
o

L.arch

ANTROJI DALIS
MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA
>Saturday supplement_________ i989 m. rugsėjo mėn< 2 a. / September 2, 1989 Nr. 172(30)

Žemė, kur nežydi obelys
RAMUNĖ SAKALAUSKAITĖ

Tautos šventės
Metinės šventės yra nekintama 

žmogiškų junginių visuomeninės 
liturgijos dalis. Darbo dienos 
savaitgalis Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, Rugsėjo Aštuntoji — 
Tautos šventė, Šiluvos Dievo 
Motinos atlaidai yra lyg įvadas į 
rudenį. Šventes švenčiame ne tik 
namuose — jos sudaro progas su
sitikimams su bendraminčiais 
toli nuo namų, kaip, pavyzdžiui, 
šį savaitgalį vykstančioms Atei
tininkų studijų dienoms „Daina
vos” stovyklavietėje, arba religi
nėms iškilmėmės mūsų parapi
jose, kaip Mergelės Marijos 
Gimimo šventovėje, Chicagoje.

Rugsėjo Aštuntosios išvakarėse 
kyla mintis, kad mes labai tur
tingi reikšmingomis mūsų tautos 
šventėmis. Didžioji ir tikroji visos 
mūsų tautas šventė, be abejo, yra 
Vasario Šešioliktoji — Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
1918 metais diena. Jeigu bet 
kuriai iš mūsų švenčių norėtu
mėm duoti „Tautos šventės” 
pavadinimą, tai turbūt jis 
labiausiai teisėtai priskirtinas 
Vasario Šešioliktajai — rašyda
mas apie Rugsėjo Aštuntosios 
kilmę ir tos šventės racionaliza
ciją, istorikas Zenonas Ivinskis iš 
pat pradžių pabrėžia, kad „Vasa
rio 16-osios švente yra išryškina
mos Lietuvos Tarybos ir visos 
lietuvių tautos pastangos, at
kuriant 1918 metais nepriklauso
ma Lietuvą” (LE, 26-as tomas, p. 
91). O šiom dienom, kaip visi 
gerai žinome, nėra kito ir dides
nio visų mūsų bendro rūpesčio, 
kaip Nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimas, ir istorinė Vasario 
Šešioliktoji, mums vėl siekiant 
laisvos Lietuvos ateities, yra 
tapusi brangenybe, neturinčia 
sau lygios visame mūsų tautos 
valios, jausmų ir racionalios 
strategijoB mūsų veiksenai 
pasaulyje.

Tačiau vingiuota, sudėtinga ir 
taip dažnai tragiška mūsų tautos 
ir valstybės istorija įspaudė į 
mūsų sąmonę ir kitas šventes bei 
atminimo dienas. Kovo ketvirto
ji — tikintiesiems yra Lietuvos 
globėjo šv. Kazimiero šventė. 
Birželio keturioliktoji — visai 
mūsų tautai Gedulo ir vilties 
diena, kuria minime ištremtuo
sius ir nukankintus savo tėvus, 
brolius ir seseris, ir vaikučius. 
Gegužės keturiolikta — Romo 
Kalantos susideginimo už Lietu
vos laisvę metinės. Liepos devin
toji — tik praėjusiųjų metų — 
Vingio parke, Vilniuje, įvykusių 
pirmųjų didžiulių demonstracijų 
už Lietuvos laisvę metinės, ku-

rios ženklina nuostabaus dabarti
nio lietuvių tautos atgimimo 
viešąją pradžią. Liepos dvidešimt 
aštuntoji šiais metais — Sugrįži
mo diena, nes tą dieną į Lietuvą 
grįžo iš amžino įšalo žemės iš
tremtųjų kaulai. Rugpjūčio 
dvidešimt trečioji — gėdingo 
dviejų diktatorių sandėrio meti
nės, šiais metais tapusios Baltijos 
tautų solidarumo diena. Kai visų 
šių dienų — dabartinių, mus 
įjungusių į save, pergyvenimus 
nešame kaip atvirą žaizdą, o kar
tais ir didelį džiaugsmą, savo 
sąmonėje, į Rugsėjo Aštuntąją 
tegalime žvelgti kaip į vieną iš 
visos grandinės tautos švenčių.

Dauguma čia paminėtųjų šven
čių yra surištos su istoriniais 
įvykiais, bet jos nėra tik papras
tas tų įvykių paminėjimas. Tą 
galėjome pajusti dar tik praėjusią 
savaite, rugpjūčio 23 dieną 
minėdami Molotovo-Ribbentropo 
pakto 50 metų sukaktį. Tą dieną 
jau kelerius metus esame ženkli
nę kaip Juodojo kaspino dieną, 
kurios metu sustodavome pri
siminti tą niekšų diktatorių 
sutartį. Tačiau šįmet ta diena 
įgavo ir naują atspalvį. Ji 
nebebuvo vien pakto sukaktis, o 
tapo Baltijos tautų solidarumo 
diena. Televizijoje matėme vaiz
dus, kurių savo gyvenime ne
pamiršime — trijų šimtų mylių, 
nuo Talinno iki Vilniaus, mūsų 
žmonių vienų kitiems paduotų 
rankų giją, taip išgąsdinusią, 
kaip Vėliau pasirodė, visą 
Kremlių ir patį Gorbačiovą. O 
mes patys, kitam pasaulio gale, 
tiesėme ranką šalia stovinčiam ir 
mūsų gyvenamame mieste vyku
siose demonstracijose.

Toji diena yra pavyzdys, kaip 
šventės turinys plečiasi ir įjungia 
naujus tautos pergyvenimus. 
Taip, pavyzdžiui, Kūčių vakarą 
ant vėlių suolelio sėdasi ir Sibire 
nužudyti tremtiniai, ir Lietuvos 
miškuose nušauti partizanai. 
Labai jau dirbtinė yra tik šiame 
šimtmetyje daugelyje pasaulio 
kraštų įvesta Motinos diena, o 
mes ją įstengėme padaryti sau 
labai svarbia — gal dėl to, kad ji 
yra proga prisiminti visas tas 
mūsų tautos senutes motinas, 

‘ išleidžiančias sūnus į sukilimus, 
ar į atgimstančios Lietuvos ka
riuomenę, ar partizanais į mišką. 
Beveik taisyklė, kad kiekviena 
didžioji metų šventė, ar religinė, 
ar sekuliarinė, mums tampriai 
surišta su Lietuvos likimu ir 
liudija mūsų meilę savo tėvynei 
— švęsdami Kalėdas, linkime 

(Nukelta į 4 psl.)

Šių metų liepos 28 dieną į Lietuvą sugrįžo pirmieji tremtinių karstai iš 
Igarkos. Kaip pranešė ŠIA (Sąjūdžio informacijos agentūra), Kėdainių 
kariniame aerouoste nusileidusius lėktuvus, kuriais buvo atvežti 128 
tremtinių palaikai, pasitiko apie 15,000 žmonių. Apie palaikų sugrąžinimą 
pranešė tarptautinės žinių agentūros; The New York Timet išspausdino 
nuotrauką, buvo rodomi kadrai JAV televizijos laidoje „CBS Evening News”.

Į amžino įšalo žemę buvo nuvykę trys lietuvių grupės. Dviems, „Trem
tinio” klubo grupėms vadovavo Vytautas Putna ir Antanas Petrokas, trečiai, 
jaunimo grupei — Lietuvos Komjaunimo CK darbuotojas Romualdas Bakutis. 
Jaunimo grupėje buvo ir Ramunė Sakalauskaitė, Vilniaus universiteto an
tro kurso žurnalistikos studentė, ten nuvykusi kaip ŠIA korespondentė. 
„Amerikos balso” lietuvių redakcijos pakviesta, paruošė pluoštą prisiminimų, 
kurie buvo transliuojami rugpjūčio mėnesio pradžioje. Čia Bpausdiname 
autorės papildytą jos pasakojimo variantą.

Nors jau buvo trečia valanda 
nakties, kai išlipome nepažįsta
moje Igarkos žemėje, laike ne- 
siorientavau — aplink tvyrojo 
šviesa. Mat buvome už poliarinio 
rato, kur du vasaros mėnesius 
apskritą parą diena. Baugščiomis 
mokinukės akimis žvalgiaus ap
linkui. Ką jutau pirmomis aki
mirkomis, sunku papasakoti. Tai 
būtų galima palyginti su vaizdu, 
kurį pamatai atvertęs akmenį: 
guli išglebę augalai, tingiai 
rangosi sliekai. Igarka tuomet 
man pasirodė panaši į tokį pat 
prislėgtą ir nepilnavertį gyveni
mą. Aš čia pasijutau svetima. 
Aplink gulėjo kalnai šiukšlių. Po 
aerouostą vaikščiojo ar sukritę 
ant kėdžių snūduriavo pilka- 
veidžiai žmonės.

