
1972 / BALANDIS - APRIL / Nr. 4(38) $0.75

ATVIRO ŽODŽIO

VAIKŲ EKSKURSIJA LIETUVON

AR PAVYKS IŠGELBĖTI VAIKUS 
ISTERIŠKAIS ŠŪKIAIS?

Jau beveik mėnuo laiko, kai daugelyje 
išeivijos laikraščių skelbiamos rezoliucijos, 
atsišaukimai, įspėjimai grąsinimai ir skaitytojų 
laiškai apie vaikų ekskursiją į Lietuvą. Nei 
vienas laikraštis, spausdinantis visą šitą 
susijaudinimo, įsikarščiavimo ar net ir pykčio 
tiradą, nepainformavo savo skaitytojų apie tai, 
kas gi čia iš tikrųjų darosi. Todėl sunku ir 
susigaudyti, kur pasibaigia faktai, o kur 
prasideda demagogija. O kad demagogijos 
netrūksta, galima spręsti iš žodžių, kurie 
naudojami aprašyti šią išeivijos vaikus 
užklupusią „nelaimę“. Pavyzdžiui: 
kolaborantai, bendradarbiautojai,- okupantų 
agentai, komunizmu užnuodyti protai, Kubos 
revoliucionierių stovyklos, padugnės, netgi — 
narkotikų vergai! Amerikos lietuvių taryba, 
Čikagos lietuvių taryba ir organizacijų 
atstovai paskelbė rezoliucijas apie tai, kokie 
pavojai gręsia į komunizmo stovyklas 
siunčiamiems vaikams. Į šią vaikų gelbėjimo

turinyje
„KULTŪRINIAI VANDENYS RODO 
STAGNACIJOS SIMPTOMUS"
[š JAV LB CV vicepirmininko kultūriniams 
reikalams pranešimo apie kultūrinio darbo 
organizavimo problemas.

„JAUNOJI KARTA VIS LABIAU 
IŠSISKLAIDO"

Keletas skaičių apie Amerikos lietuvių švie
timo sistemų — iš LB Švietimo Tarybos Pirmi
ninko pranešimo Tarybos sesijai.

UŽ TAUTIN) APSISPRENDIMĄ

Ketvirtas ir paskutinis Lietuvos 
socialdemokratijos reikšmę svarstąs straipsnis.

PAVEIKSLAI LYG SPALVINGA
ILIUMINACIJA
Pokalbis su dail. Mindaugu Budriu apie jo 
darbus ir meną bei pabaltieČius Švedijoje.

KAIMAS MŪSŲ MIELAS

Žemės ūkio specialisto Petro Vainausko 
straipsnio apie nūdienos Lietuvos kaimo 
tikrovę pabaiga.

APIE „SOLEDAD" IR „VTORČERMET"

Lietuvos gyvenimo fragmentai, kaip jie 
a t s is pindi spaudoje.

RELIGIJA PAMAŽU TAMPA
LIAUDIES REIKALU
Apžvalginis straipsnis apie bažnyčios padėti 
Lietuvoje po 27 ateizmo metų.

KRITIŠKAS ŽVILGSNIS I
ENCIKLOPEDIJOS KRITIKĄ
Kritiško straipsnio apie Encyclopedia 
Lituanica kritikų pabaiga.

SPAUDOS APŽVALGA
SKILTYS

akciją netrukus laiškais įsijungė ir eite 
tituluotų ar netituluotų pavienių asmenų.

Apie tai, kas čia kokią ekskursiją 
organizuoja, lietuviški laikraščiai, bent jau 
Čikagoje, lengvai galėjo vietiniu telefonu 
pasiteirauti pas rengėjus ir painformuoti 
skaitytojus. Skaitytojai tada lengvai galėtų 
atskirti, kur baigiasi faktai ir kur prasideda 
gandai ar paskalos.

SAPNAI IR TIRKOVE

Skaitytojus, kurie iš laikraščiuose 
skleidžiamų gandų susidarė įspūdį, jog kažkas 
tai nori siųsti j Lietuvą vaikus, galime 
nuraminti. Niekas vaikų niekur siųsti 
nesiruošia. Keletas tėvų su savo vaikais 
(maždaug 10 tėvų ir apie 15 vaikų) norėtų 
vasarą kelias savaites praleisti Lietuvoje, ir 
vaikams sudaryti sąlygas pagyventi jų 
amžiaus vaikų tarpe (nuo 10 iki 17 metų). 
Niekas dar kol kas nežino, ar tai jiems pavyks. 
Jei (!!!) pavyktų — vaikai stovyklautų vaikų 
poilsio stovykloje prie Kauno, o savaitgalius 
tėvai ir vaikai praleistų drauge (taigi, prie 
gerų norų, ir į bažnyčią vaikus nusivestų).

Priedo — dar viena „paslaptis“: kodėl 
tokios kelionės bandomos organizuoti; kodėl 
tėvai savo ir vaikų atostogomis nesirūpina 
privačiai? Visų pirma — grupinės kelionės 
pigiau kainuoja. Na ir reikia gi, kad kas nors 
tuo reikalu kalbėtųsi su žmonėmis Vilniuje, 
kad įsileistų, priimtų, duotų vizą. Reikia kam 
nors kalbėtis su pareigūnais — Lietuvos 
sovietinės valdžios. Patinka tai kam ar ne, bet 
bendrauti su Lietuva galime tik su jų žinia ir 
sutikimu. Tai maždaug ir visa faktinė 
informacija apie tai, dėl ko kilo šis vaikų 
gelbėjimo triukšmelis. . .

KUR GIMĘ TAVO SENELIAI

Klausimas, kaip išgelbėti vaikus nuo jų 
pačių tėvų, mūsų per daug nejaudina. Ypač 
kad ir be mūsų yra kas jaudinasi. Kad ir 
Amerikos lietuvių taryba. Ji (o ypač jos 
dabartinis pirmininkas) mėgsta pasiskardenti, 
kad jie atstovauja milijonui lietuvių. Kai 
„milijoninė“ taryba, neturėdama ko veikti, 
gelbsti nuo tėvų penkiolika vaikų, tai lygiai 
taip pat rimtai galima pasvarstyti galimybes, 
kaip 15 vaikų galėtų išgelbėti. . .Tarybą.

Prieš 20 metų Amerikos lietuvių spaudoje 
geraširdžiai išminčiai dažnai skaitytojams 
paaiškindavo, ką gali daryti Amerikoje 
gimusieji, ko nevalia daryti kitur gimusiems. 
Dabar (1972 m. balandžio 20) tūlas „V.A.R.“ 
Drauge aiškina, jog grįžusiems iš Lietuvos 
vaikams bus blogai: „. . .Federalinė valdžia 
yra kiek nuolaidesnė čia gimusiems iš čia 
gimusių tėvų, komunistų suvedžiotiems, bet 
griežta šiuo požiūriu naujųjų ateivių 
vaikams.“ Nereikia didelės vaizduotės 
sužinoti, jog dar po ketvirčio šimtmečio 
federalinė valdžia bus labai griežta tiems, 
kurių seneliai ne čia gimę. . . O po to aiškins, 
kad federalinė valdžiai svarbu ir kur tavo 
proseneliai gimę. Aiškint, žinoma, teks vis 
vyresnės kartos žmonėms. Nes ir dabar, kaip 
matome, netgi čia gimę tėvai nežino, ką 

valdžia leidžia ir ko neleidžia jų vaikams — 
reikia kad seneliai paaiškintų. . .

Linksmiau nuteikia laiškai, kuriuose 
Lietuvoje stovyklausiantieji vaikai lyginami 
su Kubos revoliucionierių stovyklų 
stovyklautojais. Visiems kitiems būsimiems 
revoliucionieriams reikia palaukti, kol gerai 
barzdos sužeis, bet lietuviukai, pasirodo, 
revoliucinę karjerą pajėgūs pradėti jau nuo 12 
metų. . .

Ir dar viena linksma mintis — iš vaikų 
stovyklų Lietuvoje parvažiuos narkotikų 
vergai. Šitokios mintys vertingos tuo, kad jos 
duoda progos susipažinti su Čikagos 
geografija. Šiaurinėje šio miesto pusėje 
gyvena lietuviškai jau nebemokantieji vaikai, 
rūko „žoleles“ ir apie Lietuvą nei nesapnuoja.

LB TARYBOS SESIJA

DARBO PATIKSLINIMAS IR PATIKRINIMAS
Balandžio 28- 30 d. įvyko JAV Lietuvių 

Bendruomenės Vl-sios Tarybos trečioji sesija 
Čikagoje, Sheraton viešbutyje. Sesijon 
susirinko rinkti Tarybos nariai, LB apygardų 
pirmininkai ir Centro Valdybos nariai bei eite 
apylinkių pirmininkų ir kitų Bendruomenės 
darbuotojų svečių teisėmis. Sesija, vykusi 
maždaug dabartinės Tarybos kadencijos 
viduryje, turėjo du pagrindinius tikslus: 
peržiūrėti ir pakeisti JAV LB įstatus ir 
patikrinti Centro valdybos veiklą. 
Darbotvarkėje pirmajai užduočiai buvo 
skirtas pagrindinis dėmesys. Du kartu 
perredaguotas įstatų projektas buvo iš anksto 
pateiktas Tarybos nariams susipažinti. 
Antrajai užduočiai vykdyti buvo pateikti 
Centro valdybos pranešimai raštu ir žodžiu. 
Tarybos nariai dėl pranešimų ar kitais 
klausimais posėdžiavo, susiskirstę į šešias 
nuolatos veikiančias Tarybos komisijas. 
Komisijų posėdžiuose buvo išdiskutuota 
praeitų metų veikla, gyvenimo keliami 
klausimai, ateities veiklos planai ir 
suformuluotos rekomendacijos Tarybai 
apsvarstyti bei spręsti.

Aplamai, svarstymai nevyko visiškai 
pagal darbotvarkę. Centro valdybos darbų 
apžvalgai buvo skirta 'daug daugiau laiko 
negu numatyta ir tuo būdu įstatų keitimui liko 
bent pusdienis mažiau negu planuota. 
Bendruomenės atstovai, suvažiavę iš įvairių 
vietovių, visi norėjo išsikalbėti dėl 
Bendruomenės veiklos ir uždavinių. Įvairaus 
amžiaus ir įvairių supratimų bei išsilavinimo 
buvo Tarybos nariai. Todėl kaip paprastai 
tokiuose suvažiavimuose buvo labai daug 
bereikalingų kalbų. Buvo ir tokių šnekorių, 
kurie kiekvienu klausimu, ar tai dėl balsavimo 
procedūros ir paties svarstomo reikalo, skaitė 
savo pareiga būtinai kalbėti. Rezultate — 
pačių įstatų keitimui beliko mažai laiko. 
Tačiau aplamai demokratinės procedūrinės 
taisyklės buvo išlaikytos ir svarstymai praėjo 
gana džentelmeniškai, be ypatingų emocinių 
pasireiškimų. Jautėsi, jog, lyginant su kitais 
panašiais susirinkimais, pradedama priprasti 
prie parlamentinės tvarkos, kas pakelia ir 
svarstymų lygį.

ĮSTATŲ PATIKSLINIMAS

Įstatų projekto svarstyme daugiausiai 
kontroversijos susilaukė Tarybos sudėties 
klausimą,s__ Įstatų komisija pasiūlytame 

Pietinėje miesto pusėje angliškai dar nelabai 
pramokę seneliai neša laiškus į lietuviškų 
laikraščių redakcijas ir džiaugiasi. Kaip gerai, 
kad mano anūkėlių dar nė vienas nebuvo 
Lietuvoje. O tai būtų narkotikais užsikrėtę.

Per paskutinį dešimtmetį Lietuvą aplankė 
jau daug tūkstančių išeivijos lietuvių. Todėl ir 
pasakėlėmis ar pagąsdinimais apie baisybes . 
Lietuvoje nedaug kas betiki. Pasakėlių, 
pagąsdinimų ir rezoliucijų rašinėtojams taip 
pat, atrodo, būtų laikas pagalvoti, kad nebe 
balanos gadynėje gyvename ir nebe visomis 
pasakomis esame linkę tikėti. Kalbant apie 
Lietuvą ar lietuvių tautos gyvenimą Stalino 
laikotarpyje prisiminimų jau nebeužtenka, nes 
kalendorius rodo 1972.

Z. V. Rekašius

projekte, vadovaudamasi valdžids funkcijų 
pasiskirstymo teorija, išbraukė iš Tarybos 
narių tarpo Centrp valdybos narius ir 
apygardų pirmininkus ir paliko vien rinktus 
atstovus. Senieji įstatai numatė, jog Taryboje 
sprendžiamuoju balsu taip pat dalyvauja 
Centro valdybos nariai ir apygardų 
pirmininkai. Po ilgų ginčų buvo palikta sena 
tvarka. Tokiu būdu esmiškiausias įstatų 
projekto punktas buvo atmestas. Taip atėjo 
sekmadienis, kada likusi didesnioji įstatų dalis 
turėjo būti apsvarstyta ir priimta. Tarybos 
prezidiumas pareiškė norą, kad šie nauji 
įstatai būtų dar šioje sesijoje priimti. Net 
nebeskaitant įstatų straipsnių, varžant įstatų 
klausimu pasisakymus ir tikrai per daug 
skubinant, įstatai buvo priimti. Nespėta net 
peržiūrėti ir priimti rinkiminių taisyklių, 
kurios yra įstatų sudėtinė dalis. Taryba 
pavedė atskirai komisijai peržiūrėti rinkimų 
taisykles ateityje.

Kas dėl to skubotumo išėjo? Reikia 
pripažinti, jog nauji įstatai esminiai nesiskiria 
nuo senųjų. Bet tai nebūtinai reiškia, jog 
pastangos buvo visiškai bevertės. Buvo 
patikslinti įvairūs punktai, dabarties 
reikalavimams buvo pritaikyti tikslai, narių 
teisės ir centrinių organų struktūra. Ypač daug 
reikšmės ateityje turėti galinčių pakeitimų 
tarpe yra įsteigimas trijų lygiagrečių centrinių 
institucijų — Švietimo tarybos (jau veikia). 
Kultūros Tarybos ir Visuomeninių reikalų 
tarybos. Tokiu būdu sukurti organizaciniai 
rėmai trims pagrindinėms Bendruomenės 
užduotims vykdyti.

Ypač sveikintinas yra Kultūros Tarybos 
įsteigimas. Seniai justa, jog Kultūros fondas 
yra esmėje tik finansavimo įstaiga, ir be to 
supratusi savo užduotį labai siaurai. Pasigesta 
tvirtos ir autoritetingos rankos išeivijos 
kultūriniam gyvenimui koordinuoti ir judinti. 
Naujai sukurta Kultūros taryba kaip tik ir gali 
būti tokia mūsų kultūriniu gyvenimu 
besirūpinanti institucija. Nauji įstatai jos 
pobūdį nusako taip:

VI.
8. JAV lietuvių bendriniams kultūrinaims 
uždaviniams planuoti ir vykdyti veikia JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kultūros Taryba. Ji:
A. planuoja kultūrinės, mokslinės ir meninės, 
veiklos gaires,

(tęsinys 3 p.)
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IŠEIVIJOS KRONIKA

IŠ PRANEŠIMO LB TARYBAI

A. VAŠKELIS: „KULTŪRINIAI VANDENYS
RODO STAGNACIJOS SIMPTOMUS"

. . .Prieš pradedant detalinius 
išskaičiavimus, kuriu gal ir nebus perdaug, 
norėtųsi pirmiausia prisiminti ir sąlygas, su 
kuriomis teko susidurti, tos tik šiai CV 
pradėjus pirmuosius savo veiklos žingsnius. Ir 
tai buvo neišvengiamos mūsų darbo rezultatus 
sąlygojančios tiesos, kurios apsprendė ne 
vieną plano pakeitimą ar netgi jo atsisakymą. 
Šia proga gal reikėtų prisiminti ir šį CV gana 
dažnokai metamą kaltinimą, kad dabartine 
CV per mažai skiria dėmesio švietimo ir 
kultūros reikalams, o per daug kitoms sritims, 
k.t. politinei ar visuomeninei veiklai. Tame 
yra nemažai tiesos. Bet ta tiesa yra štai kokia: 
paskutinių metų politiniai įvykiai išjudino 
mūsų visuomenę kur kas daugiau tik šiai, o ne 
kitai akcijai. Ir todėl nenuostabu, kad 
aktyvioji visuomenes dalis net ir nekviečiama 
veržiasi į šią darbo sritį. Vienas mūsų 
kultūrinio žurnalo redaktorius yra pastebėjęs, 
kad savo laiku buvo pakankamai straipsnių 
kultūrine ar švietimo tematika, kai tuo tarpu 
reikėdavo ieškoti žmonių, kurie ką nors 
parašytų politiniais ir visuomeniniais 
klausimais. Šiandien, anot minėto 
redaktoriaus, situacija yra visai priešinga:

Mūsų kultūros ir švietimo darbuotojai pasida
rė apatiški ir rezervuoti bet kokiai kultūrinei 
veiklai Kai savo laiku dar būdavo reakcijos i 
kontroversijas ir provokacijas, tai šiandien 
visa tai nebesukelia platesne skale apimančio 
susidomėjimo. Rečiau pasitaiko diskusinių 
pasisakymų, ar net prieštaravimo kitai 
nuomonei. Turint tai galvoje, tegalima kalbėti 
apie mūsų kultūrinio gyvenimo vandenis, 
kurių nebepajegia sudrumsti jokie mūsų 
gyvenimo net ir nekasdieniški įvykiai, kaip 
pvz. LF pelno skirstymas. Tas aiškiai 
demonstruoja, kad mūsų kultūriniai vandenys 
jau rodo tam tikrus gedimo ir stagnacijos 
simptom us.

Kaip iš to nuosmukio ir apatijos 
išsikrapštyti, yra daugiau negu vienas 
atsakymas. Iš visų galimų receptų mes 
pasirinkome šį: mūsų intelektualines pajėgas 
mobilizuoti mūsų mokslinių, kultūrinių ir

NAUJIENOSE

PREMIJOS VERTAS VEDAMASIS

Kol neturime fondų ar tarybų, kurios 
organizuotų bei remtų ir premijuotų 
deimančiukus, pasitaikančius kultūrinio, o 
taip pat ir spaudos, nuosmukio kelyje, 
persispausdiname visuomenes dėmesiui 
NAUJIENŲ (19i 2.1 V. 12) redakcijos vedamąjį. 
Vargu, ar kas galėtų sakyti, jog tai nėra tiktai 
riebios premijos vertas straipsnis. Todėl, 
neturint dar materiališkai vertingesnio 
pagerbimo sąlygų, skiriame NAUJIENŲ 
išminčiai šiame puslapyje bent tikrai išimtiną 
vietą.

2

A. Vaškelis, LB Centro Valdybos 
vicepirmininkas kultūros reikalams
kūrybinių-meninių vertybių kūrimui ir tas 
intelektualines pajėgas išlaikyti mūsų 
kultūrinių pastangų avangarde. Galim net 
pasidžiaugti,, kad ta kryptimi jau esame žengę 
vieną kitą žingsnį. Tai sakydami, mes turime 
galvoje II-jo „Mokslo ir kūrybos simpoziumo“ 
ruošima 1973 metais. Lygiai taip pat turime 
apgailestauti, kad mūsų pastangos ta kryptimi 
nukreipti ir LF subsidijas, nedavė netgi 
pakenčiamų rezultatų. Tas tik rodo, kad ir 
įdedant nemažai pastangų, nevisur galima 
tikėtis kuo geriausių rezultatų.

Kalbant apie tam tikro laipsnio 
nepasisekimus, ar nukrypimus-nuo užsibrėžtos 
linijos, reikėtų pasakyti, kad savo veiklos 
planuose turėjome atsisakyti nuo kultūrinių ir 
meninių parengimų gastrolių atskirose 
didesnėse lietuvių kolonijose. Taip pat 
seminarų, diskusijų ir svarstymų rengimo kai 
kuriuose mūsų kultūriniuose centruose. 
Pagrindinai čia kaltos jau suminėtos sąlygos. 
Tuo pačiu gal ir mūsų pažiūra, kad geriau 
dėmesį koncentruoti į spontaniškai iškilusių 
sumanymų ir planų realizavimą, negu eikvoti

Politikuoti pradėjęs Henrikas 
Nagys jau vakar cituotame Draugo paragrafe 
pasisakė, kad Kazio Bradūno jis nė nemano 
ginti. Jeigu jis būtų turėjęs poeto kibirkštį, tai 
panašaus tvirtinimo jis nebūtų drjsęs skelbti. 
Poetai yra nuoširdūs ir sako teisybę. Juo 
didesnis poetas, tuo didesnę teisybę skelbia. 
Tuo tarpu p. Nagys, parašęs per du puslapius 
nusitęsusių trijų skilčių gynybų, turi drųsos 
tvirtinti, kad Bradūno jis visai nesirengia 
ginti.

Tikrovėje Nagini nebuvo jokio reikalo ginti 
Bradūno. Naujienos niekad prie Bradūno 
nesikabinejo ir nepuldinėjo. Pats Nagys 
tvirtina, kad Naujienos, nurodydamos 
antologijų numerių sumaišymų, pasirinko 
„smulkių nereikšmingų priekabių“ kelių. 
Jeigu tos priekabės tokios smulkios ir 
nereikšmingos, tai buvo galima nekreipti j jas 
jokio dėmesio. Jeigu iš tikrųjų taip būtų, kaip 
p. Nagys parašė, tai ir jam nebūtų reikalo 
Draugo priedo redaktoriaus ginti. Nagys 
nesirenge ginti Bradūno ir jo negina. Nagini 
rūpėjo ne Bradūnas ginti, bet Naujienas pulti. 
Politikui Nagini nepatinka aiški Naujienų 
pozicija dėl santykių su okupantu, todėl jis ir 
įkišo lazdų, kaip pats giriasi, į širšių lizdų. Jam 
ir į galvų neatėjo mintis, kad iš lizdo 
išvaikytos širšės gali ne tik jam pačiam, bet ir 
p. Bradūnui įgelti.

Jeigu Naujienų padarytos tokios smulkios ir 
nereikšmingos pastabos apie Bradūno „rimtas 
idėjas“, tai lengviausia būtų buvę pačiam 

energijų savųjų įpiršimui. Šiuo atveju tenka 
paminėti CV domėjimasis ir talkininkavimas 
Detroito Kultūros Klubui, rengiant Lietuvio 
Rašytojo pagerbimą-akademiją ir Naujorko 
apygardai, rengianti LB dvidešimtmečio 
minėjimą. Rašytojo akademija rūpinosi ir 
pagrindinę naštą nešė Antanas Musteikis. 
Naujorke kultūrinius klausimus nagrinėjo ir 
pravedė diskusinio pobūdžio pasikalbėjimą 
Paulius Jurkus. Reikia pasakyti, kad nebuvo 
tai parengimai, sukėlę didesnį atgarsį ar 
susidomėjimą. Betgi visa tai byloja apie tose 
kolonijose dar esančių intelektualinę 
dinamikų.

Iš visų tokio pobūdžio parengimų bene 
sėkmingiausias, kur kas didesnio atgarsio 
susilaukęs įvykis, buvo CV suruoštos 
svarsty bos tema: ,,Išeivijos kultūrinės 
problemos ir kryptis“. Šios svarssybos, 
vykusios Lituanistikos Instituto narių 
suvažiavimo metu, savotiškai išprovokavo 
mūsų visuomenę pasisakyti mūsų kultūrinės 
politikos klausimais. CV-bos rūpesčiu didesnė 
dalis prelegentų pasisakymų ir diskusijose 
pareikštų minčių buvo išspausdinta mūsų 
periodikoje. Žiūrint kad ir iš netaip tolimos 
perspektyvos, anos svarstybos visgi pasiliko 
kaip vienas iš ryškesnių mūsų kultūrinio 
gyvenimo įvykių, išryškinusių gana 
apčiuopiamų mūsų kultūrinės ateities 
perspektyvą. Šia proga reikia apgailestauti, 
kad praktiškai sprendžiant mūsų kultūrinio 
gyvenimo problemas — skiriant LF pelnų, 
buvo ignoruojama ne tik svarstybiį 
nužymėtos gairės, bet ir pačios svarstybos.

Be viso to paminėtina visa eilė darbų- 
darbelių, kurie suminėtini, kalbant apie 
metinę CV kultūrinės veiklos apyskaitų:

1. CV nutarė LB dvidešimtmetį atžymėti 
atskiru „Aidų“ žurnalo numeriu. Tas 
sumanymas, nors ir kiek pavėluotai 
(spaustuvės bėdos) pavyko realizuoti. Didelė 
padėka priklauso „Aidų“ žurnalo redaktoriui 
ir nenuilstamam bendruomeninės idėjos 
puoselėtojui dr. Juozui Girniui.

2. Lituanus Fondacijos administravimas iš Š. 
A. Liet. Studentų Sąjungos atiteko Liet. 
Bendruomenei. CV-bai teko pasirūpinti 
Lituanus Fondacijos direktorijos sąstato

Bradūnui atsakyti. Draugo literatūros priedo 
redaktorius būtų galėjęs tas „smulkmenas“ 
paaiškinti ir reikalų baigti. Bet Bradūnas, 
kiekvienų savaitę atsiliepdamas į įvairius 
poezijos ir literatūros klausimus, nedrįso 
pasisakyti dėl Naujienų „smulkmenų“. Jis 
būtų galėjęs talkon pasikviesti literatūros ir 
poezijos klausimus pažįstantį katalikų 
inteligentų ir paprašyti, kad tas „smulkmenas“ 
paryškintų. Bet jis taip nesielgė. Talkon jis 
pasikvietė ateitininku niekad nebuvusį ir tuo 
besididžiuojantį Jonų Aistį. O kai Aiščio 
nepakako, tada savo „Kertinę paraštę“ jis 
atidavė nieko bendro su kataliku literatūra 
neturinčiam politikui Nagini.

Nagys nesirengia ginti Bradūno, nes jo 
politinė pozicija neapginama. Bradūnas jau 
kelintas metas kalba apie kažkokius 
„žemininkus“ lietuvių poezijoje, kada tų 
„žemininkų“ koncepcija labai neaiški. Visą tą 
„žemininkų“ išmistų sugalvojo Cipkus, 
išmislui pritarė ir Nagys, o Bradūnas yra — 
„žemininkų“ judintojas. Taip apie Bradūną 
atsiliepė savo laiku gyvas ir rašantis, bet 
paskutiniu metu jau senstelėjęs ir nejudantis 
katalikas. Ne „žemininkų“ steigėjui, ne 
iniciatoriui, bet judintojui Bradūnui pavyko 
įtikinti marijonų generolą, kad jis, 
pasiremdamas Cipkaus ir Nagio išmislais, 
sugebės sugrupuoti ne tiktai apie Draugo 
literatūros priedų, bet ir į antologiją įtrauks 
visus lietuvius poetus. Kas nepritars Bradūno 
judinamiems „žemininkams“, tas bus 
paskelbtas grafomanu. Svarbu, kad 
„žemininkų“ idėjai pritartų visi poetai. Kaip 
politiniame gyvenime tų pačių dirigentų 
sudarytas „visų lietuvių“ organizmas (išskyrus
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suformavimu. Šia proga itin džiugu pristatyti 
Lituanus Fondacijos nenuilstamą darbuotoja 
ir Lituanus žurnalo entuziastų p. Jonų Kučėna 
kurio pastangų dėka Lituanus žurnalas gali 
naviguoti, nesibijodamas užplaukti ant 
finansinės seklumos. Ta pačia proga reikėtų 
priminti ir CV pastangas, kad Lituanut 
žurnalas nebūtų vien tik chrestomatini 
leidinys, bet artėtų prie mokslo ir kultūros 
žurnalo formato. Tačiau tai gal dar bus vienas 
iš visos eilės CV kiaušinių, kurie reikalingi 
ilgesnio ir ištvermingesnio perėjimo.

3. Mūsų chorams skundžiantis, kad 
stokojame naujesnių dainų (kompozicijos ir 
harmonizacijos atveju) rinkinio, CV nutari 
pasirūpinti tokio rinkinio paruošimu. Šiame 
darbe jau padaryta visa eilė gana sėkmingu 
žingsnių. Rinkinio reikalais rūpinasi chorinio 
dainavimo entuziastas p. Vincas Šalčiūnas.

4. Mūsų planuose tebeegzistuoja ir pereitos 
CV įsipareigojimai: vienaveiksmių operų 
paruošimas ir dr. Z. Ivinskio Lietuvos istorijos 
išleidimas. Tikimasi, kad iš žadėtųjų 
vienaveiksmių operų dar šiais metais 
susilauksime komp. J. Gaidelio (libretas A 
Kairio) ir sekančiais metais komp. J. Kačinsko 
(libretas A. Landsbergio). Dr. Z. Ivinskiui 
mirus, Lietuvos istorijos reikale atsirado vwo

lietuviškas politines grupes, fraternalius 
susivienijimus ir gausias draugijas), taip 
poezijoje viską turi kontroliuoti „žemininkai', 
o kas jiems nepritars, tas bus paskelbtas poeto 
vardo nevertu svajotoju. Neseniai mirusio A 
Venio eilėraščiuose yra nei kiek nemažiau 
poezijos deimančiukų, negu redaktoriaus 
parinktuose ir į antologija sudėtuose Bradūno 
eilėraščiuose, bet A Venys į „tretįjį tomą' 
nepateko, nes jis nepritarė kultūriniame 
lietuvių gyvenime „žemininkų“ vedamai 
politikai.

Teisybė, kad Bradūnas, kaip tvirtina 
politikas Nagys, padarė daugiau negu kiti. Bei 
ką jis padarė? Jis pajėgė save poetu 
išsigarsinti, nors jo poezijoje nėra nei minties 
aiškumo, nei patraukiančio grožio. Donelaičio 
Strazdelio, Maironio parašyti eilėraščiai 
poetus garsino, tuo tarpu Bradūno eilėraščiai 
iš lūpų į lūpas neina. Bradūnas naudoja 
Amerikos gerų ir nuoširdžių kataliką 
nupirktas spaudos priemones pasigarsinimui 
Jis net antologijon sudėjo žymiai daugiau save 
eilėraščių, negu vertingesnių kitų poetą 
darbų.

Antras redaktoriaus Bradūno darbas yra 
katalikiškos inteligentijos atbaidymas nuc 
marijonų leidžiamo laikraščio. Marijoną 
generolo paskirti redaktoriai ne vieną kataliką 
atstūmė nuo dienraščio, bet bene bus 
„žemininkų“ judintojas Bradūnas, kuris 
atstūmė’didžiausią jų skaičių. Jam artimesnis 
yra Henrikas Nagys, negu galvojantieji 
lietuviai katalikai. Kol Bradūnas viską judins 
„žemininkų“ iniciatorių nustatyta linkme 
Nagiui nėra jokio reikalo ginti Bradūną.
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b. skatina lietuvių kultūrinių vertybių 
kūrimų ir ugdymą,
c. rūpinasi lituanistikos, mokslo, grožinės 
literatūros, dailės, teatro, muzikos, 
bibliografijos ir lietuvių kultūrinės 
reprezentacijos leidinių leidimu,
d. organizuoja, derina ir globoja 
lituanistinės ir kultūrinės medžiagos rinkimą 
ir saugojimų,
e. organizuoja bendrinius lietuvių 
kultūrinius ir mokslinius suvažiavimus bei 
pasitarimus,
f. vykdo LB Krašto Valdybos pavestus 
uždavinius.
9. LB Kultūros Tarybai vadovauja 
pirmininkas, kurį trejų metų terminui skiria 
LB Krašto Valdybos pirmininkas ir tvirtina 
LB Taryba. Kultūros Tarybos pirmininkas yra 
pilnateisis Krašto Valdybos narys.
10. Kultūros Tarybos valdybos narius 
pasirenka Tarybos pirmininkas. Juos tvirtina 
Krašto Valdyba.

Žinoma, šios institucijos reikšmė, kaip ir 
visų kitų, priklausys nuo joje dirbančiųjų. 
Centro valdybai tenka ypač svarbus 
uždavinys netik šią instituciją sudaryti, bet ir 
žiūrėti, kad lūkesčiai išsipildytų. Iš jos nieko 

eilė nežinomųjų, kurių dar nepavyko išspręsti. 
Tuo reikalu rūpinasi ir Lietuvių Fondo 
vadovybė.

5. Iki šiol daugiausiai rūpesčių kėlęs 
reikalas — II Mokslo ir kūrybos simpoziumas 
jau yra pajudėjęs iš sustingimo taško. Dr. A. 
Avižieniui sutikus rūpintis simpoziumo 
programos sudarymu, o Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjungai sutikus gel
bėti CV-hai techniniame darbe, nedaug kuo 
ir palieka rūpintis: nebent tik didesnio tam 
reikalui kapitalo sukėlimu, kas garantuotų 
šio įvykio pasisekimą. Antrasis M. ir K. sim
poziumas žadama daryti 1973 m. rudenį. 
Tai būtų jau dabartinės CV-hos kadencijai 
pasibaigus. Rengėjai numatę laikytis I-jo 
simpoziumo formos ir tradicijų ir yra kol kas 
labai abejingi CV-bos sugestijonuotiems 
pakeitimams.

