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ATVIRO ŽODŽIO MĖNRAŠTIS

„Deja, tokių jau yra ir musų šalyje“
Tarybinis sveikatos darbuotojas

NARKOMANIJA LIETUVOJE
Gorbačiovo viešumo politika praskleidė pas

lapties skraistę ir parodė daug neigiamų reiškinių, 
apie kuriuos ten anksčiau viešai nekalbėdavo. 
Vienas iš jų yra narkomanijos plitimas Tarybų 
Sąjungoje, tuo pačiu ir Lietuvoje.

Ten buvo nuo seno įprasta save liūliuoti 
propagandiniais lozungais, kad socialistinėje sant
varkoje narkomanija negalinti tapti rimta socialine 
ar medicinine problema, nes pas juos esąs 
panaikintas nedarbas, nuolat kyląs ekonominis ir 
kultūrinis gyvenimo lygis, likviduoti tokie sociali
niai reiškiniai kaip prostitucija, elgetavimas, 
valkatavimas. Dar 1981 m. išėjusiame Lietuviško
sios tarybinės enciklopedijos tome rašoma, kad 
„narkomanija paplitusi daugelyje kapitalistinių 
šalių, ypač JAV, kur prekyba narkotikais, duodan
ti didelį pelną, vyksta kontrabandos būdu iš 
Pietryčių Azijos“.

Tai nejaugi dabar staiga, 70 m. po socialisti
nės revoliucijos, narkomanijai atsirado palankios 
socialinės sąlygos? O gal paprasčiausiai „glasnostis“ 
tik nuplėšė figos lapą nuo šio nepageidaujamo 
reiškinio? Maždaug nuo praeitų metų vasaros apie 
narkomaniją staiga imta kalbėti ir rašyti, pradžioje 
Maskvos leidiniuose, o vėliau ir Lietuvoje.

— Atvirai pasakius, šiai problemai neskyrėme 
reikiamo dėmesio, o egzistuoja ji jau palyginus 
senokai,—aiškina Komjaunimo tiesos korespon
dentui Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos krimi
nalinės paieškos valdybos viršininko pavaduotojas,

turinyje
KLAIDŽIAME GYVENIMO LABIRINTE

Paskutiniojo S.T. Kondroto romano recenzija.
ĮSPŪDŽIAI IŠ IGNALINOS ATOMINĖS 
JĖGAINĖS

Kaip Ignalinos atominė elektrinė atrodo išeivijos 
lietuviui? Kas ten pakeista ar patobulinta po 
Černobylio?
NUO ISPANŲ IKI MŪSŲ FEMINISČIŲ

Pokalbis su ispanų kalbos ir literatūros profesore 
Birute Ciplijauskaite.
IŠ VILNIAUS Į AMERIKOS SCENĄ

Į Houston’o teatrą ir i Antrąjį tarptautini teatrų 
festivali Čikagoje atvyksta Vilniaus Jaunimo teatras. 
Ką, kur ir kada jis mums parodys?
ŠEŠI KRIKŠČIONYBĖS ŠIMTMEČIAI

Į Akiračių anketos klausimus šį kartą atsako kun. 
dr. F. Jucevičius ir visuomenininkas A. Gureckas. 

milicijos papulkininkis L. Vasiliauskas.
Kaip nusikalstamumas, taip ir narkomanija 

labiausiai išplitusi didžiuosiuose miestuose: Vil
niuje, Kaune ir Klaipėdoje, bei Ignalinos rajone, 
kur yra didelė rusų koncentracija. Narkotikai 
įvairiais būdais išgaunami iš gydytojų, iš Afganis
tano karo veteranų, iš įvairių vertelgų, na ir iš 
savo gamybos. Kai kas mano, kad narkomaniją 
galėjo paskatinti ir prieš porą metų prasidėjusi 
smarki kampanija prieš alkoholizmą. Alkoholikai 
ieško pakaitalo.

Narkotikai vagiami iš ligoninių, ypač onkolo
ginių (kovai su vėžiu) centrų, iš vaistinių bei 
gamyklų ir parduodami aukšta kaina. Kauno 
farmacinis „Sanito“ fabrikas yra vienas iš narkoti
kų šaltinių, o tarp šio fabriko darbininkų narko
manija daug labiau paplitusi negu tarp kitų 
gyventojų sluoksnių. Apribojus prekybą alkoholi
niais gėrimais, pradėta gaminti įvairiausių svaigalų. 
I šių gėralų receptūrą įeina patys netikėčiausi 
cheminiai gaminiai, k.a. distiliuotas batų tepalas ir 
pan. Plinta ir toksikomanija, įvairių aitrių chemika
lų uostymas, ypač jaunimo tarpe. Antai, neseniai 
N. Vilnioje pasikorė du paaugliai. Šalia pakaruoklių 
mėtėsi skuduras, prisotintas kažkokiais chemika
lais.

Kultūros barų žurnalas neseniai rašė: „Ir jai, 
tai bėdai, nedarėme užkardų. Nepasiruošėme. 
Pasitinkame ją tuščiomis rankomis. Nei medika
mentų, nei patirties, nei specialių gydyklų . . . Nar
komanija dar negąsdiną mūsų dideliais mastais, 
tačiau ar nebūtų protingiau užkirsti kelią ligai, kol 
ji neišplito į epidemiją?“

Ir minėtas Vasiliauskas pripažįsta, jog Lietu
voje materialinė gydymo nuo narkomanijos bazė 
labai silpna. Jis mano, kad negerai, jog alkoholikai 
ir narkomanai gydomi tame pačiame profilaktori
ume. Be to, jis įsitikinęs, kad viskas, kas daroma 
prievarta, labai retai atneša laukiamus rezultatus.

KEISTAS SĄMOKSLAS
Vasiliauskas taip pat teigia, kad mokyklos ir 

darbo kolektyvai suinteresuoti narkomanus slėpti. 
Mat, juos išaiškinus, dėmė krinta ant viso 
kolektyvo, o ypač kenkia mokyklos geram vardui. 
Bijomasi milicijos įskaitų, nors, anot Vasiliausko, 
ji jokių neigiamų socialinių padarinių nei individui, 
nei kolektyvui nepalieka. Narkomanų įskaitą veda 
ne tik milicijos vidaus reikalų skyrius, bet ir miestų 
bei rajonų nepilnamečių reikalų inspekcijos. 
Medicininę įskaitą veda narkologinių kabinetų 
(rajonuose) arba narkologinių dispanserių (mies
tuose) darbuotojai. Centralizuotai Vidaus reikalų 
ministerija šią įskaitą pradėjo vesti nuo 1980 m.

Vasiliausko liudijimu, 1987 m. pradžioje 
Lietuvoje buvo „keli šimtai“ diagnozuotų narko
manų. Pernai, palyginus su 1985 m., narkomanų 

skaičius padaugėjo 62%. Kad narkomanijos pro
blema ypač aktuali jaunimo tarpe matosi iš jai 
skiriamo dėmesio Komjaunimo tiesoje. Ten, pvz., 
neseniai klausimų skyriuje I. Lukoševičiūtė iš 
Vilkaviškio paklausė komjaunimo centro komiteto 
sekretorių A. Kumžą apie narkomaniją jaunimo 
tarpe. Kumža atsakė:

Anksčiau ši problema paprasčiausiai buvo 
nutylima. Dabar kalbame viešai, giliai mus jaudina 
kiekvieno jauno narkomano likimas, tad gal ir 
kyla tokia mintis, kad šis reiškinys yra masinis. 
Tačiau ir numoti ranka i šią bėdą nevalia, tuo 
labiau, kad ji gana sparčiai 
plinta . . . Narkomanija—liga, kurią reikia gydyti. 
O juk stinga dar ir ligoninių jiems, ne viską 
žinome ir apie pačią ligą, menkai apie ją 
informuota visuomenė.

Kitame pokalbyje psichiatras A. Lieko siejo 
narkomanijos plitimą su modernių šokių mada. 
Girdi, rokenrolą šokdavo per naktį. Jėgų duodavęs 
dopingas. O su „Bitlų“ atėjimu į estradą pradėta 
rūkyti marihuana.

Kai Amerikoje ko ne pro pirštus žiūrima į 
kanapių rūkymą, tai Lietuvoje tikinama, kad šis 
augalas, kurį portugalai vadina „marižuango“— 
nuodytoju, yra gana kenksmingas. Anot Komjau
nimo tiesos, jis veikia centrinę nervų sistemą, ypač 
galvos smegenų žievę ir smegenėles, nes sutrinka 
pusiausvyra. Tas efektas pasireiškiąs po kelių 
minučių nuo rūkymo pradžios. Bet 40% visų 
Lietuvoje vartojamų narkotikų yra ne kanapės, o 
aguonų surogatai, taigi opijus ar morfinas. Iš viso 
vien narkotinių augalų yra bent 60 rūšių. Lietuvoje 
be kanapių ir aguonų dar auga rūtenis, drignė, 
durnaropė ir šunvyšnė. O kur dar visokios 
sintetinės medžiagos.

Aguonų kevalų maišelis vienai dozei kainuoja 
5 rubliai. Kasdien įpratusiam vartotojui reikia nuo 
3 iki 5 dozių, taigi 15-25 rublių. Iš kur juos paimti, 
kai vidutinis darbininko ar tarnautojo atlyginimas 
tėra 5-6 rubliai į dieną, kurių turi užtekti visam 
pragyvenimui. Tad pradedama vogti, spekuliuoti, 
verstis prostitucija, kad pasotinus šį nenumaldomą 
alkį narkotikams.

Komjaunimo tiesa aprašė tokį atsitikimą. 
Maždaug prieš metus A. Žalkauskas ir G. Vaštaka 
nuo Kupiškio išvažiavo į Slavianską prie Kubanės, 
Krasnodar© krašte, draugo S. Zazulios lankyti. 
Žalkauskas jį pažinojo dar iš kariuomenės laikų. 
Zozulia pagelbėjo vaikinams bėdoje ir pardavė 2 
kg žalsvai rusvų miltelių—„plano“ už 1200, 
„Montanos“ striukę (120 rb vertės) ir porą butelių 
„Balzamo“ (26 rb vertės).

Grįždami namo, vaikinai sustojo pas Vaštakos 
dėdę A. Petkevičių Kaune ir pas pažįstamus 
Kaišiadoryse. Ten dalį „plano“ bandė parduoti, 
bet nepavyko. Tad, supilstę brangiuosius miltelius 
į tris stiklainius, bičiuliai užkasė juos dėdės garažo 
rūsyje Latvių gatvėje. Kupiškin teparsivežė kokį 50 
g.

(tęsinys 3-me psl.)
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TRYS LIETUVIAI
MILVOKĖJE

Šių metų spalio gale sovietų krepšinio rinktinė 
atvyko į Milwaukee žaisti savo pirmąsias rungty
nes prieš vietinę amerikiečių profesionalų koman
dą. Trys lietuviai (Šarūnas Marčiulionis, Valdema
ras Chomičius ir Rimas Kurtinaitis) buvo svarbi 
jos dalis. Kartu su vienu latviu ir vienu estu, 
pabaltiečiai sudarė beveik pusę sovietinės koman
dos. Kadangi visi jie yra „trumpieji“ komandos 
nariai (pvz., Kurtinaičio ūgis tik 6-6), visi penki 
žaidė ginėjais.

Abiejų šalių sporto komentatoriams šios 
rungtynės buvo ne tik išbandymas krepšinio jėgų, 
bet reiškė kažką tai daugiau. Stasys Tumėnas, 
rašydamas Komjaunimo tiesoje (spalio 14 d.) 
abejojo ar sovietų komanda yra pribrendusi 
rungtis su tokia stipria komanda kaip Milwaukee 
„Bucks“. Tačiau kai kurie amerikiečiai bijojo, kad 
sovietų krepšinio žaidėjai nepakartotų sovietų ledo 
rutulio komandos visus nustebinusios pergalės 
prieš kanadiečius 1972-ais. Milwaukee „Bucks“ 
apgynė Amerikos krepšinio garbę, nugalėdami 
sovietų komandą santykiu 127-100.

Kai žiūrovai pradėjo rinktis į Milwaukee 
stadijoną, aikštėje ten rado tik vieną sovietų 
rinktinės žaidėją, mėtantį į krepšį. Tai buvo sovie
tų komandos kapitonas Valdemaras Chomičius, 
kuris seniai žinomas kaip perfekcionistas. ABC 
televizijos pranešėjai Gary Bender ir Dick Vitale 
aiškino, kad taip besitreniruodamas jis kasdien 
praleidžiąs 10 valandų. Kai ankstyvajame devin
tame dešimtmetyje jo treneris Kaune Vladas 
Garastas pakritikavo jo taiklumą, norėdamas 
pasitobulinti Chomičius treniruotėse padarydavo 
po 800 metimų per dieną. Prieš čempijonato 
finalus su CASK‘U praeitą pavasarį, per septynias 
dienas jis padarė 10,000 metimų. Prisimindamas 
savo pastangas, jis šypsodamasis pareiškė: „Ir mes 
išlošėm“.

Amerikiečių žinovų nuomone, Marčiulionis 
galėtų žaisti NBA lygoje; galbūt ir Chomičius. Abu 
lietuviai, įmesdami prieš „Bucks“ po 19 taškų ir 
žaisdami prieš amerikiečius profesionalus, neparo
dė baimės. Paklaustas, kokia buvo jo savijauta 
dengiant „Bucks’ų“ Jack Sikma ar Terry Cum
mings, Chomičius patraukė pečiais ir burbtelėjo— 
„Nieko ypatingo“.

Prisipažindamas amerikiečiams žurnalistams, 
kad jis buvo susinervinęs, Marčiulionis „Bucks’ų“ 
laimėjimo priežastimi laikė, pirmiausia, psicholo
ginį pranašumą: žaidimą savo aikštėje, sirgalių 
paramą, „Bucks’ų“ reputaciją ir, apskritai, visą 
žaidynių aplinką. „Bucks“ buvo pranašesni ir 
todėl, kad turėjo susižaidusią komandą. Nors 
sovietų rinktinės nariai yra dažnai kartu rungty
niavę, Sovietų Sąjungos čempijonato pirmenybėse 
jie žaidžia už įvairius klubus.

Klubinis stabilumas sovietiniame sporte yra 
labai svarbus dalykas. Pereitą pavasarį, kai 
„Žalgiris“ nugalėjo CASK’ą Sovietų Sąjungos 
čempijonato finale. CASK’o vyr. treneris pareiškė, 
jog. „Žalgiris“ buvo pranašesnis, nes jo pagrindinis 
penketukas buvo žaidęs kartu penkis metus. Šis 
komentaras sukėlė juoką žmonėse, kurie metai po 
metų stebi CASK’ą „prarandantį“ savo stabilumą 
įtraukiant į ekipą geriausius naujus žaidėjus iš kitų 
komandų, užuot treniravus savo pačių pakaitalus. 
Tačiau ir pats Chomičius pritarė šiai minčiai, 
samprotaudamas, jog „Žalgiris“ gal būtų geriau 
pasirodęs prieš „Bucks“, negu rinktinė.

Amerikiečiams atrodė, kad „Bucks“ laimėjo 
dėl savo ginybos, neduodami sovietams laiko mesti 
tritaškius. Šioje srityje turėjo pasireikšti lietuviai 
ginėjai, nes visi trys žinomi kaip sovietų „snaipe
riai“. Sovietų žaidėjai neįmetė daugiau kaip tuziną 
ilgų metimų, kol, pagaliau, baigiantis trečiajam 
ketvirčiui, Chomičius įmetė vieną. Rungtynėms 
pasibaigus, su trim tritaškiais Chomičius buvo 
vienintelis iš sovietų, turėjęs šioje srityje šiek tiek 
sėkmės.

Kurtinaitis — specialistas „snaiperiavime“— 
žaidė mažai. Amerikiečių televizijos pranešėjai 
paaiškino, jog jis esąs Gomelskio „nemalonėj“ ir 
apgailestavo, kad jam nebuvę leista žaisti ilgiau.

Sovietų komandai labai reikėjo Arvydo 
Sabonio, kuris dar gydo savo achilo sausgyslę. 
Chomičius manė, kad jeigu sovietų komanda būtų 

Lietuvos krepšininkai su išeivijos sirgaliais, (Milwaukee, 1987.X25). Stovi (iš kairės): A. E. Senn, V. 
Zalatorius, V. Kapočius, E. Mickevičius, S. Paulauskas. Sėdi: R. Kurtinaitis, L. Mockūnas, P. 
Mickevičius, V. Kavaliauskas, Š. Marčiulionis, V. Chomičius, V. Vepštas. (E. Šulaičio nuotr.)

kuris irgi negalėjo žaisti dėl nugaros sužeidimo, 
„mes mažiukai“ būtume turėję daugiau progų 
mėtyti ilgesnius metimus.

Sovietų ledo rutulio ir futbolo žaidėjai nori, 
kad pagaliau dalykai „būtų vadinami savo 
tikraisiais vardais“ ir jie pripažinti profesiona
lais. Lietuviams krepšininkams buvo nepriimtina 
mintis, kad jie tokie patys profesionalai kaip 
„Bucks“. Sovietiniu požiūriu, būti profesionalu 
reiškia užsiimti tik viena profesija (kaip akvokato, 
gydytojo ar net baleto šokėjo), būti apsaugotam 
sovietų įstatymais liečiančiais dirbančiuosius ir, 
karjerai pasibaigus, gauti pensiją.

Pripažindamas, kad šiuo metu jo visas 
gyvenimas yra krepšinis, kūno kultūros dėstytojas 
Chomičius kalbėjo, kad ateityje, kai baigsis jo 
sportinė karjera, kad išlaikius šeimą reikėsią 
ieškotis kito pragyvenimo būdo. Žurnalizmo 
studentas Marčiulionis pareiškė: „vardai keičiasi, o 
sportas lieka“. Sportininkas pašvenčia savo jau
nystę ir galbūt sveikatą, sportui, o kai žaidynių 
metai baigiasi, turi susirasti kitą pragyvenimo 
šaltinį. Šių sportininkų finansinis atlyginimas jokiu 
būdu neprilygsta amerikiečio profesionalo aprūpi
nimui.

Amerikiečių „media“, kurios buvo pilna 
Milwaukee runtynėse, nekreipė dėmesio į sovieti
nių sportininkų tautybes. Pranešėjai turėjo varpo
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su lietuviškais vardais, išrasdami keturis variantus 
kaip ištarti „Marčiulionis“. ABC televizijos pra
nešėjas Gary Bender nuramino savo kolegą 
pranešėją sakydamas: „Aš esu tikras, kad niekas 
kitas šioje publikoje nežino, kaip teisingai ištarti 
šią pavardę“. Lapkričio 2 dienos Sports Illustrated 
įsidėjo trijų lietuvių, valgančių McDonald’s resto
rane nuotrauką, bet apibudino juos tiktai kaip 
sovietų krepšinio žaidėjus.

Sovietų komentatoriai skleidė savos rūšies 
painiavą apie šias rungtynes. Sovietskij sport 
žurnalistas (liepos 31 d.) pranešė, jog McDonald 
Open žaidynės' įvyks „Amerikos mieste Mecca 
(Krepšinio stadiono pavadinimas—red.), kuris 
randasi Milwaukee valstijoje“. Anksčiau cituotam 
Tumėnui atrodė, jog geriau būtų buvę sovietams 
žaisti su San Francisco „Knicks“ komanda. 
(„Knicks“ yra New York'o komandos 
pavadinimas—red.).

Buvo tikrai malonu asmeniškai dalyvauti 
Milwaukee varžybose ir matyti lietuvius žaidžiant. 
Sovietų rungtynėse su Milano „Tracer“ (italų 
komanda) girdėjosi atvykusios čikagiečių lietuvių 
grupės balsai—„pirmyn Rimai!“, „bravo Šarū
nai!“. Po šių rungtynių dar labiau norėtųsi, kad 
savo jėgų išbandyti į Ameriką atvyktų Chomi
čiaus ir Kurtinaičio komanda „Žalgiris“.

A.E. Senn

2 akiračiai nr. 10 (194)
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DEMOKRATIJA — BE 
SPECIALIŲ TEISIŲ

— Mylimoji Onute,—sako bernas mergai,—aš 
labai vertinu tavo dorumą, tačiau, išimties atveju, 
atsiduok man šį vakarą.

— Mylimoji tauta,—sako pulk. North Ameri
koje, pulk. Homasan Filipinuose, pulkininkai 1926 
gruodį Lietuvoje ir Adolfas Hitleris 1933 m. 
Vokietijoje,—mes labai vertiname demokratiją ir 
teisę, bet duok mums trumpam laikui išimtinas 
teises svarbiems uždaviniams, ar bent nepyk, jei 
mes jomis pasinaudosime iš anksto nepaprašę.

Abu labu tokiu.
Išimties teisės, išimties stovis remiasi tariama 

savęs ar visuomenės preventyvine gynyba. Jis 
remiasi baime, kad gali įvykti blogis, nuo kurio 
reikia apsisaugoti. Bijantiems vagių demokratinė 
santvarka leidžia užsirakinti duris, tačiau nebūtų 
demokratiška dėl to laikyti daboklėje įtartinai 
atrodančius piliečius.

Pretekstą apginti visuomenę nuo blogio 
naudojo ir Stalinas: remdamasis galimu pavojumi 
1941 m. jis trėmė pabaltiečius į Sovietijos gilumą.

Nepateisintinas demokratiniame krašte ir 1942 
m. japonų kilmės amerikiečių trėmimas į krašto 
vidurį, nežiūrint, kad jis buvo švelniau ir humaniš
kiau vykdomas.

Pagal išimtiną procedūrą, nukrypstančią nuo 
krašto įstatymų ir papročių, veikia ir „Ypatingų 
tardymų įstaiga“ (OSI). Ir savo iškaboje ji 
nesigėdina pabrėžti specialumo, kaip ir ano meto 
„Ypatingoji komisija“ (ČEKĄ) Sovietijoje, kuri 
dabar žinoma KGB vardu.

Paskaičius išeivijos lietuvių spaudą, ypač 
Draugo vedamuosius, kyla klausimas, kodėl mūsų 
visuomenės dauguma ne tik nesmerkia įstatymų 
nesilaikančiųjų, bet ir žavisi tokiais virš įstatymi
niais herojais. Tokią laikyseną turbūt lemia 
paskutiniųjų Lietuvos šimtmečių tradicija. 
Nelegalioji-pogrindžio veikla lietuviams savaime 
yra heroizmas:: 1863 m. sukilėliai, Aušros ir Varpo 
pogrindininkai, 1926 m. gruodžio 17-tosios są
mokslininkai prieš seimo išrinktą vyriausybę, 
slapta ateitininkų veikla Smetonai valdant ir visų 
lietuvių pogrindis prieš Hitlerio ir Stalino okupaci
jas.

Didžioji dalis tų pogrindžių kovojo prieš 
tironus. Tokios kovos moralumą pripažįsta ir 
humanistai ir krikščionys. Tačiau herojų aureolių 
nevertos laisvų, demokratinių santvarkų nelegalio
sios opozicijos: pulkininkai JAV ir Filipinuose 
dabar ar 1926 m. Lietuvoje.

Troškimas neįstatyminių teisių kovai su blogiu 
gali kilti ir iš psichikos sutrikimo. Nepasitikėjimas 
savimi tą ateisiantį blogį sutikti ir nugalėti kai ką 
bloškia į neviltį. Ir tik kažkokios priemonės, 
neribotos dangaus ir žemės įstatymais, atrodo 
galėsiančios išgelbėti. Taigi, menkystės kompleksas 
irgi padeda pateisinti išimties stovį.