Persikėlus iš salos, priglaudu- 
sios aerouostą, žengiau pirmus 
žingsnius Igarkos žeme. Šalikelė
se stovėjo mediniai dviaukščiai 
namai, gatvėmis dviračiais važi
nėjosi vaikai. Šalia vaizdo, kurį 
mačiau aplink, akyse plaukė Lie
tuvos peizažas. Šalikelėse, nu
klotose gi e juodžemiu, o pjuveno
mis, buvo nutiesti mediniai, daug 
kur supuvę šaligatviai. Todėl 
keliaujant reikėjo žiūrėti po ko
jomis, kad nenusisuktum galvos. 
Eidama pro vieną iš kūdrų, ma
čiau plūduriuojančius storiausius 
rąstus, iš kurių mūsų žmonės 
susiręstų puikiausius namus. Su
puvę rąstai gula plačias Jenisė- 
jaus pakrantes, jų pilna vietinia
me šiukšlyne. Dėl abejingo požiū
rio į tai, kas guli savame kieme, 
dažni Igarkoje gaisrai. Jų būna 
vos ne kasdien, todėl gaisrinės 
mašinos važinėja panašiai kaip 
mūsiškės taksi. Tebesistebėdama 
vietine egzotika, keliavau Igarka. 
Ramybės nedavė uodai. Ar pajutę 
kitokį mūsų kraujo skonį, ar ne
supratę kalbos, spiečiais gulė ant 
galvos, kaklo, rankų.

Ėjau miesteliu ir stebėjaus. Ant 
pastatų, tuomet man pasirodžiu
sių panašiais į lietuviškas dar
žines, švytėjo ryškūs plakatai, 
kurių propaguojamos mintys nie
kaip nesiderino su aplinka. Lyg 
Šventos Onos bažnyčia Vilniuje, 
Igarkos senamiesčio centre visų 
akį traukė garbės lenta. Be socia
listinio darbo spartuolių nuotrau-
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kų galėjai išvysti igarkiečių 
planus, ryšius su užsieniu. Nė 
prie vieno namo nemačiau gėlių 
darželio. Jų vietoje karštą vasa
ros dieną galėjai išvysti sukritu
sius po medžiais tingiai besivar
tančius šunis. Šunų Igarkoje la
bai daug, panašiai kaip Indijoje 
karvių. Visą dieną bindzinėję po 
gimtas apylinkes, mėgdavo su
kristi pokaičio prie Lenino pa
minklo.

Paėję dalį kelio, šiaip ne taip 
susigrūdome į mažą budinę maši
ną, kuri ir pristatė mus į sporto 
salę, mėnesį turėjusią atstoti 
gimtą pastogę. Aplink, šalia 
šiukšlių, voliojosi krūvos anglių. 
Prie mūsiškės egzistavimo vietos, 
juokais pramintos „Inturistu”, 
buvo gražiai įsikomponavę trys 
geležiniai kaminai, kuriuos 
šmaikštaudami praminėme Trim 
kryžiais. Įėję vidun, šiurptelėjo
me. Be tinklo, dalijusio sporto 
salę į dvi dalis, poros kamuolių, 
stovėjo devyniolika geležinių 
lovų. Lygiai tiek, kiek reikėjo 
mūsų jaunimo grupei. Geležinės 
lovos pokario studentų labai 
taikliai buvo vadinamos „revoliu
cijos lopšiais”. Velniškai pavargę 
po kelionės, tik ir tegalvojome 
apie kritimą į lovas, kurį šiek 
tiek užtęsė vyrų sugalvota „pe- 
restroika”. Radę mažutį persiren
gimo kambarį, kur lyg raudon
medžio baldai Lietuvoje išdidžiai 
stovėjo pianinas „Leningrad”, 
stvėrė iš sporto salės keturias 
lovas merginoms, gražiai sustatė, 
ir palinkėję saldaus sapno, dingo 
už durų. Įlindę į atsivežtus 
miegmaišius, išparpėme dvylika 
valandų.

Atsikėlus mūsų laukė dar vie
nas siurprizas- Baseiną su pašil
dytu jūros vandeniu atstojo 
vienas, ir tas pats su lediniu. 
Šalia lyg pasakų namelis buvo 
įsikomponavęs vienas tualetas. 
Prakrapštę užtinusias akis, išsi
krovėme kuklią mantą. Pianinas 
tikrai atstojo raudonmedžio bufe
tą, o jo dangtis tapo šventinių 
vakarienių stalu.

Vietinė valdžia, ar norėdama 
parodyti dėmesį, ar igarkiečių 
dažytojų sugebėjimus, tuoj po 
mūsų atvykimo nutarė atlikti 
skubų „Inturisto” remontą. Buvo 
dažomos sienos, gražinami lan
gai. Be galo džiūgavome dviem 
elektriniais virduliais ir magne
tofonu, kuriuos paskolino Igarko- 
je gyvenančio tremtinio A. Dau- 
noros sūnus Antanas.

Šiek tiek apsitvarkę gyvenamą 
būstą, nutarėme nukeliauti į 
maisto produktų parduotuvę. Di
deliam nustėbimui, lentynose 
puikavosi importiniai džemai, 
kompotai, konservuotos daržovės. 
Nuo mėsos skyriaus nešė švink- 
telėjusia mėsa, apie kurią ratus 
suko kelios riebios musės. Kiek

Ramunė Sakalauskaitė

laidų korespondentė Alėsia Ne- 
bilica pasakojo turėjusi seneli, 
kuris dar prieš Sergėjų Lažo 
buvęs sudegintas ir palaidotas 
Sibiro platybėse. Ji tvirtino, kad 
kur žmogus miręs, ten ir turi 
gulėti. „Žemė visur vienoda. Tė
vynė mūsų viena — SSSR. Ir nėra 
ko kvailioti, judinant protėvių 
kaulus”. Nežinau, gal įtakos

nusivylėme, radę forminę, liaudy
je vadinamą kareiviška, duoną. 
Bet ką darysi, juk ir šuo karia
mas pripranta. Pripratau ir aš, 
nors dažnai prisimindavau 
savąją, lietuvišką, kvepiančią 
rūgštele ir kmynais.

Jau po pirmo pasivaikščioji
mo atkreipėm igarkiečių dėmesį. 
Vėliau, kai po kelių savaičių
gyvenimo Igarkoje tapome vos ne tokiam jos mąstymui turėjo ir 
vietiniai, išgirdome tenykščių 
gyventojų priekaištų, kad ban
dome juos ignoruoti. Jų įsitikini
mu, jeigu lietuviai užeina parduo
tuvėn apsipirkti, o viduje šmiži
nėja bent keli rusai, mes turį 
kalbėtis slaviškai, kitaip juos 
įžeidinėjame.

Igarkiečiai iš pradžių keistai
žiūrėjo į mūsų ekspediciją. Nie- tikimo sufietuviškomis kapinai- 
kaip negalėjo suprasti, kaip ga
lėjo atvažiuoti kažkokie lietuviai, 
sumanę parsivežti artimųjų palai
kus. Jiems tai buvo nesuvokiama. 
MumiB labai susidomėjusi radijo

ateistiniai įsitikinimai. Mat buvo 
baigusi ateizmo mokslus Le
ningrade, o, atvykus į Igarką, 
profesiją jai teko keisti, nes 
miestelyje, kur gyveno apie 
dvidešimt trys tūkstančiai gy
ventojų, nei tikinčių, nei cerkv- 
vės neatsirado.

Atvažiavę visi laukėme susi-

temis. Dauguma žinojo tik tiek, 
kad tokios yra, bet parodyti kelio 
nesugebėdavo. Vedliais buvo pir
mosios, pernykštės ekspedicijos 
Igarkoje nariai: Romas Bakutis,

Zacharijus Putilovas ir Valė 
Čeplevičiūtė, pirmoji respublikos 
spaudoje prabilusi apie Igarkos 
tremtinius.

Į šventą kiekvienam lietuviui 
vietą ėjau su jauduliu ir nežinia. 
Nors ir buvau mačiusi praeitais 
metais filmuotą medžiagą, lau
kiau savo pačios susitikimo. 
Kelias į amžiną atgulio vietą ėjo 
per miškelį, vėliau klampojome 
per medžiais užklotas balas. Lyg 
pavargę ištikimi sargybiniai, 
dauguma kryžių buvo pasvirę tai 
į vieną, tai į kitą pusę. Prašvil
piantis vėjas, vieniši paukščių 
krykštelėjimai retsykiais sutrik- 
dydavo kapinaičių tylą. Šiton 
žemėn atgulė pirmoji auka 
dviejų mėnesių mergaitė Angele 
Staškūnaitė, Igarkos tremtinių 
dainė Janytė Dėšrytė ir dėt dąug, 
daug nekaltų kūdikių, tvirtų 
vyrų, žilagalvių senukų. Vdikš; 
čiodama po kapinaites, lyg ir 
mačiau akyse amžinai miegan
čius žmones, su kuriais susipaž. 
nau nuotraukose. Išdidūs stovėjo 
Leono Misiuko padaryti kryžiai. 
Kas galėjo pagalvoti, kad kada 
nors teks susitikti su krikšta
tėviu ir su palaikais sugrįžti 
į Lietuvą.

