
TRYS BALSAI
Iš tolo stebint Lietuvos gyvenimą, kai kurie 

reiškiniai pasidaro aiškesni, kai pasitaiko proga 
palyginti jų aprašymus tenykštėje spaudoje, atskir
tus ilgesne laiko atkarpa. Kartais taip pat kai kas 
paaiški palyginus tenykščio gyvenimo faktus su 
panašiais Vakarų pasaulio reiškiniais.

Šį kartą pasitaikė proga iš tokios dviejų 
dimensijų perspektyvos pažvelgti į vieną iš didžiau
sių, o energetine prasme ir svarbiausių statybų 
Lietuvoje—Ignalinos atominę elektrinę. Šios di
džiulės jėgainės pirmasis reaktorius, 1500 mw. ga
lingumo, paleistas 1983 m. pabaigoje. Šiuo metu 
statomas antrasis tokio pat galingumo reaktorius.

„Tris balsus apie atominę“ sudaro: 1) ištrauka 
iš Eimučio Balaišio straipsnio „Iki Atominės“, 
Švyturio, 1984 m. nr. 1; 2) ištrauka iš Tiesoje 
(1984.X. 10) paskelbto Lietuvos komunistų partijos 
Centro komiteto biuro posėdžio, ir 3) mūsų 
redakcijos nario pastabos apie tai, kas atominių 
jėgainių statyboje tenykščius žurnalistus džiugina, 
o vakariečius gąsdina.

I - ENTUZIASTIŠKASIS
Ignalinos AE—ne vien atominis milžinas 

neturintis lygių pasaulyje. Tai savita mokslininkų, 
statybininkų ir eksploatacininkų laboratorija.

Daug, labai daug kartų šioje statyboje tariame 
žodžius „pirmą kartą“.

Pirmą kartą atominių elektrinių statyboje 
panaudota žingsniuojanti platforma (jos kūrėjai 
gavo autorines teises), ant kurios sustambinti 
įrengimai montuojami ir gabenami į objektą. 
Technologinio vandens tiekimo vamzdynai buvo 
sumontuoti dvigubai greičiau negu planuota.

PORNOKAPITALISTAI KAUNE

Kas platina pornografinius video [rašus Kaune? Kaip 
su pornografija kovoja sovietų valdžia? Ką šiuo 
klausimu pasakytų tradicinės moralės atstovai 
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VIKTORO PETRAVIČIAUS GRAFIKA

Dar vienas blaivus balsas apie išeiviją Lietuvos 
spaudoje

VALSTIEČIAI KOVOJE DĖL SPAUDOS

Vertingos knygos apie spaudos draudimą recenzija.

TIKROVĖ IR FANTAZIJA NOVELĖSE

Naujos Ramūno Klimo knygos recenzija.

IŠEIVIJOS SPAUDOS APŽVALGA

APIE ATOMINĘ
Pirmą kartą Socialistinio Darbo Didvyrio A. 

Kozlovskio brigadai teko montuoti unikalų 750 
tūkstančių kilovatų galingumo turbogeneratorių. 
Apie šio darbo sudėtingumą kalba ir tokie skaičiai. 
Mašina daugiau kaip 60 metrų ilgio. Tuo tarpu 
leistini nukrypimai ją montuojant—0,01-0,03 mm. 
Garo, kuris suka turbiną, temperatūra siekia 275 
laipsnius, esant 65 atmosferų slėgimui.

Pirmą kartą virš elektrinės iškeltas trivamzdis 
kaminas. Du vamzdžiai—nuožulnūs, vienas verti
kalus, kad būtų didesnis atsparumas. Tas įrenginys 
sumontuotas ant pagrindinio korpuso stogo—62 
metrų aukštyje ir iškilo iki 59 metrų. Beveik šimto 
metų aukščio kaminas sveria 450 tonų. Visa ta 
konstrukcija iš Novosibirsko atkeliavo ritinio 
pavidalu.

Atvedamajam kanalui šildyti įrengtas tunelis, į 
kurio korpusą būtų reikėję supilti daugiau kaip 9 
tūkstančius kubinių metrų betono. Novatoriai 
pasiūlė šį brangų, daug darbo reikalaujantį 
monolitinį betoną pakeisti surenkamosiomis kon
strukcijomis. Stačiakampes tuščiavidures kambario 
dydžio konstrukcijas ėmė gaminti Kauno namų 
statybos kombinatas. Taip buvo sutaupyta daugiau 
kaip 200 tūkst. rub.

Apskritai Vakarų statybos valdybos išradėjai 
ir racionalizatoriai per dešimtąjį penkmetį sutaupė 
apie 3 mln. rublių, šį penkmetį tikisi sutaupyti 
dvigubai daugiau.

Unikalus ir pats reaktorius, pirmasis 1,5 
milijono kilovatų galingumo. Todėl jį paleidžiant 
ranka rankon su montuotojais dirba specialaus 
mokslinio tiriamojo skyriaus žmonės.

Įsijungusi į vieningą šalies energetinę sistemą, 
Ignalinos atominė elektrinė jau šiemet duos 
pirmuosius milijonus kilovatvalandžių elektros 
energijos. O gretimai kyla energetikos giganto 
brolis. Jis duos srovę penkmečio pabaigoje. Tada 
per metu Ignalinos atominė elektrinė pagamins 
beveik dvigubai daugiau elektros energijos, negu 
dabar visos respublikos elektrinės.

Toks Tarybų Lietuvos energetikos kelias nuo 
smulkių tarpkolūkinių elektrinių iki atominio 
giganto.

Eimutis Balaišis, Švyturys, 1984, nr. 1

II - SUSIRŪPINĘS

Eiliniame Lietuvos Komunistų partijos CK 
biuro posėdyje apsvarstytas klausimas dėl priemo
nių Ignalinos atominės elektrinės energetikos 
pajėgumams laiku įsisavinti ir jos statybai spartin
ti. Šiuo klausimu priimtame Lietuvos Komunistų 
partijos CK ir respublikos Ministrų Tarybos 
nutarime pažymėta, kad statant atominę elektrinę 
pasiekta tam tikrų laimėjimų—paleistas pirmasis 
energetikos blokas, kurio pajėgumai įsisavinami 

sutinkamai su patvirtintu grafiku, įvykdomas 
elektros energijos gamybos planas.

Kartu nutarime nurodyti kai kurie šio 
svarbaus energetikos objekto statybos trūkumai. 
Dėl statybos defektų, prastos įrengimų kokybės ir 
jų nekomplektiškumo pirmasis blokas gana dažnai 
ne pagal planą sustabdomas. Neužtikrinama 
derama remonto darbų kokybė. Tolesnį atiduotų 
energetikos pajėgumų įsisavinimą sta do tai, kad 
nepatenkinamai ir ne laiku parengiama eksploa
tuoti skaičiavimo sistema. Žemas gamybos kultū
ros ir estetikos lygis.

Svarstant klausimą taip pat buvo nurodyti 
tokie rimti trūkumai, kaip antrojo energetikos 
bloko statybos atsilikimas nuo direktyvinio grafi
ko, pavėluotas kai kurių rūšių technologinių 
įrengimų tiekimas, nepatenkinamas darbo organi
zavimas atskiruose baruose, saugumo technikos, 
darbo drausmės pažeidimai, neracionalus materia
linių išteklių naudojimas. Gyvenamųjų namų 
statybos tempai nepatenkina Ignalinos atominės 
elektrinės ir Vakarų statybos valdybos poreikių. 
Lėtai statomi ir kai kurie socialiniai-buitiniai ob
jektai, labai trūksta vaikų ikimokyklinių įstaigų.

Lietuvos Komunistų partijos CK ir respubli
kos Ministrų Taryba įpareigojo Ignalinos atominės 
elektrinės ir Vakarų statybos valdybos vadovybę, 

(tęsinys 5-me psi.)

Nors išsamesnių duomenų apie naujosios 
atominės jėgainės darbą nėra, šiokį tokį vaizdą 
galime susidaryti iš Centrinės statistikos 
valdybos pranešimo apie tai, kaip LTSR 
pramonė įvykdė planą per pirmuosius devynis 
1984 metų mėnesius. (Tiesa, 1984.X.30).

1984 m. per devynis mėn. Lietuvoje 
pagaminta 11765 milijonai kilovatvalandžių 
elektros energijos, t.y., 134% per tą patį 
laikotarpį 1983 m. pagamintos-elektros energi
jos. Per šešis pirmuosius 1984 m. mėnesius 
pagaminta 7750 mil. kwval. (129% pernykštės 
gamybos). Tokiu būdu per trečią šių metų 
ketvirtį pagaminta 4015 mil. kwval., o 
pernai—2.770 mil. kwval. Kadangi kitų 
stambesnių energetinių objektų per pastaruo
sius metus nepastatyta, visą padidėjimą (1245 
mil. kwval. per tris mėnesius) reikėtų priskirti 
Ignalinos atominei jėgainei. Tokiu būdu 
Ignalinos atominė šių metų liepos-rugsėjo 
mėn. veikė vidutinišku 576000 kw galingumu 
(projektinis jau veikiančios pirmosios eilės 
galingumas—1500000 kw).Žinant, kad 1984 m. 
vasarą jėgainė buvo bandoma pilnu apkrovi
mu, atrodo, jog dėl remonto, gedimų ir kitų 
priežasčių elektrinė didžiąją dalį laiko dirbo 
nedideliu apkrovimu ar buvo visai sustabdyta.

Šis mūsų apskaičiavimas paremtas prielai
da, kad kitos Lietuvos jėgainės 1984 m. dirbo 
tokiu pat apkrovimu kaip ir 1983 m.

(z.v.r.)
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SPAUDA IŠEIVIJOJE

išeivija spaudos veidrodyje
DAR KARTĄ APIE OLIMPIADĄ IR 

BALTŲ LYGOS VEIKLĄ

Sporto veteranas Br. Keturakis ilgesniame 
straipsnyje „Lietuva, išeivija ir olimpiniai žaidi
mai“ (Draugas, nr. 212, 1984.X.25) pateikė 
istorinių duomenų apie lietuvių sportininkų daly
vavimą olimpiadoje ir santykius su Tarptautiniu 
Olimpiniu Komitetu, o taip pat ir apie Baltų lygos 
bandymą sutrukdyti praėjusią olimpiadą Los 
Angeles mieste.

Kai kurių faktų nušvietimui pacituosime to 
straipsnio iškarpas:

Pilnesnio susipažinimo dėliai prisiminkime 
nepriklausomos Lietuvos laikotarpi ir jo ryšį su 
olimpiniais žaidimais. Mūsų pirmasis olimpinis 
krikštas buvo 1924 m. VHI-je Paryžiaus olimpia
doje, kurioje dalyvavo krašto futbolo rinktinė ir 
du dviratininkai. Nei bendro pasiruošimo žaidi
mui, nei tinkamesnio administracinio susitvarkymo 
kelionei, nei tinkamesnės viršutinės sportinės 
aprangos neturėjome. Paskubomis ir pavėluotai 
atvykę pralaimėjome 0:9 šveicarams, o abudu 
dviratininkai savo nuotolio nebaigė—sulūžo dvi
račiai. Antrasis žingsnis—IX-ji Amsterdamo olim
piada su 5 lengvaatlečiais, 4 dviratininkais, 2 
boksininkais ir 1 sunkumų kilnotoju. Į jokį 
baigminį ratą ar pusiaubaigmę niekas nepateko. 
Tai ir viskas, nes nei 1932, nei 1936 m. Berlyne 
nedalyvavome. Koks gi kraitis kaimynų latvių ir 
estų? Latviai turi 2 sidabro ir 1 bronzos medalį, o 
estai 4 aukso, 5 sidabro ir 7 bronzos. Nei krašto 
vyriausybei, nei sporto vadovybei olimpinis sąjūdis 
nedaug terūpėjo, nes Lietuva niekada nebuvo IOC 
nariu, atseit, neprašė užregistruoti, nes, anot dar 
dabar gyvenančio Kanadoje vieno Kūno Kultūros 
Rūmų pareigūno, kurioje žinioje buvo visas 
užsiei is veikimas, mes pagailėjome, berods, 680 
litų metinio nario mokesčio (kursas buvo pagal 
dolerius išvestas). Latvija turėjo net savo atstovą J. 
Dikmanį nuo 1927 m., o Estija—dr. F. Akol nuo 
1928. Taigi kai skaitai mūsų spaudoje, kad mes 
buvome įsijungę į tarptautiniai platų sportinį 
bendravimą, tiesiog rausti tenka. (... )

Religinių, kultūrinių ir įvairių tautos dvasinių 
apraiškų kasmet didėjanti varžtai slegia krašto 
nuotaiką. Paskirų asmenų didvyriški aukos žings
niai ir kankinių ilgametis ryžtas už Lietuvos 
nepriklausomybę ir laisvę, stiprina tautiečių viltis.

Sportiniame sektoriuje visi mūsiškių didieji 
laimėjimai, kaip olimpiniuose žaidimuose, pasaulio 
ar Europos p-bėse, Sov. S-gos nugalėtojų vardus 
laimint ar jų rinktinės sudėty aktyviai reiškiantis, 
įrodo lietuvių tautos kovingumo pradą, kurį gali 
iškilmingai ir plačiai švęsti, bent savųjų tarpe. 
Dažnai tokie atzymėjimai yra gyvoji jungtis 
lietuvių bendravimo, o jaunimui gražiausias ir 
uždegantis pavyzdys sekti iškiliuosius.

Atsiradę šiame krašte jie sutirptų ir sportinia
me gyvenime, galbūt, garsųjį krepšininką Sabonį 
išskyrus 2-3 m. geroje komandoje liktų nepastebė
ti. Ten gi Lietuvos žemelė, ten augo, brendo, į 
aukštumas išsimušė, ten pagarba, tautos pasidi
džiavimas, tad kodėl juos atitraukti! Nejaugi nesu
prantame, kad rytoj šie iškilieji vadovaus tautos 
prieaugliui, nejaugi norime, kad mūsiškių vietas 
užimtų rusai?! Kuo didesnis lietuvių sportininkų 
pranašumas, tuo lengviau išsikovoti ir sporto 
bazes, priemonės, sporto mokyklos ir visi kiti 

įrengimai šiai veiklai. Todėl su džiaugsmu reikia 
sveikinti, raginti, mūsų spaudoje atitinkamai 
vertinti jų pasiekimus, laimėjimus ir kai kurias 
vadovaujančias pozicijas. (... )

Šiųmetiniai žygiai beveik be jokios vertės, nes 
kovos laukas ir priemonės, žaidimų v-bei ir net 
IOC duodant nurodymus, statant reikalavimus, 
nežinant net elementarinių žaidimų ruošimo 
dėsnių, žaidimų paskirties, buvo atmesti.

Įsivėlimas į teismo organus apčiuopiamos naudos 
neduos. Tikslas garbingas, vertas dėmesio, nors 
seniai visiems žinomas ir dėl jo visa išeivija dirba, 
bet priešingas olimpinių žaidimų santvarkai ir 
idėjinei linkmei. JA V ir Kanados sporto vadovybės 
ir tautiniai olimpiniai k-tai tokiems užmojams 
nepritaria. Tokiu elgesiu užtrenkiame duris ateities 
sportiniam veikimui, kurio paskirtis turi derintis su 
šių kraštų sporto vadovybių nuostatais.

Nebūkime albanais, kurie Europoje skaitomi 
labiausiai atsilikusiu kraštu, įskaitant ir sportinį 
judėjimą!

Tuo tarpu A. Musteikis Tėviškės žiburiuose 
(nr. 44, 1984.X.30) ir toliau aiškina, jog kaip tik 
būtų nemoralu, jei mes neskatintume sportininkų 
bėgti į Vakarus. Girdi, tie pabėgę sportininkai 
laisvėje

galėtų pasitarnauti ir platesnei Vakarų visuomenei, 
pvz. atidengdami (bei papildomai įrodydami) 
sovietų naudojamus sveikatai kenksmingus chemi
kalus, kad sportininkai rungtyse pasiektų „nenor
malių“ rezultatų.

Savo argumentams sutvirtinti, jis šitaip 
demagogiškai užpuola laikraštininkus, kurie reiškia 
priešingą nuomonę ir šiuo klausimu nesutinka su 
Baltų lygos veikla:

Laikraštininkų moralės problema. Klausimas 
rimtas: kokią moralę turi tie laikraštininkai, kurie 
žarsto žarijas svetimomis rankomis? Savaime 
suprantama, kad čia mes, lygiai kaip ir didžioji 
dalis lietuvių okupuotame krašte, trokštame laisvės 
Lietuvai, džiaugiamės ir didžiuojamės lietuvių 
atspara tėvynėje. Bet nemoralu, sėdint laisvų 
Vakarų minkštasuoly sočiam ir saugiam, patarti 
okupuotiems broliams ir seserims, kad jie turi 
prisiimti persekiojimą, kančias, tremtį į sibirus bei 
kalėjimus ir jokiu būdu nepalikti kovos lauko. 
Kodėlgi tie laikraštiniai ekspertai patys nerodo 
pavyzdžių? Juk jie galėtų patys pasinaudoti savo 
patarimu ir atitaisyti savo ar savo tėvų klaidą, 
kurią padarė pabėgdami. Kodėlgi jie negrįžta į 
Lietuvą ir nekovoja? O kol jie to nedaro, tol jie 
laikytini hipokritais bei veidmainiais.

Vietoj kaltinus kitus, mes patartume A. 
Musteikiui pačiam nuvažiuoti į Lietuvą, susitikti ir 
išsikalbėti su sportininkais ir kultūrininkais, nueiti 
bent į vienas sporto varžybas ir pajusti jose 
esančios įtampos prasmę.

Gal tada jam paaiškėtų visi „moralumo“, 
„raginimų“ ir tautinio atsakingumo klausimai. 
Nereiktų tada kaltinti kitų ir mokyti juos abejoti
nos vertės moralumo.

„NAUJIENŲ“ UŽSIENIO „ŽINIOS“

Pacituoseime keletą ištraukų iš Naujienų (nr. 
171) 1984 m. spalio 30 d. pirmo puslapio žinių:

Indira Gandhi, visai nesigėdydama pareiškė,
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kad amerikiečiai sudaro pavojų Indijai ir kitoms 
pietų Azijos valstybėms. Diego Garda sala yra 
1,200 mylių atstumoje nuo toliausiai išsikišusio 
Indijos iškyšulio ir 2,300 mylių atstumoje nuo 
Persijos įlankos. Šunuodegiaudama Sovietų Sąjun
gai, ji pasako nesąmones. Kai britai valdė Diego 
Garda, tai ji nieko nesakė, o kai salą nupirko 
amerikiečiai, tai skundžiasi. (... )

MANILA, Filipinai.—68 filipinų karininkų 
pareiškė užuojautą atleistam Filipinų salų buvu
siam kariuomenės štabo viršininkui gen. Fabian 
Ver. Prezidentas Fernando Marcos yra atleisto 
gen. Ver artimas giminaitis. Jiedu yra kilę iš to 
paties miestelio.

Užuojautą pareiškę kariai tvirtina, kad jie 
niekuo dėtais, jis nepadarė panašaus nusikaltimo, 
jo bausti negalima, nes kiekvienas karys būtų 
panašiai pasielgęs. Jie pariūlė ir gen. Rabos bet jis 
atsisakė pasirašyti. Byla dar neišspręsta. Jis gali 
būti išteisintas, tai kuriam tikslui protestuoti. 
(...)

— Nekalbant apie kitus Chadafi veiksmus, 
balandžio mėnesį Chadafi agentai, skubėdami 
Londono gatvėmis, nužudė britų policininkę, 
ėjusią savo pareigas,—pareiškė. Britų angliakasiai 
pasisakė prieš bet kokią paramą iš Chadafi. (... )

ST. GEORGES, Grenada.—Reikalai taip 
susidėjo, kad šį aerodromą pradėjo statyti iš 
Kubos atvežtieji inžinieriai ir darbininkai. Kubai 
buvo reikalingas didesnis aerodromas, iš kurio 
josios kariai galėtų okupuoti visą eilę Centro 
Amerikoje esančių salų. Kuba jau buvo atvežusi 
ginklų 16-kai divizijų apginkluoti. Jiems buvo 
reikalingas aerodromas, į kurį rusai būtų galėję 
atvežti šešioliką divizijų kovai paruoštų karių.

Sovietų valdžia buvo įsteigusi pietiniame salos 
gale savo ambasadą. Sovietų inžinieriai prižiūrėjo 
aerodromo statybą, ne Kubos kariai būtų turėję 
būti atvežti didžiais sovietų lėktuvais. Kastro turi 
kelis karo ir transporto laivus, gautus iš Sovietų 
Sąjungos, bet karo transporto lėktuvų Kuba 
neturi.

Amerikos parašiutininkams pradėjus leistis 
naujai kubiečių statomame aerodrome, pasiprieši
no tiktai kubiečiai. Jiems pavyko nušauti arba 
suerzinti kelis amerikiečius, bet vėliau sprausminiai 
lėktuvai išklojo šovikus, o kai aerodromas buvo 
užimtas, tai visi aerodrome dirbusieji kubiečiai 
buvo suimti ir grąžinti į Kubą. Ten išvežti ir 
sužeisti kubiečiai. Sovietų ambasados atstovai kurį 
laiką palaikyti saloje, o netrukus išvežti Panamon.

akiračiai nr. 10 (164)
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Iš tikrųjų kažkas netvarkoj su Naujienų 
redaktoriais ir jų rėmėjais reorgais, jei laikraštis 
taip nusigyveno, jog nesugeba suredaguoti supran
tama lietuvių kalba paprasčiausios žinutės. Ir, 
atrodo, redaktorius nežino apie ką jis kalba . . .

PAGALIAU TRENKIA PERKŪNAS . . .
Dirvoje (nr. 39, 1984.X.11) V.M. skiltyje „Iš 

kitos pusės“ šitaip rašo apie Toronte įvykusio 
katalikų kongreso rezoliucijas:

Pagaliau trenkia perkūnas, atsiprašau už 
stabmeldišką išsireiškimą, iš giedro dangaus. Rei
kalaujama:

10. Atitraukti okupacinę Sov. Sąjungos 
kariuomenę iš Lietuvos ir grąžinti Lietuvai 
savarankišką gyvenimą, kuri turėjo kazimieri- 
nė praeities Lietuva ir kurio trokšta dabartinė 
Lietuva, žvelgianti į savo dvasini globėją šv. 
Kazimierą.
Visų pirma—mes įpratę reikalauti nepriklau

somybės, o ne savarankiškumo, kuris gali būti 
palaikytas reikalavimu tik autonomijos. Antra— 
ypatingai iškeliamas šv. Kazimieras, anksčiau dar 
nurodžius, kad jis buvo Lietuvos karalaitis, 
aktyviai dvalyvavęs valstybės valdyme. Toje 
sąrangoje galima pamanyti, kad ilgimąsi unijos su 
Lenkija ir jogailaičių dinastijos, jei jos liekanas kur 
nors dar galima rasti, grąžinimo į Lietuvos sostą.

KOM. B. MARKAITIS RAŠO 
NAUJĄ OPERĄ

Kompozitorius Bruno Markaitis SJ, rašo 
operą apie Romo Kalantos tragediją.