Žmonių, trokštančių specialių teisių, galvose
ną apibūdina vokietis teisininkas Andreas Zielcke: 
„Demokratija tapo beveik nepakenčiama. Nesibai
gia trynimasis su kitaip galvojančiųjų dauguma, su 
jų polinkiais ir interesais, neišvengiama išsiversti 
be kompromisų, nepakeliamai įkyri yra būtinybė 
leistis į svarstymus ir derintis su mažumų nuomo
nėm, kas prieštarauja kiekvieno įgimtam savanau
diškumui ir paprasčiausiam troškimui būti sava
rankišku“.

Belieka tik ieškoti situacijų, kurios pateisintų 
griebimąsi išimties stovio, kur vietoje „nublukusių

1987 m. lapkričio mėn.

ir nuobodžių“ įstatymų būtų vadovaujamasi 
„sveiku protu“ (žinoma, savo). Pavyzdžiui, genero
lo kepurė, kurią numušė svetimos partijos karšta
košis, kaikam atrodė, kad gali būti pasiteisinimu 
pučui. Ta kepurė dažnai minima pateisinant 1926 
m. gruodį Lietuvoje. Istorija rodo, kad polinkis 
sutvirtinti, dramatizuoti situacijas, kurios tariamai 
pateisina smurto konfliktus (perversmus), eina per 
visas politines spalvas.

NARKOMANIJA
(atkelta iš 1-mo psi.)

Vėliau draugeliai sumaišė hašišą su cigaretė
mis ir bandė pardavinėti po pakelį. Ir čia įkliuvo. 
Abu buvo pripažinti kalti pagal Lietuvos TSR 
Baudžiamojo kodekso 232 straipsnį. Žalkauskas 
gavo 8-nerius metus, Vaštaka—7- ir pusę. Bausmę 
jie atlieka sustiprinto režimo pataisos darbų 
kolonijoje. Toks režimas taikomas pirmą kartą 
nuteistiesiems daugiau kaip trims metams už 
sunkius nusikaltimus.

Pernai Panevėžyje už narkotinių medžiagų lai
kymą ir gaminimą buvo sulaikytas G. Jurevičius. 
Netrukus paaiškėjo jo ryšiai su R. Čyru, P. 
Sereikiu ir M. Černiausku. Visi jie 30 m. amžiaus, 
niekur nedirbo ir 1985-86 metais įvairiose Lietuvos 
vietovėse apvogė nemaža butų. Visi jie vartojo 
narkotikus, kuriuos pirkdavo ar mainydavo į 
vogtus daiktus. O narkotines medžiagas jiems 
pardavinėdavo Panevėžio respublikinės ligoninės 
darbuotojai.

Lietuvoje narkomanija apskritai laikoma 
kriminaliniu nusikaltimu, tačiau pats narkotikų 
vartojimo faktas užtraukia tik administracinę 
atsakomybe. Tai reiškia, kad tokia nuobauda 
neužtraukia teistumo, nepertraukia darbo stažo ir 
nėra pagrindas pažeidėją atleisti iš darbo. Visos 
kitos operacijos, susijusios su narkotikais—jų 
gaminimas, įsigijimas, laikymas, realizavimas, 
grobimas ir pan. yra numatytos Baudžiamajame 
kodekse kaip kriminaliniai nusikaltimai.

Šių metų liepos mėn. LTSR Aukščiausios 
tarybos Prezidiumas priėmė įsaką, kuriuo pakeitė 
ir papildė baudžiamosios ir administracinės teisės 
pažeidimų kodeksus, sustiprinant kovą su narko
manijos ir toksikomanijos plitimu Lietuvoje. Naujas 
baudžiamojo kodekso straipsnis nustato bausmes 
už pakartotiną narkotinių priemonių įgijimą ar 
laikymą nedideliais kiekiais—laisvės atėmimą iki 2 
m. arba pataisos darbus tam pačiam laikui, arba 
300 rb bauda.

Už toksikomaniją baudžiamoji atsakomybė 
numatyta už nepilnamečių įtraukimą į „nemedici
ninį vaistų ir kitų nenarkotinių priemonių, suke
liančių apkvaišimą, naudojimą. Be to, baudžiamo
jon atsakomybėn bus traukiami ir asmenys už ap- 
kvaišinimo vaistų lindynių organizavimą ar laiky
mą ir patalpų suteikimą šiems tikslams. Kartu su 
uždraudimu auginti aliejines aguonas ar kanapes 
nustatoma administracinė, o pasikartojant— 
baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą jų sėjimą 
arba auginimą.

O sąjunginis projektas sveikatos apsaugos 
plėtojimui iki 2000 m. numato:

Užtikrinti, kad iš pagrindų pagerėtų darbas,

Net nepriklausomos Lietuvos buvusiųjų opozi
cinių ideologijų šalininkai patekę išeivijon yra 
linkę pateisinti Oliver North opozicijos stilių. Juk 
North antikomunistas!

Žinoma, ir North tipo žmonės kartais gali 
būti mums naudingi, mūsų sėbrai, jei su jais 
kartais atsiranda bendrų tikslų. Tada su jais gali 
būti pravartu bendrauti, bet jų reikia ir saugotis. 
Dar labiau saugotis reikia mūsiškių, pritvinkusių 
specialių teisių troškimo.

Neduok Dieve, kad tokie kada grįžtų laisvon 
Lietuvon

Donatas Bielskus

kuriuo siekiama anksti nustatyti ir efektyviai 
gydyti asmenis, sergančius alkoholizmu ir narko
manija. Iki 1990 metų baigti formuoti narkologijos 
dispanserių ir kabinetų, taip pat skyrių prie 
pramonės, statybos, ir žemės ūkio gamybos įmonių 
tinklą, sukomplektuoti juose kvalifikuotus kadrus. 
Steigti ūkiskaitines narkologijos ambulatorijas ir 
anoniminio gydymo kabinetus.

Taigi, Gorbačiovo Tarybų Sąjunga vejasi 
Ameriką dar vienoje srityje.

V. Zalatorius

NARKOMANO ŽODYNĖLIS
Alkaloidai — azoto turintys biologiškai akty
vūs organiniai junginiai, randami kai kuriuose 
augaluose;
Baltoji mirtis — mirtis nuo narkotikų;
Džefas — savo darbo narkotizuojantis miši
nys;
Hašišas — dar žinomas marihuanos, „plano“, 
anašo vardais. Vienas haliucinogenų, dervinė 
medžiaga, gaunama iš indiškosios kanapės 
(Cannabis indica) viršūninių lapų ir. moteriš
kųjų žiedynų.
Heroinas — diacetylmorfinas. Balti milteliai. 
Gerai tirpsta vandenyje. Malšina skausmą ir 
kosulį. Nuodingesnis už morfiną.
Kaifas — narkotikų sukelta euforija, nenatū
raliai pakili nuotaika;
Kokainas — anestetikų grupės vaistas, alkaloi
das, gaunamas iš kokamedžio lapų arba 
sintetinamas. Labai nuodingas, veikia ir 
stimuliuojančiai, sukelia euforiją.
Kumaras — narkomano abstinencijos sindro
mas, „pagirios“;
Makas — heroinas su priemaišomis;
Morfinas — žinomas ir morfijaus vardu. 
Gaminamas iš opijaus. Paprastai vartojamas 
morfino hidrochoridas, balti kristaliniai milte
liai tirpstantys vandenyje. Malšina skausmą, 
migdo, o ir sukelia euforiją, pakilią nuotaiką. 
Narkomanija — liga, kuri reiškiasi įpročiu 
vartoti narkotikus.
Narkotikai — medžiagos, slopinančios cen
trinę nervų sistemą ir kartais sukeliančios 
dirbtinai pakilią nuotaiką arba apdujimą. Prie 
narkotikų priklauso ir alkoholis.
Opijus — narkotinis analgetikų grupės vaistas, 
gaunamas išdžiovinus daržinės aguonos gal
vučių sultis. Tamsiai ruda, karti, specifinio 
kvapo masė. Iš opijaus gaunami gryni alkaloi
dai, k.a. morfinas, kodeinas.

Toksikomanija — įvairių aitrių chemikalų uosty
mas, ypač sutinkamas paauglių tarpe. Dažnai 
paruošiamoji stadija narkomanijai.
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Kondrotas pradeda įmantriai išvystyta gyveni
mo kaip begaliniai klaidaus rūmo metafora. Ji 
plečiasi dviem principais: kontrasto, „sąrašo“, ir 
ilgos daiktų virtinės. Kontrastais ji aprėpia erdvius 
kambarius ir tamsias, dulkėtas palėpes, tuštumą ir 
daiktus, sustingusią tylą ir judančius, šnabždančius 
šešėlius, o taip pat ir dvi laiko plotmes: dabartį ir 
praeitį. įšalusi į akimirką, dabartis pasidaro tolygi 
amžinybei ir stovi priešpriešoj su amžinai nesusto- 
jančia (todėl ir nejudančia) laiko eiga, kurioje 
gyvenamasis momentas peržengia kokį tai neapi
brėžtą horizontą ir tampa praeitim. Į ją nusidriekia 
daiktai ir būtybės: „vyrų, moterų, vaikų šešėliai, 
senių ir jaunuolių pavidalai, šunų, kačių, ožkų, 
pelių ir šikšnosparnių siluetai plevena pustam
siuose kambariuose“ (psl. 6). Pastebėkime, kad čia 
ne šiaip sau sumesti dalykai, bet sistemingas 
žmogaus buvimo apraiškų sugretinimas kontrasto 
principu su gyvūnais, visad turėjusiais grasos 
kupiną burtų, raganystės prasmę. Iš tokių ir 
panašių niuansų beveik visai nejučiomis per knygą 
išsiplečia užkeikimo erdvė, nyki ir prislėgta, 
kurioje sunku kvėpuoti. Sunkiausia gal tai, kad ši 
erdvė nepavirsta visa į fantastišką, todėl „nepavo
jingą“, su mumis nieko daug bendro neturintį 
pasaulį. Visai atvirkščiai, ši viską užgulusi magiška 
grasa apsireiškia kaip keistai neišskiriamas pasakos 
ir natūralistinės tikrovės mišinys. Jau nuo pat 
pradžios užhipnotizuoti Kondroto burtažodžiais, 
einame per tą kraštą, pavadintą Sniegovija, nelyg 
per sapną, tačiau keistai baisų dėl savo aiškiai 
apčiuopiamo tikrumo:

Būdavo, jūs sėdatės pozuot prieš fotografo 
kamerą pasipuošę šventadieniniais rūbais, jūs 
aštriu peiliu skutat žuvis, skrodžiat jas, jūs diriat 
ožiukui kailį arba pakeliat ranką vaikui nubaust, 
sėdit tupykloj ar geriat šviežią putojantį kraują, ką 
tik pritekėjusį į puoduką iš paskersto gyvulio 
gerklės, jūs mėžiat tvartą, klaupiatės bažnyčioj ar 
užgulat savo pačią (psl. 7)

Be galo jau žemiška, bet kartu ir įburta į pasaką: 
vaikas, peilis, kraujas, kaip auka, kaip už devynių 
marių Jonukas šuliny, persipinanti su gyvenimu 
kaip sakramentu: aukojimas bažnyčioj, aukojima
sis moterystei, kontrastai ir tapatybė, tebeeinantis 
tas laikas iš ano pradžios labirinto. Pasakos 
klodas, atrodytų, Kondrotui reikalingas todėl, kad 
jis visuomet žmonijos sąmonės istorijoj buvo 
vienintelis pažadas, kad galima ištrūkti iš neper
maldaujamo gamtos įstatymų likimo. Šitokiu būdu 
Kondrotas užburia vaizduotę, įtraukia į tą užkeik
tą savo rūmą—gyvenimą, kuriame žodžių siūlais, 
nelyg metmenimis ant staklių susiviję, kankinasi 
nykūs Kafkos nesibaigiančios bausmės ir Aliutės 
atvirkščio Dyvų krašto logikos pasauliai. Palengva 
praeitis įgyja erdvę ir kūną ir tampa Sniegovija, 
nesančiu miestu su niekad nebuvusia upe ir 
negyvenusiais žmonėmis, kurie visi kaip tik dėl to 
tiesiog pirštu rodo į vaizduojamąją tikrovę: 
Lietuvą bolševikų priespaudoj, nors ir pridengtą 
kažkokio tai neaiškaus laiko, galbūt tarpukario 
Lietuvos periodo, skraiste.

Žodžių virtinės, daiktų sąrašo ir žodžių 
daugiaplotmio prasminio lygiagretumo, metaforos, 
principams atitinka ir pasakojimo raidos dvejopas, 
kontrastuojantis, būdas: dialogas ir monologas. Iš 
vienos pusės, galima sakyti, kad visa knygos eiga 
yra ne atpasakojimas, o nenutrūkstantis, per viską 
kiaurai einantis įvairialypis dialogas. Kartu išeina 
ir kad visas knygos turinys sutelpa į santykį tarp 
vyksmo eigos kaip nuolat besivystančios pagrindi
nės tų klaidžių rūmų metaforos, ir tos pačios eigos 
kaip nenutrūkstančio dialogo. Šis dialogas, tačiau,

PASKUTINIS S.T. KONDROTO ROMANAS i >
x. a A-K .f \ •. r £ JL J * * f 4 > ••

GYVENIMAS KAIP KLAIDUS
" LABIRINTAS

irgi nėra vienalytis; jis susideda iš kelėtos aspektų. 
Tarp jų, vienas yra autoriaus, atrodytų, tiesioginis 
kreipimasis į skaitytoją, arba gal to Sniegovijos 
krašto gyventoją. Toks dialogas turi variantą, kada 
autorius, tiesiog kreipdamasis į savo klausytoją, 
stengiasi tuo pačiu priversti jį suformuoti ir savo 
paties pasakojimo eigos struktūrą—laiką, vietą, 
atmintį:

Bet kur jus velnias nunešė katakombose? Kur 
jūs nuklydot? Kodėl neturit kantrybės stabtelėt ir 
palaukt atsiliekančių, kurių atmintis lėtesnė, labiau 
užgriozdota, ir ne taip jau paprasta jiems su tais 
senais pilnais girgždančiais atsiminimų veži
mais . . . (psl. 77).

Reiškia, lyg ne autorius, bet klausytojas, pagal 
savo sugebėjimą viską prisiminti, kontroliuoja 
pasakojimo tempą. Kitas, galbūt pagrindinis 
dialogo variantas knygoje yra centrinio veikėjo, 
Etanos Magnus, nuolatinis pokalbis su negyvu 
savo sūnum, iš tiesų posūniu, Dovydu, jo lavonu 
gulinčiu Etanos bakūžėje, rūsyje po grindimis. 
Beveik visi knygos įvykiai prieš mus iškyla 
besiklausant šio pokalbio tarp tėvo ir sūnaus. 
Autorius tyčia neužtvirtina, kad čia tikrai dialogas, 
nes tada viskas pavirstų į fantastinį romaną, ir 
nesako, kad čia tik vienišo Etanos mintyse tas 
pokalbis vyksta, nes tai privestų viską prie buitinio 
sentimentalumo. Likęs dvejopas stovis leidžia 
veiksmo eigą laužyti, sustojant pačiam įsibėgėjime, 
grįžtant atgal, arba nušokant toli pirmyn, kaip tai 
paprastai ir būna su prisiminimais. Pats gi šio 
veiksmo eigos perstatinėjimas atrodo, kaip Dovy
do nuolat tėvui daromos pastabos, kad šis ką nors 
ne ta tvarka prisimena, kaip buvo. Šalia to, toks 
dialogo vedimas sutinka su pradine knygos 
metafora, kur sakoma, kad esame gyvenime, kaip 
klaidžiame ir be plano rūme, ir kad einame per jį 
praietin. Iš tiesų, vienu momentu nusižudžiusio 
Dovydo kūnas tiesiog ir parodomas kaip tysantis 
viename iš to rūmo koridorių, vedančiam į dar 
kitą nebūtį, ar nežinią.

Dialogą tarp Etanos ir gyvo, nors mirusio, 
sūnaus Dovydo atsveria dialogas su mirusiu, nors 
dar gyvu, sūnum Konradu. Konradas, vienišos 
tobulybės ir absoliučios galios besiekdamas, 
nužudė savo sielą ir dabar begali su tėvu kalbėti 
tik pavirtęs į tėvo, ar Dovydo, prisiminimus.

Panašiai informaciją apie įvykius ir apie už jų 
glūdančią beribiai sudėtingą, iš tiesų ne veikalo, 
bet Būties mintį gauname ir iš Etanos dialogo su 
knygoje veikiančiomis moterimis. Čia turim omeny 
ne paprastus buitinio romano apsikeitimus repliko
mis, bet greičiau ilgus monologus, kuriuose 
moterys, kreipdamosios į Etaną, iš tiesų kalba tik 
su savimi, ir netiesioginiai su skaitytoju, užpildyda
mos spragas jo žinojime.

Šiek tiek panašiai kaip Dostojevskis, Kondro
tas šias visas dialogų formas dažnai naudoja kaip 
priemones knygos filosofinėms ir psichologinėms 
dimensijoms perduoti. Vyksta pokalbis tarp 
personažų, bet tai, kas sakoma, skamba lyg iš 
autoriaus burnos ir atstovauja jo poziciją, išrišan- 
čią įvairias minčių ir jausmų pynes, kuriose patys 
charakteriai nebepajėgia susivokti, nors ir yra 
dialogo dalyviai.

Dostojevskis būtent kaip tik to ir nedaro: pas 
jį veikėjai būtinai turi be autoriaus pagalbos 
išspręsti savo žmogiškų santykių, filosofijos ir 

metafizikos problemas. Autorius dažnai ir visai 
dingsta iš romano, arba jame protarpiais pasirodo 
tik kaip apykvailis, šiek tiek pretenzingas, neva tai 
su jumoru, įvykių stebėtojas. Pas Kondrotą gi, kas 
bebūtų knygoje sakoma ar veikiama, iš tikrųjų 
suauga į paties autoriaus didelę ir daugialypę 
mintį—romanas veikia į mus kaip milžiniškas, 
begalinis susimąstymas, autoriaus monologas, arba 
dialogas su pačiu savim. Ta prasme Kondrotas 
tikrai rašo „sau“, o ne skaitytojui, bet kita prasme 
tik skaitytojui, nes šitaip vienam prieš mūsų akis 
mąstyti ir reiškia tik mums, ir absoliučiai būti. 
Šitaip žiūrint, knyga atrodo kaip autoriaus minties 
buvimo procesas.

Galima žiūrėti ir kitaip, būtent, kad knyga yra 
ne autoriaus, o mūsų pačių buvimo procesas. 
Kalbėdamas iš visažinančio autoriaus perspekty
vos, Kondrotas juomi akivaizdžiai būti visgi 
atsisako ir, nuolat kreipdamasis į „mus“, įtaigoja, 
kad mes patys tą jo pasaulį matome ir jaučiame, 
tartum šis nesantis autorius aprašinėtų ne jo 
sukurtą išorinę realybę, bet vidinių pergyvenimų 
eigą mumyse pačiuose. Tekstas atrodo tartum būtų 
mūsų pačių sąmonės srautas, nors kartu ir 
jaučiame, kad tai ne mes čia apie viską galvojam, 
o kažkas kitas į mus kalba ir nustatinėja pasaulio 
dėsnius, neduodamas mums patiems jokio pasirin
kimo, ką matysime ir jausime, ir ką ne.

Šitokiam pasaulyje nejučiomis, tartum kažkie
no už rankos vedami, įžengiame ir į pačią 
Sniegoviją, susitinkame su Magnum Etana tuo 
metu, kai jis jau miręs. Tolimesni įvykiai todėl 
atrodo nelyg mūsų pačių istorija, ir paruošiamieji 
laidotuvių veiksmai yra mums tolygus kelionei per 
tą nesuprantamą realiai-fantastišką praeities- 
gyvenimo rūmą, su kuriuo knyga prasidėjo:

Skusdami baltus, dygius šerius nuo jo smakro, 
karpydami rankų ir kojų nagus, kietus ir susisuku
sius tarsi kriauklės, pelenais ir žvyru iki spindesio 
šviesdami įrudusius retus jo dantis, jūs žengėt 
pirmuosius žingsnius praeities rūmo koridoriais— 
vienatvės troškumas užgniaužė jums kvapą (psl. 9).

Žinoma, praeitis ir vienatvė abu dvokia kūno 
mirtimi, kaip tik tada, kada mes jį, tą kūną, 
reiškia, ir savo kūną bei sielą, ruošiam nelyg 
gyvenimui, tarsi jaunikį sutuoktuvėm su amžinybe. 
Etanos gyvenimas prieš mus taip pat nusitiesia, 
kaip kelionė, kaip tos pradinės metaforos išsirutu
liojimas į prasmės ieškojimą per atsirandančius 
įvykius ir žmones. Neišvengiamai, visa fabula per 
tai pasidaro intensyviai simboliška.

Todėl ir visa įvykių raida knygoje yra 
palenkta tam simbolio balsui: prieš mus einantis 
nuolatinis autoriaus (ar, jo vardu, Sniegovijos) 
komentaras, balsas interpretuojantis ne tik įvykius 
bet ir aplamai žmogaus situaciją žemėje—jo 
paskirtį, paskirties stoką, baimę, viltį ir dar daug, 
daug dalykų. Tas komentaras, o ne chronologinis 
laikas apsprendžia įvykius, kada susipažinsime su 
kokiais veikėjais, kada jie gims, galbūt jau po 
mirties, kada mirs, galbūt dar negimę, kada 
kalbės, kada tylės, ir ką tas viskas mums turės 
reikšti.

Kiek tokiu būdu iš viso įmanoma sekti fabulą, 
galime sakyti, kad Etana atvyksta iš kažkur upe, 
tekančia per Sniegoviją, ir pasilieka joje, nors ir 
nemielai priimtas. Po kiek laiko jis įsimyli Mariją, 
atrodančią beprotę, paniekinusią ir praradusią

akiračiai nr. 10 (194)

4



LITERATŪRA

savo vyrą, likusią su sūnum Dovydu. Etana su ja 
irgi susilaukia sūnaus, Konrado. Dovydas užauga 
kaip nuolankus, magiškai savo paprastumu kitus 
prie savęs patraukiantis žmogus, gimęs atrodyti 
kaip auka, kaip Abelis. Konradas yra visas 
pagamintas iš pavojingo veržlumo, jo ir kūnas ir 
dvasia kaip plieno spyruoklė, ir jo tikslas yra 
pasiekti tobulą sau laisvę, tuo pačiu savo protu ir 
valia sukuriant ir kitą, idealų Pasaulį. Susidarius 
krašte diktatūrinėms sąlygoms, atsiranda kažkokia 
Sąjunga, ir Konradas tampa jos atstovu, Sniegovi- 
jos komendantu. Vartodamas savo galią be jokios 
atodairos (nes nori savyje išnuodyti bet kokį 
prisirišimą, darantį žmogų nelaisvu), Konradas 
valdo miestą absoliučiai, papildo groteskiškas 
nuodėmes, verčia visus statyti neįmanomą tiltą, 
kuris aišku, sugriūva, o tuo palengva baigiasi ir 
Konrado galybė. Prieš knygos galą, neaiškiu, 
galbūt tėvo Etanos (prityrusio vilkų medžiotojo) 
pavidalu pas Konradą ateina jo mirtis. Anksčiau 
gi, Konradas priveda savo brolį Dovydą prie 
savižudybės, atrodytų vien tik per varžybas dėl 
moters meilės, bet iš tiesų valingu Kaino mostu 
nužudydamas brolį, kad užtvirtintų žmogų kaip 
gamtos valdovą ir savo ateities išplėšėją iš žemės 
isčių.