Nuo pat pirmos dienos prasidėjo 
įtemptas darbas. Nors iš anksto 
buvo užsakyti karstai, viskas 
■stovėjo vietoje. Daug nemigo 
naktų teko vadovui Romui Baku
čiui, kol pajudėjo pirmieji ledai. 
Grupės jauni mokytojai, žurnalis
tas, ekonomistas, niekada anks
čiau nematę, kaip kalami kars
tai, tapo grabdirbiais. Nutranky- 
tom rankom ir pervargę, temp
davo sunkias kojas iš darbo, kur 
plušėjo trimis pamainomis. Kars
tų reikėjo daug, nes vienus pa
laikus dėdavo į du medinius ir 
vieną cinkinį. Kita ekspedicijos 
dalis dirbo kapinėse. Geležiniais 
laužtuvais, kastuvais buvo atka
sinėjami palaikai. Būdavo ir

(Nukelta i 2 psl.)

„Kelias i amžiną atgulio vietą ėjo per miškelį, vėliau ną, tai į kitą pusę...” (Ramunė Sakalauskaitė apie tremti- 
klampojome per medžiais užklotas balas. Lyg pavargę iš- nių kapinaites Igarkoje).
tikimi sargybiniai, dauguma kryžių buvo pasvirę tai į vie- Nuotrauka Zacharijaus Putilovo
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tokių kapaviečių, kur per dieną 
buvo galima iškasti tik 30 
centimetrų, nes laikėsi amžinas 
įšalas.

Mes, merginos, dienas leisdavo
me archyvuose. Su širdgėla vartė
me mirties liudijimus. Pirmai
siais tremties metais iš gyvenimo 
pasitraukė dešimtys kūdikių, 
senukų. Vartant santuokų liudi
jimus, buvau sužavėta lietuvybės 
išlaikymu. Nesvarbu buvo, kad 
mergina dešimt ar dvidešimt 
metų vyresnė, svarbu, kad ji 
lietuvė. Iš 60 santuokų tik viena 
būdavo mišri. Kaip kad pasakoja 
Igarkoje susituokę tremtiniai, 
vestuvės vykdavo su tautiniais 
rūbais, lietuviškas vaišes atsto
davo žuvis ir jau čia padarytas 
samagonas. Kiekvienas, eidamas 
į vestuves, nešdavosi gabaliuką 
duonos. Iki aušros būdavo šokami 
lietuviški šokiai, dainuojamos 
tautinės dainos

Su įdomumu skaitėme tuometi
nius Vykdomojo komiteto pasita
rimų pranešimus. Viename, kal- 
h ' -.čh’me . lietuviukų pasie- 

•; moksle, sakoma, kad vai- 
š pradžių visai nesuprato, o 

au pradėjo išmokti rusų kalbą 
bai pamėgo Krylovo pasakė- 

s Miško kombinato archyve 
r. ome atvežtų lietuvių įdarbini- 
n /įrašus, baisias nuobaudas. 
Je’g žmogus pavėluodavo į 
dai 4 10 ar 15 minučių, jis 
b 'o vo traukiamas baudžiamon 
atsakomybėn. Radau ir tokį 
dokumentą, kur buvo rašoma, jog 
lietuvė moteris, išėjus į mažame
čio vaiko laidotuves, pavėlavo į 
darbą, todėl kelis mėnesius už
daryta į kalėjimą, o kiti du vaikai 
buvo atimti ir patalpinti vaikų 
namuose. Nesaldus pyragai lau
kė lietuvių, atplaukus į Igarką. 
Tautiečiai buvo apgyvendinti va
saros tipo barakuose, daug kur 
stovėjo sugriuvusios krosnys. Val
džios nejaudino, kad prasideda 
pirmieji šalčiai, atvažiavėliai

Tremtinių kapinaitėse susirinkusieji gieda per apeigas įnirusiems prisiminti. Nuotrauka Zacharijaus Putilovo

Ekspedicijos i Igarką tremtinių palaikams i Lietuvą su- A+A Tremtinių palaikai ilsėsis LIETUVOS ŽEMĖJE, 
grąžinti dalyviai. Jų priekyje laikomoje juostoje jrašyta: Nuotrauka Zacharijaus Putilovo

Igarkos kapinaitėse iškastus sugrąžinimui į Lietuvą lietuvių tremtinių palaikus neša ekspedicijos dalyviai.
Nuotrauka Zacharijaus Putilovo

buvo apsirengę vasariniais rū
bais. Iš pradžių archyvuose doku
mentus perfotografuodavome, 
kiek vėliau tai buvo uždrausta, 
nes saugumas įžvelgė blogus ko
pijų panaudojimo tikslus. Kiek 
laiko spyriojosi archyvo darbuoto
ja Svetlana, tik gavusi bereikšmį 
antspauduotą dokumentą iš Vil
niaus, leido tęsti darbą.

Pragyvenus Igarkoje gerą sa
vaitę, vietinė valdžia sumanė 
organizuoti mūsų ir miestelio 
gyventojų susitikimą, kuris vyko 
Miško pramonės kombinato kul
tūros rūmuose. Salė buvo pilnu
tėlė, jautėme kažkokią įtampą. 
Peržiūrėję L. Pangonytės ir Za
charijaus Putilovo susuktą filmą, 
Kauno istorikai užpylė Nepri
klausomos Lietuvos istorija, kas 

turbūt ir pastūmėjo į aštrias 
diskusijas. Lyg vanagai, pajutę 
lavono skonį, vietiniai interna
cionalistai puolė mūsų grupės 
atstovus. Pirmąją ugnį išraudęs 
atlaikinėjo nepakeičiamas vado
vas Romas Bakutis. Igarkiečiai 
niekaip nesuprato, kaip viena 
respublika siekia savarankišku
mo, nori pati sau vadovauti. Jie 
vis dar norėjo būti vyresniojo 
brolio vietoje, lįsdavo su savo 
pasiūlymais. „Reikia gyventi 
draugiškai, vienoje šeimoje” — 
tvirtino. Po diskusijų, pasibaigu
sių salėje, aršesni politikieriai ir 
ideologai persikėlė į lauką. Vos 
ne iki nukritimo juokėmės iš 
vyrų juodais akiniais, pasislėpu
sių už kolonų ir stebėjusių kalbė
jusius. Operatoriaus vaidmenį 

atlikęs Juras Eidukas kelis ban
dė nufilmuoti. Tai pamatę, sau
gumiečiai kažkur išgaruodavo, o 
apie tai, kad šauniai dirbama, 
girdėjau ne iš vienų lūpų. Tebe- 
kratomi siuntiniai; po lietuvių 
svečių priėmimo Igarkoje gyve
nantys tautiečiai kviečiami po
kalbiui. Dažnai igarkiečiai kal
bindavo mus parduotuvėse, gat
vėse. Vienas, gerokai įkaušęs, 
primygtinai prašė mesti iš galvos 
visas nepriklausomybės iliuzijas. 
„Jūs mums tas pats, kas jums 
Vakarų pasauli#’/, — dūsavo yy- 
rukas.

Lietuviškas miestelis... Buvęs 
pastatytas už jau prasigyvenusių 
tremtinių uždarbius, tada švytė
davo švara ir tvarka. Su nostalgi
ja vieną pavakarę vaikščiojome 
po buvusį lietuvių rajoną. Koks 
jis dabar? Išlūžusiomis tvoromis, 
namais, kurių langai palengva 
slenka į žemę, kalnais šiukšlių, 
butelių, šūkaujančiais girtais 
gyventojais, lojančiais šunimis, 
jis įstrigo mano atmintin visam 
gyvenimui. Vaikščiodama nejau
kiomis gatvelėmis, pagalvojau, 
kad laikas bėga, o pavadinimai 
lieka. Išliko iki šiol ir lietuviškas 
miestelis, nors jokio lietuviškumo 
nė su žiburiu nesurasi.

Mes, civilizacijos vaikai, labai 
pasiilgdavome lietuviškos spau
dos, teatro. Vienintelė europietiš
ko gyvenimo prošvaistė buvo 
mano keturios kasetės, kurias 
ekspedicijos gale žinojome min
tinai. Skambučiais į Lietuvą 
trokšdavome sužinoti vėliausias 
iš ten naujienas. Dažnai juokau
davome, vildamiesi, kad galbūt 
sugrįžimui į Lietuvą teks laukti 
iškvietimo.