Drauge (nr. 194, 1984.IX.29) paskelbtame 
pasikalbėjime B. Markaitis pasakoja apie savo 
sumanymą:

Kalanta paaukojo savo gyvybę, šaukdamas 
„laisvės Lietuvai". O ką gi aš padariau? Tad ir 
man, kaip kompozitoriui, pradėjus rengtis į šią 
sunkią kūrybinę kelionę, nebuvo sunku apsispręsti 
už Kalantą ir jo savanorišką auką. Ir kuo toliau 
stumiuosi į priekį, tuo mane labiau veikia 
Kalantos meilė tėvynei, pasiaukojimas už jos laisvę 
ir, tuo pąčiu, besąlyginis apsisprendimas atkreipti 
pasaulio akis į pavergtą mūsų tautą. Iš kitos pusės, 
jei grįžtame prie pagrindinio impulso ir ryžto, tai 
turėčiau pasakyti, jog stipriausias motyvas glūdi 
tame, kad Kalantos auka už Lietuvos laisvę tapo 
universaliu laisvės simboliu. (... )

Kaip Romo Kalantos aukos tikslas buvo 
pasiekti platų pasaulį, taip ir operos kompozitorius 
negali tenkintis siauresniu užsimojimu. Tik išėję į 
muzikinę viešumą paskleisime ir aukos garsą, o 
tuo pačiu ir Lietuvos vardą, ir mums daromą 
skriaudą. Kartais menas išjudina daugiau, negu 
geriausi politikai, nes meno paliesti žmonės kaip 
tik suteikia politikai užnugarį. Taip „ Vilius Tellis“ 
uždegė tautą, taip „Dėdės Tomo trobelė“ atvėrė 
daugybę širdžių ir tūkstančiams padėjo išsikovoti 
laisvę. Menas yra ir galia, ir ginklas, kurį 
privalome plačiai išnaudoti. Gerai ir didingai 
pastatyta „Kalantos" opera sudomintų platesnę 
Amerikos visuomenę, ją netiesiogiai painformuotų 
apie mūsų kovą su okupantu, o laikas tai padaryti 
yra visai pribrendęs.

Aš per daugiau kaip 20 metų ne tik bandžiau, 
bet ir buvau išėjęs iš savo kiemo. Mano kūriniai 
buvo atlikti tiek koncertuose, tiek televizijoje, liek 
per radiją,—Floridoje, Chicagoje, Baltimorėje, 
New Yorke, Los Angeles mieste ir kitur. Smuiko 
sonata no. 1, įgrota plokštelėje, pasiekė daug 
radijo stočių keturiuose kontinentuose.

1984 m. lapkričio mėn.

AR TAI BALANDŽIO 
PIRMOSIOS POKŠTAS?

Amerikos Lietuvių Tarybos leidžiamos „Alto 
informacijos" š.m. nr. 9 paskelbė tokią „naujieną": 
„ Ypatingomis sen. Charles H. Percy ir kitų 
pastangomis pavyko pasiekti, kad Amerikos Balsas 
perkeltas iš Radio Liberty į Radio Free Europe 
tarnybą ir čia turės geresnes sąlygas savo darbui 
išvystyti".

Amerikos lietuvių tarybos žmonės, kurie 
teisėtai skelbiasi, kad jų pastangomis 1951 m. 
vasario 16 dieną Amerikos Balsas pirmą kartą 
istorijoje prabilo į Lietuvą lietuvių kalba, turėtų 
gerai žinoti, kad jis niekad nebuvo Radio Liberty 
dalis ir dabar į jokį Radio Free Europe nėra 
perkeltas. Amerikos Balsas buvo ir tebėra vieninte
lis šio krašto valdžios radijas, kurio programos 44 
kalbomis transliuojamos iš Washingtono.

(Draugas, nr. 224, 1984.XI. 10)

KRITIKA SU VIEŠPATIES PAGALBA

Šv. Kazimiero minėjime Toronte pastatyta 
Lapinsko-Bradūno opera susilaukė daug atgarsių, 
daugiausia kritiškų. Turbūt pati pikčiausia recenzija 
tilpo Darbininke (1984.X.26). Joje Kornelijus 
Bučmys kritikuoja ir libretistą:

Po 
premjeros spektaklio, rugsėjo 1, grįžus į Royal York 
viešbutį, užsukau į viešbučio skiepe esančią pačių 
klijentų pasitarnaujamą kavinaitę. Prie kasos eilėje 
sutikau ir K. Bradūną. Išsireiškiau:„Mielas laureate, 
reiškiu užuojautą, kad D. Lapinskas taip sudirbo 
Jūsų libretą".

Tai žinot, mieli skaitytojai, ką tas barzdočius 
libretistas atsakė: „Aš tokios operos ir norėjau. Aš 
nebūčiau davęs savo libreto tokiam kompozitoriui, 
kuris man būtų sukūręs ’Traviatą' ".

Tai bent nuovoka! Tai bent puikybė! Verdi— 
nulis, o Lapinskas—viskas!

Tačiau daugiausia pylos gauna kompozitorius:

Režisierius D. Lapinskas neturėjo daug laiko 
artistam tvarkyti, nes dar ir gaidos nebuvo pilnai 
orkestruotos. O be gaidų nėra ir muzikos. O be 
muzikos nėra ir operos. Tad, va, kur šuo pakastas. 
Po operos pirmosios pusės, o gal ir anksčiau 
dideliais tarpais orkestro dalyviai galėjo barškinti 
pagal savo skonį iki soties. Vienas vyrukas dešinėje 
pusėje pabarškindavo laikas nuo laiko su dviem 
lentgaliais. Tai bent „šiuolaikinė" muzika.

O baigiama recenzija malda:

Nuo karo, maro, bado ir D. Lapinsko, 
apsaugok mus, Viešpatie!

REFORMUOTIS AR VAŽIUOTI Į 
FLORIDĄ POILSIUI?

Maždaug tokių išvadų prieina Draugo ir 
Tėviškės žiburių vedamieji. Tie straipsniai pasirodė 
netrukus įvyksiančio VLIKo seimo proga.

Draugas (nr. 225) taip rašo:

Tačiau „nėra namų be dūmų". Per 41 metus 
Vilkas neteko visos eilės žymių veikėjų, kelių 
sumanių ir garbingų pirmininkų, ir jo pajėgumas 
gerokai susilpnėjo. Pajėgumą silpnina ir pati Vliko 
„konstrukcija". Jis yra ir iki šių dienų sudarytas iš 
penkiolikos lietuvių politinių partijų bei rezistenci
nių grupių, apie kurias beveik nieko nežinoma 
okupuotoje Lietuvoje ir nedaug kas išeivijoje. 
(...)

Okup. Lietuvoje, tiesa, yra rezistenciniai 
judėjimai, bet ne senosios politinės partijos. 
Išeivijos lietuviai vėl kitaip diferencijuojasi, nes čia 
nėra dirvos tokioms partijoms veikti. Reikia dar 
pastebėti, kad beveik visi išeivijos lietuviai jau yra 
piliečiai tų kraštų, kuriuose jie gyvena. Vieni jų 
pilietybę gavo gimimo keliu, kiti Lietuvos piliety
bės atsisakė, priimdami gyvenamo krašto pilietybę. 
Pagal neseniai mirusio a. a. Vytauto Vaitiekūno, 
seno vlikininko (ir Lietuvos piliečio) interpretaciją, 
svetimos valstybės piliečiai, dargi ne Lietuvoje 
gyveną, negali būti Lietuvos politinių partijų 
nariais. Vadinasi, Lietuvos politinės partijos, 
kokios garbingos jos kada nors buvo, dabar neturi 
ir teisinio pagrindo po savo kojom. (... )

Taigi, didžioji dalis Vliką sudarančių grupių yra 
visiškai neveiksmingos. Kai kurios jų nebeįstengia 
ir trijų atstovų į Vliko tarybą pasiųsti (tokiu atveju 
„skolinasi" iš kitų partijų). Tuo tarpu gausios 
narių skaičiumi ir veiksmingos lietuvių or-jos, 
pačią Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, engiančią 
16-kos laisvojo pasaulio kraštų lietuviu: kaitant, 
vyriausiame mūsų politiniame organe neturi vietos. 
Taigi kai kas juokais vadina mūsų buv. politines 
partijas „mirusiomis sielomis" (pagal N. Gogolio 
to vardo romano herojų Čičikovą). Bet juoktis iš 
mūsų partijų senyvo amžiaus būtų nepadoru.

Tėviškės žiburiai (Nr. 43) panašiai aiškina:

Norint užkirsti kelią užmarštin, reikia VLIKui 
visų pirma iš naujo laimėti visuomenės domesį. 
Kaip tai padaryti, neįmanoma išrašyti receptą 
keliomis eilutėmis. Nesunku betgi pastebėti, kad 
dabartiniame išeivijos gyvenime kelias į visuomenę 
pasauliniu mastu eina per Lietuvių Bendruomenę 
ir kitas gyvąsias organizacijas. VLIKo konfliktas 
su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba buvo 
tas slenkstis, nuo kurio VLIKo izoliacija pradėjo 
didėti. VLIKas be visuotinės Bendruomenės talkos 
lieka be pakankamos atramos išeivijos visuome
nėje. Remdamasis vien jį sudarančiomis politinė
mis partijomis bei grupėmis, jis pasiekia tiktai 
mažą mūsų visuomenės dalį. Ir tai labai 
suprantama—natūrali partijų dirva yra nepriklau
soma valstybė. Išeivijoje tokios dirvos nėra. Tai 
jau seniai ir aiškiai matome. Dėl to norint, kad 
VLIKas išvengtų užmaršties, reikia plėsti jo 
atramas bei jas stiprinti. Dabartinės išeivijoje 
esančios politinės partijos, kad ir daug nusipelniu
sios praeityje, negali užtikrinti nei savo, nei kitų 
veiksnių ateities, nes jaunoji karta eina kitais 
keliais. Ir VLIKui reikėtų orientuotis panašia 
visuomenine linkme, nepažeidžiant turimo tęstinu
mo bei politinės paskirties. Galbūt teisiniu požiū
riu tai nelengva suderinti, tačiau ten, kur yra 
noras, atsiranda ir kelias. Apdairumu galime 
laimėti ateitį, apsileidimu—ją prarasti.

Labai teisingai Draugo vedamasis pavadintas 
„Visuomenine ar partine linkme“.

Čia ir yra pagrindinė VLIKo liga, kad jis 
išeivijoj nesugebėjo per eilę metų reformuotis ir 
rasti plačios visuomenės užnugarį, o ne remtis vien 
buvusių partijų likučiais. Juk tos išeivijos partijos 
tėra tik kelių užsispyrusių asmenų sukurtas mitas.

Ar VLIKas gali reformuotis ir ar tokiai 
reformai jau ne pervėlu? Atsakymas beveik aiškus: 
negali, nes jau per vėlu. Visuomeninis ir politinis 
gyvenimas nestovi vietoje. Nauji junginiai, naujos 
organizacijos užima vietą tų, kurie nesugeba eiti su 
besikeičiančio gyvenimo reikalavimais.

Toji natūrali organizacinio gyvenimo evoliuci
ja jau yra įvykusi ir išeivijos gyvenime.

Vyt. Gedrimas
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LIETUVOS GYVENIMAS

IŠ TEISMO SALĖS

VIDEO — BIZNIS
Arba sielos skurdeivų mugė

Praėjusią savaitę Lietuvos TSR aukščiausiojo 
teismo teisminė baudžiamųjų bylų kolegija, pirmi
ninkaujama Aukščiausiojo teismo nario V. Nikiti
no, paskelbė nuosprendi R. Gailiūnui, J. G. 
Ruzgui, R. Proscevičiui ir A. Anuskai. Visi jie 
pripažinti padarę nusikaltimą, numatytą LTSR B K 
242 straipsnyje (pornografinių daiktų gaminimas ir 
platinimas ).

(...) Jau antrą savaitę teisminė baudžiamų
jų bylų kolegija, pirmininkaujama Aukščiausiojo 
teismo nario V. Nikitino, nagrinėja baudžiamąją 
bylą. Teisiamųjų suole—kauniečiai R. Gailiūnas, 
J.G. Ruzgas, R. Proscevičius ir A. Anuska. 
Kokie keliai juos čia atvedė?

R. GAILIŪNAS: PORNO UŽ PINIGUS
Raimundui Gailiūnui—28-eri. Kauno rajkoop- 

sąjungos visuomeninio maitinimo susivienijimo 
,,Santaka“ bufetininkas—sezoninis alaus ir giros 
pardavėjas.

„Mano bute buvo du videomagnetofonai, 
vienas JVC 7600, kitas—JVC 7200. Dar buvo 
televizorius JVC 7808 ir 77 videokasetės su 
nuotykių, meilės, siaubo, sporto ir dokumentinių 
filmų videoįrašais. Videokasečių su pornografiniais 
įrašais mano bute nebuvo (... ) Už televizorių 
mokėjau 1400 rub., už videomagnetofonus—5300 
ir 3700 rub., už kasetes—po 160 rub. Savų pinigų 
turėjau apie 6000 rub., skolinausi iš įvairių asmenų 
apie 5000 rub. (... ) Pinigus sutaupiau iš savo 
atlyginimo, taip pat duodavo tėvai. Videoįrašus 
savo bute demonstruodavau savo draugams ir 
pažįstamiems. Už tai jokių mokesčių neimdavau. 
Tuos draugus žiūrėti videoįrašų į savo butą aš 
nekviesdavau, jie ateidavo patys“.

(Iš R. Gailiūno parodymų parengtinio tardy
mo me i)

Kuo linksmino žiūrovus Gailiūnas? Demon
struodavo filmus „Pradėti turi kiekviena, arba 
reportažas apie mokines“, „Suvalgyti gyvus“, „Štai 
ji, Amerika“, „Graikė smagurė“, „Nuoga iš 
Sadoso“, „Karalius Dikas“ . . . Reikia manyti, jau 
jų pavadinimai šį tą sako. O kompleksinės 
kinotyrinės ekspertizės, kuri buvo šioje byloje 
paskirta, išvadoje šie filmai apibūdinti kaip 
„pornografiniai, kurių pagrindinis turinys—lytiniai 
santykiai, akcentuojant vien jų fiziologinę pusę, be 
socialinių ir moralinių kriterijų, dažniausiai atvirai 
rodant lytinius organus, lytinius iškrypimus, laisvą 
seksualinį partneriavimą“. Tuo tarpu pats video
įrašų savininkas juos vadina „meilės filmais“ . . .

Gailiūnas savo videoįrašų atgaminirpo aparatū
rą noriai skolina. Pavyzdžiui, nepilnamečio Ri
manto R. akiratį turėjo „praplėsti“ pornografiniai 
filmai „Graikė smagurė“^ „Karštosios raketės“. Ne 
iš balos tas gerumas—penkių dešimtinių už tai 
paprašė. Saulius S. iš Gailiūno gavo filmų 
„Juodųjų seserų paslaptis“, „Pradėti turi kiekvie
na“, „įsimylėjusi Melodija“, „Emanuela, meilės 
sodas“, „Šangilo pornografija“ įrašus, Henrikas 
N.—„Graikė smagurė“, „Tango ant čiužinio“, 
Jonas B.—„Karštosios raketės“. Nuvežę aparatūrą 
pas Viktorą B., į studentų bendrabutį, filmus 
demonstravo ypač didelei auditorijai—maždaug 
200 KPI studentų galėjo pagilinti savo „žinias“ 
ir . . . patuštinti pinigines. Kai penkis rublius 
padaugini iš 200, tai net galva ima svaigti . . .

Supratęs, kad videokasetės ir jų 

demonstravimas—geras biznis, Gailiūnas ėmė 
daryti kai kurių filmų videokopijas. Jeigu už 
įrašytą kasetę Gailiūnas mokėdavo po 150-160 
rublių, tai kiek už padarytas kopijas imdavo pats? 
Pinigai, pinigai . . .

Lietuvos TSR baudžiamojo kodekso 242 
straipsnis skelbia: „Pornografinių raštų, spausdin
tų leidinių, atvaizdų ar kitokių pornografinio 
pobūdžio daiktų gaminimas arba laikymas, turint 
tikslą juos platinti, taip pat jų platinimas baudžia
mi laisvės atėmimu iki dvejų metų arba bauda iki 
trijų šimtų rublių“.

(...) Mėnesinis Gailiūno atlyginimas—apie 
šimtą rublių. Nežiūrint to, žmona apie pusketvirtų 
metų niekur nedirbo—vyras didžiuodamasis pa
reiškė ją išlaikęs. Trys žmonės (dar yra dukra)—ir 
100 rublių? „Tėvas 500 uždirba“,—paaiškino 
teisiamasis. Kokią sūnaus ateitį įsivaizdavo Gailiū
no tėvai—vieno mokslinio tyrimo instituto direkto
riaus pavaduotojas ir mokytoja?

Gailiūnas visąlaik kartojo: „Videoaparatūra— 
bendra mūsų šeimos nuosavybė. Ji ne tik man, bet 
ir tėvams, broliui priklauso“. Iš tikrųjų visi

IDEOLOGINĖS DIVERSIJOS FORMA
„Kinas — viena populiariausių ir prieina

miausių meno rūšių. Kaip tuomet įvertinti 
pornografinius filmus? Filmus, kuriuose aiš
kiai mėgaujamasi paties lytinio suartėjimo 
mechanika, akcentuojant akto fiziologiją, visa 
tai parodant stambiu planu. Filmus, kuriuose 
gausu lytinio iškrypimo—lesbijizmo, homosek
sualizmo, sa‘dizmo, mazochizmo—formų de
monstravimo. Ar šie filmai praturtina dvasiš
kai, ar jie sukelia kilnius jausmus? Atsakymas 
vienintelis—ne. Tokie filmai propaguoja an- 
timorale ir antidorovę, skatina lytinį palaidu
mą, lytinio gyvenimo iškrypimus, šiurkščiai 
pažeidžia žmogaus orumą, skleidžia nihilis
tines pažiūras šeimos, kaip socialinės kategori
jos, atžvilgiu. Tuo labiau jie žalingi nepilna
mečiams ir jaunimui“.

Po šia citata turbūt pasirašytų beveik 
kiekvienas katalikų pamokslininkas. Citata 
paimta iš Komjaunimo tiesos—laikraščio, 
propaguojančio komunistinę moralę. Ten 
1984.X.9 išspausdintas ilgas reportažas iš 
teismo salės—„Videobiznis, arba sielos skur
deivų mugė“, kurio įdomesnes dalis čia persis
pausdiname.

Ne vieną skaitytoją galbūt nustebins pats 
faktas, kad ir Lietuvoje jau dedasi „tokie 
dalykai“. Kiti nemažiau nustebs griežta, 
„puritoniška“ valdžios reakcija. Išeivijos spau
doje dar ir dabar pasitaiko straipsnių, įrodinė
jančių, kad Vakarų pasaulį pornografija 
užplūdo . . . sovietų dėka. Žmonėms, kurie 
tiki šitokiems aiškinimams, šį tą pasakyti 
turėtų griežtos sovietų valdžios priemonės 
prieš Kauno pornokapitalistus. Vienu požiūriu 
tačiau ir tenykštė spauda panaši į kai kuriuos 
mūsiškius laikraščius: tiek vieniems, tiek 
kitiems pornografija—ideologinės diversijos 
forma. Tik čia ji komunistinė, o ten antikomu
nistinė.

(z.v.r.) 

Gailiūnai žinojo, kuo užsiiminėja jų Raimundas. 
Dar daugiau: tėvas netgi yra siūlęs bendradar
biams pažiūrėti „įdomių filmų“. O motina, nemaža 
metų išdirbusi mokykloje, padėdavo surinkti 
auditoriją, paskirdavo peržiūrų valandas . . . 
Jaunosios kartos auklėjimas? Obuolys netoli nuo 
obels tenurieda ...(...)

Teismo posėdyje Gailiūnas kalbėjo (kalba 
netaisyta):

— Videofilmai ir videomagnetofonai dabar 
labai madingi, ypač Kaune. Tūkstančiai kasečių 
užplūdo Kauną . . . Filmus įsigijau smalsumo ir 
mados vedamas. Patiko, pradėjau kolekcionuoti. 
Tai mano hobi. Iš pradžių naują filmą žiūrėdavai 
vienas, jei patikdavo—rodydavau motinai, kitiems. 
Kokį turėjau tikslą? Plačiau susipažinti su užsienio 
kino menu. Turėjau ir tarybinių filmų porą 
įsirašęs.—Jis ilgai galvoja, bet pavadinimų taip ir 
neprisimena . . . —Taip, į kino teatrus eidavau, 
bet videofilmai būdavo įdomiau ... Su žmona 
praktiškai ir išsiskyrėm dėl tos aparatūros. Jinai 
buvo girdėjusi, kad jei jau turi aparatūrą, tai 
namie vos ne burdelis . . . Kai pirkau aparatūrą, 
žmona nutarė važiuoti į kitą miestą, ten butą 
įsigijo. Taip, mes išsituokę, bet tik oficialiai. 
(...)

J.G. RUZGAS: „PORNOGRAFIJA 
STIMULIUOJA KŪRYBĄ“

Jeigu Gailiūnas—vyras dar jaunas, tai pusam
žį nugyvenusį Juozą Gerutį Ruzgą tokiu tikrai 
nepavadinsi. Skulptorius, Dailininkų sąjungos 
narys. Žmogus žinomas kūrybinei visuomenei, jau 
spėjęs šį tą nuveikti. Ir staiga—pornografija? Ne, 
ne taip jau staiga. Juk buvo jo paties gamybos 
filmo demonstravimas „Orbitos“ naktiniame bare? 
Buvo. Apnuoginta figūra mene, tegu ir filme— 
priemonė, o ne tikslas. Ruzgui tai buvo tikslas. 
Įsigijęs aparatūrą ir nemaža videofilmų, ėmė 
organizuoti jų peržiūras. Ruzgas—žmogus su 
padėtim, pažinčių turintis, todėl ir jo publika 
neprasta. Kai kurie kino ir teatro režisieriai ir 
aktoriai, gydytojai, architektai, prekybininkai.

„Rasta: 13xl8cm formato fotonuotraukos—25 
fotonuotraukų pornografinio turinio reprodukci
jos: moterys, demonstruojančios savo lytinius 
organus. Ispanų kalba spalvotas pornografinio 
turinio žurnalas: moterys nepadoriomis pozomis, 
reklamuojami aparatai, skirti tenkinti lytinę aistrą, 
lesbijizmas, seksualizmas, grupiniai lytiniai santy
kiai, sodomija“.

(Iš J.G. Ruzgo buto kratos protokolo)
Kas dėdavosi po filmų peržiūrų, kam buvo 

naudojama nuosavame name įrengta suomiška 
pirtis—tai turbūt ir liks Ruzgo ir jo bohemiškų 
bičiulių paslaptis. Skulptoriaus dukra pradėjo 
studijuoti Universitete. Jai, pirmosios Ruzgienės 
dukrai, beveik tiek pat metų, kiek ir ketvirtajai 
Ruzgo žmonai.

R. PROSCEVIČIUS: PORNOGRAFIJA 
NEPILNAMEČIAMS

„Aš pažįstu (...) ir Proscevičių, dar kitaip 
vadinamą „Akseliu“ (... ) Mokykloje esu sakęs 
vaikinams, kad mačiau filmų. Jie manęs prašė 
nuvesti. Žadėjau, sakiau, kad paklausiu. Na, ir 
paklausęs pas Proscevičių, suderinęs su juo laiką 
(...) nusivedžiau apie dešimt vaikinų iš J. 
Gruodžio mokyklos. Kadangi visi žinojo, kad už 
komplektą filmų reikia mokėti 5 rub., tai dalis 
man iš anksto davė, iš kitų aš vietoje surinkau. 