Meilės istorija štai kokia. Yra veikėjas 
Druska, kaip jo pavardė įtaigoja, nelyg vienas likęs 
iš apaštalų, turinčių išsaugoti amžinas vertybes, 
giliai žmogiškas ir suprantantis sandoros reikalin
gumą su gamta, kuri yra apsireiškianti amžinoji 
Jėga ir kuri turi ir žmogui paskyrusi savo vietą (o 
kaip tik jos priimti Konradas ir nenori). Druska 
turi dvi dukteris, Magdalą ir Jadvygą, merginą 
išprotėjusią po to, kai ji pabuvo Konrado sėbrų 
rankose. Dovydas sugeba savo paprastu žmogišku
mu paguosti Jadvygą ir beveik grąžinti ją 
sveikaton. Deja, per tą laiką jis pats pamilsta 
Magdalą. Šioji gi, prieštaringų jausmų kankinė, 
negali kitaip mylėti, kaip tik keršydama mylima
jam už savo meilę. Negyvasis Dovydas taip ir 
pasakoja tėvui, kas atsitiko, kada Konradas su 
Magdala jį įtraukė į spąstus, padarė liudininku jų 
lytinio akto: „Abu man keršijo už tai, kad juos 
mylėjau, ir už tai, kad mylėjo mane“ (II, psl. 118).

Kas gi liečia Kaino žestą, privedęs Dovydą 
prie savižudybės, Konradas tapo lyg ir miesto

1987 m. lapkričio mėn. 

gelbėtoju, nes jau ilgas laikas Sniegovijoj nebebuvo 
mirties, ir todėl, aišku, sustojo ir visas gyvenimas, 
nes niekam iš kaimyninių miestų nebesinorėjo 
lankyti* Mirties Namų. Ta pūvanti nemirtis, tačiau, 
yra išraiška kaip tik Konrado atstovaujamo 
vienišos ir pasaulį žeidžiančios, diktatūrinės valios 
vykdymo; išmušta iš normalių vėžių, gamta 
sustingo kartu su žmonėmis.

Apie šią pagrindinę fabulos liniją pinasi daug 
įvykių, kurie reikalingi visumai ne pagal konven- 
cionalaus fabulos vystymo dėsnius romanuose, bet 
greičiau pagal poetinį principą, kaipo veiksmų ir 
minčių atkartojimų, paralelių sistema, suteikiantį 
viskam didesnės gelmės, bet kartu ir klaidumo, 
lygiai kaip ir tie pradinės metaforos rūmai. Yra ten 
žiaurių momentų, yra aistros, išdidumo, baimės—

UŽVERSTA GYVENIMO
KNYGA

Kaip bevingiuotų žmogaus gyvenimo kelias, jo 
paskutinis posūkis—į nežinomą amžinybę. Vytauto 
Sauliaus lemtingasis posūkis įvyko šių metų 
rugpjūčio 4. Slenkstį į Ten jis peržengė ramiai 
Čikagoj—užmigo savoj lovoj savo bute. Palaidotas 
rugpjūčio 15 iš Tėvų marijonų bažnyčios Lietuvių 
tautinėse kapinėse.

Gimė jis 1915 m. gegužės 5 Rygoje, pakeliui į 
Maskvą, bėgant nuo artėjančio fronto Pirmojo 
pasaulinio karo metu. Grįžo su tėvais Lietuvon į 
Žemaičių žemę 1920 m. Velionis gyveno ir mokėsi 
nepriklausomoj Lietuvoj; skaudžiai pergyveno jos 
tragiškas katastrofas.

V. Sauliaus gyvenime ryškus trys periodai 
(neskaitant penkių metų Rusijoje): nepriklausomos 
Lietuvos ir okupacijų metai iki 1944 m., Europos 
laikotarpis—V. Vokietija, Italija, Prancūzija—iki 
emigracijos į JAV 1949 m. Ir tretysis—čia, 
Amerikoje. Jo jaunystė Lietuvoje veikli ir įvairi 
užmojais, būdingais jo charakteriui, nesutaikomam 
su buitine rutina. Panevėžy, kur gyveno ir buvo 
vedęs, globojo skautus; domėjosi „padangių 
sportu“, dalyvavo sklandymo varžybose, skraidė ir 
civilinės aviacijos pratimuose, aviacijos šventėje 
šoko parašiutu. Po gimnazijos studijavo V.D. ir 
Vilniaus u-tuose istoriją; meno istoriją klausė P. 
Galaunės paskaitose.

Palikęs Lietuvą, kurį laiką gyveno Vakarų 
Vokietijoj. Susipažinau su juo Muenchene. Iš 
Bavarijos sostinės 1945 m. jis išvyko Italijon; 
padedamas italų karo belaisvių, grįžtančių tėvynėn, 
jis laimingai perėjo Italijos sieną ir pasiekė Romą. 
Čia tęsė meno studijas ir paruošė spaudai 
Mačernio poezijos knygą, kurią sudarė septynios 
Vizijos su įžanga, pabaiga ir dvylika sonetų. 

visa skalė buvimo žmogumi. Kaip tik toji 
žmogiškumo skalė ir veikia kaip nesibaigiantis 
Konrado ir jo kėslų teismas. Tam tikra, svarbia 
prasme galime sakyti, kad fabulos kaip ir nėra, nes 
šiame mūsų, ir knygos, gyvenimo-rūmo labirinte, 
nesant kryptį ir tikslą nusakančių gairių bei ribų, 
susidaro iliuzija, kad neįmanoma nustatyti, kas iš 
tiesų įvyko, arba kas buvo įvykis—faktas išorėje, 
ar dvasioje. Pasaulis prieš mus nesitęsia kaip 
atskirų gyvenimų grandis, bet formuojasi visose 
būties ir nebūties dimensijose kaip visuma.

R. Šilbajoris

Saulius Tomas Kond rotas, Ir apsiniauks 
žvelgiantys per langą. Vilnius. Vaga. 1985. I tomas, 
115 pusi.; II tomas, 156 pusi.

Knyga sudaryta atidžiai, su nuoširdžiu rūpesčiu jos 
estetiniam vaizdui ir turinio įvairovei. Ją puošia 
dail. V. Aleksandravičiaus iliustracijos cinke, 
motto ir dedikacija, būdinga tam laikotarpiui: 
Brolių krauju žydinčiai žemei. Knygą išleido 
Centrinis lietuvių komitetas Italijoje 1947 m.

Čia kiek detaliau pažymėjau Vizijų knygos 
apdailą, nes ji yra būdinga visom V. Sauliaus 
išleistom ar spaudai paruoštom knygom, liudy- 
jančiom jo estetinę nuovoką ir skonį.

1961 m. išleista Mačernio kūrybos knyga 
Poezija, redaguota Kazio Bradūno, su Nykos- 
Niliūno Mačernio lyrikos aptarimu. Prieš 14 metų 
išleistos Vizijos nepaminėtos, lyg Poezijos redakto
riai pretenduotų į Mačernio lyrikos populiarinimo 
pionierius.

Grįžęs iš Italijos į V. Vokietiją 1948 m., V. 
Saulius įsijungė į Šviesos sambūrį ir į žurnalo 
Šviesa redakciją.

Iš Europos, po kelionės per Atlantą, Vytautą, 
kaip ir visus kitus, pasitiko privačios iniciatyvos, 
neaprėpiamų galimybių demokratinė šalis. Tik 
planuok, ryžkis ir dirbk! Dairytis nebuvo laiko.

Kiek padirbėjęs vienur kitur, V. Saulius, 
knygų mylėtojas nuo pat mažens, Čikagoje įsteigė 
knygų leidyklą Terra. Išleidęs Radausko Strėlę 
danguje, Antano Rūko Bokštai, meilė ir buitis, 
Terrą perleido V. Civinskui 1951 m., o pats 
pradėjo Litho Art Studio, kurioje dirbdamas 
išleido visą H. Radausko lyriką: Žiemos daina 
1955, Žaibai ir vėjai 1965. Jis išleido ir Eilėraščius, 
kur buvo ir debiutinis Fontanas, išleistas Lietuvoje 
1935 m., ir Strėlė danguje. Saulius išleido ir A. 
Nykos-Niliūno Orfėjaus medi *r Balandžio vigiliją. 
Jis ir Algirdas Kurauskas paruošė spaudai Pau
liaus Augiaus grafikos darbų knygą Paulius 
Augius. V. Sauliaus išleista ar spaudai paruošta 
apie 50 leidinių, kurių čia tik keletą tepaminėta. 
Jam spaudos darbus atlikti padėjo darbšti, 
nuoširdi talkininkė, žmona Julija Vailokaitytė- 
Sauliuvienė.

Prieš kiek laiko V. Saulius Litho Art Studio 
visus įrengimus perkėlė į Draugo spaustuvę, 
dalinai sumodernindamas spaustuvės techniką. Ten 
kurį laiką ir dirbo.

Vytauto Sauliaus išleistos knygos yra vertin
gas įnašas, brangi dovana lietuvių literatūrai, o 
plačiau žvelgiant ir Lietuvos kultūrai, kur jos 
patekusios bus deramai įvertintos.

Paskutiniais gyvenimo metais Velionį slėgė 
tėvynės Lietuvos nostalgija. Jis mirė vienišas. 
Laidotuvės buvo privačios. Palydėjo Vytautą į 
Lietuvių tautines kapines draugai, artimi pažįsta
mi. Atsisveikinimo žodį pasakė jo artimas draugas 
Eleuterijus Žilinskas.

J. Kiznis
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Šį rudenį geras tris savaites praleidau Lietu
voje kaip tenykštės Mokslų akademijos svečias. 
Kvietė mane akademijos Matematikos ir kiberneti
kos institutas, kurio direktoriui, akad. V. Statule- 
vičiui šia proga norėčiau padėkoti už rūpestį ir 
globą.

Viešnagės metu teko skaityti penkias paskai
tas, lankytis mokslo institutuose, aukštosiose 
mokyklose, na ir nemažai pavažinėti po Lietuvą. 
Teko apsilankyti ir prie Drūkšių ežero baigiamoje 
statyti atominėje elektrinėje, kuri yra Ignalinos 
rajone (nors nuo Ignalinos miestelio gan toli) ir 
todėl vadinama Ignalinos atomine jėgaine (IAJ). 
Įspūdžius iš to apsilankymo noriu papasakoti šiame 
rašinyje.

TAI KĄ — VAŽIUOJAM Į ATOMINĘ?

Dar prieš išvykdamas į Lietuvą tikėjausi, kad, 
vykdamas kaip Akademijos svečias, turėsiu progos 
daugiau ką ten pamatyti, negu kad pamatoma 
standartinėje turistinėje kelionėje. Pagalvojau, kad 
būtų įdomu pamatyti ir atominę jėgainę ir palygint 
ją su trimis čia matytomis. Tačiau Lietuvoje apie 
savo norą pamatyt atominę jėgainę niekam 
nepasakojau. Pabijojau, kad nepagalvotų, jog 
atvažiavau kažkokių žinių rankioti ar kaišiot nosį 
kur nereikia.

Taip ir nežinau, kas sugalvojo, kad verta būtų 
man parodyti jėgainę, apie kurią jau anksčiau 
buvau porą kartų rašęs Akiračiuose. Kartą, 
važiuojant į Kauną su akademijos darbuotojų 
grupe, Celestinas Paulauskas ir klausia:

— Tai kaip, — ar važiuojam į atominę?
— Jeigu tik veši, — pajuokavau, manydamas, 

kad ir jis juokauja. O jis, pasirodo, visai rimtai.
Pirmadienį, rugsėjo 14-tą, aštuntą valandą 

prie ,,Neringos“ viešbučio įsisodina jis mane į savo 
automobilį ir patraukiam atominės link. Pro 
Nemenčinę, Pabradę, Švenčionis, Ignaliną ir 
Dūkštą. Paulauskas yra Matematikos ir kiberneti
kos instituto Automatinio valdymo sektoriaus 
vedėjas. Jis daugiausia ir rūpinosi mano viešnagės 
technine programa. į atominę ir jis vyksta pirmą 
kartą.

Kelias iš Vilniaus geras, tačiau prie Pabradės 
smarkiai pablogėja. Asfalto juosta susiaurėja. 
Prasilenkiant su atvažiuojančiais iš priekio tenka 
nuvažiuoti nuo grindinio.

Kraštovaizdis nenuobodus: kalvos, upeliai 
miškai . . . Važiuojame ta Lietuvos dalim, kuri iki 
1939 metų buvo Lenkijos okupuota. Gal todėl čia

BAUGINANČIOJI ELEKTRA 

IGNALINOS ATOMINĖJE JĖGAINĖJE
kaimuose daugiau senų medinių namų. Lenkų 
valdžia nebuvo pravedusi žemės reformos, kaimai 
neišsiskirstę į vienkiemius. Po karo užteko vals
tiečių rėžius sujungti su dvaro žeme ir kolektyvi
zacija baigta. Žmonės kaip gyveno taip ir liko 
gyventi senuosiuose kaimuose. Ten, nepriklauso
moj, anapus buvusios demarkacinės linijos vaizdas 
kitoks. Kolūkiuose kūrėsi naujos gyvenvietės. Jose 
iš vienkiemių persikėlę kaimiečiai statėsi naujas, 
dažniausia mūrines sodybas. Todėl kaimas ten 
atrodo turtingiau. Nieko nepadarysi—sunku me
džiui lenktyniauti su plyta.

Porą kartų stabtelim pasiklausti kelio. Pa
bradėj, Švenčionyse. Klausiame lietuviškai, lietu
viškai mums ir paaiškina.

— Lietuviai?
— O gal tik vietiniai, lietuviškai pramokę.
Kaip ten bebūtų,—kol gali lietuviškai kelio 

pasiklausti, žinai, kad esi Lietuvoj.
Nuo Dūkšto kelias pagerėja: tiesus, platus, 

nemažai pravažiuoja sunkvežimių. Dvi minutės 
prieš vienuoliktą sustojame priešais jėgainės 
administracinį pastatą.

UNIFORMUOTA ELEKTRINĖ
Pirmas įspūdis visai ne toks, kokio tikėjausi. 

Aplinkui pilna uniformuotų kareivių. Šviesiai 
žalsvom darbinėm uniformom, neginkluoti, juda, 
kruta jie lyg kokiam skruzdėlyne. Nešioja kažko
kius betoninius balkius ir dar kažką. Tokie jauni, 
beveik vaikiški veidai tų statybininkų kareivėlių. 
Vėliau kažkas aiškino, kad sovietuose dažnai, kai 
statybos įstringa, į svarbesniuosius objektus pa
siunčiami kareiviai. Kariuomenė, esą, tenai yra 
vienintelė institucija, kuri gerai funkcionuoja. 
Turbūt kad taip ir yra. Brežnevo laikais, kaip rašė 
tenykštė spauda, rudenį net kolūkių pirmininkai 
šaukdavosi kariuomenės padėt derlių nuimti.

Atominė jėgainė — svarbi statyba . . . Tačiau, 
nežiūrint, kad aplinkui pilna kareivių, niekas mūsų 
nestabdė, netikrino dokumentų, neklausė kur 
važiuojam.

Jėgainės ,.geografija“ gan paprasta. Priekyje 
administracinis pastatas: durys, langai, sienos— 
pilka betoninė nuobodybė. Ir man ne pirmam 
turbūt taip pasirodė, nes administracinio pastato 

įėjimas užgriozdotas statybiniais pastoliais— 
statomas naujas fasadas, kuris bendrą vaizdą iš 
priekio turėtų žymiai pagerinti.

Praėjus pro pastolius į vidų, vaizdas irgi ne 
turistinis. Priekyje, vestibiulyje, vartai—įėjimas į 
pagrindinius jėgainės korpusus, kur įeinančiųjų 
dokumentus tikrina uniformuoti sargybiniai. Pau
lauskas kažkam paskambina vietiniu telefonu. 
Mūsų pasitikti ateina kažkoks pareigūnas. Stam
bus vyras, odiniu švarku, lietuvis, pavarde Pilkaus
kas. Nusiveda mus į antrą aukštą. Netrukus mūsų 
priimti ateis . . . jėgainės partinės grupės sekretori
us.

Mano nuotaika iki tol buvo labai gera. Visgi 
pakliuvau ten, kur dar nėra buvęs nė vienas 
užsienio lietuvis. Būsiu gal net ir pirmas jėgainėje 
apsilankęs amerikietis. Tiesa, prieš kiek laiko ten iš 
Vienos lankėsi Tarptautinės atominės energijos 
organizacijos delegacija. Tačiau ar joje buvo 
amerikiečių, mano kolegos Vilniuje nežinojo. O 
svarbiausia—ką besužinočiau ar pamatyčiau, 
viskas bus įdomu.

Nuotaikų barometras truputį nukrito sužino
jus, kad kalbėtis teks su partinės administracijos 
atstovu. Mano vakarietiškoje pasąmonėje tokios 
pareigos asocijuojasi su propaganda, ideologija. 
Tačiau be reikalo nuogąstauta. Pašnekovas N. 
Salnikovas partijos sekretorium dirbti pradėjo dar 
visai neseniai.. Anksčiau buvo jėgainės atominio 
cecho viršininkas. Jis, be to, yra vienas iš tų rečiau 
sutinkamų inžinierių, kuris ne tik gerai žino savo 
specialybę, bet ir sugeba apie ją kalbėti aiškiai, 
tiksliai ir kondensuotai.

PAKEITIMAI PO ČERNOBYLIO
P. Salnikovas pradžioje trumpai paaiškino 

apie pačią jėgainę ir jos statybos istoriją. Jėgainė 
pradėta statyti 1975 m. Pirmas reaktorius pradėjo 
dirbti 1983 m. 1986 m. paleistas antrasis reakto
rius. Dabar statoma trečioji jėgainės eilė (t.y. 
trečiasis reaktorius). Projektinis jėgainės pajėgu
mas turėjęs būti 6000 megavatų (4 reaktoriai po 
1500 mw kiekvienas). Tačiau dabar, po Černobylio 
avarijos, ketvirtoji eilė nebebus statoma.

Po to p. Salnikovas pasisiūlė atsakyti į 
klausimus. Pirmasis mano klausimas jam buvo

Grįždami su C. Paulausku (dešinėje) užsukome į Sniečkaus gyvenvietę

6
Prie pirmosios jėgainės eilės.
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toks, kokį būtų paklausęs kiekvienas jėgainės 
lankytojas: kokie pakeitimai padaryti jėgainėje po 
Černobylio jėgainės avarijos?

Mūsų pokalbininkas pakeitimus suskirstė į tris 
grupes: 1) įrengimų, 2) valdymo bei eksplotavimo 
procedūros ir 3) administraciniai-įstatyminiai.

Įrengimuose pakeitimų padaryta nedaug. 
Paminėjo tik vienų. Būtent, kontroliniai strypai, 
kurių pagalba reguliuojamas reaktoriaus branduo
linės reakcijos instensyvumas, iki tol buvo nulei
džiami savo pačių svoriu. Dabar jie nuleidžiami ir 
pakeliami forsuotai. Tokiu būdu dabar pilnu 
pajėgumu dirbantį reaktorių galima pristabdyti iki 
nulinio pajėgumo per 8 sekundes. Anksčiau tai 
užtrukdavo porą minučių. Tai jau, mano suprati
mu, neblogas valdymo greičio rodyklis.

Daug kas pakeista reaktorių valdymo procedū
roje. Kiekvieno reaktoriaus valdymo pultą dabar 
aptarnauja trys operatoriai, prižiūrimi vieno vyr. 
operatoriaus. Valdymo pultas padalintas į tris 
dalis. Kairėje pusėje yra atominė dalis— 
reaktoriaus valdymas, matavimai, instrumentacija. 
Dešinėje pusėje—elektrinė dalis: įtampa, dažnu
mas, generatoriaus sinchronizacija paleidžiant ir 
pan. Vidurinioji pulto dalis skirta mechaninės 
dalies valdymui ir stebėjimui (k.a., temperatūrų, 
slėgimo, pumpavimo ir pan.). Dabar reikalaujama, 
kad kiekvienas operatorius sugebėtų atlikti ne tik 
savo darbą, bet, reikalui esant, perimti ir kaimyni
nio operatoriaus funkcijas, o vyr. operatorius turi 
būti kvalifikuotas pakeisti bet kurį iš trijų operato
rių.

Operatorius paruošti savarankiškam darbui 
trunka 10 metų: 6 metai studijų; 2 metai praktikos 
stebint kito operatoriaus darbą ir dar 2 metai 
darbo kito operatoriaus priežiūroje.

Dar vienas svarbus pakeitimas liečia reakto
riaus sustabdymą ir paleidimą. Anksčiau, sustab
dyto reaktoriaus paleidimas būdavo inžinierių 
sprendžiamas vietoje. Dabar tai pakeista. Jeigu 
reaktorius, dirbdamas ne mažesniu kaip 50% 
pajėgumu, pristabdomas iki nulinio taško, tai, 
nežiūrint dėl kokių priežasčių įvyko sustabdymas, 
reaktorius gali būti vėl paleidžiamas tik praėjus 12- 
kai valandų. Tai gan ilgas laiko tarpas, per kurį 
norom nenorom tenka išsiaiškinti visas sustabdy
mo priežastis ir užtikrinti, kad reaktorius tinkamas 
tolesniam darbui. Skeptikai galbūt pasakys, kad 
jėgainės inžinieriai tokio potvarkio gali ir 
nevykdyti—visvien niekas nežinos, kas ten darosi. 
Iš tikrųjų, 1000 ar 1500 megavatų reaktoriaus 
išėjimo iš rikiuotės nepaslėpsi; jis atsilieps į kitų 
elektrinių energijos pareikalavimą visame tinkle.

Sustabdyto reaktoriaus paleidimas taip pat 
turi būti vykdomas ne iš karto, o laipsniškai. Tarp 
kiekvieno pajėgumo didinimo žingsnio nustatytas 
minimalus laiko tarpas. P. Salnikovas paleidimo 
procedūrą pavaizdavo grafiškai, tačiau grafiškos 
detalės nebeišliko mano atmintyje.

Ar naudojami jėgainės valdyme kompiuteriai? 
Taip. Kiekviena jėgainės eilė (reaktorius— 
turbina—generatorius) turi savo du kompiuterius, 
berods BESM tipo. Vienas iš jų veikia nuolatinai, 
apdorodamas į valdymo pultą pateikiamą infor
maciją ir apskaičiuodamas valdymo sprendimus. 
Antras kompiuteris perimtų valdymo funkcijas 
pirmajam sugedus.

— Ar kompiuteriai valdo reaktorių be opera
toriaus pagelbos (t.y., automatiškai), ar jie tik 
padeda operatoriui daryti tinkamus sprendimus? Į 
šį klausimą p. Salnikovas atsakė, kad kompiuterio 
vaidmuo tik pagalbinis, kad kompiuteris tik patei
kia operatoriui pasiūlymus, kuriuos operatorius 
gali vykdyti ar nevykdyti. Prisipažinsiu, kad šis

1987 m. lapkričio mėn.

mano klausimas nebuvo visai nuoširdus. Teiginys, 
kad kompiuteris kartais valdo reaktorių be 
žmogaus pagelbos, būtų paskatinęs mane suabejoti 
netik tuo, bet ir kitais atsakymais.