Baigiant reikia pastebėti, kad darbo rutinos 
eigoje mūsų laukia visa eilė darbų, 
įsipareigojimų, kurie dėl finansinės padėties 
vargiai visi bus realizuoti. Pvz., norėtųsi šalia 
„Mokslo ir kūrybos simpoziumo“ 
suorganizuoti „Meno ir kūrybos dienas“, kur 
būtų atkreiptas dėmesys į meninę kūrybą ir 
interpretacijų. Yra entuziastų, kurie mano, kad 
tokio pobūdžio parengimas būtų galima 
suorganizuoti ir be papildomų rinkliavų, 
tikintis, kad patys dalyviai apsimokės savo 
kelionės išlaidas. Deja, mes praktikai turime 
skaitytis su realybe. Neapmokėjus kelionės 
išlaidų, sunku tikėtis, kad kas kciečiamas 
atvyktų iš tolimesnių vietų. O ar mūsų 
visuomenė po Jaunimo Kongreso ir Tautinių 
šokių šventės bus dar pakankamai 
entuziastinga remti ir „Mokslo ir kūrybos 
simpoziumų“ ir „Mokslo ir kūrybos dienas“? 
Čia pat mums iškyla seniai girdėtas klausimas, 
koks gi pagaliau yra mūsų visuomenės 
aukojimo lietuvybės išlaikymo reikalams 
koficientas? Gal tuomet geriau turėti 
penkmečio laikotarpy (jei tokis būtų 
parengimų planavimo vienetas) du ar tris 
tikrai nusisekussius parengimus, negu kad 
kokį tuzinų labai menko intelektualinio lygio 
ir labai apriboto dalyvių skaičiumi kultūrinių 
parengimų? Čia kaip tik turėtų savo žodį tarti 
JAV LB Tarybos atstovai. Planuojant didesnio 
masto parengimus vis ta pačia nusistovėjusia 
tvarka, neturėtų būt išleista iš akių bendras 
emigracinio gyvenimo momentas: tik pavykę 
parengimai kelia mūsų tautinį susipratimą ir 
padrąsina naujiems žygiams. Ir tik toki 
parengimai turi būt planuojami ir rengiami. 

neišeis, jei ji tik popierine liks, kaip jau seniai 
nutilusi PLB Kultūros taryba.

Visuomeninių reikalu taryba turės atlikti 
panašią funkciją visuomenės santykių, 
atstovavimo ir politikos laukuose. Jos 
įsteigimas pasidarė neišvengiamas, kai 
Bendruomenė pagaliau nutarė laikytis savo 
chartos, pasiryžo imtis ir politinio darbo. Juk 
Bendruomenės pajamų sudėtyje laisvės 
reikalui skirtos. Vasario 16 aukos sudaro 
beveik pusę visų įplaukų. Prisimintina, jog jau 
anksčiau įsteigtos Lietuvos reikalų komisijos, 
veikia informacinė tarnyba, organizuojama 
dokumentinė medžiaga, dirbama su valdžios 
įstaigomis ir 1.1. Kam nors gi tuos darbus 
reikia planuoti ir koordinuoti, kad gaunamos 
laisvei aukos būtų tikslingiausiai ir 
efektyviausiai sunaudotos. Tai ir bus šios 
institucijos darbas. Reikia tikėtis, jog 
politinėje srityje bus mažiau atsitiktinic ir 
daugiau sistematinio darbo.

Nauji organizaciniai patikslinimai 
patvirtina, jog Bendruomenei nėra uždara 
jokia sritis, įskaitant ir politiką. Žinoma, tai 
nelabai laimingai priims ALT ir kitos 
organizacijos, besidarbuojančios politinėje 
srityje. Bet faktas lieka faktu, jog 
Bendruomenė dirba kitų apleistą darbą ir be 
atitinkamų organizacinių rėmų negali 
išsiversti.

POLITINIAI KLAUSIMAI

Centro valdybos darbų diskusijose didelis 
dėmesys buvo skirtas ALT-LB santykiams. 
Šios problemos svarstymas tarybos komisijoje 
užsitęsė tiek, jog konkrečių Lietuvos laisvei 
atgauti darbų - planų svarstymui liko vos 
kelios minutės. Deja, lieka faktas, jog ir LB 
dar vis perdaug laiko skiria beprasmei 
išeivijos vidinei politikai. Kaip paprastai, šioje 
srityje diskusijos nepasižymėjo aukštu lygiu. 
Dėka PLB pirm. St. Barzduko, buvo surašytos 
pakenčiamos rezoliucijos dėl ALT-LB 
santykių, kurią spausdiname greta. 
Rezoliucija numato būdą kaip suderinti ALT 
ir LB darbą politinėje srityje. Rezoliucijos 
pasėkoje ALT yra pastatyta prieš nemalonų 
pasirinkimą: priimti ar atmesti siūlomą pla
ną. Atmetus, ALT galės būti apkaltinama 
„vienybės ardymu“, priėmus gi — pripažįsta 
LB lygiateise partnere politinėje srityje ir tuo 
pačiu atsisako monopolio aukų rinkime. Gal 
dėl to iki šiol ALT Valdyba ir jos šauklys 
Naujienos dar nespėjo aiškiai dėl siūlomo 
bendradarbiavimo plano pasisakyti. 
Reikšminga, jog dr. K. Bobelis, kuris yra ALT 
pirmininkas ir kartu LB Tarybos narys, 
pradžioje šią rezoliuciją rėmė, nors kitą dieną 
ir bandė ją suprastinti iki beprasmybės. 
Trumpai tariant, išeivijos šaltajame kare 
Bendruomenė suu šia rezoliucija padarė sau 
gana naudingą ėjimą.

Kiti rezoliucijos politiniais klausimais 
punktai užgyrė Centro valdybos vedamą 
politinę veiklą ir išreiškė jai už tai padėką. 
Tokiu būdu rezoliucija bei Visuomeninių 
reikalu tarybos įsteigimas labai ryškiai ir 
konkrečiai patvirtino ankstyvesnių Tarybos 
sesijų nutarimus reikštis politinėje srityje.

Trečiasis rezoliucijos punktas gal buvo 
mažiausiai reikalingas, visiškai neprasmingas, 
tikriausiai net žalingas. Tarybos atstovai ir iki 
šiol dar nepajėgė atsispirti pagundoms 
reguliuoti privačius santykius su tauta. Vis dar 
nepasimokino iš krepšininkų išvykos j Lietuvą 
laikų. Niekas neturi teisės uždrausti 
santykiauti su tėvyne. Kai priimamos 
rezoliucijos, kurių įgyvendinti neįmanoma, tik 
apsijuokiama. Ši rezoliucija apie vaikų-tėvų 
ekskursiją į tėvynę buvo priimta, 
nepasitikrinus faktų, pasiremiant laikraščiuose 
skleidžiamais gandais. Rezoliucija yra, be to, 
nesusipratimas dar ir ta prasme, jog ji 
„įpareigoja“ Centro valdybą „aiškinti žalą“

Įstatų keitimo plonybes beaiškinant — iš k. Žumbakis, Rugienius, Butkus, Keblys ir Kutkus.

dėl vaikų siuntimo į Lietuvą. Vargšė Centro 
valdyba — iš kur ji ims tas žinias apie,kokią 
tai žalą ir kaip ji tai išaiškins visuomenei? 
Ypač kad lengviau yra įrodyti tokių ekskursijų 
naudą. Bet tai ne Tarybos narių bėda. 
Tikriausiai, daugumas Tarybos narių, 
balsavusių už šią rezoliuciją, jautėsi lyg atlikę 
didelės išminties žygį tėvynei. Gaila, jog 
nesuprantama tokių rezoliucijų žala pačiai 
išeivijai, tęsiant toliau jos skaldymą ir tuo 
pasitarnaujant tik Maskvai. Gaila, kad dar 
daroma žala ir mūsų jaunimui, statant 
užtvaras į tą kraštą, dėl kurio mes esą tiek 
daug sielojamės.

KULTŪRINIAI KLAUSIMAI

Kultūrinė veikla, ypač individualinėje 
plotmėje, sunkiausiai pasiduoda planavimui. 
Nenuostabu, jog Centro valdybos 
vicepirmininkas kultūros reikalams Aleksas 
Vaškelis savo pranešime tokį nusiskundimą 
padarė. Pažvelgę į jo pranešimą, pastebėsime 
pesimistinės nuotaikas dėl mūsų kultūrinio 
gyvenimo gajumo. Ar iš tikrųjų esame 
kultūrinės stagnacijos laikotarpyje? Reikėtų šį 
ir kitus pranešime keliamus klausimus 
nuodugniau pasvarstyti negu tai buvo 
padaryta Tarybos sesijoje. Tokiems 

JAV LB TARYBOS REZOLIUCIJOS POLITINIAIS KLAUSIMAIS

1. Sėkmingam Lietuvos iš rusiškojo ir komunistinio okupanto vadavimo darbui 
padėtų glaudus JAV Lietuvių Bendruomenės ir Amerikos Lietuvių Tarybos bend
radarbiavimas, todėl JAV LB Taryba nutarė, kad:

a. JAV Lietuvių Bendruomenė ir Amerikos Lietuvių Taryba sutaria esą lygūs 
partneriai, abu atlieką reikalingą ir naudingą Lietuvos laisvinimo darbą.
b. Todėl JAV LB ir ALT tariasi dėl politinės linijos ir darbų suderinimo.
c. Siam tikslui JAV LB ir ALT sudaro bendrą koordinacinį komitetą po tris 

i atstovus iš kiekvienos institucijos.
d. Koordinacinio komiteto siūlymai aprobuojami atitinkamų vyriausiųjų JAV 

LB ir ALT organų, skelbiami visuomenei ir vykdomi laikantis tarpusavio susipratimo 
dvasios ir džentelmeniškumo principų.

e. Vasario 16 aukos skiriamos Lietuvos laisvinimo darbams ir jų rinkimas JAV 
LB rengiamuose minėjimuose vykdomas pagal aukotojo apsisprendimą. JAV LB 
Taryba kviečia ir visus kitus mūsų veiksnius sudaryti sąlygas aukotojo apsi
sprendimo principą įvykdyti.
f. Tam tikrais atvejais išeivijos svoriui sustiprinti abi institucijos sudaro bendras 
delegacijas, lankančias JAV valdžios įstaigas, pareigūnus, ir kitomis atitinkamo
mis progomis.
g. JAV LB Taryba kviečia lietuvių spaudą, radijo valandėles ir lietuvių visuo

menę padėti šiuos jos nutarimus populiarinti ir įgyvendinti.
2. JAV LB Taryba:

a. užgirio JAV LB Centro Valdybos vykdomą Talkos Lietuvai sekcijų steigimą 
ir pageidauja, kad minėtų sekcijų veiklai būtų, pateikta programa, pabrėžiant 
informacinių žinių rinkimo svarbą efektyviam Lietuvos bylos darbui;
b. užgirio JAV LB Centro Valdybos išvystytą veiklą politinių ryšių srityje, ra
gindama taip pat plėsti šią veiklą ir periferijose;
c. rekomenduoja skirti augiau lėšų informacijai ir daugiau siekti politinių kon
taktų su svarbiais Amerikos politinės opinijos formuotojais.

3- JAV LB Taryba paveda JAV LB vykdomiesiems or galiams aiškinti bendruome
nės narių Šeimoms apie žalą siunčiant vaikus į Lietuvos okupanto rengiamas pio
nierių stovyklas.
4. JAV LB Taryba užgirio ligšiolinę JAV LB Centro Valdybos veiklą Lietuvos 
laisvinimo srityje ir reiškia jai padėką.

klausimams gvildenti ir spręsti kaip tik n 
buvo įsteigta Kultūros taryba, bet ir visi 
kultūrininkai turėtų jungtis į svarstybas. 
Esame jau nemažai šiais klausimais paskelbę 
medžiagos Akiračiuose įskaitant simpoziumo 
dėl išeivijos kultūrinės politikos medžiagą. Šį 
kartą, tolesniu diskusijų pagrindui, 
spausdiname beveik ištisai A. Vaškelio 
pranešimą Tarybos sesijai. Aplamai, svaresnių 
diskusijų ar nutarimų kultūriniais klausimais 
sesijoje nebuvo, išskyrus įstatų pakeitimą, 
steigiantį Kultūros tarybą. Peršasi mintis, kad 
ir šiam veiklos barui Tarybai vertėtų skirti 
atskirą sesiją artimiausioje ateityje.

BALANSĄ SUVEDUS

JAV LB tarybos sesija buvo gerai paruošta 
iš anksto ir, nors neviskas ėjo pagal planą, 
didesnė užsimotų darbų dalis buvo įvykdyta. 
Sesiją reikia vertinti teigiamai, ypač dėl 
aptarto įstatų patikslinimo ir Centro valdybos 
darbo patikrinimo. Pastaruoju atveju 
diskusijos buvo naudingos netiek Centro 
valdybos darbingumui ir pareigingumui 
išlaikyti, kiek eilei problemų, reikalaujančių 
greitų sprendimų, iškelti.
APIE ŠVIETIMO KLAUSIMUS SESIJOJE 
ŽR. 11 PSL.

1972 m. balandžio mėn.
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LIETUVOS SPAUDOJE

Dešimtas 1971-jų metų Pergalės numeris jau 
tapo retenybe. Jis buvo išpirktas per pora 
dienų. Išskirtinio skaitytojų susidomėjimo 
šiame šiaip litaratūros, rheno ir kritikos 
žurnale susilaukė agronomo Petro Vasinausko 
straipsnis apie žemės ūkį. Jo pradžią 
spausdiname šiame Akiračių numeryje.

Petras Vasinauskrtt, gimęs 1906 metais, 1930 
m. baigė Lietuvos žemes ūkio akademiją 
Dotnuvoje. 1935-36 metais buvo vienas iŠ 
Užnemunės ūkininkų streiko organizatorių, 
antifašistinio liaudies fronto komiteto narys, 
nuo 1945 metų Žemės ūkio akademijos 
docentas. Be to 1956-65 m. buvo Žemdirbystės 
instituto direktorius, o protarpiais ir LTSR bei 
SSSR Aukščiausiųjų tarybų narys.
Straipsnis įdomus todėl, kad į dabartinio 
kolūkinio Lietuvos kaimo padėtį ir problemas 
autorius žvelgia ne siauru, tik sava sritimi 
besirūpinančio specialisto žvilgsniu. Autoriui 
rūpi Lietuvos kaimo ateitis — jis yra prieš 
kolūkių stambinimą, prieš kaimo 
sumiestinimą.
Į šį straipsnį netrukus labai piktai ir grubiai 
Tiesoje atsiliepė dabartinis Žemės ūkio 
instituto direktorius A. Būdvytis. Jis, net 
nepaminėjęs Vasinausko straipsnio, tik 
pasityčiojo, kad yra žmonių, kurie galvoja 
valstietį pririšti prie žemės, suteikdami jam 
teisę laikyti arklį. . . Kiti atsiliepimai Lietuvos 
spaudoje mandagesni (o jų yra nemažai).
Ar prievarta sukolūkintam Lietuvos kaimui 
būtų naudingesni stambesni ar mažesni ūkiai, 
— išeivijoje, mūsų nuomone, objektyvią 
pažiūrą sunku susidaryti.
Straipsnį spausdiname todėl, kad jis, mūsų 
nuomone, labai vaizdžiai parodo nūdienos 
mūsų kaimo tikrovę

AKIRAČIŲ redakcija

PETRAS VASINAUSKAS

Kaimas musų mielas

LIETUVIAI KITOSE SĄJUNGINĖSE 
RESPUBLIKOSE

Statistikos duomenimis, 158 tūkst. lietu
vių gyvena už respublikos ribų. Kur jie gy
vena? Si klausimą iškėlė A., Rublkaltis iš 
Vilniaus ir V. Zokas iš Rokiškio raj.

1970 m. gyventojų surašymo metu TSR 
Sąjungoje lietuviais užsirašė 2665 tūkst. 
žmonių, taigi 14,6% daugiau, negu 1959 m. 
(2326 tūkst.). Lietuvių skaičiaus TSR Sąjun
goje didėjimo per 11 metų tempas yra arti
mas Lietuvos gyventojų skaičiaus didėjimui 
(15.4%) ir buvo spartesnis už baltarusių 
(14,4%). rusų (13,1%) ir ukrainiečių (9,4%) 
skaičiaus didėjimo tempus. Lietuvoje gyve
nančių lietuvių skaičius padidėjo labiau 
(16,5%), negu bendras gyventojų skaičius 
respublikoje. Tai galima paaiškinti lėtesniais 
gimstamumo mažėjimo tempais.

Didžioji lietuvių dauguma (2507 tūkst. 
žmonių arba 94%) gyvena Lietuvoje, o kiti 
158 tūkst.— kitose respublikose. Kaip pa
siskirstę už respublikos ribų gyvenantieji 
lietuviai, rodo lentelė.

% auo klto»e
Lietuviu respublikose ?v-
skalbtus venanflų lietu-

taksi. vlų . bendrojo
skaičiau*

1959 m. 1970 m. 1959 m . 1970 m
Gyvino kilote respublikose 175 158 100 100

U lo skaičiaus: 
RTFSR 106,6 76,7 67.1 48,6
Latvijos TSR 37,4 40.5 18,5 75,7
Kazachijos TSR 17.1 14.7 6,9 9,0
Ukrainos TSR 9.9 10.7 5,1 6,8
Baltarusijos TSR 8.4 8,1 4.8 5.1
Ealljoa TSR 1.8 2,6 0,9 1.6

Lietuvių pagausėjo Latvijoje, Kazachijoje, 
Ukrainoje ir Estijoje, o Rusijos Federacijo
je ir Baltarusijoje — sumažėjo daugiausia 
dėl migracijos.

Rusijos Federacijoje daugiausia lietuvių 
gyvena Kaliningrado srityje (23,4 tūkst.). Su
rašymo metu daugiau kaip po 3 tūkst. lie
tuvių gyveno Maskvoje ir Leningrade. Bal
tarusijoje daugiausia lietuvių gyvena Gar
dino (daugiau kaip 4 tūkst.) ir Vitebsko 
(1,5 tūkst.) srityse. Dalis lietuvių (5,1 tūkst.) 
nepaskirstyti dėl to, kad kai kuriose respub
likose ir srityse jų labai nedaug (skaičiuo
jami dešimtimis žmonių) ir pagal gyventojų 
surašymo rezultatų apdorojimo programą 
buvo priskirti prie kitų tautybių.

P. ADLYS

Mokslas ir gyvenimas, 1972/2

TĘSINYS IS PRAEITO NUMERIO

Aš vėl Ramutėliuose. Pirmą kartą šiame Gražionių tarybinio ūkio 
skyriuje lankiausi praėjusio penkmečio pradžioje. Tas penkmetis 
Tarybų Lietuvos žemės ūkio darbuotojams ilgai liks atmintyje. Po 
ilgai trukusios stagnacijos TSKP Centio Komitetas išaiškino darytas 
klaidas, diametraliai pakeitė visą agrarinę politiką ir sudarė realias 
sąlygas žemės ūkio gamybai kilti.

Respublika surinko 16 cnt grūdų derlių iš hektaro. Pralenkė 
pačius geriausius prieškarinius metus net 4 cnt iš hektaro. Pagaliau 
mes pradėjome kopti aukštyn. Tai buvo didelis mūsų visų džiaugs
mas. Sklaidydamas ataskaitas, suradau, kad Ramulėnuose tais me
tais buvo prikulta 36 cnt iš hektaro. Tiesiog neįtikėtinas skaičius, 
Lietuvoje negirdėtas. Rūpėjo pamatyti, kaip tie Ramulėnai atrodo, 
kaip jie tvarkosi.

Pasukęs iš vieškelio, kuriuo pakruojiečiai važiuoja į Radviliš
kį, pirmiausia pasidžiaugiau gerai ištaisytu lygiu žvyrkeliu, kuris 
tada buvo apsodintas dar plonytėmis tuopomis. Dabar čia jau graži 
alėja. Vienoje pusėje, pamenu, brendo tankus kaip mūras rugių 
laukas, kitoje — tiesiais grioviais suskaldyta kultūrinė pieva, jau 
prižėlusi gražaus atolo. Už kilometro patys Ramulėnai, aukštais me
džiais apaugusi gyvenvietė, tarybinio ūkio skyriaus centras.

Tą pirmąjį kartą Ramulėnuose man taip patiko, kad aš kasmet 
ieškodavau progos čia atvažiuoti. Su bendradarbiais Ramulėnuose 
atlikdavome sezoninių darbų organizavimo tyrimus, čia lankydavau 
praktiką atliekančius studentus.

Kasmet gražėja Ramulėnų laukai, kasmet vis kyla laukų derlin
gumas. 1970 metais buvo gauta net po 51 cnt grūdų iš hektaro. Bet 
ne dėl aukštų derlių, ne dėl gamybinių laimėjimų aprašau Ramulė- 
nus.

Ramulėnuose ir dirbti, ir gyventi smagu. Šio skyriaus senajam 
ūkvedžiui Jonui Bičkui sekasi šeimininkauti. Čia visada randu gerą 
tvarką: ir kieme, ir tvartuose, ir laukuose. Ramulėniškiai laukų dar
bus be įtempimo visada laiku atlieka. Aparia, apsėja kiekvieną 
kampą, o kai užauga derlius, viską surenka iki paskutinio šiaudų 
glėbelio. Ir daug, ir kokybė gera.

Malonu užeiti į Ramulėnų fermas. Karvės visada švarios, 
takeliai nušluoti, mėšlas sutvarkytas, indai rūpestingiausiai su
plauti, visi darbo įrankiai — šakės tai būtų ar melžimo aparatas — 
tvarkingai savo vietoje padėti. Ir kieme kiekvienas daiktas, kiek
viena transporto priemonė, mašina turi savo vietą. Patvoriai visada 
iššienauti. Jų keliais važiuoji kaip per stalą — nėra duobių, trakto
riaus išmaltų pravėžų.

Ramulėnai — tikrai ramus kampelis. Niekas čia vienas ant kito 
nešūkauja. Čia niekad nepamatysi dykinėjančio žmogaus ir negir
dėsi skundo, kad neapsidirba, kad neteisingai ar neapgalvotai ap
krautas. Niekas galvotrūkčiais niekur nelaksto, niekam nieko nerei
kia laukti, nervintis. Kas rytą pagal ūkvedžio sudarytą paskyrą visi 
tartum laikrodžio rateliai pradeda suktis ir tolygiai sukasi visą 
dieną.

Vėl apėjau Ramulėnų laukus, vėl atsisėdau su Bičkumi ant suo
lelio po senuoju kaštonu. Čia pat didžiulė klomba margaspalvių 
gėlių, toliau trumpai nušienauta žalia veja. Kaip čia smagu atsi
kvėpti, pakalbėti apie laimėjimus ir rūpesčiusl

Didelių rūpesčių Ramulėnuose nėra. Kaip paprastai, teiraujuosi, 
ar užtenka darbo jėgos, apie darbo drausmę.

— Užtenka, — kaip visada, taip ir šį kartą atsako Bičkus.
Ramulėnuose jau kuris laikas pastoviai gyvena ir dirba 22 dar

bininkų šeimos. Dirba ir seni, ir jauni. Dalis jaunimo, be abejo, 
išsimokslina ir išvažiuoja, bet dalis lieka čia. Drausmė gera, nieko 
bausti nereikia. Pravaikštų nepasitaiko. Nuo to laiko, kai Bičkus 
čia dirba (jau daugiau kaip 25 metai) neteko darbininkų ieškoti per 
laikraščius. Draugiškas teismas jų niekad nesvarsto.- Direktorius, 
agronomas, galima sakyti, čia tik svečiai, ir dėl Ramulėnų jiems 
galva neskauda. Ir su darbais, ir su žmonių reikalais ūkvedys susi
tvarko pats vienas.

Ramulėmis aprašiau ir dabar noriu pridurti, kad čia galutinai 
subrendo mūsų koncepcija apie žemės ūkio gamybinį vienetą, apie 
jo dydį ir struktūrą.

Gamybinis vienetas — tai žemės ūkio įmonės sudėtinė dalis, 
kuri funkcionuoja savarankiškai, tiktai neturi juridinio asmens 
teisių. . . Gamybinis vienetas — tai teritorinis augalininkystės ir gy
vulininkystės kompleksas, turintis nenutrūkstantį ryšį su žeme. . . 
Į gamybinio vieneto struktūrą įeina pastoviai pritvirtintas žemės 
plotas su sėjomainomis, su kultūrinėmis ganyklomis ir kitais žemė
tvarkos elementais. Gamybinio vieneto centre — fermos, kiti ūkio 
pastatai ir gyvenvietė. Gamybinis vienetas turi būti tokios apimties, 
kad vienas vadovas pajėgtų normaliai viską organizuoti ir kontro
liuoti, pradedant žmonėmis, baigiant inventoriumi

Puikiai suprantu, kad šis teorinis gamybinio vieneto aptarimas 
skaitytojus mažai domina. Nieks neims jo nagrinėti ir kritiškai ver
tinti. Nąriu tik pasakyti, kad kai kas (ir ne vienas) pašventė metų 
metus, kad konkrečiai nustatytų gamybinio vieneto dydį ir^struktū
rą respublikos sąlygoms. Kiek žemės, kiek gyvulių, kokie mašinų 
kompleksai, kad viskas mūsų dirvožemio ir klimato sąlygomis eitų 
tvarkingai, kad būtų ekonomiška, rentabilu, kad nuolat galėtų didėti 
gamyba, kad žemdirbiui būtų patogu dirbti ir miela gyventi.

Taip atsirado pasiūlymas kurti 500 ha didumo gamybinius vie
netus visoje respublikoje. Tai buvo nustatyta teoriškai. Jdomu 
konstatuoti faktą, kad maždaug tokio dydžio padalinius respublikoje 
kūrė pats gyvenimas. Pirmieji kolūkiai, o paskui iš jų susiforma
vusios biigados daugeliu atvejų ir buvo pačios liaudies intuityviai 
nustatyta norma. Si norma maždaug nusistovėjo ir Europos socialis- 
Inių šalių ūkyje. Maždaug tokio didumo yra ir Ramulėnai.

Dar vieną faktą noriu pamineu. Mūsų artimiausieji kaimynai — 
latviai ir estai — projektavo kitaip. Gal būt, jie žavėjosi stepėse 
organizuojamų ūkių pavyzdžiu, gal kitų kokių aplinkybių verčiami, 
bet jie projektavo keleriopai didesnius gamybinius vienetus. Pame
nu, viename tarprespublikiniame pasitarime iš mūsų specialistų pa
ruošto rajono išplanavimo, kurio pagrindą sudarė ,,mažytės" briga
dos, buvo tiesiog pasišaipyta. Bet juokiasi tas, kas juokiasi pasku
tinis. Mūsų žemdirbiai, susibūrę į normalaus dydžio padalinius, va
dovaujami pačioje gamyboje išaugusių brigadininkų, susidarius pa
lankesnėms sąlygoms, pasiekė dvigubai trigubai didesnę produkci
ją, negu ji buvo pasiekta geriausiais prieškariniais metais, ir svar
biausia — jie lenkia kaimynus, kurie visais laikais buvo ir turėjo 
pagrindą būti pranašesniais.

Tačiau pasekime tolesnę istoriją. Dar nespėjo normalaus dydžio 
gamybiniai vienetai kaip reikiant susiformuoti, dar nebaigėme įgy
vendinti brigadinės sėjomainos, toli gražu net neįpusėjome statybų.

ŽEMĖS DREBĖJIMAI. ..

Šią vasarą, kai žemaičiai vis laukė nesulaukė lietaus, kai kelio 
dulkės storai klojo drėgmės ištroškusius pasėlius, o ganyklose ne- 
bežėlė ..žolė, pravažiavęs Rietavą, atsidūriau „Bangos" kolūkyje, 
kur sutikau seną pažįstamą — šio kolūkio pirmininką A. Žąsyti,

Šviesus, giedras veidas, graži žemaitiška tarmė, visada ramus 
tonas — tai vis kuklaus, paprasto žmogaus savybės. Nematyti jokių 
išviršinių žymių, iš kurių galėtum spręsti apie pirmininko A. Žąsy
čio gilų protą ir didelę jo valios ištvermę.

„Bangos" kolūkis charakteringas Žemaitijos zonai. Bendras že
mės plotas 4620 ha. Tačiau daugiau kaip trys ketvirtadaliai že
mės — pievos, ganyklos, miškai, krūmynai, kemsynai ir visokiais 
kitais vardais vadinami plotai, iš kurių, kaip iš to ožio, — nei pie
no, nei vilnos.

Dar anksčiau, negu pradėjo veikti MSV, Žąsytis pradėjo kuliu- 
rinti savo kolūkio žemę. Žąsytis jau turi 500 ha įdirbtų plėšinių. 
Neabejoju, kad tas plotas netrukus padvigubės ar patrigubės. Že
maičių žemė auga ir augs.

„Bangos" kolūkyje 5 brigados, kurių kiekviena vidutiniškai turi 
po 500 ha naudmenų. Brigados viena nuo kitos atskirtos miškų 
Kokie, rodos, idealūs gamybiniai vienetai. Tačiau kolūkyje jau 
’autas naujas žemėtvarkos projektas, pagal kurį dvi brigados nai
kinamos. Stumbras brigadoje jau pastatytos naujos fermos, buvu
sioje istorinėje vietovėje kuriasi gyvenvietė, čia spiečiasi darnus 
kaimo kolektyvas.

— Viską teks nušluoti, — atsidūsta pirmininkas.
„Bangos" kolūkyje nuo seno veikia statybos brigada, kurioje 

dirba 20 žmonių. Si brigada pastatė visus visuomeninius pastatus, 
perkėlė į naująsias gyvenvietes apie 80% vienkiemių. Ir tiems, 
kurie taip neseniai statė, ir tiems, kurie apsigyveno, o ypač pirmi
ninkui, gaila įdėto triūso.

— Pasakykite, kodėl taip daroma? — nesumoja pirmininkas.
Ką jam atsakyti? Tą pačią dieną aplankiau Plungės rajono „Žli

binų" kolūkį. Čia naikinama Purvaičių brigada. Kadaise šičia buvo 
mažo kolūkio centras, pastatytos irimus, veikia pradinė mokykla 
net krautuvė, tačiau pradėtos gyvenvietės neleidžiama toliau statyti. 
Varo visus į Žlibinų bažnytkaimį.

Tryškių tarybiniame ūkyje seniai suformuoti septyni skyriai 
Kiekviename skyriuje įvestos sėjomainos,- pastatytos fermos, čia 
gyvena darbininkai, kiekvienas skyrius turi savo techniką, žodžiu, 
viskas nusistovėję be priekaištų. Bet atvažiavo iš Žemėtvarkos insti
tuto specialistai ir viską pertvarkė — suprojektavo keturis skyrius

Kas nežino Skaisgirio? Kas negirdėjo apie šios Joniškio rajono 
gyvenvietės gėles, apie užveistą didelį parką? Daugelis gamtos ii 
grožio mylėtojų ten buvo, grožėjosi ir stebėjosi. Važiuoja į Skais- 
girį iš Latvijos, iš Leningrado, važiuoja iš visur.

Kas ten ypatingo?
Kas Skaisgiryjc šiandien matoma, tai dar nė pusės to, kas 

numatyta generaliniame „Pergalės" kolūkio plane. Pagal tą planį 
(jo autorius jjuIs pirmininkas J. Viliūnas, bet jį kulti padėjo, g«i! 
būt, patys geriausi respublikos agronomai, žemėtvarkininkai, archi
tektai' ir kiti specialistai) užtvirtintos keturios kolūkio brigados 
suprojektuoti patogūs dirbti, berods, 40 ha dydžio sėjomainų lau
kai, suprojektuotas puikus kelių tinklas, sodinių juostos tvenki
niai — viskas, ko reikia gamybai ir kultūringam žmonių gyveni
mui, „Pergalės" kolūkio žemėtvarkos projektas buvo pripažintas 
vienu geriausių respublikoje.

Susitinku, šiai vasarai baigiantis, „Pergalės" kolūkio pirmininkų 
viename respublikos pirmūnų būrelyje. Klausiu, -kaip sekasi Įgy 
vendinti projektą. Viliūnas net nenori su manim apie tai kalbeli

—■ Atvažiavo mergaitė ir projektuoja vieną stambų komplekso 
Jeigu jau taip nori, tegu braižo. Atsiras, kas ir pastatys.

Pamenu panašų susitikimą su Viliūnu prieš dvidešimtį metų. 
Tada „Pergalės" kolūkis buvo sustambintas iki 5000 ha. Buvo iš
rinktas kitas pirmininkas, buyo tikėtasi didelių laimėjimų. Bet nau
jasis kolūkis ėmė greitai smukti. Teko vėl jį skaldyti, ir vėl pakvie
tė Vi liūną prie vairo.

Nejaugi istorija kartosis?
Nuolat susitinku Kėdainių rajono Rūkų kolūkio pirmininką 

A. Petkevičių. Aj>ie Rūkus ir apie Petkevičių galėčiau daug rašyti 
Rūkai buvo vienas tų trijų šimtų respublikos kolūkių, kurie turėjo 
beviltiškų atsilikėlių vardą. Petkevičius — tryliktas Rūkų jiirminin- 
kas, kurį visai jaunutį prieš dvylika metų atvežė į susirinkimų 
Nesutiko žmonės Petkevičiaus išskėstomis rankomis. Kaimo šaipo
kai užpuolė kandidatą į pirmininkus:

— Kiek pačiam suėjo metų?
— Ar ženotas?
— Ar atskiri arklį nuo karvės?
Vieni klausė, kiti prunkštė. Bet Petkevičius pradėjo dirbti ir 

pradėjo žmonėms patikti. Gal humoru, kurio jam niekad nestigo’ 
Gamybinio patyrimo visiškai neturėjo. Prieš tai kokius metus kitus 
dirbo Kėdainių kino teatre. Ne tik agronomijos mokslo nebuvo ra
gavęs, bet ir „Valstiečių laikraščio" skaitęs.

Tačiau Petkevičius buvo kilęs iš kaimo ir nuo vaikystės dienų
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prisiklausęs valstietiškų tiesų. .Jis tų tiesų ir laikėsi. Pirmiausia jis 
laikėsi „valstietiškos finansų politikos”. Tiek pirko mašinų ar ce
mento. kiek gavo pinigų už parduotą pieną, už kiaules. Kol nebuvo 
savų lėšų, nestatė moderniškų pastatų. Žodžiu, Petkevičius Rūkų 
žmonėms greit patiko.