(... ) Ir tada mes žiūrėjome užsienio estrados 
artistų koncertą, kažkokį filmą su karatė, o taip
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pat filmą, kurio pavadinimo aš nežinau. Ši filmą 
aš mačiau ne visą. Kiek supratau, tai tame filme 
vyrai ir moterys nuvažiuoja i kažkokį viešbuti, 
kuriame visi kartu lytiškai santykiauja. Lytiniai 
aktai parodomi visais aspektais, nepridengti. 
(. . . ) Kaip jau minėjau, visus pinigus aš 
atidaviau Proscevičiui ..."

(Iš nepilnamečio Zigmanto L. parodymų)

„Emanuela, meilės sodas“

Romualdui Proscevičiui—dvidešimt penkeri. 
Kauno radijo gamyklos aukštos kvalifikacijos 
frezuotojas prie neblogo atlyginimo sumanė 
pridurti dar šį tą. Ir išeidavo neblogai. Tąsyk, kai 
atėjo dešimt nepilnamečių Kauno J. Gruodžio 
aukštesniosios muzikos mokyklos moksleivių, pas 
„Akselį“ jau buvo apie 25 žiūrovus, tarp jų—viena 
mergina . . . Padauginkite bendrą susirinkusių 
žmonių skaičių iš penkių rublių!

— „Panasoniką“ pirkau Maskvoje už 3200 
rublių. Pasakiau motinai, kad man greitai 25-eri ir 
norėčiau turėti videomagnetofoną. Videofilmų 
demonstracija—paplitęs reiškinys . . .

A. ANUSKA:
BIZNIO PRADŽIA

— 1983 metų pabaigoje Kauno komiso 
parduotuvėje teiravausi videoaparatūros. Iš manęs 
pasijuokė. O kažkoks tipas pasiūlė. Už 2000 rublių 
seną japonišką JVC nusipirkau. Už dekoderį 
(specialus priedėlis, duodantis techninę galimybe 
suderinti importinį videomagnetofoną su tarybiniu 
televizorium—aut.)—dar tris šimtus sumokėjau. 
Keturias kasetes gavau. (...)

Vykstame į Lampėdžius. Romuvos gatvės 19- 
tas numeris. Namas? Atsiprašau, norėjome 
pasakyti—pilis ant Nemuno kranto. Neperdedam. 
Trys aukštai mūro virš žemės, vienas—po žeme. 
Pagalbinis pastatas su garažu. Dirba du statybinin
kai. Šimtas du rubliai atlyginimo ir šitokios 
statybos užmojai . . . Kažkaip nesiderina, ir gana.

Pornografinių filmų demonstravimas (ir gal
būt šlykštaus pasipelnijimo pradžia) laiku buvo 
sustabdytas.

APIE TAI, KAS YRA PORNOGRAFIJA, 
IR KITUS DALYKUS.

(...) Prisiminkime, kas yra menas, kokie jo 
tikslai ir uždaviniai. Kinas—viena populiariausių ir 
prieinamiausių meno rūšių. Kaip tuomet įvertinti 
pornografinius filmus? Filmus, kuriuose aiškiai 
mėgaujamasi paties lytinio suartėjimo mechanika, 
akcentuojant akto fiziologiją, visa tai parodant 
stambiu planu (...) Netgi Vakarų šalyse pasisa
koma prieš šiuos filmus, imamasi teisinių priemo
nių, ribojančių videofilmų gamybą ir platinimą. 
Belieka pridurti, kad Ženevos konvencija, kurią 
pasirašė ir TSRS, kelia sau uždavinį užkirsti kelią 

pornografinių leidinių leidimui ir uždrausti jų 
prekybą.

Videofilmų demonstruotojai suteikė galimybę 
pasižiūrėti, be pornografinių, ir, kitos rūšies filmų, 
kuriuose propaguojamas jėgos kultas. Tai filmai: 
„Aukščiau galvą, kaulų laužytojau!“, „Tigras vėl 
smūgiuoja“,„Karatė lemia viską“, „Jie jį vadino 
kaulų laužytoju“. Šiuose daugiausia Honkonge 
sukurtuose filmuose panaudojant istorinius ar 
dabartinius nuotykių filmų iki kraštutinumo 
stereotipizuotus siužetus, vienpusiškai garbinama 
fizinė jėga, sugebėjimas sužaloti ir nugalėti bet 
kokioje situacijoje. Beje, LTSR baudžiamasis 
kodeksas numato baudžiamąją atsakomybe už 
neteisėtą kovinių karatė metodų mokymą. (...)

Įvairių atspalvių smurto, siaubo ir misticizmo 
filmai su vampyrizmo, kanibalizmo, antgamtiškumo 
motyvais, užplūdę Vakarų ekranus, videokasetėse 
prasismelkė ir pas mus. Videofilmų platinimas tarp 
tarybinių žmonių—nauja ideologinės diversijos 
forma. Deja, atsiranda asmenų, kurie pasipelnymo 
tikslais (filmai buvo demonstruojami ne tik mieste, 
videoaparatūra būdavo vežiojama po visą respubli

TRYS BALSAI . . .
(atkelta iš 1-mo psl.)
taip pat partinius komitetus imtis priemonių, kad 
būtų likviduotas atsilikimas montuojant antrąjį 
energetikos bloką. Šiam tikslui plačiau taikyti 
pažangius darbų organizavimo metodus, sudaryti 
papildomus statybos ir montavimo barus, susti
printi padalinius ir tarnybas aukštos kvalifikacijos 
specialistais ir darbininkais, užtikrinti, kad būtų 
laiku patiekiami technologiniai įrengimai, išplėsti 
socialistinį lenktyniavimą dėl statybos terminų 
sutrumpinimo ir darbų kokybės pagerinimo.

Ignalinos atominės elektrinės ir Vakarų 
statybos valdybos partiniams komitetams nurody
ta, jog būtina geriau kontroliuoti administracijos 
ūkinę veiklą, kelti politinio auklėjamojo darbo ir 
partinio vadovavimo socialistiniam lenktyniavimui 
lygį, daryti aktyvesnį poveikį kadrų parinkimui ir 
paskirstymui, jų kvalifikacijos kėlimui. Griežtai 
kontroliuoti, kaip vykdomi partijos nutarimai.

Partijos Ignalinos rajono komitetui pavesta 
daugiau gilintis į Ignalinos atominės elektrinės ir 
Vakarų statybos valdybos partinių organizacijų 
veiklą, teikti partiniams komitetams konkrečią 
pagalbą mobilizuojant komunistus iškeltiems 
uždaviniams įvykdyti.

(Tiesa, 1984.X. 10, nr. 234)

III - KRITIŠKASIS

Dirbančiam elektrinių projektavimo srityje 
JAV, Balaišio straipsnyje atskleistas skirtingas 
požiūris į šį darbą sukelia prieštaringas nuotaikas. 
Pvž., su pasididžiavimu Balaišis rašo, kad Ignali
nos AE bus savita mokslininkų, statybininkų ir 
ekspioatacininkų laboratorija. Pagal Švyturio kores
pondentą, „daug, labai daug kartų šioje statyboje 
tariame žodžius ’pirmą kartą‘ “. Pirmą kartą 
sumontuotas unikalus turbogeneratorius, pirmą 
kartą virš elektrinės iškeltas trivamzdis kaminas, 
pirmą kartą statyboje panaudota žingsniuojanti 
platforma, ant kurios sustambinti įrenginiai mon
tuojami ir gabenami į objektą.

Turbūt didžiausia siauba sukelianti frazė JAV v C

elektrinių savininkams ir projektuotojams yra 
žodžiai „pirmą kartą“. Ko, ko, bet tikroje 
situacijoje neišbandytų įrengimų tikrai bijomasi. 

ką, organizuojant masines „peržiūras“) prie to 
aktyviai prisideda. (...)

Videotechnika, be abejo,—progresas. Atei
nantį penkmetį mūsų šalyje numatyta plati 
videofilmų vystymo programa tačiau su mūsų 
pasaulėžiūrai priešingu filmų demonstravimu 
būtina kovoti. O tuos, kuriems pelnas užgožia 
sąžinę ir blaivų protą—bausti visu įstatymo 
numatytu griežtumu.

Spalio 3 d. LTSR aukščiausiojo teismo 
teisminė baudžiamųjų bylų kolegija paskelbė 
nuosprendi.

R. Gailiūnas nuteistas dvejiems metams 
laisvės atėmimo, konfiskuotos pas j[ rastos 
santaupos—2600 rublių. J.G. Ruzgas ir R. 
Proscevičius nubausti 300 rublių, A. Anuska—200 
rublių baudomis. Iš visų keturių konfiskuota 
videoaparatūra ir kasetės su videofilmais.

Nuosprendis galutinis ir kasacine tvarka 
neapskundžiamas.

Gintautas STALN1ONIS 
(Komjaunimo Tiesa, 1984.X.9)

Tai, žinoma, neliečia statybinių priemonių patobu
linimų, pvz., Balaišio aprašytų žingsniuojančių 
platformų. Tačiau pompos, pompuojančios tūks
tančius galionų vandens, reaktoriaus vėsinimo 
įrengimai, radioaktyvinių atmatų transportavimo ir 
procesavimo sistemos ir panašūs įrengimai turi 
būti įrodę savo patvarumą ir negendamumą tik
rose situacijose. Kiekvienas inžinierius žino, kad 
tarp bandymų laboratorijos ir tikrovės visuomet 
liks praraja, nežiūrint kaip mokslininkas bandytų 
tą prarają pašalinti. Todėl JAV, perkant įrengimus 
ir vertinant dėl projekto besivaržančių firmų 
pasiūlymus, didžiausias dėmesys kreipiamas į 
siūlomos prekės sėkmingo operavimo patirtį, tai 
yra, kiek yra tos rūšies mašinos instaliacijų ir 
kokia tų mašinų gedimo istorija. Ekonominis JAV 
elektrinės gyvavimo amžius yra maždaug 40 metų. 
Nei vienas elektrinės savininkas nenori tapti 
eksperimentine „jūrų kiaulyte“. Mašinos, apie 
kurių sėkmingą darbą dar nesukaupta pakankamai 
patirties dažnai neperkamos, net jei jos ir pigiau 
kainuotų. Dažnų gedimų taisymas ir nuostolis 
patirtas gaminant kilovatus, dažniausiai viršija 
dolerius, sutaupytus investuojantį pigesnį įrengimą.

Ne paslaptis, kad atominių elektrinių statymas 
JAV kainuoja bilijonus dolerių, kad pradinės 
sąmatos viršijamos ir perviršijamos. Viena iš 
priežasčių, kodėl taip yra—labai kruopštus darbo 
kokybės tikrinimas, kurio reikalauja NRC (Nu
clear Regulatory Commission). Pavyzdžiui, atomi
nių elektrinių vamzdžių sistemose gali būti šimtai 
suvirinimo taškų. Dauguma jų yra kritiškos 
svarbos ir turi būti stropiai tikrinami. Kad 
užtikrinus suvirinimo kokybę, neužtenka 
priežiūros—užtikrinimo, kad suvirintojas darbo 
metu neužgėrė „baltakės“. Kiekvienas suvirinimo 
taškas turi būti tikrinamas, radiografuojamas ir 
visa tai patvirtinama gausiais dokumentais su 
inspektorių parašais. Jeigu suvirinimo taškas 
neperėjo inspekcijos, arba vienas iš dokumentų 
buvo pamestas—ta vamzdžio dalis išpjaunama ir iš 
naujo suvirinama, inspektuojama ir 1.1. Inspekcija 
reikalauja daug laiko ir pinigų, bet tai svarbi 
atominės elektrinės statybos dalis. Turėtų tai būti 
svarbu ir Ignalinoje, kur vandens vėsinimui 
naudojamas natūralus ežeras įeinąs į šiaurės rytų 
Lietuvos vandens tinklą, o ne dirbtinas, izoliuotas 
ežeras, k?ip dabar daroma JAV. Todėl buvo labai

(tęsinys sekančiame psl.)
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— Ar ne gražu, kuomet aplinkui 
kas nors pastovu ir amžina?— 

(,, Rekviem vaikiukui ir dievaitei Mildai“ p. 7)
TIKROVĖ IR FANTAZIJA

RAMŪNO KLIMO NOVELĖSE
Ramūno Klimo ieškojimas to pastovaus ir 

amžino elemento žmonių santykiuose ir žmogaus 
asmenybėje yra nuoširdus ir dinamiškas visose jo 
novelėse. Gintė ir jos žmogus, greitai perskaityta, 
iš pradžių gali sudaryti juodos komedijos įspūdį— 
nužemintieji ir nuskriaustieji džiazo ritme. Taip 
pat lengva suklysti nusprendžiant, kad jam 
svarbiausia—žaidimai su savo personažais įman
triose formose. Skaitytojas pripratęs prie tradicinio 
sukirpimo novelių, kuriose jis mato aiškiai 
nubrėžtas ribas tarp tikrovės ir fantazijos. Jis 
pasitiki rašytoju, kuris jam parodys, kaip tos dvi 
dimensijos integruotos personaže. Klimu, tačiau, 
pasitikėti negalima. Jis aiškiai leidžia suprasti, kad 
pats nežino visko apie savo fantazijos žmones ir 
todėl atsisako daryti griežtus sprendimus. Priešin
gai, jis įveda skaitytoją į kūrybinio proceso 
problemas, pristato asmenybę kaip mįslę, ir siūlo 
drauge ieškoti jos centro, jos giliausio, autentiš- 
kiausio žmogiškumo. Perskaičius rinkinį junti, kad 
rašytojui šis ieškojimas ir yra svarbiausia.

Klimo pažemintieji gyvena visados dviejuose 
pasauliuose, dviejose tikrovėse, dviejose dimensi
jose. Biurokratai, smulkūs spekuliantai, alkoholi
kai, impotentai, grafomanai,—jų tikrovė susidaro 
iš nuolatinio bandymo palenkti aplinkybes savo 
naudai, ,nenuskęsti milijone erzinančių detalių, 
bandymo nuo savęs pabėgti, kitais žodžiais tariant, 
gyventi normaliai. Jei šitos tikrovės jiems užtektų, 
jie nesijaustų pažeminti. Būtų paprasti manipuliuo
jami objektai, ir tiek. Bėda ta, kad daugumas jų 
savotiškai prakeikti.

. . . Jis vėl buvo vienas su savo prakeikimu 
ir jam pasidarė labai lengva. . . . retas žmogus 
mėgsta girtis savo prakeikimu. Prakeikimą žmogus 
myli, ū'dėl saugo ji nuo svetimų kaip akies vyzdį.

(„Aukštybėse pražydusi siela“, p. 163)

Tai paslėptoji žmogaus dimensija, psichologi
nė tikrovė, pasaulis, nesuprantamas kitiems, net ir 
artimiausiems šeimos nariams ar draugams. Vadin
kime tai kaip norime: siela, dvasinis bruožas, 
jaunystė, ekstazė, manija. Klimo personažuose čia 
paslėptas pasaulis ir yra svarbiausias. Konkreti 
tikrovė jį nuolat užgožia, brutalizuoja, todėl jiems 
ir tinka pažemintųjų vardas:

... Tu lyg smėlis, moterie. Tu girgždi tarp 
dantų, tavęs nuolatos pilni drabužiai. Tu baisesnė

TRYS BALSAI . . .
(atkelta iš 5-to psl.)
keista skaityti Švyturyje apie greitus darbo tempus 
ir statyboms sutaupytus milijonus rublių ir 
neužtikti ten nė žodžio apie elektrinės 
integralumą—kiek milijonų rublių išleista, kad ji 
būtų efektyvi, saugi, švari ir nepavojinga aplinkai. 
Greitai dirbti galima ir iš pusbonkio truktelėjus. 
Apleidus inspekcinę atominės elektrinės statybų 
dalį ir įvykus nelaimei (pvz., prakiurus vamz
džiams), negelbėtų nei K. Almeno optimizmas. 
Tiesoje kalbama apie gedimus dar metams nepraė
jus nuo elektrinės starto ir nieko nesakoma apie tų 
gedimų pobūdį. Kiek iš jų įvyko dėl suminėtų 
priežasčių?

I.m.

už smėlį, kadangi nuo tavęs net atminties neapsau
gosi.

(„Rekviem vaikiukui ir dievaitei Mildai“, p. 6) 

Smėlis yra gera metafora laikui, ir laiko negailes
tingas birėjimas galų gale palaidos „Rekviem . . . “ 
pasakotoją. Vieną dieną laimės šalia mieganti 
moteris—tikrovė:

. . . Ryt ar poryt, po savaitės ar po metų, po 
kelių ilgų amžių aš užmirštu, kad laikas yra kvailas 
niekas, ir mesiu jį taupyti.Priglausiu smilkinį prie 
tavo smilkinio, ir mudu žiūrėsime pro bendrą riekę 
į nykų badmečio dangų. Šypsosiu, kaimynų 
kalbinamas, ir jie šypsosis man ir galvos—dar 
vienas sugrįžo į protą.

Sugrįžo, moterie? Ne išsikraustė, o sugrįžo?! 
(„Rekviem vaikiukui ir dievaitei Mildai“, p. 10)

Protas, apie kurį čia kalbama, yra tas 
„sveikas protas“, dažnai siūlomas kaip kelias į 
pasisekimą ir laimę. Be abejo, Klimo žmonėms 
būtų daug lengviau gyventi, jei jie nejaustų, kad 
svarbiausia jų dalis pamažu atrofuojasi ir kad greit 
jie nebebus žmonės. Gediminas Nainys nelabai 
supranta jėgos, kuri kas naktį jį tempia į praeities 
pasaulį su „puse didžiai prasmingos oranžinės 
dienos“ („Pusė prasmingos dienos“). Ten tebėra 
gyva Dovilė, kurios jis nebegali pasiekti, nes ji jau 
seniai pavirtusi į marmurą. Santykyje su žmona 
Nainys jaučia šiurpią indiferenciją. „Ir jam 
dingteli, kad jis pamažu miršta“. Todėl lieka 
nuolat klausti:

... o kuris pasaulis yra tikresnis? Alus, vyrai, 
žiobriai, meistras? Ar Dovilė, sėjanti šviesą 
upeliukan ir į pievas, tarpais ir kokį krūmą 
išgriebdama? Kuris jų tikresnis? Pasaulyje su 
žiobriais gali viską ranka užčiuopti, bet ar užtenka 
tokio tikrumo?

(„Pusė prasmingos dienos“, p. 96)

Paskutinioje novelės eilutėje skaitytojas suži
no, kad Dovilė ir Nainio žmona—vienas ir tas pats 
asmuo. Gyvenimo tuštumui pridengti, Nainys 
neturi nei iliuzijų.

Kartais toji paslėpta ir paslaptinga asmenybės 
jėga prasiveržia į šviesą, bet tada ji dažnai ir 
sunaikina protagonistą. „Ką aš galvojau autobuse, 
važiuodamas pas buvusį suolo draugą“, novelėje, 
parašytoje „mock-heroic“ stiliumi, suolo draugas, 
nuolat tūnantis melancholijos požemiuose, turi 
savyje „ugninės materijos gėlę“, kuri leidžia jam 
momentais tapti miestelio fulbolo komandos 
žvaigžde (niekas nežino kada jis pabus iš letargijos 
ir įmuš įvartį, bet tas visados atsitinka). Pasakoto
jas nežino, kur slepiasi ši energija, ir važiuodamas 
aplankyti draugo kalėjime (už žaidimo aikštės ribų 
energija pavirsta smurtu), supranta, kad draugas 
nežinojo sistemos ir, jei būtų žinojęs, visien nebūtų 
galėjęs joje normaliai gyventi. Sistemą sudaro 
sotūs ir patenkinti balandžiai, kuriuos pasakotojas 
mato sutūpusius į pievą. Pasakotojo draugas tik ir 
gali gyventi už sistemos ribų. Ugninės materijos 
gėlė ir sotūs balandžiai kartu joje netelpa.

Ir visai demoralizuoti charakteriai kaip 
beviltiškas alkoholikas Kiečius („Kiečius, mėnulio 
šviesa ir Portveinas už rublį dvi“) kenčia dėl savo 
sielos. Kiečius jau seniai viską pragėręs, bet sielos 
pragerti dar vis negali. Siela iš tikrųjų panaši į 
paukštį, praktiškame gyvenime nefunkcionali, bet 

vis primenanti, kad yra kažkur aukštuma, matoma 
ir iš padugnių:

— Aš tau kaip purvas panagėse, o gal mano 
siela švari? Gal mano siela kaip paukštis?

— Tąsyk bent kirminą snape atneštum, 
paukšti tu.

— Vadinasi, kirminas snape—paukščio esmė? 
Ne laisvė, ne sparnai, o kirminas?

(„Kiečius, mėnulio šviesa ir Portveinas 
už rublį dvi“, p. 100)

Kiečiui ši nepasiekiama aukštuma leidžia 
išsaugoti nors trupinius savigarbos. Bevardis 
žmogus („Aukštybėse pražydusi siela“) joje miršta. 
Visas tikrasis jo gyvenimas yra totaliai vidinis. 
Kiekvieną naktį jis žaidžia garsiausiose pasaulio 
futbolo komandose, siekdamas svarbiausio savo 
gyvenime įvarčio. Šioje absoliučioje aistroje futbo
lui jis yra tikriausias „jis“. Žinoma, vaikai ir 
kaimynai nebevaidina jokios rolės ir jis lieka 
vienas—prakeiktas, izoliuotas, liguistas, taip jis 
atrodo kitiems.

. . . Pats jis tai vadino ne prakeikimu, o 
išsaugota sielos jaunyste. Jo siela, beviltiškai 
suvytusi dieną, kai jis stovėdavo prie braižymo 
lentos ir projektuodavo varžtus ir veržles, pražys
davo naktimis tvankiame miegamajame, lyg 
oranžerijoje kaktusas, apkibdavo lyg kaktusas 
didžiuliais žiedais ir žydėdavo dažniausiai iki ryto 
po mėnuliu ir po žvaigždėmis, ir per liūtį, ir 
balzganame sniego Švytėjime.

(„Aukštybėse pražydusi siela“, p. 164)
Kodėl žmonės praranda sielos jaunystę, 

Klimas neaiškina. Laikas, rutina, šimtai mažų 
kompromisų, korupcija ir materializmas—visi šie 
elementai užgožia dvasinę tikrovę, nors ir netobu
lai ją užmuša. Klimo novelėse nėra nei žudymų, 
nei nusižudymų. Nėra, iš tikrųjų, jokių didelių 
išviršinių konfliktų. Žmonės nuskriaudžiami ir 
pažeminami kitų indiferencijos ir aklumo.

„Ekspromptas vogtai gitarai“ pristato septy
niolikmetę, bandančią surasti elgesio moralinį ko
dą, kai aplinkui nėra nieko kito kaip bandymai 
iškovoti sau kiek galima daugiau materialinės 
gerovės. į šią novelę Klimas prikrauna labai daug 
pažintinės medžiagos apie šių dienų Lietuvos jau
nimo gyvenimą—blaškymasis be tikslo, spekulia
cija ir vagišiavimas, paviršutiniški meilės santy
kiai, abortai, ir 1.1. Iš tikrųjų visos tos medžiagos 
perdaug—Klimui sunku su ja susidoroti ir dažnai 
nuslystama į melodramą, „muilo operos“ žanrą. 
Vis tik ir čia autentiškiausias yra jaunos pasakoto
jos bandymas suprasti kitus. Tarp daugelio jai dar 
neaiškių dalykų, klausimų, susietų su atsakomybės 
prieš save ir kitus problema, ji atisako formulinių 
sprendimų.