Mūsų pokalbiui vertėjavęs C. Paulauskas 
paklausė apie jėgainėje dirbančiųjų nuotaikas po 
Černobylio avarijos. Ar daug buvo tokių, kurie 
išsigandę išėjo dirbti kitur, toliau nuo atominės 
jėgainės? Pagal Salnikovą, Ignalinoje tokių atvejų 
nebuvę. Černobylije tokių atvejų buvę nemažai. 
Todėl, kai reikėjo vėl paleisti išlikusią Černobylio 
jėgainės dalį, kai kurie Ignalinos A.J. darbuotojai 
savanoriškai išvyko dirbti ir gyventi į Černobylį. 
Ta proga Salnikovas nusiskundė, kad darbuotojų 
jiems trūksta, nes atlyginimai nėra aukšti. Pavyz
džiui, bendras visų IAJ dirbančiųjų mėnesinio 
atlyginimo vidurkis—200 rublių. Tuo tarpu apylin
kės kolūkiuose geras mechanizatorius uždirba 
žymiai daugiau.

KUO RŪPINASI ŠVEDAI

Patį įdomiausią atsakymą iš p. Salnikovo 
išgirdau į klausimą, kurio pradžioje net negalvojau 
klausti. Prieš kiek laiko dabar IAJ veikiančių 
reaktorių pilnas apkrovimas buvo sumažintas nuo 
projektinio 1500 mw iki 1000 mw. Kadangi 
Ignalinos reaktoriai yra to paties tipo, kaip ir 
Černobylije, tik varomi forsuotu režimu (t.y. 
pusantro karto didesniu galingumu), pagalvojau, 
kad forsuoto režimo atsisakyta atsargumo dėlei, 
po skaudžios Černobylio pamokos. Pasirodo, kad 
priežastis, privertusi sumažinti reaktorių apkrovi
mą Ignalinoje visai kita. Esą, vykstant reakcijai, 
reaktoriuje susikaupia dujų, kuriose yra ir šiek tiek 
radioaktyvių dalelyčių. Jas norom nenorom tenka 
išleisti ‘ į aplinką. Po Černobylio avarijos Sov. 
Sąjunga pasirašė tarptautinę sutartį, kuri riboja 
jėgainėse į aplinką išleidžiamų radioaktyvių me
džiagų kiekį. Pagal Salnikovą, dirbdama pilnu 
projektiniu pajėgumu jėgainė nepajėgia išlaikyti šių 
normų. Dėl to ne kartą protestavę švedai. Dėl to ir 
reikėjo mažinti jėgainės apkrovimą, kad sumažinus 
išleidžiamų dujų kiekį iki leistinų ribų. Ateityje 
reaktorius numatoma pakrauti kitokios rūšies 
branduoliniu kuru. Tokiu būdu sumažėsiąs į 
aplinką išmetamų radioaktyvių medžiagų kiekis ir 
jėgainė vėl galės dirbti projektiniu pajėgumu (t.y. 
forsuotu režimu). Ponas Salnikovas dar paaiškino 
skirtumą tarp dabar naudojamo kuro ir to, kurį 
planuojama naudoti ateityje. Deja, mano žinios apie 
branduolines reakcijas per mažos, kad galėčiau jo 
paaiškinimą čia atpasakoti.

Aš jau anksčiau rašiau ir dabar tebemanau, kad 
techniški įrengimai kuo didesni ir galingesni, tuo ir 
pavojingesni. Todėl ir dabar linkėčiau jėgainei likti 
prie mažesnio apkrovimo. Motyvai už grįžimą prie 
projektinio apkrovimo grynai ekonominiai. Mažes
nio galingumo reaktoriui būtų užtekę vieno 1000 
mw. generatorius. Kadangi 1500 mw. generatorių 
dar niekur pasaulyje nėra, jų gaminti nesiryžo ir 
sovietų fabrikai. Teko dvejinti kad ir truputį 
mažesnius generatorius. Dėl to pakilo elektrinės 
kaina ir dabar, dirbdama nepilnu pajėgumu, ji yra 
ekonomiškai nerentabili. Atsarga, kaip matome, 
brangiai kainuotų . . .

Dar vienas mano klausimas p. Salnikovui lietė 
pagelbinius energijos šaltinius. Jeigu, atsitikus 
didesniam gedimui, sustotų ne tik visi jėgainės 
reaktoriai, bet ir tinkle nebeliktų įtampos, ar galėtų 
jėgainė pati savo jėgomis grįžti į normalią padėtį. 
Atsakymas teigiamas (tokio ir tikėjausi). Kiekviena 
jėgainės eilė turi savo atsarginį 70,000 kw generato
rių, varomą dizelinio variklio, kurio energijos 
užtektų aptarnauti visus reaktoriaus pagelbinius 

įrengimus, jį vėl paleisti ir įjungti į tinklą.
Ką daro jėgainė su radioaktyviomis atliekomis? 

Man atrodė, jog į šį klausimą p. Salnikovas atsako 
gan nenoromis. Pradžioje jis teigė, kad atliekų 
pašalinimo problemos nėra, nes panaudotas bran
duolinis kuras perdirbamas ir vėl iš naujo naudoja
mas. Šitoks perpetuum mobile atsakymas manęs 
nepatenkino. Tada p. Salnikovas pripažino, kad 
atliekų yra; pradžioje jas buvo planuojama užkasti į 
žemę čia pat, jėgainės teritorijoje, bet vėliau to 
sumanymo atsisakyta. Dabar atliekos kol kas 
laikomos jėgainės teritorijoje; vėliau kur jas dės— 
nežinia.

Ekologija susirūpinę mokslininkai man pasako
jo, kad iš tikrųjų jėgainės inžinieriai buvo numatę 
radioaktyvias atliekas sulydyti į bitumo luitus ir juos 
užkasti po žeme. Šitokį sumanymą vienas pašneko
vas netgi pavadino beprotybe:

— Pagalvok, kas atsitiktų, jei į tokius luitus 
prasiveržtų vandens gysla, maitinanti šaltinius, 
šulinius ir vandenvietes!

JĖGAINĖ IR MOKSLININKAI

Šio sumanymo atsisakyta dėl ekologija susirū- 
pinusių Lietuvos mokslininkų protesto. Mokslų 
akademija ir dabar labai rūpinasi, kad jėgainė dirbtų 
saugiai ir neterštų aplinkos. Jėgainės teritorijoje 
Akademija turi įrengusi dvi stebėjimų stotis, kurių 
duomenys telemetrijos pagalba perduodami į Vilnių. 
Ateityje planuojama aplinkui jėgainę įrengti 15 
tokių stočių. Yra sudaryta komisija, kuri, esant 
reikalui, gali apsilankyti jėgainėje, stebėti jos darbą 
ar net pareikalauti, kad jėgainė būtų sustabdyta. Ne 
visai aiškus tačiau atrodo kompetencijos klausimas: 
ar tokie Lietuvos TSR vyriausybės potvarkiai 
privalomi jėgainei, kuri pavaldi Maskvos visasąjun
ginei ministerijai?

Norėjau pamatyti jėgainės vidaus įrengimus 
(ypač valdymo pultą), tačiau man buvo paaiškinta, 
kad pirmasis reaktorius dabar sustabdytas plani
niam patikrinimui. Ten vyksta darbai, todėl vaikščioti 
būtų nepatogu. Žinoma, daug įdomiau būtų buvę 
pamatyti antrąjį, veikiantį reaktorių, apie kurį mano 
pašnekovai diplomatiškai nutylėjo. Ką padarysi— 
svečiui turi užtekti to, ką šeimininkai parodo.

Prieš išvykdami dar apvažiavome apie jėgainę iš 
kitos pusės, už kanalo, kuriuo į Drūkšių ežerą iš 
kondensatoriaus pakliūva vanduo reaktoriams 
aušinti. Stabtelėjome prie šiuo metu statomos 
trečiosios eilės. Jos pagrindinio korpuso sienų 
geležies armatūra jau buvo sumontuota beveik iki 
pat viršaus, o cementas liejamas dar tik apačioje. 
Tačiau jau dabar matyti, kad trečioji eilė bus visai 
tokia pati, kaip ir pirmosios dvi (taigi, be Vakarų 
jėgainėse įprasto apsauginio kiauto aplink reakto
rių).

Grįždami aplankėme Sniečkaus miesto tipo 
gyvenvietę, kurioje gyvena jėgainės darbuotojai. 
Tačiau apie tai—gal kitą kartą.

Z.V. Rekašius

P.S. Grįžęs į namus savo kelionės įspūdžius 
papasakojau keliems kolegoms Technologijos 
institute, kurie daugiau susipažinę su branduolinės 
reakcijos teorija ir praktika bei reaktorių techno
logija. Paminėjau ir priežastis, dėl kurių sumažintas 
reaktorių galingumas. Visi mano pokalbininkai 
tvirtina, kad tinkamai suprojektuotas reaktorius iš 
viso neturėtų išleisti į aplinką radioaktyvių dujų. O 
jei Ignalinos reaktoriai išleidžia jų tiek, kad 
viršyjamos leistinos normos, tai reikėtų pagalvoti 
apie būdus ir priemones kaip šią taršą iš viso 
pašalinti — z.v.r.
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Birutė Ciplijauskaitė gimė Kaune. Studijavo 
Tuebingeno ir Montrealio universitetuose. Bryn 
Mavvr kolegijoje 1980 metais gavo doktoratą iš 
romanistikos. Šiuo metu profesoriauja Wisconsin 
universitete, Madisone, kur dėsto ispanų kalbą ir 
literatūrą. Bendradarbiauja Aiduose, Metmenyse, 
Lituanus, Journal of Baltic Studies, World 
Literature Today, Hispanic Review, Sin Nombre. 
Columbia Dictionary of Modern European Litera
ture išspausdino straipsni apie XX a. ispanų 
rašytojus. Parengė spaudai Luis de Gongora 
sonetus.

* * *

Kokios priežastys paskatino Jus pasirinkti 
lietuviui egzotišką ispanistikos sritį?

Iš tiesų, ispanistiką ne aš pasirinkau. Gal 
reikėtų sakyti, kad ji man „buvo skirta“. Vokieti
joje pradėjau ir įpusėjau prancūzų kalbos ir 
literatūros studijas. Iš Kanados, visai negalvodama 
apie akademinę karjerą, nuvažiavau vieną vasarą į 
savo išsvajotą Prancūziją, bet ten savo idealo 
neatradau. Gi pervažiavus sieną į visai nesvajotą ir 
nepažįstamą kraštą, ir ten vasaros kurse, dar 
beveik nesuprantant ispaniškai, išgirdus keletą 
paskaitų apie šio amžiaus poeziją, pasidarė aišku, 
kad be jos negalėsiu gyventi. Didelės įtakos turėjo 
kontaktas su žmonėmis: tokio muoširdumo, ypač 
dar prieš ten įsikuriant amerikonų bazėms ir 
užplūstam turizmui, nedaug kur galima rasti. Gal 
prisidėjo ir tai, kad gimnazijoj apie ispanų 
literatūrą nedaug buvo girdėta, tad ji atsiskleidė ir 
sudomino labai staigiai.

Papasakokite apie šių dienų Ispanijos literatū
rą, jos laimėjimus ir nesėkmes, lyginant ją su kitų 
Europos tautų literatūromis?

Šių dienų literatūra Ispanijoje nėra savo 
aukštumoje—joje ji buvo prieš pilietinį karą. Po jo 
didesnė dalis intelektualų, rašytojų, menininkų 
atsirado tremtyje. Pirmaisiais diktatūros dešimt
mečiais Ispanijoj literatūra buvo smarkiai kontro
liuojama. Patys ispanai nuosmukio kaltę bando 
versti ant politinės situacijos. Taip betgi gal nėra: 
kiekvienas kraštas turi savo „aukštus“ ir „žemus“ 
taškus. Ispanų literatūra dabar gal arčiau pakal
nės, nors niekad netrūko keleto tikrai įdomių 
autorių. Neturėdami labai glaudaus kontakto su 
visoj Europoj besivystančiom naujom srovėm, 
madom, ispanai gal net išliko kiek originalesni, 
nors kartu ir labiau tradiciški. Šiuo laiku itin 
įdomios moterys, kurios iš viso tik po pilietinio 
karo pradėjo išeiti viešumon ir ypač gausiai 
pradėjo reikštis po Franco mirties. Jos neatsilieka 
nuo visos Europos moterų rašytojų. Silpniausias 
turbūt tebėra teatras—jis labiausiai buvo užgniauž
tas cenzūros, o ir „plačioji publika“ yra mažiau 
išprusus, negu, sakykim, Londone ar Paryžiuje. 
Tas sudaro keblią situaciją: norint pataikauti 
žiūrovams, negalima rizikuoti bandant įvesti tikrų 
naujenybių. Tačiau paskutiniais 3-4 metais pasiro
do vis drąsesnių pastatymų. Aplamai, dabar girdisi 
daug naujų, jaunų balsų visuose žanruose—tai 
įrodymas, kad literatūra tebėra labai gyva.

Be ispanų literatūros yra dar kitos ispanų 
kalba rašomos literatūros Pietų Amerikoje. Paša
liečiui susidaro įspūdis, kad šiuo metu minėtos 
literatūros eina skirtingais keliais, tarp jų egzistuo
ja didesni skirtumai, kaip tarp vokiečių, austrų ir 
šveicarų (vokiškai kalbančios dalies) literatūrų. 
Jeigu taip, tai atrodytų, jog ne vien tik kalba, bet 
ir kiti faktoriai (pvz., geografija, istorija ir 
papročiai) turi įtakos apsprendžiant literatūros
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savitumą. Norėtume komentarų.

Ispanų ir Pietų Amerikos literatūros iš tiesų 
labai toli viena nuo kitos, ir tai nėra tik šių dienų 
apraiška. Jos šaknų reikia ieškoti XIX šimtmetyje, 
nepriklausomybės karų metuose. Kai kraštai 
pradėjo kovoti dėl savo laisvės, norėjo atsikratyti 
ne tik ispanų politinės valdžios bei administracinės 
sąrangos, bet taip pat ir kultūrinės įtakos. Tada 
pradėjo orientuotis beveik išimtinai į prancūzų 
kultūrą. Nuo to laiko skirtumas vis augo. 
Šimtmečio gale prasidėjo visos Europos susidomė
jimas egzotika, kuri Pietų Amerikos kraštuose 
labai natūralus reiškinys: reikia tik „užrašyti“ juos 
suprančią aplinką. Bendrai imant, maždaug nuo 
1960 m. Pietų Amerikos rašytojai parodė daugiau 
originalumo, daug drąsiau eksperimentavo (dauge
lis jų, taip pat dėl politinės situacijos pasikeitimo, 
yra nemažai laiko praleidę Paryžiuje ir ten 
susipažinę su naujausiomis srovėmis, kaip savo 
laiku nouveau roman), pasiekė taip vadinamą 
„boom“. Reikia turėti omenyje ir tai, kad 
kiekvienas Pietų Amerikos kraštas turi savo 
tradicijų, kad ten maišosi daug kultūrų, tad ir 
skalė platesnė. įdomu tai, kad yra visa eilė 
rašytojų, dabar pastoviai įsikūrusių Ispanijoje, 
tačiau vistiek labai savitai rašančių. Jų poveikyje ir 
patys ispanai pradėjo daugiau eksperimentuoti. 
Šiandien jau negalima kalbėti apie Ispanijos 
literatūrą kaip apie „atsilikusią“. Gera yra tai, kad 
paskutiniu laiku nesivaikoma jokių madų, neinama 
viena linkme: kiekvienas rašytojas ieško savito 
balso, ir nevienas jį suranda.

Kultūriniuose reikaluose ispaniškai kalbančių 
% 

valstybių tarpe Ispanija vėl pradeda vaidinti 
pagrindini vaidmenį. Kokios šio reiškinio priežas
tys?

Šis reiškinys man nėra akivaizdus, tad nuo 
atsakymo turiu susilaikyti. Man neteko pastebėti, 
kad Ispanijos autoritetas vėl būtų taip iškilęs. 
Tačiau Amerikos universitetuose mes visi esam 
taip „specializuoti“, kad iš tikrųjų su Pietų 
Amerikos kultūra man nedaug tenka susidurti.

Lyginant Ispanijos ir Lietuvos kultūrines 
savimonės, bent kiek jos atsispindi jų 
literatūrose,—kokie yra svarbiausi skirtumai? Ar 
yra panašumų?

Yra vienas ryškus panašumas: abi tautos linkę 
į lyriką. Dažnai sakoma, kad ispanai ir rusai turi 
nemaža bendrų savybių. Tą gal būtų galima 
praplėsti iki lietuvių: spontaniškumas; glaudus 
ryšys su religija kultūros vystymesi, bet kartu ir 
palinkimas į prietarus; noras išlaikyti tradicijas; 
stiprus, beveik mistiškas ryšys su žeme. Nei viena, 
nei kita tauta nėra linkusi į visišką racionalumą. 
Savitas bruožas ispanams yra tas, kad jie nuo pat 
savo literatūros pradžios puoselėja mirties temą, 
priimdami mirtį kaip normalų reiškinį, ir kad jų 
kojos visad tvirtai atsispiria į tikrovę.

Sakoma, jog Pietų Amerikos ,.magiškasis 
realizmas“ yra padaręs įtakos šiuolaikinei Lietuvos 
prozai, pvz., S. T. Kondroto romanams. Kaip Jums 
atrodo?

„Magiškasis realizmas“ turbūt yra įtakojęs 
visų kraštų literatūrą, nes tai iš tiesų pats 
įdomiausias rašymo būdas paskutiniųjų dešimt
mečių bėgyje. Apie Kondroto romanus negaliu 

išsamiau kalbėti, nes esu tik vieną jų skaičius. 
Lietuvoje leidžiamos knygos man sunkiai prieina
mos. Paskutiniame Aidų numeryje tilpusiame 
„1892 metų progreso idėja“ galima, norint, rasti 
„magiškojo realizmo“ elementų. Daugelio jaunųjų 
Lietuvos rašytojų—pvz. Apučio, Granausko, 
Šaltenio—kūryboje galima užčiuopti norą jei ne 
sekti „magiškojo realizmo“ vėliavininkus, tai nors 
ženklą, kad jie jiems gerai pažįstami ir daug 
skaityti. Lietuvių literatūron tas reiškinys ateina ne 
kaip skolinys, bet kaip adaptacija, nes jei grįžtama 
prie senųjų Lietuvos tradicijų, gamtos mistikos ar 
dar ne visai užmiršto prietarų pasaulio, „magiško
jo realizmo“ dėsniai gan lengvai į juos įbendrina- 
mi. Kiekvienas rašytojas juos pasisavina savaip ir 
labai darniai įpina į bendrą foną. Itin įdomiai jis 
pasireiškia pas Jasukaitytę.

Verčiate lietuvių poeziją l kitas kalbas. Kokių 
komentarų esate susilaukusi apie lietuvių literatūrą 
iš kitų tautų literatų? Kokios galimybės mažai 
lietuvių literatūrai būti išgirstai didžiųjų pasaulio 
kultūrų triukšme?

Atsiliepimai apie vertimus teigiami, tačiau tai 
tik labai mažas lašas didelėje jūroje. Buvo kiek 
atgarsių ispanų spaudoje, kai jie pasirodė, tačiau 
kai bandžiau sudominti vieną ar kitą leidyklą, kad 
išleistų visą knygelę, atsimušiau į sieną. Visi 
pripažįsta, kad mūsų literatūra žiūrint į pateiktus 
pavyzdžius—o jie labai riboti, nes nesiimu versti 
tokių poetų, kurių pilnumos nesugebėčiau perduo
ti: Liūnės Sutemos, Vaičiūnaitės, Venclovos — 
originali ir įdomi, tačiau tuoj išlenda praktiškas 
kabliukas: „bet kas pirks tokią knygą?“ Juk 
dauguma, ypač jaunimas, net nežino, kur ta 
Lietuva randasi. Visa, ką pavyko įpiršti žurna
luose, pasirodė asmeniškų ryšių ir draugystės dėka. 
Prancūzė poetė, su kuria kartu vertėme į prancūzų 
kalbą lietuvių poeziją, dar ir dabar visuomet 
įjungia nors keletą lietuvių rašytojų eilėraščių į 
savo poezijos rečitalius, ir sako, kad visuomet 
susilaukia skambių atgarsių. Tačiau bijau, kad tuo 
ir teks pasitenkinti. Gal kai viena leidykla 
Vokietijoje buvo pasinešus surizikuoti išleisti 
Jasukaitytės Stebuklingos patvorių žolės vertimą, 
negavo leidimo iš autorinių teisių aukščiausios 
instancijos.

Lietuvos oficialiuose sluoksniuose šiuo metu 
yra labai didelis susidomėjimas lietuvių literatūros 
vertimais į kitas kalbas, ypatingai / anglų kalbą. 
Norima pradėti su lietuvių klasikų, pvz., Krėvės ar 
Vaižganto vertimais. Neseniai net buvo paskirti 
prie universiteto keli etatai su pilnu išlaikymu 
užsieniečiams atvykti keletai mėnesių į Vilnių ir 
atsidėti vertimo darbui. Kaip Jums atrodo šis 
sumanymas? Nors šiuo metu anglų kalba yra 
lingua franca, ar tikslinga susikoncentruoti ties ja 
kitų kalbų sąskaita?

Vertimai į anglų kalbą yra labai svarbūs, nes 
tai kalba, kuri apjungia visus kontinentus. Euro
poje betgi, ir ypač Viduržemio jūros kraštuose, 
kuriuos aš geriau pažįstu, tebepirmauja prancūzų 
kalba. Tad ten mūsų klasikai liks tiek pat 
nežinomi, kaip anksčiau. Į vokiečių kalbą kai kas 
išverčiama, nes lietuviai rašytojai turi ryšių su 
DDR. Taip pat būtų labai reikalinga paremti 
vertimus į prancūzų ir ispanų kalbas, jei tai būtų 
įmanoma ir atsirastų kvalifikuotų vertėjų. Į anglų
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kalbą versti gerai pasiruošiusių yra be abejo daug 
daugiau. Nenorėkime perdaug—džiaukimės, kad 
pradedama nors su viena kalba.

Šiuo metu pasigirsta vis daugiau nuomojiių, 
jog moterų sukurta literatūra turi savo specifiškų 
bruožų, geriausiai suvokiamų moterų kritikių. Ar 
pritariate šitokiai nuomonei?

Nežinau, ar tikslu sakyti, kad moterų rašoma 
literatūra geriau suvokiama moterų kritikių. Jos 
gal tik didesnį susidomėjimą ja rodo. Jei į ją 
žvelgiama kaip į meno kūrinį, atsisakant politikos 
ir polemikų, mano nuomone bet koks geras 
kritikas ją gali puikiai išgvildenti. Faktinai vyrų 
priėjimas gali būti net objektyvesnis, jei jų reakcija 
nebūna jau prieš pradedant neigiama. Vokiečių 
kalba labai naudingų studijų yra parašę Manfred 
Juergensen ir Juergen Serke; apie ispanų dabartinį 
moterų romaną nemažai rašo visa eilė Amerikos 
universiteto profesorių. Yra, žinoma, teorijų— 
daugiausia Prancūzijoj—tvirtinančių, kad į moterų 
rašytus kūrinius reikia žvelgti visai kitaip, ir kad 
tik moterys juos supranta, bet tai virsta beveik 
ratu, kuriame gyvatė kanda savo uodegą: daugelis 
tų rašytojų jau rašo vadovaudamosios feministi
nėm teorijom, ir nedaugelis sukuria tikrai originalų 
meno kūrinį. (Pvz., Jėlėne Cixous teorijos tikrai 
įdomios; jos romanai mažiau pasisekę.)