Rūkuose darbas prasidėjo ant pačių žmonių sukurtų pamatų. Iš 
pradžių buvo sudarytos keturios brigados, iki paskutinių dienų visos 

| keturios ir išsilaikė. Jos nedidelės, po 300 ha, bet visose pastatyti 
I gamybiniai pastatai, kuriamos gyvenvietės, įvestos sėjomainos, už- 
I sėtos kultūrinės ganyklos. Finansiniu atžvilgiu Rūkų kolūkis labai 

stiprus.
— Pas mus rublis nesą rūbų, — juokauja pirmininkas.
Vadinasi, lėšos, įdėtos į trobesius, mašinas ir t. t., kasmet duoda 

j tiek produkcijos, kiek jos vertos. Žinovai pasakys, kad toks žemės 
ūkio įmonės rentabilumas — retenybė. Rūkų kolūkis gamina dau
giau kaip 1000 cnt pieno šimtui ha naudmenų. Trims hektarams 
tenka viena visuomeninės bandos karvė. Tokių ūkių gal tik kokią 
dešimtį visoje respublikoje teturime. Rūkai iš labiausiai atsilikusio 
kolūkio Kėdainių rajone tapo pirmaujančiu.

Pastaruoju metu nuolat susitinku su Rūkų kolūkio pirmininku 
(jis 2UA studentas neakivaizdininkas), ir nuolat jis skundžiasi vienu 
ir tuo pačiu rūpesčiu: jį verčia stambinti brigadas. Važiuoja virši
ninkai iš rajono, iš institutų, iš ministerijos ir vis drebina Rūkų 
žemę.

Gana. Tokių faktų seriją galėčiau tęsti be galo. Gamybininkai 
nenori brigadų stambinti, bet vis kas nors juos verčia.

Suprantama, gamybininkai lieka gamybininkais. Priprato, ir jiems 
i atrodo, kad geriau negali būti. Savas vaikas — gražiausias. Savos 

kupros niekas nemato. Kadaise gamybininkas gyveno mažame ūke- 
I lyje ir tikėjo, kad taip geriausia. Konservatyvumas visada varžė

žmonių sąmonę.
Naujoji žemėtvarka mūsų respublikoje pradėta įgyvendinti prieš 

I keletą metų, siekiant koncentruoti gamybą, sudaryti geresnes sąly
gas technikai panaudoti. Kadangi jau turime tam tikrą skaičių ūkių, 

I kur veikia sustambintos brigados arba visai nebėra brigadų, būtų 
įdomu išanalizuoti stambinimo rezultatus. Buvo mėginta tokią ana- 

I ližę daryti. Pasirodė, kad vienas kitas ūkis, kuris sustambino arba 
!' panaikino brigadas, tvarkosi gerai. Apie juos kiek vėliau kalbėsim.

Kiti nepasirodė esą kuo nors pranašesni už tuos, kur tebėra nedide
lės brigados. Visi argumentai, kuriuos kėlė teoretikai — stambini
mo šalininkai, kaip ir reikėjo laukti, nepasitvirtino. Tiesa, nedaug 

| dar praėjo laiko, dar „naujokai" neįsitvirtino, tačiau kai kas jau 
i ryškiai matyti.

Stambinimo šalininkai tvirtino, kad sumažės administracijos per- 
I sonatas. Jis nesumažėjo. Tris brigadas sujungė į vieną, bet briga- 
I dininkui teko duoti du padėjėjus. Kitaip jis nesusidoroja. Sakė, 

kad susidarys galimybė palengvinti valdymą, įvedus dispečerinę 
tarnybą. Niekur tokia valdymo sistema nesusiformavo. Žinoma, la
bai gerai, kai direktorius ar agronomas mašinoje turi telefoną, ta
čiau potvarkiai telefonais, nematant žemės ir neturint prieš akis 
darbininkų, nėra pilnaverčiai. Tai jau patvirtino dispečerinė prakti
ka. Buvo tikimasi sudaryti sėjomainos laukus po 200 ha ir didesnius,
kur galės našiau dirbti technika. Popieriuje jie buvo sudaryti, bet 
natūroje vis tiek liko suskaidyti griovių, pievų ir miškelių. Sakė — 
į vieną vietą subūrus visą techniką, greičiau bus galima aparti, ap
sėti ir derlių sudoroti. Lengviau bus prižiūrėti techniką, ir sumažės
darbo sąnaudos. Teoriškai paskaičiavus, tai labai lengva įrodyti, 
tačiau praktikoje taip nėra ir negali būti.

Džiaugiasi mūsų mechanizatoriai, nes pagaliau išsipildė jų troš
kimas — visoje Lietuvoje grūdų kombainai dirba grupėmis. Ne 

I po du ar po tris, bet visas aštuonetas ar dvylika — žiūrint, kiek 
ūkis jų turi. Iš tolo gražu stebėti, kaip geltonuojančiu javų masyvu 
plaukia rudieji laukų laivai. Kaip gražiai atrodo laikraštyje, televi
zijos ekrane! Patinka toks darbas būryje ir patiems kombaininin
kams. Maža rūpesčio ir agronomui, kai visa darbo jėga viename

visokius vadovavimo trukumus ir nuolat matyti nuostolius. Keitėsi 
pirmininkai, brigadininkai. Sunkiai ropojo pirmieji traktoriai. Pra
sidėjo visokie „vajai": kukurūzų vajus, durpių vajus, vasarinių 
kviečių vajus, organinių-mineralinių mišinių naudojimo, dobilienų 
naikinimo ir dešimtys kitokių vajų. Visi tokie vajai taip nuvarė 
daugelį kolūkių, kad kolūkiečiams liko vienintelis pragyvenimo šal
tinis — sklypas prie sodybos. Tačiau ir jį vis permatuodavo, vis 
karpydavo. Tai ganyklos neduodavo, tai skleisdavo gandus, kad 
asmeninis sektorius bus visai likviduotas.

Amžiais gyveno kaimo žmogus kaip kuolas, į žemę įkaltas. Da
bar per ketvirtį amžiaus jis tapo išklibintas. Išklibino jį ne kieno 
nors bloga valia, ne tušti prasimanymai ir užgaidos, išklibino visuo
meninio gyvenimo vystymasis, istorinė raida.

Paskutinis sukrėtimas, kurį valstiečiui tenka iškentėti vardan 
geresnio gyvenimo, — palikti vienkiemį ir persikelti į bendrą gy
venvietę. Tai paskutinis kolūkinio gyvenimo įtvirtinimo laikotarpis.

Vienkiemių perkėlimui, kaip žinome, respublikos vyriausybė su
darė geriausias sąlygas. Persikeliančiam labai gerai atlyginama 
už senus medinius trobesius, už vaismedžius ir už visa kita, ką jis 
palieka. Kolūkis jam pastato naują mūrinį gyvenamąjį namą, įveda 
elektrą, įruošia visus kitus patogumus.

Nežiūrint visų lengvatų ir patogumų, kolūkiečiai į naujas gyven
vietes keliasi be didelio entuziazmo. Gavę pinigus, daugelis taikstosi 
įsikurti kur nors mieste. Kodėl?

Dabartinis kaimo žmogus seka gyvenimą. Tik iš pirmo žvilgsnio 
atrodo, kad jam nerūpi visuomeninė kolūkio gamyba, statybos, 
melioracija ir t. t. Iš tikrųjų jis ir laikraščius skaito, ir mokslininkų 
polemiką seka, ir viską, kas darosi kolūkio teritorijoje, svarsto. Jis 
jautrus ir geriems, ir klaidingiems poslinkiams.

Normalaus didumo brigados, kadangi jų rioos maždaug ati
tiko senųjų kaimų (didžiųjų) išsidėstymą, kaimo žmogui buvo 
suprantamos, priimtinos. Gyvenvietė, kuriama ant senojo kaimo 
pamatų, buvo laikoma sava. Iš tikro, čia buriasi senieji kaimynai, 
čia giminės, čia dar išlikęs vienas kitas senelio sodintas medis, 
įprastas landšaftas. Žmonės pradėjo keltis, tačiau institutai pradėjo 
braižyti iš naujo. Kėdainių rajono Žostautų kolūkyje man pasakojo, 
kad jų gyvenvietė projektuojama jau penktoje vietoje. Aristavos 
kolūkyje buvo suprojektuotos keturios gyvenvietės. Pirmieji taip 
ir susistatė. Dabar, sako, brigados naikins ir žmones kels į vieną 
gyvenvietę. Žmonės dūsauja:

— Kelsimės i Kėdainius. . . Ten bus tikresnis gyvenimas.
Iš tikro, žmonės lieka žmonėmis. Iš jų tyčiotis negalima. Nega

lima visą laiką visai nesiskaityti su jų nuomonę, su tyrais jų jaus
mais, pagaliau ir su ekonomika.

Dabar respublikoje kažkieno sukurtas mitas, kad patys žmonės 
jau nebenori statytis senose kaimavietėse, kad jie iš vienkiemių 
nori persikelti į miestelius ir bažnytkaimius. Netiesa.

Šakių rajone palei Nemuną yra toks Kriukų miestelis — labai 
graži vieta, pušynėliais apaugusi pakrantė. „Švyturio" kolūkis, į 
kurio teritoriją įeina Kriukai, čia kuria centrinę gyvenvietę. Kuria 
ir kitas kaimiškas gyvenvietes. Kur keliasi žmonės? Keliasi, kur 
mčiau, kur jų seneliai gyveno. Šio kolūkio pirrpminko J. Basčio 
teigimu, kol kas atsiradęs tik vienas, kuris iš kaimo persikėlęs į 
Kriukus. Ir tas pats kolūkyje nedirba.

Šiuo atžvilgiu žymiai geresnė padėtis yra kitose Tarybų Sąjun
gos zonose, kur niekad nėra buvę vienkiemių. Čia žmonės gyve
na kaip gyvenę kaimuose. Niekas senųjų kaimų negriauna nei Vo
kietijoje, nei Lenkijoje, nei kitur.

Specialistams, kurie dabar reguliuoja kaimo statybas, gyvenvie
čių klausimą reikėtų dar kartą apsvarstyti. Dar nesam perdaug toli 
nuėję. Dar tebėra apie 250000 vienkiemių, ir jų likvidavimo proce
sas tik ką prasidėjęs.

KOLŪKINĖ DEMOKRATIJA!

KODĖL NEBLIZGA BATAI

lauke. Tai tiesa.
Bet esu įsitikinęs: ateis toks laikas, kada javapiūtės sąlygos 

nebebus tokios palankios, kaip šiemet. Ūkio ekonomistas su chrono
metru rankoje užfiksuos visus kombainų prastovėjimus. Moksliniai 
darbuotojai nuodugniai palygins įvairaus didumo grupių darbą, 
apskaičiuos ne tik technikos permetinėjimo, het ir transporto, dargi 

| kelių amortizacijos nuostolius. Apsvarstys visas kitas aplinkybes, 
kurias dabar ne kiekvienas įžiūri. Nė kiek neabejoju, kad tada bus 

■ padaryta ta pati išvada, kokia buvo padaryta pirmaisiais kolektyvi- 
I zacijos metais: darbas būriais nepateisinamas. Iš tikro, ar žmogus 
įdirba šakėmis, ar su traktorium, ar su kombainu, darbo organizavi- 
gmo principai tie patys. Ir vienu, ir kitu atveju dirba žmogus — ne 
g sakės, ne kombainas.

Kol kas nežinome nė vieno ekonominio pobūdžio argumento, 
|paremto skaičiavimais ar gamybiniais rodikliais, kuris pateisintų 
i respublikoje nusistovėjusių brigadų (jeigu jos apie 500 ha didumoj 
g stambinimą, tuo labiau jų naikinimą.

I KAIMO STABILIZACIJA DABAR LABAI REIKALINGA...

Grįžkime dar sykį į Kurakaimį. Aš jo neidealizuoju. Žmonės tada 
L sunkiai gyveno: daugiau dirbo, blogiau valgė, mokesčiai juos spau- 
Idė. Tačiau gyveno, neišsklido. Dabar gyventi Kurakaimyje daug 
p geriau, tačiau Tamulaičių troboje liko vienintelė sena moteris. 
| Kodėl?

— Tai kad nežinome, kaip čia bus. ..
Kaimo žmogui reikalingas aiškumas. Jis laukia nesulaukia pasto- 

Ivumo, o mes vis keičiame, vis reorganizuojame, vis ieškome nau- 
Įjovių.

g Kiek visko pergyveno kaimo žmogus per tuos metus! Nekalbė
sime apie patį pirmąjį sukrėtimą, kada jis grubia ranka pasirašė

I pareiškimą į kolūkį. Kaip sunku buvo atiduoti žemę ir arklį, bet pa- 
isirašė. Ir neišbėgo iš kaimo.

Prasidėjo bendras darbas. Jis nebuvo sunkus, tačiau labai ne- 
t Įprastas. Ne dirbti buvo sunku, bet kas rytą rinktis, laukti, kol 
. paskutinis ateis. Darbščiam valstiečiui ypač buvo sunku pakelti

Kolūkis nėra vien gamybinė organizacija, ir pirmininkas nėra 
vien administratorius. Kolūkis yra socialinis junginys, ir pirmininkas 
turi būti žmonių vadovas. Jis turi vadovauti demokratiškai. Tai vi
siems žinomas principas.

Kolūkių egzistavimui daug kas reikalinga, ypač dabar, kai dar 
tęsiasi jų statyba. Svarbu plytos, cementas, traktoriai, trąšos ir t. t. 
Visu tuo reikia rūpintis ir rūpintis be galo. Tačiau labiausiai reikia 
rūpintis žmonėmis. Ne vien todėl, kad jie gerai dirbtų, kad būtų 
sotūs ir turėtų pinigų, pasistatytų gražius namus. Reikia, kad kol
ūkio žmonės jaustųsi esą kolūkinio gyvenimo šeimininkai. Kolūki
nis gyvenimas turi būti tvarkomas demokratiškai. Apie tai mes be 
paliovos šnekame.

Demokratija tai ne tik metiniai susirinkimai, valdybos posėdžiai, 
nutarimų tvirtinimas. Tai nėra tiktai rankų pakėlimas. Kolūkinė 
demokratija — tai konkretus žmonių įtraukimas į valdymą. Tai 
aišku.

Daug gražių žodžių galima prirašyti apie demokratiją, bet kaip 
veikti, kaip viską rikiuoti, kad demokratija nebūtų tušti žodžiai? 
Kita vertus, kad demokratija nenuvestų į anarchiją? Kad demokra
tija cementuotų, o ne skaldytų?

Prieš penketą metų „Tiesos" vyr. redaktorius G. Zimanas Dot
nuvoje skaitė įdomią paskaitą apie valdymą. Be mokslinių darbuo
tojų, paskaitos klausytis buvo susirinkę ir vienmetės žemės ūkio 
mokyklos mokiniai, kursantai. Po paskaitos (net nepamenu, kokiais 
reikalais) užsukau į bendrabutį. Pro praviras duris girdžiu karšta 
diskusiją. Visi kaip vienas smerkia demokratiją. Stebiuos girdėda
mas tokius žodžius:

— Demokratija veda į netvarką.
— Nė vienas demokratas kolūkio nepakėlė.
— Kolūkio žmonėms valdyti reikalinga griežta ranka.
Įsijungiau į ginčą, ir paaiškėjo miglotas jų supratimas apie de

mokratijos esmę.
Ne demokratija, jei žmogus — nori eina, nori neina į darbą. Nė 

demokratija, jei pirmininkas duoda mašiną kiekvienam, kuris pra
šo. Ne demokratija, kai traktorininkai su visais plūgais važiuoja

(tęsinys 6 p.)

1972 m. balandžio mėn.

Pas.aruoju metu avalynės pramo
nės įmonės gauna daug pagrįstų 
pretenzijų dėl blogos prekinės iš
vaizdos, dėl žemos kokybės.

Viena iš pagrindinių priežasčių, 
dėl kurių mūsų gaminama avalynė 
yra blogos prekinės išvaizdos, tai 
žaliavos, naudojamos minkštų odų 
iŠdirbimui, pasikeitimas. Pastaruoju 
metu sumažėjo veršelių prieauglio 
ir telyčių odų paruošos, ir todėl 
minkšių odų išdirbimui naudojama 
stambių raguočių sunkių posvorių 
žaliava. Tokios žaliavos perdirbimui 
įmonės buvo nepasiruošusios, ka
dangi minėti žaliavos struktūriniai- 
oasikeitimai įvyko per labai trumpą 
laikotarpį. Iš tokios žaliavos paga
minta oda storesnė, grubi, su ma
žesniu blizgesiu.

Sunkios žaliavos panaudojimas su
mažina odų gamyklų galingumą. Ga
lingumų perkrovimo atveju atsiran
da technologinės drausmės pažeidi
mų, to pasėkoje — nekokybinės 
produkcijos išleidimas.

Ne mažiau įtakos žemos kokybės 
produkcijos išleidimui turi aukštos 
kvalifikacijos darbininkų trūkumas. 
Dėl darbo jėgos trūkumo visose 
pramonės šakose labiausiai, tur būt, 
nekenčia odos ir avalynės šaka. 
Odos pramonėje yra specifinės sun
kios darbo sąlygos, o avalynės pra
monėje ryšium su konvejerine dar
bo sistema — įtemptas darbo rit
mas. Tuo tarpu darbo atlyginimas 
pagal visasąjunginius normatyvus 
palyginti neaukštas. Todėl šioje 
pramonės ša ko fe jaučiamas didelis 
kadrų pasikeitimas. Atsakingas tech
nologines operacijas atlieka ‘nekva
lifikuoti, be įgūdžių darbininkai, ko 
pasėkoje — žema kokybė, o kartais 
ir brokas.

Turint omenyje tat, kad broko at
vejai dar pasitaiko, Prekybos pra
monės ministro įsakymu yra numaty
tas produkcijos, neišlaikiusios ga
rantinio eksplotaciįos laiko, pakei
timas. Todėl pil. A. Kukienė turėjo 
galimybę jūsų žurnale aprašytą ava
lynę („Švyturys", 1971, Nr. 24. „Te
gul brangesnė, bet geresnė") pa
keisti per tą pačią parduotuvę, ku
rioje ji buvo pirkta, jeigu minėta 
avalynė’ neišlaikė garantinio termino.

Kad išvengti produkcijos broko, 
prekinės' išvaizdos pagerinimui šiuo 
metu įmonėse vykdomos įvairios 
priemonės. Pirmoje eilėje vykdomas 
odų gamyklų perginklavimas, pakei
čiant senus 'įrengimus tokiais, kurie 
įgalins iš sunkios žaliavos gaminti 
žymiai kokybiškesnę odą. ’Dalis šių 
įrengimų jau montuojama, kiti bus 
gauti šių metų bėgyje.

Avalynės įmonėse taip pat die
giamos organizacinės priemonės, lei
džiančios pagerinti darbo jėgos iš
naudojimą, bei atnaujinami įrengimai. 
Reikia manyti, kad priimamos prie
monės padės pagerinti respubliko
je gaminamos, avalynės kokybę.

Tenka pažymėti, kad įmonėms 
sunku bus išspręsti darbo jėgos trū
kumo klausimą.

Prašytume „Švyturį" padėti pro
paguoti odininko ir avalynininko 
specialybę, nors ir nežymią, tačiau 
visuomenei reikalingą.

E. GUTAUSKAS 
Lengvosios pramonės ministro 

pavaduotojas
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VIETOVARDŽIAI, KREPŠINIS, KPI. . .

APIE „SOLEDAD" IR „VTORČERMET"

Stambinant kolūkius ir iš vienkiemių 
gyventojams keliantis į stambesnes 
gyvenvietes, nyksta lietuviški vietovardžiai. 
Prie vietovardžių nykimo prisideda dar ir tai, 
kad dauguma kolūkių pavadinti vardais, kurie 
turi ryšio ne su Lietuvos, bet su Rusijos 
kultūra ir istorija. Pavyzdžių begalės: 
Dzeržinskij, Cerniachowskij, Voztok. Kirov, 
Lenino priesakai. Raudonoji gvardija, 
Komunar. Dauguma kolūkių, pavadintų kad ir 
lietuviškais pavadinimais, taip pat išstumia iš 
kasdieninės kalbos kaimų ir miestelių vardus. 
Tai visokios „Raudonosios velėnos“. 
„Tarybinės žagrės“, „Pirmyn“ ir panašiais 
vardais apkrikštyti ūkiai.

Kalba, papročiai, vietovardžiai — tai vis 
didelis, iš praeities paveldėtas tautinės 
kultūros turtas. Jei šiandien lietuvis kaimietis 
gyvena kokių nors „Raudonosios aušros 
komunarų“ Ketvirtoje brigadoje, tai už šitokį 
savo gimtinės vietovardžių naikinimų privalo 
būti dėkingas.. . broliškiausios respublikos 
teikiamai pagalbai lietuviškus vietovardžius 
išsaugoti.

Balandžio 20 d. Valstiečių laikraštyje 
tilpęs skelbimas lyg ir ženklintų šitokio 
lietuviškų vietovardžių naikinimo pabaigų.

Dėmesio!
Lietuvos TSR Ministrų tarybos 1972 m. 

kovo mėn. 29 d. potvarkiu Nr. 247 Panevėžio 
rajono „Tarybinio artojo'“ kolūkis pavadintas 
Daukniūnų kolūkiu.

Kolūkio valdyba

Daugiau tokios rūšies skelbimų Lietuvos 
spaudoje neteko matyti. Tai bene ir bus 
vienintelis atvejis, kada ūkiui grųžintas 
lietuviško vietovardžio pavadinimas nuo to 
laiko, kai buvo nustalininti Stalino vardo 
kolchozai.

Jei tokių skelbimų pasirodytų ir daugiau, 
tai visvien, vargu, ar galima tikėtis, kad 
Vilniaus ministerial išdrįstų grąžinti
lietuviškus vietovardžius rusų šventųjų 
vardais pavadintiems ūkiams.

kai kuriuose išeivijos lietuvių laikraščiuose, 
kai prieš kelis metus Vilniuje lankėsi JAV 
lietuviai krepšininkai, — ką apie tai pagalvos 
JAV vyriausybė?

Nelabai nustebtume, jei tie išeivijos 
laikraščiai, kurie savo pagrindiniu uždaviniu 
laiko ne skaitytojų informavimą, bet 
„nenaudingų“ žinių slėpimą, ir apie šias JAV 
rinktinės rungtynes Vilniuje nutylės. . . Ir 
veiksniai išeivijoje, atrodo, truputį 
prisnūdo — dar nei vienos rezoliucijos tuo 
reikalu nepaskelbė.

Jaunimo Gretų šių metų vasario numeryje 
Algirdas Poškus plačiai rašo apie San 
Francisco mieste vykstančią dviejų negrų — 
„Soledado brolių“ — bylą.

„Jau nuo pirmųjų dienų tapo aišku, kad jų 
teismo procesas virto įprastiniu susidorojimu 
su negrais“, — rašo A. Poškus. Jau nuo 
pirmųjų sakinių ir mums tapo aišku, jog 
tarybinis propagandistas A. Poškus Lietuvos 
jaunimui Čia prišnekėjo daug niekų. Abu 
kaltinamuosius negrus teismas išteisino. Būtų 
žinoma geriau, jei sovietinės Lietuvos spaudos

propagandistai galėtų rašyti apie teismus ne 
San Francisco mieste, bet truputį arčiau 
namų. Dabar gi perdaug aiški cenzūra — 
vienur dar nesudorotus negrus sudoroja, o 
Kaune susidorojimų su kunigais nepastebi. Ar 
todėl, kad kunigai ne negrai, o lietuviai?!

Karelijoje, Maselskaja vietovėje, jau 14 
metų veikia LTSR bazė, iš kurios miško 
medžiaga gabenama į Lietuvą. Bazėje nuolat 
dirba apie 150 žmonių, atvykusių iš Lietuvos, o 
paskutinius keturis metus jiems talkina Kauno 
politechnikos instituto studentai.

Ilgame, sovietine šiaurės romantika 
pasaldytame straipsnyje apie Kareliją 
(Jaunimo gretos, 1972 m., nr. 3) yra betgi ir 
„rūgštesnių“ vietų: „Čia atvyksta daug jaunų 
specialistų — daug savanorių traukia į šiaurę. 
Vieni — dėl didesnio uždarbio. Kitus 
gyvenimas priverčia. Kas iš kalėjimo su savo 
dėme nenori tėviškėn grįžti, kas. . .“.

Paaiškinimai nereikalingi — lietuviai ir 
taip jau per daug gerai žino, kaip „tas 
gyvenimas“ priverčia savanorius traukti į 
šiaurę.

Ar Jums kartais neatrodo, kad ir komunistai 
ir propagandistai per anksti nusprendė: 
žmonės išprusę, skaito spaudą, žiūri

televizorių — patys viską teisingai supras. It 
kaip, rodos, nesuprasti, kad, pavyzdžiui, mūsų 
respublikos pasiekimai, žmonių gerbūvis — 
visų brolišktį tautų darbo vaisius. Bet, žiūrėk, 
prisiklauso vienas kitas žmogelis užsienio 
„dipukų“ propagandos ir šnypščia: „tai MES 
Sibirą maitinam ir rengiam“. Ir dar taip 
apverčia aukštyn kojom faktus, skaičius, kad 
mažiau galvojančiam, mažiau išprususiam 
žmogui gali ir teisybe pasirodyti.

Ideologinė kova tebesitęsia. Tebesitęsia 
socializmo priešų propaganda iš užsienio. Dar 
atsiranda žmonių, pakliūvančių ant jų 
meškerės.
Z. Garunkštytė (Valstiečių laikraštis. 

1972.IV.15).

Panašių užuominų apie nacionalistinę 
propagandą iš užsienio pastaruoju metu 
padažnėjo. Maždaug tuo pačiu metu G. 
Zimanas išspausdino ilgą straipsnį apie 
tarybines Pabaltijo respublikas, kuriame taip 
pat kritikuoja užsienio nacionalistų teigimus, 
jog būdamos nepriklausomos tos respublikos 
gyventų žymiai geriau.

Atrodo, jog užsienio lietuviai čia niekuo 
dėti — liaudis pati susidarro išvadas, nevisai 
tokias, kokių norėtų kompartija.

Kauno politechnikos institute šiuo metu 
studijuoja 7000 studentų. Dar 7000 lanko

Vilniaus gamykla „Vtorčermet“ 
praėjusiais metais perdirbo 86 tūkst. tonų 
juodųjų metalų. Visa produkcija — iš antrinių 
žaliavų.

Gamykla tiekia metalą netik respublikos 
pramonės įmonėms, bet ir daugeliui šalies 
metalurgijos milžinų, taip pat eksportui.

Gamyklos produkcija — tik puikios 
kokybės. Tiekite metalo atliekas ir laužą mūsų 
įmonei!

Vilniaus gamykla „Vtorčermet“'.
(Liaudies ūkis, 1971 m., nr. 2)

Tikrai gražiais pavadinimais išpuošta 
tarybinė Vilnija: mieste—zavod Vtorčermet, 
kaime — kolchoz Vostok, miesto viduryje 
aikštė — po imieni Kutuzova (Kotuzov — rusų 
feodalų generolas Napoleono eroje).

Balandžio 29 Vilniuje, naujuose Sporto 
rūmuose, įvyko JAV ir Lietuvos krepšinio 
rinktinių rungtynės. Rungtynes 90:69 santykiu 
laimėjo amerikiečiai. Lietuvių nesėkmę bent 
dalinai galima paaiškinti tuo, kad dėl ligos 
negalėjo žaisti geriausias Lietuvos
krepšininkas Modestas Paulauskas.

Šios rungtynės įdomios dar ir tuo, kad 
amerikiečių rinktinėje žaidė ir karo aviacijos 
akademijos studentai, o rinktinės treneris — 
pulkininkas leitenantas FIloyd Davis. Taigi 
nėra jokių abejonių, kad amerikiečių 
krepšininkai Vilniuje žaidė su JAV 
vyriausybės žinia ir pritarimu. Nenoromis 
prisimena šia proga šūkavimai ir gąsdinimai

Kaimas musų mielas
(atkelta iš 5 p.)

degtinės gerti. Griežta ranka reikalinga kiekviename žingsnyje, 
tačiau ji turi veikti demokratijos rėmuose.

Valdymo centralizavimas, kuris dabar vis daugiau reiškiasi vi
sose kolūkinio gyvenimo srityse, nėra demokratijos rėmai. Kad ir 
kokių gabumų būtų ūkio vadovas, jeigu tik jis valdymą centrali
zuoja, pasidaro žmonėms tartum svetimas. Ne dėl blogos valios, 
bet todėl, kad vienas visko neaprėpia. Telefonogramos, raštai, parė
dymai, tikrinimai, derinimai, važinėjimai, posėdžiai, žodžiu, admi
nistraciniai reikalai jam atima visą laiką ir visas jėgas. Jo nebelie
ka žmonėms.

Pastaraisiais metais vis dažniau girdime apie neįprastus reiški
nius. Čia vienur, čia kitur kolūkiečiai išveja pirmininką, kuris ka
daise merdėjusį kolūki padarė turtingą ir kolūkiečius pasiturinčius.

Maždaug prieš penkiolika metų pirmą kartą aplankiau seną savo 
pažįstamą agronomą J. Zabielavičių, kuris tada jau pirmininkavo 
Panevėžio rajono Paežerių kolūkyje. Sunku apsakyti, kokių gabu
mų, kokių polėkių ir kiek žinių bei patyrimo turėjo ir tebeturi šis 
vyras. Retas arklių žinovas, puikus sviesto meistras, geras kalbėto
jas, šaunus medžiotojas ir t. t. Žodžiu, retos erudicijos žmogus ir 
didelis praktikas.

Pasižiūrėjęs, kaip mikliai jis priiminėja interesantus kolūkio kon
toroje, pagaliau sėdau į bričkutę, ir kartu su pirmininku išvažiavo
me į brigadas. Kiekvieną kelyje sutiktą moterėlę pirmininkas svei
kino, teiravosi apie jos, apie vaikų sveikatą. Kiekvienam vyrui, 
dirbančiam lauke, ką nors patarinėjo, žadėjo kokią pagalbą, kitą 
barė, net šmaikštaus žodžio nepašykštėdamas. Kai užsukome į ver- 
šidę, kur kolūkietė kėlė ir nepajėgė į ratus įkelti veršio, pirminin
kas griebė viena ranka už uodegos, kita už sprando ir bematant 
gyvulėlį sutvarkė. Stebėjaus pirmininko paprastumu, jo demokra
tiškumu.

Aplankiau Paežerius prieš kokius penkerius metus. Jau seniai 
jis po kolūkį ne bričkute, o „gaziku“ važinėja. Jau jis nebekalbina 
moterėlių, neturi kada joms padėti veršidėje. Pirmininko demokra
tiškumo tartum nelikę. Net išgirdau, kad mano bičiulis pasidaręs 
šiurkštus.

Kodėl taip atsitiko: buvo demokratas, pasidarė šiurkštus. Paaiš
kinti visai nesunku. Prieš penkiolika metų visa kolūkio gamyba 
buvo nedidelė ir ji rėmėsi brigadininkais. Kiekviena brigada turėjo 
po 10—12 porų arklių, kuriais viską beveik ir nudirbdavo. Pirmi
ninkas sprendė tik pačius svarbiausius reikalus. Jis turėjo laiko 
ir su žmonėmis pasikalbėti.

Atėjo mechanizacijos gadynė. Kaip ir kiti kolūkiai, Paežeriai 
pasistatė mechanines dirbtuves. Prie jų atsidarė visas traktorių par
kas. Pirmininkas kas rytą juos skirstė į darbą. Paskirsčius reikėjo 
ir prižiūrėti. Nors brigados nepanaikintos, bet sezoninių darbų orga
nizavimas gulė ant vieno pirmininko pečių. Buvo ir agronomas, ir 
inžinierius, tačiau kai pirmininkas turi daugiau žinių ir energijos, 
specialistai tampa tik pasiuntiniais.

Kada nors mokslas apie impulsus nustatys, kiek mirtingasis ūkio 
vadovas gali apdoroti informacijos per dieną, per valandą, kiek jis 
gali padaryti sprendimų, kiek gali duoti nurodymų ir t. t. Tada 
paaiškės dabartinių vadovų nežmoniškas perkrovimas, kuris niekam 
nenaudingas: nei gamybai, nei kolektyvui, nei jiems patiems.

Demokratijos reniai kolūkyje — teisingai pasidalinti admi
nistravimo krūvį, paskirstyti kolūkį normalaus didumo gamybiniais 
vienetais, aprūpinti šiuos vienetus gamybos priemonėmis ir suteikti 
kuo daugiau savarankiškumo jų vadovams. Demokratija — val
džios patikėjimas žemesnėms grandims.

Pagarba demokratijos principams — dar vienas būdas išlai
kyti žmones kaime.

IŠ NAUJO SURASTI ŽEMES TRAUKOS DĖSNĮ.. .

Skundžiamės, kad kolūkietis pasidarė pasyvus, nesijaučia šeimi
ninku, kad ir kaip tą jausmą norėtume įkvėpti. Jis tyli visuoti
niame susirinkime, kada svarstomi kolūkio turto klausimai, jam 
neskauda galvos, koks derlius laukuose užaugs, kiek pajamų į kasą 
įplauks. Ar ką stato, ar ką griauna — ne jo reikalas.

Nesuskaičiuoju, kiek kartų per metus nuvažiuoju į kolūkius. 
Ne dėl to, kad tenai kam nors patarinėčiau ar ką pakritikuočiau. 
Norisi sekti taip sparčiai besivystantį kaimo gyvenimą, pasigrožėli 
pasėliais, gyvuliais, statybomis.