Antitezė žmonėms, kurie nešioja savyje paslėp
tą sielą—enigmą, yra tie personažai, kuriems 
viskas paprasta ir aišku.

Toks yra žurnalistas iš „Kiečius, mėnulio 
šviesa ir Portveinas už rublį dvi“. Jo butas 
dekoruotas geometriškai, panašiai ir jo gyvenimas. 
Čia nėra vietos atsitiktinumams ar dviprasmišku
mams. Jo bandymas komunikuoti su Kiečium ir 
Portveinu panašūs į pasikalbėjimą su kitos 
planetos gyventojais. Iš pradžių visa tai juokinga, 
tada pradeda darytis gaila žurnalisto—jo geometri
nis modelis gan lengvai išmušamas iš pusiausvyros.

6 akiračiai nr. 10 (164)
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Jis pagaliau susitinka su Kiečium ir Portveinu, 
nes pastarieji pardavinėja vietą eilėje prie alaus 
baro, o jis tą vietą už rublį nuperka. Vien ši maža 
detalė nuvelka nuo jo dorovės šarvus. Pagrindinis 
skirtumas tarp Kiečiaus ir „establišmento“ atstovo 
yra ne moralinis, bet egzistencinis^Kiečius gyvena 
pasibaisėtinai, bet gyvena. Žurnalistas tik egzistuo
ja. Klimui toks egzistavimas yra blogiau negu 
mirtis—mirusio gyvenimas.

Galima eiti dar toliau ir bendrai nustoti būti 
žmogumi. Linksmiausioj Klimo novelėje „O, oi 
Flabero“ egzistuoja rašytojas-grafomanas su neį
manomu alkiu:

... O dabar įsivaizduokite tam tikrų 
hibridą—metodiškas sniego valytuvo vangumas ir 
akmenų trupinimo mašinos isterija; ir slenka toks 
hibridas per lauką ir šluoja viską, kas po letenom 
pakliūva, ne tik akmenis, todėl bent viena jo 
konstrukcijos dalis aiški—latakėlis kraujui, kaipo 
atliekoms, nubėgti.

(„O, oi Flabero“, p. 134)

Grafomanas trupina žmones, medžius, gyvu
lius, augalus, o ypatingai prisirišęs prie įvairių 
paukštelių. Jo tačiau nespausdina tiek, kiek jis 
norėtų, todėl jis sutinka save parduoti labai 
simpatiškam šėtonui. Šitoj Klimo ,,Fausto“ versi
joj, šėtonas siūlo ne jaunystę, malonumus ar 
išmintį. Rašytojas išgydomas iš „ subjektyvios 
distrofijos“ ir įgalinamas regėti apverstą pasaulį. 
Nuostabiu greičiu pripratęs prie vaikščiojimo, 
valgymo ir rašymo aukštyn kojom, jis nebereika
lingas šėtono pagalbos. Vieną dieną jis pajunta, 
kad sėdėti žemyn galva visai patogu. Šitokiam 
žmogui šėtonas gali tik pavydėti: „Taip,— 
ilgesingai ištarė šėtonas—Stiprūs jūs, grafomanai“. 
Ateityje grafomano laukia paminklas. Šėtonui 
lieka tik pasitraukti net pilnai nesupratus, iš kur 
ateina šita stiprybė triuškinti pasaulį.

Įdomiausia novelė rinkinyje yra titulinė 
„Gintė ir jos žmogus“. Skaityti ją galima keletą 
kartų, atrandant vis naujus galimus interpretacijos 
klodus. Ji telpa į Klimo bendrą tezę, kad žiūrint į 
pasaulį reikia suprasti, kiek daug nuo mūsų yra 
paslėpta žmonių santykiuose, o labiausiai žmogų 
pažeminti yra jį subanalinti. Kūrėjo atsakomybė 
prieš meninę tiesą tuo didesnė. Klimas bando 
parašyti istoriją žmogaus, kuris nuo 1939 iki 1950 
metų išsėdėjo rūsyje, slėpdamasis nuo visų, 
mylimas Gintės (rašytojo pažįstamos). Išėjus iš 
rūsio, galimi du jo likimo variantai: įprastinis 
„happy end“, kuriame jis gauna naują prosą, vėl 
dėsto istoriją mokykloje, veda Gintę ir dvidešimt 
penkis metus vėliau švenčia sidabrines vestuves. 
Antrajam variante jis randamas sušalęs kalno 
viršūnėje. Skaitytojas gali pasirinkti vieną ar kitą 
variantą—faktai nėra čia ypatingai svarbūs. Ką 
Klimas norėtų suprasti—tai Gintės žmogaus 
tragiką iš esmės. Jis ieško „aiškumo iš esmės“. 
Skaitytojui įdomiausia paprastai yra charakteris, 
bet Klimas leidžia skaitytojui daugiau—leidžia jam 
dalyvauti kūrybinės tiesos ieškojime, pačiame 
rašymo procese.

. . . Galų gale—ką aš užsimojau parašyti? 
Realistinę istoriją ar legendą?

Dievas mato, aš troškau būti objektyvus kaip 
Publijus Kornelijus 'Tacitas, aprašęs Nerono eibes. 
Aš norėjau būti dokumentalus kaip buhalterijos 
knyga.

Pirmajame variante (rasi dar septyniasdešim
taisiais?) aš išdėsčiau viską, kaip buvo. Išėjo 
keliolika puslapių „with a happy end“—antspaudu 
pase, vestuvių alučiu, teise mokytojauti. Taip ir 

1984 m. lapkričio mėn.

buvo—pasas, alutis, pilna klasė mokinių, ryjančių 
akimis visas istorijos spalvas—nuo Periklio Elados 
auksinės iki Romos gaisro kruvinosios.

Tą naktį man pasirodė, jog pagimdžiau vaiką. 
Bet jis gyveno tik iki ryto. O gal dar trumpiau— 
kai nubudau, jis nebealsavo. Aš nusprendžiau 
nepasiduoti. Užsimečiau ant pečių vaiko mumiją ir 
nuslinkau išbetonuota dokumentalumo vaga, 
grįžau neradęs ir vėl ėjau nerasti, kol išsekusiu 
protu ėmiau susigaudyti, jog pro miestuką, l kuri 
noriu pakliūti, traukinys nevažiuoja. Bėgiai nenu- 
tiesti.

(„Gintė ir jos žmogus“, p.p. 14-15)

Ramūnas Klimas

Iš citatos gan aišku, kad pagrindinis „Gintės 
ir jos žmogaus“ herojus yra pats rašytojas. Jo rolė 
yra surasti Gintės žmogaus pasirinkimo ir likimo 
reikšmę. Gintės žmogus nuėjo į rūsį laukti, kol 
Lietuva grįš į savo šerdį. Istorijos mokytojas turi 
daug laiko galvoti apie Vytautą ir jo užkariautus 
plotus. Galvoti, kad tautos šerdis yra nepadaloma 
ir nesunaikinama. To istorijos mokytojo-žmogaus 
charakterio šerdis galbūt ir buvo ištikimybė tautos 
šerdžiai. Taip kaip Gintės ištikimybė buvo kartu ir 
žmogui, ir jo idėjai. Klimo ištikimybė tiesai— 
neleisti Gintei ir jos žmogui tapti vien tik 
literatūriniais modeliais. Kūrėjas negali išvengti 
manipuliacijos—jo sukurti personažai visvien juda 
jo nubrėžtais keliais, bet čia manipuliacija yra 
tokia atvira, kad skaitytojas jaučia, jog kūrėjo 
didžiausia ištikimybė yra jam. Skaitytojo laikas 
turi daugiausia pasirinkimo galimybių. Jame telpa 
kūrėjo laikas su visais istorijos variantais. Jame 
telpa Gintės laikas, per kurios akis mes matome 
jos žmogaus laiką, kuriame išsiskiria dvi atomaz
gos galimybės. Visa komplikuota novelės struktūra 
nė momentui nepameta iš akių antrinio fakto: 
istorijos duomenys yra tik medžiaga, iš kurios mes 
sukuriame žmogaus tikrovę. Labai atsargiai ir su 
daug rezervų. Suprasti reiškia atsiminti „tebesant 
požeminių kanalų, kuriais žmogus su žmogumi, 
atmintis su atmintim sueina, retai kada prasiverž- 
dama į kalbą, į žodį“. Klimas vaikščioja šiais 
kanalais, rezultate iškyla žodis visose jo galimy
bėse, daug svarbesnėse negu faktai:

— Tamsta čia kažko nesupranti ... Aš lei
dausi pakalnėn ir su įniršiu (nežinia kam skirtu 
įniršiu) galvojau: o kas tąsyk yra faktas? Kas man 
pasakys?

Kelintame variante aš sužinosiu, kas yra 
faktas?

Šeštame?
Septyn i o lik t ame ?
Šimtas trisdešimt pirmame?

(„Gintė ir jos žmogus“, p. 59)

Visi variantai, galų gale, nuveda į pagrindinį 
Ramūno Klimo pradinį tašką: iš visų nuostabių ir 
paslaptingų fenomenų mūsų pasaulyje mažiausiai 
suprasta, dažniausiai vulgarizuota ir labiausiai 
peiktina yra žmogaus siela. Sociologai ir psicholo
gai jau ilgą laiką ją bando išnarstyti, analizuoti, jai 
duoti įvairias etiketes, ją bando, klasifikuoti, 
disciplinuoti, duoti jai pozityvias, konstruktyvias 
kryptis. Literatūros kūrėjai dar vis bando ją 
apsaugoti ir leisti jai pasirinkti individualų kelią. 
Klimas, kaip novelių rašytojas, žino novelės žanro 
galimybes ir mėgsta jomis žaisti. Mūsų literatūroje 
tai visados malonus siurpryzas. Turime daug 
raiytojų, kuriems novelė yra buitinis vaizdelis, 
charakterio eskizas ar pailiustruotas moralinis 
pamokymas. Geros novelės paskirtis visados buvo 
atidengti vienoje detalėje paslėptą charakterio 
vidaus gyvenimą. Viename žeste lemtingą lūžį, 
vienoje scenoje egzistencinę palaimą ar siaubą. To 
ir siekia Ramūnas Klimas. Geriausiais atvejais tai 
jam pavyksta.

Ilona Gražytė-Maziliauskienė 
Ramūnas Klimas, Gintė ir jos žmogus. Vilnius. 
Vaga. 1981 m. 264 p.

BAIGIASI 1984 METAI

Nebedaug laiko beliko tiems metams, kuriuos 
George Orwell’is pasirinko savo pranašystėms. Kol 
kas visiškai nesimato, kad Didžiojo Brolio diktatū
ra šiandien grėstų daugiau negu kada nors 
anksčiau. Be abejo jis ją sukirpo pagal Stalino 
modelį. Mirė Stalinas, mirė ir modelis. Kažin? Su 
pranašystėmis juokų krėsti nevalia.

Prisimenu, prieš pat Hitlerio invaziją susitikau 
savo gerą pažįstamą dailininką, kuris, be to, dar 
tikėjo visokiais jogais ir horoskopais. Klausiu:

— Sakyk, ką rodo tavo horoskopai?
— Manau, mes pastūmėsime savo sienas į 

Vakarus,—atsakė jis labai rimtai, kaip tikras 
orakulas.

Už poros savaičių, kai jau vokiečių kariaunos 
atsidūrė netoli Maskvos, susitikęs tą dailininką ir 
sakau, ne be ironijos:

— Tai ką, stumiame sienas į Vakarus!
Tada jis pasijuto ne labai gerai. O vis dėlto jo 

horoskopai buvo teisingi. Kas tada būtų galėjęs 
pasakyti, kad tos sienos bus nustumtos net ligi 
Elbės.

Jeigu galima sveikam ligą įsikalbėti, kodėl 
nebūtų galima įsikalbėti ir Didžiojo Brolio diktatū
ros. Mes norėtume tą pranašyste apversti aukštyn 
kojomis. Patys ja tikėdami ar ne, mes norėtume 
kitus įtikinti, koks baisus pavojus jų laukia, kad jie 
pradėtų naikinti kitus kad ir mažesnius brolius, 
kaip Andropovą ar Černenką. Ir gana sėkmingai. 
Net toks rimtas lenkų filosofas, kaip Lešekas 
Kolakowski’s jau rašo, kad „Europos viltis yra tyli 
(non-explosive) Sovietų imperijos dezintegracija“. 
Žodžiu, imperija dezintegruosis, ir šuva nelos.

(tęsinys sekančiame psl.)
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IR TAIP, IR NE
(atkelta iš 7-to psl.)

Mes kartais einame dar toliau. Tos pranašystės 
akivaizdoje tą imperiją įsivaizduojame taip, kad, 
atrodo, didesnis stebuklas, kaip dar ji laikosi, be 
triukšmo nesugriuvusi. Juk vienos kultūringiausių 
jos respublikų kultūrinių organizacijų suvažiavimas 
nėra niekas kitas, kaip Amazonės džiunglių voodoo 
seansas (Draugo kultūrinio priedo vedamasis), jos 
poezija gyvena baisiausią nuosmūkio ir grafomani
jos amžių (Lietuvių dienos), apie jos badą ir skurdą 
nėra ką ir bekalbėti. Jos tautybių santykiai greičiau 
primena išbadėjusių vilkų rują.

Žodžiu, viskas ten yra ir griūva. Kadaise 
Kudirka piktai šaipėsi iš mūsų pačių kinkų 
drebėjimo. Dabar kas nors ir kur nors (kad ir Los 
Angelėse) pirštą pajudina, ir Maskva dreba. 
Nenuostabu tad, kad kartais labai rimti vyrai jau 
pradeda vietomis ir titulais dalintis: ką geriau 
griebti, užsienio reikalų ministerio ar ambasado
riaus Maskvoje vietą (Akiračiai).

Taigi dar 1984 metai nepasibaigė. Jeigu ano 
dailininko horoskopai išsipildė, kodėl negali išsipil
dyti ir visokie mūsų burtai bei tikėjimai.

V. Trumpa

ATVIRAI
KALBANT

DAR VIENAS VARPO DLŽIS

Periodiniams leidiniams išeivijoje retėjant ar 
krintant iš rikiuotės. Varpo nr. 19 pasirodymas šių 
metų rudenį galėjo vieną kitą nustebinti dėl to, 
kad šis žurnalas teišeidavo maždaug kas du metai 
dar ir tada, kada turėjo daugiau nuolatinių 
bendi arbių, ir jie buvo savo kūrybinio amžiaus 
pajėg ,ie. O dabar štai nuo pernykščių metų ėmė 
ir padažnėjo visu šimtu procentų! Dėl panašių 
priežasčių dar labiau nustebinti turėjo ir tai, kad 
šis numeris keletą ankstesniųjų gerokai pralenkė ir 
savo ,,kovingumu“. Tiesa, toks epitetas jeigu ne 
išimtinai, tai bent didžiąja dalimi pilnai tinka vien 
redaktoriui Antanui Kučiui, tačiau jis pats savo 
raštais (išdėstytais ,,strategiškai“ svarbiausiose 
pozicijose), užpildančiais daugiau nei trečdalį 
žurnalo, ir suteikia jam tą ,,kovingumo“ išraišką ar 
spalvą, tartum simboliškai atsispindinčią ir raudo
name šio numerio viršelyje.

O visdėlto būtų gaila, jeigu vien Varpo nr. 19- 
to pradžią (Antano Kučio vedamąjį ,.Idėjų vin
giuose“) ir pabaigą (bet kurį iš bepavardinių ir 
aiškiai paties redaktoriaus parašytų straipsnių 
apžvalginiuose „Mūsų literatūros“ ar „Gyvenimo 
ir idėjų“ skyriuose) permetęs akimis, skaitytojas 
būtų atbaidytas jo pabrėžtinai reorgiškos dvasios ir 
žurnalą padėtų į šalį prie jo nebesugrįždamas, nes 
tiek informacine, tiek ir analitine medžiaga šis 
numeris yra gana svarus.

Daug įdomios ir šviežios biografinės medžia
gos duoda ne vien dr. Albertas Gerutis tęsinyje 
straipsnio apie diplomatą dr. Jurgį Šaulį, bet ir 
pats redaktorius A. Kučys ištraukoje iš knygos 
rankraščio „Trys Vileišiai Lietuvą kuriant“. Šiai 
tematikai priklauso ir E. Jasiūno straipsnis „125 
metai nuo Didžiojo Varpininko gimimo“, ir 
Elzbietos Kardelienės atsiminimų „Fragmentas iš 
Jono Kardelio gyvenimo“.
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Artimesnę ar tolimesnę praeitį nušviečia dr. 
Kazio Griniaus „Prisiminimai apie 1863 metus“, o 
Mečio Mackevičiaus „Persekiojimai tęsiasi“ ir iš 
pogrindinės Aušros persispausdintas straipsnis apie 
„Kūčių dienos žudynes“ okupuotoje Lietuvoje. 
(Pastarąjį, beje, savotiškai subanalina visai berei
kalingi redaktoriaus pagraudenimai, su aiškiai 
prasikišančiu noru šį tragišką įvykį panaudoti 
pigiam bakstelėjimui įsivaizduoto „priešo“ krypti
mi).

Bandymas parodyti šiandieninio išeivijos 
jaunimo nuotaikas jų pačių pasisakymais, nors ir 
pagirtinas, nėra pavykęs jau vien dėl to, kad į gana 
aiškiai savų pažiūrų pateisinimo ieškančiais klausi
mais išmargintą anketą iš keliolikos paklaustųjų 
atsakė vos trejetas labai nevienodo amžiaus (19, 
23, ir 30 m.) ir perdaug skirtingose aplinkybėse 
gyvenančių studentų. Iš jų pasisakymų daryti bet 
kokias apibendrinančias išvadas nebūtų tikslu.

įdomus ar reikalingas yra ir politinės išeivijos 
dabarties užfiksavimas (J. Vilčinsko „Baltijos 
valstybių klausimas Europos parlamente“, J. 
Daugėlos „Tautos laisvinimo problemos VLIK'o 
seime“) bei jos analizė, kurią tarptautinių įvykių 
šviesoje sumaniai atlieka dr. Kazys Karvelis. Jeigu 
jo straipsnis „Viltys ir realybė“ , gana blaiviai, 
objektyviai ir ne pesimistiškai nušviečiantis mūsų 
padėtį tarptautinių painiavų kontekste, būtų buvęs 
išspausdintas vedamuoju. Varpas būtų daręs daug 
rimtesnio šios rūšies leidinio įspūdį, tačiau redak
torius, matyt, nesugebėjo atsispirti pagundai 
atsiskaityti su keliais daugiau ar mažiau nuolati
niais „idėjiniais priešininkais“. O norint kabinėtis 
ir pretekstų nesunku susirasti.

A. Kučio būdas oponentams nuvertinti yra 
gana tipiškas visiems demagogams. Jis pirmiausia 
pacituoja pasirinktąjį oponento teigimą, išjungęs jį 
iš platesnio konteksto, paskui jį nupasakoja savais, 
tirštai „ornamentuotais“ žodžiais ar „sparnuotais“ 
palyginimais, o tada polemizuoja jau ne su 
oponento teigimu, bet su savo paties interpretacija, 
prieidamas keisčiausių, jau mažai ką bendro su 
originaliuoju teiginiu beturinčių išvadų, arba, 
pagaliau, esmėje su oponentu . . . sutikdamas, 
nors . . .

Pavyzdžiui, iš Pasaulio lietuvio pacitavęs P LB 
valdybos pirm, pavaduotojo dr. Tomo Remeikio 
straipsnio ištrauką, kurioje teigiama, jog šiandieni
nei Lietuvos ,, . . . padėčiai įvertinti nepaprastai 
svarbūs yra objektyvūs moksliniai tyrimai ir 
apibendrinimai“, A. Kučys pasišiaušia: „Argi 
mums dabartinė Lietuva būtų lyg senovės Kartage- 
na ar faraonų Egiptas, jei šaukiamės kokių tai 
specialistų-tyrinėtojų?“. Tačiau už poros pastraipų 
jau aiškinasi (atrodo, visos vieno asmens redakci
jos vardu): „Neneigiame, žinoma, reikalingumo ir 
naudos moksliniai tirti įvairius gyvenimo reiškinius 
dabartinėje Lietuvoje“, o dar toliau ir visai 
sutinka, kad „iš pogrindžio spaudos mažai ką 
sužinome kas vyksta kolchozuose, fabrikuose bei 
darbovietėse, redakcijose bei knygų leidyklose, 
švietimo ar mokslo institucijose . . . “. Tai kam tad 
reikėjo šiauštis, kam kabinėtis prie to, ko oponen
tas iš viso nesakė? . . .

Arba vėl. Iš Draugo A. Kučys pacituoja 
m.(ykolo) dr.(ungos) vedamojo ištrauką, besibai
giančią šitokiais sakiniais: „Regresavusi laisvės ir 
žmogaus teisių netekimu, Lietuva progresuoja 
kūrybiniu gaivalingumu. Okupantui užtemdžius jai 
saulę, ji lyg naktinė gėlė švyti savo pačios žara“. 
Paaiškinęs, žinoma, kučiškai, skaitytojams kaip 
suprasti kitus ištraukos teigimus čia pateiktąjį 
autorius šitaip aiškina:

„Aprimkime, girdi, su nepriklausomybe, 
nustokime protestavę, nutilkime apie trūkumus 
Lietuvoje ir pradėkime žiūrėti, kuo ji turtinga 
( . . . ) tautos kūrybinio gaivalingumo vaisiais 
naudokimės, plačiai atidarydami duris viskam, kas 
iš ten kultūros vardu ateina“.

O išvada štai kokia:
„Reikia, žinoma, pripažinti, kad ir tokiose 

sąlygose mūsų tautiečiai sukūrė daug kultūrinių 
vertybių, tačiau (...) Kultūros vaisiai, prinokę 
be laisvės, nebus laisviems žmonėms tautinės 
gyvybės eleksyras“.

Vargu ar įsismaginęs A. Kučys dar jaučia, kad 
šitokiomis stulbinančiomis išvadomis jis „nuverti
na“ ne tik oponento mintį, bet ir . . . visą lietuvių 
literatūros klasiką nuo K. Donelaičio iki Mairo
nio, įskaitant Valančių ir Kudirką, kurio kadaise 
pradėtą darbą A. Kučys tariasi betęsiąs savo 
redaguojamu 'leidiniu.

Žinoma, akylesnis skaitytojas netruks susigau
dyti, kad A. Kučiui ne tik vedamajame, bet ir 
eilėje apžvalginių straipsnių bei recenzijų yra ne 
tiek svarbu logiškais argumentais sugriauti opo
nento tezę, kiek bet kokiomis priemonėmis 
nuvertinti patį oponentą. T. Remeikio ar M. 
Drungos mintys nėra priimtinos ne dėl to, kad jos 
blogos ar neteisingos, bet dėl to, kad jie abu yra 
Pasaulio lietuvių bendruomenės vadovai . . . Apie 
nacionalizmą neigiamai pasisakoma ne vien cita
toje iš dr. Kęstučio Skrupskelio paskaitos, bet ir 
dr. K. Karvelio straipsnyje, tačiau pastarasis yra 
idėjos bičiulis, liaudininkų veikėjas ir Varpo 
bendradarbis, gi antrasis—ateitininkų ideologijos 
intelektualas, o gal dar (horible dietų!) priklauso 
„frontininkų ir akiratininkų konglameratui“, kurį 
geru žodžiu paminėti būtų neatleistinas nusikalti
mas . . .

