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Ar ,persi tvarkė" 
meno kritika? 

Literatūros ir meno 1988 m. 
lapkričio mėn. 12 d. laidoje meno 
kri t ikė Gražina Kl iaugienė 
konstatuoja gana džiugų faktą, 
jog lietuvių grafika jau „persi
tvarkiusi". Komentuodama me
tinę lietuvių grafikos paroda, 
autorė būgštauja: „Prisipažinsiu, 
labiausiai bijojau staigaus ,persi-
tvarkymo' — ir tematikoje, ir 
stilistikoje". Kliaugienė toliau 
abejoja, ar tai nebus forsuotas 
mušimas į taikini, kurį meni
ninkui iškėlė atvirai prabilusi 
spauda, televizija, gyvas mi
tinguojančių žodis. Ar nebus bė
giai, kryžiai, kameros ir trans
formuojami mediniai dievukai 
tik naujos konjunktūros gim
doma atributika. 

Meno kritikė Kliaugienė» ma
tyt, dar nesuvokia, jog lietuvių 
tautinės sąmonės pabudimas bei 
prabilusi žmogiškoji sąžinė nėra 
jokia nauja konjunktūra, o vada
vimasis išjos. Lietuvio norėjimas 
būti lietuviu yra normalus. 
Anomalija yra tada, kai lietuvis 
geidžia būti lenku, vokiečiu, 
sovietiniu anonimu ar dar dievai 
žino kuo. O lietuviui pirmiausia 
skauda jo lietuviškos problemos. 
Juo labiau, kad mūsų tautą 
ištikusio genocido randai dar 
švieži ne tik tautos kūne, bet ir 
jos sieloje. Dailininkas nėra 
efemeriška, iš kitos galaktikos 
atkeliavusi būtybė, kuri, ati
trūkusi nuo aplinkos ir realijų, 

. pati sau giesmę gieda. Ir visai 
neteisi Kliaugienė, rašydama: 
„Kai jauni poetai choru ėme keik
ti Staliną ir raudoti užkaltuose 
tremties vagonuose, man pasi
rodė, kad tai dar vienas stalininės 
epochos sindromas, kurį šifruo
čiau kaip publicistinio prado 
prioritetą, kaip forsuotą rea
gavimą į kiekvieną politinį šūkį". 
O juk ne už kalnų tie laikai, kai 
buvo giedami ditirambai nusikal
tėliams, o jų nusikaltimai — šlo
vinami. Štai tuomet ir buvo begė
diško melo forsavimas. Dabar 
pasipylė keiksmai ir prakeiksmai 
tironams — pats t ikriausias 
žmonių jausmas, nes tiesos for
suoti nereikia, ji pati skinasi sau 
kelią. 

Su kitu kritikės Kliaugienės 
teiginiu, kad sunku tikėti meni
ninku, kai jis kuria tik tai, kas 
jam leidžiama, galima sutikti. 
Nes iki šiol lietuvių dailėje, kaip 

ir visoje kultūroje, tik tai ir buvo 
daroma — kuriama, kas buvo lei
džiama, ir ne daugiau. O lei
džiama buvo apgailėtinai mažai: 
šlovinti geriausią ir teisingiausią 
šalį, na, ir dar pasikapstyti asme
niniuose, mankurtais pavirtu
siuose pasaulėliuose, kuriuos 
konjunktūra buvo bebaigianti iki 
debilizmo demagogijos ir alko
holio pagalba. 

Straipsnio pradžioje meno 
kritikė Kliaugienė teigia, kad 
mes dar nemokame vertinti meno 
visai atsietai nuo gyvenimo, esą 
tokio nuo gyvenimo atriboto me
no mes dar neturime. Ir vėl 
negalima sutikti su tokiu aro
gantišku teiginiu, nes visas iki 
šiol sukurtas menas, vadina
masis „socialistinis realizmas*', 
kaip tik ir buvo tas nuo gyvenimo 
visai atsietas menas. Pompastiš
kose drobėse iki koktumo besi
šypsantys raumeningi darbi
ninkai ir po raudonais lozungais 
mitinguojantys komunistai, o 
gyvenime — myriop pasmerkta 
tauta, riedanti gyvuliniuose va
gonuose, kultūrinis, istorinis ir 
visoks kitoks įmanomas ir net 
nebeįmanomas lietuvių tautos 
naikinimas. Grafikų lakštuose — 
limonadiniai Vilniaus senamies
čio vaizdeliai, Lenino portretai, 
žolytės ir gėlytės, o gyvenime — 
korupcija, skurdas, dvasinė erozi
ja. Nuo gyvenimo atsiribojusios 
grafikos mūsų dailininkai prikū
rė marias, tai ištisa kreivų veid
rodžių karalystė. Todėl nederėtų 
abejoti nuoširdumu tų kūrėjų, 
kurie ne tik savo talentu, bet ir 
savo sąžine atsisuko į didžiausius 
savo tautos skaudulius. 

O baigia savo straipsnį meno 
kritikė Gražina Kliaugienė jau 
visiška nesąmone. Ji tvirtina, 
kad mūsų kultūrinio horizonto 
atitveri mas „geležine uždanga" 
turėjo pozityvų aspektą, neva 
apsaugojo nuo svetur kuriamo 
niekalo, todėl buvusi galimybė 
lygiuotis į muziejuose sukauptus 
šedevrus. Tačiau lygiuojamasi 
buvo į praeities šedevrus, o 
pasaulis „už geležinės uždangos", 
be niekalų, kuria taip pat šedev
rus, ir kuria juos dabar. Įjuos lai
mingieji atitvertieji kūrėjai net 
„atvirumo" laikais dar negali 
lygiuotis. O tai — pati didžiausia 
žala mūsų dailei 
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„Žmonės turi žinoti, kas tuo metu vyko..." 
Interviu su Komisijos stalinizmo nusikaltimams tirti sekretoriumi, filosofijos istoriku Mečiu Laurinkumi 

R O M A S S A K A D O L S K I S 

Vilniuje praėjusių metų liepos 
mėnesį susikūrė Komisija stali
nizmo nusikal t imams tirti. J i 
veikia Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio ribose, yra įsikūrusi Lie
tuvos mokslų akademijos filosofi
jos, sociologijos ir teisės institute, 
Mičiūrino gatvėje. Šiuo metu pla
t inama Komisijos paruošta „re
presuotojo anketa", kurioje fik
suojama informacija apie stalin-
mečiu ištremtus Lietuvos gyven
tojus. 

Komisijos p i rmininkas yra 
kompozitorius Julius Juzeliūnas, 
sekretorius Mečys Laurinkus. 
Abudu yra Sąjūdžio Seimo Tary
bos nariai . Filosofijos istorikas 
Mečys Laurinkus tyrinėja Nepri
klausomos Lietuvos laikotarpio 
filosofiją. Jo disertacijos tema 
— asmenybės problema 20-ojo 
amžiaus Lietuvos filosofijoje: 
Stasio Šalkauskio, Antano Ma
ceinos ir kitų koncepcijos. 

„Amerikos balso" koresponden
t a s Romas Sakadolskis, 1988 
metų spalio mėnesį nuvykus į 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Steigiamąjį suvažiavimą, apsi
lankė Institute ir kalbėjosi su Me
čiu Laurinkumi. Interviu buvo 
transl iuotas keturiomis dalimis 
„Amerikos balso" laidose praėju
sių metų lapkričio mėnesį. Čia 
pateikiamas išrašas iš tų laidų, 
vietomis patrumpinant ir patai
sant kalbą. 

R o m a s Sakadolskis (RS): Ko
dėl Komisija pradėjo veikti šiame 
institute? 

Mečys Laurinkus (MLh Susi
kūrus Sąjūdžiui, kilo iniciatyva, 
jog mums reikia turėti visų repre
suotųjų bendrą sąrašą. Iš kar to 
atsirado pritariančių šiai idėjai ir 
norinčių tuo užsiimti, bet reikėjo 
žinoti, kokioje bazėje dirbsime ir 
kaip tą padarysime. Tarybų^Są-
jungos sociologų asociacijos Lietu
vos filialas sutiko tokią bazę 
suteikti . Ir šitoje bazėje, ir Są
jūdžio bazėje mes pradėjome veik
ti. Kadangi Asociacijos atstovai 
yra Institute, nusprendėme, kad 
geriausia bus Komisijai bazuotis 
būtent čia, kur galima pasistatyti 
kompiuterį, kur yra sociologai 
profesionalai, galima organizuoti 
visą tolesnį tiriamąjį darbą. 

Čia darbuojasi nemaža Komisi
jos žmonių, registruodami ir įves
dami į korteles pavardes, sudari-
nėdami sąrašus, tikrindami, atsa
kinėdami žmonėms ir t.t. Tai 
labai sunkus darbas, kuris, kaip 
ir mūsų visų, yra neapmokamas, 
dirbama visuomeniniais pagrin-

Siame numeryje: 
Dabartinė meno kritika Lietuvoje • Pokalbis su Mečiu Laur inkumi 
• T . Lapio apybraiža „Sigutė" • Aurelijos Balašaitienės romanas 
„Skeveldros" • Vainio Aleksos eilėraščiai • Los Angeles Dramos 
sambūrio pastatytas Anatolijaus Kairio „Krikšto v a n d u o " • 
Dailininko Viktoro Vizgirdos 85 metų sukakčiai • Naujos knygos 
• Chicagos teatruose 

dais, iki išnaktų. Tačiau žmonės 
nesiskundžia ir daro tai nuošir
džiai. 

R S : Užsienyje yra išleista, 
mačiau ir an t Jūsų darbo stalo, 
veikalų apie trėmimus. Juose 
daugiausia pasikliaujama atsimi
nimais arba anksčiau iš Lietuvos 
gauta medžiaga. Papasakokite 
apie savo darbo metodiką, regist
ruojant nukentėjusiuosius? 