Kai nuvažiuoju, mane vežioja po laukus, vedžioja po fermas, 
dirbtuves, sandėlius. Parodo ir kultūros namus, ir raudonuosius kam
pelius. Kiekvienas pirmininkas pasikviečia į savo kabinetą, pristato 
agronomą ar kitą specialistą ir dėsto apie pieno, mėsos gamybą, 

apie visus rodiklius. Seniau be paliovos aimanuodavo dėl remonto, 
dėl detalių, dėl trąšų. Dabar skundų vis mažiau ir mažiau.

Bet kaip reta, kad, atvažiavus į kolūkį, mane kas nuvestų pas 
kolūkietį ar bent papasakotų apie jo gyvenimą.

Kasdien kolūkio gyvenime iškyla dešimtys painių klausimų. Ta
riasi specialistai ir kiti pareigūnai. O kas šiandien konsultuojasi 
kolūkio reikalais su paprastu kolūkiečiu?

Kartais kviečiami gamybiniai pasitarimai, brigadų tarybos, be! 
ir čia kolūkietis tyli. Kalba pareigūnai.

Kolūkiečių pasyvumą kai kas aiškina sąmoningumo stoka. Be! 
dabar į susirinkimus ateina ir jaunų žmonių, kurie išaugo ir subren
do tarybiniais laikais. Tai jau ne buvę pavienininkai. Tačiau jie 
dar pasyvesni.

Kaip kolūkietį suaktyvinti? Buvo toks laikas, kada kolūkietis 
nenorėjo dirbti. Buvo įtvirtintas materialinio suinteresuotumo prin
cipas, nustatytas garantuotas atlyginimas, ir kolūkietis pradėjo dirb
ti. Kaip paveikti, kaip suinteresuoti kolūkietį, kad jis ne tik dirbtų, 
bet ir rūpintųsi? Kad jis nebūtų žemės darbininkas, bet ir jos šei
mininkas? Ką padaryti, kad žemdirbį vėl žemė trauktų?

Noriu prisiminti dar vieną kelionę. Važiavau ne vienas. Mano 
bendrakeleiviai buvo A. Vanagas ir J. Šiuša. Abu pensininkai, bet 
kadaise daug jėgų pašventę žemės ūkio kultūrai kelti.

Pasiekėme šileliais papuoštą Anykščių rajoną, aplankėme Malei- 
sius, kur Vaižgantas brandino „Pragiedrulius", ir Kunigiškius, kur 
žuvo senieji Matulioniai už tai, kad jie išauklėjo penkis sūnus — 
naujo gyvenimo kūrėjus.

Šie kaimai įeina į kolūkio „Lenino keliu" valdas. Čia nuo pat 
pirmų kolūkio žingsnių pirmininkauja A. Slavenskas. Šį žmogų vie
ną kartą buvau matęs televizoriaus ekrane. Jis pasirodė kartu su 
dešimčia savo vaikų. Taip diktorius pavadino dešimtį kolūkių pirmi
ninkų, kuriuos išaugino ir išleido Slavenskas.

Šiame kolūkyje išbuvome visą pusdienį, aplankėme visas ketu
rias brigadas ir su Slavensku išsikalbėjome visais aktualiais klausi
mais. Pats aktualiausias — kaimo likimo klausimas.

Kur rasi gražesnę gamtą, kaip šiame kampelyje? Kur rasi tokias 
stiprias kaimo tradicijas? Išdirbęs tiek metų, kolūkio pirmininkas čia 
pažįsta kiekvieną žmogų. Jis visada trykšta sąmoju. Su sąmoju 
kaime galima viską laimėti, net pasitikėjimą. Žinoma, pasitikėjimo 
neliktų, jei kolūkis nebūtų rajono pirmūnas, jei žmonės neuždirbtų.

Nors čia gražu ir visko žmonėms užtenka, kai prakalbome apie 
kaimo jaunimą, Slavenskas surimtėjo.. Jis dargi prasitarė, kad dėl 
kaimo tuštėjimo dabar tiek pat neramu miegoti, kaip prieš keliolika 
mėlti, kai siautė banditizmas.

— Vienas išbėgo naktį. Buvo geras meistras. Gerai dirbo, gerai 
mokėjom. Negirtuokliavo, susitaupė pinigų, nusipirko Rokiškyje 
namą ir dingo nė neatsisveikinęs.

Pirmininkas pasakoja, kad ne per seniausiai pasimirė toks senu
kas. Vaikai seniai išsisklaidę po visą pasaulį. Nė vienas nesirūpino 
nei paskutinėmis tėvo dienomis, nei jo laidotuvėmis. Susirinko kai-
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instituto vakarines paskaitas Kaune ar 
filialuose — Klaipėdoj, Šiauliuose,
Panevėžyje, arba mokosi neakivaizdiniai, 
dirbdami. Institute yra statybos ir sanitarinės 
technikos, automatikos, ekonomikos, 
lengvosios pramonės, cheminės technologijos 
ir elektrotechnikos fakultetai. Jame dėsto 913 
profesorių, docentų, dėstytojų ir asistentų.

Komjaunimui priklauso 90% visų 
studentų. Naujai pastatyti 7 bendrabučiai, 
kuriuose gyvena 3200 studentų. Toliau 
statomas studentų miestelis, kurio bendras 

plotas bus 65 hektarai. Iki šiol pastatyti trys 
dideli mokymo korpusai.

Apie 2000 instituto studentų vasarų dirba 
stovyklose. Institute veikia liaudies dainų ir 
šokių ansamblis „Nemunas“, choras 
„Jaunystė“, vyrų choras, dūdų orkestras ir kiti 
meno saviveiklos sambūriai.

Neseniai Lietuvos spaudoje pasirodė
skelbimas, jog organizuptai telkiami 

darbininkai sezoniniam ar nuolatiniam miško 
darbui šiaurinėse Rusijos srityse. Tokių 
skelbimų, ieškančių ar raginančių darbininkus 
vykti darbams už Lietuvos ribų dabar 
Lietuvoje labai retai bepasitaiko. Priešingai, 
gyventojų skaičius Lietuvoje dar ir šiuo metu 
didėja truputį sparčiau, negu natūralus 
prieaugis. Kasmet dirbti į Lietuvą atsikelia iš 
kitur apie dešimt tūkstančių žmonių. Kadangi 
ši imigracija nėra priverstinė, tai įdomu, kodėl 
žmonės gan noriai vyksta į Lietuvą, o taip pat 
ir Latviją bei Estiją. Įdomių šio klausimo 

aiškinimų galima pateikti, remiantis 
vėliausiais (1970 metų) statistikos duomenimis.

Visų pirma, darbo jėgos trūksta visoje 
Sovietų Sąjungoje. Todėl neatrodo, kad 
imigrantai vyktų į Pabaltijį ieškodami darbo. 
Nežiūrint, kad karo metu Pabaltijo miestai 
buvo smarkiai apgriauti, kai tuo tarpu didžioji 
Sov. Sąjungos dalis liko karo nepaliesta, 
Pabaltijo respublikose butų trūkumas 
mažesnis, negu Rusijoje. 1970 m. vienam 
miesto gyventojui teko gyvenamo ploto 
(Kvadr. metrais):

Nauji KPI studentų bendrabučiai. Statybos fakultetas

mynai ir sako:
— Kada tie vaikai iš kažkur suvažiuos? Duok, pirmininke, lentų, 

paskirk vyrus duobei iškasti.
Matote, kuo tenka pirmininkui rūpintis — senių karšinimu, jų 

laidotuvėmis.
— Reikalingas įstatymas, kuris įpareigotų paskutinį sūnų ar duk

ra nepalikti tėvų, — pasiūlė kažkuris mūsų.
— Puikus sumanymas! — net šūktelėjo pirmininkas.
Seniau buvo nerašytas įstatymas, pagal kurį ūkininkas ūkį pa

vesdavo vyliausiajam savo sūnui. Sūnaus paveldėtojo pareiga —- 
išsaugoti ūkį, išmokėti kitiems dalis ir iki mirties prižiūrėti, maitinti 
tėvus. Ne visada ši vyriausiojo sūnaus pareiga būdavo lengva, bet 
ji buvo šventa. Tai buvo amžių suformuota įpėdinystės teisė, kuri 
saugojo žemę ir kaimą.

— Kaip būtų gerai, kad įpėdinystės paprotys butų dabar, kad 
nors vienas vaikas pasilikti} kolūkyje, — kalbėjo pirmininkas.

Deja, gerų norų neužtenka, ir papročių negalima dirbtinai su
kurti. įpėdinystės paprotys dingo kartu su privačia žemės nuosa
vybe.

Bet kolūkietis yra visuomeninio ūkio savotiškas dalininkas. Ku
riant kolūkį, jis arba jo tėvas įnešė savo dalį — arklį, karvę, veži
mą. Kas nieko neturėjo, tas nieko ir neįnešė. Tačiau bėgo metai, 
kolūkietis triūsė, ir kiekvieno dalis atsirado ir augo.

Kolūkietis lik tada bus suinteresuotas visuomeninio turto augi
mu, visuomeninių trobesių statybomis ir visais kitais reikalais, kai 
jis žinos, kad išliko ir auga ir jo dalis. Kolūkietis tik tada vieną 
vaiką paliks įpėdiniu, kada jam bus aiški įpėdinystės dalis visuo
meniniame ūkyje — niekad nežūstanti ir niekieno nenusavinama. 
Tokia dalis ir tokiomis teisės normomis apribota, kad niekad ne
leistų atgyti privačiai nuosavybei. Taip mes, seni žmonės, tada narp
liojome tą painų ir sunkų mazgą.

Kadaise man teko šefuoti Kėdainių rajono Okainių kolūkį. Nuo
lat ten nuvažiuodavau. Tada arkliai dar būdavo pilnavertė gamybos 
priemonė. Mėšlą, javus, net cukrinius runkelius veždavo arkliais. 
Bet Okainių kolūkis buvo visai silpnutis, pašaro arkliams ir karvėms 
neužtekdavo, kiemai atėjus, kolūkiečiai arklius išsidalindavo ir šer
davo savo tvartukuose. Iš kur susigraibydavo pašaro, kokį jaute 
interesą jais rūpintis, ir šiandien sunku išaiškinti. Arklys kaimie
čiui — ■ kažkokia brangenybė, o žemės ūkyje visuomeninės gamybos 
požiūriu jis jau nebeturi buvusios reikšmės. Sako, energetikos ba
lanse dabar jie sudaro tik kelis procentus. Tačiau valstiečiai, jų 
vaikai arklius myli ne mažiau, kaip ir seniau mylėdavo. Dabar pra
dėta kolūkiuose kultivuoti arklių sportas, kuriuo kaimo jaunimas 
labai domisi. Tačiau ir kai kuriems darbams arkliai dar naudojami 
ir bus naudojami. Labiausiai jie reikalingi kolūkiečiams — viso
kiems jų asmeniniams reikalams.

Užklydome šiemet su Žemdirbystės katedros darbuotojais Į Igna
linos rajono „Vilties" kolūkį. Stebėjomės, kaip gerai tarpsta kolūkis 
nederlingoje smėlio žemėje, nusagstytoje kalvomis ir raistais. Pirmi
ninkas Gurskis rūpinasi, kad raistai būtų kultūrinami, čia tveriamos 
ganyklos, statomos fermos, tiesiami keliai.

Kolūkyje nemaža arklių, ir juos visus laiko kolūkiečiai pas save.
— Ar ne našta kolūkiečiams? — klausiame pirmininką.
— Dar nebuvo atsitikimo, kad kas man arklį atvestų.
— Ar negalvojate, kad teks arklius visai išnaikinti?
— Niekuomet. Vieni pirks lengvąsias mašinas, kiti važinės ark

liais. Žmonės mėgsta ristūnus, mėgsta pasportuoti žiemą ant ežero.
Leidimas laikyti asmeniškai arklius tai irgi akstinas nebėgti iš 

kaimo. Tokių akstinų galimą rasti ir daugiau. Tačiau dabar niekas 
jų neieško.

Kryžiaus kelius eina kolūkietis, kol pasistato gyvenvietėje namą. 
Suprantama, milžiniškos statybos vyksta dabar visur, ir statybinių 
medžiagų labai trūksta. Miesto dirbantysis, kad ir ilgai laukęs, vis 
tiek .gauna naują butą. Ir iš viso pagal gyventojų skaičių miestuose 
gyvenamųjų namų statybos sparta žymiai didesnė.

Ką čia kalbėti, ir prekėmis miestas geriau aprūpinamas. Naują 
filmą, operos ar dramos premjerą mieste gyvenantis tuoj pamato, o 
kaimui taikomas ilgas „karantinas” (kol pasirodys’televizijos laidose).

Norėdami atgaivinti vėstančią žmonių meilę žemei, norėda
mi išspręsti sunkią žemės traukos formulę, privalome visi padirbėti. 
Agronomų, ekonomistų, net teisininkų pastangų neužtenka.

Ir kaimo, kaip ir miesto, jaunimą šiandien žavi sportas, techni
ka ir kosmoso užkariavimas. Apie tai šnekama spaudoje, per radi
ją, rodoma televizorių ekranuose. Apie tai daug kalbama mokykloje 
ir gatvėje. Apie žemės ūkį, tiesa, taip pat daug kalbama, rašoma ir 
rodoma. Bet kas? Daugiau gaminkim, daugiau primelžkim! Rodikliai 
ir gamybos pirmūnai. Visa tai reikalinga. Bet reikia kažko daugiau.

Nė kiek neabejoju, kad daugelis jaunuolių mėgsta pasvajoti apie 
savo tėviškę. Daugelis mėgsta gamtos grožį. Ramus, idiliškas kaimo 
gyvenimas, pilnas saulės ir laisvo vėjo laukas kai ką labiau vilioja, 
negu miesto gatvės, gyvenamųjų namų koridoriai, rašomieji stalai 
įstaigose, fabriko staklės. Tik nėra kas toki jaunuolį paremtų, nėra 
kas nuolat puoselėtų tas silpnutes jo svajones. Ar nesijaučia šiuo 
atžvilgiu skolingi šių laikų pedagogai, rašytojai, menininkai? Kuo 
gali pasigirti Lietuvos kino studija?

MŪSŲ LITERATŪROS KLASIKAI — UŽ KAIMĄ. .

Trečią kartą skaičiau M. Katkaus „Balanos gadynę”. Dabar šiame 
etnografiniame kūrinyje, kuris parašytas ne mokslo, bet grožinės 
literatūros kalba, ieškojau Katkaus-agronomo. Juk jis XIX šimtme
tyje pirmasis, kiek mums žinoma, iš valstiečių luomo Maskvoje bai
gė aukštąjį agronomijos mokslą. Dėl savo griežtų įsitikinimų, dėl 
stataus būdo jis nepakentė dirbti nei dvare, nei įstaigoje. Vienur 
kitur pamėginęs, grįžo į Ažitėnus, 70 metų dirbo iš tėvo paveldėta
me ūkyje, gyveno dūminėje gryčioje.

M. Katkus nebuvo koks nors dvasinis asketas. Jis buvo energijos 
pilnas, atkaklus vyras. Jis sekė politinį gyvenimą, visą laiką buvo 
pažangus. Neapkentė policininko. Su dideliu džiaugsmu sveikino ta
rybinę santvarką.

„Manau, kad nei karalius, nei didžiausias laimės pataikūnas nie
kada nepažįsta tiek laimės saldumo, miego saldumo, kiek pažįsta 
varguolis... vienmarškinis nuvirtęs jaujoje ant minkštų šiaudų...”

Sunku šiandien paaiškinti M. Katkaus nusistatymą, galvoseną ir 
veiklą. Kodėl iis nepropagavo agronomijos mokslo žinių? Kodėl 
Ažilėnuose nesukūrė pavyzdingo ūkio? Kodėl nesirūpino nei veisli
niais gyvuliais, nei selekcine sėkla? Jis teisinosi: „gyvenimas neda
vė man galimumo sekti žemės ūkio mokslą". Tačiau kodėl?

Dar kartą skaitau Žemaitę, Vaižgantą, Krėvę, kitus senuosius 
mūsų klasikus. Visur, kaip ir Katkaus knygoje, atsispindi kaimo gy- 
vcnifeas: Žemaitė pliekia kaimiečių ydas, Vaižgantas glosto savo 
dėdes ir dėdienes, Krėvė gyvena kaimo žmonių padavimais, tačiau 
niekas savojo kaimo neniekina, jo negriauna.

Dar kartą perskaičiau šiemet išleistą Petro Cvirkos knygą, kuriai 
jis davė tokį nuoširdų pavadinimą — „Žemė maitintoja"..

Naujakurys Tarutis su savo žmona Monika, tik dieną pabuvę 
mieste, pėsti skuba atgal į kaimą. Dar neišėję visai iš miesto, tačiau 
„kai paliko didžiąsias gatves... — pajuto vėją, pamatė laukus, 
abiem gera, lengva pasidarė". Ir toliau: „Nusvilau kaip diena, pa
mačiusi tuos gyvulėlius, dirbančius žmones. Ar čia pripratimas, ar 
kas — dienelę nebuvau, o traukia prie žemės".

Naujakurys Tarutis netenka visko: iš varžytynių parduoda gyvu
lius, dvare užmuša jo sūnų, pagaliau miršta mylimoji žmona. Tar
tum ir reikėjo laukti, kad jis mestų kaimą ir įsijungtų j miesto pro
letariato eiles kovoti dėl darbo žmonių išvadavimo. Ne, Tarutis nuo 
žemės neatsitraukia. Jis lieka kaime ir įsijungia į valstiečių sukili
mą. Jis „buvo pirmas toje naujoje kovoje už žemę, už duoną”.

Latvijoje — 13.7
Estijoje — 13.4
Lietuvoje — 11.0
Rusijoje — 10.8

Be to, nauji gyvenamieji namai Lietuvoje 
statomi žymiai sparčiau negu kitose 
respublikose. Todėl ir naujai atvykstantiems 
darbininkams butą susirasti Lietuvoje žymiai 
lengviau negu daugelyje kitų Sov. Sąjungos 
vietovių.

Be to, į Pabaltijo respublikas gyventojus 
traukia, palyginus su kitomis respublikomis, 
mažesnis prekių trūkumas. Antai, 1969 metais 
vienam gyventojui buvo parduota prekių 
(rubliais):

Estijoje — 884
Latvijoje — 870
Rusijoje — 655
Lietuvoje — 644
Ukrainoje — 546
Gudijoje — 528

Kitur dar mažiau (bendras SSSR 
vidurkis — 598 rubliai). Neskaitant Maskvos 
ir Leningrado, kur prekių žymiai daugiau, ir 
kitose Rusijos vietose prekių vienam 
gyventojui tenka mažiau negu Pabaltijyje.

Taigi pagal sovietinę statistiką išvados 
,ana paprastos — rusus ir kitas sovietines 
autas j Estiją, Latviją ir Lietuvą traukia 

geresnės gyvenimo sąlygos. Kodėl trys karo 
labiausiai nuniokotos respublikos šiandie 
pirmauja tiek žemės ūkyje, tiek- vartojimui 
skirtų prekių apyvartoje, ir jaučia reliatyviai 
mažiausią butų trūkumą — galima aiškinti 
įvairiai. Mažiausiai įtikinantis yra oficialus 
partijos aiškinimas, kad tai yra „broliškų 
tautų, o visų pirma didžiosios rusų tautos“ 
nuopelnas. Paprastai gyvenime pažangesnieji 
padeda labiau atislikusiems, o ne priešingai.

Pernai Kėdainiuose pastatytas cukraus 
fabrikas spalio 24 d. pradėjo gamybą. Tai 
ketvirtas cukraus fabrikas Lietuvoje (pirmieji 
trys pastatyti dar nepriklausomybės metais).

Naujame fabrike kolkas daug netvarkos. 
Beveik kasdien genda įrengimai. Dažnai 
sultys išsilieja ant grindų. Todėl gamybinė 
nauda maža — iš 100 kg. runkelių gaunama 
tik 3.8 kg. cukraus. Fabrikui trūksta įrankių ir 
atsarginių dalių. Tačiau labiausiai trūksta 
darbo jėgos — vietoj 600 darbininkų dirba tik 
400.,

(zvr)

1972 m. balandžio mėn.
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1960 metais Lietuvoje pasirodė J. Ragausko 
knyga Ite. missa ėst (Eikite, mišios pasibaigė). 
Buvęs kunigas, vienu metu net vienintelės 
neuždarytos Kauno kunigų seminarijos 
rektorius, nuo 1948 metų vienas iš uoliausių 
ateizmo propaguotojų Lietuvoje, šiai savo 
knygai pavadinimą pasirinko atrodo 
neatsitiktinai. Mišios pasibaigė — baigiasi ir 
religijos įtaka Lietuvoje. . .

1971 metais pasaulio spaudoje plačiai 
nuskambėjo kelių Lietuvos kunigų teismai. 
Bylos už vaikų mokymą tikybos rodo, jog 
religijos įtaka nemiršta taip greitai, kaip kad 
norėtų valstybiniai graboriai.

Milicija, prokurorai, tardytojai, kalėjimų 
prižiūrėtojai ir kulto komisarai — galingos ir 
gerai organizuotos valstybinės jėgos 
atstovai — atidžiai seka, kad vaikai neišmoktų 
poterių. . . Valstybinės prievartos 
priemonėmis teberašoma dar viena knyga. Jos 
pavadinimą — Palaukite, mišios dar 
nepasibaigė — kada nors kas nors taip pat 
galės išversti į lotynų kalbą. . .

Šventoji Lietuva

Norint kalbėti apie religiją Lietuvoje, tenka 
kalbėti apie katalikybę. Iki pat Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos apie 80% Lietuvos 
gyventojų buvo katalikai. Tiesa, šis nuošimtis 
nėra labai patikimas — pagal tuometinius 
krašto įstatymus ir papročius netikinčiųjų 
nebuvo.

įstatymai, tiesa, nevertė tikėti. Jie tačiau 
vertė ir netikinčiuosius atlikti kai kurias 
apeigas. Vaikus reikėjo krikštyti, kad jie 
turėtų kokius nors dokumentus. Vesti taip pat 
reikėjo bažnyčioje, arba gyventi nelegaliai — 
„susidėjus". Religijos mokytis mokyklose taip 
pat privalėjo visi vaikai, nežiūrint ar tėvai to 
pageidavo. Šiuos religinės laisvės trūkumus 
nepriklausomoje Lietuvoje sovietinė Lietuvos 
spauda nuolat kartoja, ypač ryšium su 
ateistine propaganda. Deja, kad ir labai 
nenoromis, tenka pripažinti, jog tikėjimo 
laisvės reikalai nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo labai netvarkoj. Tačiau. . .

Lietuva visgi buvo šventa. Netik savo 
pakelės Rūpintojėliais, gegužinėm pamaldom 
ar „Pulkim ant kelių“ giedančia liaudim. 
Šventa stengėsi ji būti netik liaudies 
papročiais ir tradicijom, bet ir naujos 
inteligentijos plačia, gyva, katalikiška mintim.

Šitokioje aplinkoje gyveno ir savas mintis 
skleidė taipgi lituviai liberalai, kairieji, 
bedieviai, ateistai, laisvamaniai. Apie to 
laikotarpio laisvamanybę šiandieniniai 
ateistai Lietuvoje kalba gana kritiškai.

Laisvamanių kova su religija iŠ esmės 
apsiriboję švietėjiškomis priemonėmis. Ypač 
stipriai reiškėsi linija, laikanti religiją 
svarbiausiu pažangos stabdžiu ir siekianti 
sukoncentruoti liaudies dėmesį tik Į kovą prieš 
religiją, nesiejant tos kovos su socialinių 
religijos šaknų panaikinimu. Visa tai 
skaldančiai veike darbininkų klasę, trukdė 
liaudies masių revoliucini judėjimą. (J. 
Brazaitis, Ateizmas Lietuvoje, 1967).

(J. Brazaitis, Ateizmas Lietuvoje' 1967)
Si J. Brazaičio mintis labai teisinga. Iki pat 

1940 metų Lietuvos ateistų tarpe nebuvo 
minties, kad kovoje prieš religiją reikėtų 
prievartos.

SOVIETINE RELIGIJOS LAISVĖ

Kad komunistinės valstybės tikslas yra 
skleisti ateizmą ir kovoti prieš religiją iki jos 
galutinio išnykimo, sovietinė spauda rašo visai 
atvirai. Vėlgi, sovietiniai įstatymai savo 
piliečiams garantuoja religijos laisvę. Išeivijos 
spaudoje sovietinė religijos laisvė aiškinama 
gana paprastai: įstatymai galioja tik 
popieriuje, gyvenime jie nevykdomi. Šitoks 
aiškinimas, deja, nėra teisingas ir labai 
apsunkina suprasti dabartinę religijos padėtį 
Lietuyoje.

Visų pirma — sovietiniai įstatymai toli
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RELIGIJA PAMAŽU TAMPA LIAUDIES REIKALU
gražu religijos atveju nėra tokie duosnūs, 
kaip kad įtaigoja šitoks suprastintas dalykų 
aiškinimas. Pagal sovietinius įstatymus, 
religijos laisvė reiškia keturis dalykus:

(1) bažnyčios atskyrimą nuo valstybės,
(2) mokyklos atskyrimą nuo bažnyčios,
(3) laisvę atlikinėti religinius kultus,
(4) laisvę skleisti ateistinę propagandą.

Įsidėmėtina, jog į sovietinę religijos laisvės 
sąvoką neįeina laisvė skleisti religiją. Religinė 
laisvė teleidžia skleisti. . .ateizmą. Ir tai nėra 
tik žaidimas žodžiais. Šia prasme sovietiniai 
įstatymai vykdomi labai kruopščiai.

Sovietiniai tikėjimo laisvės apologetai 
pripažįsta, kad pasinaudoti religinių kultų 
atlikimo laisve galima tik organizuotai. Todėl 
tikintieji savo religiniams poreikiams tenkinti 
sudaro religines bendruomenes (parapijas). 
Tačiau religinėms bendruomenėms sovietiniai 
įstatymai nesuteikia juridinio asmens teisių. 
Tokiu būdu religinės bendruomenės neturi 
teisės turėti jokios nuosavybės. Si sovietinės 
teisės „plonybė“ vėlgi vaizdžiai parodo, kaip 
kartais išeivijos spaudoje neteisingai 
aiškinama bažnyčios padėtis Lietuvoje. 
Pavyzdžiui, neretai galima išeivijos spaudoje 
užtikti aiškinimų, kiek bažnyčių pokario 
metais buvo Lietuvoje atimta iš tikinčiųjų. 
Šitoks skaičiavimas yra visiškas 
nesusipratimas, kadangi iš tikinčiųjų buvo 
atimtos ir liaudies (t.y. valstybės) nuosavybe 
paskelbtos visos bažnyčios be išimties. Ir ne 
tik bažnyčios, bet ir visas jų turtas: baldai, 
kryžiai, liturginiai rūbai, indai ir 1.1.

Toms parapijoms, kurias valdžia įregistravo 
kaipo veikiančias religines bendruomenes, jų 
buvusiais turtais valstybė leidžia naudotis. 
Žymiai painesni reikalai tose vietovėse, kur 
„religiniams kultams“ atlikti reikiamų patalpų 
ar daiktų nėra. Tokiais atvejais tikintieji 
kartais patys bando valstybei tą turtą nupirkti 
ar pastatyti. Tačiau ir tai neužtikrina, kad 
tikintieji galės tuo turtu naudotis. 1960 m. 
Klaipėdoje baigta statyti bažnyčia paversta 
saie, o jos statytojai nubausti už. . . neteisėtą 
statybinių medžiagų naudojimą. . .

Sovietiniai propagandistai mėgsta pabrėžti 
visų piliečių lygybę. Ta lygybė tačiau visai 
„neprieštarauja įstatymams, kurie varžo 
dvasininkų pilietines teises. Pavyzdžiui, 
sovietų pilietis nenusikalsta prieš įstatymus 
kam nors duodamas dovaną, išskyrus. . .. 
kunigus. Mat, įstatymai dvasininkams 
draudžia užsiimti labdarybe. Taip pat sovietų 
pilietis nenusikalsta valstybei,, jeigu jis 
nekviestas užeina pas pažįstamus. Šeimininkas 
nekviestam svečiui, žinoma, gali parodyti 
duris. Tačiau — gali jų ir neparodyti. 
Tačiau — kunigams piliečių namus lankyti 
įstatymai leidžia tik žmonių kviečiamiems.

J. Aničo ir J. Rimaičio 80 psl. knygutėje apie 
Tarybinius įstatymus apie religinius kultus ir 
sąžinės laisvę (1970 m.) nurodyta ir daugiau 
suvaržymų dvasįškiams. Pavyzdžiui, 
dvasininkai negali disponuoti religinio kulto 
inventoriumi, bendruomenės turtu bei 
lėšomis. Dargi net pakartotinai kelis kartus 
pabrėžiama, ką reikia daryti, jeigu 
klebonas. . . „savo nuožiūra tvarko 
bendruomenei priklausantį (mūsų 
pabraukta — Red.) turtą bei lėšas“. Nemažiau 
pabrėžtinai autoriai taip pat aiškina, jog bet 
koks turtas, kuriuo naudojasi religinės 
bendruomenės nepriklauso bendruomenei, 
bet yra valstybės nuosavybė.

Dvasiškiais, kaip .matome, sovietiniai 
įstatymai ypatingai rūpinasi: bausmes numato 
net ir už tokius nusikaltimus, kurių, pagal 
tarybinius įstatymus, netgi negali būti.

ĮSTATYMAI PRIEŠ LENINĄ

Prieštaravimų religiniuose sovietų įstaty

muose pasitaiko ir dažniau. Bausmes už 
„parapijai priklausantį“ parapijai nepriklau
santį turtą ir nuosavybę dar galima būtų 
paaiškinti propagandistų susipainiojimu 
žodžiuose.

Pagrindinis sovietinis dekretas, liečiantis 
religiją ir sąžinės laisvę, paruoštas paties V. 
Lenino ir paskelbtas 1918 m. sausio 23 d. Šio 
dekreto 9 straipsnis liečia religijos mokymą.

9. Mokykla atskiriama nuo bažnyčios. Mokyti 
tikybos valstybinėse, visuomeninėse ir 
privačiose mokyklose, kuriose dėstomi 
bendrojo lavinimo dalykai, neleidžiama. 
Mokyti ir mokytis religijos piliečiai gali 
privačiai.

Šis dekretas tebegalioja ir dabar. Taigi 
turėtų tebegalioti ir paties Lenino leidimas 
piliečiams religijos mokytis ir mokyti 
privačiai. Deja, kiti veikiantieji sovietiniai 
įstatymai šito leidimo nelabai tepaiso. 
Pavyzdžiui, dvasininkams draudžiama 
religijos mokyti vaikus. Vaikus religijos 
mokyti gali tik jų tėvai. Taigi, tais atvejais, kai 
tėvai savo vaikus religijos mokyti nepajėgia, 
įstatymai religijos mokymo galimybę 
praktiškai atima, nežiūrint, jog tai prieštarauja 
paties Lenino paskelbtam ir tebegaliojančiam 
(!) leidimui.

Praktiškai religijos mokymo suvaržymai 
liečia ne tik vaikus. Įstatymai draudžia netgi 
bažnyčiose bet kokius susirinkimus, kurie nėra 
bendri visiems tikintiesiems. Tokiu būdu, 
pavyzdžiui, rekolekcijos nėra draudžiamos; 
draudžiamos betgi vyrų rekolekcijos, moterų 
rekolekcijos, pamaldos atskiroms tikinčiųjų 
grupėms, literatūros skaitymo būreliai ir visa 
eilė kitų veiklos sričių, kurios, kad ir 
netiesiogiai, galėtų būti panaudotos religijos 
mokymui.

Kodėl veikiantieji sovietiniai įstatymai ii 
ypač jų vykdymo nuostatai bei praktika 
prieštarauja dargi toms labai kuklioms paties 
Lenino dekrete paliktoms religijos laisvės 
liekanoms, galima aiškinti dvejopai.

Visų pirma,, tie įstatymai ir jų taikymo 
tvarka daugumoje užsilikę dar iš Stalino 
valdymo laikų. Jei daugelyje gyvenimo sričių 
stalininio laikotarpio varžtai vėliau buvo 
žymiai atleisti, tai religijos srityje to daryti 
nesiryžtama, nes bet kokia iniciatyva šioje 
srityje lengvai galėtų būti apkaltinta 
nukrypimu nuo partijos linijos.

Lygiai tiek pat įtikinantis būtų ir kitoks 
aiškinimas. Būtent, kad ateistinė kova prieš 

Kauno kunigų seminarija 1969 m. Pirmoje eilėje: prof. J. Stakauskas, kun. V. 
Michelevičius, prel. R. Stundžia, vysk. R. Krikščiūnas, seminarijos rektorius V. Butkus, 
prof. S. Telksnys, kun. P. Tamulevičius, kun. J. Preikšą, ir bendrabučio vedėjas kun. J. 
Užupis.

religiją nėra labai sėkminga ir todėl vienintelė 
galimybė greitu laiku sumažinti religijos įtaką 
visuomenėje yra — tik labai apribojant ar net 
visai pašalinant galimybę su religija 
susipažinti priaugančioms kartoms.

TIKĖJIMAS IR SKAIČIAI

Vieni iš pačių įdomiausių klausimų, kalbant 
apie religiją Lietuvoje, yra, be abejo, klausimai 
apie tai, kiek kraštas dar yra religingas ir 
kokia bažnyčios padėtis.

Šiuo metu, pačių sovietų informacijomis, 
Lietuvoje veikia 630 katalikų, 33 protestantų, 
43 pravoslavų ir 56 sentikių parapijos (1967 
metų duomenys). Katalikų tarpe darbuojasi 
850 kunigų, iš kurių 374 įšventinti jau pokario 
metais. Vienintelė veikianti Kauno kunigų 
seminarija per paskutinį 10 - 15 metų 
paruošdavo vidutiniškai 9 - 10 kunigų kasmet. 
Tačiau klierikų skaičius seminarijoje labai 
svyruoja (1966 ir 1969 metais tebuvo 24 
klierikai) ir neabejotina, kad ateityje naujai 
įšventinamų kunigų skaičius sumažės.

