais”. Bet kaip išlaikyti 
valdžią savo rankose? Trockis sa
ko: mesim šūkius „Šalin karą!”, 
„Žemė valstiečiams!”, „Produk
cijos kontrolė ir darbas — dar
bininkams”.

O buržuazija? Ji turi žūti...
„Aurora” jau bombarduoja tvir

tovę. Darbininkai dega kerštu 
šventikams, bijoma netvarkos, 
jausmų išsiliejimo. Lenkų kilmės 
Dzeržinskis pataria viską pa
smaugti teroru, kokio pasaulis 
nematė. Jis nekenčia caro ir Rusi
jos.

Ar Lenkija bus įtraukta, klau
sia Lenino, į jo plano — veikimo 
sferą? Trockis sako, kol kas ne. 
Lenkija įeis į pasaulio proletaria
to planą. (Kažin, ar taip istoriškai 
buvo kalbėta? Romane daug kas 
leidžiama.) Atbėgęs studentas 
praneša: stotis paimta be šūvio, 
kovojama dėl pašto, Valstybinio 
Banko (partijos auksui?) ir tele
fonų stoties.

„Sekvestruojami” automo
biliai, kas rodo, kad bus pilietinis 
karas dėl valdžios apiplėšimų. 
„Žūsta senoji Rusija” — romane 
dūsauja senutė. „Tai banditai”, 
pritaria storas pirklys ir žegnojas. 
Kitas sako: „Pasirinko išdavikai 
laiką sukilti, kai priešas (vokie
čiai) ant tėvynės slenksčio”.

Tai išgirdę, darbininkai pasta
to juos prie sienos ir salve susido
roja.

Prieš Žiemos rūmus barikados, 
būriai daužo vartus. Ant stiebo 
raudona vėliava. Kareiviai puolę 
sumuša junkerius ir Pavlovskio 
pulko moterų batalioną. Paėmus 
Rūmus, leista juos apiplėšti. Te 
liaudis pasitenkina,' galvoja kerš
tingas Leninas.

Tokiais vaizdais romane pa
rodomas Lenino lankstumas, 
kerštingumas, po to, kaip jis be 
pasigailėjimo valdo Rusįją didelio 
pilietinio karo laiku, kurį kurstė 
pusė Rusijos ir dalis pasaulio. 
Buvo gan žiauriai atsikratoma 
priešais ir net įtartinais žmo
nėmis. Romane gal dėl to Leninas 
aplanko Dzeržinskį Čekos rūmuo
se. Sužino baisias kankinimų 
detales ir, stebėtina, ilgai negali 
miegoti sukrėstas. Net bijo šio 
lenko.

Po pilietinio karo, atsikvėpus,

(Nukelta į 4 psl.)
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ALĖ RŪTA

• Vytė Nemunėli*. PAŽIŪRĖK 
l DANGŲ. Eilėraščiai. 1996. Daili
ninkė Laima Barisaitė. Vilkaviškio 
vyskupijos leidykla „Ardor”, adresas: 
Bažnyčios 19, 4520 Marijampolė. 
Spaudė AB „Spauda”. Kaina su
tartinė.

Pažiūrėk į dangų — 
Žiba žvaigždės šviesios.

* * *

Žvaigždės — mūsų mintys. 
Mūsų žingsniai — gėlės. 
Eik per žemę, širdį

•tėtį žvaigždes pakėlęs.

Poetui Bernardui Brazdžioniui 
— Vytei Nemunėliui ateinančių 
1997 metų vasario 2 dienų su
kaks 90 metų (jis žada vykti j 
Lietuvą šį jubiliejų švęsti). Jis 
tebėra, Dievo malone, labai svei
kais, guvus ir kūrybingas. Netru
kus bus išleista ir jo poezijos 
suaugusiems knyga Šiapus ir 
anapus mūsų laiko. Žvilgterėjus 
į rankraštį — labai įdomi poezija; 
taigi poetas turės visiems gražių 
kūrybinių dovanų.

O dabar žvilgterkim į Vytės 
Nemunėlio knygelę — viršeliu 
skaisčiai mėlynu, tarytum gie
driu tėvynės dangumi, kur 
nupiešta saulytė (mergaitė) ir 
mėnesėlis (berniukas).

Kodėl Pažiūrėk į dangų? — Ogi 
tolimesniame puslapy ir paaiš

Gottfried Keller

PIRMASIS SNIEGAS

Viskas miršta, viskas baigias; 
Paskutinis liepos lapas, 
Menantis vingiuotu snaigės, 
Krito žemėn, kur jo kapas. 
Kaip suvytą tie lapeliai, 
Mano skausmas tenukris, 
Mano ūkanotą kelią 
Tenušvies nauja viltis!