ML* Kadangi vienas iš pagrin
dinių Komisijos tikslų buvo suda
ryti ištisinį represuotųjų sąrašą, 
tai sudarėme anketą su maždaug 
16-ka klausimų ir ją išplatinome 
po visą Lietuvą per įvairias in
formacijos priemones — laikraš
čius ir radiją. Nuo to laiko kas
dien gauname maždaug 200 laiš
kų, kuriuose fiksuojama po maž
daug penkis-septynis žmones, re
presuotuosius. Mes šitą informa
ciją įvedame į kompiuterį. Jeigu 
pasiseks ir užteks jėgų viską įves
ti, turėsime informaciją įvairiais 
mus dominančiais aspektais pa
gal mūsų sudarytą kompiuterio 
programą. 

Kitas mūsų darbo baras yra at
siminimų tvarkymas. Komisijoje 
tuo užsiima speciali grupė. Prie 
Pergalės žurnalo numatoma leis
ti priedas, kuriame bus spausdi
nami tremtinių atsiminimai, ir 
jis eis tol, kol bus tų atsiminimų. 
Žmonės, kurie juos rengia, tai 
daro kvalifikuotai; jie profesiona
lai, leidyklų, redakcijų žmonės. 
Praktiškai jokios cenzūros ten nė
ra. J au dabar paruoštas vienas 
maždaug 600 puslapių apimties 
atsiminimų rinkinys. Be to. Min
ties ir Vagos leidyklos yra sutiku
sios išleisti atskiras knygas. 

Dar kitas mūsų darbo baras yra 
dokumentų rinkimas. Renkame 
įvairiausius dokumentus: tremty
je gautas pažymas, teismo nutar
tis, kurias žmonės išsaugojo, do
kumentus, gautus paleidžiant 
iš tremties ir pan. Taip pat ren
kame nuotraukas. Be abejo, tada 
niekas specialiai nefotografavo, 
tai daugiausia asmeninės arba 
laidotuvių proga nuotraukos. 
Gauname, tik žymiai mažiau, ir 
tokių, pagal kurias galėtume 
identifikuoti vietą, pamatyti, 
kaip atrodė pats lageris ar trem
ties vieta. Iš jų jau galima susi
daryti nemenką vaizdą, kokiose 
sąlygose tuo metu tremtiniai gy
veno. 

R S : Kiek esate iki šiol surinkę 
pavardžių? 

ML: Mums dar nepasisekė į 
kompiuterį įvesti visų pavardžių, 
bet jau esame gavę apie šešis 
tūkstančius laiškų. Be to, pas 
mus Institute pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais apsilanko žmo
nės, atsineša sąrašus, atsineša 
nemenkus sąrašus, net po tūks
tantį, po 600. 

Šiuo metu. manau, turime apie 
50 - 60.000. Tai yra dar labai ne
daug; manau, kad bus apie 
300,000 represuotųjų. Tai mūsų 
kontrolinis skaičius, nėra tai 
nei riba, nei mes tvirtinam, kad 
tikrai tiek buvo, kadangi nežino
ma, kiek iš tikrųjų buvo represuo
tųjų, netgi oficialiosios instanci
jos nežino tikslaus skaičiaus. 
Todėl manau, kad tokio sąrašo 
sudarymas yra visiškai pateisi-

Valentinas Antanavičius ..1940 metai 

Iš Lietuvos respublikines vaizduojamosios dailės parodos tapy'oos ekspozicijos, kuna 
aptardama? meno kriiikas Algis Uždavinys Literatūroje ir ",enr i'1988 m lapkričio 
12 d. i rašo: ..Tematiškai aktualiausias tapybos darbas yra V. Antanavičiaus kompozicija 
.;940metai", kurioje simboliškai pavaizduota nepriklausomos Lietuvos okupacija, pusę 
šimtmečio lėmusi skausminga visuomenines sąmonės dialekt.Ką ir pasmerkusi mūsų 
Tėvyne dar neregėtoms fizinėms bei dvasinėms kančioms. Vienišas Rūpintojėlis, virš 
kurio grėsmingai pakibusi tvyro raudona chimera, yra iškalbinga istorinės sankirtos 
iliustracija" 

namas ir prasmingas darba-s. 
RS: Komisija tiria išimtinai 

stalinizmo aukas, ne hitlerizmo, 
tiesa? 

ML: Taip, tiktai stalinizmo au
kas Mes iš pat pradžių apsiribo
jome, nes mums apie fašizmo au
kas jau buvo nemaža rašyta, o 
apie stalinizmo aukas nebuvo 
nieko rašyta ir kalbėta. 

Mums dažnai priekaištaujama, 
kodėl tyrinėjamos tiktai staliniz
mo aukos, ir yra daugybė kitokio 
pobūdžio priekaištu. Tai vra visiš 
kai suprantama, nes iki šiol tas 
dalykas iš tikrųjų nebuvo tyrinė
tas. Galima sakyti, kad emigraci
joje medžiaga yra žinoma iš 1941 
metų, o iš pokario taip pat men
kai težinoma. Kas ją kada ištyri

nės? Praktiškai jokia lietuvių 
bendruomenė jokioje pasaulio 
dalyje to negalės padaryti, jeigu 
mes nepadarysime tuoj pat čia, 
Lietuvoje. 

RS: Jeigu tyrimų pradžia yra 
1940 metai, kuriais metais bai
giasi? Paskutiniais masiniais ve
žimais? Juk pavieniai žmonės bu
vo vežami ir vėliau. Stalinui mi
rus. 

ML: Taip, žinoma, tai buvo da
roma, bet mūsų darbinė riba yra 
1953 metai, nes kitu atveju susi
painiotume ir nieko nepadarytu
me. Tačiau, be jokios abejonės. 
Komisija turi aiškų požiūrį į tai, 
kas darėsi ir po Stalino mirties, 
ir brežnevizmo laikotarpiu, iki 
pat šių laikų. Politinių kalinių at
žvilgiu Komisijos pozicija taip pat 
yra aiški: tai yra antikonstituci
nis dalykas, tokio reiškinio negali 
būti. Jeigu šitą požiūrį reikės iš
sakyti, mes jį atvirai visada pa
reikšime. 

RS: Ką apima represuotųjų 
sąvoka? Aišku, išvežtuosius; o 
kaip su tremtyje gimusiais vai
kais, žuvusiais ir kitais, kurie nu
kentėjo, nors ir nebuvo išvežti? 

ML: Represuotojo sąvokos turi
nys šiuo metu plačiai aptarinėja
mas, lygiai kaip ir kitos sąvokos. 
pvz.. reabilituotojo. Žinoma, re
presuotieji yra susiję su visa sta
linizmo politika, ir galima sa
kyti, kad represuotieji yra ir tie. 
kurie liko Lietuvoje neištremti. 
Sakykime, kada sužinodavo kai
me, kad kita dieną bus vežimai, 
žmonės palikdavo namus, iš
važiuodavo į kitą rajoną; jau
nesni žmonės išeidavo į mišką. 
Tai irgi reikia gerai žinoti. Jų 
turtą konfiskuodavo. Kitiems 
taip pavyko išbūti iki šių dienų. 
Dabar, s lekiant grąžinti turtą, jie 
juk turi teisę jį atgauti. Jie tam 
tikra prasme yra taip pat repre 
suotieji. 

Be to, prie represuotųjų reikia 
priskirti ten gimusius vaikus. Aš 
pats esu gimęs Intoje, mano ma
ma buvo politinė kalinė. Ketve
rius metus gy%-enau vaiku na
muose, grįžau 1955 metais. Ke-

(Nukelta į 2psl> 
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Juozo Zikaro ilXSl-1944; skulptūra ...sielvartą 
paminklo stalinizmo aukoms sumanymą. 

naudota kaip vinjete „Literatūroj*" ir mene" spausdintai medžiagai apie 
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99 Žmonės turi žinoti, kas tuo metu vyko..." 
(Atkelta iš 1 psl.) 

liamas klausimas, ar represuotie
ji nėra ir tremtinių vaikai, gimę 
Lietuvoje? Na, manyčiau, čia jau 
nereikėtų šito klausimo kelti, ga
lime apsiriboti tremtyje gimusiai-
siais. 

RS: Koks tremtinių ir jų pali
kuonių skaičius? Kiek yra žmo
nių už Lietuvos ribų, kurie turė
tų turėti teisę sugrįžti į Lietuvą 
ir čia apsigyventi? 

ML: Šito dabar aš pasakyti ne
galėčiau. Reikia fiksuoti visus, ku
rie dar tebegyvena Sibire ar tuo
se rajonuose, ten yra sukūrę šei
mas, turi vaikų, juos leidžia į mo
kyklas. Jau ateina žmonės, kurie 
nori grįžti j Lietuvą. Jų grįžimo 
problemos turės būti sprendžia
mos. Mes ieškosime pačių arti
miausių kelių, kaip tai išspręsti. 
O kiek jų yra, šiuo metu negaliu 
pasakyti. 

RS: Ar galima paspėlioti, ai- ne
derėtų? 

ML: Nederėtų, aš nenorėčiau 
spėlioti. 

RS: Ar informacijos rinkimas 
vyksta tik paštu ir Jūsų būstinėje 
čia, Vilniuje? Ar esate išsiplėtę ir 
į kitus Lietuvos rajonus, norint 
pasiekti tuos, kurie gal nenori 
paštu siųsti, pageidauja asmeniš
kai susitikti? 

ML: Duomenų apie represuo
tuosius rinkimo iniciatyvos ėmėsi 
kraštotyrininkai. Be to, įvairiose 
respublikos vietose kuriasi trem
tinių klubai, kurių vienas iš už
davinių irgi yra tokią medžiagą 
kaupti. Tačiau kol kas čia dar yra 
daug problemų, kadangi reikia 
visą medžiagą kaupti į vieną 
vietą, o iniciatyva yra išsibars
čiusi po visą Lietuvą ir ryšiai dar 
nėra labai tamprūs tarp žmonių 
ar grupių žmonių. Tačiau tikimės 
visas šitas problemas įveikti. 