Be romantizmo, realizmo, modernizmo ir kitų 
srovių literatūros istorijoje, ar yra moterų kuria
moje literatūroje Įvykę specifiniai moteriškų 
(psichologine ar visuomenine prasme), pakitimų ir 
kokie tie pakitimai?

Manau, kad galima kalbėti apie pakitimus. 
Sąmoningai ar ne visai sąmoningai, moterys, 
rašančios šiandien, ieško naujų išraiškos priemo
nių. į kraštutinumus nuklystančios pripažįsta net 
isteriką kaip būdą „išsilaisvinti“. Giliau galvojan
čios ir santūresnės bando įrodyti, kad Freudo 
sukurti dėsniai apie isteriškas moteris yra įtakoti 
vyriško požiūrio, todėl negaliojantys. Tas pat 
prikišama Lacan. Tad noras sukurti ką nors 
originalaus yra dvilypis: kad įrodžius moters 
sugebėjimą gerai, ar net geriau rašyti, ir kad 
išsilaisvinus iš nuo seniau tebegaliojančių kritikos 
kriterijų. Įdomiausi romanai gal bus tie, kurie 
rašomi pirmuoju asmeniu: tas leidžia sukurti 
betarpiškai pasisakantį /čia pasakotoją, kuris / i 
dažnai artinasi prie psichoanalitinių sesijų proce
dūrų bei kalbos. Gausiausi ir tikrai įdomūs yra 
taip vadinami „savęs atradimo“ („novel of 
awakening“) romanai, arba tiesiog psichoanaliti- 
niai pasakojimai, „išpažintys“, į kuriuos moterys 
sugeba įpinti daug lyrikos. Originalių romanų yra 
sukūrę paskutiniųjų dešimtmečių metu ir tos 
moterys, kurios koncentruojasi į istorinius roma
nus: staiga „atkasamos“ mažai žinomos figūros, ir 
ištisa tam tikros epochos sąranga / santvarka 
pristatoma iš moteriško pažiūros taško. Visiška 
naujenybe yra smarkiai suklestėjęs erotinis roma
nas, žvelgiantis į šį aspektą kitaip, negu vyrai 
rašytojai, o kartu ir norintis įrodyti, kad dabar ir 
moteris jau gali rašyti apie tai, kas jai per ilgus 
amžius buvo tabu. Neretai šios rūšies romanai 
gvildena lesbiškos meilės problemas. Žinoma, jie 
visi turi susikūrę ir savitą kalbą, kuri tebestudijuo- 
jama, pasiremiant psichologiniais ir sociologiniais 
eksperimentais, statistikomis, ir 1.1. Mūsų kaimynė 
latvė Inta Ezergailis yra parašiusi vieną iš 
pirmesnių studijų šiuo klausimu {The Divided 
Self). Daugelis kritikų pripažįsta, kad moterų 
„rašomoji“ kalba yra artimesnė „žodinei“ kalbai. 
Pabrėžiami spontaniškumas, fragmentiškumas;

1987 m. lapkričio mėn.

nesilaikoma griežtų sintaksės taisyklių; įnešama 
daugiau lyrikos; vengiama šalutinių sakinių. 
Autores šiandien daugiau domina vidiniai procesai 
(Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, Esther 
Tusquets, Maria Velho da Costa), tradicinės 
išraiškos sulaužymas (Friederike Mayroecker, 
Diana Kempff, Jeanne Hyvrard, Monique Wittig), 
naujadarų, paremtų žodžių žaismu, kūrimas 
(Hėlėne Cixous). Eksperimentuojama taip daug, 
kad net sunku kalbėti apie vieną ar kitą daugiau 
nusistovėjusią naują kryptį.

Kaip lygintume t lietuvių moterų kuriamą 
literatūrą (praeityje ir dabar) su kitų tautų moterų 
literatūromis?

Lietuvės moterys mūsų literatūros raidoje 
užima svarbią vietą. Ispanijoje pvz., moterų balsas 
daug daugiau užgniaužtas. Pas mus gi, vos 
pradėjus kurtis savai literatūrai, pasigirsta ir 
moterys. Jau tuo laiku atsiranda net ir tikrai daug 
nusipelniusi, labai modernių pažiūrų kritikė Sofija 
Kymantaitė-Čiurlionienė. Kituose kraštuose mote
rų kritikių balsai nėra gausūs. Žinoma, lyginti 
sunku: kai visuose kraštuose jau seniai klestėjo 
literatūra savo kalba, mes jos neturėjome. Tad 
visai neįmanoma ieškoti paralelių ar tai su grupe 
moterų rašytojų, staiga prasiveržusių Vokietijoje 
apie 1840 metus, ar su XIX a. pradžioje iškylan- 
čiom anglėm autorėm, ar bandyti atrasti tokį 
fenomeną kaip George Sand. Šatrijos Ragana 
įnešė visą eilę naujenybių. Salomėja Neris savo 
kūryba prašoka vien tik lokalines dimensijas. 
Degutytė ir Vaičiūnaitė drąsiai gali lygintis su kitų 
Europos kraštų poetėm, o gerai išversta Liūne 
Sutema visų tarpe liktų labai originaliu balsu.

Tarp šiandien rašančių norėtųsi atskirai 
paminėti dvi. Vytautė Žilinskaitė Paveiksle patie
kia seriją satyrų, užvardintą „Mitų šalikelėm“. 
Atsiremdama į senus, visų pažįstamus mitus, juos 
visiškai pertransformuoja, ir tuo pačiu įsirikiuoja į 
feministinio palinkimo Vakarų Europos rašytojų

man
regis

KALBOS ATIDUMO TERAPIJA
Mūsų spaudos vandenyse niekad nenutrunka 

kalbos klaidų-klaidelių žvejonė ir tuo pačiu 
mokymas, kaip reikia taisyklingai rašyti. Tai 
pasiutiškai smagi pramoga. Pats esu patyręs jos 
malonumus.

Prieš kurį laiką perskaičiau Marijos Stankus- 
Saulaitės blaivia kalba parašytą recenziją „Gliau- 
dos Vyskupas Valančius“ (Tėviškės žiburiai, 
1987.IX.8). Kritikė ne tik nurodo „Nidos“ išleisto 
(1986) Jurgio Gliaudos romano beletristinį menku
mą („nėra tikros fabulos, nėra jokios įtampos, 
nėra veiksmo, veikėjai neryškūs ir neįdomūs“), bet 
ir nuodugniai papeikia klaidingą rašybą. Pirštu 
duria, cituodama teksto vietas, kur trūksta 
kablelio ar žodžio vartosena yra netiksli.

Recenzijos pabaigoje knygos vertė suvedama 
šitaip: „Geriau pavartyti žodyną, pakartoti gra
matiką bei sintaksę, o apie Valančių ir Varnius 
paskaityti enciklopedijoje“.

Ne visi skaitytojai su tuo sutiks. Juk yra 
tokių, kurie neturi nei Lietuvių enciklopedijos, nei 
noro sklaidyti žodyną, juo labiau gramatiką. 
Abejotina, ar tie tomai yra jų lentynose. Tačiau

Birutė Ciplijauskaitė (Vincent Sandray nuotr.)

gretas (panašiu būdu Christine Brueckner pakeičia 
literatūrines ir istorines figūras). Jos plunksna 
visuomet šmaikšti, bet satyros, rašytos apie 
kasdieninį gyvenimą Lietuvoje, gal ne taip prieina
mos situacijos nepažįstančiam skaitytojui. Persikel- 
dama į universalią tematiką ji pasidaro visiems 
suprantama ir gali sukelti „pasigardžiavimą“ bet 
kokios tautybės skaitytojui.- Vidmantės Jasukaity- 
tės Stebuklinga patvorių žolė yra tikrai nuostabi 
knyga, ir taip pat rikiuotina į naujos pakraipos 
moterų literatūrą. Jos feminizmas betgi pasireiškia 
ne satyra, o lyriškumu. Jos sukurtos įvairių 
generacijų moterys beveik siūlo lietuvės moters 
prototipą, labai skirtingą nuo Žemaitės ar Lazdy
nų Pelėdos prototipų. Labai vertėtų išversti šį 
romaną, nes jame sukoncentruota daug aktualių 
temų. n-i

aktualią, dažnu atveju įpirštą knygą, nors ir menka 
kalba parašytą, suskanta jie paskaityti. O tai jau 
džiugus daiktas.

Gliaudos proza niekad nepasižymėjo grožine 
kalba. Tą jam prikišo dažnas jo knygų aptarėjas. 
Prikišo sintaksės kerėpliškumą, iš piršto išlaužtus 
žodžius, pretenziją stebinti įmantriomis frazė
mis . . . Mūsų pagarbus laureatas į tuos priekaiš
tus nedaug tekreipia dėmesio. Uoliai seka visuome
nės poreikių (įvairių įvykių bei sukakčių) pulsą ir 
pagal tai pastoviai daugina savo veikalus. Gyvai 
reaguoti į laikmečio problemas—tai jo kūrybos 
devizas. Gi kalbos taisymą atideda tolimai ateičiai, 
sakykime, poatominiam amžiui, kada atsiras
kompiuterinių stilistų ir jie be vargo iš tų visų 
agoniškų tomų iššluos visas kalbos šiukšles.
Tikėkimės, kad taip bus.

Mums kol kas rūpi vargana dabartis. Todėl
Saulaitės neatlaidumą nevalyvai kalbai reikia tik 
pagirti. Esu tikras, kiekvienas rimtas rašytojas ar 
žurnalistas į žodyno ir gramatikos vartymą žiūri 
kaip į malonią pareigą.

Vartau tuos tomus ir aš, nors rimtimi 
nepasižymiu. Kadangi mane paskatino kritikės 
reiklumas, savo ruožtu noriu pakoreguoti kelias 
jos pastabas.

Visų pirma dėl to „nusispjovė kuo tuoliau- 
siai“. Saulaitė taiso į „toliausia“. O tai jau be 
reikalo. Lietuvių kalbos gramatikos II tomo 
(Vilnius, 1971) 489 psl. rašoma: „Remiantis raštų

(tęsinys sekančiame psl.)
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MAN REGIS
(atkelta iš 9-to psl.)
kalbos vartosenos dažnumu ir bendrais aukščiau
siojo laipsnio prieveiksmių raidos polinkiais, šian
dien norminiais laikytini aukščiausiojo laipsnio 
prieveiksmiai: aukščiausiai, paskiausiai, to
liausiai . . . “ Nurodomos išimtys: daugiausia, 
pirmiausia, pirmučiausia. Bet šnekamoje kalboje 
pasakome ir „daugiausiai, pirmiausiai“.

Recenzente rašo „vilko metafora tampa 
tikrovė“ (vardininko linksnis, o čia vartotinas 
įnagininkas—kuo tapo?). Neatrodo, kad jos 
išvedžiojimuose kelintiniai skaitvardžiai turėtų būti 
įvardžiuotiniai: „penktojo skyriaus“ (^penkto), 
„antrasis vykęs palyginimas“ (=antras),. Kritikė 
pastebi „trūksta kablelio sujungiamam sakiniui 
žymėti“ (=atskirti). Dalyvinę žodžių grupę „rūpes
tingų minčių liečiamas“ ji vadina „pusdalyvine 
žodžių grupe“. Juk „liečiamas“ yra neveikiamasis 
dalyvis, o ne pusdalyvis.

Tai tik keli, sakyčiau, neypatingi prašovimai. 
Mūsų kalbos dirvonuose net ir mokovui lengva 
suklupti. Be to, neužmirškime, išeivijos leidyklų 
korektoriai dideliu apdairumu nepasižymi, o 
redaktoriai kruopščiam taisymui neturi laiko. 
Pavyzdžiui, neseniai šiame mėnraštyje rašiau 
„pasiremdama konstitucija“, o atspausdino „pasi
renkama . . . “. Taip pat viename rašinyje visiems 
aukščiausiojo laipsnio prieveiksniams galūnėse 
buvo nubraukta raidė „i“. Rašiau „spendžia 
spąstus“, o išėjo „sprendžia spąstus“.

Anksčiau šitokie . spaudos antausiai mane 
siutino, o dabar nei kiek. Apsipratau. Mane 
veikiau sujaudina be klaidų švariai atspausdintas 
tekstas. Į tai žiūriu kaip į stebuklingą nežemiškų 
galių įsikišimą. Tada sušunku: Būkite pašlovintos, 
tobulumo deivės!

P. Visvydas

atvirai 
kalbant

RĘTESNIŲJŲ ŽURNALŲ VĖLYVIEJI 
NUMERIAI

Išeiviškosios Lietuvių Žurnalistų sąjungos 
valdybą gal reikėtų kuo ilgiau palikti Los Angeles 
mieste ar apylinkėse. Savo kadencijos metu ji ten 
visada sugeba išleisti bent porą įdomesnių neperio
dinio Lietuvio žurnalisto numerių. Žinoma, tai gal 
išimtinai redaktorės (ir dabartinės sąjungos pirmi
ninkės) Rūtos Klevos Vidžiūnienės nuopelnas, 
tačiau vis dėlto vargu ar kitose vietovėse tokį 
darbą atlikti kas nors besugebėtų.

Tryliktasis Lietuvio žurnalisto numeris, kaip ir 
kiti Vakaruose išleistieji, pirmiausia krinta į akis 
savo skoninga išvaizda, modernišku (redaktorės 
padėjėjo Gintauto Ju’odgudžio) laužymu, atkrei
piant skaitytojo dėmesį autorių nuotraukomis, jų 
minčių pabraukimais stambesniu šriftu bei jų 
įrėmavimais. Leidinio turinys išsiskiria tematiniu ir 
kokybiniu įvairumu ir autorių, atstovaujančių visą 
gyvąją išeivijos periodiką, gausumu. Politinio 
spektro ar žurnalistinės patirties bei išminties 
skalėse jie čia svyruoja nuo Viliaus Bražėno iki 
Ritos Baltušytės, nuo Bronio Railos iki Gailės 
Radvenytės. Kraštutinę dešinę atstovaujančio ir
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paprastai tos krypties polemika užsiiminėjančio 
Viliaus Bražėno šį kartą daugiau informacinis 
straipsnis „Su lietuviška žagre Amerikos dirvo
nuose“, kuriame jis pasakoja apie savo patirtį kelyje 
į Lee Constitution („16 puslapių tabloido formos 
savaitraštis išeinąs su tarp 20 ir 30 tūkstančių 
egzempliorių“) redaktorių ar sėdint jo kėdėje ir 
yra vienas iš leidinio geriausių. Įdomią asmenišką 
patirtimi ir naudingos informacijos gausa panašiai 
išsiskiria ir K. Barono straipsnis „Geopolitinis 
analfabetizmas“, kai didžioji dauguma kitų gana 
toli nuo jų atsilieka pergromuluodami seniai 
visiems žinomus dalykus, pradedant „nuo Adomo 
ir Ievos“, kas žurnalistams skirtame leidinyje dar 
ryškiau padvelkia primityvizmu . . . Nežiūrint to, 
manyčiau, jog ir jie labai tiksliai atspindi bendrąjį 
šiandieninį išeiviškosios žurnalistikos lygį ar stovį 
ir vien jau tuo, su viena kita išimtimi, save 
pateisina.

Kur tos išimtys? Jeigu, pavyzdžiui, J.V. 
Sūduvo straipsnis „ Krikščionybė ir Lietuva“, kad 
ir niekur tos krikščionybės su spauda nesurišantis, 
spausdintinas vien dėl paties sukaktuvinio fakto, 
sunkiau būtų tokį pagrindą rasti Izoldos L 
Poželaitės-Davis straipsniui „Australijos aborigenų 
tradicinio meno paskirtis“ ar (tikriausiai irgi jos 
atsiųstiems) lituanistinius kursus Australijoj bebai
giančių mokinių rašinėliams. Nesunku atspėti, kad 
redaktorė, net ir savo įžanginiame iškėlusi jaunųjų 
bendradarbių pritraukimo svarbumą, šių rašinių 
atspausdinimu kaip tik to praktiškai ir siekė, 
tačiau vis dėlto tiksliau būtų buvę juos nukreipti į 
kitą, ne vien paskirtimi ar turiniu, bet ir verte 
jiems tinkamesnį leidinį.

Jaunesniųjų pritraukimo nuolat sąmoningai 
siekia ir „rezistencinės minties ir politikos žurna
las“ Į laisvę, š.m. rugsėjo numerį su pelnytu pa
sididžiavimu papuošęs stambią šimtinę, išreiškian
čia šiame krašte atsikėlus (nuo 1953 m. galo) 
išleistų sąsiuvinių skaičių. Reikia tik džiaugtis, kad 
bent šiame numeryje žurnalui tai gana gerai sekasi, 
ką rodo ne tik autorių nuotraukomis ir trumpomis 
jų biografijomis pailiustruoti jaunesnės kartos 
autorių—Gintės Damušytės, Lauryno A. Vismano, 
Gailės Radvenytės ir Pauliaus Viskantos—darbai, 
bet ir faktas, kad pats ilgiausias pirmosios 
straipsnis „Kas daroma ir kas darytina Lietuvai?“, 
mano nuomone, yra pats geriausias, pagrįstas tiek 
autorės patirtimi, tiek šiandieninės šio krašto 
aplinkos pažinimu, svarus konstruktyviomis išva
domis ir gerai išmąstytais konkrečiais, praktiškais 
pasiūlymais.

Neeiline šimtanumerine proga kai kurie 
buvusieji redaktoriai prašomi pasisakyti „apie 
žurnalo nueito kelio prasmingumą bei ateities 
uždavinius“. Pilnai suprantama, kad visi jie kalba 
pakiliai, kartais kiek stipriau pasiplodami per petį 
(Leonardas Valiukas), tačiau nevengdami parodyti 
pagrįsto susirūpinimo (Vacys Rociūnas, Vytautas 
Vardys, Anatolijus Kairys) ar net kritiškumo (Alė 
Rūta). Progą pasiliaupsinimui geriausiai išnaudoja 
Juozas Kojelis, kurio ilgiausią, tuščiavidurio 
pasipūtimo pilną kelių puslapių pasisakymą 
skaitant nejučiomis prisiminė toji baloje atsispin
dinčiu savo paveikslu besipuikuojančio kiškio dai
nelė:

Ar iš balos tas gražumas
Mano prigimimo:
Akys plačios, ausys stačios, 
Dantys — kaip vargonai. . .

J. Kojelis nuolat pabrėžia, kad šis „žurnalas 
niekur nesuklupo“, visur „išlaikė atvirą žvilgsnį“ 
(pabraukta autoriaus), „išmintingai sprendė ben

dravimo su Lietuvos lietuviais klausimą“, „nesiizo- 
liavo nuo tautos“, „nepataikavo išeivijos kairei nei 
dešinei ir buvo rakštis a.a. Naujienoms ir dar 
gyviems Akiračiams“ (pabraukta cituojant). Pasta
rasis tvirtinimas, atrodo, J. Kojeliui ir yra pats 
svarbiausias, nes, besistengdamas įrodyti oponentų 
niekingumą, jis juos visus sugrūda į vieną maišą, 
ne kartą menamai operuodamas jų mintimis, 
kurios, išjungtos iš konteksto, savaip pergromuliuo- 
tos, sujauktos ir parodytos kitoniškoje šviesoje, 
bent paviršutinišku požiūriu jo norimam tikslui 
neblogai pasitarnauja . . .

Niekam, manau šiandien nebekyla abejonių, 
kad Į laisvę žurnalas susikūrė gana ryškų savo 
veidą ir išeiviškos periodikos forume įsitvirtino 
gal net pirmaujančioje vietoje. Pasiaukštinimai 
kitų nužeminimo sąskaiton čia tikrai nereikalingi, 
o su dogais buldogais erzintis geriau pritiktų 
palikti spygliams ir dygliams . . .

A.T. Antanaitis

ir taip, 
ir ne

IR MES ARIAME
Pastaruoju metu, skaitant mūsų spaudą ir klausan
tis radijo valandėlių, atrodo, kad mus apsėdo 
didelis euforijos jausmas. Popiežius su mumis 
kalbasi lietuviškai, nors dar kol kas Vilniaus 
arkivyskupijos ir neišjungia iš Lenkijos bažnytinės 
provincijos. Prez. Reaganas žada paramą viso
kiems laisvės kovotojams, nors dar Karolį Linną ir 
atiduoda į tarybinės Estijos rankas. Apie mus rašo 
ne tik didžioji Vašingtono ir New Yorko spauda, 
bet ir Orange County ir Topeka, Kansas, laik
raščiai. Ir, žinoma, ką toji spauda rašo, yra šventų 
švenčiausia teisybė, nors dar taip neseniai tą 
spaudą laikėme visiškai apsėsta raudonųjų liberalų 
ir beveik parsidavusią Maskvai. Jeigu seniau tik iš 
kokio televizijos evangelisto ar birčininkų išgirsda
vome kokia mums širdį kutenančią mintį, tai 
dabar jau ir didieji komentatoriai nevengia aštraus 
antisovietinio ir antikomunistinio žodžio. Dar tik 
reikėtų patvarkyti vieną kitą senatorių ir kongres- 
maną, ypač tuos, kurie dar drįsta kritikuoti 
didžiausius mūsų patriotus. Be abejo, ir juos bus 
galima patvarkyti, tik reikia įsirengti savo prie
menę (lobby) prie Kongreso ir Baltųjų rūmų. Tai 
kas kad ji kaštuos milijonus. Jeigu žydai gali, 
kodėl mes ne? Na ir, žinoma, šeštadieninių 
mokyklų vaikus reikėtų mokyti ne Lietuvos 
geografijos ir istorijos, bet kaip rašyti gražia anglų 
kalba laiškus tiems senatoriams ir kongresmanams.

Visa ta euforija ne be pagrindo. Amerikos 
politika pasisuko beveik visu 360 laipsnių. Iš kur 
tie visi gražūs žodžiai, kuriuos seniau girdėdavai 
tik kokiame Lemonto piknike? Kodėl ir Gorbačio
vas ėmė kalbėti apie „glasnost“ bei „perestroiką“? 
Kodėl Klaipėdos burmistras ne tik grąžina katali
kų bendruomenei nebaigtą statyti šventovę, bet ir 
pasižada ją užbaigti? Kodėl Vilniaus, Rygos ir 
Talino žmonės išdrįsta eiti į gatves ir demonstruoti 
prieš Hitlerio-Stalino paktą, nors, po teisybės, 
tada, kai tas paktas buvo pasirašytas, daug kas iš 
mūsų džiaugėmės, kad Vilniaus išvadavimo valan
da pagaliau atėjo.

Vyksta ir daugiau nuostabių dalykų. Beveik 
visa Lietuvos spauda reikalauja tiesos ir teisybės. 
Pergalė sftelbia pilną Vinco Kudirkos „Viršininkų“

akiračiai nr. 10 (194)
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SKILTYS

tekstą. Pageidaujama leisti Dobilo Blūdą, spausdi
namos novelės apie Stalino žiaurumus ir 1.1. 
Žinoma, mums ne taip svarbu, ką rašo Lietuvos 
spauda, kuri ir tiesos reikalaudama meluoja ir 
kurios dažniausiai mes neskaitome, nes ir neturime 
laiko skaityti. Juk tiek daug apie mus rašo 
Amerikos spauda; tik paspėk ją perskaityti ir visą 
teisybę sužinosi.