Snik, o sniege, tyras, baltas, 
Denki žemą nuodėmingą, 
Te gyvenimas nekaltas
Žiemą su džiaugsmu sutinka' 
Vėl pavasaris man viltį 
Žadins meilės spinduliais, 
Skausmui mirusiam pakilti 
Jis iš kapo nebeleis!

Vertė ALFONSAS TYRUOLIS.

Gottfried Keller (1819-1890) — šveicarų rašytojas ir 
poetas.

Vytės Nemunėlio knyga 
„Pažiūrėk į dangų”

kinta: „Mūsų šventės ir kitos 
brangios Dievo dienos”. Reiškia, 
čia aprašomos tautinės, religinės 
ir kitokios šventės bei su jomis 
susiję žmonės. O kiek paveikslė
lių! Vartys maži vaikeliai, vartys 
didesni ir grožausis, džiaugsis.

Kas ta dailininkė Laima Bari
saitė? — Kas ji bebūtų, jauna ar 
vyresnė, ji moka piešti viščiukus 
ir zuikučius, Marijos koplytėlę, 
žvakeles ir gėles, saulę, angelus 
ir plaštakėles... Kiekvienas kny
gelės puslapis — kaip spalvingai 
nudažytas velykinis margutis...

O eilėraščiai? Jų nelabai daug, 
norintieji galės išmokt atmin
tinai beveik visus. Nes jie lengvi, 
grakštūs, gražūs, atrodo, parašyti 
ne rimtojo Brazdžionio-Vytės Ne
munėlio, o jauno, beveik vaikiško 
Vytės Nemunėlio...

Knygelė prasideda eilėraščiu 
apie Naujus metus, o baigiasi 
apie senuosius...
Kas ten beldžiasi už durų?
Mes, Naujieji metai.
Leisk į vidų, Birutėle, 
Leisk į vidų, Matai.

Ką jūs nešat dovanėlių —
Knygų ir žaisliukų?

* * *

Šitoj rankoj — dvejetukai, 
Tręjetas, du minus...

♦ ♦ ♦

Visko turim, visko nešam
Mes, Naujieji metai:

Visko pasirinkti prašom,
Ką tik akys mato!

Ir nupiešti per visą puslapi 
Naujieji metai, su karūna, o 
aplink — ir užsispyrę ožiukai, ir 
skaistūs angelėliai ir su akiniais 
(mokslinčiai) zuikučiai... O gale 
knygelės:
Sudie, senieji metai, 
Pas mus gražiai gyvenę,
O po linksmų Kalėdų 
Tuoj ėmę ir pasenę.

♦ ♦ ♦

Keliaukit sau sulinkę 
Pusnynais guru gurų...
Nąųjj su dovanėlę/p ’p.,
Jau — girdim juos — už durų.

O per visą knygelę — skambiai 
sueiliuota apie kitas dienas-šven- 
tes. Pavyzdžiui, Vasario 16-ajai:
Tėvelis nupiešė man Vytį, 
Aš — vėliavėlę nudažiau, 
Ji popierinė ir mažytė, 
Bet nieko man nėra gražiau.

Mokytojai ar tėveliai galės 
paaiškinti daugiau apie tas 
šventes.

O kiek gražių eilėraščių apie 
religines šventes (Velykas, Sek
mines, Motinos dieną, Vėlines, 
Kalėdas.,.). Pavyzdžiui, 8 ir 9 
puslapių vidury labai gražus 
piešinys — žvaigždutė, jaunas 
mėnuo, skaisčiu veidu saulė, o 
ant debesėlio miega vaikutis... Ir 
eilėraščiai:
Dieve, globoki 
Mūsų tėvynę,
Mirusius glauski,
Laisvę kur gynė.

Ne vien lengvi eilėraščiai 
patiems mažiesiems, bet yra 
grakščių rimtesnių — dides
niems, kurie gali ir susimąstyti; 
religiniai ir kitokį.
Prie Marijos koplytėlės 
Rojaus sodų vėjas pučia. 
Prie jos Kūdikėlio Jėzaus 
Glauskimės ir mes, vaikučiai.

Pamokomas, raginantis mels
tis? — Bet poetas ragina ir veda 
nežymiai ir meiliai, atsargiai, 
tiktai žadindamas žodžių ir 
sąskambių grožiu. O gretimame 
puslapy — liaudiškos koplytėlės 
Marijos su Kūdikiu gražus pieši
nys. (Atrodo, lyg dailininkė su 
poetu susitarę...)

Štai į Dievą ir gėrį kviečiantys 
eilėraščiai:
Dievas augina 
Dirvoje duoną, 
Obuolį sodo, 
Saldų, raudoną.

Dievas prižiūri 
Gėles prie kelio, 
Kad neužmintų 
Kojos vaikelio.

Ir apie gerą, mielą mamytę, ir 

apie Motiną Mariją ir apie vakaro 
varpus...
Kas ten skamba už girelės 
Din dilin dindin?