Vienintelė dvasinio peno vieta 
Igarkoje — kino teatras. Pripra
tome ir prie igarkietiškos kultū
ros. Ekspedicijos gale jau nebesi
stebėdavome nepažįstamu vyru, 
įsmukusiu salėn kino filmo de
monstravimo momentu ir garsiai 
kviečiančiu pokalbiui žmoną. 
Igarkiečiai mėgsta dažnai pa
valgyti. Tai pastebėdavau ir kino 
filmų metu. Teko matyti seanso 
metu užkandžiaujančius blynais 
ir arbata, pridengta skrybėle, kad 
neatvėstų, žmones. Saulėgrąžų 
sėklos toli gražu neprilygsta 
mūsiškei kramtomai gumai, jos 
lukštenamos visur: autobuse, 
kino salėje, parduotuvėse ir net 
atnešant pareiškimus į santuokos 
rūmus.

Igarkiečiai laisvalaikį mėgdavo 
praleisti vietiniame restorane, 
panašiame į lietuvišką valgyklą. 
Sieną puošė gabalais sukarpytas 
ir prikaltas kilimas, akį rėžė 
ryškios užuolaidos. Iš pradžių 
buvau nustebusi, jeigu pietaujant 
vidun įlėkdavo didelis šuo ir 
išsidrėbęs viduryje stebėdavo 
mūsų kramsnojimą. Kartą, va
karieniaujant, teko stebėti ir 

vietines prostitutes. Pasistatę po 
butelį baltosios, užkąsdamos 
barščiais, laukdavo pasiūlymų.

Teko bendrauti ir su Igarkoje 
gyvenančiais tremtinių vaikais. 
Iš didelio pulko tik viena Ramutė 
Malakaitė kalba lietuviškai. A. 
Daunoros sūnus Antanas, prisi- 
statydamas nepažįstamiems, sa
ko, kad jį vadina Antonu (surusin
tai). Kai paklausiau, ar nenorėtų 
atvažiuoti gyventi į Lietuvą, at
sakė, kad neturi ten ką veikti. 
Gal kaip ir medalis, Antano gyve
nimas turi dvi puses. Vargu ar jis 
Lietuvoje gautų Sporto komiteto 
pirmininko, o žmona — univer
salinės parduotuvės direktorės 
krėslus. Be to, jiedu nemoka 
lietuviškai. Bet...

Atvykus Antano Petroko vado
vaujamai grupei, sulaukėme lie
tuviškų dovanų. Senukai privežė 
lietuviškos duonos, lašinių, ski
landžių, saldainių, kavos. „Val
gykit, vaikeliai, kad būtumėt 
stiprūs ir sveiki”, sakydavo jie.

Buvome sukrėsti nelinksma 
žinia. Padedant Lietuvos trem
tiniams susigrąžinti tėviškėn 
artimųjų palaikus, Kaune mirė 
Antano Petroko mama. Tele
grama su skaudžia žinia Igarkos 
pašte pragulėjo dvi paras. Apie 
ją sužinojome tik tą dieną, kai vy
ko laidotuvės. Sunki laidotuvių 
diena buvo Antanui. Jo skausmo, 
žinoma, palengvinti negalėjome. 
Kaip ir kiekvieną rytą, 10 va
landą visi rinkosi į sporto salę, 
kuri tądien tapo panaši į bažny
čią. Visi suklupę kalbėjo maldas, 
giedojo giesmes. Nors aplink ne
buvo nieko panašaus į bažnyčią, 
altorių, vienijantį mus, kiekvie
nas jautėme tai viduje. Tarsi 
užuodžiau žvakių kvapą, kaž
kur toli girdėjau vargonus, aky
se plaukė šv. mišių Katedroje 
vaizdai.

Nors ir pavargę, pavakariais 
nukeliaudavome į viešbutį pa
bendrauti su buvusiais tremti
niais. Primaitinti lietuviškomis 
gėrybėmis, padarę po gramą 
profilaktikai, ilgai klausydavome 
senukų pasakojimų. Sunkus var
ginantis darbas, šalčiai nepalau
žė jų. Kad ir kaip išsisėmę, skubė
davo į lietuviškus susiėjimus, pa- 

. dėdavo vieni kitiems auginti vai
kus, dirbti darbus. Gal tik man 
pasirodė, kad jų jaunystė, nors 
ir sunki, buvo geresnė. Jie turėjo 
tikslą. Šventą tikslą — sugrįžti į 
Lietuvą. Dažnai, sugrįžusi į „In- 
turistą”, erzindavau mūsiškius, 
sakydama, kad dabar tokių, 
kokie būdavo Smetonos laikais, 
nėra.

Jau buvo iškasti visi palaikai, 
suvežti į aerouostą ir paruošti 
skridimui, kai paskutinį kartą 
susirinkome į kapinaites. Padėjo-

Vaizdas iš apeigų tremtinių kapinaitėse ekspedicijos į Igarką metu. Nuotrauka Zacharijaus Putilovo

Iš Sibiro parskraidinti karstai su tremtinių palaikais nešami šventinti j Katedrą, 
Vilniuje.

Nuotrauka Andriaus Petrulevičiaus (ŠIA fotokorespondento)

me po saują žemės ant kapų, 
kurie nejudinti ir liko gulėti 
įšale, kalbėjome maldas, giedo
jome giesmes. Vakare — paskuti
nė vakarienė. Galėjai pagalvoti, 
kad esame Lietuvoje — stalus 
gulė lietuviškos gėrybės.

Buvau sukrėsta sužinojusi, kad 
kelios Kauno poniutės į Igarką 
af važiavo ne tik parsivežti palai
kiu bet ir apsipirktu Grįžtant 
atgal, jų tašės vos netrūkinėjo 
n uopr įgrūstų lygintuvų, spirito, 
aukso garnjnių. Nežinau, gal aš 
per didelė idealiste, bet niekaip to 
nesupratau, nes dauguma mūsų 
grupės narių buvo atvažiavę savo 
atostogų sąskaita padėti tautie
čiams; nors ir daugelio mūsų 
giminės, ačiū Dievui, neišvydo 
Rusijos ir Sibiro platybių.

Kadangi mūsų vyrai pasiliko 
sudėti karstus lėktuvan, trys 
grupelės nariai su senukais 
išskridome dviem dienom anks
čiau. Išlipę Maskvos aerouoste, 
lyg prancūziškus kvepalus Vil
niuje uostėme šviežių raugintų 
agurkų, obuolių, vyšnių kvapą. 
Tai buvo kažkas nepakartojama.

Vėlai vakare sugrįžę į Vilnių, 
naktį permiegoję, skubėjome į 
Kėdainius, kur turėjo sugrįžti 

tremtinių palaikai, šaunieji se
nukai ir mūsų grupelės nariai. 
Einant per karinį Kėdainių aero
uostą, į žmonių minią nustebęs 
žvelgė bronzinis Leninas, nie
kada anksčiau nematęs tiek lie
tuvių karinėje teritorijoje.

Karstų iškėlimas, gedulingas 
susibūrimas, palaikų kelionė į 
namus. Tą akimirką kažkaip pri
siminiau pokalbį Igarkos kelte su 
atitremtu Volgos vokiečiu. „Kaip 
gerai, kad jūs turite kur parvežti 
savo kaulus. Kur mums vežti 
savus?”

Jau buvo gerokai sutemę, kai 
mašinos su palaikais ir tremtinių 
artimaisiais, kurių rankose žyb
čiojo žvakutės, sklaidėsi po Lietu
vą, Duok Dieve, kad kuo greičiau 
būtų sugrąžinti gimtinėn visi 
protėvių kaulai. Ir tai — kiek
vieno mūsų pareiga ir tikslas. 
Duok Dieve, kad mes išliktume 
panašūs į praėjusiais metais Ig- 
arkoje, neapšildytame name už
gesusį Praną Lazarevičių, kuris, 
keturiasdešimt metų nebuvęs 
gimtinėje ir po tiek laiko pirmą
kart pamatęs savo tautiečius 
iš Lietuvos, paklausė: „Kaip 
ten, Lietuvoje, obelys, vyšnios 
dar žydi?”
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Knyga, kurią reikia ištverti Sibiro tremtinių dainos
„Vyturio” leidyklos Vilniuje šiais metais išleista „Amžino įšalo žemėje”

AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖJE. Su 
darė Aldona Žemaitytė. Vilnius: „Vy
turys”, 1989. „Tremties archyvas”. 
304 puslapiai. Gaunama „Drauge”. 
Kaina — 10 dolerių.