Kaip ten bebūtų, vyksta įdomūs dalykai. 
Kodėl? Kieno čia nuopelnas? Kas dėl to kaltas? 
Čia ir ateina į galvą ana pasakėčia apie uodą, 
kuris sėdėdamas ant jaučio rago, išdidžiai, lyg 
koks feodalas, porina: Ir mes ariame. Be abejo, 
įkyrus jo zvimbimas gal ir paspartina jaučio 
žingsnį, tačiau jis pats vienas paliktas ne daug

VILNIAUS JAUNIMO TEATRAS
ATVYKSTA Į ČIKAGĄ

Šių metų rugsėjo 30 d., Sara Lee bendrovės 
patalpose Čikagoje įvyko spaudos konferencija, 
kurioje spaudos atstovams buvo pranešta apie 
1988-tų metų pavasarį Čikagoje rengiamą Tarptau
tinį teatro festivalį. Šis festivalis bus antras tokio 
pobūdžio renginys. Pirmasis festivalis įvyko 1986- 
ais metais.

Į antrąjį Tarptautinį teatro festivalį kviečiami 
pasaulyje pagarsėję teatriniai vienetai, jų tarpe 
„Anglų Šekspyro Kompanija“ iš Didžiosios Brita
nijos, „Campagnie Patrice Bigei/La Rumeur“ iš 
Prancūzijos, „Eis Comediants“ iš Ispanijos, „Pat 
Van Hemelrijek“ iš Belgijos, „Barry McGovern“ iš 
Airijos, „Corbone“ iš Kandos ir kiti teatrai. 
Festivalis truks nuo balandžio 25 iki gegužės 29 
dienos. Žiūrovams bus pateikta devyniolika pasta
tymų, jų tarpe keturios premjeros. Spektakliai 
vyks devyniuose Čikagos teatruose. Šis renginys 
kainuos 2.4 milijonų dolerių. Pinigai bus sukelti iš 
privačių aukų. Aukotojai daugumoje privačios 
bendrovės (kaip Sara Lee), fundacijos, valdžios 
agentūros ir individai. Iki rugsėjo mėnesio pra
džios jau sutelkta netoli pusės reikiamos sumos.

Festivalio meno direktoriai Jane ir Bernard 
Sahlins’ai pernai apkeliavo beveik visą pasaulį 
ieškodami tinkamų festivaliui teatrų. Ne visos 

Vilniaus Jaunimo teatras. Scena iš spektaklio ,, Pirosmani, Pirosmani

dirvonų teišplėštų. Ir dėl to Amerikos politikos 
pasikeitimo tikriausiai kalti ne šeštadieninukų 
laiškai, ne visokie rezoliucijų komitetai ir ne toji 
išsvajota priemenė (lobby) prie Baltojo namo. 
Greičiausiai dėl to kaltas Hanibalas prie Romos 
vartų. Pirma pasirodė Ortega ir sandinistos 
Managvoje, o tik po to prez. Reaganas Vašingtonę 
su savo antisovietizmu. Kažin kas pasidarytų, jeigu 
vieną gražią dieną į Nikaragvą vėl sugrįžtų 
Amerikai drauginga (,,demokratinė“) valdžia? 
Greičiausiai Amerika vėl sugrįžtų į nuolaidžiavimo 
politiką. Užtat kol kas ilgiausių metų Ortegai ir jo 
sandinistams!

Vincas Trumpa

išgarsintos teatrinės trupės išlaikė egzaminą, 
stebint jų spektaklius iš arti. Jane Sahlins žodžiais 
tariant, „atrenkant teatrinius vienetus Čikagos 
festivaliui, teko pamatyti daug šlamšto“.

Šalia spektaklių, festivalio metu Čikagoje dar 
vyks įvairūs teatriniai seminarai, susitikimai su 
svečiais režisieriais bei aktoriais; diskusijų grupės 
aptars statomus spektaklius ir 1.1. Šių renginių 
tikslas, rengėjų žodžiais, „įgalinti amerikiečius 
teatralus pasidalinti nuomonėmis teatriniais klausi
mais su savo kolegomis iš kitų kraštų ir pasisemti 
žinių iš to, kas šiuo metu daroma geriausiuose 
pasaulio teatruose“.

Mums, lietuviams, antrasis Čikagos Tarptauti
nis teatro festivalis įdomus dar ir dėl to, kad į jį 
pakviestas Vilniaus Jaunimo teatras, spaudos 
konferencijoje vadinamas Lietuvos Valstybiniu 
teatru. Vilniečiai į Čikagą atvyks iš Houstono 
(Texas valst.), kur jie prieš tai vaidins kviečiami 
Houstono Alley teatro, abiejų teatrų pasikeitimo 
pagrindu (Alley teatras vaidins Vilniuje). Čika
goje Jaunimo teatras statys A. Čechovo „Dėdę 
Vanią“, šiais metais laimėjusį geriausio teatrinio 
pastatymo SSSR premiją, prilygstančią Amerikos 
Tony žymeniui, ir V. Korostyliovo „Pirosmani, 
Pirosmani . . . “ apie gruzinų tautos menininko 
gyvenimą. Šiuos pastatymus Čikagos festivaliui 

atrinko I. ir B. Sahlins’ai, šių metų vasaros 
pradžioje lankęsi Vilniuje, kur matė eilę Jaunimo 
teatro spektaklių. Abu spektakliai Čikagoje bus 
statomi lietuvių kalba su angliškų vertimų už
rašais, kaip kad daroma pvz., Čikagos Lyric 
operos pastatymuose. Jaunimo teatro spektakliai 
vyks Čikagos Royal George teatre, 1641 North 
Halsted st.

Spaudos konferencijoje dalinamuose spausdi- 
niuose jaunimiečiai pristatomi sekančiais žymaus 
amerikiečių dramaturgo Arthur Millerio žodžiais: 
„Lietuvos teatras Vilniuje yra vienas iš geriausių 
teatrų, kuriuos aš bet kada esu matęs“. Žurnalis
tams pateiktoje informacijoje dar sakoma, kad 
Jaunimo teatras interpretuoja naujas pjeses ir 
klasikus stulbinančiu vizualiniu ir dramatiniu 
efektu. Išeivijos lietuviai, matę jaunimiečius dir
bant Vilniuje, gali tik patvirtinti festivalio rengėjų 
komplimentus. 1988 metų gegužės mėnesį čika- 
giečiai lietuviai, didžiausio lietuvių telkinio už 
Lietuvos ribų nariai, turės retą progą pamatyti 
vieną iš geriausių pasaulio teatrų, kuris kartu yra 
ir lietuvių teatras. Neturėtume tos progos praleisti. 
Būtų gerai, kad bent simboline auka Čikagos 
Tarptautinio teatrų festivalio užmojį—atvežti 
Vilniaus Jaunimo teatrą į Čikagą—paremtų ir 
Lietuvių Fondas.

l.m.

DEŠINĖ NEŽINO KĄ 
DARO KAIRĖ

Draugo (1987 m., nr. 203) pirmajame 
puslapyje patalpintas didžiulis pranešimas apie 
Vilniaus Jaunimo teatrą: pasiremiant Christian 
Science Monitor žiniomis, pasakojama apie 
tai, kokio didelio pasisekimo Jaunimo teatras 
susilaukė Maskvoje, koks nuostabus Nek
rošiaus pastatymas, kaip maskviečiai pro 
policijos barjerus veržiasi pamatyti lietuvių 
teatro spektaklius, kad amerikiečių dramatur
gas Arthur Milleris išgyręs Jaunimo teatrą ir 
1.1. Viskas būtų labai gerai, jei tik Draugo 
pirmojo puslapio redaktoriai nebūtų užmiršę 
paminėti, kad . . . kitų metų pavasarį tas pats 
Jaunimo teatras atvažiuoja į Čikagą dalyvauti 
Tarptautiniame teatro festivalyje. Nemanome, 
kad šis praleidimas padarytas tyčia, nes kokia 
gi būtų prasmė viena puse burnos Jaunimo 
teatrą liaupsinti, o kitą laikyti užčiauptą ir 
nieko nesakyti apie jo pasirodymą Čikagoje. 
Kaltas šiuo atveju emigrantinis bukumas: 
domimasi tik tuo, kas panosėj, iš įpročio 
bėgama iš paskos didžiųjų pasaulio laikraščių 
bei tarptautinių žinių biurų ir aklai gromuliuo
jama, kas ten parašyta. Nepaslaptis, kad kai 
Čikagos festivalio rengėjai pranešė Draugo 
redaktoriams apie Jaunimo teatro atvykimą ir 
pasiūlė jiems dalyvauti festivalio spaudos 
konferencijoje, rengėjams tada buvo atsakyta, 
jog Draugas tokiais dalykais nesidomi. Kaip gi 
domėsiesi, jeigu paties galva neišneša, o 
Christian Science Monitor ir The New York 
Times apie tai dar nieko nerašo. Tačiau 
būtume neteisūs bukumu kaltindami visą 
Draugą. Teatru iš Vilniaus nesidomėjo tik 
pirmasis Draugo puslapis, nes Draugo kultūri
nis priedas apie Jaunimo teatro atvykimą į 
Čikagą pranešė savaitę prieš pasirodant žiniai 
pirmajame puslapyje. Bėda tik, kad Draugo 
pirmojo puslapio redaktoriai Draugo kultūri
nio priedo neskaito.

1987 m. lapkričio mėn.
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RELIGIJA

krikščionybė
Lietuvoje — 600

Kokia krikščionybės ateitis Lietuvoje? 
Kovingojo ateizmo ir sekuliarizacijos 
grėsmė. Ar galima lietuviuose tautinė 
bažnyčia?

Į „AKIRAČIŲ“ ANKETOS 
KLAUSIMUS ATSAKO 

A. GURECKAS

Algimantas Gureckas — teisininkas, ekono
mistas dirba JA V Vyriausioje pašto valdyboje; 
gyvena Connecticut’o valstijoje. Lietuviuose A. 
Gureckas dalyvauja PLB veikloje, yra vienas 
Santaros-Šviesos steigėjų.

Ką krikščionybė Lietuvai davė gero ir 
blogo?

Krikščionybė pakeitė gal ir labai savitą ir 
įdomią, tačiau bent aukštesniųjų tautos sluoksnių 
jau nebepatenkinančią senąją lietuvių religiją. Ji 
atnešė monoteizmą, visų žmonių brolybės ir meilės 
visiems, net ir priešams, idėjas. Tuo ji pakėlė 
lietuvių tautą į aukštesnį religinį bei moralinį lygį.

Antrojo pasaulinio karo metu, kai per Lietuvą 
riedėjo viena okupacija po kitos, krikščionybė 
apvaldė keršto jausmus; jo prasiveržimai liko 
ribotais reiškiniais, kurie neišsiplėtė į masinius 
atsiskaitymus. Kad ir po įsipykusios, bukaprotiš
kos vokiečių okupacijos, krikščioniškos dvasios 
vedami lietuviai gelbėjo sovietų dirbtinu badu 
naikinamus Rytprūsių gyventojus ir vokiečių karo 
belaisvius. Tai lietuvių tautai teikia daugiau 
garbės, negu koks laimėtas mūšis ar karas.

Kristaus paskelbtoji geroji naujiena nešė gėrį. 
Jokio blogio ji negalėjo atnešti ir neatnešė. Deja, 
krikščioniškoji katalikų bažnyčia, kaip organizacija 
ir institucija, lietuvių tautai atnešė ne tik gėrio, bet 
padarė ir daug žalos: Jos vienuolių ordinas 
išnaikino mums giminingą prūsų tautą. Paaiškini
mai apie skirtingą viduramžių galvoseną tautžudy- 
bės negali pateisinti. Net ir viduramžiais tai buvo 
retas reiškinys. Lietuvių tauta prūsų likimo išvengė 
priimdama krikštą iš lenkų. Tai atnešė Lietuvai jos 
valstybinės nepriklausomybės praradimą, panieką 
lietuvių kalbai ir lietuviškos kultūros pradams, 
planingą ir atkaklų, šimtmečiais trukusį lenkinimą 
dėl kurio arti pusės lietuvių išvirto lenkais ar 
gudais, o lietuvių tauta rytuose ir pietuose prarado 
apie trečdalį visų savo žemių.

Be reikalo dabar stengiamasi kaltę suversti 
mūsų didikams ir bajorams. Jie, tiesa, greit ir 
lengvai priėmė lenkų kalbą ir kultūrą, bet savo 
valstiečių jie nelenkino, nes bajorams nerūpėjo 
kaip kalba jų baudžiauninkai. Iš tikro jiems atrodė 
net geriau, kad jie savo kalba skiriasi nuo 
žemesniojo luomo. Tuo tarpu lenkai ar sulenkėję 
dvasininkai savo didelę įtaką panaudojo ne 
religinio, moralinio ar kultūrinio tikinčiųjų lygio 
kėlimui, bet jų vertimui lenkais.

Vakarų krikščionybė įjungė Lietuvą į judrią ir 
veržlią Vakarų Europos civilizaciją ir atitvėrė ją 
nuo Rytų Europos ar Islamo civilizacijų, kurios 
Lietuvos krikšto metu jau buvo sustingę ir pradėję 
smukti. Ji paveikiai apsaugojo lietuvių tautą nuo 
ištirpimo didelės ir veržlios rusų tautos tarpe.
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Tačiau katalikų bažnyčia Didžiojoj Lietuvoj mažai 
prisidėjo prie lietuviško rašto ir literatūros atsiradi
mo ar prie ankstyvo savitos lietuviškos kultūros 
išsivystymo. Jos įnašas toje srityje labai jau 
skurdus, ypač lyginant su lietuvių kultūrai daug 
davusia protestantų bažnyčia Mažojoj Lietuvoj.

Sunkiausia pateisinti lenkiškos katalikų baž
nyčios apaštalavimą liaudžiai nesuprantama lenkų 
kalba. Tuo būdu lenkų dvasininkai atsisakė savo 
misijos ir vietoj religinio bei moralinio auklėjimo 
ėmėsi brukti lenkų kalbą. Laikotarpyje prieš 
reformaciją vokiečių kunigai Prūsuose bent vertė
jus pasitelkdavo, bet lenkų dvasininkams net ir tai 
atrodė nereikalinga.

Palaimintasis arkivyskupas Jurgis Matulaitis 
savo dienyne rašė: „Iš tikrųjų, matyt, seniau šioje 
(Vilniaus) vyskupijoje, ganytojams ne tiek rūpėjo 
žmonių išganymas, kiek lenkų kalbos mokymas. Iš 
daugelio žmonių girdėjau, kad čia seniau į lietuvių 
parapijas būdavo skiriami nė žodžio lietuviškai 
nemoką kunigai. Ir ilgus metus ten klebonaudami, 
visai nesirūpino bent kiek pramokti lietuviškai“. 
(Diaria 179-80, cituota iš dr. Antano Kučo, 
Arkivyskupas Jurgis Matulaitis Matulevičius, p. 
271). Tokio apaštalavimo pasėkas matome Vil
niaus apylinkėse ir Gudijai priskirtoje Rytų 
Lietuvoj, kur sulenkėję ar sugudėję to krašto 
gyventojai nusmuko į pasigailėtinai primityvų 
religinį, tautinį ir kultūrinį lygį.

Kontrareformacijos metu bažnytiniai vizitato
riai ir jėzuitai informavo Romos kuriją apie lenkų 
apaštalavimą lietuviams nesuprantama kalba. 
Vėliau, jau tautinio atgimimo metais, lietuvių 
kunigai ir veikėjai pakartotinai kreipėsi į kuriją dėl 
religijos piktnaudojimo lenkiškojo nacionalizmo 
tikslams, bet Roma lenkų niekad nesudraudė. Gal 
tik Jurgio Matulaičio paskyrimas Vilniaus vyskupu 
turėjo tikslą sustabdyti bažnyčios piktnaudojimą, 
tačiau jo vietoj paskyrus Romualdą Jalbrzykowskj 
viskas vėl grįžo į senas vėžes.

Nemažai kaltės tenka ir mūsų valdovams 
Jogailai, Vytautui Didžiajam, Kazimierui ir ki
tiems. Kai kurie valdovai ir didikai, statydami 
naujas bažnyčias, reikalavo, kad klebonai mokėtų 
lietuviškai. Tai rodo, jog jie matė kas darosi ir 
vistiek tuo rūpinosi. Jiems, tačiau, trūko pasiryži
mo išreikalauti, kad tikėjimas būtų mokomas ir 
skleidžiamas žmonėms suprantama kalba.

Pagaliau kaltas ir tautos nuolankumas tikėji
mo vardu vykdomam svetimos kalbos, kultūros ir 
tautybės brukimui. Nežiūrint panašaus, šimt
mečiais trukusio spaudimo, kietesnio sprando 
žemaičiai lenkų kalbos nepriėmė ir liko kuo esą. 
Net didelė dauguma žemaičių bajorų lenkais 
neišvirto, o lenkų kalbos bei kultūros greit 
nusikratė. Visoj Žemaičių žemėj per 1923 m. 
gyventojų surašymą lenkais užsirašė tik 3900 
asmenų, taigi tik 0,7% visų gyventojų. O Že
maičiuose bajorų buvo bent 8-9%. Nepaklusę 
lenkiškiems dvasininkams, žemaičiai nepasidarė ne 
kiek menkesni krikščionys, priešingai jie liko daug 
tvirtesni ir sąmoningesni savo tikėjime negu Rytų 
Lietuvos gyventojai, kurie savo ganytojų spaudžia
mi priėmė lenkų ar gudų kalbą.

Kaip rodo patirtis su Lietuvai krikštą nešu
siais vokiečiais ir lenkais, lietuviai atsparesni 
prievartai, negu jėgos nenaudojančiam, taikingam 
spaudimui, todėl ir dabar inertiška sekuliarizacija 
yra žymiai paveikesnė, negu kovingas ateizmas.

Prie lietuvių tautos sekuliarizacijos daug 
prisideda jausmas, kad esame podukra katalikiškų 
tautų šeimoje, kad bažnyčia nesiekia teisingų ar 
bent balansuotų, kompromisinių sprendimų, bet 
pataikauja lenkams, o lietuvių tautos interesus 
ignoruoja. Tik dabar, prie lenko popiežiaus, ši 
padėtis pagerėjo.

Tačiau lengva kaltint lenkus ir bažnyčią, bet 
būtų daug naudingiau pažvelgti kiek mes patys 
kalti, kad nesugebame savo teisių apginti. Tai 
nereiškia, kad turėtume sekti lenkais ir universalią 
krikščionybę išversti į savo tautinę religiją. 
Krikščionybės suplakimas su lietuviškumu vargiai 
įmanomas, nes jis kirstųsi su lietuvių branginamo
mis vertybėmis ir su mūsų polinkiu greičiau į 
universalizmą negu nacionalizmą.

Siekiant apginti lietuvių tautos teises, sunkiau
sia mums patiems išskirti įvairius bažnyčios 
aspektus—religinį, politinį, kultūrinį. Kai kalbame 
apie bažnyčios lietuvių tautai atneštą žalą, apie 
prūsų išnaikinimą, religijos piktnaudojimą lietuvių 
lenkinimui, mūsų dvasininkai skuba priminti, jog 
tais atvejais bažnyčia reiškėsi kaip žmogiška 
institucija su žmogiškomis silpnybėmis bei klaido
mis, veikiama savo laiko dvasios ir aplinkos, kad 
nedera iš jos daugiau reikalauti ar ją teisti pagal 
aukštesnius standartus negu tų laikų pasaulietiškas 
institucijas. Tačiau kai tautos teisės pažeidžiamos 
dabar, staiga tie patys dvasininkai tampa besąlygi
niais bažnyčios gynėjais. O kas prieš jos ar jos 
vardu padarytus sprendimus gina lietuvių tautos 
teises ar tautos gyvybinius interesus, laikomas 
bažnyčios, o greičiausia ir tikėjimo priešu. Antai 
1925 m. Šventajam Sostui konkordatu pripažinus 
Lenkijai Vilnių, krikščionių demokratų vadovauja
mos Lietuvos vyriausybės protestai ir studentų 
ateitininkų demonstracijos prieš popiežių dabar 
bažnyčios hierarchijai artimų ideologų bei veikėjų 
laikomi kuone šventvagyste ar bent apgailėtinu 
pasimetimu.

Tokiose aplinkybėse ne tik nėra pagrindo 
laukti ar bijoti religijos suplakimo su tautiškumu, 
bet geriau susirūpinti kaip pašalinti ar bent 
sušvelninti nuo krikšto besitęsiančią įtampą tarp 
bažnyčios veiklos Lietuvoje ir lietuvių tautos teisių 
bei gyvybinių jos interesų. Tiesa, dabar Lietuvoj 
tos įtampos beveik nesijaučia, nes ją pridengia 
bažnyčią ir tautą slegianti priespauda. Betgi tos 
įtampos priežastys tebėra neišspręstos, tad pries
paudai kada nors dingus, ji gali ir vėl pasireikšti, 
gal dar net aštriau negu laisvės metais.

Kad ši problema nėra neišsprendžiama, rodo 
reikšmingos lietuvių religinio ir tautinio gyvenimo 
asmenybės, kurios tuos du pradus savo gyvenime 
ir veikloje darniai suderino. Šalia kunigų Maironio 
ir Tumo-Vaižganto šiuo atžvilgiu itin ryškūs du 
arkivyskupai—Pranciškus Karevičius ir tikėjimo 
kankinys Mečislovas Reinys. Jie sugebėjo dirbti 
tautos ir bažnyčios labui, nepaniekindami nė 
vienos iš jų ir išlikdami ištikimais joms abiems.

akiračiai nr. 10 (194)
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Į „AKIRAČIŲ“ ANKETOS 
KLAUSIMUS ATSAKO

F. JUCEVIČIUS
• •• • . ' * f • ,■ ■, ,> <

• . . r •
Kun. F. Jucevičius yra kelių knygų autorius, 

buvęs šv. Kazimiero lietuvių katalikų parapijos 
Montrealyje klebonas. Šiuo metu gyvena Quebec ’o 
provincijoje Kanadoje ir dirba prancūzų parapi-
• • *joje.

Kodėl pagonybė taip ilgai išsilaikė Lietu
voje?

Krikščionybės įvedimas Lietuvon vėlinosi dėl 
įvairių priežasčių—geografinių, kultūrinių, politi
nių. Nepaslaptis, kad lietuviškosios gentys gyveno 
Europos pačiame užkampyje, toli už Romos 
imperijos įtakos sferos, o tai kliudė pastovesnių 
ryšių palaikymą su tolimesniais ir net artimesniais 
kaimynais. Nesantykiavimas su kitais kraštais 
atsiliepė į jų kultūrinį gyvenimą. Jos negalėjo 
žinoti, kas vyksta kitur, nei kas yra krikščionybė. 
Kai lietuvių gentys susidūrė pagaliau su ja, tai ji 
buvo jau skelbiama „kardu ir kalaviju“. Iš viso, 
krikščionybė buvo tuomet jau gerokai supolitinta. 
Tai ne vargšų žvejų, o galingų popiežių, kaip 
Inocentas III, krikščionybė. Tokia krikščionybė 
negalėjo daryti įspūdžio Lietuvos valdovams. Net 
tokie krikščionys, kaip Dantė, piktinosi supolitinta 
krikščionybe.