♦ ♦ ♦

Gaudžia varpas bažnytėlės 
Din dilin dindin...
Virpa aidas tartum gėlės 
Din dilin dindin.

Susimąstymą žadinantieji eilė
raščiai:
Kas pasauly šiam paklydo, 
Viešpatie, ilgai nebausk, 
Valo ašaros ir gydo, 
Dieve, meilės,
Savo teisingumo šydu 
Atgailaujančius priglausk.

Kapo kryžiai...Žvakės...Gėlės... 
Liepsnos gedulo rimties, 
Tartum skausmo plaštakėlės 
Plasta mirusiųjų vėlės, 
Prašo, Dieve,
Ranką gerąją ištiesk.

O Kalėdų Seneliui — žais
mingai...
Tuk tuk tuk, dun dun dun! 
Leiskite mane vidun!..

— Kas tu toks tenai esi? 
Jį pažįstat jūs visi.

— Ar su pilnu maišeliu?
— Vos panešti jį galiu.

* * *

— Klip klip klip, dun dun dun! 
Prašom, prašom eit vidun!

Apskriti metai sueiliuotų die
nų, švenčių, gerųjų žmonių, Die
vo, papročių, gamtos... Žaismin
gai vaikiškų eilučių ir susimąsty
mui rimtesnių; o jei liūdnesnių 
(kaip apie Vėlines), tai iš tikro 
neliūdnų, o į geras mintis ve
dančių, i viltį, per Dievą — į 
džiugesne ateiti.

Tokia ši grakšti Vytės Nemunė
lio knygelė Pažiūrėk į dangų. Ir. 
tokie spalvingi, linksmučiai ir 
meniški LaimaaBarisaitės pieši
niai ir piešinėliai.

Naujos knygos

• Julija Repečkienė. NEGALI, 
ŠIRDIE, TYLĖTI. Eilėraščiai. 
Utena, 1992. Išleido ir išspausdino 
AB „Utenos spaustuvė”. Redaktorė
— Jolanta Matkevičienė. Viršelio dai
lininkė — L. Spalgėnienė. Recenzavo 
R. Gražys. 25 puslapiai. Tiražas — 
500 egzempliorių. Kaina — 1 doleris. 
Gaunama, kreipiantis į „Gyvieji 
akmenys”, Vincas Kolyčius, 86 
Glenholme Avenue, Toronto, On
tario, Canada M6H 3B1.

Julija Kulbokaitė-Repečkienė 
gimė 1932 metais, spalio 13 
dieną, Vilkaviškio apskrityje, 
Našiškių kaime. Šiuo metu gy
vena Ukmergėje, baltame name 
netoli miško. Durys retai kada 
čia būna rakinamos, nes čia 
nesilanko vienatvė ir baimė. Šių 
namų šeimininkė — Sibiro trem
tinė, dvasinio atsinaujinimo 
sąjūdžio dalyvė. Šiuo metu dirba 
Ukmergė ligoninėje sanitare.

Turbūt ne vienam iš mūsų yra 
tekę patirti tokią būseną, tarsi ne 
pats, o kažkas aukštesnis, tobu
lesnis valdytų mūsų jausmus ir 
veiksmus. „Turbūt ne vienas psi
chologas, ekstrasensas, pagaliau
— netikintis galėtų pasakyti apie 
Juliją kitką. Tačiau giliai tikin
tis žmogus, juolab susidūręs su 
dvasiniu atsinaujinimu, manau, 
supras, ir patikės šia moterimi”,
— rašo įžanginiame žodyje „Tarp 
gyvenimo ir šv. Dvasios veikimo” 
Jolanta Matkevičienė.

Kai žmogaus širdis negali tylė
ti, tai negali ir žmogus žmogum 
netikėti...
Kai padangėj vėtros gieda, 
Paukščių chorai pakelėm, 
Kai gėlė atmerkia žiedą — 
Negali, širdie, tylėt...

Julija Repečkienė kūrybinį ke
lią, kaip ir jos bendravardė Juli
ja Žymantienė-Žemaitė, pradėjo 
būdama jau brandesnio amžiaus. 
Suvalkietė, augusi gausioje šei
moje. Vaikystėje turėjo didžiulį
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Danguolė Sadūnaitė

Jono Kuprio nuotrauka

TAVO VAKARAS JAU ČIA

toks ramus
vėjo šnarėjimas

medžiuose . .

sode, už tvoros . .
(tavo vakaras jau čia!)

//////////

• : -t -J ’ • ■ ■ ,
stoviu prie lango ir žiūriu 
į medį, ramybę saugantį. . 
ir matau, kaip naktis 

pamažu užpiešia jį. .

* * *

darželyje, 
rožėms bežydint... 
ten ir saulės šviesa 
ir šešėliai, 
žaidžia savo keistus 

žaidimus,
— visą dieną — 
draugiškai apsistumdydami. .