Praėjusią savaitę į išeivijos lie
tuvių rankas atkeliavo Aldonos 
Žemaitytės sudaryta, „Vyturio” 
leidyklos Vilniuje išleista, vyres
nio mokyklinio amžiaus jaunimui 
skirta knyga Amžino įšalo 
žemėje. Joje sudėti aštuonių 
buvusių Sibiro tremtinių, dabar 
jau suaugusių, savo vaikystės 
ištrėmime atpasakojimai — vai
kystės, praleistos ir ištvertos 
neišsakomomis sąlygomis poliari
nes Sovietų Sąjungos srityse. 
Autoriai: Marytė Kontrimaitė, 
poetine forma surašiusi savo 
įnašą „Mano vaikystės tėvynė”; 
Dalia Grinkevičiūtė, su ilgu 
pasakojimu „Lietuviai prie 
Laptevų jūros”; Antanina Gar
mutė, kurios suliteratūrintas 
kūrinys vadinasi tiesiog „Ešelo
nai”; Antanas Abromaitis, ra
šantis apie „Užpoliares .Ameri
kos’ ”; Paulina Motiečienė apie 
„Kauburėlius ant Pečioros kran
to”; Simonas Norbutas, savo 
prisiminimus pavadinęs „Antro
ji Velykų diena”; Napalys Kit
kauskas, pabrėždamas, kad „Mes
— politiniai” ir Vytautas Jakelai- 
tis, iškeldamas iki šiol taip mažai 
žinomą Sibiro tremties aspektą — 
vargo mokyklą — „Mokytojai ir 
mokiniai”. Knygoje taip pat 
įdėtas iš latvių kalbos verstas 
Ojaras Mednis raštas „Trys 
sąsiuviniai” su priedu „Dar 
viena .baltoji dėmė’ prieš užver- 
čiant paskutinįjį .Trijų sąsiuvin
ių’ puslapį. Nnygos balta-juoda 
viršeliai inkorporuoja Sibiro 
vaikučių piešinius, vaizduojan
čius jų gyvenamasis vietoves. 
Viduryje knygos šešiolika foto
grafijų puslapių akivaizdžiai rodo 
ir liudija tą gyvenimą, kuris 
tekstuose pulsuoja atvira kančia, 
bet taip pat ir išlikimo ryžtu.

Šios knygos čia neapžvelgsime 
ir nekomentuosime — šventa re
likvija nediskutuojama, o tiktai į 
ją žvelgiama, ji rankose visiškoje 
tyloje pagarbiai laikoma ir joB 
atgarsio savo širdyje tesiklauso
ma. Verčiau skaitytojams pateik
sime tik kai kurias ištraukas iš 
šios knygos — to liudijimo apie 
skyrių mūsų tautos istorijoje, su 
kuriuo niekada nesusigyvensime. 
Skaitytojai šią knygą vartys, ir ją 
skaitys, ir ją ištvers patys — ir 
kiekvienam tai bus egzistencinė 
dilema: ar kartu su Dostojevskio 
Ivanu jis grąžins savo bilietą j 
dangaus karalystę, ar jis gą/is 
įžvelgti ir šių vaikučių laimėjimą
— laiduojantį ir mūsų tautai 
nesibaigiantį kelią į gyvą jos 
ateitį.

Nuotrauka Zacharįjaus PutilovoKryželis, surastas tremtinių kapinaitėse Igarkoje.

Tikrasis įvadas į šią knygą jau 
yra parašytas jos sudarytojos 
Aldonos Žemaitytės, prie kurio 
negalima nieko pridėti nei atim
ti, todėl jį čia ištisai pacituo
sime:

„Kiekvienas tremtinys nuėjo 
savo Golgotą — nepermaldauja
mą, rūsčią, aplankančią dabar 
prisiminimais ar sapnais. Tų, 
kurie anuomet buvo vyresnio am
žiaus, jau beveik nelikę. Anuome
tiniai vaikai ir jaunuoliai, kurie 
pajėgė ištverti* savas golgotas, — 
dabar jau pusamžiai žmonės, au
ginantys suaugusių savo vaikų 
vaikus. Taip keičiasi kartos, ir atsiskleidė tikroji šio žodžio
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Žmonės, kurių prisiminimus 
čia publikuojame, toje vargo 
žemėje atsidūrė skirtingo am
žiaus, skirtingu laiku ir skirtin
gomis aplinkybėmis. Vieni jų 

.buvo su tėvais, ir tai lengvino jų 
dalią, palaikė išlikimo viltį, kiti 
— maži beglobiai tarp svetimų, ir 
išlikti jiems padėjo ątsitiktinu- 
mas arba aplinkinių gera valia. 
Atsidūrusieji Sibire su pirmai
siais genocidinio trėmimo srau
tais patyrė visą grumtynių už 
gyvastį siaubą, pokariniai trem
tiniai, jau naudojami kaip 
nemokama darbo jėga (štai kur

laimė: tėvų nėra! Aš žinau, kur 
jie dabar. Tame rūsyje šalta, 
jiems gelia sąnarius, todėl kas 
kelinta naktis jiedu per pievas 
nueina pernakvoti pas vienišą 
senyvą kaimyną Kazlauską. 
Egzekutorių vadas įniršęs ir 
gatavas mane sudraskyti: kur 
iie? ,Aš nežinau’, — sakau. Ir .ne
žinosiu’: nenoriu, kad juos ištiktų 
nano dalia! Gana mmanęs 
denos. Tuomet vadas liepia 
>ašaukti kaimo seniūną. Ateina 
dicka. Niūrus. Piktokas, par- 
Laiške man liepiama šauktis 
tėvų: tegu jie nedelsiant atvyksta 
į Kauno stotyje formuojamą 
ešeloną, o jei nepasirodys, tai 
man čia, Lietuvoje bus konec! 
Rašau maždaug taip: .Tėveliai! 
Prašau, maldauju, tik neikit, kur 
liepia, slėpkitės! Neieškokit 
manęs jokiu būdu! Atleiskit, kad 
nesugebėjau pabėgti ir sudiev!’ 
T niška vadas paduoda Mickai.
Yra knygoje ir gan juodo humo

ro: tremtinys komunistas, buvęs 
kalintas Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjime nepriklausomos Lietu
vos metais, su nostalgija prisi
mena savo dienas tam kalėjime — 
ir tą puikią sriubą, kalėjimo davi- 

Knyga vidiniai paliudiją, kad 
pasakojimai yra tikri: pavyzdžiui, 
skaitome, kad miegant, nuo šal
čio prišąlą kalinių plaukai prie 
sienos, o toliau — paimant mirusį 
laidoti, reikėjo atplėšti jo plaukus

vertė), turėjo daugiau galimybių 
išlikti. Jie net įsigudrino 
mokytis, įsigyti profesijas.

Kas šių publikacijų autoriams, 
o ir kitiems tremtiniams, padėjo 
ištverti tomis nežmoniškomis 
sąlygomis? Reikia įsiklausyti į jų 
pačių balsus. Vieniems — tikėji
mas Apvaizda, antriems — atkak
lumas, ryžtis ir valia, dar kitiems 
— įgimta dora ir darbštumas.

Vertybė yra ne tik tai, apie ką 
pasakojama šiuose prisiminimuo
se, bet ir pasakojimo stilius, 
atskleidžiantis pasakotojo asme
nybės savitumą. Lakoniška, api
bendrinta, tarsi granito fražėmis 
iškapota Dalios Grinkevičiūtės 
istorija persipina su paperkančio 
paprastumo Paulinos Motiečie- 
nės išgyvenimais, literatūrizuo-
tas Antaninos Garmutės tekstas. «• nuo sienos. O galbūt pagrindinis

Bet galbūt pats jautriausias 
knygoje momentas yra kai kurių 
jos autorių išlaikomas tikėjimas 
į žmones, kokios bebūtų sąlygos. 
Antanina Garmutė rašo:

„Dabar aš atvažiuoju su bu-

tolsta nyki, l-*,<$avė tremtinių 
vargo žemė, Kurioje šlamėjo 
svetimi miškai, pro šalį plaukė 
nesvetingos upės, mirtimi alsavo 
leduotas vandenynas. O kasdieni
niai palydovai buvo šaltis, badas, ____ __ _________
ligos, vėliau, kiek prakutus, — deliais į savo tėvų sodybą. Ir

Sibiro gamtovaizdis — vietovės, kuriose gyveno ištremtieji lietuviai. Nuotrauka Zacharijaus Putilovo

pavyzdys, kaip ištremtieji žmonės 
turėjo absoliučiai dingti — ir net 
jų vardai ir mirties datos ištri
namos, o bet koks bandymas juos 
istorijai palikti buvo nusikalti
mas prieš valdžią, parodomas 
Dalios Grinkevičiūtės pasako
jime: Mirties pažymėjimai nebu
vo rašomi. Mokytojas Petrauskas 
nuo Šiaulių vežiojo lavonus ir 
kasdien rašė dienoraštį, taip pat 
vedė mirusiųjų sąrašus. Viršinin
kai apie tai suuodė. 1946 m. jį 
ėmė tardyti. Tada dienoraštį ir 
sąrašus jis skubiai sudegino. 
Kada NKVD darbuotojai atėjo 
pas jį į žemine daryti kratos, 
dienoraštis ir sąrašai jau buvo 
sunaikinti” (p. 33).