Netgi jei ir toliau kasmet būtų išleidžiama 
tiek pat kunigų, bendras kunigų skaičius 
krašte turėtų ilgainiui sumažėti maždaug 
dvigubai. Jau ir šiuo metu didesnė pusė 
kunigų yra vyresni negu 55 metų. Todėl 
kunigų skaičius krašte jau ir šiuo metu 
sparčiai mažėja. Be to, esant tokiam dideliam 
vyresnio amžiaus kunigų nuošimčiui, nemaža 
jų dalis jau nebedarbingi. Todėl ir šiuo metu 
vienai parapijai vargu ar tenka po vieną 
darbingą kunigą. Artimoje ateityje kasmet 
gausės parapijų be nuolatinio kunigo.

Palyginus su 1940 metais bažnyčios padėtis 
žymiai susilpnėjusi. 1940 metais Lietuvoje (su 
Vilniaus kr-štu) buvo 1368 kunigai, veikė 721 
bažnyčia ir 256 koplyčios. Be to buvo 574 
vienuoliai, 934 vienuolės ir 470 klierikų. Visi 
vienuolynai 1947 m. buvo uždaryti ir 
vienuolijos paskelbtos draudžiamomis 
organizacijomis. Dalis bažnyčių miestuose 
buvo atimtos iš tikinčiųjų ir panaudotos 
kitiems tikslams. Jeigu likusios bažnyčios tuo 
metu dar galėjo pakenčiamai aptarnauti 
tikinčiuosius miestiečius, tai šiuo metu, 
daugiau negu ketvirtadaliui krašto gyventojų 
persikėlus gyventi iš kaimo į miestą, dauguma 
veikiančių bažnyčių aptarnauja žymiai 
sumažėjusį kaimiečių skaičių. Pavyzdžiui, 
Panevėžio mieste 1940 m. gyveno apie 25 
tūkst. žmonių ir veikė 3 katalikų bažnyčios. 
Šiuo metu gi miestas išaugo maždaug trigubai,
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o katalikų poreikius tenkina tik dvi bažnyčios. 
Panaši padėtis ir daugumoje kitų didžiųjų 
miestų. Mažesniųjų miestų tarpe taip pat 
atsiranda „miestų be bažnyčių“: Naujoji 
Akmenė (virš 10 tūkst. gyventojų), Elektrėnai 
(7000 gyventojų). Sovietiniai propagandistai 
mėgsta pasididžiuoti, kad N. Akmenėje 
bažnyčios nėra, nes niekas jos ten statyti 
neprašė. . . Ką gi — popierius kantrus; ant jo 
net ir apie Klaipėdą būtų galima tą patį 
parašyti. . .

Žymiai sunkiau kalbėti apie gyventojų 
religingumą, nes jokios informacijos šiuo 
klausimu nėra. Netgi valdžios kartais 
pravedami sociologiniai apklausinėjimai, 
vargu, ar atskleidžia tikinčiųjų gyventojų 
nuošimtį.

Šiokį tokį apytikrį vaizdą apie religijos 
įtaką katalikiškoje visuomenėje gajima 
susidaryti iš skyrybų skaičiaus. 1950 metais 
tūkstančiui gyventojų teko 0.2 skyrybos, 1960 
m. — 0.9, o 1970 m. jau net 2.2. Taigi, per 20 
metų skyrybų skaičius padaugėjo maždaug 
vienuolika kartų. Tai žinoma nereiškia, 
kad tikinčiųjų gyventojų per tą laikotarpį būtų 
sumažėję 11 kartų. Vis dėlto toks nepaprastai 
didelis išsiskiriančių šeimų skaičius rodo gan 
žymų religijos įtakos sumažėjimą.

Iš pokalbių su Lietuvos gyventojais ir vieno 
kito turisto įspūdžių atrodo, jog kaimo 
gyventojų tarpe religingumas maždaug toks 
pat, kaip ir prieškariniais metais. Išimtį čia 
sudaro kaimo inteligentija — agronomai, 
mokytojai, kolūkių vadovai — kurie, bent 
viešai, yra ateistai.

Mieste bažnyčiose sekmadieniais būna 
daug žmonių, tačiau didelio susigrūdimo taip 
pat nėra. Kadangi likusių neuždarytų 
bažnyčių miestuose mažiau, negu 
nepriklausomybės metais, o gyventojų 
miestuose padaugėjo maždaug trigubai, 
peršasi išvada, kad nuolatiniai bažnyčias 
lanko nedaugiau trečdalis miestų gyventojų.

Daugiausia tikinčiųjų miestiečių yra 
darbininkų tarpe. Ir tai Savaime suprantama, 
nes darbininkui bažnyčios lankymas 
nepavojingas. Visai skirtinga yra tarnautojų, 
specialistų ir inteligentijos padėtis. Nors 
įstatymai ir jiems garantuoja religinių kultų 
atlikinėjimo t laisvę, tačiau gyvenimo 
praktikoje veikia ir kiti, nerašyti įstatymai.

Įmonių vadovų, administracijos darbuotojų, 
mokslininkų, mokytojų, rašytojų tarpe 
tikinčiųjų nėra. O jeigu nėra, tai reiškia, kad ir 
negali būti. Jaunam žmogui dar mokyklos 
suole paaiškėja, jog religingi žmonės tėra tik 
paprasti darbininkai, kolūkiečiai, senukai — 
žodžiu patys vargingiausi visuomenės 

sluoksniai. Šiuo atveju tikinčiųjų žmonių 
padėtis Lietuvoje labai panaši į Amerikos 
negrų padėtį. Tiek Lietuvoje tikintiesiems, 
tiek Amerikoje juodiesiems įstatymai 
garantuoja lygias teises ir lygias galimybes. 
Tačiau, tiek čia, tiek ir tenai galioja ir kiti, 
praktiški, nerašyti įstatymai — diskriminacija.

Pagal marksistinį požiūrį, bažnyčia ir 
religija sovietuose atskirta nuo valstybės. 
Mums betgi atrodo teisingesnis truputį kitoks 
aiškinimas. Kiekvienoje visuomenėje ir visais 
laikais yra tikinčių ir netikinčių žmonių. 
Netikintieji — bedieviai — dažnai religijos 
klausimais laikosi neutraliai tol, kol religingoji 
visuomenės dalis neverčia religiją išpažinti 
netikinčiųjų, o pastarieji toleruoja ir 
pripažįsta tikinčiųjų teises. Viena bedievybės 
rūšis — ateizmas — šitokios tolerancijos ar 
pakantos vietoje pasirenka aktyvios kovos 
prieš religiją galimybę. Šitoks aktyviai prieš 
religiją kovojantis ateizmas sovietuose yra 
užėmęs valstybinės religijos pareigas.

Šias valstybinės religijos — ateizmo — 
skleidimo pareigas atlieka mokytojai, 
komunistų partijos ir komjaunimo aktyvistai ir 
mokslinių žinių skleidimo draugijos — 
Žinijos — lektoriai.

Ateistinėje propagandoje po Stalino mirties 
yra įvykę žymių pasikeitimų. Ano laikotarpio 
ateistinei propagandai apibūdinti šiandien 
pačioje sovietinėje spaudoje naudojami 
primityvumo ir vulgarizmo terminai. Šiuo 
metu ateistinėje propagandoje vyrauja 
moksliškai argumentuota religinių pažiūrų 
kritika. Šalia to dažnai pabrėžiamas ir 
religijos ryšys su buržuaziniu nacionalizmu.

Vilniuje, šv. Kazimiero bažnyčioje, 1965 m. 
atidarytas ateizmo muziejus. Tokio 
pavadinimo propagandinė įstaiga, dargi 
įrengta bažnyčioje, lankytoją nuteikia gan 
atstumiančiai. Tačiau — pats muziejus toli 
gražu nėra tiek vulgarus, kiek atrodytų iš 
pirmo žvilgsnio. Jame, pavyzdžiui, labai 
kruopščiai padarytas Vatikano architektūrinis 
modelis — vientik tam, kad šalia jo būtų 
galima padėti užrašą, kad tokiuose 
„palociuose“ gyvena bažnyčios valdovai. 
Muziejaus lankytojai turi progos netik 
pasiskaityti paaiškinimų, bet ir pasigėrėti 
bažnyčios per šimtmečius puoselėtais meno 
(šiuo atveju architektūros) turtais. Įdomus 
muziejuje ir nekrikščioniškųjų religijų skyrius. 
Ateistinė propaganda lankytojui perduodama 
palygint subtiliai — pirmoje eilėje lankytoją 
stengiamasi sudominti, o ne iš karto įtikinti.

Panašios nuotaikos pastebimos ypač 
komjaunimo spaudoje. Pavyzdžiui, dažnai 
prisimenama kad asmenybės kulto 

laikotarpyje komjaunuoliai iš savo tarpo tuoj 
pat išmesdavo kiekvieną, kuris pradėdavo 
draugauti su tikinčia mergaite. Dabar ateizmo 
lektoriai aiškina, jog tokia laikysena buvo 
klaidinga.

Šitoks vulgarumo atsisakymas ateistinėje 
veikloje, žinoma, nereiškia, jęg ateizmo 
propagavime būtų atsisakyta ir efektyvesnių 
priemonių.

Prieš porą metų Nemuno žurnale teko 
skaityti ilgoką aprašymą apie komjaunuoliškas 
vestuves Kaune. Civilinių jungtuvių metu 
pavyzdingai komjaunuolių porai fabriko 
komjaunimo sekretorius įteikė naujo buto 
raktus. Komjaunimo aktyvistams tačiau 
pasirodė įtartina, kad jaunoji pora, tuojau pat 
po „tradicinių“ apeigų kažkur dingo. Susiradę 
„taksi“, aktyvistai nuvažiavo prie artimiausios 
bažnyčios, tačiau kunigas jų į vidų neįleido. 
Po kurio laiko iš bažnyčios išėjo paprastais 
drabužiais persirengusi jaunųjų pora ir 
pabroliai.

Žinant, kiek ilgai jaunoms šeimoms tenka 
laukti buto, darosi suprantama, kodėl net 
tikintieji kartais slepia savo 
„nekomjaunuoliškas“ vestuves — naujo buto 
raktai yra viena iš ateistinės kovos priemonių, 
žymiai veiksmingesnė už agitatorių paskaitas. 
Trūkumais pasižyminčioje ekonomikoje tokių 
veiksmingų ateizmo skatinimo priemonių be 
abejo yra ir daugiau, tik apie jas per daug 
garsiai nešnekama.

AR NUODĖMĖ VOGTI?

Ateistine propaganda persunktoje aplinkoje 
tikintiesiems beveik nėra būdų ir priemonių 
savo pažiūras ginti. Spauda yra visiškoje 
valdžios kontrolėje — bet kokios religijai 
palankios minties ten nei su mikroskopu 
nerasi. Religinio turinio literatūros taip pat 
nėra, nes (išskyrus porą maldaknygių) jau 
ketvirtis šimtmečio, kai valdžia tokios 
literatūros spausdinti neleidžia. Net ir 
bažnyčioje kunigai gali pamokslais aiškinti 
tikėjimą, bet kritikuoti ateistinę propagandą 
jau yra gana rizikinga.

Nuo ateistinės propagandos gintis tikinčioji 
liaudis dažniausiai naudoja vienintelę likusią 
savisaugos priemonę—jumorą. Vargu, ar 
rastumei Lietuvoje ateizmo paskaitininką, 
kuriam nebūtų tekę atsakyti į kaimiečių 
klausimą — ar nuodėmė vogti iš kolūkio? Šis, 
iš pirmo žvilgsnio labai nekaltas klausimas 
neprityrusius agitatorius pastato padėtin be 
išeities. Jei ne nuodėmė, tai kodėl valdžia 
baudžia? O jei nuodėmė, tai koks tu bedievis, 
jei nuodėmėmis tiki?

Panašių reiškinių yra ir daugiau. Pernai 
viename Akmenės rajono kolūkyje valdyba 
rengė pagerbtuves sąžiningai, darbščiai ir 

Bernelių mišios šv. Petro ir Povilo bažnyčioje Vilniuje.

pavyzdingai kolūkiečių porai 50 metų 
vedybinio gyvenimo proga. Tačiau savaitę 
prieš pagerbtuves kolūkyje sukaktuvininkai 
buvo iškilmingai pagerbti miestelio 
bažnyčioje. Kolūkio valdyba pagerbtuves 
atšaukė, nes, esą, būdami komunistais, jie 
negali gerbti žmonių, viešai demonstruojančių 
savo religinius prietarus. Po to spaudoje 
vykusiose diskusijose ateizmo lektoriai 
aiškino, jog kolūkio valdyba pasielgė 
neišmintingai, nes kolūkiečių simpatijos liko 
bažnytininkų pusėje. Klebonas pagarbos 
vertus žmones pagerbė be jokių sąlygų, tuo 
tarpu ateistai parodė, kad jie gerbia tik savus 
žmones.

Neseniai Lietuvoje pasireiškė ir keletas 
aktyvaus ideologinio pasipriešinimo prieš 
ateizmą atvejų: kunigų teismai už nelegalų 
religijos mokymą, 17,000 tikinčiųjų prašymas 
Maskvai ir kt. Kokios įtakos šie įvykiai turės 
ateityje — sunku pasakyti. Neatrodo, jog 
sovietinė valdžia būtų linkusi šiuo klausimu 
daryti nuolaidų tikintiesiems, nes ateistiniuose 
straipsniuose spaudoje vyrauja mintis, jog 
laikas dirba ateizmo naudai, o svarbiausia — 
partijos ir vyriausybės naudojamos ateizmo 
stiprinimo priemonės visai atitinka Lenino 
nurodymus.

BE IŠVADŲ

Pagrindinis klausimas — kiek dar stipri 
religijos įtaka Lietuvoje — taip ir liko 
neatsakytas, nes, nesant duomenų, galima tik 
spėlioti.

Mūsų nuomonė (gal būt ir klaidinga) yra, 
kad katalikų tikėjimas šiuo metu yra netgi 
sunkesnėje padėtyje, negu reformacijos 
laikotarpyje. Tai ypatingai išryški tautiškumo 
ir religiškumo palyginime. Tiek iš Lietuvos 
spaudos, tiek iš pasikalbėjimų su Lietuvos 
gyventojais susidaro įspūdis, jog tautinio 
išlikimo ir religinės tradicijos išlaikymo 
klausimai inteligentijos tarpe beveik 
nesvarstomi. Tautinis išlikimas nesvarstomas 
todėl, kad jis, apsisprendimas išsilaikyti, yra 
savaime suprantamas. Net ir didžiausi 
komunizmo fanatikai viešai apie tautų 
sulydymą ar suliejimą į vieną tautą nekalba. 1 
Priešingai, nacionalinės kultūros savitumai, 
net ir su komunistiniu turiniu, viešai ar atvirai 
pabrėžiami, ypač jaunojoje inteligentijoje 
Religijos atžvilgiu gi atsakoma dažnai, jog ji. 
tas klausimas neliečia. Tai, žinoma, nereiškią 
jog Lietuvoje nebėra tikinčių ir tikėjimo 
ateitimi besirūpinančių inteligentų. Jų yra, ir, 
be abejo, yra daug, tačiau nebe dauguma. 
Religija pamažu tampa vien tik 
proletariato — liaudies reikalu.

Z. V. Rekašius
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SKILTYS

KEISTA KONFERENCIJA

Šių metų balandžio 15 ir 16 dienomis netoli 
Vašingtono, Maryland© valstijoje, įvyko antroji 
Siaurinės Amerikos baltiečių informacijos konferencija. 
Taip ji oficialiai buvo vadinama. Ją organizavo 
Jungtinis Amerikos baltiečių komitetas (Joint Baltic 
American Committee), kurį sudaro Amerikos lietuvių 
taryba, Amerikos estų taryba ir Amerikos latvių 
sąjunga. Pačią konferencijos programą sudarė specialus 
trijų asmenų komitetas — lietuvis dr. Jonas Genys, 
estas Juhan Simonson ir latvis dr Ilgvars Spilnefs.

Konferencijoje dalyvavo apie 150 lietuvių, 
latvių bei estų. Iš lietuvių esą kalbėjo aštuoni 
žmonės. Tur būt po tiek latvių ir estų. Iš amerikiečių 
buvo du kalbėtojai — buvęs profesorius dr. F. G. A. 
Kraemer, kaip pranešime pažymėta, ,,autoritetas 
strateginiais klausimais”, ir antrasis — Lawrence J. 
Hogan, kongresmanas iš Maryland©. Sis pastarasis 
kalbėjo bankete.

Konferencijos tikslas buvo trumpai paaiškintas Am. 
Baltiečių komiteto pranešime bei kvietime dalyvauti 
konferencijoj. Esą konferencija šaukiama ryšiumi su 
artėjančia prezidento kelione į Maskvą ir Europos 
Saugumo konferencija. Konferencijoj, kaip sakoma 
pranešime, „dalyvaus Amerikos politinio gyvenimo bei 
žinių agentūrų atstovai, kurie išgirs mūsų pažiūras, tuo 
būdu sudarydami mums progą padėti opinijos 
formuotojams bei politikos kūrėjams , geriau suprasti 
įvairių nutarimų - alternatyvų pasekmes, kurios paveiks 
Baltijos šalių ateitį daugeliui metų”.

Turint galvoj tokį tikslą, savaime aišku, kad 
konferencijoj turėjo dalyvauti bent šiek tiek tų 
„politikos kūrėjų bei opinijos formuotojų”, kurie turėjo 
išgirsti baltiečių pažiūras bei sugestijas. Deja, jų 
nebuvo, nes negi galima vadinti vieną kongresmaną 
politikos kūrėju, o vieną privatų asmenį opinijos 
formuotoju. O be to, jie ir nesiklausė baltiečių nė 
vienos paskaitos, nors visos buvo skaitomos angliškai. 
Priešingai, jie patys kalbėjo baltiečiams ir juos mokė. 
Dr. Kraemeris sakęs, kad „Amerikos užsienio politikos 
niekas nediriguoja, ji darosi pati savaime, ji yra vidaus 
politikos funkcija Prezidentas nevadovauja, jis tik 
klausosi, ko dauguma nori. Amerikiečiai yra pajėgūs 
viską netikėtai pakeisti. Padėtis šiuo metu atrodo labai 
bloga. Tačiau istorijoje nėra logikos. Stebuklai yra 
galimi. Tad tikėkite stebuklų, tačiau būkite pasiruošę 
staigiam šuoliui ir pačiupkite galimybę, kur ji tik 
pasitaikys” (Dirva). Kongresmanas Hoganas bankete 
patarė baltiečiams „dar garsiau šaukti laisvės reikalą 
jūsų vaIstybėse”(Draugas). Šiaipjau daugumą laiko 
užėmė pačių baltiečių kalbėtojai, ir kadangi jų buvo 
nemažai, tai ir prikalbėjo viso ko — patys sau. Žinoma, 
lietuviai daugiausia kalbėjo apie Lietuvą ir ką lietuviai 
čia veikia, o latviai bei estai apie savo kraštus ir savo 
veiklą.

Ar daug buvo naudos iš tų kalbų? Vargu. Dr. J. 
Stukas papsakojo, kiek vyčiai parašė laiškų spaudai ir 
įtakingiems amerikiečiams, dr. J. Balys kalbėjo apie 
baltistikos knygas, esančias Kongreso bibliotekoje, V. 
Bražėnas smarkiai puolė komunistus, nors konferencijoj 
jų nė vieno nebuvo, dr. Mažeika įrodinėjo, kad lietuvių 
teisės Lietuvoje labiau varžomos nei rusų. Bet ar 
patiems klausytojams visa tai buvo kokia naujiena, iki 
tol nežinomi, bet būtinai žinotini dalykai?

Kaip jau įprasta, konferencijoj turėjo būti priimta ir 
rezoliucija. Ji ir buvo paruošta, bet dėl jos negalėjo 
susitarti, tai pavesta komisijai perredaguoti. Ji būsianti 
paskelbta vėliau. Pati konferencija nutarė padaryti 
rezoliucijai „svarbų papildymą” — patarė prezidentui 
Nixonui nevažiuoti į Maskvą . . .

Kokias išvadas po tokios konferencijos gali 
pasidaryti pašalinis stebėtojas? Greičiausia šitokias: 
mes dar turime veikėjų, kurie nori veikti, bet nežino ką 

ir kaip. Šaukiam konferencijas kitiem informuoti, o 
faktiškai informuojam tik patys save apie žinomus 
dalykus. Antra, informacija pasidarė ne tik priemonė, 
bet ir tikslas. Visi jos griebiamės, kaip skęstantis 
šiaudo. Atrodo, kad Lietuvai išvaduoti nieko daugiau ir 
nereikia, kaip geros informacijos. O iš tikrųjų ji nėra jau 
toks labai svarbus dalykas, kaip ją kas įsivaizduoja. 
Esminį dalyką, kad Baltijos kraštai aneksuoti, kad jie 
išnaudojami ir rusinami, žino juk visas pasaulis. Mes 
galime tą jų žinojimą papildyti tik paskirom detalėm, 
bet tos detalės nieko nestebina. Tai „natūralūs“ 
reiškinys pajungtame krasšte. Antra vertus, 
informacijai skleisti yra daug geresnių kelių, nei 
konferencijos. Tai visokie leidiniai. Ir mes jų jau šiek 
tiek turime. Pvz. Vardžio Lithuania under the Soviets, 
Vaitiekūno A Survey of Developments in Captive 
Lithuania, JAV Lietuvių Bendruomenės The Violations 
of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania, Vliko 
biuleteniai ir kt.

Daug svarbesnis klausimas, kaip suorganizuoti 
pasaulio įtakingus žmones, kad jie padėtų mums ginti 
mūsų teisingą bylą. Tam betgi neužtenka vienų lietuvių 
ir net vienų baltiečių — tam reikia platesnės 
pavergtųjų organizacijos. Eiti į pasaulį vien su lietuvių 
ar vien su baltiečių byla galima net kartais apsijuokinti, 
negu ką laimėti. Nes kodėl laisvajam pasauliui 
baltiečiai turėtų būti svarbesni, negu, sakysim, 
ukrainiečiai ir kiti pavergtieji? Bet čia jau kita tema, 
kurios pas mus dar niekas nejudina. Matyt, jaukiausia 
savoj parapijoj susirinkus padejuoti, save 
„painformuoti“ ir įsivaizduoti, kad štai kokį reikšmingą 
darbą dirbam.

A. Daugvydas

DEMONSTRACIJOS

Balandžio pirmą Čikagoj ir penkioliktą Detroite 
buvo protesto demonstracijos dėl tikėjimo laisvės 
smaugimo Lietuvoj. Iš papasakojimų apie jas 
čikagiškiuose mūsų dienraščiuose kyšojo vienur tik šiek 
tiek praskleistas, kitur ir visiškai atviras nusivylimas. 
Pagal lietuvių skaičių tuose miestuose ir pagal menamą 
to reikalo jiems svarbumą demonstracijos buvusios per 
menkos: ne keliatūkstantinės, o tik keliašimtinės minios 
atėję į sutartas aikštes bei gatves, ir tik 
keliasdešimtiniai jaunimo būreliai parūpjnę toms 
demonstracijoms praeivių dėmesio patraukiamųjų 
priemonių ir įlieję į jas šiek tiek dinaminėa energijos. 
Jei ne entuziastingieji jaunuoilynai, tai iš tų 
demonstracijų sumanymo, tur būt, ii viso būtų išėjęs tik 
šnipštas, ir tas pats ne kažin koks . . . Net Detroito 
policijos kapitonas, pasidžiaugęs lietuvių 
demonstracijos orumu, sako, nusistebėjęs: — o kodėl gi 
jūsų tiek maža? Alfonsas Nakas, tas kruopštusis 
Detroito apylinkių (apimančių net Čikagą) lietuvijos 
visuomeninių vyksmų stebėtojas ir protokoluotojas, irgi 
nežinojo, kodėl... Blogas oras? Nepatogus laikas? 
Neparanki vieta? Bet, —argi tai priežastys? — 
melancholišku klausimu į savo klausimus pats sau 
atsakė Nakas. Tai dėl kokios gi, iš tikrųjų, priežasties 
Amerikos didmiesčių lietuvijos entuziazmas tautiškai 
bei tikybiškai politinėms demonstracijoms pasirodo 
beesąs atvėsęs?

Lietuvoj politinės protesto demonstracijos nebuvo 
populiarios. Organizuotomis eisenomis į gatves bei 
aikštes būdavo išžygiuojama tik pasidžiaugimams bei 
pritarimams pareikšti. Neskaitant 1921 metų 
demonstracijų prieš belgo Hymanso siūlytą projektą 
Vilniaus klausimui spręsti ir 1925 metų demonstracijos 
prieš popiežiaus pasiuntinį Zechinį (irgi dėl Vilniaus 
pripažinimo Lenkijai Vatikano su Lenkija tada 
sudarytame konkordate), platesni visuomenės 
sluogsniai savo nepasitenkinimą nereikšdavo 

masinėmis demonstracijomis. Gal dėl to, kad jos buvo 
diskredituotos, kaip „priešvalstybinių gaivalų” 
priemonė, nederanti patriotiškiems tikslams valstybės 
rėmuose ginti.

Patraukė, — stačiai sužavėjo! — daugumą mūsų 
anglosaksiškų tradicijų kraštuose (ypač šiaurinėj 
Amerikoj) pamatytasis demonstracijų - piketavimų 
tipas. Na, ir ėmėm demonstruot, šokom piketuot, ėmėm 
manyt ir tikėt, kad štai kur paveikiausia priemonė 
protestuoti prieš Lietuvoj įsigalėjusią priespaudą ir 
reikalauti Lietuvai laisvės. Stengdamies nepasiduot 
defetistiškam tikėjimui likimo galia, entuziastingai 
įtikėjom narsiažodžiavimo galia. Juo daugiau ir juo 
narsesnių plakatuose išpieštų šūkių panešiota ar 
šauniau iš plaučių gilumos atrėkauta, juo geriau atrodė 
laimėtas mūšis kovoj už Lietuvą. . . Bet per du 
dešimtmečius spėjo susikaupti virtinė patyrimų, 
ciniškai rodančių, kad La forza di braveria iš tikrųjų* 
menkai ką tegali prieš La forza del destino: 
braviravimu bei narsiažodžiavimu nevyksta pakeisti nei 
savo, nei Lietuvos likimo . . . Sėkmingiausiu atveju, 
demonstracijomis atkreipiame šiek tiek kai kieno 
dėmesio į savo rūpesčius, — dažnai nelabai reikšmingo 
dėmesio, o dar dažniau neilgam. Ir šiuo požiūriu 
demonstracijos pasirodo esančios lyg bilietai loterijoj, 
kurioj bilietų milionai, o laimikių tik keletas, ir tie patys 
smulkūs. Išbandėm visokių demonstracijų, — mažų ir 
didelių (nuo 13 iki 13,000), dažniausia mandagių ir 
drausmingų, o vieną kitą ir akiplėšišką ar net 
teisėlaužišką — ir kas? Daugiausia tai tik patys tarp 
savęs kurį laiką turėjom kuo pasididžiuot ir dėl ko 
pasipriekaištaut. Piketayimo taikinių diapazonas irgi 
platus: nuo Bimbos iki Chruščiovo imtinai. Bet nė vieno 
nei įtikinom, nei nuvertėm. Bene pats konkrečiausias 
smūgis Lietuvą pasigrobusiai imperijai bus buvęs 
suduotas vieno demonstranto Kanadoj, kai nuo jo 
niuktelėjimo pats Kosyginas kone suklupo 
paknopstom . . . Demonstravom vieni, ir su kitais 
susidėję. Ach, kaip narsiai demonstravom dėl Vengrijos 
prieš — kiek? jau beveik 16? — metų! Amžinatilsis Bėla 
Fabian, pats balsingiausias vengrų antikomunistas 
(žydas) ir prieškomunistinių demonstracijų New Yorke 
(ir daug kur kitur) organizatorius, sakydavo, kad 
demonstracija yra juo geriau pasisekusi, juo daugiau 
demonstrantų areštuota, o dar geriau, jei yra policijos 
primuštų, ypač jei kruvinai. Pats kelis kartus 
įsimanevravo į policijos suimtinių vežimą, o kartą atėjo 
į demonstraciją iš anksto apsirengęs kalinio (nacių 
kacetininko) drabužiais. Taip, sakė, daugiau reporterių 
dėmesio gauni ... O tas reporterių dėmesys — sunkiau 
už balandžio orą numatyti. Štai, už Lapkričio 13 - tosios 
žygį šimtą kartų mažesnė demonstracija dėl Kudirkos 
(tame pačiame New Yorke) susilaukė šimtą kartų 
daugiau dėmesio, negu anas didysis (13 - kos ar 
daugiau tūkstančių) žygis. Tai dar kartą liudija, kad, 
net vien tik dėmesiui patraukti, demonstracijos reikšmė 
bei galia yra atsitiktinė, kaip loterijos bilieto; arba ji 
priklauso nuo kitų aplinkybių susiklostymo, o ne nuo 
demonstrantų skaičiaus ar jų šūkių narsumo.

Visa tai atvėsino daugumo mūsų prieš kelioliką ar 
net keletą metų turėtą tikėjimą demonstravimu, 
piketavimų, šūkių ir panašios braverijos galia apskritai, 
ypač jos galia Čia, Amerikoj, Lietuvai nuo ko nors ginti. 
To tikėjimo atvėsimas bene ir bus pagrindinė 
priežastis, kodėl į demonstracijas už Lietuvą (prieš jos 
tokį ar kitokį skriaudimą) tokioj Čikagoj ar Detroite 
besusirenka ne tūkstančiai, o tik šimtai lietuvių, ar 
kodėl kai kur kitur nė -kelių dešimčių kai kada 
nebeatsiranda. Jeigu gatvinių - aikštinių demonstracijų 
būtumėm iš viso nebandę, tai šiandien gal daugumas 
graužtumėmės, spėliodami, kiek gi progų, kokių gi 
galimybių gal esam praradę. O dabar, turėdami 
daugybę apčiuopiamų palyginimų tarp 
demonstracijoms skirtos energijos bei lėšų ir 
demonstracijomis tepasiektų ar visiškai nepasiektų 
laimėjimų, vargu ar yra pagrindo priekaištauti tiems 
tūkstančiams nebeateinančių į entuziastų 
teberengiamas demonstracijas.

V. Rastenis
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IŠEIVIJOS KRONIKA

IŠ PRANEŠIMO LB TARYBOS SESIJAI

J. KAVALIŪNAS: „JAUNOJI KARTA VIS LABIAU IŠSISKLAIDO
1. Paskutiniaisiais penkeriais metais mūsų 

lietuviškojo švietimo JAV apimtis skaičiais 
taip atrodo: 1967 m. veikė 44 lit. mokyklos su 
3224 mokiniais, 1968 — 44 m-los su 3217 mok., 
1969 — 42 m-los su 3025 mok., 1970 — 42 va
los su 2986 mok. ir 1971 — 42 m-los su 2824 
mokiniais. Atseit, mokinių skaičius palengva 
mažėja. Mažėjimas labiau pastebimas 
žemesniuose pr. mokyklų skyriuose, kuriuos 
lanko mūsų jaunosios kartos vaikai. Tai bene 
daugiausia dėl to, kad mūsų jaunoji karta vis 
labiau išsisklaido po visą kraštą ir daugelis 
šeirftų nebepasiekia lit. mokyklų. Kitur 
mokinių skaičius mažėja ar net mokyklos 
nustoja veikusios dėl tėvų abuojumo. Šiais 
metais trys mokyklos užsidarė, viena anksčiau 
nustojusi veikti atgijo, pradėjo veikti dvi 
naujos aukštesniosios mokyklos, ir taip 
mokyklų skaičius liko tas pats.

Iš šių metų veikiančių 42 mokyklų, 4-se 
ruošiami nauji mokytojai (Pedagoginiame 
lituanistikos institute Chicagoje, 
Pedagoginiuose kursuose Clevelande ir 
Detroite, taip pat ir pedagogikos klasėse 
Philadelphijos lit. mokykloje), 4-se einamas 
aukštesniosios mokyklos kursas, kurių 
dviejose, Chicagos ir Cicero, veikia visos 
keturios klasės, o kitose dviejose, Detroito ir 
Los Angeles, šiuo metu veikia po vieną klasę. 
9 mokyklose einamas pradžios ir 
aukštesniosios mokyklos kursas, 
23 pradžios mokslas. Putname ir Tėviškės 
parapijoj mokslas einamas kursų pavida
lu, o Chicagos Kriaučeliūnų vardo Mon
tessori Vaikų Nameliuose veikia kasdien 
vienintelis šiame krašte lietuviškas vaikų 
darželis. Be to, 16 vaikų darželių veikia prie 
šeštadieninnių mokyklų. Jų turėtų būti žymiai 
daugiau, jei tėvai labiau suprastų, kaip be 
galo svarbu pradėti liet, mokymą savame 
vaikų darželyje arba namie, prieš išleidžiant 
vaikų į amerikietišką mokyklą.

Apygardomis mokyklų ir mokinių skaičius 
Šįmet atrodo:

Iš viso 42 mokyklos su 2824 mokiniais

Pietryčių apygardoje 3 114
New Yorko 2 215
New Jersey 1 35
Connecticut 4 93
Bostono 3 218
Ohio 8 390
Vidurio Vakarų (Chicagos) 16 1556
Vakarų 5 203

Pagal gautus statistinius duomenis, visų šių 
mokyklų metinis biudžetas sudaro $145,000. 
Didžiausiąją sumos dalį sukelia bei surenka 
tėvai. Padeda ir LB apygardos ir apylinkės.