Konstruktyvios kritikos visiems mums reikia 
ir jos niekada neperdaug, tačiau A. Kučio atveju 
geriau tinka jo paties klausimas Pasaulio lietuvio 
redaktoriui: „Kiek tokie rašymai pasitarnauja 
išeivijos lietuvių vienybei?“

Algirdas Titus Antanaitis

ATSIŲSTA PAMINĖTI
E. Jasiūnas. Darius-Girėnas. 1933-1983. Albu

mas išleistas transatlantinio skridimo 50 m. 
sukakčiai paminėti. Straipsniai apie lakūnus ir 
pasiruošimą skridimui, kaip ir ponuotraukiniai 
parašai—lietuvių ir anglų kalba. Viršelio ir 
aplanko kompozicija Petro Aleksos. 264 albuminio 
formato puslapiai, gerame popieriuje, kietais 
viršeliais. Kaina S 25.00.

Stasys Yla. M. K. Čiurlionis. Kūrėjas ir 
žmogus. Išleido Amerikos Lietuvių bibliotekos 
leidykla Čikagoje, 1984. Gausiai iliustruota. 
Aplankas ir meninė priežiūra Petro Aleksos. 468 
p., kietais viršeliais, kaina S 15.00.

Bronius Kviklys. Lietuvos bažnyčios. IV-tas 
tomas (Panevėžio vyskupija). Spaudai paruošė ir 
išleido Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla 1984 
m. Čikagoje (3001 W. 59 St., Chicago, Il 60629) 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė Čikagoje. Tiražas 
1500 egz., 532 p. Kaina nenurodyta.

Eduardas Cinzas. Šventojo Petro šunynas. 
Romanas. Viršelis Danguolės Stončiūtės- 
Kuolienės. Išleido Ateities literatūros fondas 1984 
m. Spaudė Draugo spaustuvė Čikagoje. Užsisakyti 
galima adresu: 10000 So. Bell Ave., Chicago, II. 
60643. 234 p., kaina—$ 10.00.

akiračiai nr. 10 (164)
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ISTORIJOS ŠALTINIAI

ŽYDŲ ŽUDYMAS

LIUDININKO PASISAKYMAS — II
ŽYDŲ LIGONINĖS SUDEGINIMAS

. . . Spalio 4 d. Vokiečiai uždaro geto tiltą 
virš Panerių gatvės ir apsupa žydų ligoninę. 
Aplink ligoninę iškasanti grioviai, o po to ji 
aplaistoma benzinu ir padegama. Taip žiauriai 48 
žmonės prarado savo gyvybę, tarp jų ligoninės 
galva dr. Davidavičius, dvi gailestingos seserys ir 
45 pacientai. Ryšium su šiuo [vykiu vokiečiai 
pareiškė, jog šių „neįprastų priemonių nebuvo 
galima išvengti, nes žmonės buvę apkrėsti raup
sais“.
(Ištrauka iš JAV-ių ambasados pranešimo JAV-ių 
Valstybės departamentui. Žiūr. Akiračiai, 1984 m. 
nr. 9/53, p. 5)

Buvo nužudyta daug daugiau. Virš šimto. Tai 
man papasakojo, dvi dienas po ligoninės sudegini
mo, SS-Hauptsturnsfuehrer'is baronas Wendt 
von Ropp, okupuotos Lietuvos Generalinio komi
saro von Renteln adjutantas (Roppų šeima- 
dvarininkai nuo Radviliškio. Ju dvarai buvo c
nusavinti žemės reformos metu). Roppas dalyvavo 
ligoninės padegime (ar net organizavo). Jis man 
pasakė: „. . . išnaikinom. kaip naikinami parazitai 
(Ungeriefer), su ugnim virš šimto žydų“. Paklau
siau: „O kaip su pacientais?“—„Ir su pacientais, su 
gimdyvėmis, su naujagimiais“—atsakė baronas.

* * *

Čia turiu pertraukti savo pasakojimo siūlą, 
kad galėčiau paaiškinti, iš kur kilusi toji mano 
pažintis su sadistu esesininku.

O buvo taip. Užėjus vokiečiams, vienas 
„Volksdeutscher“, nors ir Lietuvos pilietis, tūlas 
dr. Patas, buvęs Lietuvos kariuomenės gydytojas 
Šiauliuose, pasijuto esąs aukštesnės rasės žmogus 
ir dabar jau kaip vokietis pareikalavo iš manęs 
paliuosuoti mano butą. Ir, žinoma, palikti jam 
baldus, indus, krištolus ir paveikslus, nes, girdi, čia 
esą žydų namo. Pareikalavo išsikraustyti per 3 
dienas. O buvo jau ruduo, kartais pasirodydavo 
net sniego.

Tad reikėjo gintis. Ypač man buvo gaila mano 
didelės bibliotekos, užimančios 2 kambarius su 22 
lentynomis ir jose apie 7000 tomų brangių meno 
istorijos veikalų.

Man buvo patarta pasikviesti pas save pietums 
kokį aukšto rango vokietį, išaiškinti jam visą 
reikalą, parodyti biblioteką, beveik visą susidedan
čią iš veikalų vokiečių kalba. Taip pat paaiškinti, 
kad tai ne tik Lietuvos, bet ir Vokietijos 
„Kulturgut“, kuriam gręsia pražūtis., jei bus 
išmestas laukan.

Dr. Patas turėjo raštišką „orderį“, kurį jis 
man parodė. Kaip minėjau, laiko tame įsakyme 
buvo duota tik 3 dienos. Todėl pasikviečiau, 
nebeatsimenu kas tarpininkavo, tą baroną fon 
Roppą, kuris man nieko nepadėjo. Padėtį išgelbėjo 
(visiškai nemokamai) nepriklausomoje Lietuvoje 
advokatu buvęs p. Lichtenšteinas, o vokiečiams 
Lietuvą užėmus grįžęs Kaunan nebeprisimenu 
gerai kurio tai vokiečio civilinio teismo pirminin
ku.

* * *

Bet grįžkime prie mūsų temos.
Prie pietų stalo mano bute Aukštojoje 

Panemunėje, be manęs ir žmonos, dar buvo 

civiliškai apsirengęs Roppas ir iš Panevėžio 
atvažiavęs mano žmonos tėvas dr. Antanas c
Didžiulis. Pasikalbėjimas vyko vokiečių kalba, 
kurią išmokau studijuodamas Berlyno politechni
kume (Technische Hochschulc Berlin-Char- 
lottenburg).

Vienu metu baronas nukreipė pasikalbėjimą į 
ligoninės sudeginimą. Ir besigirdamas, linksmai 
besijuokdamas ir besišypsodamas, lyg tai būtų 
buvusi kokia nors šelmiška išdaiga, gerai pasiseku
si. Baronas entuziastiškai, linksmu veidu pasakojo, 
kaip žydės gailestingosios seserys išnešdavo ant 
neštuvų gimdyves su naujagimiais, ir kaip vokiečiai 
kulkosvaidžių ugnimi visus nužudydavo, ir kokia 
taikli buvusi ta kulkosvaidžių ugnis, ir kaip ji juos 
visus nuskindavo . . .

Pasakojo ir daugiau detalių, bet neįstengiau jų 
atidžiai sekti, nes buvau sumišęs ir nebeatsimenu c
gerai, apie ką jis toliau kalbėjo. Žvilgterėjau į 
priešais sėdintį savo uošvį, kuris atrodė apstulbęs, 
neištarė nė žodžio ir nustojo, kaip ir aš, valgyti.

O turiu paminėti, kad mūsų namas buvo 
pilnas iš geto pabėgusių žydų. Žodis „pilnas“ gal 
kiek ir perdėtas, bet atsimenu bent tris asmenis: 
advokatę Sonią Ginkaitę, persirengusią kaimietiš
kais rūbais, aprūpintą lietuvišku pasu ir simuliuo
jančią mūsų namų tarnaite. Kitas buvo jos brolis 
gydytojas Ginkas, dirbęs prie didelių daržovių 
plotų, ir jo pareiga buvo dar šerti kiaules ir 
vienintelę karvę, kurią turėjome. O trečia buvo 
ponia Beba Baborysky (pagal dabartine jos vyro 
pavarde), kurią mes vadindavom „Marianne“ ir 
kuri nakvodavo pas mus, bet dienos metu siūdavo 
pas nacį, žydus šaudžiusį. (Apie tai esu smulkiau 
rašęs Brazilijos savaitraštyje Mūsų Lietuva.).

Sonia Ginkaitė, girdėdama esesininko pasako
jimus, pradėjo nervintis. Ji paduodavo valgius ant 
stalo, atnešdavo juos iš virtuvės. Tai pastebėjusi, 
mano žmona pasakė jai likti virtuvėje kažkokio 
ten darbo atlikti, o pati, atsikėlusi nuo stalo, 
pradėjo patarnauti mums vietoj Sonios. Ir dabar 
dar prisimenu tą dieną su šiurpu, kai mūsų name 
tuo pat metu buvo ir žudikas esesininkas, ir keli iš 
geto pabėgę žydai. Ir dabar dar stebiuos savo 
žmonos šaltakraujiškumu ir susivaldymu. Gal ir ne 
veltui ji tad gavo medalį iš Izraelio. O turėjome 
dar ir daugiau pavojingų situacijų.

Lentelė Halinai Mošinskienei Izraelyje, 
už žydų gelbėjimą Lietuvoje karo melu

Halina Mišinskienė uždega amžiną ugnį Yed 
Vashem institute Jeruzalėje, 1983. V. 24

TRAKŲ KARAIMŲ IŠGELBĖJIMAS

Ta pačia proga norėčiau dar papasakoti, kaip 
Balys Sruoga ir Vincas Krėvė-Mickevičius išgelbė
jo Trakų karaimus nuo tikros mirties. Tai man 
asmeniškai papasakojo Krėvė, gyvenęs tuo metu 
pas mano motiną Aukštojoje Panemunėje. Maty
davau jį kasdien ir turėdavau daug progų pasikal
bėti.

Pradžiai truputis istoriškų paaiškinimų apie 
karaimus ir jų religiją. O to reikia, kad supras
tume, kodėl Gestapo prie jų prikibo. (Apie pavojų 
karaimams Krėvei pranešė koks tai lietuvis, dirbęs 
su vokiečiais Gestape.) Karaimai kalba tarpusavyje 
senoviška „tiurkų“ (nemaišyti su turkais) kalba, 
kurią filologai skiria prie senovės nomadų poloveų 
kalbos. Reikia čia pabrėžti, kad Trakai yra 
pasaulyje vienintelė vieta, kur toji kalba užsiliko. 
Tik karainai naudoja rašyboje ne lotynų raides, ne 
kirilica, o hebraiškas raides.

Raidyną ir hebrajų religiją (judaizmą) jie 
prisiėmė iš kadaise Ukrainos plotuose gyvenusių 
nomadų, vadinamų chazarais. Pastarieji IX-to 
šimtmečio viduryje prisiėmė hebrajų religiją, bet 
nepasidavė krikščionybei per iš senosios Bizantijos 
siunčiamus misionierius.

Taigi. Krėvė ir Sruoga nuėjo tiesiai į liūto 
nasrus, į Gestapo. Pasinaudodami savo akademi
niu svoriu, jie išaiškino, kad karaimai nėra semitai. 
O vokiečiams dar itin imponavo faktas, kad Krėvė 
buvo baigęs dar Austro-Vengrijos monarchijos 
laikais Lvivo universitetą (vokiškai—Lemberg).

Tai padėjo išgelbėti karaimus, kurių buvo 
priskaitoma apie tūkstantį asmenų. Tačiau kita 
maža tautelė, čigonų, buvo išžudyta visa—vyrai, 
moterys ir vaikai.

* * *

Parodęs didelio išradingumo ir energijos 
gelbėdamas karaimus, Krėvė tuo pačiu išgelbėjo ir 
savo žmoną Mariją, Kaukazo žydę, kurią vedė 
gyvendamas Kaukaze. Su Trakų karaimų dvasiš
kių pagalba ji buvo užrašyta karaime dar vokiečių 
okupacijos pradžioje ir išgelbėta nuo geto.

Algirdas Mošinskis
Sao Paulo, Brazilija

1984 m. lapkričio mėn. 9
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DAILĖ

NUOLAT IEŠKANTI GYVYBĖ
Viktoro Petravičiaus grafika

„Gimiau su medžiais, dirbu su jais ir su jais 
mirsiu“,—yra pasakęs dailininkas Viktoras Petra
vičius, ir šie bemaž magiški žodžiai metaforiškai 
išreiškia jo pasaulėjautos artumą gamtai, kūrybos 
vientisumą ir gaivališkumą, giliai širdyje saugomą 
ilgaamžę nacionalinės kultūros atminti, tėvų žemės 
meile.

Dar ketvirtąjį dešimtmetį subrandinęs ryškią, 
nepakartojamą menininko individualybę, grafikas 
savaip įkūnijo svarbius XX a. lietuvių dailės 
užmojus, vaisingai pratęsė arsininkų siekimus 
nacionalinių liaudies kūrybos tradicijų dirvoje 
ugdyti naują, laiko dvasią atspindintį meną. Nors 
ir būdamas spontaniškos, nepriklausomos prigim
ties, V. Petravičius nebuvo izoliuotas. Jo dailės 
formavimasis, prasidėjęs A. Galdiko kūrybiškai 
vadovaujamoje Kauno meno mokyklos grafikos 
studijoje, turėjo sietis su talentingų bendrakursių 
— P. Augiaus - Augustinavičiaus, V. Jurkūno, 
M. Katiliūtės, A. Kučo, V. Rataiskio - Rato, D. 
Tarabildienės—meniniais ieškojimais. Tiesa, kaip 
vaizdžiai yra pasakęs tapytojas A. Gudaitis, „tarp 
studentų V. Petravičius buvo balta varna“: jam 
nesisekė piešimas, stichiškas temperamentas ir 
ranka nenorėjo paklusti akademiniams reikalavi
mams. Tik globojamas įžvalgaus pedagogo M. 
Dobužinskio ir A. Galdiko, kuris, vertindamas 
jaunuolio gamtišką natūralumą, vadino jį tiesiog 
„dievo paukščiu“. V. Petravičius baigė Kauno 
meno mokyklą (1935).

Vėliau, tęsdamas studijas aukštosiose Pa
ryžiaus meno mokyklose. V. Petravičius pasijuto 
nebe mokinys, o laisvas kūrėjas: „Ką man davė 
Paryžius—manau, kad praplėtė akiratį, nes nuva
žiavau jau apsitrynęs ir turėjau savo liniją“ (Iš V. 
Petravičiaus laiško autorei. 1971 m. kovo 23 d., 
Čikaga). Ten galutinai išsirutuliojo originalus 
grafiko stilius, ištobulėjo nevaržomos raižysenos 
meistrystė, o autentiškas liaudiškas suvokimas, 
sąmoningai siekiamas nacionalinis savitumas orga
niškai jungėsi su Paryžiaus mokyklos dailėje 
įvairiausiais pavidalais gyvuojančia ekspresionizmo 
ir neoprimityvizmo stilistika. Paryžiuje V. Petra
vičius sukūrė daug estampų ir iliustracijas liaudies 
pasakoms „Gulbė karaliaus pati“ (1937 m. apdova
notos tarptautinės Paryžiaus parodos Didžiuoju 
prizu) ir „Marti iš jaujos“. Nekartodama šių darbų 
apibūdinimo, kurį galima rasti ..XX a. lietuvių 
dailės istorijos“ 11 tome, dar kartą tenoriu 
pabrėžti, kad V. Petravičius pirmasis lietuvių 
grafikoje taip giliai užgriebė archainį nacionalinės 
kultūros klodą, kūrė mitologinės atminties gaivina
mą poetišką žmogaus ir gamtos vienybės pasaulį.

Pirmapradžiai žmonijos vaikystės mąstymo 
archeotipai V. Petravičiaus kūryboje susiję su jo 
paties dažnai vaikiškai naivia ir gryna pasaulio 
samprata: „Visa, kas barbariška, yra man atsinau
jinimo priemonė. Aš toli toli turėjau sugrįžti atgal. 
Toliau negu iki Partenono arklių. Aš sugrįžau prie 
savo vaikystės medinių arkliukų“ (Cit. iš A. 
Rannit „Petravičius, die ..Dainos“ und die Seele 
der Litauer“. Freiburg im Breisgau, 1948).

Iš gyvastingų liaudies meno šaknų išaugusi, V. 
Petravičiaus plastinė išraiška liejosi dainingais 
ritmais, skambėjo juodų, baltų ir ornamentuotų 
plotmių dermėmis, sruvo šviesių ir tamsių linijų 
ekspresija. To meto V. Petravičiaus raižiniai 
dekoratyvia ornamentine pakartojimų plastika, 
monumentalia visuma ir jautriomis detalėmis.
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vaizdo ir primityvaus šrifto darna, galiausiai 
intensyviu vidiniu dvasingumu primena žymaus 
dabartinio lietuvių liaudies skulptoriaus L. Šepkos 
medžio statulas ir reljefus. Ir tai nėra atsitiktinis 
panašumas, o artimo nacionalinio pasaulėvaizdžio 
ir liaudiškos plastinės kalbos giminystė.

Daugiau kaip šimtas prieškarinio laikotarpio 
V. Petravičiaus kūrinių iš LTSR dailės muziejaus 
fondų buvo parodyta 1969 m. Vilniaus parodų 
rūmuose surengtoje parodoje (Žr. V. Vidžiūnaitės 
recenziją—„Kultūros barai“, 1969, Nr. 2, p. 72). 
Neseniai, 1983 m. lapkričio 14 d. - gruodžio 6 d., 
LTSR meno darbuotojų rūmuose veikusi persona
linė V. Petravičiaus paroda atskleidžia mažiau 
mums žinomą ir prieinamą dailininko kūrybinės 
biografijos puslapį. Parodoje buvo eksponuoti 
trisdešimt du emigracijos periodo, iš privačių 
rinkinių (daugiausia sesers A. Kuprevičienės) 
paskolinti dailininko kūriniai, bent punktyru 
nužymintys keletą skirtingų jo kūrybos emigraci
joje etapų.

Antrojo pasaulinio karo metais nublokštas į 
užsienį, patyręs nelengvą išeivio dalią Vakarų 
Vokietijoje, o nuo 1949 m. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, Čikagoje, V. Petravičius išsaugojo 
gimtinėje surastą meninį pasaulėvaizdį, puoselėjo 
jo nacionalinius ir bendražmogiškus pradmenis. 
„Labai daug prabėgo laiko mano darbe, bet ryšys 
tarp anų laikų ir šių dienų randamas“,—rašo pats 
dailininkas minėtame laiške autorei.

Versdamasis pedagoginiu darbu, V. Petravi
čius toliau kūrė dekoratyvios ritmiškos sąrangos 
kompozicijas, pulsuojančias stipriu jausmu, kupi
nas gūdžių būties gelmių jutimo. Ankstesniems jo 
raižiniams ypač artimos iliustracijos G. Krivickie- 
nės lietuvių liaudies „Dainų“ rinkiniui, sukurtos 
dar Vakarų Vokietijoje 1948 m. Ten dailininkas

Š.m. liepos mėn. numeryje pateikėme 
Nijolės Tumėnienės straipsnį apie Viktorą 
Vizgirdą ir jo kūrybą. Persispausdinome jį iš 
Literatūros ir meno kovo 31 d. numerio. 
Šiandien dedame Ingridos Korsakaitės 
parašytą Viktoro Petravičiaus grafikos ir, 
aplamai, jo kūrybinio kelio apžvalgą {Kultūros 
barai, 1984, nr. 2).

Kaip ir N. Tumienė, L Korsakaitė įžymųjį 
lietuvių grafiką apibūdina rimtos meno 
kritikės stiliumi ir profesionališka išmone, 
nevartodama absoliučiai jokių propagandinių 
rakščių.

O ir galėtų emigrantologas Vytautas 
Kazakevičius pasimokyti, itin daug pasimokyti 
iš abiejų moterų! Nežinia kokių organų 
Lietuvoje pavedimu, V. Kazakevičius laiko 
apžiojęs visą išeivijos raštiją, neprileisdamas 
prie jos jokio kompetetingo literatūros kritiko 
ar labiau išprususio žurnalisto. Jei tokia 
padėtis pasikeistų, tai, greičiausia, tarybinėje 
spaudoje rašantieji ir kitose išeivijos kultūrinio 
gyvenimo srityse užtiktų daugiau negu vien 
kazakevičišką „upeliūkštį, ir dargi su 
kvapeliu“. Nauda iš to būtų visiems 
skaitytojams tiek danguje, tiek žemėje.

K.D. 

išraižė ir kiek kitokios stilistikos, konkrečiau, 
buitiniais ar simboliniais vaizdais, skausmingus 
pirmųjų emigracijos metų išgyvenimus atspindinčių 
estampų, kurių nemaža buvo parodoje. Beje, 
pastarosios stilistinės linkmės ištakas taip pat 
atsekame ketvirtojo dešimtmečio pabaigos dailinin
ko estampuose ir tapybos paveiksluose.

Labiau apibendrintai, lakoniška ir kontrastin
ga juodų ir baltų dėmių kaita dailininkas vėl 
prabilo 1961 m. Čikagoje sukurtuose raižiniuose 
„Pavasaris“, „Vasara“, „Ruduo“, „Ganykloje“ ir 
kt„ derindamas atskiras tikrovės realijas su 
žmogaus ir pasaulio visuotinumo pagava. Estam
puose stipriai juntamas tėviškės kaimo, gamtos 
kvapas, nutolusio vaikystės laiko aidas. Įvairiai 
jungiami po du ir po keturis, jie tarsi muzikinės 
variacijos vis naujai atskleidžia nostalgišką temą.

Epišką liaudies būties paveikslą, autoriaus 
pavadintą „Mano tėvynėje“, sudaro laisvas gausių 
iliustracijų minėtoms „Dainoms“ montažas, polifo- 
niškai skambantis, nelyginant skardi lietuvių 
sutartinė. Tokios įspūdingos, didelio vertikalaus 
formato, monumentalios tektonikos, daugiabalsės 
ir daugiareikšmės kompozicijos, vaizduojančios 
nuolatinį vitališką vyksmą, erdvės ir laiko beribiš
kumą, lėmė pagrindinę aptariamos parodos nuo
taiką. Šie darbai originaliai priartėja prie vitražo 
ar freskos meninės sandaros, remiasi dekoratyvu
mo principais, dailininko gerai perprastais dar 
Paryžiuje, o vėliau, 1940-1941 m. vadovaujant 
kilimų studijai Kauno taikomosios dailės institute.

Ne mažiau freskinio monumentalumo ir dide
liuose estampuose, vaizduojančiuose kelias figūras 
stambiu planu. Čia sintetiškai išskiriama visos V. 
Petravičiaus kūrybos šerdyje slypinti archetipiška 
moters-vyro priešprieša, jų amžina ir prieštaringa 
jungtis. Meilės tema, siužetiškai plėtota jau 
„Marčios iš jaujos“ iliustracijose, septintojo- 
aštuntojo dešimtmečių darbuose abstrahuotais sim
boliais išreiškia amžino gyvybės instinkto, vaisin
gumo idėją.