Iš karto reikia pasakyti, kad 
tai, kas susieta su tremtinių prob
lemomis nėra vien tik informaci
jos rinkimas. Jokiu būdu. Čia tik 
pradinis etapas ir jis bus anks
čiau ar vėliau užbaigtas. Daug 
didesnis darbas yra problemos, 
susijusios su tremtinių egzisten
cija Lietuvoje ir ne Lietuvoje, t.y. 
dar tebesančiais t remtinia is , 
tebegyvenančiais kitur, su jų 
gyvenimo sąlygomis, buitimi, 
darbu, pensijos gavimu ir t.t. 
Daugybė įvairių problemų kren
ta ant Komisijos pečių. Aš, kaip 
Sąjūdžio Seimo Tarybos narys, 
turėsiu tas problemas kelti val
džios instancijoms, kad jos būtų 
kuo greičiau sprendžiamos ir kad 
tremtiniams nereikėtų laukti dar 
dešimtį metų ir guostis vien 
tiktai gražiais pažadais. 

Lietuvos vėliavos pakėlimo Gedimino kalno pilies bokšte, Vilniuje, diena — 1988 meti) spalio mėnesio 7 diena, virtusi 
didžiule taut ine švente. Nuo t r auka Jono J u k n e v i č i a u s (iš Broniaus Kviklio archyvo) 

RS: Jūs matėte Aukščiausio
sios tarybos atšauktus du įsakus 
dėl trėmimų? 

ML: Dabar yra atšaukti jau ir 
kiti įsakai. Žinoma, tai didelis 
žingsnis į priekį, praktiškai labai 
sveikintinas dalykas, bet ne vis
kas tuo baigiasi. Darbas tiktai 
prasideda. Dabar bus darbo ir 
vykdomiesiems komitetams, ir 
Vidaus reikalų ministerijai. Pro
blemos iškyla ir dėl moralinės ir 
dėd materialinės kompensacijos. 
Čia darbas jau ne vieneriems, ne 
dvejiems metams. 

RS: Ar Jūsų iniciatyvai yra 
analogiškų akcijų ir kitur Sąjun
goje? 

ML: Taip, tokios komisijos vei
kia Latvijoje, kiek žinau ir Esti
joje, neseniai įsikūrė Minske. Ten 
buvo nuvykę mūsų Komisijos at
stovai. Jiems ten žymiai sunkiau 
sekasi, bet jau kuriasi. Įdomu tai, 
kad Maskvoje susikūrė organiza
cija su panašiais uždaviniais. J i 
vadinasi „Memorialas", turi pro
gramą, įstatus, taip pat yra pa
rengusi labai panašią į mūsų an
ketą, bando vykdyti sociologinius 
tyrimus. 

RS: Ar patiriate kokių nors 
trukdymų iš valdžios organų? 

ML: Paskelbus programą, iš 
karto buvo abejojama, ar iš tikrų
jų mums pavyks medžiagą su
rinkti. Buvo kalbama, kad paštas 
mums paprasčiausiai nepraleis 
laiškų. Kol kas įsitikinome, kad 
paštas dirba normaliai. Mus pa
siekia visi laiškai. Tai mes esam 
jau ne kartą patikrinę; žmonės 
skambina mums nurodytu telefo

nu. Visus laiškus registruojame 
ir nė vieno nėra pradingusio. Be 
to, kaip jau sakiau, daugybė žmo
nių patys ateina, atneša doku
mentus. 

RS: Lietuvoje veikia ir kita 
komisija, kuriai vadovauja val
džios žmonės. Ar Jūs koordinuo
jate savo veiklą su jais, ar jie 
Jums talkina, ar Jūs padedate 
jiems? 

ML: Va l s tyb inė komisija, 
kuriai vadovauja Aukščiausiosios 
tarybos prezidiumo sekretorius J. 
Gureckas, rūpinasi grynai tų 
įs ta tymų, a k t ų panaikinimo 
klausimu. Ir, kaip ji yra paskel
busi spaudoje, panaikinus netei
sėtus antikonstitucinius aktus, 
pagal kuriuos žmonės buvo tre
miami, ta komisija užsidarys. 
[Vilniuje leidžiamose) Vakarinėse 
naujienose buvo skelbta, kad mū
sų komisija lyg ir nenorinti su 
jais bendrauti ir bendradarbiau
ti. Žinoma, mes, įkūrę savo visuo
meninę komisiją, iš karto nesi
kreipėme į šitą jau egzistuojančią 
komisiją, bet manėme, kad reikės 
kreiptis. Šiuo metu mums yra 
atėjęs pasiūlymas iš Aukščiausio
sios tarybos dalyvauti komisijoje, 
tyrinėjant Rainių miškelio, Pra
vieniškių tragedijas. Aš dar neži
nau, kaip ten bus organizuotas 
darbas, kokie bus tikslai, bet Są
jūdžio žmonių dalyvavimas šioje 
komisijoje, mano manymu, yra 
tikslingas. 

Šiaip valstybinės komisijos 
veikla buvo labai lėta. Kiek žino
ma, reabilituota labai mažai žmo
nių, masinių reabilitacijų nebu

vo, visos individualios. Kaip 
skelbta spaudoje, maždaug iš ke
turių besikreipiančių asmenų, 
reabilituojamas buvo vienas. Tik
tai vienas. Kitaip sakant, res
publikos prokuratūra iš keturių 
nagrinėtų bylų Aukščiausiajam 
teismui teikdavo tiktai vieną. 
Aukščiausiasis teismas arba pa
tenkindavo, arba nepatenkinda
vo, bet kol kas jo praktikoje visi 
yra patenkinti. Vadinasi, proku
ratūra, nagrinėdama šitas bylas, 
atmesdavo tris iš keturių. 

Mūsų Komisija gauna doku
mentus, kur nurodyta, kokiu pa
grindu atmetamas prašymas. Ir 
netgi 1987-ais, netgi 1988-ais me
tais, ir tų metų netgi liepos mė
nesį, yra pasirašyti dokumentai, 
pažymos, kad žmogus tremtas tei-' 
singai, kad jo prašymas nepaten
kintas. Netgi iki šio laiko vyko 
reabilitacija tokiu būdu. 

RS: Ar Jums yra prieinami 
valstybės archyvai, ar visiškai už
trenktos durys ir turite rinkti 
informaciją tiktai per liaudį? 

ML: Kol kas mums yra pri
einamos tik Aukščiausiojo teis
mo reabilituotųjų asmenų nu
tartys. Ne pačios bylos, o tiktai nu
tartys, iš kurių galima šį bei tą 
sužinoti. Visa kita kol kas mums 
neprieinama. Tačiau Komisija 
tiktai pradeda darbą ir mes kreip
simės į Vidaus reikalų ministeri
ją, kur tie archyvai egzistuoja. 
Jau kreipėmės į Saugumo komi
teto pirmininką, bet Eduardas 
Eismuntas nurodė, kad visi ar
chyvai egzistuoja Vidaus reikalu 
ministerijoje, kur ir kreipsimės. 

RS: Informacijoje, kurią Jūs su
renkate apie represuotuosius, be 
abejo yra ir žinių apie asmenis, 
kurie baudė, nusikalto per tą 
laikotarpį. Kaip apdorojama to
kia informacija ir kas bus su ja 
daroma? 

ML: Tai opiausias ir daugiau
sia emocijų sukeliantis mūsų Ko
misijos klausimas. Mes iš karto 
paskelbėme savo programoje, kad 
renkame visą medžiagą apie ypa
tingu žiaurumu pasižymėjusius 
represijų vykdytojus. Tokių buvo, 
nemaža jų tebėra gyvi. Mūsų tiks
las yra surinkti visą informaciją 
apie juos. Ją gali teikti liudinin
kai, nors galioja tiktai ta infor
macija, kuri yra pasirašyta ir ku
rią galima patikrinti. Mes ne
skelbsime spaudoje nė vienos ne
patikrintos pavardės. Niekada 
nesiremsime gandais, k.a. toks ir 
toks žmogus buvo žiaurus tardy
tojas, žinoma tik jo pavardė, bet 
nežinomas vardas. Mes rinksime 
kiek galima daugiau liudijimų 
apie tokius žmones ir kada įsiti
kinsime, kad jie tokie buvo, kad 
tai nėra, sakykim, koks skundas 
ar tyčia sąskaitų suvedinėjimas, 
tada apie juos rašysime. " 

Kitokio pobūdžio dalykai yra 
d o k u m e n t a i , pagal k u r i u o s 
žmonės buvo tremiami, kuriuos 
pasirašė įžymūs mūsų respubli
kos žmonės bei valstybės veikėjai, 
ar tai Antanas Sniečkus, ar kiti. 
Be jokios abejonės, tokius do
kumentus, jeigu jie t ikri , reikia 

skelbti, kas juos bebūtų pasi
rašęs, kokio garso bebūtų žmo
gus. Galima bus prirašyti ko
mentarus, nurodant, kokiomis 
aplinkybėmis jis juos pasirašė. 
Tačiau tai turi būti paskelbta, 
nes žmonės turi žinoti, kas iš 
tikrųjų tuo metu vyko. 

RS: Ar numatyta yra kokių 
specialių studijų, nagrinėjančių 
anuometinę padėtį Lietuvoje? 

ML: Taip, kviečiame bendra
darbiauti istorikus, ypač jaunuo
sius, norime, kad jie rinktųsi savo 
disertacijoms būtent šitas temas. 
Manau, kad tokių studijų tikrai 
atsiras. 

Be to, esame numatę parašyti 
trėmimo kroniką, nuo pat pirmo
sios dienos iki paskutinės, doku
mentuotą, su pavardėmis, api
mančią visus Lietuvos rajonus. 
Nežinau, kaip mums pasiseks, 
dar nėra gerai aptarta tokio vei
kalo struktūra, bet manau, kad 
tai įvykdomas darbas ir jau norė
tųsi jo imtis. 

R S : Kaip galėtų užsienio 
lietuviai prie šios iniciatyvos 
prisidėti, žinant, kas jau yra 
atlikta? 

ML: Mes kreipėmės per Gim
toji kraštą į užsienio lietuvius 
vienu praktišku reikalu: mums 
reikėjo kompiuterio. Prašėme, 
kad užsienio lietuviai prisidėtų ir 
prie informacijos rinkimo. Tengi 
yra padaryta nemaža tyrimų. Ne 
visus turime, kai ko visiškai neži
nome. Tokios pagalbos norėtume. 
Jau esame gavę atsakymų į an
ketų klausimus, deja, dar labai 
nedaug. Esu gavęs tiktai kokius 
penkis laiškus. 