2. Švietimo taryba taip pat globoja lietuvių 
k. studijas Chicagos universitete ir vasarinius 
lituanistikos kursus Fordhamo universitete 
New Yorke. Pastariesiems kursams praeitą 
vasarą dėl mokomojo personalo ir studentų 
stokos užsidarius ir Švietimo tarybai neradus 
galimybės juos atgaivinti, nuostoliui atsverti 
Švietimo taryba tuojau ėmėsi žygių įvesti 
lituanistines studijas į Illinois universitetą 
Chicagoje (Chicago Circle), kur studijuoja 
apie 400 lietuvių studentų. Lietuvių Fondui 
padedant ir universiteto vadovybei palankiai į 
reikalą žiūrint, pastangos davė vaisių ir, 100 
studentų jau pareiškus norą imti lituanistikos 
kursus, Švietimo Taryba ir Lietuvių Fon
das galės netrukus pasirašyti su Illinois 
universiteto Chicago Circle vadovybe įvesti 
lituanistiką jau nuo šių 1972 m. rudenio. 
Sąlygos mums palankios: pirmaisiais metais 
dengsime pusę išlaidų, sumokėdami 86,500, 
antraisiais metais ketvirtadalį ($3,250), o 
trečiaisiais metais visas išlaidas perima 
valstybinis Illinois universitetas. 
Lituanistinius kursus, kurių šiuo metu 
numatyta 15, galės studentai imti kaip 
svetimąją kalbą ir taip atlikti svetimos kalbos 
mokėjimo reikalavimus, arba kaip 
pasirinktinius dalykus (electives), arba kaip 
šalutinę studijų šaką (minor). Lituanistinius 
dalykus kaip pasirinktinius (electives) galės 
imti ne tik Liberal Arts and Sciences kolegijos 
studentai, bet visi un-to studentai, nežiūrint, 
kokią sritį jie studijuotų. Be to, universitetas 
taip pat duos kreditus ir už egzaminais įrodytą 
lietuvių k. mokėjimą, įgytą kitur, pvz., mūsų 
lituanistinėse mokyklose.

Tęsiame pastangas įvesti lituanistiką ir į 
Chicagos viešųjų pr. mokyklų programą, nors 
dėl bendradarbių stokos darbas neina tokiu 
tempu, kaip norėtume.

3. Norėdama galimai tobulinti mūsų 
mokslo priemones, Švietimo taryba pradėjo 
1967 m. rudenį pati mokėti autoriams 
honorarus, o 1971 m. pavasarį, susitarusi su 
Kultūros Fondu, perėmė ir patį leidimą bei 
platinimą ne tik mokslo priemonių (vadovėlių, 
pratimų), bet ir jaunimo skaitinių, kad jų visų 
planavimas, naujų vadovėlių ar naujų leidinių 
iš anksto rengimas ir techniškai galimai 
geresnis išleidimas būtų tose pačiose švietimo 

tvarkytojų rankose. Darbas didelis ir itin 
sunkus, nes mokinių kalbos mokėjimo lygis 
tolydžioo mažėja, trūksta darbo rankų ir lėšų, 
trūksta ir kritikams kantrybės ir išeivijos 
darbo sąlygų supratimo. Siekiant, kad mūsų 
vaddovėliai ir techninis apipavidalinimas 
prilygtų šio krašto mokyklose vartojamiems 
vadovėliams, kyla išlaidos, bet mūsų tiražai 
maži, tat kyla savikaina, o vartotojai nori 
mokėti už lietuviškus vadovėlius mažiau, negu 
už amerikietiškus, kurie leidžiami milžiniškais 
tiražais.

Iš kitos pusės, lietuviai vis labiau sklinda 
po visą kraštą, tolsta nuo liet, mokyklų. Taip 
susitinkame su nauja problema — taikyti 
vadovėlius ne tik mokyklai, bet ir namams. 
Todėl, rengdami naujus vadovėlius, rengiame 
ir metodinius nurodymus, kaip jais namie 
naudotis.

ŠVIETIMO KLAUSIMAI
PABAIGA PASTABŲ APIE LB TAPYBOS 
SESIJĄ

Švietimo taryba, vadovaujama moky
tojo J. Kavaliūno, veža patį svarbiausią ir 
prasmingiausią Bendruomenės darbo vežimą. 
Verta tad atkreipti didesnį dėmesį į J. 
Kavaliūno pranešimą apie išeivijos švietimo 
sistemą. Pateikiame šio pranešimo Tarybos 
sesijai ilgesnę ištrauką. Išleidome tik ilgesnį 
sąrašą vadovėlių ir mokslo priemonių, kurias 
ruošia Švietimo taryba.

Pateikti duomenys kreipia ypatingą dėmesį 
į du dalyku. Pirmoje vietoje tai mokinių 
skaičiaus sumažėjimas 400-tais per keturis 
metus. Turint galvoje, jog švietimo sistemoje 
1971 m. buvo tik 2,800 mokinių, tai didelis 
procentas. Ši tendencija rodo išeivijai liūdną 
ateitį, ir už dešimtmečio, vargu, ar skaičiai bus 
pakankami išlaikyti tiek mokyklas, tiek 
vadovėlių ruošimą. Antroje vietoje, kreiptinas 
dėmesys į didėjančią išeivijos dispersiją. Dėl 
išsisklaidymo mažėja dalinai ir mokinių 
skaičius. Sveikintinas tad bandymas ruošti 
vadovėlius mokymui namie. Bet tai, vargu, ar 
išspręs lietuvybės išlaikymo klausimą nes 
mokymo namie sėkmingumas priklauso nuo 
tėvų tautinio sąmoningumo. Kaip tą 
sąmoningumą išlaikyti išsisklaidymo 
akivaizdoje? Visos Bendruomenės ateitis 
priklauso nuo atsakymo į šį klausimą. 
Didėjantis lietuvių pasklidimas daro

J. Kavaliūnas, LB Švietimo Tarybos 
Pirmininkas

kompaktinių kolonijų veiklos būdus 
neefektyviais. Pastebėkime, jog Čikagoje yra 
virš pusės visų mokinių Bendruomenės 
švietimo sistemoje, kai tuo tarpu lietuvių 
skaičiumi tikrai didelė New Yorko apygarda 
turi tik 215 mokinių. Ar tai ne dispersijos 
pasekmė? Tad peršasi išvada, jog, jei mes dar 
norime lituanistinį auklėjimą kiek pratęsti, 
skubiai reikalingos studijos, nauji bandymai ir 
veiklos metodai naujose sąlygose. Permažai 
skyrėme laiko tokiems pagrindiniams išeivijos 
išlaikymo klausimams ir atėjo laikas Tarybai 
jais susirūpinti.

Prisimintinas dar vienas švietimą liečiąs 
klausimas, iškilęs Tarybos sesijoje — tai 
skaitinių iš Lietuvos naudojimas. Kelti pikti 
balsai vien dėl siūlymo (net ne pačios 
Švietimo tarybos, bet atskirų individų) 
panaudoti visą eilę Lietuvoje išleistų 
knygučių mūsų mokyklų skaitymo 
programose. Tokia reakcija yra tautiniai 
savižudiška. Švietimo taryba savo ribotus 
išteklius turi skirti visiškai saviems leidiniams 
ruošti, kai tuo tarpu yra šimtai jau išleistų 
leidinių be jokios propagandos ir tinkamų 
mūsų reikalams. Vietoj susirūpinus ilgalaikiu 
lietuvybės išlaikymo klausimu, Švietimo 
taryba turi praleisti daug laiko visiškan 
.mokyklų aprūpinimui vadovėliais ir nei. 
skaitiniais. Reikia pasakyti, jog tiek mūsų 
veiksniai tiek ir Švietimo taryba sunkina 
lituanistinio švietimo darbą. Ar neatėjo laikas 
pabaigti pagaliau politinį žaidimą su mūsų 
vaikais ir dėl mūsų vaikų?

SVAJONĖS IR REALYBĖ
Pereitame numeryje tilpusiame pasikalbėjime 

Akiračiai užklausė Antrojo PLJ kongreso pirmininką 
Romą Sakadolskį, kokias maždaug atmainas jis norėtų 
matyti lietuviškame išeivijos gyvenime už metų, kitų ar 
keliolikos, idant galėtų sau tarti, jog kongresas pavyko. 
Atsakyme daugiau buvo pabrėžtas tvirtesnio išeivijos 
jaunimo susiorganizavimo ir veiklos koordinacijos 
išvystymo momentas. Nėra abejonės, kad šito atsiekus 
būtų daug laimėta. Betgi, manau, kad ir paklausėją, ir 
lietuvišką visuomenę būtų daugiau nudžiuginęs kiek 
paprastesnis, bet kartu ir žymiai reiklesnis 
atsakymas . . .

Kas gi konkrečiai galėtų liudyti kongreso 
pasisekimą? Daug kas. Pačios kongreso iniciatorės 
(Pasaulio Lietuvių Bendruomenės) ir ją remiančių 
organizacijų pasipildymas naujais aktyviais nariais, 
lituani'stinitj mokyklų, institutų ar lituanistikos kursų šio 

krašto universitetuose pagausėjimas naujais studentais, 
akivaizdus chorų, ansamblių ar dramos būrelių 
atjaunėjimas, lietuviškų laikraščių ir žurnalų 
praturtėjimas naujais bendradarbiais ar 
prenumeratoriais, lietuviškų knygų paklausos pakilimas 
ir jų tiražų padidėjimas, tuščių kėdžių sumažėjimas 
lietuviškuose kultūriniuose parengimuose . . .

Tačiau pirmininkas, matyt, žinojo, kad šitokių 
dalykų tikėtis galėtų tik nepataisomas fantazuotojas, 
praradęs ryšį su išeiviškąja tikrove. O toji tikrovė 
negailestingai atvėsina ir kietus, dargi tvirtai realybėn 
atsispyrusius optimistus. Tai ryškiai parodo, kad ir 
Lietuvių enciklopedijos leidėjo J. Kapočiaus 
pesimistiškos patirtys, Encyclopedia Lituanica antrojo 
tomo pasirodymo išvakarėse paskleistos čionykštėje 
spaudoje:
. . . Per praėjusius šešerius metus įvairiausiais būdais 
skatinome užsisakyti Encyclopedia Lituanica, siekdami, 
kad ‘galėtume verstis iŠ prenumeratos mokesčio, kaip 
kad buvo leidžiant Lietuvių enciklopediją, bet ligi šiol 
nepavyko rasti nė dviejų taikstančių skaitytojų. Ir iš 
užsisakiusiųjų jau atkrito 193. Priežastis nurodo 
įvairias: vieni mirė, kiti į skurdžias pensijas išėjo, treti 
pareiškia nebenorį jokios knygos, dar kitų vaikai, kad ir 
baigę aukštąjį mokslą, lietuviškais dalykais 
nebesidomi. . . (Pabraukta cituojant. — Dirva,

1972.IV.26)
Tai jau liūdna . . . Bet daugiau negu liūdnai skamba 

leidėjo žodžiai apie mūsų tautiečių nesąžiningumą:
. . . Be to liko neatsiskaičiusių už siuntinėtą jiems 

Lietuvių enciklopediją, nors paskutinis papildymų 
tomas išleistas 1969 m. Susidaro 27,000 dolerių suma. Ji 
labai praverstų angliškajai enciklopedijai leisti- . .

Ką šie žodžiai ir ši suma konkrečiai reiškia? Atvirai 
kalbant, maždaug tai, kad virš trijų tūkstančių stambių 
knygų, virš šimto enciklopedijos rinkinių iš geros valios 
leidėjo mūsų tautiečiai per akis . . . pavogė. Tai didelis 
kaltinimas! Ypač skaudus dar dėl to, kad jis taikomas 
menamai daugiau ar mažiau apsišvietusiems asmenims, 
nes juk beraščiai ar mažaraščiai enciklopedijų 
neprenumeruoja . . .

Pagal nustatytą biudžetą į Jaunimo kongresą 
lietuviška visuomenė investuos virš pusantro šimto 
tūkstančių dolerių. Kelis kartus daugiau, negu, 
sakykim, Lietuvių fondas per metus paskirsto 
būtiniausiems kultūriniams reikalams remti. Manau, 
jog kongreso dalyviai ir atstovai apie šią visuomenės 
paskolą jiems turėtų gerai pagalvoti, idant 

nepasitvirtintų išankstiniai priekaištai ar užmetinėjimai 
tų, kurie jau šiandien tą paskoką nurašo į nuostolius.

Algirdas T Antanaitis

1972 m. balandžio mėn. 11
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KRITIKA

KRITIŠKAS ŽVILGSNIS Į ENCIKLOPEDIJOS KRITIKĄ
(Tęsinys iš pereito numerio)

Bet nuostabu, kodėl kaip tik kritikai- 
colininkai nepajėgė pamatyti skirtumo tarp 
Basanavičiaus su Bistru ir Blinstrubo su 
Bartkum! Juk Basanavičiaus straipsnis net 
devyniolika kartų ilgesnis už Bartkaus. 
Bistro — pusšešto karto. Jei coliuose svarba, 
tai greičiau būtų ko priekaištaut, kam 
Blinstrubas padarytas už Bartkų lygiai dukart 
svarbesniu: penki coliai prieš pustrečio. . .

Enciklopedijoj apibūdinamo dalyko ar 
asmens svarbumas turėtų būti parodytas 
pirmajame sakinyje. Tai tūri būti taip 
suformuluotas apibūdinimas, kad būtų visiškai 
aiški aptariamojo objekto reikšmė. Ir kad būtu 
aišku net ir daug ar nedaug duomenų verta 
prie to pagrindinio apibūdinimo pridėti, arba 
ar iš viso verta ar neverta tą temą įtraukti.

Lituanikos informacija apie Basanavičių 
pradedama tokiu pareiškimu: „Gydytojas ir 
etnologas, lietuvių tautinio atgaivinimo vadas, 
Lietuvos nepriklausomybes deklaracijos 
signataras“. Bistro — „Valstybininkas“. 
Bartkaus — „Inžinierius“. Blinstrubo — 
„Viešajame gyvenime veiklus švietėjas“. 
Atrodo, kad iš tų apibūdinimų, ne iš colių, 
gana gerai matomi tų keturių asmenų 
reikšmės skirtumai. Bet ar tie apibūdinimai 
nusisekę, ar tikslūs, tai jau kitas klausimas. Čia 
tai jau kritikai ir savikritikai tikra šienapjūtė.

Nesiimčiau dabar spėlioti, kaip būčiau tuos 
apibūdinimus formulavęs staigiai užkluptas, 
kai pirmasis tomas buvo teberengiainas. 
Dabar, j juos įsižiūrėjęs, tikriausiai mažiau ar 
daugiau performuluočiau. Apie Basanavičių, 
turbūt, šitaip sakyčiau: „Lietuvių tautinio 
atgimimo įžymiausias žadintojas ir lietuvių 
politiškos laikraštijos pradininkas 19-tojo 
šimtmečio pabaigoj; etnologas ir pirmosios 
lietuvių mokslo draugijos kūrėjas; Lietuvos 
nepriklausomybės deklaracijos signataras, 
populiariai pramintas Lietuvos patriarchu; iš 
profesijos gydytojas, didžiąją gyvenimo dalį, 
rusų Lietuvoj viešpatavimo metu, gyvenęs už 
Lietuvos ribų kaip politinis emigrantas“. Po 
to — reikšmingieji duomenys tam 
apibūdinimui pailiustruoti ir paremti. 
Straipsnio ilgumas pareina ne tik nuo 
autoriaus ar redaktoriaus išrankumo 
sprendžiant, kuriuos duomenis minėti, kurių 
ne, bet ir nuo jų gabumo tą pačią medžiagą 
dėstyti suglaustai ar ištęstai, ryškiai ar 
miglotai. Tad ypač dėl to apie objekto 
svarbumą spręstina visų pirma iš įvadinio 
apibūdinimo, o ne iš colinės proporcijos.

Ir Bistro įvadinis vienu valstybininko 
žodžiu apibūdinimas, sakyčiau, nei 
pakankamas, nei tikslus. Valstybės 
vadovaujamo] pozicijoj jis yra buvęs tik apie 
pusmetį. Antraeilėj (švietimo ministro) 
pozicijoj — tris kart, irgi kaskart tik po apie 
pusmetį. Tokių epizodinių pabandymų 
paprastai nepakanka valstybininko titului 
neginčytinai įgyti. Antra vertus, rizikinga 
būtų apibūdinimą statesman keisti j politician, 
nes tai būtų duomenimis neparemtas 
nuvertinimas ir visiškai neišsamus 
apibūdinimas. Būtų tiksliau įvedamajame 
apibūdinime pasakius, kad Bistras — „vienas 
iš Lietuvos krikščionių demokratų partijos 
vadų, protarpiais buvęs parlamento 
pirmininkas, ministras ir kartą ministras 
pirmininkas, redaktorius bei publicistas ir 
filosofijos profesorius; sovietinio režimo 
persekiotas ir išstumtas iš viešojo gyvenimo“. 
Kiek colių smulkesnių duomenų beprirašytum, 
palyginamosios Bistro reikšmės ne tik prieš 
Bartkų ar Blinstrubą, o ir prieš Basanavičių 
nei bepadidintum, nei besumažintum.

Bartkaus ar Blinstrubo įrašymas 
enciklopedijon ne tik automatiškai nesuiygina 
jų reikšmės su Basanavičium ar Bistru, bet 
toks įrašymas, koks jis yra, gal net perdaug 
išryškina tos reikšmės skirtumą. Jų įvedamieji 
apibūdinimai faktiškai pamenkina jų 

reikšmingumą iki tiek, kad tikrai pasisiūlo 
abejonė, ar iš viso būta pagrindo apie juos 
užsiminti. Nes gi „engineer“ šiais laikais ir 
šioj aplinkoj tikrai nėra tautinės-visuomeninės 
reikšmės požymis. Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas — visai kas kita. Tautinės 
Sąjungos pirmininkas — irgi. Jei nuo šių 
dalykų būtų pradėta, nebūtų jokios abejonės, 
nei kokia to asmens reikšmė, nei kodėl apie jį 
enciklopedijoj informuojama. Politinėj 
konvencijoj sekretoriavirno paminėjimas 
nekenkia: mes Amerikoj esam viena iš 
mažiausių mažumų, todėl toks, Amerikos 
mastu kad ir menkas, faktelis, mūsų 
mažumėlės gyvenime retas ar gal net pirmas 
toks, ir jis gali šiek tiek kilsterti lietuvių 
prestižą apskritai, ar bent dažno užguito 
lietuvio savim pasitikėjimą. Paminėjimas, kad 
Bartkus yra savo įsteigtos bendrovės 
direktorius, žinoma, visiškai nepateisinamas, 
kai neprasitariama, ką ta bendrovė daro. 
(Būtų prasminga tą bendrovę minėti, jei būtų 
pasakyta, kad ji — kaip teko girdėt — net 
kažkur Pietų Amerikoj tiltus ar kažką panašų 
bestatanti).

Apibūdinimas „educator“ ir dar „active in 
public life“ iš pirmo žvilgsnio daug augščiau 
iškelia aptariamo asmens reikšmę, negu toks 
plikas „engineer“. Iš karto gali pamanyt, kad 
čia bus informuojama apie tokio masto 
švietėją, kaip, pvz„ Jokūbas Chreptavičius ar 
bent kunigas Jonas Katelė. Bet iš tolesnės, 
kraštutiniškai smulkmeniškos informacijos 
paaiškėja, kad čia kalbama tik apie vidurinės 
mokyklos mokytoją, tik po dvylikos 
mokytojavimo metų tam reikalingus 
egzaminus teišlaikiusį, o Amerikoj iš mokytojo 
persikvalifikavusį braižytoju. Tikrai 
įamžinimo nenusipelnę faktai. Ir tik kai 
atrandi, kad čia kalbama apie Amerikos 
Lietuvių Tarybos egzekutyvo narį, milioninio 
fondo prezidentą, visų JAV lietuvių tautininkų 
organizacijos pirmininką, tada paaiškėja ir 
asmens reikšmė, ir priežastis, kodėl 
enciklopedija apie jį informuoja. Tai ir čia 
geriau būtų buvę kaip tik nuo tų dalykų 
pradėti ir, galbūt, tuo beveik ir baigti, 
paminėjus gimimo datą ir iš.eixiy>j-4Usi-4ūrimo 
metą bei priežastį.

Kritikams užkliuvusieji Bartk.rr.-s ir 
Blinstrubo pavyzdžiai bene ryškiausiai įrodo, 
kad ne coliais matuotinas aprašomųjų dalykų 
ar asmenų svarbumas. Apie Blinstrubą 
prirašyta dukart daugiau, negu apie Bartkų, 
bet iš turinio aišku, kad jų vaidmuo bus buvęs 
iki tarn tikro laipsnio reikšmingas tik JAV 
lietuvių visuomenėje, ir laipsnis abiejų 
maždaug vienodas, ar su persvara kaip tik 
tam, apie kurį trumpiau parašyta. Taip pat šie 
pavyzdžiai nepatvirtina tezės, kad angliškai 
informaciją reikia „kitaip“ rašyti, negu 
lietuviškai. Štai šios abi informacijos yra tik 
kiek sutrumpinti vertimai iš L. E. 36-tojo 
tomo. Ir ką tu pasakysi: kas iš angliško atrodo 
geriau būtų nubraukus, to ir lietuviškam 
tekste nereikėjo. Iš to išvada, — jei lietuviškas 
tekstas nusisekęs, tai tinka ir angliškai, ir tik 
nenusisekusį lietuvišką tekstą reikia stengtis 
angliškai kitaip pertvarkyti.

7. Argi tikrai lituanikoj nėra skirtumo tarp 
Basanavičiaus ir Bistro, iš vienos pusės, ir 
Blinstrubo bei Bartkaus iš kitos?

Ar tikrai neleistina toj pačioj enciklopedijoj 
informuoti apie skirtingo svarbumo dalykus ar 
asmenis? Argi tikrai „prarandamas svarbos 
supratimas“, jei greta pirmaeilio tautos 
veikėjo informuojama ir apie trečiaeilį ar 
šeštaeilį?

Iš tikrųjų tai enciklopedija būtų tik šiokia 
tokia — pedija, bet ne enciklo-, jeigu 
informuotų išskirtinai tik apie pačios 
augščiausios svarbos dalykus. Ir, tur būt, tik 
labai menkos inteligencijos stebėtojas (bet ne 
skaitytojas) galėtų manyti, kad enciklopedijoj 

minimi dalykai bei asmenys visi lygiai 
svarbūs, arba lygiai nesvarbūs. Arba, kad tas 
svarbesnis, apie kurį daugiau eilučių arba 
skilties colių prirašyta.

Net nuostabu, kaip daugumas lituanikos 
kritikų (ir kitų, ne tik Akiračiu'), taip nepasitiki 
būsimų jos skaitytojų inteligencija ir taip 
įtaria, kad jie kažkodėl apie enciklopedijoj 
apibūdinamus dalykus bei asmenis susidarinės 
nuomonę tik iš jų apibūdinimui skirtų colių 
kiekio. Viena iš didžiausių lituanikos ydų 
esanti ta, kad joje „nėra jokių standartų, kiek 
kokiam asmeniui skirti vietos“.

Nėra. Ir ne vien tik lituanikoj, o niekui 
nėra. Iš viso nėra centimetrais ar coliais 
išreikštų standartų viešajam dalykų ir žmonių 
svarbumui matuoti. Apie tą svarbumą 
sprendžiama iš informacijoje pateiktų 
duomenų. Lemia duomenų kokybė, nebūtinai 
kiekybė. Taigi informacijos turinys, nebūtinai 
ilgis, turi parodyt objekto svarbumą.

8. Ar tikrai taip baisiai susismulkinta?

Nedidelė gudrybė suvokti skirtumą tarp 
stambių stambmenų ir smulkių smulkmenų. 
Daug kebliau surasti niekam abejonių 
nekeliančią ribą, kur baigiasi stambmenos ir 
prasideda smulkmenos. Ši riba suvokiama tik 
subjektyviai. Enciklopedijos kritikai jau yra 
itin akivaizdžiai įrodę, kaip kiekvienas 
tą ribą mato vis kitoj vietoj: vieni piktinasi, 
kad persmulkių smulkmenų pririnkta, kiti 
dauglio praleistų pasigenda.

Pirmajame lituanikos tome konkretybėms 
(asmenims, vietovėms), net ir apysmulkėms, 
nešykštėta vietos bene tuo sumetimu, kad 
enciklopedijoj informacijos geriau kiek 
perdaug, negu permažai. Bet pažvelgus į 
atspausdintą tomą, net ir kritikos priekaištų 
nelaukus, subrendo pažiūra, kad reikia kiek 
retesnio sieto, tokio, iš kurio ne tik „grikiai“, o 
ir „žirniai“ arba ir „pupelės“ išbyrėtų, o liktų 
tik stambesni objektai.

Bet klausimas, ar būtų tikslinga šokti į kitą 
kraštutinumą ir apsiriboti informavimu tik 
apie tokius dalykus, kurie atrodytų stambūs, 
žiūrint ne tik mūsų, or ir kitataučių akimis. 
Ach, vis tas susirūpinimas, „ką kiti apie mus 
pagalvos“! Kadangi daugumui tų kitataučių 
net ir visa Lietuva yra visiškai nesvarbi 
smulkmena, tai gal nė nesisakykim, bent 
angliškai, kad tokia yra?

Tur būt tik iš to nusižeminimo prieš 
įsivaizduotą kitataučių opiniją galėjo būti taip 
iš peties paberti priekaištai, esą, lituanikoj 
pilna mažiausių kolonijėlių, žemiausių 
veikėjėlių, mažiausių funkcionierių, o tų 
kunigėlių tai netgi nė vienas nelikęs 
apleistas ... Iš tokių „kritikos minčių“, deja, 
neįmanoma nieko gera pasimokyt, kadangi tai 
akivaizdi netiesa, kaip netiesa ir teigimas, kad 
„sudėti visi, kas tik galėtų enciklopedijos 
prenumeratorių skaičių pakelti“. Kriterijų 
pasigendanti kritika čia pati serga visiška 
kriterijų stoka.

.9, Ar tikrai išeivijos veikėjėliai išstūmė 
dabartinės Lietuvos veikėjus? Ar tikrai dėl to, 
kad redaktoriui nepatinka dabartiniai 
Lietuvos gyvenimo dirigentai, nėra jų 
biografijų?

O ar kritikai, tokį priekaištą darydami, 
pastebėjo, kad pirmasis lituanikos tomas 
apima tik A, B ir C raides, taigi tokiems 
Lietuvos gyvenimo dirigentams, kaip 
Sniečkus, Maniušis, Diržinskaitė ir tutti 
quanti, dar gi eilė neatėjo. O gal čia Brežnevo 
pasigendama? Jei taip, tai tektų tik atsiprašyt, 
kad „dramblio tai ir nepastebėjom . . . “

Bet, palikus juokus šaly, gal verčiau būtų 
rimtai įsitikinti, kaip yra su tuo dabartinių 
Lietuvos gyvenimo „dirigentų“ ignoravimu 
lituanikoj. Geriausia patikrinimo priemonė tai 
„mažoji tarybinė“, kurioj tai tikrai gausus 
veikėjų, veikėjėlių ir net (bolševikinių) 
veikėjukų vardynas. Tame gausiame vardyne 
tikrai yra, kad ir dažniausia labai suglaustai 
apibūdinti, bet visi šiek tiek reikšmingi 

dabartiniame viešajame Lietuvos gyvenime 
asmenys, kaip naujai iškilusieji, taip ir 
vyresnieji ar senieji, atitinkamai 
persikvalifikavę ir pripažinti „tarybiniais' 
kultūrininkais, menininkais, mokslininkais, 
visuomenininkais, ekonomistais, technologais 
ir 1.1.

Pirmųjų trijų (keturių, įskaitant C) raidžių 
skyriuose didžiųjų įžymybių kaip ir nėra, bet 
vidutinių, stovinčių „ant tvoros“ tarp 
stambmenų ir mūsiškės enciklopedijos 
dėmesio tikrai nevertų smulkmenų, yra net 
apie šimtinę, jei įskaitysim ir mirusius, bet 
turėjusius progos reikštis Lietuvos gyvenime 
bent kurį laiką po 1944 metų.

Tai štai, iš tos šimtinės lituanika irgi mini 
bei apibūdina beveik du trečdalius, būtent. 63 
asmenis. Kai įsižiūri į apie juos mažojoj 
tarybinėj pateiktus duomenis, tai pagalvoji, 
kad gal net apie pusė jų galėjo likti lituanikoj 
ir nepaminėta, ir dėl to nebūtų apčiuopiamo 
nuostolio informacijos išsamumui apie 
dabartinius Lietuvos veikėjus. Dabar 
lituanika greičiau galėtų būti pakaltinta gal 
net per dideliu dėmesiu ne tik veikėjams, 
aktoriams ar rašytojams, bet ir kai kuriems 
mažosios tarybinės aprobuotiems 
veikėjėliams, aktorėliams, rašytojėliams . . .

Randu 34 asmenis (A — G raidžių ruože), 
kurie galėjo būti irgi kandidatai lituanikos 
minėti, bet kurių joje nėra. Nežinia, ar visi jie 
atmesti sąmoningai, ar tik netyčia pro juos 
praslydus. Pavyzdžiui, šalia įtrauktųjų 63- 
jųgalėjo savo svarbumu prilygti ir balerina 
AškeleviČiūtė, Miltinio aktoriai B. Babkauskas 
ir ypač D. Banionis (per filmus į platesnius 
vandenis išplaukęs), Švedo įpėdinis 
„Lietuvos“ ansamblyje V. Bartusevičius, 
aktorius Bratkauskas, tarptautinio masto 
krepšininkas S. Butautas, arba ir vyriausias 
ekologas (gamtos apsaugos vadovas) V. 
Bergas. Iš politinių dabartinio Lietuvos 
gyvenimo „dirigentų“ į pirmąjį lituanikos 
tomą svarstytini kandidatai gal galėjo būti tik 
du, Albertas Barauskas ir Antanas 
Barkauskas, abu iškilę j kompartijos CK 
sekretorių rangą. Tačiau Barauskas, vyras 
menkoko formalaus išsimokslinimo, jau nuo 
1965 metų iš sekretoriato išslydo j partinės ir 
liaudinės kontrolės sritis, taigi iš 3 dirigentų į 
„čekiuotojų“ kategoriją. Barkauskas, 
ekonomikos mokslų kandidatas, tebėra 
diriguojančių sekretorių penketuke, bet kokia 
jo reikšmė (šalia Sniečkaus ir Charazovo). 
jokių apčiuopiamų duomenų nėra, kadangi 
visų dabartinių Lietuvos gyvenimo 
„dirigentų“ vaidmuo ir reikšmė tebėra 
apgaubta tokiu paslaptingumo šydu, kad labai 
maža ką tikra apie juos tegalima pasakyti. 
Nesiryždama leistis į spėliojimus, gal lituanika 
ir teisingai pasielgė tokį dirigentą iš viso 
nutylėdama . . .

10. Ar tikrai privalu enciklopedijų rengti ris 
į laikrodi žvilgčiojant? Ar tikrai būtina, kad 
enciklopedijoj informacija būtų surašyta iki 
paskutinės minutės imtinai?

Ne. Net televizija, radijas, dienraščiai 
nesuskumba būti absoliučiai aktualūs, o ką jau 
bekalbėt apie savaitraščius arba mėnraščius, 
ypač vėluojančius! Enciklopedijos iš esmes 
yra gi tik vienkartiniai leidiniai, taikomi gal 
net keletui dešimtmečių. Tik didžiosios, kaip 
britanika ar amerikana, kasmet išleidžia 
papildymus bei pataisas, ir kas kelinti ar bent 
keliolikti metai leidžia naujas, patikslintas 
laidas. Mūsų lituanika vargu bebus 
numatomoj ateity iš naujo leidžiama. Tai joje 
svarbu tik galutinai įvykusius faktus bei 
buvusius duomenis teisingai užregistruoti, o 
tai, kas dar kinta ar kas dar nepatikrinta, ne 
tik leistina, o ir patartina labai apibendrintais 
bruožais teapibūdinti ar net visai neminėti.

Priekaištas, kad daug kam išeivijoj esąs 
„laikrodis sustojęs“ iš Lietuvos išvykimo 
dieną, nėra visiškai tuščiai prasimanytas, bet. 
daugeliui patikęs ir dažnai vartojamas, jau 
spėjo ir susidėvėti. Ypač nebedaro įspūdžio.
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kai ne vietoj vartojamas. Prikaišiojantieji 
laikrodžių sustojimą bene bus pamiršę, kad 
Lietuvoj prieš tris dešimtmečius laikrodžiai ne 
sustojo, o buvo arba pagrobti, arba priderinti 
prie Maskvos laikrodžių ... Tą laikrodžių 
alegoriją toliau tęsiant, ar nebūtų teisinga 
pagalvot, kiek gi tai būtų akademiška ar 
enciklopediška — informuoti apie Lietuvą 
pagal svetimo režimo propagandos nustatyą 
laikrodį?

Šiose aplinkybėse gal net būtų buvę 
tikslinga lituanikai apsiriboti informacija apie 
Lietuvą tik iki 1940 metų. Tai nereikštų, kad 
tada Lietuva išnyko, kad jos dabar nėra, bet 
tai reikštų, kad Lietuva yra tokioj padėty, 
kurioj patikima informacija neprieinama.

Bet lituanika vis dėlto susigundė atsargiai 
pasižiūrėti ir į tą pavarytąjį laikrodį. Tai 
akivaizdžiausiai rodo net ir tas pats kritikų 
nurodytasis Alytaus atvejis. Anot kritikų, tas 
atvejis esąs suprastinąs tik kaip siekimas 
pigiai ir greit angliškąją enciklopediją išleisti. 
0 mano galva, tai tas atvejis tik pavyzdys, 
kaip užsimojama sukritikuot knygą, jos visai 
nepaskaičius.