Rituališku paslaptingumu alsuoja parodoje 
eksponuotas raižinys (V. Vidžiūno nuosavybė), 
kuriame susiglaudusią moters ir vyro porą gaubia 
perregima, archaiškais raštais marginta drobulė. 
Estampe iš „Nėščios moters“ ciklo (R. Lekevičiaus 
nuosavybė) nuoga nėščios moters figūra prasmin
gai gretinama su vasaros derlių simbolizuojančiu 
aukštu šieno vežimu, beje, daugelyje V. Petra
vičiaus kūrinių nuolat pasikartojančiu motyvu.

Aštuntąjį dešimtmetį universalėja dailininko 
kūrybos tematika ir problematika, stiprėja raiškos 
sinkretizmas, ieškoma vis naujų meninių priemo
nių. Būdingi muzikiniai ciklų pavadinimai („Rit
mas“, „Simfonija“) rodo sąmoningai rutuliojamą 
ritminį kūrinių plastinės struktūros pradą. Vis 
gaivalingiau į V. Petravičiaus dailę įsiveržia spalva, 
nors ir vien juodos bei baltos santykiais jis 
sugebėjo teigti pasaulio spalvingumą. Atsiranda 
ekspresyvios, šiurkštaus paviršiaus skulptūros įsi- 
rėžiančios į erdvę aštriu kampuotu siluetu, dažnai 
taip pat polichromiškos.

1978 m. V. Petravičius su žmona išsikėlė iš 
Čikagos ir apsigyveno Union Pier vietovėje, 
atskiroje nedidelėje sodyboje netoli Mičigano 
ežero. Atitolęs nuo varginančio didmiesčio, atsi
dūręs gamtos (beje, kad ir kaip keista, gerokai 
panašios į gimtąjį Baltijos krantą) prieglobstyje, 
aštuntą dešimtmetį einantis dailininkas patyrė 
didžiulį kūrybinį pakilimą. Nelyginant keistuolis, 
naivusis menininkas, jis ištapę savo plytinio namo 
sienas, išpuošė visą kiemą akmens, metalo ir 
medžio skulptūromis. Iš vaikystės gerai pažįstamą,

akiračiai nr. 10 (164)
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DAILĖ

vėl užplūdusį artumą gamtai dailininkas išlieja 
naujuose kūriniuose. Dauguma jų unikalūs—atlikti 
originalia mišria technika, spalvinant rupios 
turtingos faktūros raižinius aliejinių ar akrilo dažų 
potėpiais. Parodoje matėme vieną tokį skairdrios 
nuotaikos, impresionistinės erdvės peizažą, išspaus
dintą sintetiniame japoniškame popieriuje (A. 
Tornau nuosavybė).

Kaip visada V. Petravičiui svarbūs tikrovės 
impulsai, transformuoti pastarojo meto jo kūry
boje, vienija ir skambaus Lietuvos upelio vardo 
Orija keliamus vaizdinius („Orijos varpai“, „Orijos 
paslaptis“, ,,Orijos mergaitė“). Paryžiaus laikų, 
karo negandų prisiminimus ir dabartinės dailinin
ko aplinkos įspūdžius („Mičianos idilija“). Fantas
tinėse gamtos ir architektūros vizijose iškyla 
liaudiškos lietuviško sodžiaus varpinės, gotiška 
Zapyškio bažnyčia ir Eifelio bokštas, Union Pier 
sodyba ir kosmoso begalybė. Ieškant humanistinių 
vertybių, filosofiškai interpretuojama mitologinė 
(„Nusileidimas iš Parnaso“), biblinė tematika 
(„Amžinybės regėjimas“), intuityviai paliečiama ir 
grėsminga dabarties situacija („Branduolinis nu
jautimas“, „Karo šešėliai“, „Taikos pranašas“).

Vizionieriškas žemės ir visatos matymas, 
poetiškai įprasminti esminiai būties klausimai, 
muzikali sidabriškai pastelinio kolorito gama kelia 
tolimas asociacijas su M.K. Čiurlionio kūryba, 
rodančias nacionalinės V. Petravičiaus pasaulėjau
tos gyvybingumą. Svetimame krašte neišseko V. 
Petravičiaus lietuviškumo gaivalas. Sunkiai žo
džiais nusakoma, gryna plastikos jėga pavergia 
dailininko vaizduojamų gyvulių, paukščių ir 
augalu bemaž totemiškas dvasingumas,—tarsi 
senųjų pagoniškų tikėjimų reliktas, keistai traukia į 
archaiškus stabus panašios karūnuotos jo kūrinių 
figūros.

Prof. A. Gudaičio manymu, V. Petravičių yra 
paveikusi ir Amerikos civilizacija: nebeliko to 
didžiulio betarpiškumo, primityvumo, atsirado 
formos elegancija, „civilizuota“ kompozicija, be 
galo sudėtinga ritmika. Tačiau tebegyva ir baltų 
legendinė dvasia, galinti savaip papildyti ir 
Amerikos kultūrą. (Iš A. Gudaičio pasisakymo V. 
Petravičiaus parodos atidarymo proga. 1983, 
lapkričio 14 d.)

V. Petravičiaus kūryba, turėjusi poveikio XX

Viktoras Petravičius, Nusileidimas iš Parnaso, 1982

1984 m. lapkričio mėri.

a. antrosios pusės lietuvių grafikos raidai, pirmiau
sia vešliai išsišakojusiai jos liaudiškų tradicijų 
linkmei, savo ryškiais etniniais bruožais, harmo
ningu pasaulėvaizdžiu artima ir dabartiniam 
Lietuvos menui, primena gaivią mūsų meditacinės 
lyrikos versmę, daugiareikšmę, slėpiningą kai kurių 
grafikos kūrinių plastiką (V. Valius, A. Švažas, M. 
Vilutis, E. Kairiūkštytė ir kt.).

Didžiulį V. Petravičiaus dvasinį aktyvumą 
atspindintys naujausi darbai buvo eksponuoti 
dviejose personalinėse jo parodose, surengtose 
Čikagoje 1981 ir 1982 m. Vieningą įkvėptos 
kūrybos užmojį, egzistencine jos problematiką 
rodo antrosios parodos ekspoziciją jungiantis 
bendras pavadinimas—„Žmogaus dvasia“. Šiuo 
metu dailininkas vėl ruošiasi naujai parodai.

Didelis ir iki šiol amerikiečiu visuomenės c 

nepakankamai įvertintas menininkas dabar patrau
kė daugelio dėmesį. 1982 m. V. Petravičiaus 
parodos metu per Jungtinių Valstijų televiziją apie 
lietuvį dailininką buvo rodomas pusvalandį trun
kantis filmas. Komentuojant filmą, išeivijos spau
doje, sakoma, kad jame gerai parodytas ne tik 
menininkas, ir jo kūrybos procesas, bet ir prie to 
krašto nepritapęs individas. Nuošaliai dailininkas 
laikosi ir nuo tautiečių veikimo, labiausiai žmoguje 
vertina tikrą ir niekuo nesaistomą kūrybiškumą.

Viktoras Petravičius išlieka giliai susikaupęs 
pastoviame lyriškos meditacijos pasaulyje, kur 
tėviškės—„gerosios žemės“—laukais lyg didžiuliai 
laivai plaukia kvepiančio šieno vežimai, amžinai 
sukasi vėjinio malūno sparnai ir, poeto Sigito 
Gedos žodžiais tariant,

NŪDIENĖS
ŽENGIA KARTU SU AMŽIUMI

Rugsėjo 29 d. Literatūros ir meno viršelis 
papuoštas TSRS rašytojų sąjungos valdybos jubilie
jinio plenumo nuotrauka. Viršuje šūkis „Žengti 
kartu su amžiumi!“

Nuotraukoje rodomas iškilmingas apdovanoji
mas. Šalia mikrofonų pulto stovi suvargęs K. 
Černenka. įteikia, berods, vėliavą virtinėje išsirikia
vusiam rašytojų penketukui. Jų sąjunga, Stalino ir 
M. Gorkio įkurta prieš 50 metų, gauna Tautų 
draugystės ordiną.

Jie to nusipelnė, ištikimai tarnaudami partijai. 
Garbės prezidiumo nariai atsistoję ploja.

Prezidiume matome 50 vyrų. Taip—50 vyrų: 
senyvų, praplikusių, pražilusių. Yra keli vidutinio 
amžiaus, ar bent taip atrodo. Vienas medaliuotas 
maršalas.

Kažkodėl nesimato nė vienos moters. Taip—nė 
vienos švelniosios lyties atstovės. Kur jos dingo? 
Negi moterys nėra vertos vyrų mūrų ąžuolų garbės. 
Negi prezidiumo pakopose neatsirado kėdės kokiai 
iškiliai komunistei rašytojai, gydytojai, melžėjai?

Žodžiu, šioji Tasso nuotrauka, priimta Eltos 
fototelegrafu (taip pažymėta, tarsi didžiuojantis 
technikine pažanga), akivaizdžiai parodo, jog 
moterims pagarbos laikai ten dar neatėjo. Tarybų 
šalyje moterys dėl viso ko šlovinamos ir lepinamos 
tik moters dienai atėjus. Šiaip jos turi žinoti savo 
vieta: darbščiai, kantriai, atsidavusiai, santūriai 
vegetuoti vyrų mūrų ąžuolų paunksmėje. Iš salės su 
kitais eiliniais stebintis žiūrėti į šlovingą vyriją 
scenoje, klausytis jų ilgų,, nuobodžių kalbų, ploti, kai 
visi ploja, balsuoti, kai kiti vienbalsiai balsuoja.

Brandaus socializmo keliu su amžiumi žengia

Viktoras Petravičius, Himnas sutartinei, 1982

Vartosi prie žemės lygūs —
Žmonės — paukščiai — gyvuliai.
Savo kelio atkakliai
Nuolat ieškanti gyvybė.

Ingrida Korsakaitė
(Kultūros barai, 1984, nr. 2)

SKIAUTĖS
tik vyrai. Didvyriai, išminčiai, vadovai. Jie priešaky, 
o tarybinės moterys užpakaly.

PUSPILNĖ AR PUSTUŠTĖ?

Neseniai rašydamas sakinį sustojau ir nė iš 
vietos. Užsibuksavau kaip iškleręs automobilis. Kad 
nors pasiusk. Mat, reikėjo apsispręsti, kurį žodį 
geriau pavartoti: puspilnė ar pustuštė?

Juk tai labai svarbu. Salė buvo pustuštė. Bet 
šitaip apibūdinti juk negalima. Tuo gi pabrėžiu 
liūdną salės vaizdą. Daug dirbta, daug ruoštasi. 
Sudaryta neeilinė programa. Pakviestas solistas 
Kleopas Dukna. Po įvykio šaunios vaišės, su ponių 
Zitos Obelienės ir Petrės Rinkevičienės keptais 
tortais. Gindie. žodis ..pustuštė“ reportažui visiškai 
netinka.

Amerikiečių poetas Howard Nemerovas (sykį 
kažkur skaičiau) šitaip samprotavo: optimistui 
stiklinė yra pusiau pilna, tuo tarpu pesimistui 
pusiau tuščia. Puspilnė ir pustuštė.

Aš gi esu optimistas. Tokiu būdu sakiniui 
geriau tiktų „puspilnė“. Salė buvo puspilnė. Bet 
stiklinė nėra salė. Stikliuku gal galima matuoti 
optimizmą ir pesimizmą, bet tik ne sale, dargi šv. 
Kazimiero parapijoje. Čia jau reikia kompromiso. 
Imsiu ir parašysiu, kad salė buvo artipilnė. Šiek tiek 
daugiau nei pustuštė, taigi ne visai pilna. Taip 
skamba kur kas oriau. Dėl to nesupyks nei solistas 
Dukna, nei ponios šeimininkės Zita ir Petrė.

Koks smūgis! Po kelių savaičių buvo atspaus
dintas mano reportažas. įsivėlė korektūros klaida. 
Kaip tik minėtame sakinyje žodis „artipilnė“ pavirto 
„artipilvė“. Salė buvo artipilvė. Skandalas!

Kad nors pasiusk, nesiseka man su tais raštais.

Pr. Visvydas
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POLEMIKA

NORMAN MAILER LIETUVOJE
Ir „Tėviškės žiburiuose“

Šių metų pradžioje, ekskursuodamas po Sov. 
Sąjungą, Rusijoje ir Lietuvoje 16 dienų praleido 
žinomas amerikiečių rašytojas Norman Mailer. 
Grįžęs paskelbė savo įspūdžius eilėje didžiųjų 
Vakarų laikraščių, nuo Australijos iki Kanados.

Įspūdžiai parašyti gyvu, šmaikščiu stiliumi. Yra 
juose ir labai įžvalgių vietų, ir subtilių pastabų. 
Netrūksta ir naivių „atradimų“, būdingų beveik 
visiems turistams. Lietuvio skaitytojo ausį rėžia 
autoriaus arogancija—nesugebėjimas suprasti, kad 
Lietuva, nors ir įjungta į Sov. Sąjungą, nėra Rusija, 
ir kad joje gyveną lietuviai nėra tuo pačiu ir rusai.

Tėviškės žiburiai (1984.X.2, nr. 40) išspaudino 
ilgą kažkokio A.Z. straipsnį apie šiuos Mailerio 
turistinius įspūdžius. Ten rašoma:

Lietuvos gyventojų buitis minima trijose vie
tose. Pirmukart, kai Maileris pažymi, jog stebimas 
pro traukinio Vilnius-Kaunas langą gamtovaizdis 
jam priminęs lowos laukus. Kodėl (ar kad yra 
kukurūzų), autorius nepasako. Tikriausiai sodybos 
jam pasirodė turtingesnės negu Gudijoje ar Rusijoje.

Ši pastaba Mailerio adresu būtų gal ir nebloga, 
jei ji būtų teisinga. Maileris tačiau gan detaliai 
paaiškina, kodėl jam Lietuva priminė Iowa:

Ankstyvą pavasari laukai jau žaliuoja; dažnai 
iškyla siloso bokštai; keisti modernūs miesteliai rodo 
betoninius gyvenamuosius namus, iškylančius 10 ar 
15 aukštų virš lygumos.

Jie visai tokie balti, keturkampiai, pigūs ir 
negražūs, kaip ir jų atitikmenys Amerikoje, o iš 
tikrųjų ir visame pasaulyje.

Skubėdami praūžia sunkvežimiai. Kas 40 
kilometrų dangų bado televizijos pertransliavimo 
bokštai. Gražus kraštovaizdis rauplėtas bjauriais 
ženklais—visai kaip Amerikoje.

Galime dabar svarstyti, ar toks Lietuvos 
palyginimas su Iowa teisingas, įžvalgus, įtikinantis. 
Bet sakyti, kad autorius nepasako, kodėl jam taip 
atrodo, lyg ir netiktų . . .

Kitoje vietoje Maileris mini Lietuvą rašydamas 
apie pamaldas vienoje Vilniaus bažnyčioje:

Neatsimenu, kad man kada būtų tekę dalyvauti 
katalikų pamaldose, kur būtų buvusi didesnė 
dvasinė pampa.

Ir ši citata nepatiko Tėviškės žiburių anonimui, 
nes Maileris pastebėjo, kad prie bažnyčios nebuvo 
policininkų ir niekas jam netrukdė ten įeiti ar išeiti. 
Todėl Mailerio adresu paleidžiamas štai koks 
priekaištas:

Pailiustruoti savo įsitikinimui, kad demokrati
nės teisės nevaržomos, kad Lietuvoj esama laisvės, 
Norman Mailer pasirenka kitą pavyzdį, ,, galint į 
atskleisti dar kažką daugiau“. Viena amerikietė, 
gimusi Lietuvoje, nuvažiavus aplankyti giminių. Jie 
suvažiavo, nešini maisto gėrybėmis, susitikt jos 
viešbutyje Vilniuje. Užsigeidė, kad jinai nuvažiuotų 
tėviškėn už 50 kilometrų. ,,1'ai draudžiama, negi 
nežinot?“ tarė jinai.—„O ne, viskas bus O. K.!“ 
atsakė jie. ,,Pati gali su mumis keliaut!“

Pasirodo, kad viešnia buvusi teisi. ,,Jos atvejis 
buvęs ypatingas, o giminės nesuvokė, kad esama 
ypatingų atveju. Žodžiu, kai tik jie ėmė vėžio t ją po 
miestą, juos ėmė sekti kitas automobilis. Gimines tai 
apstulbino. Tai buvo kaimo žmonės. Nieko pa
našaus jiems iki šio/ nebuvo atsitikę.

Nesuprantu, kaip iš šitos citatos galima padary
ti išvadą, kad Maileris įsitikinęs jog Lietuvoje laisvė, 
nevaržomos teisės? Lengviau ta pačia citata būtų 
pateisinti priešingą išvadą.

Gaila, žinoma, kad anoji Amerikos lietuvė 
Vilniuje nepaaiškino Maileriui, kad draudimas 
aplankyti gimines ar išvykti už Vilniaus miesto ribų 
nėra kažkoks vien jai taikomas „ypatingas atvejis“. 
Būtų buvę labai gerai, jei daugybėje laikraščių 
išspausdinto Mailerio straipsnio skaitytojai būtų 
sužinoję, kad visa Lietuva, išskyrus Vilnių, yra 
draudžiama zona, kur be palydovo ar specialaus 
leidimo užsieniečiui negalima įkelti kojos (lyg 
Lietuva būtų koks nors didžiausias pasaulyje 
atominių bombų arsenalas).

Dabar Maileriui galima priekaištauti, kad jis 
pats klysta ir kitus klaidina teigdamas, kad 
draudimas Amerikos lietuvei nuvykti į gimtinę buvo 
tik ypatingas atvejis. Bet iš tokios paprastos naivios 
klaidos išvesti autoriaus įsitikinimą sovietų laisve 
galima tik tada, kai su kito žmogaus mintimis 
elgiamasi nelabai sąžiningai.

Tėviškės-žiburių autorius nėra piktai nusiteikęs 
Mailerio atžvilgiu ir nebando sąmoningai pristatyti

ŠTAI IR „KAZIMIERINĖ“ LIETUVA!

BALSTOGĖS IŠKILMĖS
„Lenkijos vyskupai iškilmingomis pamaldomis 

Balstogėje sekmadienį spalio 14 d. užbaigė Lietu
vos globėjo šv. Kazimiero mirties penkių šimtų 
metų jubiliejaus sukaktį. Nežiūrint lietingo ir šalto 
oro, pamaldose dalyvavo apie 35 tūkstančiai 
tikinčiųjų, jų tarpe, kaip pažymi užsienio spaudos 
agentūros, nemažai Lenkijos lietuvių ir du iš 
Lietuvos privačiai į Lenkiją atvykę lietuviai 
kunigai. Mišias koncelebravo Krokuvos kardinolas 
Macharski drauge su 8 vyskupais, pamokslą Mišių 
metu pasakė Lenkijos primas kardinolas Glemp, 
iškeldamas šv. Kazimiero moralinę asmenybę kaip 
pavyzdį ir dabartinių laikų žmonėms, siekiantiems 
įveikti šiuolaikinius sunkumus.“ {Draugas, 1984 m. 
spalio 27 d.)

Prie šios žinutės nebuvo jokių komentarų, 
taip pat neteko ir kitur spaudoje šiuo klausimu ką 
nors matyti. Nejaugi į tai nebuvo atkreiptas mūsų 
dėmesys? Ko Lenkijos kardinolai ir vyskupai 
suvažiavo į Balstogę? Kodėl šv. Kazimiero iškilmės 
negalėjo būti užbaigtos Varšuvoje ar Krokuvoje, 
kur jis gimė ir augo, kur buvo jo tėvų sostas, kur 
yra jo tėvų ir jo giminės sarkofagai?

Kodėl pasirinkta nuošali ir nežymi Balstogė? 
Čia ir iškyla lenkų intencijos, ir mums pavojai, dėl 
kurių turime budėti ir juos sekti.

Vatikano požiūriu tebegalioja 1925 m. kon
kordatas su Lenkija, kuriuo Vilniaus arkivyskupi
ja yra Lenkijos dalis. Nežiūrint dabartinio po
piežiaus mums rodomo palankumo, šiuo klausimu 
ir jis nieko nepadarė. Gal nieko ir negali padaryti, 
kadangi apsuptas lenkų aukštųjų dvasininkų, kurie 
tebesvajoja apie Kazimiero laikų Lietuvos-Lenkijos 
valstybę. Kas nuostabiausia, kad panaši gaida 
pasigirdo ir Toronto kongrese, kurio manifeste yra 
ir toks reikalavimas: „grąžinti Lietuvai savarankiš
ką gyvenimą, kurį turėjo kazimierinė praeities 
Lietuva“. Reiškia bent šiuo atžvilgiu, kongreso 

jo pačioj blogiausioj šviesoj. Priešingai, kartais jis 
net stengiasi būti objektyvus. Tik kad tai jam labai 
sunkiai sekasi. Štai pavyzdys, kuris skaitytojui 
antikomunistui skambėtų net kaip komplimentas 
Maileriui:

Per didelio apsvaigimo ,, rojumi“ jo rašinyje 
nesijaučia. Esama netgi įdomių spėliojimų. Prisimi
nęs teroro aukas, sakysim, jis apskaičiuoja jog šiuo 
metu, politinių kalinių skaičius gulaguose siekiąs 
27.000.

Nėra jokios prasmės aiškintis ar ši politinė 
Mailerio aritmetika klaidinga, ar teisinga, nes 
Maileris iš viso neskaičiuoja. Jis tik nurodo, jog 
Amnesty International tvirtina, kad per paskuti
niuosius penkis metus kasmet areštuojama po 
maždaug 2000 disidentų. Kažkaip nejauku pasidaro, 
kai perskaitęs Tėviškės žiburių straipsnį, grįžti prie 
Mailerio originalo . . .

Maileris—detantės šalininkas. Jis siūlo pamiršti 
Stalino gulagus ir negalvoti, kad tik Sovietija tėra 
blogio įsikūnijimas žemėje. Tėviškės žiburių nežino
mas bendradarbis dėl to jį apkaltina . . . meile 
komunistinei santvarkai!

Kaip gerai, kad Maileris nemoka lietuviškai. O 
tai paskaitytų, ką apie jį rašo mūsų laikraščiai, ir 
nustebtų: kaip tie lietuviai išmoksta taip gerai rašyti, 
turėdami tiek daug vargo su skaitymu . . .

Z.V. Rekašius

rengėjai ir Lenkijos bažnytinė hierarchija pučia į tą 
pačią dūdą!

Kodėl visi . . . suskrido į Balstogę? O todėl, 
kad Balstogė yra Vilniaus arkivyskupijos lenkiško
sios dalies centras. Taigi Varšuvos, o gal ir 
Vatikano sferų požiūriu, Vilniaus arkivyskupijos 
centras yra Balstogėje!