Matyt, čia pareis nuo to, kaip 
užsienio lietuviai žiūrės į mūsų 
komisiją, ar jie pasitiki ja, ar 
nepasitiki, ar jie galvoja, kad čia 
valdžios suorganizuota, ar grynai 
Sąjūdžio iniciatorių komisija. Ko
dėl ne, tokius klausimus galima 
kelti, tai visai normalu mūsų 
valstybėje. 

Čia yra tikrai iniciatorių komi
sija, žmonės dirba nuoširdžiai, 
jautrūs žmonės, norintys iš tikrų
jų padaryti užsimotą darbą 

Naujos knygos 
• Juozas Urbšys . ATSIMI

NIMAI. Redagavo Pilypas Narutis. 
Chicaga: Tautos fondas, 1988. Spaus
dino „Draugo" spaustuvė. Tiražas — 
1500. 164 psl. Kaina - 7 dol. 
Gaunama „Drauge". 

Praėjusią vasarą „Minties" 
leidykla Vilniuje išleido pasku
tinio Nepriklausomos Lietuvos 
Užsienio re ika lų minis ter io 
Juozo Urbšio prisiminimus Lie
tuva lemtingaisiais 1939-1940 
metais (žr. recenziją Draugo 
kultūriniame priede, 1988 m. 
spalio 15 d j . Nepatikrintomis ži
niomis, knygelės platinimas Lie
tuvoje sustabdytas. Todėl ypač 

•svarbų darbą atliko dabartinio 
leidinio redaktor ius Pilypas 
Narutis. Juozo Urbšio rankraštį 
gavęs iš pogrindžio šaltinių dar 
1988 metų balandžio mėnesį, jį 
aprūpinęs redakciniais įvadais, 
išryškinančiais tą laikotarpį, 
įvairiais dokumentiniais prie
dais, fotografijomis ir bibliogra
fija, padarydamas Juozo Urbšio 
prisiminimus prieinamus tiek 
išeivijai, tiek toliau ir Lietuvai. 

Ruošiamasi šv. mišioms Ged imino aikštėje prie ka ted ros pe r Sąjūdžio suvažiavimą Vilniuje 1988 m. spalio 22-23 d. 

Nuotrauka J o n o Juknevič iaus (iš Broniaus Kviklio archyvo) 

T Lapis 

Sigutė 
Už lango sucirpia žvirblis, jam iš toliau atsi

liepia antras. Nuo langinės, tiesiog man į ausį, 
susijaudinęs mažas balselis sučiulba, ..turiu-tu-
riu!" Aš atsargiai praskleidžiu užuolaidą. 
Šlapioj žolėj, prie šaligatvio, darbuojasi il
gasnapiai paukščiai, panašūs į varnėnus. Jie 
skubiai vaikštinėja, dairydamiesi į šalis, tada 
staiga stukteli į žemę ir įsitempę traukia 
slieką. Paukščiai labai užimti, ir jie neturi 
laiko čiulbėti, bet ten. ąžuolėlio viršūnėj, 
apipilta tekančios aušros, tupi raudongurklė ir 
giriasi, o gal tik garbina saulę, kaip ji išmano, 
iš visos širdies: „turiu-turiuu''. „turiu-turiuu!" 

Vilniuje saule teka vėliau, negu Čikagoje 
ar kur kitur vakarų Europoje Anais laikais da
bar čia būtų buvusi tiktai penkta valanda, o 
laikrodis jau rodo septynias. Kitam kambary 
tylu, dar niekas nejuda, ir aš sugrįžtu į lovą. 
Bet miegas neima, ir aš vėl keliuosi, ir einu į 
prausyklą. Prausykloj langas atdaras, ir pro jį 
dabar girdėti ištisas paukščių orkestras. Rūtelė 
ne kartą laiškuose rase. kad maitina paukščius 
žiemą ir vasarą, ir jie, matyt, laukia pusryčių. 
Virtuvėje sutrupinu porą riekelių duonos ir iš
metu jiems pro langą į kiemą. Duryse pasirodo 
Rūtos žilstanti, apsimiegojusi galvele ..Kaip 
tu anksti", ji sako, „aš tuoj ateisiu", ir dingsta. 

Mes su Rūta pusryčiaujam vienos. Kristu
pas ir Raminta dar miega. Kristupas visada il

gai sėdi vakarais, skaito, ir rašo savo knygą. 
O Raminta tik ką užbaigė vidurinę mokyklą 
ir vakar kažkur užsibaliavojo. Kaip senais lai
kais, namie, valgom juodą kvepiančią duoną 
su sviestu ir arbatine dešra, geriam šviežiai 
sumaltą pupelių kavą. Rūtelė man vis pasako
ja ir pasakoja apie savo sunkų jauną gyvenimą 
karo metais. 

— Kristupas buvo fronte, —ji kalba tyliai, 
žemaičiuodama, lygiu, vienodu balsu. — O mus 
apgyvendino didelėj kazachų šeimoj netoli 
Alma Ata... Arūnėlis buvo vos dviejų mėnesių, 
o maisto trūko, dažnai ir pieno jam negalėjau 
gauti, girdydavau arbatėle, truputį pasaldin
ta, o jis vis verkė... 

Visa tai buvo labai seniai, bet Rūta at
simena kaip šiandien. Ji neturi daug progos 
išsikalbėti, namiškiai jau daug kartų tas isto
rijas girdėję, jiems nebeįdomu, visi užsiėmę 
savo reikalais. Gyvenimas eina toliau, nega
lima apsistoti prie praeities, jie sako. Bet 
Rūta negali užmiršti, ir jai dabar gera, kad turi 
įdėmų klausytoją. Jos atsiminimai liejasi ir lie
jasi, ir aš klausau. 

— Mes iš ryto išeidavom į laukus dirbti, 
grjždavom tik vakare... Arūnėlį palikdavau 
prižiūrėti senukei kazachei... Gera buvo 
moteriškė, bet ką ji galėjo padaryti... Parėjau 
vieną vakarą, ir žiūrau. kazachė verkia, ap
sikabina mane — nebėra tavo sūnelio sako... 
nėr... 

Rūta nutyla, kramto, kramto savo duoną, 
atsikelia, ir eina prie krano atsigerti vandens. 
Paskui tęsia toliau. 

— Palaidojom Arūnėlį netoliese... Po 
dvidešimties metų mes susirengėm ir nuva 
žiavom pasižiūrėti, maniau, Arūnėlio kapelį 

aplankysiu. Bet toj vietoj dabar didžiulis blok-
namis užstatytas, nėra nė ženklo.. 

— Nieko neliko, nė nuotraukos neturiu. 
Kristupas taip niekad ir nematė savo pir-
magimio... 

Man Rūtos labai gaila, bet nežinau ką jai 
pasakyti. Kad tai tolima praeitis, kad sunkiai 
Lietuvoje surastum šeimą, kuri nebuvo 
panašiai praradusi, kentėjusi? Be abejo, ji 
visa tai jau daug kartų girdėjo, ir supranta, bet 
jai nuo to nė kiek ne geriau... 

Rūta plauna indus, ir pasižiūrėjus į mane 
nusišypso. 

— Eik, — sako, — pasėdėk ant suoliuko po 
langu, pasiklausyk mano paukščiukų. Aš apsi
tvarkysiu, o paskui nueisim abi į turgų. Tau 
bus įdomu... 

Didelis kiemas, iš visų pusių apsuptas 
pastatais. Čia, sako. kažin kada gyveno lenkų 
karininkų šeimos. Išėjimas į gatvę po aukšta 
arka, pro sunkius vartus. Vartai ir dabar už
daromi, nors ir nerakinami. Kiemas tuščias: 
nors ir darbo diena, niekas, matyt, nesiskubina 
keltis. Čikagoj šituo laiku aš jau būčiau dar
bovietėj. 

— Ššššuuu! - pasigirsta kažkur iš krūmų 
Iš ten išlenda smulkutė mergytė, trumpa suk 
nyte ir didžiuliu kaspinu šviesiuose plaukuose 

— Labas rytas. — sakau. Ji nuleidžia akis. 
— Labas. — vos girdimai atsako, ir pasisu 

ka į šoną. Dėbtelėjusi į mane iš akių kampo, 
staiga garsiai sako: - Išvariau tą katiną iš 
krūmų, jis ten vis paukščiukus daboja! 

— Aa! — atsiliepiu. Iš karto nesusigriebiu 
ką atsakyti. 

— Kaip jūsų vardas? — paklausiu, kaip 
Amerikoj, „what'syour name.." Mergaite meta 

i mane linksmą žvilgsnį. Suprantu, jog jai juo
kinga, kad ją pavadinau ,Jūs". 

— Mano vardas Sigutė. — Ji suka rankoje 
smilgą, ir nei iš šio nei iš to užveržia ją sau ant 
nosies. 

— Oi, — sakau. — juk skauda! 
— Nee, — ji ištaria storu balsu, lyg aš 

būčiau kažką nerimto, nederamo pasakius. J i 
smarkiu judesiu nutraukia smilgą nuo savo 
nosies ir meta ją šalin iš visos rankos. 

— Jūs iš Amerikos. — Ji sako. ne klausia; 
ji . matyt, jau ne pirmą amerikoną mato. — Pas 
Taurus? 

Aš linkteliu galva. Sigutė apsidairo aplink, 
matyt, pajutusi reikalą kuo nors atsverti mo
mento svarbumą. Ji prieina prie metalinio 
stiebo, prie kurio pririšta virvė skalbiniams 
džiauti. Ji vėl žvilgteli į mane. pasitikrinti, ar 
matau. Tada vikriai užropoja iki stiebo viršaus, 
prie pat virvės, pasispiria kojomis ir pasileidžia 
suktis apie stiebą. Jos suknytė lekia į viršų, 
kaspinas plaukuose išsipučia Apsisuka kelis 
ratus, ir nusileidžia ant žemės. Išraudusi ji 
žiūri į mane. laukia, ką sakysiu. 

— Oho. kaip vikriai . — aš nuoširdžiai ste
biuosi. — Kaip jūs taip išmokot, ir nesibijot? 

Sigutė vėl susijuokia užvertus galvą. — Aš 
pati išmokau. Ir visai nesibijau. — Paskui ji 
ryžtingai prieina ir greit pasilenkia prie 
manęs. 