NEW HAMPSHIRE
"i v

naktį pasnigus . . 
pirmasis sniegas 
o, jis linksmai jodinėja 

sau, — 
kalvų nugaromis . .

MANO KAMBARYS

lempa, lova 
stalas, durys . .

ir langai' 
jie nuolat tylos 

prausiami. .

ŽEMĖ
iu;į- ‘Ii ‘ ‘
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sniego sluoksniu 
užklota . .

ar prisimins ji mane, 
pavasarį. . ?

troškimą mokytis, deja, tebaigusi 
tik septynias klases...
Sunkūs debesys praplaukia 
Savo ašaras išliet 
l ištroškusią palaukę — 
Negali, širdie, tylėt...

Paauglės mergaitės akyse vi
sam gyvenimui liko vienintelis 
anos Lietuvos ir namų prisimini
mas — didelis kubilas tešlos — 
duonai kepti... O toliau alkana 
vaikystė dardėjo gyvuliniais 
vagonais.
Ir kai šaltis ankstų rytą 
Tavo languose ir vėl 
Rašo raštą nematytą — 
Negali, širdie, tylėt...

Ir pagaliau atsitiko tai, kas turi 
atsitikti. Mirė artimi žmonės. . 
Likusi viena, Julija ilgai nežinojo 
kaip reikės gyventi, ką daryti... 
Prieš Kūrėją klaupk ant kelių, 
Savo meilę jam sudėk 
Ir dėkoki Visagaliui, 
Kad jis leido netylėt.

Argi bereikia geresnės autobio
grafijos? „Julijos Repečkienės 
eilės — tai lyg subtilus prigludi
mas prie to begalinio ir tyro 
Jėzaus meilės šaltinio” — rašo 
Gražina Karlaitė, padėjusi ruošti 
šią knygelę. Tad skaitytojui 
siūlome dar kartą priglusti prie 
Julijos apmąstymų apie tremtį ir 
kunigus, žiauriai nukankintus 
Budavonėje, prie „Maldavimų į 
Mariją”, prie „Meilės šaltinių”, 
„Laukimų ir šventadienių”, „Bū
ties raudų” — taip vadinasi an
trosios Julijos Kulbokaitės-Repeč- 
kienės poezijos knygelės skyriai, 
o visa jos poezija — tai prigludi
mas prie tikėjimo krikščioniškąja 
Tiesa, prie Kūrėjo.

• Julija Repečkienė. PRIGLU
DIMAS. Eilėraščiai. Zarasai, 1994. 
Išleido Stasės Goštautienės įmonės 
„Fortūna” leidykla. Redagavo Vasili

jus Trusovas ir Gražina Karlaitė. 
Viršelis — Aldonos Statkevičienės. 
Knygos rėmėja: Stasė Goštautienė. 
94 puslapiai. Tiražas — 1,500 
egzempliorių. Kaina — 2 doleriai. 
Gaunama kreipiantis į „Gyvieji 
akmenys”, Vincas Kolyčius, 86 
Glenholme Avenue, Toronto, On
tario, Canada M6H 3B1.

JULIJA REPEČKIENĖ

Kam teko skaityti pirmąją Juli
jos Kulbokaitės-Repečkienės kny
gelę Negali, širdie, tylėti, tas 
būtinai priglus ir prie jos an
trosios poezijos knygelės Priglu
dimas. Nors ši poezija nestebina 
savo originalumu, neprilygsta in
telektualiai poezijai, skaitytojas 
pajus dažną minties pasikartoji
mą, profesionalumo stygių, ta
čiau kiekvienas sutiks, kad tai be 
galo nuoširdžios ir paprastos 
eilės, lyg kalbėjimas iš sielos į 
sielą...
Gimiau 1932 metais didelėj

Suvalkijos sodyboj. 
Spalio tryliktą dieną mana

žvaigždė sužibo...

Vaikystę blaškė karas, jaunystę — 
tremtis pasiglemžė, 

O viskas išėjo į gerą, nes į Dievą 
atsigręžiau.

Grįžau iš Sibiro Tėviškėn — ji 
penkiolika metų šaukė, 

Šaukė sodų žydėjimu, nors ne- 
žydinčios dienos laukė.
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Bet Viešpats pažadino svąjonę, 
nuo gimimo širdyje esančią: 

Mylėti dainą ir žmones. Tai buvo 
sielos pavasaris!

Jau dabar į širdį eilės neskuba, 
sėlina...

Jas nedaugelis skaitė, išgirdo — 
galbūt pasivėlinau.

Bet dar surinkau lyg rudenio 
obuolius 

Žodžius — meilės ir padėkos 
ašaras...