Būdinga, kad Sibiro tremties 
aprašytojai jokiu būdu neskirsto 
aukų į lietuvius ir nelietuvius. 
Dalia Grinkevičiūtė nuosekliai 
rašo: „Trofimovskas nebuvo iš
imtis: Jakutijos šiaurėje, toli už 
poliarinio rato — Bykovo kyšuly
je, Tit Aruose, Janos upės žiotyse, 
Olenioko upės žiotyse, Vrchojan- 
ske, — šalčio poliuje — visur buvo 
lietuvių tremtinių. Ir visur buvo 
daug aukų. Pavyzdžiui, Bykovo 
kyšulyje išmirė visa Pakščių 
šeima, tėvas, motina, du sūnūs, 
sesuo Merkelienė ir jos mažas 
sūnelis... Taip pat mokytojo Hario 
Perelšteino motina. Jakutijos 
amžinajam įšale guli keletas 
tūkstančiu tremtinių (p. 34).
Sibiro tremtinių istorijai labai

KUR TAS
DULKĖTAS TRAUKINYS

Kur tas dulkėtas traukinys 
Taip toli nukeliavo?
Prisimenu mamytė aš,
Tas pievas, kur žaliavo.

O kad sustotų traukinys
Mūs Lietuvos žemelėj, 
Aš parašyčiau laiškelį 
Savo jaunai mergelei.

Aš paprašyčiau tėvelių,
Kad jie manės neverktų, 
O savo jauną mergelė-
Kad kito nemylėtų.

Taip slenka dienos, vasaros, 
Pražydė gėlės vysta.
Mes tyliai šluostom ašaras, 
Palaidojė jaunystė-

EŠELONŲ BROLIAI

Žodžiai Antaninos Garmutės
Ešelonų broliai,
Ešelonų sesės,
Niekam neišdavė mūsų Lietuvos,
Lageriuos kalėjė,
Tremtyje kentėjė-
Žuvė už tėvynė svetimuos kraštuos.

Ešelonų broliai,
Ešelonu sesės,
Sielos nepalaužtos vėjų atšiaurių.
Ak, nesigailėjo,
Ak, nesudrebėjo
Akmeninės širdys budelių žiaurių.

Lietuvių tremtinių kapinaitės Sibire.
Nuotraukų Zacharijaus Putilovo

Ešelonų broliai,
Ešelonų sesės,
Kaulelius palikė ledjūrio šaly,
Verkia jūsų pievos
Verkia gailios rasos
Verkia tėviškėlės uosiai pakely.

Ešelonų broliai,
Ešelonų sesės,
Genocido aukos Nemuno krantuos,
Nekaltus mus baudė,
Priespaudoj mus skriaudė,
Žemė nesugėrė ašarų tautos.

Ešelonų broliai,
Ešelonų sesės,
Lietuvos vargdieniai — dvasios milžinai,
Žinom ir žinosim,
Mirdami kartosim:
Lietuva — Tėvynė mūsų amžinai.

APIE MAMĄ

Mėgstu vasaros vakarą tylų,
Kai suvirpa smuikeliai žiogų,
Kai virš lygumų rūkas pakyla,
O širdy taip sunku ir graudu.

duona

Man tuomet vis prisimena sodžiai. 
Kur užaugau tarp pievų žalių, 
Gėriau mėtų kvepėjimą godžiai 
Ir klajojau laukų takeliu.

Ten, žinau, želia rūtos, kaip žėlė,
Ir siūbuoja beržų žirginai.
Ten pavargus sena motinėlė
Ant kalnelio jau ilsis seniai.

Ir dažnai aš girdžiu, kaip ji šaukia,
Kad pareičiau laukų takeliu, 
Ten, kur mėtos sužėlusios laukia, 
Kur užaugau tarp pievų žalių.

LIETUVA

Lietuva — tai kalnai ir upei’ąi, 
Lietuva — tai žilvitis lauku o.., 
Lietuva — tai rūtų darželiai 
Ir sena motinėlė languos.

Lietuva — gandro lizdas sodyboj, 
Lietuva — ajerai ežeruos,
Lietuva — žydros akys seselių, 
Juodbėrėliai žirgai prie tvoros.

Lietuva — lygios vagos arimų, 
Lietuva — vyturėliai laukuos.
Lietuva — mažas žemės grumsteli, 
Koks esi tu lietuviui brangus.

man lapeli —

Dabartinių Igarkos gyvenviečių vaizdas — tai sritis, kurioje gyveno lietuviai tremtiniai.

reikšmingas yra latvio Ojaras 
.Mednis liudijimas: jis išgelbėjo 
daugelį pabaltiečių vaikų iš 

.biro tremties, juos pervežė į 
natviją, tačiau netrukus visi jų 
buvo surinkti ir vėl ištremti į 
Sibirą. Ojars Mednis tačiau guo
džiasi: Latvijoje jie sustiprėjo ir 
atsigavo ir todėl vėl galėjo pakelti

Sibiro tremtį.
Šiai knygai patekus į mūsų 

rankas, ją pradėjus skaityti-, 
norėtųsi mūsų visuomenei pasiū
lyti: neruoškime jokių jos, , 
„pristatymų” ar „sutiktuvių”. 
Skaitykime ir ištverkime ją kiek
vienas atskirai. O jeigu jau reikia 
jos pasirodymą kaip nors viešai

Nuotrauka Zacharijaus Putilovo 

pažymėti tuomet susirinkime 
tiktai religinei vigilijai — 
klausykimės jos liudijimų ir 
melskimės už visus tuos nekaltus/ 
žmones, mūsų tėvus ir brolius, in 
seseris ir vaikučius, kurie tu-- 
rėjo kentėti ir mirti nesupran
tamomis visatos vyksmo aplin
kybėmis.
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Apie dailininkus Joaną-Danutę Plikionytę-Bružienę ir Kęstuti Balčikoni
Čiurlionio galerija Jaunimo 

centre, Chicagoje, šių metų savo 
rudens sezoną pradeda dviejų 
dailininkų iš Lietuvos paroda. 
Eksponuojami bus Kęstučio 
Balčikonio tekstilės-batikos dar
bai ir Joanos-Danutės Plikiony- 
tės-Bružienės grafika. Paroda bus 
atidaryta penktadienį, rugsėjo 8 
dieną, 7 v.v. Čiurlionio galeri
joje ji vyks du savaitgalius: 
rugsėjo 8-12 ir rugsėjo 15-17 
dienomis. Čia supažindiname 
skaitytojus su išeivijoje dar 
nematytais dailininkais.

Joana-Danutė 
Plikionytė-Bružienė

Dailininkė gimė 1943 metais 
Panevėžyje. Grafikos studijas 
baigė Vilniaus Dailės institute 
1958 metais. Dar studijuodama, 
pradėjo iliustruoti knygeles 
vaikams, poezijos rinktines. Už 
knygų iliustracijas ir mažosios 
grafikos darbus (ekslibrius) buvo 
apdovanota įvairiais diplomais. 
Dabar dailininkė yra nuolat kvie
čiama dalyvauti visose pasaulinė
se ekslibrių bienalėse.

Pastaruoju metu Joana-Danutė 
Plikionytė-Bružienė visą laiką 
skyrė lakštinei grafikai. Sukūrė 
keliolika teminių ciklų. Maždaug 
dešimt lapų yra skyrusi Vilniaus 
universitetui, garsiems jo profeso
riams (skaitytojai gal bus paste
bėję Draugo kultūrinio priedo 
1989 m. rugpjūčio mėn. 19 d. 
laidoje oforto „Didieji Lietuvos

Rašytojai iš Lietuvos PEN kongrese Kanadoje
Kanadoje ir Jungtinėse Ameri

kos Valstybėse šį rudenį laukia
ma apsilankysiančių septynių 
rašytojų, kritikų ir vertėjų iš 
Lietuvos. Jie dalyvaus nuo rugsė
jo 23 iki spalio 1 dienos Toronte 
ir Montrealyje vyksiančiame 
54-ajame Tarptautinio PEN 
klubo kongrese, tikisi apsilankyti 
Bostone ir New Yorke. Šiuose

Lietuvių PEN centro pareiškimas
Prieš penkiasdešimt metų, rug

pjūčio 23 d. Maskva ir Berlynas 
sudarė plačiai žinomą Molotovo- 
Ribbentropo paktą. Kartu su juo 
buvo pasirašyti ir papildomi slap
tieji protokolai, kurių autentišku
mas seniai nekelia jokių abejo
nių. Tai vienas gėdingiausių ir 
skandalingiausių dvidešimtojo 
amžiaus sandėrių, nes per jį trys 
nepriklausomos valstybės, Tautų 
Sąjungos narės — Lietuva, Latvi
ja ir Estija — prarado savo vals
tybingumą, kai jas vėliau oku
pavo Raudonoji armija, kai 
jos buvo klasta, prievarta ir 
apgaule prijungtos prie TSRS. 
Dėl šio nusikalstamo akto Pabal
tijo tautos patyrė milžiniškus ir 
labai tragiškus dvasinius, fizi
nius ir materialinius nuostolius, 
o tolimesnė jų egzistencija at
sidūrė didžiausiame pavojuje, ką 
tenka konstatuoti ir dabar.