— Nevadinkit manęs ,Jūs". — sako, — aš 
dar neužaugusi, — ir vėl nustraksi atgal prie 
stiebo. 

Iki užaugimo Sigutei dar toli. Man atrodo, 
kad jai nedaugiau kaip aštuoneri metai. Ste
biuosi, kodėl ji viena kieme, kurgi kiti vaikai, 
kurių čia tikriausiai turi būti daugiau. Sigutė 

vis sukasi ir sukasi apie stiebą, ir nusileidusi 
ant žemės man vis droviai nusišypso, o tada ir 
vėl ropoja į viršų, visai kaip beždžionėlė. 

Duryse pasirodo Rūta su krepšeliu ranko
je. Mes einam į turgų, Sigutė seka iš paskos, 
kaip šunelis. Turguje Rūta prisipila į krepšį 
litrą prisirpusių saldžių braškių. Sigutė žiūri 
į krūvas raudonų, kvepiančių uogų ant stalo. 
Rūta atkiša pardavėjai skiautelę laikraštinio 
popieriaus ir paprašo, kad jai įpiltų dar atskirai 
stiklinę. Tada užsuka laikraščio kraštus ir pa
duoda Sigutei. Sigutė iš karto atsitraukia. 

— Na, imk gi, imk, čia tau! — sako Rūta, 
ir Sigutė daugiau nesipriešina. Paima uogas, 
ir droviai sako ačiū. 

Apsipirkus, Rūta patraukia namo. Sigutė 
eina iš paskos, rankoj laikydama į laikraštį 
susuktas uogas, bet jų nevalgo. Rūta man su
šnibžda: 

— Ji visada taip, ką tik gauna, nešasi 
namo. 

— Nenori paragauti uogų. Sigute? — 
klausiu. 

— Mes su mama paskui abi. su pienu... — 
ji pasiskubina atsakyti ir parausta. 

Mes dar stabtelim poroj krautuvėlių, ir 
Sigutė pradingsta. Daugiau aš jos ir nematau 
tą dieną. 

Kitą rytą aš ir vėl atsisėdu an t suolelio prie 
lango, su knyga ant kelių. Netrukus atsiran
da ir Sigutė. Ant jos ta pati t rumputė suknytė 
ir rūpestingai į plaukus įrištas kaspinas. Ji 
man palinki labo ryto. ir atsistoja ant rankų, 
žemyn galva. Pastovėjusi minutėlę, lėtai, gra
žiai, vėl apsiverčia ant kojų, ir nusivalo 
žemėtas rankas viena į kitą. Aš stebiuosi ir 
pagiriu ją. Tada paklausiu: 
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Netekties tragiką ir išsigelbėjimas 
v 

Žvilgsnis į Aurelijos Balašaitienės romaną „Skeveldros" 

A L F O N S A S T Y R U O L I S 

Aurelija Balašaitiene. S k e v e l d r o s . 
Romanas . Cleveland: Vil t ies d r au 
gijos leidykla, 1987. Knygos mecena
t a s — Marce l inas Ži tkus. 425 psl. 
Ka ina — 10 dol. G a u n a m a pas 
leidėjus, pas platintojus ir „Drauge" . 

Uoliai besireiškianti perio
dinėje spaudoje kaip žurnalistė, 
Aurelija Balašaitiene (Žižniaus-
kaitė) ne mažiau yra pasireiškusi 
ir beletristinės kūrybos srityje. 
Dar 1966-1969 metais Draugo 
skiltyse buvo išspausdinti trys jos 
romanai: Skirtingi uostai, Užbur
tame rate, Vidurnakčio serenada 
(beje, „Jolanta" nėra romanas, 
kaip kad yra pažymėta Lietu
vių enciklopedijoje; tituliniu tos 
novelės pakeistu pavadinimu 
Susitikimas pamary buvo išleis
tas novelių rinkinys 1982 me
tais). Kaip romanas, Skeveldros 
būtų Aurelijos Balašait ienės 
debiutinė knyga, nors iš tikrųjų 
ji jau debiutavo minėtu novelių 
rinkiniu. 

Lyg ir sukakties proga kone po 
pusšimčio metų šiuo romanu 
grįžtama i „skęstančio laivo"' pra
eiti, praėjusio pasaulinio karo ir 
okupacijų sukeltą tragiką, daug 
kam nebepavvkus išsigelbėti iš to 
laivo. Tęsiama sugriauto tėviškės 
ūkio. okupacijų ir egzodo iš gim
tosios žemės tematika. Tęsiama ji 
iki pat šių dienų, pvz.. kaip ir 
neseniai išėjusiame An tano 
Gailiušio romane Savanorio 
duktė, kur kone stereotipiškai 
aprašinėjami tie patys laikotar
piai. 

Kaip pats pavadinimas sako, 
Skeveldrų romanas yra trijų 
vieno kamieno šeimų likimo pra
ėjusio karo išvakarėse ir tolimes
nėj jo eigoj pavaizdavimas. Roma
nas pradedamas prologu, kuris, 
apsukus ilgą nuotykių ratą, susi
siekia su epilogu romano gale. 
Romano fabulą sudaro Sangailių 
dvaro savininko Aniceto Plaš-
kevičiaus, jo sūnaus Stepono ir 
brolio Valdemaro bei jų šeimų 
likimas. Sūnui pasirinkus medi
ciną 'vietoj tėvo siūlomos agro
nomijos), kyla dvaro paveldėjimo 
klausimas, kurį dar pasunkina 
Valdemaro pasiūlymas Steponui 
studijuoti mediciną Vienos 
universitete. Anicetas, žmonai 
jau seniau mirus, ima galvoti, 
nors ir labai jau pavėluotai ir 
netgi rizikingu metu, apie naujas 

Aurelija Balašaitiene 

vedybas ir būtent su žymiai už jį 
jaunesne med. dr. Elena Rama
nauskaite, gerai jam pažįstama 
dar iš jaunų dienų. Tai, atrodo, 
tik iš reikalo kilusiai meilei pa
vaizduoti skirta nemaža vietos. 
Visa tai vyksta jau Vilniui grįžus 
Lietuvai iš sovietų malonės. Ne
paisant padėties netikrumo, lyg 
norint pasipriešinti likimo galiai. 
užsimezga net trejos vedybos — 
Aniceto, Stepono ir Valdemaro 
Plaškevičių (pastarojo ne Lietuvoj 
ir su kitataute — austre). Ve
dybos įvyksta prieš pat sovietų 
invaziją į Lietuvą 1940 metais. 
Visos jos virsta „skeveldromis" 
ne dėl kokių vidinių priežasčių, 
kaip Thomas Mann Budden-
brooks. bet dėl išorinių, pasauli
nio karo sukeltų negerovių. 
Nemaža vietos skirta tų vedybų 
aprašymui. Iš tų vedybų „sudužu
sio laivo" teišsigelbsti dr. Ste
ponas su savo sūneliu, kaip apie 
tai užsimenama jau romano 
prologe. 

Netekties tragedija prasideda, 
vos tik gimus Sangailių dvaro 

įpėdinei. Dvaras komunistinės 
valdžios nusavinamas, dėl ko 
pats dvaro savininkas Anicetas 
Plaškevič ius tos ne t ek t i e s 
neišlaiko ir miršta nuo širdies 
smūgio. Šią tragediją dar padi
dina jo žmonos dr. Elenos ir 
naujagimės išvežimas į Sibirą. 
Vokiečių okupacijos metu pride
damas naujas siužetas — rizi
kingas ir nuo tyk ingas žydų 
šeimos išsaugojimas (geras pavyz
dys žydų gelbėjimui Lietuvoje pa
vaizduoti). Tam tikrą vaidmenį 
čia suvaidina ir lenkų karys, 
tuomet internuotas Lietuvoje. 
Sovietams vėl į Lietuvą artėjant, 
prasideda egzodas į Vakarus, 
kurio metu per bombardavimus 
žūva dr. Stepono žmona Marga
rita, vokiečių okupacijos metu 
prižiūrėjusi Sangailių dvaro ūkį. 
Išlikęs gyvas kar tu su sūnum Li
nu dr. Steponas po įvairių nuo
tykių ir pergyvenimų Vokietijos 
stovyklose atsiduria Amerikoj. Jo 
čia įsikūrimas galėtų būti naujo 
romano tema, būtent kaip šiam 
Sangailių dvaro giminės pra-

tęsėjui pavyksta išlikti lietu
viu Amerikos žemyne. 

Savo pobūdžiu Skeveldrų 
romanas yra artimesnis nuotykių 
l i teratūrai , kuriai priklauso jau 
ir periodikoje spausdinti autorės 
romanai. Dėl to čia randame ne 
tiek veikėjų charakterio atsklei
dimo, kiek vietom net detalaus 
įvykių a r nuotykių aprašymo. 
Šiuo atžvilgiu savo novelėse, kur 
mažiau veikėjų ir galima plačiau 
paanalizuoti veikėjų sielos bū
seną, autorė yra pasiekusi tei
giamesnių rezultatų. Šiaipjau šio 
romano veikėjai parodyti iš švie
sesnės pusės. Toks yra Anicetas 
Plaškevičius, dosningas, kultū
ringas, ypač gimtąją žemę mylįs 
žmogus, bet ir gana konservaty
vus, nepramatas galimos (ne
būtinai gresiančios) ateities. Tą 
ateitį savo pasiaukojimu gelbėti 
ryžtasi dr. Elena Ramanauskai
tė, bet irgi aiškiai pavėluotai su 
gal ir nenumatyto likimo rezulta
tais . Geradarybe pasižymi ir 
dr. Steponas Plaškevičius. bet 
tam tikrą „silpnybės valandą" ir 
jis pasiduoda seksualinei pa
gundai Vokietijos stovyklų metu. 
Daugiau neigiamai parodytas 
Aniceto brolis Valdemaras, diplo
matas ir kosmopolitas, atitrūkęs 
nuo gimtosios žemės, vedęs 
svetimtautę ir šiose vedybose 
nukentėjęs „laivo sudužimą", 
pasidavęs netgi kriminalinei ais
trai , nušaudamas žmonos brolį, 
raginusį ją mesti vyrą savo naci
nės karjeros sumetimais. Nors 
romane ir mažiau didaktinio 
elemento kaip novelėse, betgi ir 
iš šių charakterių sugretinimo 
matyti, kad atsijimas nuo gimto
sios žemės doriškai ne kartą yra 
rizikingas. 