Praeityje mes esame daugiau nukentėję nuo 
sulenkėjusių vyskupų ir kanauninkų—nei nuo 
lenkų generolų. Tad ir turime stebėti jų visokias 
išdaigas. Bent Seinų krašto atplėšime vysk. R. 
Jalbžykovskio veikla buvo svarbesnė negu gen. L. 
Zeligowskio! Už tuos nuopelnus jis buvo pakeltas į 
arkivyskupus ir gavo Vilniaus sostą. Buvo vienas iš 
didžiausių lietuvių smaugikų. Jis sugebėjo lietuvius 
smaugti ne tik lenkų valdymo laikais, bet ir mums 
atgavus Vilnių. Mūsų neleistino apsileidimo pasė
koje, 1939 m. atgavus Vilnių, jis rezidavo vyskupų 
rūmuose, iš Lietuvos iždo gavo ministerišką 
atlyginimą ir toliau smaugė lietuvius.

„Atvykęs į Vilnių arkiv. M. Reinys nei 
kapituloj, nei kurijoj, nei dvasiniame teisme 
nerado nė vieno lietuvio, su kuriuo būtų galėjęs 
pasikalbėti, susipažinti su bažnytine padėtimi. 
Visur sėdėjo tik lenkai, kunigai lenkai į arkiv. 
Reinį žiūrėjo su tam tikra ironija. Šovinistinė 
sulenkinta visuomenė arkiv. Reinį sutiko šaltai. 
Arkiv. Jalbžykovskis gyveno ištaiginguose trijų 
aukštų rūmuose, bet arkiv. M. Reiniui juose 
nebuvo vietos“. {Draugas, 1984.II.4)

Čia jau kaltė buvo ne Jalbžykovskio, bet 
lietuvių administracijos. Arkivyskupo klausimas 
nebuvo nuovados viršininko ar burmistro kompe
tencijoje, bet turėjo būti sprendžiamas vyriausybės 
sluoksniuose. Bent šiuo atveju, vyriausybė pasirodė 
neveikli ir nesugebanti išspręsti opaus ir neatidėlio
tino klausimo.

Juozas Žygas

akiračiai nr. 10 (164)
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SVARSTYMAI

DUX MAGNUS" OPEROS ĮSPŪDŽIAI
TORONTO 84:

5?

Jeigu nebūčiau pradėjęs skaityti libreto, vos 
tik paėmęs į rankas šventiškai nuteikiančią, 
tepančiai paauksintą operos programą, ir netęsęs 
to intensyvaus skaitymo kiekvieną premjeros 
pertrauką, nemanau kad būčiau galėjęs, vien tiktai 
sekdamas scenoje veikalo eigą, sekti—o tuo labiau 
suprasti—Toronte, Kanadoje, šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukakties minėjimo kulminacinio 
momento metu atliekamą Kazio Bradūno libretu 
įžodintą, Dariaus Lapinsko muzika įspalvintą, 
iškilmingą naujausios operos pristatomąjį, spek
taklį.

Šventiškai ūžaujanti minia, nostalgiškai lauk
dama liaudišku lietuviškumu perpinto viso ten tuo 
metu vykusio suvažiavimo apoteozės vainikavimo 
kuo nors žinomu ir priimtinu, pasitiko daug kam 
neartimą (jei jau nesakyti—svetimą) operą. Nearti
mą garsais, pirmojo paveikslo visai kitokia—nei 
įprasta—istorine tikrove dvelkiančiu Lietuvos 
pagoniškumo vaizdavimu, akcentavusiu ne Krivių 
Krivaičio, ąžuolų, vaidilučių ir aukurų idilijos 
šimoniškumą, bet ko ne woodoo apeigų įpinimą į 
veiksmo audeklus.

Visa ėjo dviem plotmėm: vienoje buvo 
realistiška, esamų kronikų, istorinių aprašymų ir 
kitų duomenų detalėmis perpinta sakmė; kitoje— 
gaiviu jausmu ir troškuliu plačių vizijų įsikūnijimo 
siekiančiomis, į amžinąją esmę ištiestomis ranko
mis skinami žemčiūgais ir paparčių žiedais apipin
to škaplierinio klūpojimo vigilijos švytuliavimai.

Atsimenu: „Ta pati karunka —
Rytas. Takas. Gėlės.“—bet ... ne čia!

Veikalui vis išsamyn vystantis, jo įtampa buvo 
prikopus jau pagrįstai plojimus iššaukusių, plačiau 
į viską leidžiančių žvelgti aukštumų. Tačiau vėlai 
vakare po paskutinio šio „Dux Magnus“ pastaty
mo paveikslo nusileidusi uždanga neatrodė palie
kanti mus su kulminaciniai svaria veikalo užbaiga.

Ne visi ir matė visą. Tai šen, tai ten po 
pertraukų atsirasdavo tuščių vietų. Tačiau jos 
buvo pakankamai negausios (bent mano akimis 
pasikliaujant!), kad būtų prislopinę visų atsilankiu
siųjų į šį spektaklį gaivią, tarsi tik ką ozonu 
iššlakstytą, tūkstantinę žiūrovų gausą įvieninton 
salėn įsitvirtinusią pakylaus įvykio nuotaiką.

Buvo čia ir laimėjimo kristalo, ir to neįgavu
sių ištysenų, net ir kiek daužto stiklo. Atmintyje 
liko šventojo-karalaičio arija, jo ankstyvesnysis 
duetas su Lietuvos dvasia-Mergaite, liko ir choro- 
ir obligato solo-a capella atlikta liaudinėm for
mom artima daina „Oi lekia lekia gulbių pulkelis“. 
Pastarosios išpildymas, tiesa, teleido pajusti 
užuominą to, kas parašyta, bet pirmajame (o gal ir 
sekančiame spektaklyje neatsiekta. Ir kitose šio 
muzikinio gobeleno vietose buvo neužtikrintų 
įstojimų ar užbaigimų, ar net kartais (turint po 
ranka partitūrą lengviau susekamų) visiškų muziki
nės tąsos nutrūkimų, ir . . . tolesnių suklupimų? . .

Kad atsverti vientisą ir, pateisinamai ir 
suprantamai, vis didesniu crescendo išsirutuliuo
jančią karalaičio šventojo liaupsę, įterpta „įšoko 
oželis į rūtų darželį“ dainai panaši melodija, ja 
paremtu pokštavimu vystant įdomią ir kitaskambią 
katedros aikštėje žanriniai pasklaidytą skaldą: 
vaivada, elgetos, bažnyčion ir iš bažnyčios einantys 
bajorai ir paties šventojo Kazimiero degimas 
maldoje balta liepsna. O karališkųjų menių 
ankstesniuose paveiksluose prabanga, perpinta 
grakščių kunigaikštyčių švytėjimu ir jų karališkojo 

išauklėjimo išskirtinumu) teikia progos kontrasti
niai žvaliam įvykių vystimui. (Čia gal, palyginimui, 
vertėtų prisiminti karo metu Vilniaus operoje 
grakščiai, skoningai ir puošniai pastatytos Verdi 
operos „Rigoletto“ pradžioje, baleto šokių ir 
puotavimo metu švytėjusį originalų turtingumą!)

Ryerson teatro salėje įpavidalintu pastatymu 
ir to, kas esama veikalo saranga įmanu atsiekti, 
nebuvo atsiekta.

Nelieskime aleatorikos, fioritūrų ar ornamen
tiniai vokalinio dainavimo bei plačių partitūrinių 
lakštų plotuose patikrinamo gaidų ištekliaus 
padalinimo ar vienam balsui, ar vien mušamie
siems ar ir gražia, kur deramai tinkančia tyla (taip, 
tyla!) įderinta kaleidoskopiškumo skiaute. Nesis-

VALSTIEČIAI KOVOJE DĖL 
SPAUDOS

Vis dar tebelaukiant jau seniai (bene 1957 m.) 
žadėto pagrindinio veikalo apie XIX a. antrosios 
pusės lietuvių nacionalinį sąjūdį, reikia pasidžiaug
ti, kad pasirodo viena kita rimta studija vienu ar 
kitu atskiru to sąjūdžio klausimu. Prie tokių 
studijų priklauso ir dr. Vytauto Merkio Lietuvos 
valstiečiai ir spauda XIX a. pabaigoje—XX a. 
pradžioje“ (Vilnius, Mokslas, 1982, 272 p.). 
Pavadinimas kiek klaidinantis. Iš tikrųjų V. 
Merkys apima visą spaudos draudimo laikotarpį— 
1866-1904 metus. Kiek anksčiau tas pats Merkys 
mums padovanojo tam pačiam spaudos draudimo 
laikotarpiui skirtą studiją Nelegalioji lietuvių 
spauda kapitalizmo laikotarpiu (Vilnius, Mokslas, 
1978, 276 p.). Abi šios studijos labai stipriai 
atremtos į archyvinę medžiagą, užtat yra labai 
vertingas įnašas į mūsų istorinę literatūrą. Drįsčiau 
manyti, kad mūsų išeivių spauda turėtų daugiau 
dėmesio skirti tokioms ir panašioms studijoms. 
Gal tada ir bendras dabartinės Lietuvos vaizdas 
nebūtų taip beviltiškai skurdus.

Baigiantis spaudos draudimo epochai Varpas 
rašė (1899 m.): „Jeigu ne spaudos draudimas, 
Lietuva būtų buvusi ramiausias Rusijos imperijos 
kampelis“. Gal ir ne visiškai taip, tačiau negali 
būti abejonės, kad spaudos draudimas smarkiai 
išaštrino lietuviu-rusu konfliktą, kuris seniau 
dažniausiai sutilpdavo daug platesniame lenkų- 
rusų konflikte. Turbūt nesuklysime pasakę, kad 
Rusijos vyriausybiniuose sluoksniuose ir viešojoje 
opinijoje Lietuvos klausimas kaip tik ir iškilo 
sąryšyje su spaudos draudimu ir kova su juo 
(maždaug apie 1883 m.). Seniau tokio klausimo 
visiškai nebuvo.

Labai svarbu, kad tame konflikte patį 
svarbiausią vaidmenį suvaidino Lietuvos apatiniai 
sluoksniai, valstietija ir daugiausia iš jos išaugusi 
inteligentija (kunigai, gydytojai, inžinieriai, advo
katai, rašytojai, dailininkai ir 1.1.). Be abejo, iš to 
darbo ir tos kovos negalima išjungti ir dvarininki
jos, kuri išliko nenutolusi nuo lietuvių kalbos ir 
kultūros. L'žtat spaudos draudimo gadynės pabai
goje Maironis visiškai su pagrindu galėjo pasakyti:

Šiandieną kiti užtekėjo laikai;
Į darbą visi eina tavo vaikai.

Pabraukiame žodį „visi“, nes blogai, kai visos 
tautos vardu ima kalbėti vienas kuris luomas arba 

tebėkime laiko ribotumu įsąlygintu ir ne visai 
pilnai duotais pakankamumais įsvarintu kūriniu. 
Juk net jame dalyvaujantiems solistams teko (ir ne 
vienam ar dviem!) mokytis ne tik moderniškos 
muzikos prisiėmimo bei įsisąmonimo—ir tuo 
naujai statomų, ne visada kitur sutiktų ir mums 
visiems jau gerėliau pažįstamų reikalavimų, bet dar 
išmokti savo savitumu itin nelengvai kitą kalbą 
vartojantiems išmokstamą lietuvių kalbą?

Platus, didelėm pastangom įgyvendintas už
simojimas, pirmuoju šio veikalo dviejų dienų 
prašvytuliu-pažadu-užuomina įgyvendintas prieš 
žiūrovų akis Toronte, nelygaus svorio dalių 
sąrangoje sušvytėjo visai kita gausų gama, lau
kiančia daug išsamesnio jos reikšmės lietuviškoje 
muzikos raidoje gvildenimo. Toronto scenoje ji 
įsispalvina išskirtinai nauja varsa.

Leonas Lėtas

viena kuri klasė.
Pirmaeiliam valstiečių vaidmeniui toje kovoje 

dėl savo spaudos išaiškinti ir skiriama šioji 
Vytauto Merkio studija. Pagal jo apskaičiavimus, 
per visą spaudos draudimo periodą (1866-1904 m.) 
į žandarų rankas pakliuvo apie 3000 žmonių: iš jų 
86% valstiečių, 6% bajorų, 6% miestiečių ir apie 
2% visų kitų (23 p.). Tai turbūt maždaug atitiko ir

luominio Lietuvos gyventojų pasiskirstymo pro
porcijas. Geografiškai aktyviausiai spaudos platini
mo darbuose dalyvavo gretimos su Rytprūsiais 
apskritys (Naumiesčio, Raseinių, Telšių ir Vilkaviš
kio), mažiausiai aktyvios rytinės ir pietinės 
apskritys (4 lentelė, 26 p.).

Ypač plačiai V. Merkys nušviečia valstiečių 
vaidmenį įvairiose knygnešių, spaudos platintojų ir 
skaitytojų organizacijose (69-152 p.). Įvertindamas 
vysk. M. Valančiaus vaidmenį, V.M. rašo: „Didelį 
M. Valančiaus vaidmenį, pradedant reguliariai 
leisti nelegaliąją lietuvių spaudą, pripažįsta, rodos, 
visa šios srities istoriografija“ (70 p.). Pasiremda
mas archyvine medžiaga, autorius atkasa kai 
kuriuos naujus vardus, kilusius iš žemesniųjų 
sluoksnių (Karoliną Laurinavičiūtę, Marijoną 
Pupčaitę ir kt.). Del slaptų knygų leidimo ir 
platinimo kilo smarkus konfliktas tarp vysk. M. 
Valančiaus ir Kauno gubernatoriaus M. Ohciins- 
kio. \ ieno tokiu ginčo metu Xaiancms o.esio^

1984 m. lapkričio mėn.
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LAIŠKAI

LAIŠKAI

TAUTOS ŠVENTĖ?
Prie p. V. Trumpos straipsnio ,,Rugsėjo 

aštuntoji“ (Akiračiai, š.m. rugsėjo mėn., 8/162 nr., 
10 p.) norėčiau pridėti dar vieną motyvą, man 
atrodanti svarbiausią, dėl kurio 1930 m. Lietuvoje 
buvo pasirinkta rugsėjo 8-ji kaip mūsų tautinė 
šventė.

Yra žinoma, kad po 1926 metų perversmo 
tautininkų valdžia stengėsi nustelbti Lietuvos 
Steigiamojo seimo reikšmę. Seimo sušaukimo 
data—gegužės 15-ji—jau nuo 1921 metų buvo 
švenčiama kaip svarbi tautinė šventė, bet 1927 m. 
jau susilaukė trukdymų ir jos vietoje 1930 m. 
paskelbta rugsėjo 8-ji. Tuo reikalu anuomet buvo 
daug rašyta spaudoje. Štai ištrauka iš katalikų 
žurnalo Židinys (Visuomeninis gyvenimas, St. 
Seimo sukaktuvės, 1930, 5-6 nr., 492-3 psl.):

,, . . . Neigdami St. Seimo reikšmę ir trukdy
dami tinkamai paminėti jo sukaktuves, mes 
pažeidžiame visai ne to Seimo narius ar jame 
buvusias partijas, bet pačias tautos tradicijas, jos 
istorijos [vykius, o per tai ir pačia tautos 
garbę . . . “

V. Sruogienė

DĖL TAUTOS ŠVENTĖS ISTORIJOS
Akiračių 8/162 numeryje „Ir taip, ir ne“ 

skiltyje, pavadintoje ,,Rugsėjo aštuntoji“, lyg ir 
įtaigaujama, kad iki 1930 m. Lietuvoje tautos arba 
tautinės šventės, neskaitant Vasario 16, nebuvo.

V. Daugirdaitės-Sruogienės knygoje „Lietuvos 
steigiamasis seimas“, Tautos fondo 1975 m. 
išleistoje, rašoma kokia iškilminga šventė buvo 
1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo seimo susirinki
mo diena. Tos pat knygos pabaigoje yra posmas:

„Tenka apgailestauti, kad po 1926 metų 
perversmo tautininkų valdžia sąmoningai stengėsi 

nustelbti St. seimo reikšmę. Seimo sušaukimo 
data—gegužės 15-oji—pradžioje buvo švenčiama 
kaip tautinė šventė, bet 1927 m. jau susilaukta 
trukdymų. Vietoj gegužės 15-sios, 1930 m. įvesta 
kita Tautos šventė—rugsėjo 8-oji, Vytauto Didžio
jo vainikavimo diena, sutapusi ir su katalikiška 
Marijos švente. Nebeprisiminta ir St. seimo nuo
pelnai“.

Gegužės 15 d. paskutinį kartą buvo švenčiama 
1928 m. Ir ypač iškilmingais paradais, Nepriklau
somybės medaliu apdovanojimais, atžymint valsty
bės pirmąjį dešimtmetį. Deja, švęsta ne kaip 
tautinė Steigiamojo seimo šventė, nes A. Smetona 
ir A. Voldemaras, be seimo valdydami, baiminosi 
net St. seimo paminėjimo. 1928 m. paskelbta 
nauja konstitucija ir jos įžangoje Steigiamojo 
seimo šventė „perkrikštyta“ į kariuomenės švente.

Po kurio laiko tautininkų spauda pradėjo 
propagandą prieš gegužės 15 d. šventę, nors ji 
nauju vardu ir konstitucijos įžangoj paminėta. 
Viešas motyvas: esama perdaug švenčių. Jų skaičių 
mažinant, pakeistas švenčių ir poilsio dienų 
įstatymas ir 1929 m. rugpiūčio 15 d., Marijos 
dangun paėmimas arba Žolinė, paskelbta tautos 
švente. Taip tad po švenčių mažinimo priedanga 
siekta slapto tikslo—greitesnio pamiršimo, jog 
buvo Steigiamasis seimas.

Planuotojai apsiriko. Rugpiūčio 15 d. tautos 
gyvenime visai nereikšminga. Tad kas beliko? Tik 
garbinimas tautos vado ir valstybės galvos. 
Paradai išėjo neįspūdingi, moksleiviai išsiskirtę 
atostogų, nepajėgta sukelti entuziazmo. Atsitiko 
taip, jog po šventės ir valstybės galva A. 
Voldemaras iš valdžios pašalintas.

1930 m. vėl pakeistas švenčių įstatymas, 
rugsėjo 8 d. pavadinta tautos švente. Laikas 
neblogesnis paradams kaip ir gegužės 15 d., 
moksleiviai jau po atostogų gali paraduoti, švenčių 
mažinimo siekis nepažeistas, na—ir tautos vadas 
A. Smetona greta Vytauto Didžiojo pagarbinamas, 
o St. seimas užmirštas.

V. Daugirdaitė-Sruogienė minėtoje knygoje 
duoda ištrauką iš Židinio straipsnio, kuriame 
pasisakyta prieš Steigiamojo seimo reikšmės 

paneigimą, įvedus naują tautos šventę. Ne kartą 
Lietuvos aide ir Jaunojoj kartoj buvo protesto 
rašiniai prieš kai kuriuos klebonus. Nežiūrint kad 
rugsėjo 8 d. bažnyčios ir tautos šventė, vienur 
klebonai, anksti rytą mišias atlaikę, bažnyčią 
užrakino, kitur į bažnyčią neįleido jaunalietuvių su 
vėliava. Tai pavyzdžiai iš visuomenėj pasireiškusių 
nesutarimų ir nepasitenkinimų dėl tautos šventės 
datos kaitaliojimo.

Kazys Januta
Los Angeles, Ca

TAUTIŠKUMO PAGALBA REIKALINGA?
Tėviškės žiburių 1984.V. 17 numeryje buvo 

įdėta nuotrauka, kurios fotokopiją pridedu. Kilo 
noras reaguoti, nes kažkaip buvo užgauti mano 
pirminiai pagoniški ir tautiniai jausmai.

Vyskupo Deksnio mitra (vyskupiška kepurė) 
papuošta Gedimino Stulpų ženklu, su iš vidurinio 
stulpo padarytu kryžiumi. Tai, mano supratimu, 
yra tautinio ženklo naudojimas ne vietoje—jei ne 
piktnaudojimas, tai iškraipymas. Ne vietoje ir 
visiškai be skonio. Rodos, kad ir pas mus,

Gerbiamas pirmininke, prezidi
ume, gerbiamosios ir gerbiamieji! 
Jeigu mes būtume Lietuvoj, tai, aš esu 
tikras, kiekvienas mūsų kovotų prieš 
rusą. Rastume įvairiausių būdų rusui 
pakenkti. Jam duotume ne tik į ausį, į 
snukį, bet kenktume jo susisiekimui, 
laužytume jo apsaugos priemones ir 
būtume visi laimingi. Bet Amerikoj 
mes ne visuomet galim boksuotis. 
Ateina toks laikotarpis, kad ir patys

Drausmė* sargyboje

„NAUJIENŲ“ REDAKTORIAUS KALBA

(ALTos kongrese Čikagoje, 1984.X. 10)
tarp savęs pasipešam. Praeiti metai 
buvo toks laikotarpis, kad kai kurie 
mūsų norėjo peštis su Naujienų 
redaktorium ir su Naujienom. Bet 
mes laikomės. Laikomės ir atsilaiky- 
sim.

Labai gražu, kad mes randam 
bendrą kalbą ir laikomės pagrindinių 
principų, dėl kurių susitarėm vienin
gai dirbt. Bet žinot,—laikraštis nėra 
maža organizacija, kuri susirenka 
kartą į mėnesį, į du ar tris, vasarą 
arba rudenį, pasikalba, ir tuo pasibai
gia. Laikrašty visuomet yra naujovių. 
Kiekviena diena atneša ką nors 
netikėto, kartais nieko bendro su 
mūsų kova. Bet turim gintis kiek 
pajėgiam, aiškintis, kad vieningai 
pajėgtume dirbti.

Pavyzdžiui, mes turime labai 
gerą bendradarbį dr. Adomavičių. 
Mūsų visi daktarai yra geri. Jie gydo 
lietuvius, bet Adomavičius skiriasi iš 

daugumos, kad mėgsta rašyt. Jis 
parašo gana įdomiai ir žmonėm 
padeda. Jis rašo Naujienose ir tas 
labai naudinga. Bet kartais redakto
rius turi ir su dr. Adomavičium bėdos. 
Parašė straipsnį apie sveikatą. Rodos, 
labai gerai. Nugi skambina vakar 
moteriškė. Sako, kaip Adomavičius 
gali tokius dalykus rašyt. Juk, sako, 
ką jis parašė praeitą savaitę, tai 
neteisybė. Sako, aš turėjau vyra, na ir 
jo kranelis pagedo. Sako, jeigu 
Adomavičius žinotų kaip viską patai
syti, tai jis būtų to nerašęs. Nu gerai, 
sakau. Argi tu daugiau žinai už 
Adomavičių? Nu žinoma, sako. Nuė-

G 7

jau į VValgreen’ą, nusipirkau 
krepšelį,—ir viskas sutvarkyta. O 
Adomavičius to neparašo.

Dabarties, reiškia, pas mus kan
didatavo į politinį postą vienas 
respublikonas. Nu ir jisai pralaimėjo. 
Ir štai, nei iš šio, nei iš to, mūsų visų 

pirmininkas daktaras Bobelis telefo- 
nuoja. Kaip, sako, galėjai parašyti 
kad Oksas surinko tiek daug balsų 
kada jis pralaimėjo? Nu, sakau, jis 
pralaimėjo tiktai tada, kai visus 
balsus suskaičiavo, bet pradžioj—ne. 
Nu kaip, sako, ne? Aš, sako, turiu 
Chicago Tribune ir ten aiškiai pasa
kyta, kad Oksas pralaimėjo. Bet dr. 
Bobelis nežino, kad ne visi lietuviai 
skaito Tribune. Ir ne visi, kurie skaito 
Tribune, supranta. Ir jeigu mes 
paskelbsim, kad Oksas pralaimėjo, 
kur jis turi pirmininkaut susirinkime, 
mes jam pakenksim, ir visiem. Taip 
kad turim laikytis kiekvieną dieną. 
Žiūrėti, kokiose sąlygose reikia dirbt, 
ir ką galim rašyt, ko negalim.