Už juos Viešpačiui ačiū!

i Tarsi likimo mostelėta žinia 
apie dvasinio atsinaujinimo sąjū
dį suvedė su artimais dvasios 
broliais ir sesėmis, kurių ben
dravime amžius nieko nereiškė. 
Julija gavo tai, ko daugelis iš 
mūsų niekada neturėjo ir galbūt 
neturės. Jos žodžiais tariant, 
„Mes tarytum esame katalikai, 
krikštyti, dalyvaujame bažnyti
nėse apeigose, bet iš tikrųjų nė 
vienas nesame įtikėjusiais, jei 
Dievo žodis nekalba mums. O juk 
Dievo meilė yra išliekanti 
mumyse...”

Jau penkti metai, kaip Julija 
sakosi patyrusi šv. Dvasios 
krikštą ir galinti kartais pagelbė
ti kitų sunkumuose. O apie savo 
kūrybą išsitaria, kad rašanti 
spontaniškai, nesėdinti ilgai ir 
nedirbanti prie eilutės, o tik 
užrašanti tai, ką jai diktuoja 
širdis. Ji sutinka, kad gali būti 
eilėraščiuose rimo klaidų, pasi
kartojimų ar nesklandumų, nes 
tai — juk nemokyto žmogaus 
kūryba.

„Už viską dėkinga Viešpačiui ir 
tiems, kurie prisidėjo prie šios 
knygelės leidybos”, Julija 
Repečkienė atiduoda į mūsų 
rankas jautriai parašytas savo 
knygeles, kurių puslapių negali, 
širdie, neišgirst... (I.V.S.)
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„Saulutės” surengtame koncerte gruodžio 1 dieną Lietuvių dailės muziejuje, 
Lemont, Illinois, deklamuoja Audrė Budrytė

...arfa groja Joanne Glover.
Algio Mockaičio nuotraukos

„Saulutės” muzikos ir poezijos popietė
NIJOLĖ KAŠUBIENĖ

Sekmadienį, gruodžio 1 dieną, 
po šv. mišių Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont, Illinois, įvyko 
tradicinis „Saulutės” — Lietuvos 
vaikų globos būrelio kalėdinis 
koncertas, pavadintas „Lyrika”. 
„Saulutė” — tai jau gerai mums 
pažįstamas Lietuvos vaikų globos 
būrelis, įtraukęs į savo energingą 
veiklą daugelį išeivijos lietuvių ir 
nemažą skaičių atjaučiančių 
amerikiečių.

Klausytojus pasitiko gausiais 
valgiais nuklotas stalas ir jauki 
kalėdiškai išpuošta Lietuvių 
dailės muziejaus salė.

Popietę pradėjo „Saulutės” 
pirmininkė Indrė Tijūnėlienė, 
pasveikindama susirinkusius ir 
pristatydama programas atlikė
jus: arfistę Joanne Glover, solistę 
Audronę Gaižiūnienę, aktorę 
Audrę Budrytę ir muziką Ričardą 
Šoką. Koncerto atlikėjai pasi
rinko kūrinius, atsižvelgdami į 
renginio progą ir klausytojus.

Pirmoji pasirodė artistė Joanne 
Glover. Ji yra įgijusi magistro 
laipsnį Northwestern universite
te, o šiuo metu moko Suzuki 
metodu arfos studentus. Ji yra 
viena iš trijų šio mokymo metodo 
specialisčių Čikagos apylinkėje. 
Be to, dar ir koncertuoja. Arfistė 
atliko Salzedo „Paraphrase on 
Greensleeves”, Pescetti „Sonata 
in C minor”, Mascagni Intermez- 
zo iš „Cavalleria Rusticana” ir 

Ričardas Šokas „Saulutės” koncerte skambino Schumann’o ir Chopin'o kūrinius. Algio Mockaičio nuotrauka

Maxwell „Ebb Tide”. Daugialy
pis arfos skambesys sukūrė paki
lią šventišką nuotaiką.

Nuoširdžiai ir jausmingai akto
rė Audrė Budrytė padeklamavo 
Liūnės Sutemos „Baimė”, Jono 
Meko „Senas yra lietaus šniokš
timas”, „Aš nežinau” ir Aldonos 
Puišytės „Medėja”, „Mykoliu
kas” ir „Severija”. Audrė yra 
pasiekusi bakalauro laipsnį te
atro srityje Northwestern univer
sitete. 1990-91 metais dirbo Lie
tuvoje Šiaulių dramos teatre. Bu
vo trupių vadovė pirmajame 
LIFE festivalyje Vilniuje. Vaidi
no Kauno dramos teatro spektak
lyje „Per plauką nuo žūties”. 
Grįžusi į JAV, dirba rehabilita- 
cinėje ligoninėje Čikagoje. Taip 
pat vaidina New Atheneum teat
ro pastatymuose.