Romano veikėjams labiau pasi
duodant būti likimo bangų neša
miems, negu kaip begalint jam 
priešintis, ir nebūnant jų san
dūros įvykių ar nuotykių metu, 
nėra ir didesnės veikalo intrigos. 
Visą intrigą (iš tikrųjų įtampą) 
čia sudaro įvykių permainos — 
okupacijos, trėmimai, pabėgimai, 
etc. 

Į nepriklausomos Lietuvos dva
rą autorė linkusi žiūrėti daugiau 
iš teigiamos pusės. Tai jau ne 
senasai Maironio apdainuotas 
dvaras, kuris savo svetima kalba 
„mūsų širdis mažai ką riša" 
(Lietuva brangi). Nors senesnių 
laikų dvaro prisiminimai lie
tuviui ne visad buvo malonūs, bet 
naująjį dvarą autorė sieja su 
gimtosios žemės meile. Dar jos 
periodikoj anksčiau spausdinta
me romane Užburtas ratas skaitė
me: ,,Nejaugi pašalietis, pašali
nus nuo žemės savininką, pajėgs 
taip mylėti kiekvieną tos žemės 
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Vainis Aleksa 
PASKUTINIS POETAS 
Maironį' — kietaaki! 
puikus uola 
tu pats 
toks paskutinis 
laimink mano pynę 
mes vis tiek 
čia susirinkę 
tegul laikas 
mums nesugaišintas 
duok eilių 
kurių širdis 
norėtų 
apsieisime ir be dailesnio 
žodžio 
apsieisime ir be 
gilesnės meilės 
ne
apsieisime 
be 
tavęs 

sekdamas įstatymus 
apsivedžiau jos ilgą 
meilės kūną. 

ta lazda virtusi gyvate 
ta jūra virtusi keliu 
gali žmogus susikaupdamas 
įsivaizduoti 
bet kas rytą rasti ją 
prie šono 
niekados nepramačiau 
šitam 
nerojiškam pasauly 
mes vis tiek 
iš rojaus dulkių 
padaryti 
rytais 
švieži 

atsimenu aš popietę 
niekad nematytą 
rausvai gelsvą valandą 
virš arkų 
marmuru įsprūdyta 
ir auksu inkrustuota 
migdanti kvepalais 
pažadinanti kvepalais 

irgi aš atsimenu 
kad gyvs buvau 
daržo raudoniausias pomidoras/ 
musės saulėj zirzė 
pilnas buvo pilvas 
ėmė snaudulys 

taip ir buvo, 
kad gyvenimo lašelis 
susigėrė 

o meilės lašas 
krito kur sapne 

Maironio paminklas Kaune 
(skulptorius Gediminas JokuboniM. 

sėskis, mūza, 
savo sostan 

teisk 

nėra kito gyvenimo 
išgerkim 
už nesančio kito gyvenimo/ 
nėra daugiau degtinės 
gyvenkim su nesančia degtine 
bet degtinė egzistuoja 
tiktai sunku mums suvokti 
ateinančios degtinės sąlygas-
gal tai draugas linas turi banką 
žadinkime liną. 
lino daugiau nėra 
mūsų tarpe, 
kaip tik užtat paliko jis 
degtinės 
gerkime už liną 
linai už tave 
iš kur bebūtum 
mūsų kryptimi transliuok 
švelnumą, 
kad galėtumėm 
nupurtyt baimę 
ir sumažint dvasios 
apgaulingą skubą — 
tą širdies klykimą 
kuris ragina mus 
žengti ūžesin 
mirties 

Čia spausdinami Vainio Aleksos eilėraščiai yra pirma dalis 
jo naujausio eilėraščių ciklo, kuris buvo skaitytas jaunųjų 
rašytoju kūrybos vakare per ..Ateities" studijinį savaitgali 1988 
m. rugsėjo mėn 30 d. Jaunimo centre. Chicagoje. 

— Ar tu neturi draugų, Sigute? 
— Turiu, bet visi jie dabar pionierių 

stovykloje. 
— O kodėl tu ne stovykloje? 
Sigutė trukteli pečiais, ir padaro rimtą 

veidą. 
— Aš negaliu, man reikia mamą prižiūrėti. 
Ji mato klausimą mano veide, ir prideda 

nerūpestingai: — Mano mama akla. 
— Aaa... — sakau. — Kaip gaila... Ar tavo 

mama visada buvo akla? 
— Nee. — Sigutė nutęsia storu balsu. — 

Mano mama gerai ma t ė , kol susirgo 
berkuliozu. 

Aš nesusilaikau, ir pataisau Sigutę. 
— Tu nori pasakyti tuberkulioze, — 

šypteliu jai. Bet Sigutė pažiūri į mane su ne
kantrumu. 

— Ach ne, aš žinau kas yra tuberkuliozė, 
tai plaučių liga. O berkuliozas yra akių liga, 
ir nuo jo žmonės apanka. 

Aš nesiginčiju, ir kiek palaukus, klausiu: — 
Sigute, o kur tavo tėvelis? 

— Tėtės mes neturim. — Ji persiverčia per 
galvą ir eina prie savo stiebo. Vikriai užsirango 
į viršų ir pasileidžia suktis. 

Aš pasidedu knygą ant suoliuko, ir ženklu 
duodu jai žinoti, kad tuoj grįšiu. Kambary, 
pasirausiu lagamine, ir ištraukusi pakelį 
kramtomos gumos grįžtu pas Sigutę. 

— Sigute, — klausiu, — ar tu mėgsti kram
tomą gumą? 

Sigutė trukteli pečiais, ir žiūri kažkur į 
viršų. 

— Ateik. Sigute, noriu tave pavaišinti. 
Ji prieina, ir aš jai paduodu gumos pakelį. 

Sigutė droviai nusišypso, pavarto rankoje, 
paskui sako: — Man reikia namo! — Pabėga, 
ir dingsta kaimyninio buto duryse. 

Mes su Rūta ir Kristupu šiandien ruošia
mės į iškylą. Raminta, kaip dažniausiai, 
užsiėmusi su savo draugais, jai su mumis 
neįdomu. Rūta bruzda virtuvėje, verda kiau
šinius, lipdo sumuštinius, deda į indą šal tus 
kotletus, vynioja agurkus, ir viską k rauna j 
pintinę. Gėrimų neimam, jie sunku nešti, o 
Kristupas sako, pakeliui galėsim nusipirkti 
limonado. Diena saulėta, šilta, dangus mėlynas 
— nė mažiausio debesėlio. Važiuosime auto
busu prie Žaliųjų ežerų. Kristupas užsikabinęs 
ant kaklo loto aparatą, po ranka nešasi su
suktą antklodėlę. Mums išeinant iš kiemo, 
netoliese pasirodo Sigutė. Rūta jai šypsosi. 

— Na, Sigute, ar nori su m u m i s į 
Žaliuosius? 

— Aš tuoj, tik pasakysiu mamutei... — ir 
užlekia laiptais į viršų. 

— Einam, — sako Rūta, — ji pasivys. 
Ir tikrai, kai atsistojame prie autobuso, 

Sigutė jau šalia. Ant jos vis ta pati marga suk
nytė ir rūpestingai įrištas kaspinas plaukuose. 
Vietoj batuku ant jos basų kojų neaiškios šle
petėlės. 

— Sigute, — klausiu, — ar tau nebus 
sunku eiti su šitom šlepetėlėm, juk jos tau 
smunka nuo kojų. 

— O, ne, jos labai patogios, aš galiu su jomis 
ir bėgti! 

Aš atsimenu, kaip ji su jomis lipo ir sukosi 
apie stiebą, ir nemačiau, kad jos nusmuktų. 
Turbūt patogios. Vis dėlto pagalvoju, kad 
nusivešiu Sigutę į krautuvę ir paieškosiu jai 

batukų — tegul bus dovanėlė nuo amerikietės. 
Na, gerai, visi lipam į autobusą. Už Sigutę, 
pagal ūgį, nieko nereikia mokėti. Mes užsi
mokant po 4 kapeikas. Autobusas pilnas žmo
nių, bet Rūtelė, užstojusi sėdimą vieta, kai išjos 
kažkas atsikelia, ir nepaisydama mano prieš
taravimo, pasodina mane, o paskui man ant 
kelių sukrauna mūsų krovinius. Atrodo, kad 
beveik visi keleiviai t raukia į Žaliuosius šią 
gražią dieną, ir aš stebiuosi, iš kur ne šventa
dienį tiek daug poilsiautojų. Bet pasipylę iš 
autobuso žmonės išsisklaido į visas puses, ir jų 
nematyti. Čia pat prie autobuso sustojimo 
vietos yra būdelė, kurioje pardavinėja gėrimus, 
ir Kristupas nuperka keturis butelius giros. 
Kiek paėjėję, mes įsitaisom tarp medžiu ant 
kranto prie ežerėlio, niekieno nekliudomi. 
Sigutė atsargiai išriša kaspiną iš savo plaukų 
ir nusitraukusi suknelę, su marškinėliais šoka 
į vandenį. Aš pareiškiu susirūpinimą. 

— Ji puikiai plaukia, nebijok, — sako Rūta. 
Ir tikrai. Sigutė vartosi ir pliuškenasi vandeny
je kaip koks ruoniukas. Ja netrukus paseka ir 
Rūta, aš kiek uždelsiu, man vanduo per šaltas, 
bet pabraidžiojusi, nirsteliu ir aš. Kristupas jau 
vos ne vidury ežerėlio, plūduriuoja sau. tik iš 
vandens matyti jo saulėn atkreiptas veidas. 
Rūta ir aš išlipam iš vandens, ir apsišluos
čiusios atsisėdam ant antklodėlės. Aš žiūriu į 
Sigutę. 

— Sigute, ar ne per ilgai tau vandeny? — 
šūkteli Rūta, bet Sigutė tik papurto šlapią 
galvelę, ji ir nemano išlipti. 