Deja, nors nuo minėto sandėrio 
jau praėjo pusė šimtmečio, jį 
pasirašiusios valstybės vis dar 
oficialiai nepasmerkė nei pakto, 
nei slaptųjų protokolų ir jų 
pasekmių. Taigi, kaip ir anks
čiau, šiandien nuolat pažeidžia
mos Pabaltijo tautų teisės, joms 
tebėra užkirstas kelias į laisvę ir 
savarankišką gyvenimą, į būtiną 
valstybingumo grąžinimą. Aki
vaizdus ir ilgiau nebepakenčia
mas yra tas faktas, kad iš visų 
per Antrąjį pasaulinį karą oku
puotų ar aneksuotų valstybių 
liko neatkurtos tik Lietuva, Lat
vija ir Estįja. Užtat delsti nevalia. 
Laikas užbaigti iškilmingas vals
tybių vadovų kalbas, įvairias 
gražias deklaracijas dėl tautų 
apsisprendimo teisės ir imtis 
konkrečių darbų. Vienas pačių 
svarbiausių — tai baisios istori
nės skriaudos atitaisymas Lietu
vai ir kitoms Pabaltijo šalims.

Dailininkė Joana-Danutė Plikionytė-Bružienė savo studijoje Vilniuje.

žemaičiai Vilniaus universitete” 
reprodukciją).

Istorijos tėkmėje nuolat besi
veržiantis aukštyn lietuvių tau
tos genijus skatino dailininkę 
savo kūryboje atspindėti lietuvių 
mokslines pergales, istorinius 
įvykius, tragedijas. Tai įkūnyta 
jos cikluose „Laikas ir erdvė”, 

miestuose tenykščių lietuvių 
jiems yra ruošiami literatūros 
vakarai.

Šių metų gegužės 10 dieną 
Olandijoje, 53-iajame PEN 
kongrese, vienbalsiai į pasaulinę 
rašytojų organizaciją priimtas 
Lietuvių PEN centras plečia savo 
veiklą Lietuvoje ir išeivijoje. 
Literatūroje ir mene buvo iš-

Siekdamas prisidėti prie ypač 
reikšmingo ir neatidėliotino 
tikslo, Lietuvių PEN centras 
pareiškia:

1. Molotovo-Ribbentropo paktą 
ir su juo susijusius protokoluB 
laikome neteisėtais ir nusikalsta
mais nuo pat jų pasirašymo pra
džios. Tai akivaizdus suokalbis 
prieš Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę, o jo padariniai — 
grubiausias tarptautinės teisės ir 
lietuvių tautos teisių pažeidimas, 
kuris tikrai nebegali būti tole
ruojamas.

2. Gėdingo pakto penkiasde
šimtųjų metinių sukakties proga 
kreipiamės į TSRS, VFR ir VDR 
vyriausybes, reikalaudami, kad 
jos be jokių išlygų pasmerktų šį 
paktą ir imtųsi ryžtingų priemo
nių visų jo pražūtingų pasekmių 
likvidavimui, demilitarizuojant 
kraštą ir visiškai atkuriant 
Lietuvos valstybingumą.

3. Primygtinai raginame LT
SR Aukščiausiąją tarybą 1940 
metų vadinamojo Liaudies seimo 
rinkimus ir seimo nutarimą dėl 
Lietuvos įstojimo į TSRS paskelb
ti neteisėtais ir negaliojančiais, 
kadangi rinkimai vyko esant 
okupacinei kariuomenei, panau
dojus prievartą ir klastotes, 
o sprendimas įstoti į TSRS buvo 
priimtas neatsiklausus tautos 
valios ir nesuruošus referen
dumo, kuris tokiu atveju buvo 
būtinas.

4. Ateityje siūome nepriklauso
mos Lietuvos ir TSRS santykius

i grįsti 1920 metų liepos 12 dienos 
Tarybų Rusijos ir Lietuvos Res- 

i publikos sutartimi, iki šiol nede- 
l nonsuota ir atitinkančia lietuvių 

tautos interesus.
(Literatūra ir menas, 1989 m. 

liepos mėn. 29 d.)

„Dainos prisiminimas”, „K. 
Simonavičiui atminti”, „Tolmin
kiemis”.

Praėjusiųjų metų Joanos-Danu
tės Plikionytės Bružienės kūry
boje ryškia gija atsispindi gilesni 
filosofiniai apmąstymai. Ciklas 
„Palydėjimas - Palikimas” yra 
skirtas brangiems žmonėms, išė

spausdinti Lietuvių PEN centro 
pareiškimai apie Glavlitą ir 
Molotovo-Ribbentropo sutarties 
sukaktį.

Kol bus išrinkta Lietuvių PEN 
centro skyriaus išeivijoje val
dyba, jo reikalais rūpinasi tri
julė: Stasys Goštautas (iždinin
kas), Algirdas Landsbergis ir 
Tomas Venclova. Į šį skyrių jau 
yra istoję: Kazys Almenas, An
tanas Gustaitis, Henrikas Nagys, 
Bronys Raila, Stasys Santvaras, 
Alina Staknienė, Algirdas Stat- 
kevičius, Rimvydas Šilbajoris.

Lietuvių PEN centrą finansiš
kai parėmė JAV Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdyba, Lietu
vių rašytojų draugija, profesorė 
dr. Birutė Ciplijauskaitė (Univer
sity of Wisconsin), Kęstutis Pus
kunigis, profesorius dr. Tomas 
Venclova (Yale University). Jų 
aukos padės padengti PEN kon
greso Kanadoje dalyvių iš Lie
tuvos registracijos ir metinius 
mokesčius.

PEN kongreso reikalais krei
piamasi į The Canadian Centre, 

Susibūrimas Vilniuje, Kalnų parke, šių metų gegužės 14 traukos viršuje matyti dailininko Kęstučio Balčikonio ba- 
dieną, minint Romo Kalantos susideginimo sukaktį. Nuo tikos technika sukurta vėliava — „Liepsnojantis vytis”.

jusiems iš gyvenimo, tačiau 
palikusiems mumyse savo šviesą, 
dvasines galiąs. O per tai vyksta 
nuolatinė dvasinių vertybių tąsa, 
tautos savybių išsaugojimas.

Dailininkės Joanos-Danutės 
Plikionytės-Bružienės darbai yra 
buvę plačiai eksponuoti Lietuvo
je, Rygoje, Talinne, Maskvoje,

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)

t f..Lv.T; 1
vieni kitiems ir Lietuvos laisvės 
užtekėjimo, švęsdami Velykas — 
Lietuvos prisikėlimo iš vergovės, 
švęsdami Sekmines — prašome 
savo tautiečiams šviesos ir tiesos. 
Šv. Kazimierą, asketiško gyveni
mo jaunuolį, esame pasitelkę 
kaip vadą į kovą ir laimėjimo 
užtikrintoją, Lietuvos laisvę gi
nant. Šis procesas visiškai tei
singas, žvelgiant į jį žydiško- 
sios-krikščioniškosios tradicijos 
požiūriu — Viešpats Dievas vei
kia istorijoje, mes jo darbus 
išvysti tikimės ir savo tautos 
istorijoje. *

Rugsėjo Aštuntoji ir Lietuvoje, 
ir Chicagoje yra Šiluvos Dievo 
Motinos šventė — Katalikų Baž
nyčios liturgijoje tai yra Mergelės 
Marijos Gimimo šventė, viena iš

PEN International, 24 Ryerson 
Avenue, Toronto, Ontario, Cana
da, M5T 2P3.

Lietuvių PEN Centro
skyrius išeivijoje Šiluva, žemaičių žemėje, Lietuvo-

Suomijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, 
Vokietijoje.

Apie save pasakoja 
Kęstutis Balčikonis

Gimiau 1952 metais okupuoto
je Lietuvoje, Vilniuje, dailininkų 
šeimoje. Daugelis Amerikoje su
tiktų lietuvių inteligentų, tik iš
girdę mano pavardę, iškart prisi
mena garsųjį kalbininką. Turiu 
pasakyti, kad lituanistas pro
fesorius Juozas Balčikonis man, 
deja, labai tolimas giminaitis. 
Mano tėvas (taip pat) Juozas Bal
čikonis paskyrė savo gyvenimą 
lietuviškos dailiosios tekstilės 
kūrimui ir tautinių dailės tradi
cijų ugdymui. Mano mama Regi
na Songailaitė Balčikonienė kūrė 
kostiumus ir scenos dekoracijas 
operos teatre. Šiuo metu abu 
mano tėvai projektuoja lietuvių 
tautinius drabužius, remdamiesi 
etnografija ir archeologija.

Didelę dalį savo vaikystės aš 
praleidau Žemaitijoje, prie 
Kartenos, vietovėje, apipintoje 
padavimais, nusagstytoje pilia
kalniais ir milžinkapiais. Galbūt 
todėl taip visados mane traukė 
istorinės ir mitologinės temos.