Solistė Audronė Gaižiūnienė, 
akompanuojant Joanne Glover ir 
Ričardui Šokui padainavo 
Raudonikio, F. Mendelssohn — 
Bartholdy ir Tchaikovsky dainas 
bei atliko dvi arijas iš Giovanni 
Paisiello ir Puccini operų. Aud
ronė Gaižiūnienė yra gerai žino
ma ir mėgiama lietuvių visuome
nės ir yra daug kartų įvairiomis 
progomis Čikagoje koncertavusi. 
Be to, yra dainavusi su Rockfor- 
d’o simfoniniu orkestru.

Energingais akordais savo pa
sirodymą pradėjo muzikas Ričar
das Šokas. Jis paskambino Schu- 
mann’o „Fantasy Dance” ir Cho- 
pin’o Preliudą, Valsą, Noktiurną 
bei Polonezą A dur.

Audronė Gaižiūnienė dainuoja „Sau
lutės” koncerte.

Algio Mockaičio nuotrauka

Ričardas Šokas 1986 metais 
baigė Vilniaus Valstybinės kon
servatorijos fortepijono ir var
gonų klasę. Vėliau buvo Vilniaus 
filharmonijos solistas vargoni
ninkas. 1991 metais atvyko į

JAV, dirba Čikagos Lietuvių 
Operoje chormeisteriu ir yra 
Mergelės Marijos Gimimo parapi
jos Čikagoje vargonininkas.

Koncertui pasibaigus, Indrė 
Tijūnėlienė padėkojo visiems pro
gramos atlikėjams, susirinku
siems žiūrovams ir koncerto rė
mėjams. Menininkai buvo apdo
vanoti gėlėmis.

Šis, jau tradicija tapęs kalėdinis 
„Saulutės” renginys vėl suteikė 
malonią progą kartu draugiškoje 
aplinkoje pabendjrauti ir, svar
biausia, savo atėjimu bei auka 
paremti beglobius ir vargstančius 
Lietuvos vaikus. Koncerto atlikė
jams paaukojus savo honorarus 
už šį renginį, visos aukos (977 
doleriai) bus persiųstos į Lietuvą.

Rengiama 
lietuvių meno 

paroda Internet’e

Kilo idėja išbandyti mūsų me
nines pajėgas visai naujoje terpė
je, paieškoti naujos auditorijos, 
kuri nebūtų ribojama nei vieta’, 
nei laiku, nei pažiūrų skirtumu. 
Lapkričio 30 dieną buvo sušauk
tas iniciatorių būrelis į Algi
manto Kezio galeriją (Stickney, 
IL) aptarti lietuvių meno parodos 
galimybes Internet’e, kad naudo
jantis nauja informacija Interne- 
t’o priemone ir kompiuterine 
technologija būtų galima pasiekti 
visų žemynų lietuvių ir nelietu
vių bendruomenes. Šiame inicia
torių posėdyje buvo sutarta rengti 
lietuvių meno parodą Internet’e 
1997 metų vasario 16 dienos pro
ga.

Algimantas Kezys sutelkė suin
teresuotų menininkų būrelį, pa
sikvietė kompiuterinės grafikos 
(Ričardas Spitrius), kompiuterių 
technologijos (Tomas Šakenis) ir 
Internet’o (Apolinaras Sinkevi
čius) žinovus. Posėdžio metu pa
grindines šio sumanymo idėjas 
paaiškino Apolinaras Sinkevi
čius, kuris turi gana sėkmingus 
savo puslapius Internet’e (http: 
//me mbers.aol.com/azoulass/ 
www/index.html), supažindinan
čius su Lietuva. Tai pačiais pa
grindais bus sukurtas projektas 
(web site) apie lietuvių meną. Pir
masis puslapis jau užbaigtas, tal
pinantis Galerijos atstovaujamus 
dailininkus ir fotomenininkus. 
Galerijos puslapio adresas: 
www.xnet.com/-galerija/in- 
dex,html (Internet naudotojai 
kviečiami šį puslapį atsidaryti ir 
pareikšti savo nuomonę elektro
niniu paštu: Kezys@msn.com).

Seimo rinkimų 
įspūdžiai

(Atkelta iš 1 psl.)

įsitvirtinti. Tokiame atvirumo ir 
intensyvaus nuomonių pasikei
timo kontekste gąsdinimai apie 
paslaptingas antidemokratines ir 
antipatriotines grėsmes pasidaro 
vis mažiau įtikinantys. Taigi, 
atrodo, jog televizija, radijo ir 
spauda, nors ir netiesiogiai, bet 
irgi šiek tiek prie didesnio rinki
minės kampanijos nuosaikumo ir 
dalykiškumo prisidėjo.