— Matai, — sakau Rūtai, — Raminta jums 
užaugo, užsiėmusi su draugais, tai dabar turit 
podukrytę... 

— Būtų ir ji su draugais, jei ne jos mama. 

— atsiliepia Rūta. 
— Ar negalima jos išgydyti? 
— Kiek žinau, būtų išgydę, bet iš pradžių 

negalėjo gauti vaistų. Dabar viena akis visai 
akla, o su kita. rodos, dar kiek mato. Namie 
ji susitvarko pati, o kai reikia kur eiti, Sigutė 
eina kartu. Be Sigutės, jai būtų labai sunku. 

— O kurgi jų tėvas? — klausiu. 
— Dievas jį žino. Motina gyveno Rusijoj ilgą 

laiką, ji ten prieš tėvų valią buvo ištekėjusi už 
ruso. Kol ji buvo sveika, mergaitė mažytė, 
viskas buvo gerai... O paskui jis jas paliko ir 
jos grįžo atgal į Lietuvą... Apsigyveno su 
tėvais, tik jie greit po to numirė, taip ir liko 
jos su Sigute tėvų bute gyventi. 

— A, liūdna istorija... — pastebiu. — Kitų 
giminių nėra, kurie galėtų joms pagelbėti? Iš 
ko jos gyvena? 

— Yra gal kokie, bet visi turi savo rūpes
čius.. Kol šiaip taip eina, tai ir nesirūpina. 
Motina gauna nedidelę pensijėlę. o Sigutei jau 
dešimt, ir ji motinai vis daugiau padeda... 
Gyvena... 

Gyvena... Kaip jie ypatingai ištaria šitą žodį 
„gyvena". Ne taip, kaip mes Amerikoj, ne taip. 
kaip ištardavom anais laikais, mūsų jaunystės 
Lietuvoj. Jo reikšmė tokia pilna čia. ir gryna, 
lyg būtų nuvalyta per daugelio metų trūku
mus, ir baimę, ir kentėjimus. Ramiai, net tyliai 
ištartą — tuoj pajunti jo pulsą, ir kartu 
nuščiūvi prieš jo sąlygiškumą ir nepastovumą. 
Čia jis atrodo nepaprastai brangus... 

Kristupas išlenda iš vandens ir šukuojasi 
šlapius plaukus j viršų. Rūtelė išdeda ant 
antklodės savo vaišes. 

— Na, Sigute. — sako Rūta, — valgysim! 

— O, aš nealkana. — Sigutė nusuka šlapią 
galvelę, bet nesitraukia. Jos pečiai ir kūnelis 
tokie smulkūs ir trapūs, kad ji man primena 
paukščiuką. Rūta paima riekę duonos, aptep 
tos sviestu, uždeda ant jos pusę kotleto, ant vir
šaus papjausto agurko, ir atkiša Sigutei. 

— Per daug pasiėmiau, —ji kalba ramiai. 
Niekaip nesuvalgysim. jei tu nepadėsi. Juk 
nešinėsiu gi maistą namo. viskas bus sutižę 
nuo šilumos... 

Sigutė droviai, ant kelių. pri.Jc nka prie 
antklodėles ir paima sumuštinį. Kristupas 
atkemša butelį giros ir paduoda jai Rūta lie
pia mums pasitarnauti patiems. Išsimaudžius. 
šviežiame ore. medžių pavėsy, mūsų daug ra
ginti nereikia. Visi mano jutimai paaštrinti. Iš 
kažin kur — iš aplinkos, iš tolimos praeities — 
teka. srovena į mane ramybe, tokia didelė, 
gyva. pulsuojanti ramybė, kad aš nebesuimu 
jos. jos man per daug. aš pradedu dusti. Atsi 
keliu, ir paėjusi pora žingsnių, pakeliu galvą 
į medžių viršūnes, i pro jas spingsinčią saulę. 

..Dvidešimt metų!.. " Nenoriu pasiduoti 
grauduliui, papurtau galva, ir įkvepiu giliai. Tie 
dvidešimt metų. praleisti Amerikoj, man dabar 
atrodo kaip priekaištas ir kalte, kaip kokia 
nyki pilkuma.. Kapstvmasis po paviršiaus 
dulkes, net nesistengiant pro jas į sodresne 
dirvą prasiskverbti... Ir gaila, ir skaudu, 
ir nesuprantama... 

Pajuntu, kad šalia manęs stovi Sigutė ir 
žiūri i mane. Jos veidas susikaupęs, rimtas, 
kaip suaugusio J mano ranką nedrąsiai įslysta 
maža vaiko rankutė ir trukteli. 

— Einam. — taria Sigutė. — aš jums 
parodysiu, kur galima rasti laukinių žem 
uogių. 

t » 
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Los Angeles Dramos sambūrio „Krikšto vanduo n 

N I J O L Ė M A R T I N A I T Y T E 

Los Angeles Dramos sambūrio pa
statyta Anatolijaus Kairio drama 
,,Krikšto vanduo' Jaunimo centre. 
Chicagoje, 1988 m. gruodžio 10-11 d. 
Režisierius, scenovaizdis, vūbų eski
zai — Petras Maželis. Vaidintojai — 
Antanas Kiškis, Viltis Jatulienė. Te
resė Giedraitytė. Ramunė Vitkiene. 
Fredas Prišmantas. Saulius Stanči
kas. Sigutė Mikutaitytė. Vincas 
Dovydaitis. Aloyzas Pečiulis, Ema 
Dovydaitienė. Juozas Pupius. Grimas 

Stasys Ilgūnas. Rūbus pagamino 
Ema Dovydaitienė ir Valentinas Var
nas. 

Minint 600 metų Lietuvos 
krikšto sukaktį. Amerikos lietu
vių Romos katalikų federacija 
buvo paskelbusi dramos konkur
są. Konkurso jury komisija, ku
riai priklausiau ir aš. premiją 
paskyrė daug rašančiam Ana
tolijui Kairiui už jo penkių 
veiksmu drama ..Krikšto van
duo". Ir štai Los Angeles Dramos 
sambūris, inscenizavęs ši veika
lą, atvežė ji j Chicagą. 

Skaitydama Anatolijaus Kairio 
tekstą, negalėjau įsivaizduoti, 
kaip šią drama galima būtu reali
zuoti scenoje. Pirmiausia, ji buvo 
nepagrįstai ilga. Na, galima 
iškarpyt, galvojau. Bet ką daryt 
su grandioziniais scenos efektais, 
kurių buvo apsčiai. Man atrodė. 
kad dramos stipriausia charak
teristika ir buvo tie autoriaus 
įrašyti efektai: giedančių pago
nių minios, bajorų, pulkai, besi
keičiantys vaizdai, plaukiant 
laivu per Dubysą ir 1.1., o pačiam 
gale — po krikšto mirštantys 
žalčiai ant Mergaitės pečių. 

Tad ėjau i spektakli su ypa
tingu susidomėjimu: norėjau 
pamatyti kaip Sambūris, o gal 
tiksliau, jo režisierius Petras 
Maželis inscenizuos šį veikalą. 

Prisipažinsiu, kad buvau teigia
mai nustebinta. Petras Maželis 
surado dramatines įtampos siūlą, 
kuris buvo Lietuvos persilauži
mas iš pagonybės į krikščionybe. 
O aiškiu simbolių centru tapo 
Mergaitė su žalčiais. Šio tikslo 
siekdamas, režisierius turėjo 
iškarpyti daug teksto ir viską 
sudėstyti į vienetą. Sctnoje pa
matėme aiškų dramos turini, 
inscenizuotą be pretenzijų, kuris 
publikai neprailgo. 

Aktoriai savo roles atliko pasi
gėrėtinai. Jie tarp savęs nuošir
džiai kalbėjosi, o ne replikas pori
no, kaip dažnai pasitaiko nors ir 
retuose mūsiškiuose pastaty
muose. 

Ema Dovydaitienė ir Sigute 
Mikutaitytė pasižymėjo vaidyba 
savo rolėse. Pirmoji. Jogailos 
sesers rolėje, tai tikra scenos vete
ranė; aiški ir tiksli savo emocijose 

Scena iš Los Angeles Dramos sambūrio 
Dovydaitis). 

ir judesiuose. Antroji. Mergaitės 
su žalčiais rolėje, tai patraukli, 
nuoširdi aktorė, kurios rolė ma
žiau talentingos aktorės ran
kose būtų tapusi tik sentimen
talaus, melodramatinio stiliaus 
porinimu. Mikutaitytės rankose 
Mergaitė buvo paprasta, nuošir
di, ir jos balse atsispindėjo sim
bolinės jos rolės atgarsis. (Žal
čiai ant jos pečių nesiraitė, kaip 

„Krikšto vandens" pastatymo: Vytautas (Antanas Kiškis) ir Jogaila (Vincas 
Nuotrauka Jono Kuprio 

buvo tekste nurodyta. Jie visai 
nejudėjo, o po krikšto Mikutaitytė 
tik savo vaidyba įtikino publiką, 
kad žalčiai jau negyvi. Tai buvo 
paprastas ir įspūdingas sprendi
mas. I 

Dramos režisūra buvo aiški, 
scenovaizdis ir rūbai istoriškai 
bei simboliškai efektyvūs. O Mer
gaitės rugių varpų karūna išsi
skyrė savo originalumu ir lietu

viškumu iš visų kitų iki šiol 
mano matytu galvas puošiančių 
vainikų. Trumpai sakant, pasta
tymas tapo neoklasikinis. 

Šiais metais sueina 35 metai 
nuo Los Angeles Dramos sambū
rio įsikūrimo. Tai ilgas laiko
tarpis, per kurį Sambūris vis 
džiugino lietuvių pubiiką. Jiems 
linkime ir toliau išeivijoje dirbti 
šį reikšmingą teatrinį darbą. 

Netekties t ragiką 
ir išsigelbėjimas 

(Atkelta iš 3 psl.) 

kampelį, kad ji būtų derlinga ir 
dosni. Žeme jaučia meilę". Kaip 
matom, ir sovietinė žemės ūkio 
santvarka šiom dienom bando 
grįžti į tą sampratą. 