Pažiūrėję į dvi eilutes bibliografijos prie 
Alytaus straipsnio, kritikai nusprendė, kad tai 
yra senas, lietuviškajai enciklopedijai 1950 
metais parašytas straipsnis, išverstas netgi į 
dabar jau prieinamą mažąją tarybinę 
nepažvelgus.

Argi? Imkim ir palyginkum. Lietuviškojoj 
Alytaus gyventojų skaičius nepaminėtas. 
Mažojoj tarybinėj nurodytas 1940 m. — 9,900, 
1959 m. — 12,400,’ o 1964 m. — 15,600. 
Lituanikoj: 1966 m. — 17,700 (Ir 1923 m.__
6,322, o 1886 m. — 1,769). Apie Alytaus 
dabartį sako: „Under the Soviet regime the 
town has been rapidly industrialized: cotton 
cloth, clothing, agricultural machinery, home 
appliances, food products, furniture, 
construction materials, and other products are 
manufactured in Alytus. The town has four 
secondary schools, a children's music school, a 
library, three cinemas, two publishing houses, 
195-bed hospital with a polyclinic, and a 
200- bed tuberculosis sanatorium“.

Tai yra tikslus kondensuotas atpasakojimas 
to, kas apie Alytų pasakyta mažojoj tarybinėj. 
Priedo dar nurodyta, kad miesto planuotojai 
numato Alytuj gyventojų skaičių pakilsiantį 
iki 50,000. Taigi lituanikos „laikrodis“ ne tik 
nesustojęs, bet šiuo atveju net už mažosios 
tarybinės toliau nuėjęs. Klausimas, ar reikia 
enciklopedijoj net ir apie ateities planavimą 
informuoti.

11. Kuriomis iš šių nuodėmių lituanika iš 
tikrųjų yra nusidėjusi: supolitintu tonu, 
politine terminologija, supolitintu visko 
matymu, agitaciniu tonu, neobje ktyvumu, 
negatyviais propagandiniais epitetais, 
sovietinio periodo atsiekimų Lietuvoj 
nepripažinimu, pro šiandieninę Lietuvą tik 
prabėgom praėjimu, atseit, Lietuvos dabarties 
ignoravimu?

Visos šios maždaug septynios didžiosios 
nuodėmės surašytos tik vienos pastraipos 
keturiolikoj eilučių. Kaltinimas „įrodytas“ tik 
spekuliaciniais samprotavimais, arba tuo 
nuostabiai pro šalį prašovusiu Alytaus 
pavyzdžiu.

Enciklopedija informuoja apie valstybę bei 
valstybines institucijas, apie tarpvalstybinius 
santykius bei įvykius, taigi daugeliu atveju 
kalba apie politinius dalykus. Tad turi vartoti 
ir politinę terminologiją. Taip pat ir tonas ai 
stilius tokiais atvejais neišvengiamai turi būti 
ne tai kad „supolitintas“, o visiškai rimtai 
politiškas. Keista būtų, jei enciklopedijoj 
būtų, sakysim, poetiškas ar humoristiškas 
tonas...

Ir vėl kritikai šaukiasi kitataučių šmėklos, 
— girdi jų švelnios ausytės nepratusios prie 
politinės terminologijos, kuria mes esą 
persiėmę, ir jų akys raibsta žvilgterėjusios į 
politiškai apibūdintus dalykus, tai susimildami 
negąsdinkim, nekalbėkim tokiais politiškais

terminais, kaip .;. Kokiais?
Nepriklausomybė? Okupacija? Laisvė? 
Suverenumas? Parlamentas? Prezidentas? 
Inkorporacija? Autoritetinis režimas?
Sovietinis režimas? Nacinis režimas? — Tai 
patys „politiškiausi“žodžiai, randami
enciklopedijoje. Kaip jų išvengti? Ir argi 
reikia vengti? Ir kuriems, būtent, kitataučiam? 
toki žodžiai akis spigina ir ausis rėžia?

Agitacinis tonas būtų kurstomasis tonas 
Meldžiamieji, ar nepadėtumėt kas nors rasti 
lituanikoj bent vieną sakinį, kuriuo skaitytojas 
būtų kurstomas (agituojamas) kam nors ar 
prieš ką nors!

Šitaip objektyvi, šitaip nusipolitinusi, 
susineutralinusi ir susiabstraktinusi 
Encyclopedia Lituanica, žinoma, nėra. Bet ir 
nereikia, kad būtų. Informuodama apie 
Lietuvą, vistiek, ar Aleksandrų Gediminaičių, 
ar Aleksandrų Romanovų meto, carų ar 
komisarų valdytą, kryžiuočių ar lenkų 
krikštytą, Antano Smetonos, ar Antano 
Sniečkaus meto Lietuvą, ši enciklopedija 
kalba apie ją, kaip apie savo 
kraštą, o ne kaip apie abstrakčią sąvoką. 
Todėl, pvz., informuodama ir apie komunistų 
partiją Lietuvoj, nevynioja į vatą fakto, kad 
tos partijos veikla visą laiką buvo nukreipta 
prieš Lietuvos valstybės nepriklausomybę, ir 
todėl „From the Lithuanian point of view 
such activity was criminal and subversive, and 
so the Communist Party in Lithuania could 
only work illegally“. Galima sutikti, kad čia 
yra ir „supolitinto matymo“ ir „negatyvių 
epitetų“, („criminal and subversive“), bet nėra 
ko sutikti, kad enciklopedijai dėl to 
konstatavimo turėtų būti gėda. Tokia, o ne 
kitokia, pažiūra į komunistus lietuviuose buvo, 
vyravo, ir tokia pažiūra remiantis komunistų 
partija Lietuvoj tikrai buvo uždrausta.

Kur tik lituanikon pažvelgi, vis randi ką 
nors toli gražu ne taip, kaip Akiračių kritikai 
kaltina. Dažniausia matai, kad stengtasi apie 
sovietinį periodą painformuoti kaip tik ramiai, 
šaltai, panaudojant vėliausią sovietinę 
informaciją, kiek ji atrodo patikėtina, ir 
panaudojant jos net daugiau, negu šiose 
aplinkybėse būtų reikėję stengtis.

Sudaryti įspūdį, kiek ko sovietiniame 
periode Lietuvoj atsiekta, nebuvo itin daug 
progos dėl pirmojo tomo temų pobūdžio. Pvz., 
straipsnyje apie Armed Forces tegalėjo būti 
papasakota apie gana greitą Lietuvos karinių 
pajėgų s u 1 i k v i d a v i m ą. Kaip tu 
žmogus besistengtum šaltai apie tokius 
dalykus pasakoti, vistiek vargu ar įmanoma 
išvengti tokių „supolitintu, neobjektyvių, 
agitacinių terminų“, kaip, pvz., occupied, 
forced, restricted, discharged, arrested, 
resisted, pressures, isolated, surrounded, 
disbanded, indoctrination, revolted, disarmed, 
freedom fighters, Western democracies, 
Atlantic Charter, disappointment, passive 
resistance .. . Deja, vien tik su love ir peace 
terminais tokioj temoj neišsiversi . . .

Banking System straipsnyje tegalėjo būti 
paminėtas irgi tik vienas dvilypis sovietinio 
periodo laimėjimas: Lietuvos bankų ir 
Lietuvos žmonių santaupų
nusavinimas. Žinoma, saugantis ausį 

rėžiančių propagandinių epitetų, būtų galima 
buvę nepridėti prie santaupų to hard - earned 
epiteto ... Po to nusavinimo Lietuvoj veikia 
tik Esesėro (bene penkių) bankų kontoros. 
Apie juos lituanika informacijų .nei turi, nei 
privalo turėt.

Apie architektūros sovietinio periodo 
laimėjimus dar per anksti enciklopedijoj ką 
apčiuopiama pasakyti. Gal galės būti kiek 
kalbos šeštame tome, kalbant apie 
urbanizaciją.

Daugiausia apie Sovietinį periodą buvo 
progos kalbėti straipsniuose Agriculture, 
Collective Farm. Ir tik jūs, rūstieji kritikai, 
imkit ir paskaitykit, ir stebėkitės, kaip šaltai, 
ramiai, išsamiai, naudodamasis vėliausiais (iki 
1968 metų!)sovietiniais duomenimis, buvęs 
Lietuvos žemės ūkio ministras, dabar Vliko 

veteranas vicepirmininkas papasakojo 
laimėjimus tame periode toj srity. Taip,, ir 
laimėjimus, nes yra nurodyta, kad po pradinio 
susmukimo (neginčijamas faktas) praslinkus 
keliolikai metų prasidėjo žemės ūkio 
atsigavimas (prasiveržimas) ir 1965 m. laukų 
derlingumu, karvių pieningumu jau buvo 
pralenktas nepriklausomybės meto lygis.

Bet yra paryškinta ir tai, kokia kaina to 
pasiekta, kokios tos sistemos ydos buvo ilgam 
sukliudę žemės ūkio atsigavimą. Taip pat, 
remiantis naujausiais tenykščiais oficialiais 
duomenimis, pabrėžta, koks tame žemės ūkio 
produktingumo pakilime yra vaidmuo 
individualiai dirbamų sklypelių ir koks didelis 
produktingumo skirtumas tarp individualaus 
ir kolektyvinio ūkininkavimo. Žinoma, 
parodžius tą skirtumą skaičiais, gal ir nebuvo 
reikalo dar žodžiais aiškinti, kad tai „a poor 
picture of the so - called socialized economy“ 
ir tuo pabrėžti ir be to suprantamą negatyvią 
pažiūrą į kolektyvinę sistemą žemės ūkyje.

12. Ar negalėjot atsiust -naujos 
Kazimiero Būgos fotografijos?

Skaitau pamokslėlį apie paveikslėlius, ir 
stebiuos: kaip jums galėjo į galvą ateiti 
šitokios kritiškos mintys? Radot tik 

vieną kitą padoriau atspausdintą nuotrauką, o 
aplamai visų kokybė esanti pasibaisėtina. Ir 
žinoviškai nusprendėt, jog tai todėl, kad 
neieškota surasti naujos iliustracinės medžiagos 
ir naudotos senos klišės iš lietuviškosios 
laidos . . .

Mano akimis — dauguma iliustracijų 
atspausdintos patenkinamai ar net ir visai 
neblogai. Ne visai maža mažuma, deja, per 
juodos, greičiausia, į plokštes 
perfotografavimo procese kontrastingumo 
netekusios. Senos klišės? Ne. Tokio dalyko 
ofsetinio spausdinimo procese, berods, nėra. 
Be to, lietuviškojoj asmenų nuotraukos buvo 
žymiai mažesnio formato, tai kaip gi dabar 
senos klišės būtų paaugusios! Žiūriu į 
labiausia „pasibaisėtiną“ K. Būgos nuotrauką. 
Padidinta iš tos pačios kaip ir lietuviškosios 
III tome. „Nauja klišė“ iš senos, gana 
netikusios nuotraukos. O kur gi dabar gausi 
naują, gerą prieš beveik 50 metų mirusio 
žmogaus nuotrauką?

Pulgio Andriušio, štai, nauja, o vistiek 
nukentėjusi perfotografavimo procese. Kodėl? 
Ach, sako, jei nebūt miręs Kapočiaus 
brolis . . . Dabar tą darbą dirba Amerikos 
specialistas, unionistas: tokius nelabai tegali 
pamokyt, net ir matydamas, kad gadina. Ne 
vietoj, labai ne vietoj kritikų pamokslėlis, esą, 
tenebūnie Kapočius skrudžas, tegu 
pasistengia tik naujomis klišėmis 
„reprezentuoti lietuvių tautą“. Beje, 
enciklopedijos antrojo puslapio apačioj 
parašyta, kad ji Printed ne Lietuvoj, o in the 
United States of America. Tai spausdinimu čia 
USA reprezentuojama.

Skonio dalykas, iliustruoti ar neiliustruoti 
enciklopediją ne vien dokumentinėmis bei 
individinėmis, bet ir grupinėmis ar 
panoraminėmis nuotraukomis. Grupinės - 
panoraminės nuotraukos kartais nedaug turi 
papildomosios informacinės vertės, ir jos 
greičiau tarnauja tik optiniam ilgesnio 
straipsnio vaizdui pagyvinti. Tokių nuotraukų 
pirmajame tome yra apie 15 puslapių ploto, 
apie pustrečio nuošimčio. Taigi įtarimas, kad 
jomis gal siekiama „ištęsti“ enciklopediją iki 
šešių tomų (kitaip medžiagos pristigtų?) 
skamba visiškai nerimtai. Be to, ir šių 
nuotraukų tik mažuma neperkiečiausiai 
susijusios su straipsnių turiniu.

13. Naujieji specialistai, gerai 
nusimanantieji Lietuvos reikaluose, — prašom 
atsiliept!

Enciklopedijos kritikoje teigiama, kad tokių 
specialistų jau yra, tik enciklopedijos rengėjai 

kažkodėl jų talka nesinaudoja.
Šis priekaištas irgi atrodo esąs tik 

išankstinis sprendimas, paremtas netikrinta 
prielaida. Pirmojų lituanikos tomo 
bendradarbių tarpe matyt kone tuzinas tokių, 
kuriuos žinome kaip gana atidžiai stebinčius 
bei renkančius duomenis apie Lietuvos 
dabartį, ir kurių tarpe kas antras net ir 
Lietuvą, kai kurie net po kelis kart, yra lankę. 
Antra vertus, palyginti tik nedidelė pirmojo 
tomo temų dalis reikalauja dabartinės 
aktualijos. Trečia, kur tokių duomenų reikėjo, 
ten jų ir yra net gana apsčiai duota, kaip, pvz., 
straipsniuose apie žemės ūkį bei jo 
kolektyvizaciją, arba net ir tą patį kritikų be 
pagrindo apgailėtą Alytaus miestą. Ketvirta, iš 
leidėjo ir reaaKtonaus jau kadai prieš šios 
kritikos pasirodymą teko girdėt, kad su kai 
kuriais spėjamais dabartinių Lietuvos reikalų 
žinovais labai sunku susikalbėti, — ne dėl 
kokių nors pažiūrų skirtumo, o dėl to, kad jie 
sakosi esą užsiėmę jiems daug svarbesniais 
reikalais, negu rašymas šiai enciklopedijai, ir 
todėl arba iš karto atsisako prisidėti, arba ir 
apsiėmę negreit ir nedaug tepadaro. (Tai, 
deja, būdinga daugumui ir kitų enciklopedijai 
pageidaujamų žinovų). Penkta, labai 
ginčytinas teigimas, kad dabar tai jau turim >• 
gerai Lietuvos reikaluose nusimanančių 

specialistų. Kad turim apytikriai 
nusimanančių, tai tiesa. Štai ir aš pats beveik 
20 metų gana atidžiai stebėjęs visą įmanomą 
gauti vilniškę spaudą (iki 27 periodinių 
leidinių), kalbėjęs su geroku būriu iš Lietuvos 
atvykusių ar apsilankiusių gyvų asmenų, 
girdėjęs ir skaitęs pluoštus Lietuvon 
važinėjusiųjų įspūdžių, regis, gana pagrįstai 
galiu tartis nusivokiąs, kaip ten dabar yra. O 
vis dėlto nesijaučiu esąs jau geras 
Lietuvos dabarties žinovas. Ir negaliu patikėt, 
kad ir kiti, netgi po kelis kart Lietuvą 
lankiusieji, būtų galėję tapti visiškai gerais 
žinovais. Pats kieno nors pasigyrimas, kad jis 
esąs geras žinovas, man kaip tik būtų 
įrodymas, kad jo ne žinojimas, o tik nuomonė 
apie save perdėtai gera.

Daugumas duomenų apie Lietuvos dabartį 
yra iš valdinių šaltinių, taigi — 
nepamirškim! — politiniais ir net 
propagandiniais sumetimais vadovaujantis 
atrinkti ir, bent vietomis, gal net pagal reikalą 
ir padailinti. Ir iš privačių, ypač iš pogrindinių 
ar pogrindiniais besidedančių šaltinių kilę 
duomenys esti — kaip nebus! — padažyt’ 
kartais net už valdinius tirštesniais, tik 
kitokios spalvos politiniais - propagandiniais 
dažais. Ir visi tie duomenys rodo tik Lietuvos 
dabarties iškarpas. Net ir nukrapščius nuo jų 
bent pačius nepatikimiausius dažus, vistiek 
dar nėra vaizdo. Bandant parodyti bent Šiokį 
tokį Lietuvos dabarties paveikslą, tenka 
užpildyti tarpus tarp iškarpų spekuliatyvinio 
pobūdžio samprotavimais. O spekuliatyviniai 
samprotavimai tai ne gero žinojimo vaisius. 
Tai tik nusimanymo spragų užkaišiojimas.

Čia kyla klausimas, ar svetur ir dar tokiose 
duomenų prieinamumo aplinkybėse 
leidžiamai enciklopedijai reikia iš viso 
bandyti teikti up to date informaciją apie 
Lietuvos dabartį? Jei taip, tai, sakyčiau teikti 
tik tada ir tiek, kai ir kiek įmanoma apvalyti 
tuos duomenis nuo šaltiniuose įmirkytų 
tendencijų, ir kai tų duomenų pusėtinai 
pakanka dalykui apibūdinti, nesigriebiant 
spėliojimų informacijos spragoms užkišti. Jei 
tikrai yra tos srities specialistų, kurie ne tik 
gerai ar bent pusėtinai nusimano Lietuvos 
dabarties reikaluose, bet ir sutiktų 
enciklopedijoje atitinkamai pabendrauti, tai ne 
tik savo, o visų rengėjų vardu štai čia pat juos 
šaukiu, — atsiliepkit, pasirodykit, kur esat, ir 
tuojau būsit pakviesti į enciklopedijos lygio 
kėlėjų gretas! Ir kritikai taip pat nelaikykit jų 
paslėpę: lituanika nuo jų ne tik neatsitvėrusi, 
o dairosi, kur jų rasti, kaip pasiekti, kaip 
prisiprašyti.

V. Rastenis

1972 m. balandžio mėn. 13
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LIETUVA JAV KONGRESO RŪMUOSE
Savo straipsnyje tokia antrašte Darbininkas 

rašo: „Daugiau kaip 25 senatoriai ir arti 40 
Atstovų Rūmų narių atsilankė j JAV LB centro 
valdybos suruoštą priėmimą Kongreso nariam. 
Puošnioje, šalia Senato posėdžių salės 
esančioje patalpoje balandžio 13 priėmimą 
atidarė Senato mažumos vadas Pennsylvanijos 
senatorius Hugh Scott.

Per 450 atsilankiusių svečių buvo pavaišinti 
tradiciniais lietuviškais skanėstais ir kava. Į 
priėmimą atsilankė visa eilė laikraščių 
atstovų, UPI ir AP korespondentai, 
kongresmanų ir senatorių asistentai bei jų 
štabo nariai. Priėmimą filmavo trys televizijos 
stotys. Atsilankiusių senatorių tarpe buvo 
New Yorko valstybės senatoriai Buckley ir 
Javits, Massachusetts valstybės senatorius 
Brooks, Pennsylvanijos senatorius Schweiker, 
Illinois senatorius Percy, Michigano 
senatorius Griffin, New Jersey senatorius 
Tunney, Washingtono senatorius Hatfield ir 
kt. Kongr. Derwinski, 'Whalen, Danielson, 
Sarbanes, Biester ir dešimtys kitų pagerbė 
rengėjus ir tuo pačiu JAV lietuvius maloniu 
atsilankymu.

Visą organizacinę naštą JAV LB centro 
valdyboje ant savo pečių nešė CV nariai 
Aušra Zerr ir dr. A. Novasaitis, šio darbo 
ėmęsi su tikru profesiniu pasiruošimu. Iš 
lietuvių tarpo priėmime dalyvavo Lietuvos 
atstovas Washingtone Juozas Rajeckas su 
ponia ... ir gausus būrys Washingtono, 
Baltimorės ir Philadelphijos lietuvių, savo 
darbu talkinusių LB centro valdybai 
priėmimo ruošime.

Priėmimo metu senatorius Richard S. 
Schweiker, grįžęs iš posėdžio, pranešė, jog 
Senato ir Atstovų Rūmų bendrai posėdžiavusi 
komisija sutarė praleisti tolimesnei eigai 
etninių grupių praeičiai tirti įstatymo 
projektą, siūlydama tam skirti 15 mil. dolerių 
sumą. Pažymėjęs, jog lietuviai yra pirmieji 
patyrę šią gerą žinią, sen. Schweiker 
pažymėjo, jog prie šio pasiekimo daug 
prisidėjo ir LB pastangos. Su šypsena jis taip 
pat pridūrė, kad „tai ir jūsų šiandieninių 
skanėstų nuopelnas“.

Priėmimą aprašė Washington Post, 
Baltimore Sun ir visa eilė kitų laikraščių. 
Washingtono, Philadelphijos ir Pittsburgho 
televizijos stotys perdavė dalį priėmimo eigos 
savo žinių programose“.

Sį priėmimą Kongrese teikėsi pagerbti ir 
Naujienos ilgu vedamuoju (IV.7), pavadintu 
„Pagalys į ratus“. Pagalys tai aukščiau 
aprašytas priėmimas, o ratai tai Amerikos 
Baltiečių komiteto informacinė konferencija, j 
kurią „buvo pakviestas didokas senato ir 
atstovų rūmų narių skaičius. Konferencijon 
pakviesti ir Valstybės Departamento 
pareigūnai.“ (Iš visų kviestųjų atvyko tik 
vienintelis kongresmanas Hoganas iš 
Marylando, ir tai tik į banketą). Naujienos 
toliau rašo, kad „šį pagali balandžio 15 dienai 
suplanuoton konferencijon kiša ne viena ponia 
Zerr. Jį kiša visi JAV bendruomenės 
vadovybėn įsiskverbę frontininkai.“ Na, jeigu 
tie frontininkai ir ponia Zerr tokie galingi, kad 
pajėgė „didoką būrį“ Baltiečių komiteto 
kviestų Senato, Atstovų rūmų bei Valst. 
departamento pareigūnų nukreipti nuo 
konferencijos į priėmimą, tai ir Naujienoms 
reikėtų prieš juos nukelti kepurę . . .

LENKAMS, VOKIEČIAMS LEIDŽIAMA — 
LI ETŲ VIA MS DR A U DŽIA M A

„Vokiečių katalikų agentūros KNA 
žiniomis, net jėzuitų ordino vadovybėje 
Romoje reiškiamas atsargus optimizmas ir 
laukiama pozityvių pasikeitimų, t. y. didesnės 
laisvės katalikų Bažnyčjai vykdyti savo 
misiją . . . Nustatyta, kad jėzuitai Lenkijoje 
naudojasi palyginti didele laisve ir vykdo 

vaisingą apaštalavimą. Vyriausybė kunigams 
dėl sakomų pamokslų sunkumų nedaranti, 
dvasiškiai galį kritikuoti neteisingus 
įstatymus, galima liudyti teisybę ir net 
kritikuoti įstaigų veiksmus. Jėzuitų ordino 
vadovybė konstatuoja, kad Lenkijos 
konstitucija nedaranti skirtumų tarp tikinčiųjų 
ar netikinčiųjų. Viešose mokyklose esą 
uždrausta agituoti už katalikybę, bet taipgi 
uždrausta propaganda ir už ateizmą.

Pernai Lenkijoje buvo 3,097 klierikai, tarp 
jų 551 naujai seminarijon įstojusių. Buvo 390 
vienuolių naujokų, pastarųjų tarpe vėl 40 
jėzuitų. Ordino vyresnybės pranešimu, jėzuitų 
ordinas Lenkijoje turi 564 narius; jie 
vadovauja filosofijos fakultetui Krokuvoje ir 
teologijos fakultetui Varšuvoje.

Nejučiomis prisimenam skirtingą padėtį 
Lietuvoje. Nors tas pats komunizmas ten ir 
čia, bet Lietuvoje ir tamsu ir juoda. (Draugas, 
1972.II.9). Panašiai rašoma Drauge (72.IV.20) 
ir kitame straipsny — Lenkijoje „šaltasis 
karas“ pasibaigė.
Lenkijoje „šaltasis karas“ pasibaigė.

Vėl kitame Draugo numeryje (72.IV.15) 
rašoma: „Komunistų valdomos Rytų
Vokietijos katalikų švento Benono vardo 
knygų leidykla Leipcige paskelbė naują šių 
metų leidyklos išleistų veikalų katalogą. 
Sąraše paskelbti 35 nauji veikalai iš įvairių 
religinio gyvenimo sričių. Jų tarpe leidykla 
šiemet išleido nemaža medžiagos pamokslams, 
teologinių ir biblinių studijų, knygų 
sielovados bei religinio mokymo bei 
auklėjimo klausimais, religinės poezijos bei 
beletristikos rinkinių. Didelio pasisekimo 
susilaukė naujai atspausdintas Gerhard Kroll 
parašytas veikalas Kristaus pėdsakais, kuris 
pateikia platų Jėzaus gyvenimo aprašymą 
pagal Sv. Rašto, senovės istorikų ir Palestinos 
lankytojų originalius bei dokumentuotus 
pranešimus.

Gal okupantai pasakys, kiek jie leido 
Lietuvos katalikams išspausdinti religinio 
turinio knygų, religinės poezijos ar 
beletristikos rinkinių?“

Nejučiomis prisimenam ir mūsų spaudoje 
straipsnius apie komunizmą (Maceinos ir 
kitų). Nors komunizmas (kaip ideologija), anot 
Draugo, tas pats, bet koks skirtumas 
praktiniame gyvenime — Lenkijoje bei Rytų 
Vokietijoje ir Lietuvoje! Nuo ko tas priklauso? 
Ar ne nuo to, kad Lietuvoje viešpatauja 
rusiškai - azijatiškas komunizmas, kad jį vykdo 
rusai? Tai gal tada ne tiek pats komunizmas, 
kaipo toks, yra visų negerovių priežastis, o jo 
vykdytojas? (Plačiau žr. „Nuo ko gi bėgome“, 
Akiračiai, 1971, Nr. 8).

ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS

Praėjusią vasarą su tėvais ir sesute važiavau 
į Lietuvą. Mes aplankėme Vilnių, Kauną, 
Druskininkus ir Trakus. Įspūdis buvo didelis 
ir netikėjau savo akimis, kad matau savo tėvų 
gimtąjį kraštą, apie kurį tiek daug esu 
girdėjusi. Ir tikrai, Lietuva yra labai, labai 
graži — kaip mūsų tėvai visada mums 
pasakojo.

Mačiau Gedjmino pilį ir užlipau į Gedimino 
kalną. Trakai pasiliko mano mintyse. Trakų 
ežerai yra labai gražūs. Jų spalva yra tokia 
keista, nematytas žalumas.

Man labai gerą įspūdį padarė Kauno 
katedra. Aš niekad nesu mačiusi tokios didelės 
gražios bažnyčios. Man tikrai buvo labai, 
labai gražu.

Bet už vis labiausiai buvau sujaudinta, kai 
nuvažiavau į tėvelio tėviškę ir aplankiau 
senelio kapą. Man buvo taip gražu, ir mane 
taip sujaudino, kad aš nei negaliu išaiškinti 
savo jausmų.

Dabar, kada kalbu ar galvoju apie Lietuvą, 

jaučiu Ją arti savęs taip mielą ir taip tikrą.

Rasa Žemaitytė

(Iš Detroito Karaliaus Mindaugo moksleivių 
ateitininkų kuopos laikraštėlio — Jaunystės 
Šauklys,1972, Nr. 2)
ANGLAS MOKYS LIETUVIŲ KALBOS

„Jaunimui pageidaujant, Lietuvių namuose 
(Londone) pradedamos lietuvių kalbos 
pamokos vyresniam kaip 15 m. amžiaus 
jaunimui. Pamokos vyks kartą į savaitę (po 2 
valandas) šiokiadieniais (vakarais) ar 

DOMAS VELIČKA
1906.IX.5 - 1972.111.18.

SUBSTANCIJOS IR STILIAUS ŽMOGUS

Daugeliu atžvilgių Domas Velička buvo neeilinis pedagogas. Su Į 
tuo sutiks kiekvienas, kas tik yra turėjęs laimės pabūti jo mokiniu 
Čikagos Aukštesniojoje lituanistikos mokykloje ar jo studentu I 
Pedagoginiame lituanistikos institute. Veličkos vaizduotėje bei rankose 
lituanistika — ta sausoji, ta nepraktiškoji — nuostabiu būdu tapdavo I 
beveik kažkuo kitu. Sausumą nugalėdavo Veličkos aštri uūslė 
dramatiškajam momentui, poetiškajam niuansui, retoriniam mostui. I 
Savo dėstomuose dalykuose — lietuvių kalboje ir literatūroje — jis 
nuolatos atrasdavo keistą gėlę, nekasdienišką jausmą, egzotišką 
melodiją. Iš šių atradimų kartais išaugdavo stilingos, ryškaus I 
charakterio kultūrinės šventės, kuriose minimasis objektas — ar tai I 
būtų Mažvydas, ar Daukša, ar Donelaitis — rasdavosi pristatomas visai 
neįprastoje šviesoje. Šie minėjimai, kuriais Pedagoginis lituanistikos 
institutas įsigijo platesnį vardą, pareikalaudavo nepaprastai daug 
triūso. Tačiau Domas Velička į jų ruošimą ir išpildymą sugebėdavo I 
įtraukti daugelį studentų, kurie savo darbą baigdavo žymiai didesniu 
entuziazmu, negu pradėdavo. Juos sužavėdavo Veličkos išradingumas I 
ir tai, ką galima beveik pavadinti žaismingumu. Nuostabu, kaip jo 
asmenybėje šis polinkis į estetinę ekspresiją jungdavosi su 
nesvyruojančiu disciplinos bei rimties reikalavimu iš savęs ir kitų. 
Niekada Velička neaukodavo saiko, bet tuo pačiu niekada 
nesitenkindavo išlikti konvencionalumo ribose. |i

Taip, virš visa ko, tai būta nekonvencionalios asmenybės. Toli I 
gražu nebuvo jis radikalas, taip pat neturėjo tikslo ką nors šokiruoti. Į 
Tačiau visur ir visada siekdavo priešintis tam, kas tik jam atrodė Į 
banalu, nuvalkiota, atkiština, trafaretiška. Šį negęstantį jo norą— I, 
pralaužti kasdienybę ir rutiną — stipriai pajausdavo jo mokiniai ir ft 
kolegos; šia savybe jis juos prie savęs pririšdavo.

Kita švytinti savybė buvo jo didžiulis pasiaukojimas, visos širdies ir ft 
sielos atidavimas lituanistinio švietimo, o ypačiai jo įsteigto ir 
vadovaujamo Pedagoginio instituto, labui. Nėra žodžių, kuriais būtų ft 
galima perdėti jo reikšmę šioje srityje. Nei sumanumo, nei energin- I 
gurno, nei kantrybės atžvilgiu Velička neturėjo sau lygaus. Jo ne- I1 
suardomas pasišventimas jį darė nepakeičiamu; jo mirtis ta prasme ft 
yra iššūkis visiems, kuriuos jis inspiravo ir praturtino.

Netik savo paskaitomis, netik savo suruoštomis literatūros aka- Ii 
demijomis, netik instituto organizavimu bei vedimo Velička pra
turtino lietuviškojo švietimo barus, bet taip pat ir savo stambiu K 
prisidėjimu prie pedagoginės ir mokslinės literatūros. Yra parašęs Į> 
keletą plačiai vartojamų kalbos ir literatūros vadovėlių, sukūręs eilę ii 
akivaizdinių mokslo priemonių, suredagavęs virš 20 Pedagoginio |1 
instituto leidinių. Vienas iš pačių naudingiausių jo veikalų yra 
Bendrinės lietuvių kalbos kursas (1963); jei šis trumpas ir aiškus ft 
sintaksės vadovas atsidurtų kiekvieno mūsų laikraštininko rankose, tai |s 
išeivijos spaudos kalba — kartais nusmunkanti iki pasibaisėtino i 
lygio — tuoj gerokai susitvarkytų. | I

Velička labai mėgo Mažvydą, Daukšą, Daukantą, apie juos daug I ? 
kalbėdavo ir rašė. Savo ištverme, savo atisdėjimu dalykams,, kurie į 
neturi išviršinio blizgesio, kuriuos bedirbdamas dažnai esi vienas, bet B 
be kurių jokia tauta negali ilgai išlikti gyva, — šiuo savo ?
užsiangažavimu Velička įsigijo nenurungiamą teisę ir į išeivijos 
Mažvydo, ir į išeivijos Daukšos, ir į išeivijos Daukanto titulą. Gaila, 
jog visa tai vis labiau suprasti ir įvertinti pradėsime tik po jo mirties.

Mykolas Drunga 4

savaitgaliais, priklausomai nuo dauguir. I 
klausytojų pageidavimo. Mokytoju J 
pakviestas Rufus Price, praeitais metais baigi 
lietuvių kalbos studijas Vilniaus universitel 
Atsiradus pakankamam skaičiui klausyto 
numatoma prašyti Londono miesto valdyt, 
nuo rudens įvesti lietuvių kalbos pamoH 
vienoje miesto savivaldybės išlaikomi; 
vakarinių mokyklų“ (Draugas, 1972.IV.13).

Kadangi mūsų patriotai bijo savo jauniu 
leisti į Vilnių pastudijuoti lituanistikos, d 
reikia ieškoti amerikiečių, kurie sutiktų vykti 
Vilnių pasimokyti, kad paskui galėt, 
pamokyti mūsų vaikus čia Amerikoje.
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ISTORIJA

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATIJA — IV

UŽ TAUTINI APSISPRENDIMĄ
Straipsnius apie 1893 - 1904 metų Lietuvos 

įocialdemokratiją pradėjome klausimu, kodėl 
apie tą partiją verta pakalbėt. Vėliau 
prisiminę s. d. žydus ir lenkus ir apibūdinę 
LSDP raidą, dabar stabtelsim ties tautiniu 
klausimu. Sis paskutinis straipsnis buvo 
įkaitytas 1971 metų Lituanistikos instituto 
suvažiavime Čikagoje. Šaltiniai nurodomi š. 
m. Slavic Review žurnale.