Meno žinių sėmiausi iš pradžių 
Čiurlionio meno mokykloje, Vil
niuje, kur baigiau grafikos spe
cialybę. Vėliau teko baigti 
tekstilę Vilniaus Dailės institute. 
Čia pamėgau batikos medžiagos 
dekoravimo techniką, atkeliavu
sią iš tolimos Indonezijos. Vienas 

daugelio liturginių metų Marijos 
švenčių. Kas jai būdinga mūsišku 
požiūriu, tai kad ji yra galbūt 
labiausiai lietuviška (aišku, 
lietuviška Marijos šventovė yra ir 
Aušros Vartai Vilniuje — bet tai 
visos Lietuvos mastu ir neturin
ti vienos jai skirtos metuose 
dienos, nei su ją surištų atlaidų) 
lokalinė šventė. Tokiu būdu ji 
mūsų krašte įkūnįja Europos 
o taipgi ir Naujojo pasaulio 
(palyginkime su Čenstachavos 
Dievo Motinos šventove Lenkijo
je ar Guadalupės Meksikoje) 
liaudies tikėjimą ir jam cha
rakteringą pamaldumą. Šiluva, 
panašiai kaip piligrimų vidur
amžiuose pradėtos lankyti Mari
jos šventovės Vokietįjoje, Prancū
zijoje, Italijoje ir Ispanijoje, 
grmdžiama stebuklu — Dievo 
Motinos apsireiškimu. O tokių 
stebuklų giluminė prasmė atitin
ka krikščioniškąją tikrovės sam
pratą: Viešpats Dievas, arba jo 
vietoje dangiški asmenys, kalbasi 
ir bendrauja su žmonėmis žemėje 
— ir tai ne kokia nors sąvokine 
prasme, bet labai realiai — čia, 
ant akmens, vietovėje vadinama

Dailininkas Kęstutis Balčikonis

iš pradininkų šios meno šakos 
Šiaurės ir Rytų Europoje buvo 
mano tėvas. Aš manau, kad ta 
sudėtinga technika turi begales 
galimybių šiuolaikiniame mene, 
iš kurių ne visos dar atskleistos 
ir panaudotos.

Batika gali būti kaip kilimas ir 
kaip tapybos paveikslas, gigantiš
ka ir miniatiūrinė. Ji gali tar
nauti kaip freska ir kaip vitražas. 
Manau, kad tai yra sritis, kurio
je lietuviui galima daug ko nau
ja pasiekti ir parodyti pasauliui, 
tik reikia nebijoti kruopštaus ir 
purvino darbo, turėti idėjų.

Lietuvoje batikos technika man 
teko vykdyti daug užsakymų in
terjerams puošti: vaistinėms, 
poilsio namams, salonams, vesti
biuliams, restoranams, kavi- 

je. Ir turbūt ką nors reiškia, kad 
per visą okupacijos laikotarpį, 
nežiūrint sovietinio saugumo 
draudimų, perspėjimų ir kelių 
užtvarų, plaukė rugsėjo aštuntą 
į Šiluvą iš visos Lietuvos 
maldininkai automobiliais — 
nuostabi sandūra viduramžių 
pamaldžių papročių ir dvidešimto 
amžiaus technologijos, liaudiško 
tikėjimo ir dabartinio lietuviško 
patriotizmo. Akivaizdu, kad 
Šiluvos Marijos šventė turi joje 
įdiegtą tautinį turinį. Todėl ir 
kyla mintis, kad šiai dienai 
sugrąžinus jos religinę reikšmę, 
visai nenukentėtų jos tautinis 
akcentas.

Rugsėjo Aštuntąją 1930 metais 
įvedant kaip valstybinę šventę, 
aišku, buvo ir gerų intencijų. 
Stengtasi iškelti Vytautas Didy
sis ir Didžioji Lietuvos Kuni
gaikštija. Be to, Vytauto numa
tytos karūnacijos diena sutapo su 
šia Šiluvos atlaidų dieną, tad 
kodėl ją negalėtų švęsti visa 
valstybė, ne vien katalikų ben
druomenė? Visa bėda, kad nustel
bus šventės religinį akcentą, rei
kėjo improvizuoti jai sekuliarinį 
turinį, o jis šį kartą nelabai lei
dosi tai dienai priskiepyti. Mes 
visi nuo vaikystės esame dalyva
vę Tautos šventės minėjimuose, 
kuriuose buvo atpasakota lenkų 
klasta, sulaikant Vytauto karūną 
pakeliui į Lietuvą. Besiklausan
čiam vaikui tokiame minėjime 
liko klausimas: kodėl iš viso 
švenčiame šią didžiąją nesėkmę? 
Su tokiu pagrindiniu turiniu 
Tautos šventė tapo lyg kažkokia 
lenkų klastos šventė.

Kaip birželio keturioliktoji ir 
rugpjūčio dvidešimt trečioji rodo, 
yra įmanoma suteikti naują ir 
teigiamą mūsų tautai turinį 
tokiai dienai, kuri iš tikro mini 
nuoskaudą, kančią ir pralaimėji
mą. Galėtumėm tai bandyti 
daryti ir su Rugsėjo Aštuntąja. 
Pavyzdžiui, rugsėjo mėnesio 
pradžioje prasideda nauji mokslo 
metai ir daugelis mūsų grįžta į 
mokyklas. Mums visiems labai 
aišku, kad moksle ir kūryboje 
glūdi mūsų tautos ateitis. Gal čia 
galėtų būti pasaulietiškas Tautos 
šventės turinys? Galvokime visi 
kartu — turime šventę su proble
matišku turiniu, kaip galėtumėm 
ją įprasminti — o jei nieko 
gudraus nesugalvosime, džiauki
mės Lietuvos globėjos Šiluvos 

nėms, įstaigų salėms. Mėgstu 
taip pat gamtinius ir abstrakčius 
motyvus. Su savo parodiniais dar
bais dalyvavau daugelyje parodų 
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, 
Rusijoje, Rytų ir Vakarų Vokieti
joje, Vengrijoje, Suomijoje, 
Švedijoje, Belgijoje, Čekoslo
vakijoje.

Nuo pat pirmųjų tautinio paki
limo dienų Lietuvoje stengiausi 
savo meną panaudoti mūsų išsi
laisvinimo judėjime, Čia atsivėrė 
dar viena batikos galimybė — pa
dariau istorines vėliavas (trans- 
parentus): „Gedulo vytis” 
rugpjūčio dvidešimt trečiajai, 
„Istorinis vytis” Sąjūdžio su
važiavimui, „Kovos vytis” 
Vasario Šešioliktajai, „Laisvūnų 
vėliava” kovojančiam jaunimui, 
„Liepsnojantis vytis”, skirtą 
Romo Kalantos susideginimui pa
minėti. Visa tai sėkmingai buvo 
vartojama susibūrimuose ir de
monstracijose.

Dabar aš įgyvendinau savo se
ną svajonę — atvykau aplankyti 
šio laisvo krašto, kur nuo seno, 
prieglobstį visad rasdavo žmonės 
iš mūsų daug kentėjusios tėvy
nės. Tikiuosi galėsiąs daug JAV 
tautiečių susitikti mano asmeni
nėje parodoje, kuri yra rengiama 
Chicagos Čiurlionio galerijoje šį 
mėnesį.

Joana-Danutė Plikionytė-Bružienė. Ii 
teminio ciklo, skirto Vilniaus universi
tetui, 1986. Lakštinė grafika, (viršuje 
įrašas: Emilija Pliaterytė, 1806-1831; 
Kontrimas, 1777-1836.)

Čiurlionio galerijos 
rudens sezonas

Rugsėjo 8-17 d. — Kęstučio Bal
čikonio tekstilės-batikos darbų ir 
Joanos-Danutės Plikionytės-Bru
žienės grafikos paroda.

Rugsėjo 22-spalio 8 d. — Dalios 
Kolbaitės individuali paroda.

Spalio 20-29 d. — Metinė Lietu
vių fotografijos paroda. Rengėjai 
— Algimantas Kezys ir Stasys 
Žilevičius.

• Šiandien, 1989 m. rugsėjo 2 
d., Draugo kultūriniam priedui 
sukanka keturiasdešimt metų. 
1949 metais Kaziui Bradūnui at
vykus į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir pasigedus lietu
viškoje spaudoje akcento menui ir 
literatūrai, jis laišku pasiūlė 
Amerikos lietuvių dienraščiui 
Draugui įsivesti tokį skyrių. 
Draugo redaktoriai, atrodo, 
priėmė siūlymą ir 1949 m. rugsė
jo 2 d., penktadienį, išėjo pirma
sis Draugo kultūrinis priedas — 
jį redagavo kun. dr. Juozas Prun
skis iki 1962 metų, kada tą darbą 
perdavė Kaziui Bradūnui.

Marijos švente, neškime vėliavas 
procesijoje, giedokime jai giesmes 
— tęsime visos Vakarų Europos, 
šaknis turinčios krikščioniškoje 
praeityje, nors šiuo metu ir 
sekuliarizuotą tradiciją.

a. .a. 11.
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