Nors Skeveldrų romanas mums 
rodo jau gerai žinomų įvykių 
metą. kurį tik galima pavaizduoti 
naujais siužetais ir nauju stilium, 
bet tų įvykių pakartojimas litera
tūroj primena tai, kas turėtų būti 
atitaisyta ir kas gal per greit buvo 
imama pamiršti. Autorė skir ia 
šią knygą „tai kartai, kuri augo, 
brendo ar gimė toli nuo savo tėvų 
žemės, kad Sangai l ių ir jų 
gyventojų likime ji galėtų įsi
sąmoninti lietuvių tautos tra
gediją, ją suvokti ne vien protu, 
bet ir jausmais". 

Romano stilius paprastas, pa
sakojimas lengvas, kalba gera, 
bet kai kas kalbos ir rašybos at
žvilgiu būtų pataisj'tina. Vienas 
kitas sakinys rodytų lyg ir sve
timos kalbos įtaką (pvz. „J i s 
skambėjo šaltai", t.y. Jo kalba 
buvo šalta). Nevengta vieno kito 
tarmiškumo ar iš apyvar tos 
išėjusio žodžio. Kai kuriuos rašy
bos neatitikmenis (pvz., gresia, 
judesiai, tobulas, asloje ir kt) 
reikėtų suderinti su s tandart ine 
rašyba. Neišlyginta liko ir viena 
kita rašybos vieta. Kaip ten 
bebūtų, kitas skaitytojas gal ir 
nespės dėmesio atkreipti į š ias 
korektūras, kai romano permai
ningų įvykių srautas jį bus pasi
gavęs nešti iki pat galo. 

Chicagos teatruose 

Pasimetusių 
modernių merginų 

komedija 
Pažangus teatras Roy ai -George 

Theatre, esantis 1641 North 
Halsted Street, tas pats, kur buvc 
Vilniaus Jaunimo teatro vaidi
nimai, stato drama „A Girl's Gui-
de to Chaos". Veikale bandoma 
pavaizduoti šių laikų modernių 
jaunuolių erotinius, psicholo
ginius nusiteikimus. Veikalo 
slinktis gyva, galima sakyti — 
intriguojanti. Vaidina keturios 
moterys ir vienas vyras. Scenoje 
jie turi patyrimą, stengiasi į savo 
vaidmenis įsijausti. Kilę iš įvai
rių vietų, įvairaus pasiruošimo. 
Jane Blass iš Tennessee. Boreen 
Davvson — priklausanti Chica
gos aktonų ansambliui, Lauren 
Rothenbaum dėstė vaikų teatro 
mokykloje. Illinois universitete 
pasiekusi bakalauro laipsnį. Jeff 
Baumgartner yra iš Fort Wayne, 

Indiana, teatro dėstytojas ir 
admin is t ra to r ius . Režis ierė 
Diana Spinrad turi laipsnį iš 
Yale ir iš Illinois universitetų. 
Studijas privačiai gilino teatro 
festivaliuose. Dirbo Izraelio 
kultūros komitete ir daugelyje 
kitų teatrinių grupių. 

Nors aktoriai su patyrimu ir 
pasiruošimu, bet negalima saky
ti, kad jų vaidyba žiūrovą ste
bintų. Nuostabu tik, kad rimtas 
teatras pasirinko tokį lėkštą 
veikalą. Tiesa, ši komedija buvo 
statoma New Yorko Off-Broad-
way, bet veikalas labai tuščias ir 
vienašališkas. Kaip pavadinimas 
sako — tai merginos vadovėlis i 
chaosą. Jokio šviesesnio charak
terio, jokios šviesesnės minties, 
tik gatvės purvas. Tiesa, Įžei
džiančių veiksmų čia nėra, bet 
kalbose tik pasimatymai, išėji
mai, seksas, vartojant vulgariš-
kiausius terminus. Labai žemo 
moralinio lygio. Tokių veikalų 
kiti Chicagos teatrai vengia sta-

eodlc 

tyti. Net ir Royal-George paskyrė 
j am tik mažąją salę su dar 
mažesne scena, be jokiu dekora
cijų. Neveltui pat i komedi
jos antraštė skelbia, kad toks 
gyvenimą*, veda į chaosą. 
. . . . .,., /. 

Britų farsas 
Pegasus Players dramos grupė, 

veikianti antrą dešimtmetį (nuo 
1978 metų), daugiausia stengiasi 
patarnauti moksleiviams, stu
dentams ir senimui. Ji Teatro 
rūmuose, 1225 West Belmont. 
miesto šiaurinėj daly, stato links
mą britų Farsą „Noises Off'. 

Vaizduojama naujai statomo 
dramos veikalo generalinė repe
ticija, kur režisierius vargsta su 
daug individualumo ir net maiš
tingumo pareiškiančiais savo ta
riamais aktoriais. Kadangi farsas 
britiškas, tai kai kurių akcorių 
tarimas irgi labai britiškas. Par
šas tai ne komedija. Čia daug 
sąmojo nėra, daugiau visokių iš
daigų, siekiant publiką prajuo
kinti, palinksminti. Čia daug 
lakstymo, viršutinių drabužių 
nutraukimo, scenose įtartinų 

užuominų, bet tuštuma idėjų ir 
sąmojo atžvilgiu. Tačiau publika 
įsitraukia, dažnai ir garsiai kva
toja, 6 laukiamajame iškabinta
me plakate duodamos iškarpos 
didžiųjų Chicagos diėnraSČių, 
skelbiančia kaip šis paatatyrnas 
patraukliai juokingas. Bet ka i 
Kurie lietuviai, nebelaukę p a s k u 
tinio trečiojo veiksmo, išsisku
bino namo. 

Pastatyme, matyt, gerai pasi
darbuota režisieriaus Michael 
Leavitt, kuris į teatrą įsijungia 
pastatymų parinkimu, vaidyba ir 
režisūra. Jis baigęs studijas Good
man teatro mokykloje, režisavęs 
Milano scenoje. Yra ir kitų šio pa
statymo dalyvių — aktorių — su 
geru pasiruošimu. Paul Reubens 
Birchall siekia laipsnio kolegijoje 
humanitarinėse studijose. J e r ry 
Bloom vaidina radijo ir televizijos 
pastatymuose. Kelly Nespor įgi
jusi bakalauro laipsnį Chicagos 
universitete ir magistro — North-
western universitete. Pamela 
Webster dalyvavusi filmuose. 
Šios dramos autorius — Michael 
Frayn. 

J u o z . P r . 

Viktoras Vizj f i rda Nuotrauka Vytauto .Maželio 

Dailininkui Viktorui Vizgirdai 
aštuoniasdešimt penkeri 

Rodos, dar taip neseniai jaunas, 
t ams iap lauk i s , hipnotiškomis 
akimis dailininkas, ką tik grįžęs 
iš Paryžiaus, kar tu su savo vien-
l a i k i a i s : Gudaič iu , Galdiku, 
Mikėnu, Samuoliu ir kitais mo
dernaus meno šalininkais, skelbė 
savo degantį norą ..... tarnauti 
atgimstančios tėvynės epochai ir 
kur t i šios epochos stilių". Tai 
buvo 1932 metais Kaune. Dabar 
sausio 15 dieną Bostone tas pats 
dailininkas, su tom pačiom akim. 
bet jau amžiaus šerkšno išbal
t intais plaukais, švenčia savo aš
tuoniasdešimt penktąjį gimta
dienį. Žiūrint į jo tapyba, nesinori 
t ikėti , kad iš tikrųjų dailininkui 
Viktorui Vizgirdai jau būtų 
aštuoniasdešimt penkeri metai. 
Juk tai yra daugiau negu trys 
ketvirtadaliai šimtmečio, mūsų 
pačių šimtmečio, perpildyto isto
rijoje atmintinomis datomis ir 
mūsų pačių atmintyje nedilstan-
čiais pergyvenimais. Nuolat ma
tydami Viktorą Vizgirdą aktyviai 

dalyvaujantį mūsų kultūrinio 
gyvenimo sūkuryje: parodose, pa
skaitose, vakaronėse, pokalbiuo
se, spaudoje, taip apsipratome 
jo buvimu, kad ir patys, pamiršę 
laiką, atrodo, keitėmės tik nuo
traukose, bet ne gyvenime. Net 
ir Vizgirdos tapyba, nežiūrint 
didesnio dėmesio jo paties vadina
mam abstraktui, liko ta pati — 
sodri, pažįstama vizgirdinių spal
vų deriniuose, jokiu būdu neiš-
duodanti amžiaus, tik patirtį ir 
didėjanti meistriškumą. Nenuo
stabu juk. kad laikas dailininko 
gyvenime tur i k i tą apimtį. 
Kuomet žmogui, siekiančiam 
rekordo, yra svarbi tūkstantoji 
dalis vienos sekundės, daili
ninkas laiką kuria pats. Jo pa
sisekimo viršūnėmis yra ma
tuojami šimtmečiai. Ilgame ir 
spalvingame savo gyvenime Viz
girda buvo ne vien tik tapytoju, 
vitražo meistru, knygų iliustra-
torium. bet ir mokytoju, admi
nistratorium, nepavargstančiu 
kovotoju prieš diletantizmą, men
kavertiškumą ir pataikavimą. 
Giliai tikėdamas, kad mene iš-
sireiškia tautos kultūrinės ir 
dvasinės vertybės, ir likdamas 
ištikimu duotam pažadui „tar
naut i a tgimstančios tėvynės 
epochai'", dailininkas Vizgirda 
tikrai užsitarnavo mūsų tautos 
pagarbos ir jos dailininko vardo. 

Linkėdami Viktorui Vizgirdai 
ilgo ir sodraus saulėlydžio, tiki 
me, kad jo taurus pavyzdys amži
nai liks kelrodžiu visiems, besi
rūpinantiems lietuviškuoju menu 
ir jo kultūra. 

Dabar, kuomet Lietuvoje vėl 
reiškiasi atgimimas, Viktoro Viz-
giidos ir jo epochos dailininkų 
palikime jaunieji tikrai ras nu
trauktą giją to paties audeklo, 
gaidą tos pačios giesmės, tos 
pačios širdies plakimą. 

Pranas Lapė 
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