Kokius periodus išskiriate lietuvių tautos ir 
krikščionybės santykių istorijoje?

Lietuvių tautos santykiuose su Katalikų 
Bažnyčia lemtingas posūkis įvyko su nepriklauso
mybės atgavimu. Iki 1918 metų per Bažnyčią 
lietuviai buvo lenkinami. Todėl minėdami krikščio
nybės įvedimą šiais metais, mes kartu minime 
lietuvių tautos lenkinimo šešių šimtų metų sukaktį.

Ką krikščionybė Lietuvai davė gero ir 
blogo?

Krikščionybė pasirodė istorijos scenoje su 
nauja pasaulio vizija, savita žmogaus samprata ir 
nelauktu atsakymu į žmogaus mirtingumo klausi
mą. Tai svarus įnašas į žmonijos dvasinį aruodą, o 
taip pat ir į lietuvių gyvenimą. Tačiau čia reikia 
padaryti vieną svarbią pastabą: lenkų atneštoji 
krikščionybė buvo bajorų ir dvarininkų krikščiony
bė. Dvasiškija priklausė turtingųjų klasei, ir 
jaunuolis, kuris negalėjo įrodyti savo bajorystės, 
negalėjo tapti kunigu. Bajorų krikščionybė nebuvo 
Galilėjos žvejų krikščionybė. Ji atmetė ar ignoravo 
ne tik evangelinę dvasią, bet ir jos esminius 
principus. Apskritai, nuo pat pradžios krikščiony
bė Lietuvoje sirgo „pasaulio“ bei „žemės“ liga. Tai 
liudija M. Valančiaus minimi faktai Žemaičių 
Vyskupystėje, parapijiniai dvarai ir ūkiai. Savaime 
aišku, sužeminta krikščionybė negalėjo atlikti savo 
pagrindinės misijos ir tai buvo labai neigiamas 
reiškinys Lietuvos religiniame gyvenime.

1987 m. lapkričio mėn.
t

Kokia šiandieninės krikščionybės reikšmė 
lietuvių gyvenime? Kaip ji atsispindi 
tikinčiųjų ir netikinčiųjų santykiuose?

Kalbėti apie religijos bei Bažnyčios reikšmę 
lietuviams šiandien sunku. Visų pirma yra Lietuva 
ir yra išeivija. Man atrodo, kad vienur ir kitur 
religijos vaidmuo nėra reikšmingas. Tačiau palik
siu nuošaliai Lietuvą, nes kaip ten yra, nežinau. 
Išeivijoje, ypač JĄV ir Kanadoje, katalikybės 
reikšmė apsiriboja parapijomis. Principe jos turėtų 
būti tautinio susibūrimo bei religinio gyvenimo 
židiniai. Ar šiuo principu vadovaujasi lietuviškos 
parapijos JAV, irgi nežinau. Kanadoje jos yra dar 
savos rūšies beveik pensininkų klubai. Už Lietuvos 
gimusieji karta yra nuo jų beveik visai atsitolinusi. 
Kiek tokioje parapijinėje aplinkoje yra autentiško 
religinio gyvenimo, žino tik vienas Dievas. Tačiau 
tikra, kad čia yra dar daug rinkliavų, arbatėlių, 
renginių ir vis naujų fondų. Žinoma, jos negali 
susilyginti su „evangelinėmis“ bažnyčiomis JAV, 
bet vis dėlto jos rodo šia kryptimi rimtų pastangų. 
Turint visa tai prieš akis, ar verta kalbėti apie 
krikščionių ir netikinčiųjų santykius ar bendravi
mą?

Kokia krikščionybės ateitis Lietuvoje? Kovingojo 
ateizmo ir sekuliarizacijos grėsmė. Ar galima 
lietuviuose tautinė bažnyčia?

Formuluojant paskutinį atsakymą, man prisi
mena anglų poeto teiginys, kad joks žmogus nėra 
sala. Nei jokia tauta nėra sala. Ji yra kontinento 
dalis. O tame kontinente vyksta šiandien milžiniški 
pakitimai. Iš tiesų, žmonija pergyvena vieną iš 
didžiausių dvasinių perversmų. Ir lengva suprasti 
kodėl: XX amžiuje ji padarė tokį šuolį, jog sunku 
rasti ką nors panašaus jos šešių tūkstančių metų 
civilizacijos istorijoje. Tai negalėjo likti be 
pasėkų—visi senieji mitai ir institucijos yra 
sukrėstos iki pagrindų ir krikščionybė bei Katalikų 
Bažnyčia nėra išimtis. Nuo Konstantino Didžiojo 
laikų, bet ypač nuo tada, kai ji buvo pripažinta 
valstybine religija (380 m.), krikščionybė tapo 
politine galia. Viduramžiais ši galia pasiekė zenitą, 
bet po reformacijos ir Prancūzų Revoliucijos 
palaipsniui, bet drastiškai ji mažėjo. Šiandien šios 
galios tebėra tik šešėlis. Katalikų Bažnyčia dar yra 
finansinė galia, bet kiek ilgai?

Atrodo, kad šios anketos autoriai mano, kad 
ateizmas ir sekuliarizacija yra krikščionybei grėsmė. 
Iš tikrųjų gal yra kitaip. Patys didžiausi pavojai 
ateina jai ne iš išorės, o iš vidaus. Niekas taip 
akipėšiškai neajsisuko prieš ją, kaip kai kurios jos 
skelbtosios doktrinos, bet ypač Šv. Raštas. Ką turiu 
mintyje, pailiustruosiu sekančiu pavyzdžiu. Išstudi
javęs protestantų ir katalikų biblistų paskutinius 
darbus, vienas vokietis iškėlė, nebe tam tikros 
ironijos, šį klausimą: „Kokia teise krikščioniškosios 
bažnyčios skelbia Jėzų, kuris gal neegzistavo, 
doktrinas, kurių jis nemokė, visagalį, kuriuo savęs 
nelaikė, dieviškąją įsūnystę, kurią laikė negalima ir 
sau nerevendikavo?“ (Rudolf Augstein, Jėzus- 
Žmogaus Sūnus) O ką bekalbėti apie Senojo 
Testamento kritiką?

Mūsų amžius nėra gailestingas ir tautiniams 
mitams. Pagimdyta Prancūzų Revoliucijos ir Napo
leono karų, mitais išpuošta romantikų, tautos

RELIGIJA
L ?■ y s f *.e

kategorija sunkiai derinasi su ta tautos koncepcija, 
kurią diktuoja šiuolaikinė politinė filosofija ir 
globalinė geografija. .

Kiekvienu atveju, žmonija pradeda visai naują 
erą. Mūsų amžius demistifįkuoja ir depoetizuoja 
tautybę ir krikščionybę beveik mefistofelišku šyps
niu. Tai nereiškia, kad nebebus krikščionybės ir 
tautų. Tačiau kokia bus ateities krikščionybė ir kaip 
atrodys tautos, nežinau. Bet esu tikras, kad ateities 
neturi sukomercinta krikščionybė, ir tokios nereikia 
nei Dievui, nei žmonijai, nei lietuvių tautai. O kaip 
su tautybe? Ji turės alsuoti autentišku humanizmu, 
kuris paskirą žmogų laiko aukščiausia vertybe. 
Taipogi aišku, kad tautybės siejimas su religija 
reiškia vienos ir kitos deformavimą. Su bet kokia 
religine forma sutapatinta tautybė anksčiau ar vėliau 
išsigimsta į vienos ar kitos rūšies barbarizmą. <—>

IŠEIVIJA
SPAUDOS 

VEIDRODYJE
HUMORAS AR POLEMIKA?

Kai kurie mūsų laikraščiai yra įsivedę humoro 
skyrius. Tai sveikintinas reiškinys, nes gydytojai, 
įskaitant ir Alvudo viršininką dr. J. Adomavičių, 
nuo seno tvirtina, kad juoktis yra sveika.

Bet visa bėda ta, kad tie humoro skyriai 
kartais skelbia tokį keistą humorą, jog jis, turbūt, 
suprantamas tik patiems už jo pasislėpusiems 
redaktoriams.

Draugo „Spygliai ir Dygliai“ kartais tokį 
keistą humorą prirašo. Štai Draugo 193 numeryje 
(1987.X.3) „Spygliai ir Dygliai“ parašė tokį 
spaudos apžiūrėjimą:

AKIRAČIAI VARTELIUS 
JAU A TVĖRĖ

M. Drunga, lankydamasis Vilniuje, jų kultūri
ninkams pasiūlė:........ kad, pavyzdžiui, .Gimta
jame krašte’ (,Nemune’ ar kitur) pasirodytų 
straipsnis vieno mūsų pasiūlyta tema“. A. Čekuolis 
įsipareigojo: ,„ Gimtasis kraštas’ išspausdins bet 
kokį išeivių straipsnį, jeigu jame nebu 
įžeidinėjimų- . . . Kitų temų tabu nebus“.

Savo vartelius pirmiausia atkėlė Akiračiai. 
Rugsėjo numery įdėjo pasikalbėjimą su istorike 
Aldona Gaigalaite. Jai buvo leista pasakyti ir tokių 
teigimų, kokių Čekuolis neleistų, jei tie akmenėliai 
iš tos pusės būtų taikomi į jų daržą. Gaigalaitė 
tvirtina:........hitlerinės okupacijos metais Lietu
voje aukštesnioji katalikų bažnyčios dvasiškija 
atvirai garbino vokiškąjį fašizmą . . . Kai kurie 
dvasininkai netgi tiesiogiai dalyvavo komunistų, 
tarybinių aktyvistų ir žydų naikinime ar laimino šią 
antihumanišką akciją ..."

Kadangi Akiračiai tai nelaiko įžeidinėjimais, 
faktų iškraipymais ir netaiko tabu, tai, reikia 
manyti, dabar Akiračiai tuo pačiu atsilygins ir anai 
pusei, Gimtajam krašte ar kitur paskelbs nors mažą 
istorijos iškarpėlę, kaip pirmojo ir antrojo bolševik
mečio metu šimtai tūkstančių ,,liaudies priešų“ 
buvo kankinami, žudomi ir blaškomi po Sibiro 
sniegynus. Jei jau „kultūringai“ bendradarbiauti, 
tai telefonu kalbėti dviem laidais, ne vienu.

Poleminis straipsnelis geras, o praplėtus—būtų 
dar geresnis. Tikslas aiškus—norėta „įgelti“ Aki- 
račiams ir pasijuokti iš M. Drungos. Bet kur čia yra 
humoras?

Vyt. Gedrimas
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POLEMIKA

laiškai
„AKIRAČIUOSE“ MAŽAI KULTŪROS
Noriu pareikšti savo nusivylimą Jūsų mėn

raščiu. Maniau, kad tai bus kultūrinio pobūdžio 
leidinys, o dabar paskendote politikoje, gana 
piktoje polemikoje, gal net propagandoje.

Seniau rašiau Jums, kad man patinka Jūsų 
laisvo lietuviško žodžio žurnalas, ir Jūs teikėtės 
mano laišką atspausdinti. O kur ta laisvė dabar? 
Niekad nemačiau viename Jūsų numeryje tiek 
aiškiai tendencingų, vienapusiškų, straipsnių, kaip 
šiame rugsėjo mėn. nr. 8(192).

Žodžiu, viskas, kas galvojama, rašoma ar 
daroma išeivijoje yra blogai—tie neišmanėliai tik 
klaidina visuomenę. Tuo tarpu viskas, kas dedasi 
Lietuvoje, yra gerai, nežiūrint to, kad kai kurie 
tenykščiai išminčiai dar vis naudoja bolševikinį 
leksikoną (ir bjaurius epitetus, kaip „buržujai“, 
„kapitalistai“ ir, o Viešpatie! „klerikalai“). Apie 
Jūsų leidinio liniją lieka paklausti lotyniška fraze: 
Cui bono? (kieno naudai?). Pirmame psl. antraštė 
„Ir vėl mes bėgame iš paskos“ gal tinka ir Jums?

Niekad netikėjau viduramžių fraze: „Visi 
keliai veda į Romą“. Tuo labiau netikiu, kad 
„visi keliai veda į Maskvą“.

Jūsų skaitytoja
Hypatia Yčaitė-Petkus 

San Juan Capistrano, Kalifornija

R. Šileris

FRONTININ-

pastabas apie

Keli pažįstami priekaištavo, kad dabar Aki
račiuose per daug kultūros. Man irgi taip atrodo. 
Gal, susėdę, pagalvokite?

Frankfurt/M.

VOLDEMARININKAI DAR NE 
KAI

Didž. Gerb. pone Gedrimai,

Su jumoru perskaičiau Jūsų
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Seniūnų Tarybos 
suvažiavimą. Pirmiausia norėčiau Jus patikslinti, 
kad Sąjūdis nieko bendro su frontininkais neturi. 
Matyt, kas nors Jus suklaidino.

Sąjūdžio nariai savųjų tarpe viens kito „po
nais“ nesivadina. Lietuvių kalboj žodis bičiulis 
buvo naudojamas kreipiantis į artimą asmenį.

Nustebau, kad anglosaksai jau skaito lietuviš
ką spaudą ir apsirikę sutrumpintą žodį bičiulis gali 
suprasti, jog tai angliškas žodis „bitch“ ar kaž kas 
panašaus.

Esu baigus Toronto Universitetą, Bachelor of 
Library Science laipsniu. Skaitau angliškai, bet jų 
alfabete neužtikau niekur raidės „Č“.

Labai malonu, kad Tamsta taip nuodugniai 
skaitote Laisvąją Lietuvą, nes ten tikrai yra labai 
vertingų ir turiningų straipsnių.

Su pagarba 
n ~ A Angelė ČesnulienėParis, Ont.

Džiaugiuosi, kad Akiračiai įdėjo K. Almeno 
pasikalbėjimą su kun. prof. Rubšiu.

J. Strazdas
Toronto, Ont.

APIE KRIKŠČIONYBĘ
Kaip nusibodo skaityti spaudoje trafaretines 

svarstybas apie Krikščionybę Lietuvoje! Atsakymai 
į jūsų anketos klausimus kitokie—jie verčia 
susimąstyti ir pervertinti „žinomus“ įvykius. Staiga 
pajutau, kaip mažai nusimanau savo tautos 
istorijos raidoje. Iš visų iki dabar liepos mėn. 
numerį įskaičius, pasirodžiusių straipsnių bei 
pasisakymų iš „anos pusės“ (gerai, kad tam yra 
paskata ir kad jie telpa Jūsų laikraščio skiltyse), 
didžiausią įspūdį padarė K. Girniaus analizė. Jis 
nagrinėja Lietuvos krikštą ir šio krikšto pasekmes 
Europos istorijos rėmuose. Jis taip pat gilinasi į 
socialinę, politinę ir anų, bei vėlyvesnių laikų 
Lietuvos valstybingumo padėtį.

Malonu skaityti objektyviai, moksliniai išna
grinėtą jo straipsnį.

Isolda L Poželaitė-Davis
Henley Beach, Pietų Australija

LAIŠKAI, KURIE SUJAUDINA
Gerb. „Akiračių“ Administracija,

Su liūdesiu prašau sustabdyti jūsų laikraščio 
siuntinėjimą man, nes visai apakau, akis apdengė 
kataraktas. Operuoti daktarai nepataria, nes esu 85 
metų amžiaus. Skaičiau visus lietuviškus laikraš
čius, bet nuo visų turėjau atsisakyti. Gyvenu tarp 
svetimtaučių, kurie negali man paskaityti lietuviško 
laikraščio.

Širdingai dėkoju už jūsų malonų laikraštį. Su 
tikra pagarba

Jonas R. Pakalnis 
Grand Rapids, Mich.

Nekampuoto stalo diskusija Vil
niuje mūsuose sukėlė apskritą audrą. 
Kadangi pats ten nebuvau, šį kartą 
turiu pasikliauti kolegų drausmės 
sargų, aprašiusių šį įvykį patriotinėje 
spaudoje, akylumu. Jų pastabumas 
nemeluotas. Net ir aš, trindamasis po 
apvaliu stalu ties nedeleguotų delega
tų kojomis, nebūčiau galėjęs tiksliau 
atsekti „kas buvo slapta jų padaryta 
kitų sąskaiton“, anot tautininkams 
nusip. žurnalisto Vytauto Gedgaudo 
{Dirva, 1987 m. nr. 34).

„Tėviškės“ draugija iš Amerikos 
Vilniun pakvietė sekančius ryšių 
puoselėtojus: Santaros-Šviesos, PLB- 
nės, Lietuvių Fondo narį (pagal 
reorgus ir Akiračių redakcijos narį), 
vilniškių komunistų ponu tituluojamą 
Mykolą Drungą, mūsų visuomenei 
mažai žinomą Harvardo universiteto

Drausmės sargyboje

VILNIUJE IR VAŠINGTONE

KELIONĖ APLINK STALĄ
profesorių Edvardą Kaminską, litera
tūros kritiką (pagal reorgus ir ateiti
ninką) Kęstutį Keblį ir Akiračių 
redkolegijos narį Liutaurą Mockūną 
{Lietuvių balsas, 1987 m. nr. 17). 
Okupanto statytinių, dalyvavusių toje 
konferencijoje tarpe, matėsi Gimtojo 
krašto redakcijos nariai. Šis laikraštis, 
kaip sako Jonas Daugėla, okey 
Lietuvoje leidžiamas tik užsienio 
lietuviams. Pavergtieji net nežino, kad 
toks žurnalas iš viso pasirodo {Drau
gas, 1987 m. rugpj. 29 d.). Nedeleguo
ti delegatai iš Amerikos nuvyko 
nepripuolamai, bet komunistinės pro
pagandos naudai, iš anksto susitarus 
ir kelionės išlaidas apmokėjus 
„Tėviškei“,—primena reorgų centro 
valdyba {Lietuvių balsas, 1987 m. nr. 
19).

Konferencijos metu okupanto 
pakalikams buvo siūlomas laisvas 
bendradarbiavimas laisvojo pasaulio 
lietuvių spaudoje, už kurį net bus 
mokami honorarai. (J. Daugėla, 
Draugas, 1987 m. rugpj. 29 d.). L. 
Mockūnas, pramatąs tragišką mūsų 
tautos išnykimą, norįs Lietuvoje 
įkurti išeivijos muziejų, kad turistai, 
atvykę į buvusią Lietuvą, rastų jos 
pėdsakus. (A. Svilionis, Lietuvių 
balsas, 1987 m. nr. 17). Nedeleguoti 
delegatai siūlė net $20,000 restauravi
mui pilių. Viename gausiame patriotų 

susirinkime buvo viešai paskelbta, 
kad Lietuvių Fondas jau pasiuntė 
$20,000 ketveriukės pažadėtą paramą, 
o kitus tris milijonus perves vėliau. 
Lietuvių Fondo vadovybė griežtai 
paneigė skleidžiamus gandus (A. 
Juodvalkis, Draugas, 1987 m. rugpj. 
20 d.). Galop tautininkų nusip. 
žurnalistas Gedgaudas nusiskundė, 
kad esąs verčiamas galvoti ir todėl 
naktimis negalįs miegoti. Todėl tenka, 
iškėlus galvą veiksnių klausti kuria 
kryptimi plaukia mūsų laivas ir 
prašyti, kad jie užtikrintų vedamąją 
liniją {Dirva, 1987 'm. nr. 37).

Bet labiausiai ryšių mezgėjus 
kolegos drausmės sargai kritikavo už 
tai, kad jie, būdami laisvi laisvojo 
pasaulio piliečiai, išdrįso su okupanto 
tarnais kalbėtis be įgaliojimų. A. 
Svilionis {Lietuvių balsas, 1987 m. nr. 
17) tiksliai pastebėjo: „Ar tie iš 
Amerikos ’atstovai1 nežinojo, kad jie 
veda derybas ir pokalbius su okupan
tui parsidavėliais? Ar jie nežinojo, kad 
tokius ryšius apspręsti su okupuota 
Lietuva priklauso mūsų politiniams 
veiksniams, nes tai jų kompetencija?“ 
Pagal nusip. žurnalistus, laisvojo 
pasaulio žmogus tik tada laisvas ir 
turi teisę laisvai kalbėti, kai jis kieno 
nors deleguotas, įpareigotas, priregis
truotas, užangažuotas ir užantspau
duotas. Kalbos be kredencialų, tai 

metimas nesantaikos obuolio į išeivi
jos kultūrinę ir politinę veiklą.

Nusip. žurnalistai labai apgailes
tavo, kad ryšių mezgėjai, nors būdami 
raštingi, nieko apie aną konferenciją 
nerašė. Tik vienas Mykolas Drunga 
nuvažiavęs pas frontininkus (o vėliau 
ir Drauge) pasakė: „mano sąžinė 
gryna“. Jo sąžinės grynumu nepatikė
jo bendruomenės vadai: Vyt. Volertas 
pareiškė, kad Drungai meta šešėlį jo 
ten turėtas pasikalbėjimas, o A. Gečys 
padarė išvadą, kad Lietuvos statyti
niai daug laimėjo iš to susitikimo. 
(A.P.B., Draugas, 1987 m. rugpj. 18 
d.).

Susirupinusi PLB nutarė, kad 
reikia Vašingtone rengti politinę 
konferenciją ir paposėdžiauti apie 
„ryšius su pavergta tauta galimų 
pasikeitimų tarptautinės politikos 
šviesoje“. Šiam svarbiam reikalui 
nutarta paskirti net pusantros valan
dos (po laisvinimo veiklos apžvalgos, 
pranešimų ir diskusijų). Tačiau svar
biausias politinės konferencijos 
punktas—kelionė po Baltąjį Namą, 
kur trečiojo pavaduotojo ketvirtasis 
sekretorius etnikų reikalams konferen
cijos dalyviams papasakos, kas naujo 
dedasi pasaulyje . . . Sprok iš pavydo 
Bobelį, matydamas kaip mes mokame 
vystyti Lietuvos laisvės veiklos kryptį 
bei darbus išeivijoje. O į tavo laiškus 
Baltas Namas net nebeatsakinėja . . .

Labai atsiprašau, kad apie nieką 
tiek daug žodžių prirašiau.

Dogas Buldogas

14 akiračiai nr. 10 (194)
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SUDUŽUSIOS ŠIRDIES MOZAIKA 
l:. ' ;

Šių metų liepos mėnesio 7-tame Akiračių 
numeryje Jūsų laikraščio bendradarbis Algirdas T. 
Antanaitis parašė naujai pasirodžiusio lietuviško 
laikraščio Lietuvių balsas apžvalgą ir vertinimą. 
Tarp kitų straipsnių jis randa St. Rūkienės 
prisiminimų straipsnį apie jos 1940 m. birželio 
mėnesį kelionę į Sibirą ir ta pačia tema „Sovietų 
įvykdytos genocido aktas Lietuvoje“, parašytą Jono 
Kriaučeliūno, (tikrumoje Jono Kriščiūno), bei to 
paties autoriaus „labai žemos kokybės“ eilėraštį. 
Šis jo labai nemandagus eilėraščio vertinimas mane 
labai užgavo, nes eilėraštis buvo parašytas į Sibirą 
išvežtos mergaitės prisiminimui, kuriame aš išreiš
kiu savo širdies skausmą jos dažnų prisiminimų 
progomis. Eilėraštis pavadintas „Sudužusios širdies 
mozaika“, o jo žodžiai buvo tokie:

Ji buvo mano meilė,
Karšta jaunystės meilė.
Ir po to jau nebuvo kitos meilės — 
Tik neužmirštamas graudulys, 
Pasilikęs širdy nerimo
Šviesių mėnesienų nušviestuos 
Jaunystės dienų prisiminimuos.