* * *
Pirmojo turo rezultatai iš esmės 

buvo patvirtinti antrame. Pana
šiai, kaip ir 1992 metais. Taigi 
balsuotojai ir tada, ir dabar 
žinojo, ko norėjo. Prieš ketverius 
metus jie buvo nepatenkinti 
esama materialine padėtimi ir 
tikėjosi, jog buvusi Lietuvos ko
munistų partija jų būklę pagerins 
be rizikos prarasti nepriklau
somybę ir demokratiją. Nors jos 
nebuvo prarastos, tačiau žmonių 
gyvenimas nepagerėjo. Dėl to 
1996 metais kai kurie balsuoto
jai, nusivylę ir kaire, ir dešine, 
rinkimuose iš viso nedalyvavo. O 
dauguma dalyvavusių pasisakė 
už valdžiusios partijos pagrindi
nius oponentus, Tėvynės Są
jungą. Šie rinkimų rezultatai yra 
logiški ir lengvai suprantami. Čia 
prisimena buvusio JAV prezi
dento Ronald Reagan teorija: jei 
prieš ketverius metus blogiau gy
venai, tai balsuok už prezidentą, 
jei geriau — už jo oponentą.

Konservatoriai ir jų sąjun
gininkai, Krikščionys demokra
tai, gavo mandatą ketverius 
metus Lietuvą valdyti. Ar jiems 
pasiseks krašto būklę pagerinti, 
ateitis parodys. Ateinančiuose 
rinkimuose balsuotojai vėl klaus 
Reagan’o klausimą ir padarys 
atitinkamą sprendimą. Jei nei 
viena partija šių rinkimų nebūtų 
laimėjus, ir po jų prireiktų plačios 
koalicijos, situacija pasidarytų 
sudėtinga. Pirmiausia, koalicinei 
valdžiai nebūtų lengva ketverius 
metus išsilaikyti. Antra, jei ji ir 
išsilaikytų, po ketverių metų ne
būtų labai aišku, kas už ką 
valdžioje buvo atsakingas. Dabar 
tų problemų turėtų būti mažiau. 
Valdžios tęstinumas bus už
tikrintas, o jos atsakomybė bus 
lengviau apibrėžiama, panašiai 
kaip su LDDP valdžia per pasta
ruosius ketverius metus. Dėl to,

Lietuviai dailininkai kviečiami 
šioje parodoje dalyvauti. Smul
kesnę informaciją apie pačią 
parodą ir sąlygas teikia Algi
mantas Kezys: 4317 South Wis- 
consin Avenue, Stickney, Illinois 
60402-4261. Tel. (708) 749-0888; 
Fax: (708) 749-8804. 

Būrelis iniciatorių, susirinkusių Galerijoje (Stickney, Illinois) lapkričio 30 dieną aptarti lietuvių meno 
parodos Internet’e rengimą. Sėdi viduryje: Apolinaras Sinkevičius, jo kairėje Tomas Šakenis, jo 
dešinėje Ričardas Spitrius, kompiuterinės technikos ir Internet’o žinovai. Jono Tamulaičio nuotrauka

žiūrint iš demokratinių procesų 
taško, Konservatorių ir Krikš
čionių demokratų dauguma 
Seime yra teigiamas reiškinys. 
Žinoma, kai kas pasakytų, jog bet 
kurios partijos vienvaldystė, šiuo 
atveju dvivaldystė ideologiškai 
artimų partijų, yra nepageidau
tinas dalykas. Aš sutinku, kad 
jaunoje demokratijoje yra tam 
tikra rizika, kai viena partija ar 
blokas perima valdžią. Tačiau, 
kaip minėjau, šie Seimo rinkimai 
parodė, jog Lietuvoje demokratija 
palaipsniui įsitvirtina ir dėlto 
partinės diktatūros grėsmė dabar 
tikrai nėra viena iš didesnių 
šalies problemų.

♦ * *

O kaip su tomis vidurio parti
jomis arba trečiąja jėga. Šią 
alternatyvą įtikinančiai prista
čius, gal tie 20 procentų balsuo
tojų, kurie 1992 metų rinkimuose 
dalyvavo, o šiuose namuose sė
dėjo, būtų balsavę ir vidurio 
partijas rėmę. Deja, tokios alter
natyvos nebuvo. Tiesa, buvo jung
tinis Tautininkų ir Demokratų 
sąrašas, bet jis tesurinko du pro
centus balsų. Jei prie to sąrašo 
būtų prisidėję Liberalai, Centris
tai, Politiniai Kaliniai/Trem- 
tiniai ir dar keletas grupių, jis ne 
tik būtų perlipęs 7 procentų 
barjerą, bet greičiausiai šį pro
centą padvigubinęs. O tai jau su
darytų rimtą politinę jėgą, su 
kuria didžiosios partijos turėtų 
skaitytis. Tuojau peršasi klau
simas, kokios buvo galimybės 
tokį sąrašą sudaryti? Trumpai ta
riant, jų labai mažai buvo. Aukš
čiau minėtos partijos yra iš esmės 
skirtingų ideologijų ir politinių 
temperamentų. Be to, čia dar yra 
„buvusių” ir „nebuvusių” sindro
mas. Ir pagaliau reikia neužmirš
ti sunkiai pažabojamų asmeninių 
ambicijų.