Aš tiktai noriu pasakyt: laikyki
mės ALTo principų, neiškreipkim ir 
nenuveskim ALTo klaidingais keliais. 
ALTas yra daug padaręs ir, jeigu mes 
laikysimės, ALTas ir toliau darys 
naudingą darbą. Aš noriu sveikint 
visus ir linkėt laikytis pagrindinių 
ALTo principų. Nenukrypkim, tai 
mes dar daugiau padarysim kas buvo 
padaryta iki šio meto. Dėkui.

14 akiračiai nr. 10 (164)
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LAIŠKAI

nepriklausomoje Lietuvoje, bažnyčia buvo skaito
ma atskirta nuo valstybės.

V.R. Plukas
Santa Monica, California

Neprikl. Lietuvoje bažnyčia deja, niekad nebuvo 
atskirta nuo valstybės. Priešingai, valstybė ir 
piliečiai buvo net perdaug prirakinti prie 
bažnyčių.—Red.

Vos spėjau išsiųsti jums laišką apie Gedimino 
stulpų piktnaudojimą vyskupiškoje kepurėje, kai 
užtikau Tėviškės žiburių 39-me nr. kitą nuotrauką, 
kurioje neatpažintas dvasiškis pasipuošęs savo 
stulą dviem didžiuliais Vyties kryžiaus ženklais! 
Mačiau kunigų, pasipuošusių liaudies rašto stulo
mis, bet Vyties kryžiaus? . . Komentarų nebereikia.

V.R. Plukas
Santa Monica, Ca.

TUŠČIAŽODŽIAVIMAS KLAIDŲ 
NENURODO

Vyt. Gedrimas š.m. vasario mėn. Akiračiuose 
(nr. 2/156) savo apžvalgoje „Išeivija spaudos 
veidrodyje“ užsipuola mane ir mano straipsnį 
„Buvę Lietuvos piliečiai Izraelio kariai“ (ž. 
Tėviškės žiburiai, 1983.IX.17, nr. 46). Jis nutaria, 
kad mano rašinį „reikia taisyti nuo A iki Z.“

Buvau pasiuntęs savo straipsnio nuorašą 
istorikui prof. dr. Dov Levinui, dirbančiam prie 
Jeruzalės universiteto esančiame Naujųjų laikų 
žydų istorijos institute (Institute of History of 
Modern Jewery). Žinodamas, kad jis itin gerai 
pažįsta tą laikotarpį, paprašiau jo padaryti 
pastabas ir nurodyti kokius netikslumus ar 
pasitaikiusias klaidas. Deja, gavau jo atsakymą kai 
straipsnis Tėv. žiburiuose jau buvo atspausdintas. 
Vienok tas pats savaitraštis kitame numeryje 
išspausdino Dov Levino pataisymus bei patikslini
mus. Tarp kita ko jis nurodė, kad Izraelio atsargos 
gen. Arad (buvęs Rudnickis) ordiną gavo ne iš 
Sniečkaus. Ordiną jam prisegė Justinas Paleckis, ir 
1.1.

Tad tegu Vyt. Gedrimas nurodo faktus, 
asmenis, įvykius, kurie būtų klaidingai aprašyti. 
Tačiau po Dov Levino padarytų patikslinimų bei 
pataisymų, vargu ar jis ras kokią klaidą. Tad 
laikau tokią kritiką, be faktų nurodymo, tuščiažo
džiavimu ir nesirengiu daugiau prie šios temos 
grįžti.

Neseniai gavau iš Dov Levino pluokštą 
fotokopijų iš gen. Rudnickio-Ardad atsiminimų, 
parašytų anglų kalba. Knyga pavadinta „The 
Partisan“. Tegul Vyt. Gedrimas paskaito—ir 
pamatys, ar yra klaidų mano straipsnyje („reikia 
taisyti nuo A iki Z“!!). Tiesa, fotokopijuota tos 
knygos vietos, kur kalbama apie įvykius Lietuvoje.

Mano žmona ir aš buvome pakviesti 1983 m. 

gegužės-birželio mėnesius praleisti Izraelyje. Iškil
mingoje ceremonijoje mano žmona už žydų 
gelbėjimą 1941-1944 m. buvo apdovanota medaliu 
ir paskelbta „pasaulio teisuole“, įteikiant jai 
atitinkamą diplomą. Dėl tos pačios priežasties ji 
buvo paprašyta pasodinti medelį „pasaulio teisuo
lių miškelyje“.

Ta pačia proga buvo daug iškilmingų vakarie
nių mūsų garbei, visokių „kavučių“, priėmimų. Iš 
pasikalbėjimų (visur kalbėjome lietuviškai), mane 
nustebino tai, kad daugumą karų prieš arabus 
(bent 3-4 pirmuosius karus) laimėję Izraelio 
generolai, armijų ar divizijų vadai, gerai kalba 
lietuviškai ir kilę iš Lietuvos.

. Manydamas, kad tokie faktai gali būti įdomūs 
lietuviui skaitytojui, aprašiau juos aname straips
nyje. O siekdamas išvengti apsirikimų ar iškreipi
mų, kaip minėjau, pasiprašiau Dov Levino talkos, 
peržiūros.

Algirdas Mošinskis 
Sao Paulo, Brazilija

Pirmajame p. Mošinskio straipsnyje esančios 
klaidos daugiausia liečia A. Sniečkaus vaidmenį 
1945 m. Daugeli tų klaidų p. Mošinskis atitaisė 
antrajame straipsnyje, bet ne visas. Pvz., jei mes 
teisingai supratome, liko neatitaisytas tvirtinimas, 
kad 1945 m. Sniečkus vadovavo saugumui (KGB) 
ir kad vienu metu ji pavadavo Rudnickis. Sniečkus 
nuo 1940 m. buvo Lietuvos komunistų partijos 
pirmasis sekretorius, o saugumui 1945 m. vadova
vo gen. J. Bartašiūnas, gen. A. Gudaitis- 
Guzevičius ir kt.

Klaidingas taip pat teiginys, kad daug iš geto 
pabėgusių sovietinių partizanų, nebūdami nei 
saugumiečiai, nei komunistai, staiga, nei iš šio nei 
iš to, tapo aukštais KGB karininkais. Tiesa, kad 
daug buvusių raudonųjų partizanų vėliau buvo 
panaudoti kovoje prieš lietuvių partizanus. Tai 
vadinamieji stribai. Tačiau tie, kurie 1945 m. 
dėvėjo KGB pulkininko uniformą, buvo profesio
nalai saugumiečiai ir jų ideologinis lojalumas 
sovietams nekėlė jokių abejonių. Žmonės, kurie 
1945 m. buvo vienaip ar kitaip susirišę su sovietų 
KGB, dabar, po didelių politinių ir ideologinių 
lūžių, savo prisiminimus gali būti linkę nuspal
vinti jiems šiuo metu palankesne spalva—Red.

ATGARSIAI
■ II II I —— I III——J

INFORMACIJA IŠ . . . TUPYKLOS

(„Sauja pirmų margų įspūdžių“, Akiračiai, 
1984 m. nr. 10/154)

( . . . )Nepaisant garsiai ir viešai skelbiamų 
statistinių duomenų, liudijančių, kiek dar turime 
namų be dujų, vandentiekio ar kanalizacijos, ir 
kaip greitai šis liūdnas praeities palikimas nyksta, 

autorius pats, visiškai savarankiškai suranda tokį 
butą! Maža to! Didžiuliam A.T. Antanaičio 
džiaugsmui, po kruopščių paieškų kiemo gilumoje 
jis aptinka ir primityvią (atsiprašome už autorių) 
išvietę, iš kurios sklindantys kvapai juntami netgi 
skaitant autoriaus straipsnį! Koks siaubas, baisisi, 
o kartu ir džiūgauja A.T. Antanaitis, nes taip 
reikalingas ir taip ilgai ieškotas objektas yra visai 
netoli miesto centro! Analogišką pastatą straipsnio 
autoriui pavyko surasti ne tik Vilniuje, bet ir 
Kaune! Nieko vertingesnio žurnalisto akiratin taip 
ir nepateko . . .

Kazys Bagdonavičius
(Gimtasis kraštas, 1984.XL 1)

VALSTIEČIAI . . .
(atkelta iš 13-to pis.)
drožė gubernatoriui: „Na, tai ką? Sudiev, karkite, 
tremkite į Sibirą, aš jau senas ir to tenoriu“ (83 
p.). įdomių smulkmenų pateikiama apie Serafino 
Kušeliausko „knyginį lietuviškos rašliavos banką“, 
kuris primena įvairius mūsų fondus.

Atskirai nagrinėjamos spaudos platinimo 
organizacijos: Garšvių bendrovė, Atgajos, Atžalos, 
Sietyno. Artojų ir kitos draugijos, kurios dažnai 
nepasitenkino vien tik draudžiamos spaudos 
platinimu, bet varė ir plastesnį tautos žadinimo bei 
kultūrinimo darbą. Pavyzdžiui, tokia daugiausia 
Vileišių iniciatyva suorganizuota draugija „Dau
kanto manta“ Vilniuje turėjo tikslą aplamai remti 
lietuvišką raštiją, mokslą ir meną (145 p.).

Paliečia V.M. ir slaptąsias Lietuvos mokyklas, 
kurių susekta buvo apie 130 su 1136 mokiniais. 
Įdomu, tarp vadinamų „daraktorių“ 16 buvo 
kilusių iš bajorų (iš 131). Pateikta raštingumo 
lentelė rodo: Kauno gubernijoje—55,3%. 
Vilniaus—42,6%, Suvalkų—63% (168 p.).

Paskutiniame skyriuje kalbama apie spaudo* 
persekiojimą iš caro valdžios pusės ir paramą 
kurią pastarajai teikė Prūsija. Bausmės už prasi 
kaitimus palyginus nebuvo labai didelės. Ii 
maždaug 3000 įkliuvusių į šiaurinės Rusijo: 
gubernijas buvo ištremti 36, o į Sibirą—11 
asmenų. Kiti buvo baudžiami menkesnėmis baus
mėmis arba visai išteisinti (216 p.).

Jau nuo Aušros pasirodymo laikų atsiradę 
skilimas ir pačioje lietuvių visuomenėje, ir prasidė
jo ideologinė kova tarp konservatorių ir liberalų, 
tarp dešinės ir kairės, tarp atžagareivių ir pažan
giečių. Tais ginčais ir baigiama ši labai turtinga 
istoriniais faktais Vytauto Merkio monografija. Ji 
aprūpinta asmenvardžių rodykle. Būtų buvę ne pro 
šalį ir vietovardžių rodyklė. Kiekvienu atveju, dr. 
V. Merkys daug naujo įnešė į tokią svarbią ir 
įdomią spaudos draudimo gadynę.

Vincas Trumpa
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POKALBIS SU LEONU LĖTU

KĄ ATNEŠ PJŪTIS
Leonas Lėtas (Vytautas Adamkevičius) gimė 

Kaune 1923 m. Lietuvoje studijavo dailę ir architek
tūrą. Po karo Lėtas, drauge su A. Landsbergiu ir 
broliais Mekais, leido Vokietijoje avangardinio 
pobūdžio literatūros žurnalą Žvilgsniai. Lėto žinoję 
buvo Žvilgsnių meninis apipavidalinimas. Vokieti
joje sukūrė scenovaizdžius „Žmogui, kuri už
mušiau“ Kasselio ir ..Atsisveikinimui“ Wiesbadeno 
lietuvių teatruose. Eilėraščius spausdino Ateityje, 
Žvilgsniuose, Literatūros lankuose, o proza 
Prozos antologijoje 1951. Iliustravo eile knygų. 

Atvykęs į Ameriką, pradėjo dirbti technikos 
srityje. 1983-čiais metais pasirodė jo debiutinis 
poezijos rinkinys Irakas, laimėjęs tų pačiu metu 
Lietuvių rašytojų draugijos premiją.

* * *
Pirmiausia nuoširdžiai' sveikiname su LR D 

literatūrinės premijos laimėjimu. Nustebinote ne 
vien literatūros mėgėjus, bet ir žinovus. Net tie. 
kurie rinkini skaitė kartu su kitomis pernykščiu 
metų knygomis ir pripažino jam išskirtina literatū
rinę vertę, apie premijos paskyrimą nepagalvojo 
jau vien dėl to, kad abi jame randamos išleidimo 
datos (1981 ir 1982) yra kiek ankstyvesnės, o datų 
jury komisijos kadaise griežtai laikydavosi. Kiek
vienu atveju: kaip jaučiatės po laimėj into?

Tikroji, tikslioji Irako pasirodymo data yra 
1983 metų balandžio pradžia. O 1981 tai nelyg 
keliastulpis (kaip kad jaunystės laukuose rasdavau: 
ir su šventaisiais, ir su saulės spindulių vainiku, il
su vėjų ir lietaus šiurenimų tryškuliu priskintų ir 
paliktų gėlių, smilgų ir šiltų žvilgsnių, vos. vos 
įmatomo pro įdulkėjusio stiklo danga, širdies 
kasnyko atnašoje metų bėgimų virtinėje įstulpintas 
siekis!)—tad. laimėjus premiją, džiugu ir miela. 
Tolygiai—ir atsakinga: dabar likau pažymėtas, 
paženklintas, lyg kokios godžiai skaitomos knygos 
puslapis, užlenkiant jo kampą? Taškas!

Beje, 1982 metai— tai spaustuvės pasižadėta 
atspausdinimo ir įrišimo data. .Aiman, kaip 
matote—spaustuvė n c t e s ė j o.

Nors literatūrai skirtoje periodikoje rašote jau 
senokai, tačiau platesniems skaitytojų sluoksniams 
esate kaip ir nežinomas. Net ir oficialiai Jūsų 
Trakas yra debiutinis eilėraščių rinkinys. Patenkin
damas skaitytojų smalsumą, gal galėtumėte suteikti 
daugiau žinių apie save: kieno paskatintas ir kada 
pradėjote kurti, kur spausdinotės ir 1.1.

Žvelgiant atgal į pačias pirmąsias atsiminimų 
properšas, menu kad namuose buvo daug knygų. 
Pro jas, spintose, nei tėvelis nei aš nesustoję 
nepraeidavome. O sienose kabėdavo įvairiamar- 
giai, seni, taurūs vynuogių, persikų, obuolių ir 
vyno stiklų pilni aliejiniai nature morte. Čia. taip 
pat, klausydavaus ir labai, labai ankstyvų Kipro 
Petrausko įdainuotų plokštelių: liaudies dainų, 
operų arijų, duetų. Taip pat tuo metu buvome 
persikėlę Šiauliuosna—tėvelis gyveno vieno nebe
veikiančio ir banko už skolas perimto odos fabriko 
plotų ribose, likusiame dideliame bute, kurį supo 
sodas, pievos, upelis su asiūkliais, laukinėmis 
gėlėmis, aukšta žole, straksinčiais paukščiais, 
svajas ataudžiančiomis pasakų gijomis, perpinto
mis debesų voromis toli, toli, aukšta tvora 
aptvertame šio ploto (gundančiame nesitikėtų 
lobių atsiskleidimu) pumpuruojančiame vaikystės 
sapne—čia visa pynėsi į ir dar šiandiena man 
paslaptingai ją tirti kviečiančią vienumos vėsumą; 
tad čia, turbūt, ir prasidėjo mano „paskatinimas“.

Spausdinaus Žvilgsniuose, vėliau Lankuose, 
Metmenyse, Aiduose—tad tokia juoda ant balto 
pasirodymo pradžia.

Turiu štai prieš akis dar Vokietijoje 1948 m. 
vasario mėnesį išleistus Ketvirtuosius žvilgsnius, 
jau pageltusiais ir trupančiais lapais, bet dar ir 
šiandien, tiek išvaizda, tiek ir turiniu moderniai 
atrodantį žurnalą, kuriame išspausdintas Jūsų 
draminis kūrinys, vienaveiksmis ,, Laiškas“. Gal 
Jūs pats trumpai nusakytumėt šio žurnalo atsiradi
mą, jo bendradarbius, to laikotarpio jų (o ypač 
savo paties) nuotaikas ir siekimus.

Dar prie keliolika metų Adolfas Mekas rodė 
rankraštyje,—bet peržvelgti nedavė!—Mėlynąjį 
kambarį; mėlynasis kambarys, buvo 
Kassel/Niederzwehren, pokaryje. Jonui ir Adolfui 
paskirtas stovyklinis butas-kambarys, kuris, norint 
palaikyti švariai ir atremontuoti, nesuradus kitų 
dažų, buvo išdažytas mėlyna (sienos) ir žalia (lubos) 
spalva. Veik kasdieną jame—kur buvę kur nebuvę!— 
susitikdavome: Algis Landsbergis, Vladas Šaltmiras, 
abu broliai ir aš. Pasirodydavo, kartais net ilgėliau 
pabuvodavo jame ir kiti; bet anas penketas buvo tas 
kietasis riešutas, branduolys tarp kruopų ir sutrintų 
bulvių ir ne visada kuo pateptos duonos riekių, tarp 
knygų, rankraščių, tarp laiškų, pieštukų, rašalo, 
spaudos ir škicų bujojo įžvalgi vienas kito (o taip pat 
ir kitų) kritika, žaismingas spalvų kibirkščiavimas; 
naujai atsidengę akiračiai įsidegi ndavo visame 
kiekvieną dieną naujai sutviskuria spalva. Tad— 
ž v a 1 gė m ė s. Tad—Žvi Igsn iai.

Žvilgsnių meninis apipavidalinimas yra irgi 
išimtinai Jūsų paties: vinjetės, iliustracijos, ir ištiso 
puslapio dydžio kūriniai, kaip abstraktaus stiliaus 
,, Poeto pavakarys pavasaryje“ ar kubistiškas 

Autoportretas“ centrinis į tarpas su keturiais ex- 
libriais, kurių vienas net dviem spalvom nupieš
tas . . . Atrodo turėjote (o gal ir tebeturite?) nema
žų ambicijų ir dailės srityje . . .

Esu lankęs Kauno l aikomosios dailės institu
tą; taip pat Vytauto Didžiojo universitete studija
vau architektūrą. Tad man ir buvo patikėtas 
mūsojo neperiodinio leidinio meninis apipavidali
nimas. Esu daręs įvairiems stovykliniams pastaty
mams dekoracijas, iliustravęs knygas; nepadėjau 
nei teptukų, nei prieštukų ir dabar.

Ir vėl grįžkime prie literatūros. Po Žvilgsnių, 
kartu su jų svarbiausiais bendradarbiais (A. 
Landsbergiu, J. ir A. Mekais) vos atvykę Ameri
kon, išleidote Antrąją prozą, kurioje išspausdinti 
Jūsų kūriniai (,, Obuolys“ ir ,, Vanduo ir vėjas“) 
recenzentų, kiek iš to melo spaudos atrodo, 
nebuvo suprasti ar įvertinti. Kaip į šiuos kūrinius 
žiūrite šiandien? Ar panašią poeziją prozoje dar 
teberašote?

Taip, pasirodžius Antrajai prozai, spauda 
paspyrė obuolį, ištaškė vandenį, ir uždarė langus 
nuo neramiai sūkuriuojančio vėjo. Jie man yra likę 
tolygiai gaivūs ir daug ką sakantys, kaip tada, tos 
dulkėtos praeities besibaigiančiose visiškai išblėsti 
klostėse, mano pavasario ižo nešimo meto sąnašos. 
Jos ir kitų rankose, šiandieną, tikiu, kalbėtų 
papartinio žalumo spalva.

Ir tos spalvos—poezija prozoje—nesvetimos 
man ir šiandieną. Bet, jų, po ranka yra jau ir 
degusių vasarų, ir. drėgme išsunkusių, krentančių 
rudens lapų meto.

Vėlyvesnieji Jūsų eilėraščiai, kad ir modernūs, 
yra jau labiau konvencinio, šiandien daugumai 
poetų įprasto bruožo. Jie spausdinti Literatūros 
lankuose ir Metmenyse. Kritikai Šiandien ta v 
poeziją įvairiai vertina. Kaip Jūs pats savo poetinę 
kūrybą aiškintumėte? Kokius lietuvių ar kitų tautų 
poetus laikytumėte sau artimiausiais?

Leonas Lėtas

Skaičiau ir Alfonso Nako „Ai, tas Leonas 
Lėtas, rašytojų draugijos premijos laureatas! Jo 
„Medūzos“ (47-me Metmenų numeryje pasirodžiu
si po-trakinė poezija)“—ir 1.1.

Kiti mato kitaip: Algidas Landsbergis, Kazys 
Barėnas, Pranas Visvydas . . . Visi žinome kad 
genys margas, o svietas dar margesnis—na, tad ir 
skaitoma, kas į rankas paimama, įvairiai. Jei kam 
Trakas „šneka“—tai visa, ką aš juo tegalėčiau 
tikėtis atsiekti.

O atsakant į klausymą kokius poetus—ir 
savus, ir visus kitus—laikyčiau sau artimiausiais, 
atsakyti dar nepajėgčiau, nes ką pavienio kur 
radęs, ir tuo susidomėjęs, išsamiau susipažinti dar 
tik tikiuosi, o ne jau esu suspėjęs. Aistis, O. 
Milašius, Paul Valėry mane itin domina, verčiau ir 
dar verčiu T.S. Elliot Ke tūrius Kvartetus, R.M. 
Rilke Duino Elegijas, domina G. Mistral— 
lentynos lūžta aruodų gausa!

Šiemet premijuotame Jūsų eilėraščių rinkinyje 
Trakas atrodo sutelkta vos ne trisdešimties metų 
poetinė kūryba. Ar tai iš tikrųjų vos ne viso 
amžiaus darbas? Kodėl taip ilgai reikėjo šio 
rinkinio laukti?

Gyvenimas ne vieną mūsų užvis ne „poetizuo
ti“. o rupią duoną kasieniu triūsu stalan nešti 
įpareigoja. Tos pastangos, be abejo, atima daug 
gražaus laiko. Ne tiktai tai, kas atsidūrė rinkinyje, 
tebuvo parašyta. Dalis rankraščiuose dingo, dalis 
šio rinkinio rėmuosna netiko, kai kas dar tolesnio 
išnešiojimo sėkla reikalauja. Užtrūko ir atspausdi
nimas (nuo beveik išbaigto rankraščio iki jo 
tapimo knyga—ko ne keturi metai!)

Gal dar turite daugiau kokių staigmenų 
stalčiuose? Kokie kūrybiniai ateities planai?

Kas be ko! Vasarą, atsigulus ant nugaros 
baltuose ir raudonuose dobiluose, užsimerkus, 
matytis puslapių puslapiai, knygų nugarėlių nuga
rėlės. Užsimota—ir jau pumpuriniu lapu po 
pumpurinio lapo vystosi: Devyniolika! keturias
dešimt f keturi ir Laiškai Adai Marijai, bei 
Ketvirtainis: Tėviškė! Pabudimas/ Duona/Daina. 
Ką atneš pjūtis—šiuo metu nuo kalvos dar 
neįmatoma ... C
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