Kai išvežė ją tą vasarą į Sibirą —
Mano širdy sustojo laikas;
Ir dabar nėra joje pavasarių, nei vasarų, 
Nebėr gėlių žydėjimo, žiedų
Kvepėjimo,
Tik vienodai ir kankinančiai tęsiasi 
Begalinis ir kartus ilgesys . . .
Ir šiandien, po tiek jau metų, 
Aš vis matau dar ją
Ateinant pas mane, su šypsena veide, 
Arti, arti manęs . . .

Bet kai bandau sudėt jos vaizdą 
Į šitą žodinę mozaiką, 
Matau, kaip dūžta ji —
Ir pajuntu, kad akyse formuojąs ašara, 
Kuri, nuriedėjusi skruostu, 
Nukrinta ir ant šitų žodžių . . .

Ach, tai ne ašara, ne ašara, 
Tai tik senas, senas ilgesys 
Iš mano širdies perlais krinta 
Jos atminimui, jos mielam atminimui. . .

Gerbiamas Pone Redaktoriau, ar šie žodžiai 
šalia kitų žodžių, skirtų 1940-tų metų birželio 14- 
tos dienos paminėjimui, nėra prasmingi žmogui, 
kuris širdy yra palikę meilės ir liūdesio pėdsakai tai 
nelaimingai į Sibirą išvežtai mergaitei? Nieko 
negalima prikišti ir eilėraščio formai, nei tai šių 
dienų forma, kuri yra vartojama dabartinės 
poezijos kūrėjų, tai kodėl Algirdas T. Antanaitis, 
nebūdamas literatūros ar poezijos kritiku, drįsta 
mano eilėraštį pavadinti „labai žemos kokybės 
eilėraščiu“?

Canton, Mich.
Su pagarba,

Jonas Kriščiūnas

ĮSPŪDŽIAI . . .
• V »» : -i ! *

(atkelta iš 16-to psl.)
bent 50%. Kartais partiniai nuo to nukenčia. Už 
partinių moralės normų pažeidimą pažeminami 
pareigose arba išmetami iš partijos. Vedęs partijos 
žmogus viešai rodytis su meiluže negali. Čia kitokia 
situacija negu Lenkijoje. Ten galima. Net premjeras 
Cirankevičius, palikęs žmoną, viešai gyvena su 
meiluže.

* * *

Sutiktas valdžios žmogus — partietis, karjeris
to tipas. Aukštas gražus, apranga be priekaišto, 
linkęs į smulkius liuksusus, amerikoniškas ciga
retes, filmavimo aparatus. Gana jaunas, nors 
atrodo ir laikosi oriai. Kalba puse bėdos angliškai. 
Kai jis važinėja prekybos reikalais, visada apsistoja 
geriausiuose viešbučiuose. Kalba su juo pusiau 
oficiali. Abu kalbamės atsargiai, nors kartais 
pagauname ir atvirą stygą. Režimą viešai palaiko. 
Ar Lietuva galėtų pati gaminti stakles, televizorius? 
Tautiškai kartais labai atviras.

Tačiau įdomesnės konkrečios žinios. Pasirodo 
Lietuva turi ir plečia, aišku ribotą, bet augančią 
prekybą su įvairiais kraštais. Reikia skirti oficialią 
prekybą per Maskvą ir prieš kelis metus atsiradusią 
prekybą, vedamą tiesiog iš Vilniaus. Su Lenkija 
1966 metais ji siekė virš trijų mil. rublių. Yra vilčių, 
kad ji bus didesnė šiais metais. Perkamos plataus 
vartojimo prekės tik Lietuvos rinkai (kosmetika, 
moterų galanterija ir pan.) ir kai kurios statybinės 
mašinos. Lenkai tuo suinteresuoti ir rengia savo 
parodas Vilniuje. Lietuva parduoda mėsos produk
tus Lenkijai. Jis tai apibūdina maždaug šitaip: nėra 
kur dėti mėsos. Atpilam prievoles (Maskvai), 
padengiam vidaus reikalavimus ir tenka apriboti 
skerdimą, nes šaldytuvai pergrūsti. Žinoma, vidaus 
kainos aukštos, galėtumėm nuleisti ir padidinti 
apyvartą, bet to daryti nesinori. Žinoma, Sąjunga 
tai surytų viską. Tai maišas be dugno, bet mums iš 
to naudos maža. Bandom parduoti tam, kas ima: 
Lenkijai, Jugoslavijai ir dėl to mūsų krautuvėse 
prekių pasirinkimas geresnis kaip Maskvoje.

Kombinacijos būna ir tokios: iš Klaipėdos 
vežam silikatines plytas į Švediją, Suomiją. Už tai 
imame sintetines medžiagas, bliuskutes, galanteriją. 
Padengiame transporto, savikainos išlaidas ir 
gauname kelis šimtus procentų pelno. Pas mus 
sintetika dar brangi.

Toliau. Lentvario kilimus, Verpsto megztukus 
parduodam Vakarams. Vidaus rinkoj jų maža. 
Perkam sintetinius. Išeina, kad už vieną Verpsto 
megztuką galime paleisti rinkon penkis, šešis 
sintetinius.

Yra dar vienas prekybos kelias, bet jis tikrai maž
možis. Lietuvoje yra vartotojų kooperatyvas. Net 
užsienio prekyba užsiima. Superka grybus, sraiges, 
vėžius, žvėrieną. Paklausa tiems produktams didelė. 
Riba tiktai ištekliai. Už tai sako rajonuose (kur 

vyrauja kooperatyvinės krautuvės) dažnai galima 
gauti geresnių ir užsieninių prekių, kaip Vilniuje, 
kur krautuvės valstybinės. Girdėjau apie šį faktą 
kelis kartus ir ne tik iš šio žmogaus.

Visai už Lietuvos kompetencijos ribų randasi 
didžiuma prekybos „reguliariosios“ pramonės 
gaminiais: staklėmis, elektros skaitliukais, televizo
riais, dviračiais. Tai vyksta per visasąjungines 
organizacijas, per Maskvą. Jis apie tai numykė, kad 
pelno procentas lieka ir Lietuvai. Koks jis yra, jis ir 
pats nežino. Ir neišsiaiškinom.

Iš pokalbių su šiuo žmogum paaiškėjo viena 
(kartota ir kitų, bet jo pabrėžta su tikru „chamber 
of commerce“ entuziazmu) mintis—reikia suktis. 
Reikia būti truputį greitesniais, truputį sumanes
niais, truputį geresniais kaip kiti (manykim, rusai). 
Suplanuotoje ekonomijoje, suplanuotus ekonomi
jos produktus surenka planuotojai (centras Mask
voje). Bet gyvenimas komplikuotesnis, negu jį 
įsivaizduoja planuotojai. Gyvenimas keičiasi ir už 
tai reikalingi sumanūs žmonės, ypatingai tokiam 
kraštui kaip Lietuva. Jis su pasigėrėjimu nurodė 
armėnus. Jie, sako, susirišę su armėnais užjūryje. 
Kai tik kas atsitinka naujo, jie tuojau apie tai iš 
užsienio sužino, pasigauna, pradeda patys krapštyti 
ir daryti. Po metų, kitų kai ta naujovė nueina ir iki 
Maskvos smegenų (prileiskim, laser’iai), tada, 
brūkšt, armėnai ir sako: mes štai jau turime 
programą, kadrus ir patyrimą. Duokit tik pinigų— 
statom fabriką, išleidžiam produkciją. Na ir vėl 
įsteigtas dar vienas instrumentų fabrikas Armėnijoj. 
Maždaug taip prasidėjo Lietuvoje Lentvario kili
mai, fabrikas, gaminantis Xerox’o tipo mašinas— 
Era.

* * *

Dienos bėga į galą. Vėl vidurio Lietuvos 
lyguma pro Kėdainius pasiekiau Panevėžį. Pakelės 
vaizdai—mišinys atliktų darbų ir dar nepradėtų. 
Kelias tiesinamas ir platinamas. Didele dalimi 
apsodintas medeliais. Daug kur nupiautas šienas 
džiūsta tvarkingai sukrautas į rikius. Nesu specialis
tas, bet mano akiai pasėliai atrodo gana vidutiniš
kai. Rugiai jau aukšti, bet vietom reti ir visai 
išnykę. Avižų laukai geltonuoja piktžolėm. Yra 
laukų kur tik dabar keliasi kažkoks pasėlis.

Liūdnokai atrodo pastatai. Vietomis stovi 
stambios farmos, namukai padažyti, naujais sto
gais, bet didžiumoje tai susmegę žemėje iki pat 
langinių. Ypač liūdnai atrodo ūkiniai pastatai. Jei 
ne tą viską gražinanti žaluma, rūpestingai prižiūrėti 
sodeliai ir daržai, vaizdas tikra? būtų nykus.

Buvau nuėjęs į baliuką. Balius buvo kaip 
reikiant. Kas stebėtina, jis net ir savo detalėse 
panašus į tokio tipo pobūvius Amerikoje. Buvo ir 
silkių su grybais, ir šaltos mėsos bent šešios rūšys, 
vinigreto ir paukštienos, kava su tortu ir konjaku. 
Dainos tos pačios ir vakaro nuotaika labai panaši. 
Skirtumas nebent tas, kad iš pradžių visi gėrė 
vodką.

K. Almenas
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ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS — III
(tęsinys iš praėjusio numerio)

Ji menininkė. Atrodo neblogai; gerai nuaugus, 
aukštoka, kalba nenutrūkstama žodžių virtine, jog 
sunku įsiterpti. Gana smarki ir vyriška. Gyvenusi 
pačiose aukščiausiose kultūrinėse sferose Vilniuje ir 
ne ką žemiau Maskvoje, todėl „kultūringa inteli
gentė“, nors keistoka prasme. Tikro intereso menui, 
be žodinio išsireiškimo, lyg ir nėra. Pavyzdys: nieko 
nežino apie Metmenis, Mackų, Katiliškį. Kultūrinė 
inteligentija Lietuvoje, kas nori, visgi šiek tiek žino. 
Pavyzdys: „Aš tiesiog dievinu, dievinu Panevėžio 
teatrą. Kaip pamišus tuo teatru. Vienintelis Lietu
voje, kuris sudaro visumą. Keturis kartus mačiau 
Borcherto „Už durų“. Paskutinį kartą su Miltiniu 
pro langelį, per kurį jis diriguoja spektakliui. Na ir 
kąr gi, jie bandė Miltinį ignoruoti, bet negalėjo. Iš 
Talino, Rygos atvyksta autobusai į Panevėžį. 
Turėjo jį pripažinti. Ir pamanyk, tik šiais metais 
pirmą kartą jam leido išvykti į užsienį . . . Kokį 
užsienį? Tarybinę Lenkiją . . . Tokį žmogų! Įsivaiz
duokit, kai prieš karą jis važinėdavo, kur tik 
norėjo!“

Čia sudedu visą virtinę jai būdinąų savybių, 
kraštutinę, bet įtariu irgi daugiau žodinę, ekstazę 
kai kuriems meno reiškiniams (Miltinis, Putinas, 
Panevėžio teatras). Pokalbiai su ja nukrypsta į 
įvairius, kartais įdomius, dažnokai ir pikantiškus 
pletkus. Miltinis tarp kitko turi (sic!) trijų kamba
rių butą, kuriame gyvena su motina ir kitu 
aktorium.

Pabrėžiama jie. Tai, žinoma, būdinga tarybi
niams žmonėms, bet jai ypatingai. Jie neleidžia, 
jie, jie jie . . . Dažniausiai jie elgiasi visai absurdiš
kai, tiesiog idiotiškai. Kas jie? Čia ji kiek sumišo. 
Rusai, saugumas, valdžia? Na, žodžiu, jie.

Dar apie keliavimą. Apskritai inteligentams, o 
jai ypatingai, galimybė keliauti labai svarbi. Tam 
tikra skizofrenija. Atrodo ten visi jaučia 
klaustrofobiją—jaučiasi uždaryti, uždusinti, o jie 
neleidžia keliauti, net Miltiniui, net į demokratinius 
kraštus, nekalbant jau apie Prancūziją. Net ir 
palyginimai su laikotarpiu prieš karą ribojasi tuo, 
kad tada keliauti buvo galima.

Taigi, nežiūrint jos būdo, ji, visgi, labai įdomus 
pašnekovas. Iš eilės girdėtų kartais anekdotinių 
pletkų paminėsiu čia tokius, kurie plačiau painfor
muoja.

Jos draugė, buvo su grupe Vengrijoje. Vienam 
-kabake (jos žodis) draugė išsitarė, kad Vengrijoje 
geresni instrumentai kabakuose, kaip Lietuvoj 
konservatorijoje. Na ir Dieve, Dieve, kiek dėl to 
bėdos turėjo. Tampė ją po įstaigas, po saugu
mus ... Jai pasakė, kad baigta—neduokit daugiau 
prašymų. Per tris metus niekur kojos neiškelsit. 
Paklausiau, kodėl taip tampė? Na, jie pasijautė, jog 
ji kompromituoja užsienyje Tarybų Sąjungą.

Maskvoje užėjęs visiems pasiutimas vestis. 
Nesvarbu, ką ir kiek ilgai, kad ir dviem savaitėm. 
Svarbu apsivesti. Padaro net šitaip: ateina gražuolė, 
žinodama, kad vyrukas kur nors išėjęs ir atsigula jo 
lovon. Tas grįžta, nenori uždegti šviesų, kad 
neprižadintų draugų, atsigula ir randa. Po kokių 
penkių minučių bar, bar, į duris. Įeina jos draugės, 
randa abu lovoje ir turi vestis, arba lekia lauk iš 
komjaunimo ir instituto.

Čia visa eilė įdomių momentų. Rusijos 
bendrabučiai bendri, lytinis gyvenimas (jos žodžiais 
ir ne tik jos) vyksta tiesiog viešai. Kambariuose 
gyvena po 4-6 studentus ir už tai ignoruojama kas 
vyksta lovose. Kaip ji sako: užtikimas lovoje ir to 
fakto iškėlimas komjaunimo susirinkime priverčia 
jaunuolį vestis.

Na ir vėl charakteringas (kol kas dar išimčių 
neturįs) rusų nemėgimas, biaurėjimasis jais iki 
bejėgės, melancholiškos neapykantos. Žmogus, 
gyvenęs ilgą laiką Maskvoj, pabrėžia, jog su rusais 
beveik nieko bendro neturėjo. Su pabaltiečiais, 
kaukaziečiais, užsieniečiais gerai sugyveno, bet ne 
su rusais. Tas nemėgimas dažnai nuspalvina visą 
pokalbį. Gaila man tų rusų, sako ji, kokios ten 
bėdos, kokia betvarkė. Įsivaizduoji, ne Maskvoje, 
bet tokiam Jaroslave jie stovi kilometrinėse eilėse 
dėl paprastos dešros. Ten vargas. Už tai ir plūsta 
Pabaltijin kas tik gali . . . Tačiau ar ne koktu 

. . . Paklausi ką nors konduktorės ir ji sako 
neponimaju ... Ir tai Lietuvos sostinėje . . .

Daugiau jos pletkų: lietuvis aspirantas Mask
voje, baigė aspirantūrą vien penketais. Žodžiu, jo 
padėtis buvo užtikrinta. Bet prieš išvykdamas į 
Maskvą, gana atsitiktiniais sumetimais, buvo vedęs 
lietuvaitę. Grįžęs panoro su ja skirtis ir išsiskyrė. Ta 
paėmėjo iš Maskvos siųstus laiškus ir nuėjo su jais 
į CK. Buvo ten eilė frazių kaip: „Vėl mus kamuoja 
su gastrolėm po sovchozus“. „Taip įgrįso grot tiems 
ruskiams . . . “. Jo karjera buvo sunaikinta. Dabar 
jis verčiasi dėstydamas akordeoną ir fagotą.

„La Dolce Vita“ iš Lietuvos. Viena menininkė, 
graži ir smarki moteris, pereitą vasarą Palangoje 
susitiko ir įsimylėjo žydą iš Maskvos. (Į tai 
žiūrima nelabai teigiamai. Atrodo antisemitizmo 
visgi Lietuvoj nestinga). Įsimylėjo, grįžo į Vilnių, 
susikrovė savo daiktus, skirtis nereikėjo, nes ji su 
savo vyru (4 metai bendro gyvenimo) nebuvo vedus 
ir išvyko į Maskvą. Neseniai nustebusi susitinka ją 
vėl Vilniuje. Tai, sako ji, aš menininkė, man 
svarbus darbas, ką aš ten Maskvoj veiksiu? Jei jis 
nori tegul čia atvažiuoja. Taigi, šiokia tokia 
judėjimo laisvė yra. Iš buvusio vyro išsikraustė ir 
dabar nakvoja tai šen, tai ten, pas pažįstamus. 
Organizuoja kambarį. Vilniuje ir bet kur Sovietų 
Sąjungoje, tai nelengvas dalykas, ir tokiai energin
gai moteriškei tas sudaro keblumų.

Jai didelį, „neįsivaizduoji kokį“ įspūdį padarė 
gidas, Marienburgo pilyje sakantis: „Šitoje celėje 
prieš 600 metų buvo kalinamas didysis Lietuvos 
kunigaikštis Kęstutis!“ Panašus įspūdis, kai Kro
kuvoj matė (visur ten jų yra) iškaltus Lietuvos 
vyčius. Įspūdis, jog tai tiesa, kad tikrai buvo tokia 
Lietuva, tikrai buvo kunigaikščiai, herbai, vėlia
vos . . . Dabar tai šiek tiek moko, bet kai aš 
mokiaus gimnazijoje (prieš 12 metų)—nieko“. 
Lietuvos istoriją tik nuo 1940 metų pradėdavo. 
Šitokios reakcijos kontekste galima suvokti Trakų 
pilies atstatymo ir Gedimino laiškų išleidimo 
svarbą.

* * *

Nuotrupos iš kito pokalbio. Lenkų pastango
mis po karo Vilniaus srityje buvo atidaryta tiek 
daug lenkiškų mokyklų, jog jų buvo daugiau negu 
prieš karą. Su tuo susitvarkyta taip: pirma fazė— 
perėmimas tų rajonų vadovybės į lietuvių rankas. 
Po to mokyklų skaičius palaipsniui buvo mažina
mas. Kebli operacija, nes apkaltinimas „nacionaliz
mu“ visada labai opus. Dabar padėtis aptvarkyta. 
Pačiame Vilniuje likusi tik viena lenkų mokykla. 
Deja, dažniausiai lenkai pereina iš lenkų į rusų 
kalbą, o ne į lietuvių. Jo nuomone, yra nemaža 
neapykantos iš jų pusės lietuviams. Ypač iš lenkų 
kunigų.

Rusiškų mokyklų Vilniuje kiek daugiau negu 
lietuviškų. Klaipėdoje jų apie 40%. Gudijoje yra 
kelios lietuviškos pradžios mokyklos. Vidurinių 

nėra, o vaikai atvežami į Lietuvą, į inernatus.

Daug optimistiškesnis žvilgsnis. Ji žurnalistė. 
Moteris nesena, jausminga, nervuota ir turinti 
nelengvas asmeniško gyvenimo sąlygas. Į viską lin
kusi žiūrėti optimistiškai, ypač kas liečia tolimesnį 
Lietuvos vystymąsi. Galima paminėti kelias jos 
minėtas priežastis. Vilniuje atidaromas naktinis 
klubas. Jis veiks iki 3 vai. ryto. Bus su programa. 
Kaune jau toks veikia. Verta pažymėti jog tai iš 
tiesų Sovietų Sąjungos sąlygomis nauji dalykai. 
Vilniuje restauruojamose nesenai atkasto barbaka- 
no rūsiuose bus didžiulė alinė. Šv. Jono bažnyčia 
prie universiteto nebebus sandėlis. Bus restauruoja
ma. Vilniui grąžintas miesto herbas, nors dabar šv. 
Kristoforas pakeistas lietuvių pagonių dievu— 
Alkiu.

Visi tie žingsniai į priekį gal atrodo smulkūs ir 
nereikšmingi, bet Sovietų Sąjungos sąlygose, man 
pačiam buvo aišku kokią jie turi svarbą. Žmonės 
didelį vietiniai patriotai (Vilniaus, Kauno, Pane
vėžio). Jiems svarbu, kad—„ot, pas mus yra“. 
Svarbu ypač palyginus su tuo, kas yra Maskvoje ar 
Leningrade.

Kita jos papasakota naujiena rimtesnio turinio. 
Nuo šių metų pradžios visos vaikams skirtos 
programos pravedamos vien lietuvių kalba. Nomi
naliai taip buvo ir iki šiol, bet daugelis multiplikaci
nių filmų, kurios rodomos tokiose programose 
buvo rusų kalba. Dabar iš kultūros ministerijos 
skirtos nemažos lėšos, kad filmai per televiziją būtų 
transliuojami tik lietuviškai. Vyksta tai ne tiesiog 
duplikuojant juostą (per brangus procesas), bet 
naudojant gyvus aktorius, kurie sinchronizuoja 
savo balsą lygiagrečiai su besisukančiu filmu. Pagal 
ją, tai neblogas aktorių uždarbio šaltinis. Laikas ir 
pastangos mažos, o lėšų paskirta nemažai. Turi 
tendenciją (kaip ir daugumas kitų) lyginti 1939 
metų Lietuvą su dabartine. Mano atkirtis, jog 
absurdas lyginti kas buvo prieš 30 metų su 
dabartimi ir kad reikėtų dabartinę Lietuvą lyginti 
su pvz., dabartine Suomija, jiems yra daugumoje 
nauja mintis. Kiekvienu atveju, ši tema neišsivysto į 
rimtesnes diskusijas ir nusileidžiama be didesnės 
kovos. Visi, be išimties, bodisi varoma propaganda. 
Paklausus, kaip pas juos vyksta komjaunimo 
susirinkimai, pasidaro keistoka. Anot jos, tai 
komedija ir tik pajuokai skirti formalumai. Vienin
telis komjaunimo nuveikiamas darbas—nario 
mokesčio iškaulyjimas ir virš pusės narių sugaudy- 
mas metiniam ataskaitiniam susirinkimui. Didžiau
sias vargas rasti norinčių.veikti: visi bėga, ginasi 
nuo pareigų. Lieka durneliai.

Dėl religijos: nors vaikystėje ją senelė ir augino 
religinėje dvasioje, dabar ji netikinti. Jos žodžiais, 
visi jos pažįstami netikintys. į šį reikalą ji žiūri 
abejingai ir net nemato nieko perdaug blogo, jog 
Vilniuje, vienoje bažnyčioje įsteigtas „Ateistinis 
muziejus“. „Bet tai apsaugo tos bažnyčios meną. 
Išstatyta ten daug smūtkelių, gerai įrengta . . . “

Pasiklausius apie Vilniaus kūrybinę inteligenti
ją, susidaro įspūdis, jog ten visi tik skiriasi, 
girtuokliauja, turi meilužes ir t.t. Bandžiau tą 
susidariusį įspūdį kiek konkretizuoti. Koks procen
tas išsiskyrusių? Jos nuomone, tarp jos pažįstamų

(tęsinys 15-me psl.)

NAUJAS „AKIRAČIŲ“
ADRESAS

Visais „Akiračių“ reikalais nuo dabar prašome 
rašyti nauju adresu:

Akiračiai
9425 So. Pleasant Ave.
Chicago, Il 60620
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