Tačiau negalima sakyti, jog 
vidurio partijos šiuose rinki
muose nieko nepasiekė. Centro 
sąjunga, kuri 1992 metais ne
perlipo 4 procentų barjero, dabar 
Seime yra trečioji didumu parti
ja. Šių metų pradžioje ji buvo 
viena iš aktyvių vidurio koalici
jos propaguotojų, nors eventualiai 
dėl įvairių priežasčių jung
tiniame sąraše nedalyvavo. Ar 
Centro sąjungos impresyvus 
rinkimuose pasirodymas ją 
paskatins imtis iniciatyvos tokios 
koalicijos formavimui, sunku pa
sakyti. Patirtis rodo, jog parti
jos, kurios vien savo pastangomis 
norimus rezultatus pasiekia, nėra 
linkusios jungtis į koalicijas ar 
blokus, nebent ten joms būtų 
užtikrintos vadovaujančios pozici
jos.

* * *
Dar vienas įdomus Seimo rin

kimų reiškinys, tai Valdo Adam
kaus aktyvus juose dalyvavimas. 
Tam buvo keletas tikslų: padėti 
kandidatams, daugiausia iš

Ieškant Lenino...

(Atkelta iš 2 psl.)

žygiuojama vakarų pusėn (ir į 
Baltijos šalis) per Lenkiją į Vokie
tiją ir turbūt toliau. Gal būtų ir 
visai pasisekę, bet įvykęs „ste
buklas” prie Vyslos sustabdė 
užmačias pargriauti ant menčių 
Europą. Tas beveik pasisekė Ant
rojo pasaulinio karo metu ir per 
50 metų Afrikoj ir Pietų Ameri
koj, kol įsikibę nagai šiandien at
sileido ir liko tik tradicinės pre
tenzijos į „artimą užsienį”. Pirm
tako Lenino pasaulinės ambicijos 
turbūt šiandien netinka.

Svarbiausia, apleista pasi
sekimą ilgai garantavusi Lenino 
idėja, moralė, beveik religija: iš
vaduoti pasaulio vargšus nuo 
engėjų. Nors dar yra kas prisi
mena ją ir jį.

Petras Melnikas

politinio vidurio, kurie neturėjo 
didžiųjų partijų paramos; susi
tikti su žmonėmis ir iš jų tie
siogiai sužinoti, kas jiems šiuo 
metu labiausiai rūpi ir kur jie 
mato pagrindinių Lietuvos pro
blemų priežastis; patirti, kokios 
yra jo paties perspektyvos efekty
viam į krašto politinį gyvenimą 
įsijungimui. Man teko dalyvauti 
keliuose Adamkaus susitiki
muose su Vilniaus gyventojais. I 
visus juos atėjo masė entuziastų, 
kurie vos sutilpo į perkimštas 
sales. Kaip iš įvairių šaltinių gir
dėjau, toks pat dalyvių gausumas 
ir entuziazmas jį lydėjo kituose 
miestuose, miesteliuose ir kai
muose. Atrodo, jog Adamkaus po
puliarumas žmonių tarpe yra ne 
tik nesumažėjęs, bet pastaruoju 
laiku padidėjęs. Tačiau, visai 
kitoks į jo politinę veiklą yra, su 
tam tikromis išimtimis, partijų 
vadovų požiūris. Tai iš dalies 
suprantama, nes Valdą Adamkų 
jie traktuoja kaip galimą ppįjįzįnį 
oponentą. Kas yra mažiau su
prantama, tai nuolatinis spau
dimas pasisakyti, ar jis kandida
tuos į prezidentus. Kiti poten
cialūs kandidatai, Brazauskas, 
Landsbergis ir t.t., yra paliekami 
ramybėje, nes jų atžvilgiu, atrodo, 
visi puikiai supranta, kad dar per 
anksti šiuo klausimu ką nors 
konkretaus ir specifinio pasakyti. 
O apie Valdą Adamkų Be persto- 
jimo sukasi spėliojimai, klai
dinanti informacija, kaltinimai 
dėl negalėjimo apsispręsti ir t.t. 
Kai ateis laikas, o iki preziden
tinių rinkimų dar liko beveik 
pusantrų metų, aš manau, kad jis 
visus jo politine ateitimi besi
dominčius žmones painformuos 
apie savo oficialų sprendimą. Šis 
sprendimas bus grindžiamas 
daugeliu faktorių, bet turbūt dau^ 
giausia priklausys nuo Valdo 
Adamkaus įsitikinimo, kokiu 
būdu ir kokiomis sąlygomis jis 
savo tėvynei galėtų efektyviau
siai padėti.

mbers.aol.com/azoulass/
http://www.xnet.com/-galerija/in-dex,html
mailto:Kezys@msn.com
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