Lietuvos Socialdemokratų Partijos (LSDP) 
vadovybės pagrindiniai tikslai buvo du: 
darbininkijos klasinės sąmonės ugdymas ir 
Lietuvos tautinio renesanso vystymas. Nors tie 
du tikslai sudarė Lietuvos socialdemokratijos 
veiklos esmę, ilgainiui partijos nusistatymas 
tautiniu klausimu nusvėrė jos įnašą 
darbininkijos labui. Partijos leidiniuose, 
konferecijose ir suvažiavimuose Lietuvos 
ateities klausimas buvo gaubiamas tokiomis 
tevokomis kaip nepriklausomybė, 
federalizmas, autonomija ir separatizmas. 
LSDP separatizmas visų pirma reiškė 
kratymąsi Rusijos globos; tačiau, jis taip pat 
reiškė ir aiškiai lietuviško identiteto 
formavimą lenkų atžvilgiu.

SKYRYBŲ PRIEŽASTYS

I Nors vadovaujantys socialdemokratai 
Biekad nėra išsamiai pamatavę Lietuvos 
nepriklausomybės reikalavimo priežasčių, 
ypač marksistiškai, yra visgi galima nurodyti 
kelis motyvus. Lietuviams, kaip lenkams ir 
kitiems. tautiniafris vienetams, caro režimas 
Buvo svetima ir slegianti tikrovė, kurios 
nepopuliarumą didino rusifikacijos politika. 
Caro valdžia ir politika kėlė neapykantą 
Rusijai. Ta valdžia ir politika dargi vertė 
daugelį abejoti, ar didžiarusių nacionalizmas 
demokratinėj ateities Rusijoj bus bent kiek 
tnlerantingesnis tautinių mažumų atžvilgiu 
negu nacionalizmas carų imperijoj.

Socialistinė literatūra Lietuvoj, kaip ir kitur, 
buvo turtinga užuominų apie Rusiją, kaip 
atsilikus; kraštą, kaip pažangos atabdį. Šis 
tariamas atsilikimas lietė bendrą Rusijos ūkinį 
Žsivystymą, o taip pat ir jos revoliucinio 
sąjūdžio plėtotę. LSDP teigė, kad Rusijos 
revoliucinį sąjūdį reikalinga remti, bet juo 
pasitikėti negalima. Bendrai, šis Rusijos 
socialinio ir politinio atsilikimo teigimas 
Sėtuvių socialdemokratijai teikė vakarietišką 
kptį.
: Yra pagrindo sakyti, kad LSDP savo 
leparatizmą bandė pamatuoti ir ideologiškai, 
liškinimas buvo toks. Darbininkų sąjūdis yra 
Brptautiškas, nes jo galutiniai siekiai yra 
rienodi visam pasauly. Kiekviena tauta, 
ačiau, turi savų ypatybių, kurias proletariatas 
rertina ir prie kurių jis taikosi. Kovodamas 
iries bet kokią priespaudą, proletariatas 
tovoja ir prieš tautinę priespaudą. O tokią 
Įriespaudą kenčia Lietuva. Jos darbininkai 
tenčia ne tik kaip darbininkai, bet dargi kaip 
letuviai. Kadangi LSDP kovoja už visų 
Juonių laisvę, ji kovoja ir už lietuvių tautinę 
aisvę. O tokią tautinę laisvę atneš 
lemokratinės Lietuvos respublikos įsteigimas.
Pagaliau, noras būti nepriklausomiems nuo 

lusijos buvo dalinai ir praeities įtaka, kurią 
fiprino Lenkų socialistų partijos 
iacionalizmas. Ankstyvesnis Lietuvos 
[yvavimas nepriklausoma valstybe, sąjunga su 
Lenkija, ir lenkų - lietuvių sukilimai prieš 
Įisus 19 - tam šimtmety turėjo savo 
įlotyvacinę vietą ir svarbą. Sunku tik 
Sustatyti, kiek visa tai įtaigavo LSDP kūrėjų 
tolitiką.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

LSDP nusistatymas tautiniu klausimu 
andąsi trijuose pagrindiniuose 
okumentuose; tai 1895 m. konferencijos 

paruoštas programos projektas ir dvi 
programos versijos, priimtos 1896 ir 1897 
metų suvažiavimuose. Pirmasis dokumentas, t. 
y., 1895 m. konferencijos projektas, kurio 
autorium buvo A. Domaševičius, nėra 
surastas. Yra tačiau žinoma, kad jis beveik 
sutapo su programa, priimta 1896 m. 
suvažiavime. Tame suvažiavime priimtas 
punktas Lietuvos ateities klausimu buvo 
formuluotas šitaip: „Savistovi demokratiška 
respublika, susidedanti iš Lietuvos, Lenkijos 
ir kitų šalių, paremta ant liuosos federacijos.“ 
Iš kitų programos vietų matyt, kad numatoma 
federacija apimtų Lietuvą, Lenkiją, Latviją, 
Baltgudiją ir Ukrainą. Trumpai, tai federacija 
be Rusijos. Partijos steigėjai nebuvo tuo 
reikalu vienos nuomonės. Kai kurie, įskaitant 
F. Dzieržynskį, tenorėjo autonomijos tokiai 
Lietuvai, kuri liktų Rusijos imperijos dalis. 
Tačiau suvažiavimo dauguma, įskaitant tris 
dalyvavusius liberalus - varpininkus, pasisakė 
už federaciją, kuri atmetė Rusiją kaip vieną 
sudėtinių dalių.

LSDP antrasis suvažiavimas, įvykęs 1897 
m., partijos programą pakeitė vienu svarbiu 
atžvilgiu. Rusijos, kaip galimo federacijos 
nario, jis jau nebeatmetė. 1896 - 1897 metais 
prasidėję plačios apimties streikai Rusijos 
miestuose (į ką buvo žiūrima, kaip j ten 
besivystančio revoliucinio sąjūdžio 
stiprėjimą), ir nuolaidos partijos 
„internacionalistams“ tur būt buvo 
pagrindinės programos performulavimo 
priežastys. Tačiau būtina pabrėžti, jog iki 
1905 m. partijos vadovų dauguma, įskaitant 
keletą vėliau tapusių komunistais, daugiau ar 
mažiau laikėsi originalaus 1896 m. 
nusistatymo.
To meto LSDP vadovams tautinio klausimo 
išsprendimas atrodė, nors ir neaiškiai, kaip 
dviejų etapų eiga: nepriklausomybės nuo 
Rusijos laimėjimas, o po to — federacinės 
valstybės sukūrimas. Šitokia eigos samprata 
kilo iš partijos pareiškimuose ir vadovų 
raštuose randamos pažiūros, jog 
savanoriška federacija reiškia 

ankstesnę federacijos narių nepriklausomybę. 
Viena tačiau aišku: nepriklausomybė nebuvo 
galutinis tikslas. Anot A. įMoravskio, vietinės 
revoliucinės pajėgos nebuvo pakankamos 
visiškai nepriklausomai ir atskirai Lietuvos 
valstybei siekti. Partijos spaudiniai, deja, 
neturėjo nieko pasakyti nei apie pereinamojo 
nepriklausomybės laikotarpio ilgumą, nei apie 
federacijos steigimo procedūrą.

FEDERACINĖS VALSTYBĖS SUDĖTIS

Galutinis tikslas tad — federacinės 
respublikos įsteigimas. Nors pati federalizmo 
mintis buvo populiari, tokios valstybės narių 
klausimas buvo problematiškas. Iš pradžių 
galimi nariai buvo Lietuva, Latvija, Lenkija, 
Baltgudija ir Ukraina — bet ne Rusija. 
Atrodo, jog šitoks projektas siekė atstatyti 
anksčiau gyvavusią Lenkijos - Lietuvos 
valstybę, nors ir kitokiais pagrindais. 
(Latvijos įjungimas gali būti aiškinamas 
giminystės Lietuvai pagrindu.) Vėliau LSDP 
valstybės sudėties klausimo nebekonkretino, 
nors pats federalizmas, kaip Lietuvos ryšių su 
kaimyniniais kraštais forma, išliko partijos 
siekiu.

Nuolaida partijos „internacionalistams“ ir 
Rusijos revoliucinio proceso sustiprėjimas, 
kaip galimos priežastys valstybės sudėties 
klausimui nuakcentuoti, buvo minėti ankščiau. 
Dvi kitos priežastys vertos dėmesio. Pirma, 
federacinės valstybės sudėties klausimo 
vengimas galėjo būtų ir stoka susidomėjimo iš 
kaimynų pusės. Atrodo, kad federacinės 
valstybės mintis nesulaukė norimo atgarsio 
latvių, baltgudžių ir ukrainiečių 

socialdemokratų tarpe. Antra, vengimas 
spręsti narystės klausimą slėpė taipgi 
didėjančią trintį tarp lenkų ir lietuvių. Atrodo, 
jog abiejų tautų nacionalizmas turėjo 
nesuderinamų savybių. Tautinė lietuvių 
inteligentija, įskaitant socialistus, dalyvavo 
tautos kūrimo darbe. O naujosios Lenkijos 
formuotojai, pratę žiūrėti į Lietuvą kaip į 
Lenkijos sritį, nenorėjo tų lietuvių pastangų 
pripažinti — bent taip lietuviai tada galvojo. 
1894 - 1896 m. kai kurie lietuviai dar manė, 
kad sąjunga su Lenkija, lygaus su lygiu 
pagrindu, yra galima. Bet kai optimizmas ėmė 
mažėti, LSDP valstybės sudėties klausimą 
atidėjo ateičiai.

LSDP separatizmo svarbą tenka vertinti 
dviejų veiklos skalių pagalba: revoliucinės ir 
tautinės. Revoliucinės veiklos skalėj 
separatizmas buvo skaldantis veiksnys. 
Priešingai žydų Bundui, LSDP niekad neįstojo 
Rusų socialdemokratų darbininkų partijon. 
Toliau, apie Antrąjį internacionalą telkęsi 
socialistų sluogsniai kreivai žiūrėjo į LSDP 
tautinius polinkius. Nors pati LSDP Antrojo 
internacionalo nutarimus laikė sau 
privalomais, ton organizacijon ji buvo priimta 
tik 1923 m., kada partinė veikla klostėsi jau 
visiškai kitokiam kontekste. Pagaliau,

„LA DOLCE 
SATIRA" 
RITASI PER
KAIMĄ

Kartą Kaune iš poeto K. Binkio ir 
režisieriaus B. Dauguviečio diskusijų 
paaiškėjo kančios dramaturgo, užbaigusio 
rašyti dramą, bet nerandančio jai tinkamo 
pavadinimo.

„Pavadinimo negalima sugalvoti“, kalbėjo 
Binkis, — „ar iš anksto pakrikštyti kaip dar 
negimusį kūdikį. Pavadinimas turi išsiveržti iš 
dramos gilumos, tada jis ilgai skamba teatre ir 
žmonių širdyse.“

„Antras Kaimas“ — ne knyga. Pavadinimas 
nėra nei tautinė reklama, nei sodiečio ištiestos 
rankos, nei „Second City“ plagiatas, bet 
humoro, satyros, miniatiūrinių „balabuškų“ 
atlikėjų veidas. Miesčioniška „kultūra“ yra 
sprendžiama liaudišku - iš savęs mokyklos - 
principu: paprastumas, nesigalynėjant
profesionalų aktorių sankryžoje. Iš čia kyla 
savotiškas antrakaimiečių, lyg dievdirbių, 
originalumas: laisva, neišmodeliuota
improvizacija, nepriklausoma nuo išankstinių 
taisyklių apsaugoja juos nuo dirbtinumo.

Šiais metais vaidintojų grupė buvo 
patraukli, nors, taip sakant, apgraibomis, bet 
labai skirtingais tipo charakteriais, susivokią 
humoro ir satyros raizgynuose. Romas 
Stakauskas — širdies lyrikas, Rimas Cinką — 
šalta ironija, Vytas Marčiukaitis — bukas 
gudragalvis, Eglė Juodvalkytė — nekalta 
dorybė, Jūratė Jakštytė — sirpstanti vynuogių 
kekė, Irena Rušėnaitė — suglumusi moralistė. 
Tipų margumynas, gal būt, yra svarbiausias 
antrakaimiečių bruožas, galįs vaizdingai, 
komiškai juokingai perduoti autoriaus 
sufleruojantį tekstą.

Žiūrovas kiekvienais metais laukia iš „Antro 
Kaimo“ humoro ir satyros naujienų. O tai 
nelengvas dalykas. Verkti lengviau, negu 
juoktis. Juokas visada slepia kaž ką neaiškaus, 
įtartino. Nekaltai juoktis reikia būti kūdikiu, 
suaugę, kaip paprastai, nekaltybes praranda. 
Kai moters akyse sužiba ašaros, ji — įdomi, 
kelia užuojautos, o kai ji juokiasi — 
gundytoja. Jei vyras traukia skepetėlę iš 

separatistinė politika buvo nuolatinės vidinės 
trinties priežastis. Pav., Stanislovo 
Trusevičiaus (Trusiewiz) Lietuvos darbininkų 
sąjungos įsteigimas 1896 metais, kas dar 
labiau suskaldė vietinę socialdemokratiją, 
buvo dalinai iššauktas LSDP tautinės 
išvaizdos. 1899 - 1900 metais Trusevičius ir 
Dzieržynski, kuris taip pat apleido 
LSDP eiles, susidėjo su Rosa Luxemburg ir 
įsteigė Lenkijos karalystės ir Lietuvos 
socialdemokratiją.

Tautinės veiklos skalėj separatizmas buvo 
teigiamas reiškinys. Po 1918 metų 
Lietuvos nepriklausomybės pradmės klausi
mas virto dėmesio ir ginčo objektu. Jis buvo 
svarstomas daugiau negu priešnepriklausomy- 
biniais laikais. Iki 1894 metų Lietu
vos nepriklausomybė nebuvo Lietuvos 
tik „tuščia svajonė“. Neskaitant pavienių 
pasisakymų, LSDP sprendimas nutraukt 
organinius ryšius su Rusija, ar bent 
pagrindinai pakeisti Lietuvos - Rusijos 
jungties pagrindus, buvo pirmas tos rūšies 
sprendimas, kilęs iš lietuviško politinio 
sąjūdžio. Rodęs socialdemokratų vadovybės 
pranašumą, šis programinis punktas ėmė 
politinti esmiškai kultūrinį Lietuvos tautinio 
prisikėlimo pobūdį.

Leonas Sabaliūnas

švarko ir uždengia akis, tada jis — lepšis, 
silpnabūdis, o jei juokiasi —storžievis. Taigi 
juokas ne visur vienodai atsispindi 
literatūroje, teatre, visuomenėje. Juokas dėl 
juoko. Juokas dėl pasityčiojimo.

Algirdas T. Antanaitis, literatūros kritikas, 
teatro atžvilgiu realistas, senamadis, atėjo 
prieš tris metus į „Antrą Kaimą“. Darbštus 
vyras pakėlė antrakaimiečius vėl ant kojų ir, 
būdamas demokratinės dvasios, sugebėjo 
suprasti liaudies artistų ambicijas ir tikslą.

Pirmais metais repertuaras apėmė daugiau 
„juoko dėl juoko“, švelniai, atsargiai 
paliesdamas, iš lietuvių kultūros gyvenimo 
nuotrupų satyras. Literatūros kritikas gauna 
pirmą kartą pylos. Iš Draugo recenzento St. 
Meringio pasipila pykčio protrūkiai: „ar ne 
per brangi mums nūn lietuvių kalba, kad ją 
niekais švaistytumėm, niekaniekiais 
besidžiaugdami?“ — Aišku, teatralinė
hiperbolė, tačiau jos lašai pakliuvo j 
antrakaimiečių kūną ir išsiliejo apščiai satyros 
gabalais, kurie buvo parašyti A. Gustaičio, Al. 
Landsbergio, V. Alanto ir daugelio mums 
žinomų autorių ir kartu nežinomų kaip Al. 
Antanaitis ir R. Cinką.

Surasti išraiškos formą sudėtingai satyrai 
reikia truputį turėti lakios vaizduotės, kad ji 
įsikūnytų ne pasityčiojimo, bet komiškoje 
gamoje. Imkime, pavyzdžiui, „Milžinų 
šešėliai“ satyrą, kuri slepia savyje juoką pro 
ašaras, o nesuradus jai teatralinės formos, pati 
medžiaga skydo, kai kurios frazės pakibo ore 
ir reikėjo gerai įtempti akis ir ausis, kad 
suprastum ir pajustum, kurias visuomenės 
žalingas ambicijas drasko satyrinis vėjas. Tuo 
tarpu „Paskutinis posėdis“ skambėjo aiškiai, 
satyriškai ir istoriškai skardeno kaip šakelė į 
langus. Trumpai tariant,, „Antras Kaimas“ 
linksmina publiką ir ateinančiais metais 
norėtumėm pamatyti programą su keturiais 
paukščiukais.

B. Ch.

972 m. balandžio mėn. 15

15



Eugenijaus Mindaugo Budrio meno darbų 
paroda čikagiškėje Čiurlionio galerijoje buvo 
atidaryta balandžio 28 ir tęsėsi iki gegužės 7 - 
dienos. Jis yra gimęs Marijampolėje 1925 
metais, bet jau nuo pat Antrojo Pasaulinio 
karo pabaigos gyvena Švedijoje, kur šiandien 
meno pasaulyje jo vardas jau gana plačiai 
žinomas.

Svečiai iš Švedijos, o dargi menininkai, 
lietuviškoje Čikagoje nėra eilinis reiškinys, 

• tad, užkalbindami parodos proga čia su žmona 
' ibesiviešinti dailininkų pirmiausia ir 

užklausėme:
Kaip atsidūrėte Švedijoje ir ten įsikūrėte?

Vokiečiai mane, kartu su kitais, Tauragėje 
pagavo 1944 metų liepos mėnesį ir išvežė 
darbams į Vokietiją. Porą mėnesių ten 
dirbome atkasinėdami subombarduotų 
fabrikų griuvėsius ar miškuose maskuodami 
lėktuvus ir kitokius kariškus pabūklus. Spalių 
mėnesį buvau išvežtas į Norvegiją aerodromų 
statybai. Po dviejų savaičių iš ten su draugu 
pabėgome į Švediją.

Iš pradžių švedai internavo, bet, pamatę jog 
neesame kariškiai, po mėnesio paleido. 
Atsidūriau vidurinėje Švedijoje. Dirbau 
miškuose, vėliau — pas ūkininkus buvau 
sodininku. . . Visą laiką norėjau studijuoti. 
Karui pasibaigus, 1945 metų rudenį 
nuvažiavau į Stokholmą. Pirmiausiai pradėjau 
meno mokytis pas garsųjį Švedijos dailininką, 
Henri Matisse mokinį Lsaac’ą Grunevvald’ą, 
kuris mane savo studijon priėmė, 
nereikalaudamas jokio atlyginimo. Tai buvo 
avangardistas menininkas, kovojęs prieš 
tenykštę meno akademiją ir iš viso 
„akademizmą“. 1946 metų rudenį 
Grunewaldui žuvus lėktuvo avarijoje, tęsiau 
tapybos studijas pas kitus jo pasekėjus 
dailininkus, o paišybą studijavau Karališkoje 
Švedijos meno akademijoje. (Su dėkingumu 
turiu priminti, kad studijuojant mane stipriai 
parėmė BALF’as). 1950 metais studijas 
baigiau.

įsikūriau šiaurinėje Švedijoje, netoli 
Norvegijos, kur gyvenau bent septynerius 
metus, tapydamas egzotišką šiaurinę gamtą. 
Bandžiau pragyventi vien iš tapybos, nors 
kartais tekdavo ir iš kitur po truputį 
prisidurti. . . Nusibodus vien landšaftą tapyti, 
grįžau į Stokholmą, kur porą metų gilinausi 
toje pačioje akademijoje. Tada susipažinau su 
savo žmona (irgi dailininke) ir vedžiau. . . 
Išvažiavom metams į Italiją. Oficialių 
mokyklų čia nelankėme, bet studijas gilinome 
apvaikščiodami daugelį muziejų ir meno 
galerijų. . . Grįžę Švedijos persikraustėme į 
Gotlando salą. Baltijos jūroje. Nusipirkome 
buvusio ūkio centrą, kuriame bent trisdešimt 
metų niekas negyveno. Gavę valstybinę 
paskolą, ten apsitvarkėme, susiremontavome 
ir dabar ten gyvenam jau virš dvylikos 
metų. . . Ir vėl: bandome pragyventi vien iš 
savo meno darbų, bet, norint geriau galą su 
galu suvesti, tenka ir kitaip pelnytis. Taigi aš 
pats dėstau vakarais tapybą vietiniame 
suaugusiųjų universitete, o žmona irgi duoda 
paišybos pamokas. . .

Kaip Švedija svetimšalius traktuoja? Žinau, 
kad daugelis čionykščių naujųjų ateivių su 
karteliu tebeprisimena tuoj po karo švedų 
sovietams sugrąžintus pabėgėlius. . .

Kalbant apie pabaltiečius karo pabėgėlius 
Švedijoje, kaip žinote, daugiausia estų: apie 
24,000. Yra dar apie 5,000 latvių, o lietuvių gal 
nedaugiau kaip 60. Kadangi estai yra guvūs, 
darbštūs, kultūringi, turi gerą vardą, tai ir mus 
visus, pagal juos, gerai traktuoja. Tuoj po karo 
atgal sovietams buvo sugrąžinti 7 estai, 8 
lietuviai ir apie pusantro šimto latvių. Jie į 
Švediją atbėgo jau Vokietijai kapituliavus 
kartu su maždaug trimis tūkstančiais vokiečių, 
kuriuos irgi rusams grąžino, nes to jie labai 
griežtai reikalavo. Visuomenės opinija tada 
buvo pasidalinusi maždaug pusiau tarp tų, 
kurie buvo už sugrąžinimą, ir tų, kurie buvo 
tam priešingi. Prieš kapituliaciją atbėgusiems,

POKALBIS SU MINDAUGU BUDRIU

PAVEIKSLAI LYG SPALVINGA ILIUMINACIJA
iš tikrųjdų, joks pavojus niekada negrėsė, 
nors, įvykių įbauginti, tie, kurie turėjo 
galimybės iš Švedijos išvažiuoti į Ameriką ar 
kitur, tada tąja galimybe naudojosi . . .

Dabartiniu metu, kalbant apie svetimšalių 
traktavimą, reikėtų juos skirti į dvi 
kategorijas. Senieji atbėgėliai, Švedijoje 
atsidūrę dar karo metu, kaip mes, yra gana 
gerai toleruojami. Tada Švedijai reikėjo daug 
darbininkų, o taipgi ir profesionalų: 
inžinierių, mechanikų, gydytojų. Visi, turėję 
tokias specialybes, lengvai gavo gerus darbus. 
Šiandien dauguma jų yra įsikūrę neblogiau 
(dažnai netgi geriau) už vietinius. Dabartiniu 
metu darbų trūksta, o svetimšalių darbininkų 
vis dar gana nemažai privažiuoja. Ypač iš 
pietinių Europos valstybių: graikų, italų, 
turkų. . . Jiems įsikūrimo sąlygos yra jau tikrai 
sunkios. . .

Koks yra naujųjų ateivių organizacinis 
stovis, tautinis susipratimas? Ar nesijaučia 
sovietinio spaudimo pabėgėlių atžvilgiu?

Estai, man rodos, yra gana gerai 
susiorganizavę: turi savo mokyklas, knygų 
leidyklas. . . Manau, kad mažesniu mastu tą 
patį daro ir latviai. Mūsų, lietuvių 
susigyvenimas yra daugiau šeimyninio 
pobūdžio, nors priklausome Švedijos Lietuvių 
Bendruomenei, kuri yra Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės dalis. Taipgi priklausome ir 
bendrinei pabaltiečių organizacijai. Didesnė 
lietuviška veikla neįmanoma netik dėl mažo 
skaičiaus, bet ir dėl didelio išsiblaškymo. 
Daugiau lietuvių gyvena didesniuose 
miestuose: Stokholme, Gottenburge,
Malmėj. . . Beveik visi Švedijoje gyvenantys 
pabaltiečiai turi švedų pilietybę, nes kitaip ir 
jų vaikai būtų traktuojami sovietų piliečiais, o 
to bijomasi. Vietiniai laikraščiai apie 
pabaltiečius labai mažai ką rašo. Ypač jei tai 
liečia politinius reikalus. Atrodo sąmoningai 
bijomasi didžiuosius kaimynus provokuoti. . .

Kalba nukrypsta į dailininkų organizacijas 
Švedijoje, tenykšti meninį judėjimą, apraiškas 
ar įtakas.

Švedų dailininkai yra susiorganizavę į vieną 
profesinę artelę. (Aš esu opozicijoj ir jai 
nepriklausau). į tą organizaciją labai lengvai 
visus priima, taigi dailininkų priviso labai 
daug. Socialistinė švedų valdžia, krašte 
įsitvirtinusi jau keturiasdešimt metų, tąją 
artelę yra sau pajungusi, tadgi jai priklausant 
ir pataikaujant galima greitai ir lengvai 
prasimušti. Kadangi socialistų partija pati 
viena šiandien nebesudaro daugumos, tai ji ir 
laikosi, galima sakyti, komunistų balsais. 
Nenuostabu, kad ir toji dailininkų artelė, savo 
dvasia, yra gerokai nuvažiavusi į kairę. Ir 
dailėje visa tai neretai atsispindi. Vyrauja, 
sakytum, amerikietiškų formų savotiškas 
„socialistinis realizmas“. Čia ir susidaro 
paradoksas. Švedijos dailininkai amerikiečių 
meną labai seka ir yra jo įtakojami, kada 
amerikiečių gyvenimo ir santvarkos forma 
jiems, kaip socialistams nėra priimtina. 
Dažnai jie, sakytum, sąmoningai ieško utėlių 
Amerikos kailyje, kad galėtų įrodyt 
socialistinio gyvenimo pranašumą prieš 
kapitalistinį. O menas yra gi gyvenimo išdava 
ar išraiška. . .

Gotlando saloje meninis gyvenimas yra 
ypatingai judrus ir gyvas. Vasaromis čia 
privažiuoja daug dailininkų. Ne tik švedų, bet 
ir norvegų, suomių ir kitų. Gotlandas turi 
pretenzijų būti pabaltiečių meno centru. Būna 
daug parodų, kurias lanko gausiai užplūdę 
turistai. Gotlandas vilioja savo geru klimatu. 
Visby miestas yra nuo seno žinomas Hanzos 
prekybos, o taipgi ir kultūros centras. 
Šiandien saloje gyvena apie 56,000 gyventojų, 
bet prieš kelis šimtus metų jų buvo tris kartus 
daugiau. Yra 96 bažnyčios, statytos tarp 9-to ir 
14-to šimtmečio, pilnos aukštos meninės vertės 

vitražų, skulptūrų, freskų ir žymių tuometinių 
dailininkų tapybos darbų. Čia yra ir vienas 
įdomiausių Švedijoje meno ir archeologijos 
muziejų. Taip, kad ir sąlygos dailininkui kurti 
čia yra geresnės negu bet kur kitur 
Švedijoje. . . Šiaip vidutinio Švedijos 
dailininko pragyvenimo standartas, palyginus 
jį su kitais profesionalais, yra gana žemas. . . 
Geriau gyvena oportunistai ir režimo 
šalininkai. Tenka prisidurti mokytojaujant. . .

Švedų talentas, manau, šiuo metu ryškiau 
klesti vaidybos menuose: yra tikrai gerų 
aktorių, režisorių, apie kuriuos, manau ir jūs 
pats esate girdėjęs. Dailėje čia rastum visus 
pasaulyje egzistavusius ar egzistuojančius 
„izmus“, nes švedai viską seka, viską 
kopijuoja. . . Geriausiai ir originaliausiai 
manau, bent dailėje reiškiasi liaudies meno 
pobūdžio „naivizmas“, pačių švedų folkloru 
paremtas ir stipriai prancūzo Henri Russeau 
įtakojamas. . .

Kadangi pokalbis vyksta Čiurlionio 
galerijoje, mus nuolat trukdo parodos 
lainkytojai, norėdami su dailininku 
pasisveikinti, paklausti apie kai kuriuos 
paveikslus, gal jų kainas. . . Dailininkui 
nuoširdžiai įsijungus į pašnekesius su 
lankytojais, vartau parodos brošiūrėlę, kurioje 
surašyti Švedijos meno kritikų atsiliepimai 
apie E. M. Budrio kūrybą:

„ . . . versmingas gaivalingumas
apibūdinamas protingai saikingu spalvų 
pajutimu . . .“(Arts Loisirs). „ . . .jo peizažai 
nutapyti su dideliu mokėjimu, tapybiškumu ir 
temperamentu. (Staemgnas tidning). 
„ . . . jaučiasi stipri jėgos įtampa“ 
(Konstrevy) . . . „Eugenijus Budrys mėgsta 
intensyvias spalvas, jo paveikslai yra lyg 
spalvinga iliuminacija. Jokio gylio, jokio 
judesio, jokių formų, tik spalvos. Bet kokios 
spalvos! . .“(Gotlaenningen) . . .

Ar jūsų tapybinė pasaulėžiūra irgi sutampa 
su jūsų vyro idėjomis, — užkalbinu ponią 
Budrienę, gana gerai angliškai kalbančią, 
kuklią ir simpatišką švedę.

Mano paveikslai yra gerokai skirtingi, 
daugiau realistiški. Aš tapau daugiausia 
vaikus, žvejus, žmones besikaitinančius 
paplūdymiuose. . . Ir peizažus, žinoma. Bet ir 
peizažuose mėgstu žmones. Mano darbų 
paroda buvo atidaryta Stokholme balandžio 
25, bet, deja, kada sugrįšime, ji jau bus 
pasibaigus. Taip, kad negalėsiu jos nė 
pamatyti. . .

Ar tenka susitikti su lietuviais dailininkais 
Europoje ir pamatyti jų darbus? Kokį įspūdį 
padarė Amerikos lietuvių dailės darbai?

Kada turėjau savo darbų parodą Paryžiuje, 
buvau susitikęs su Vytautu Kasiuliu, Žibuntu 
Mikšiu. . . Italijoje buvau suėjęs su 
dailininkėmis Pacevičiūte ir Pacevičiene. . . Jų 
darbų per maža teko matyti kad susidaryčiau 
įspūdį. Mano skoniui geriausiai praėjo ir 
didžiausią įspūdį padarė skulptoriaus Antano 
Mončio darbai. Visapusiškas medžiagos 
apvaldymas, tvirtas skulptūrinis
charakteris. . . Labai įdomi Prano Gailiaus 
grafika. . . Čia .Amerikoje susitikau tikrai daug 
dailininkų, bet jų darbų taip gi neteko 
matyti. . . Ročestery mačiau keletą dailininko 
A. Dargio darbų, kurie irgi padarė didelį 
įspūdį. . .

Gyvendamas taip arti gimtojo krašto gal 
turite geresnių progų ir tenykštį meninį 
judėjimą pasekti? . .

Progų ten turime turbūt nedaugiau, negu 
jūs čia Amerikoje. . . Gotlande kas trys metai 
yra organizuojama pabaltiečių meno paroda 
vadinama Ars Baltica. Jos kviečiami

dailininkai iš visų Baltijos jūrą supančię 
kraštų. Sovietinės Lietuvos dailininkai savo 
kraštą šioje parodoje visada atstovavo gausiai 
ir gana stipriais darbais. Jie buvo gerai švedą 
įvertinti. Man atrodo, kad jaunieji dabartiniai 
Lietuvos dailininkai ryškiai siekia 
savaimingumo, bet bendrąja prasme jiem: 
trūksta glaudesnio kontakto su vakrietiškuoju 
menu. Pastangos nuo vakariečių neatsilikti 
kartais padvelkia savotišku dirbtinumu. . .

Ars Baltica parodoje man teko 
atstovauti. . .Gotlandą. . .

Kaip lygintumėte savo gyvenimą Švedijoje
su čionykščiu lietuvių gyvenimu?

Savo gyvenimu Švedijoje negaliu skųstis 
Esu ir savo srityje įgijęs pripažinimą. Mani 
paveikslų yra įsigiję meno muziejai, esu gavę 
valstybinę stipendiją. . . Į JAV keltis turbū 
nenorėčiau. . . Atrodo, kad individualiste 
menininkui čia gyventi nebūtų lengva. 
Ekonominiai spaudimai Švedijoje žymia 
mažiau jaučiasi. Ir tokio socialinių ar kitokį 
grupių pasiskirstymo ir tarpusavio trynimo: 
ten nėra, nes gi Švedija yra jau nuo seni 
vienalytis kraštas. . . Iškilimo prasme ten dau 
svarbesnis yra priklausymas partijoms. . .

Ir Lietuva arčiau. . . Buvau laikina 
įsijungęs į švedų komercinį laivyną jūrinink 
ir turėjau progos aplankyti Estiją ir Latvija 
Rygoj ir Taline praleidau po keletą dienų.. 
Didelį įspūdį padarė estų santūrumas, nenorą 
išsiduoti turint bet kokių nepageidaujama 
įtakų. . . Norėčiau ir Lietuvą aplankyti. . . Ga 
kitais metais? . . Beje! Iš Gotlando telefonus 
Lietuva susisiekti nėra nei keblu, nei brangi 
Per penkias minutes sujungia su norim 
kalbėtis asmeniu. . .

Ar Švedijoje gyvendamas jaučiate ryšius 
kitų kraštų lietuviais išeiviais? Koki 
asmeniškos patirtys čia Amerikoje?

DrauįĮ
Prenumeruoju Aidus, Akiračius, 

lietuviams. . . Dabar užsisakiau ir 
kultūrinį priedą. Gaunu daug spaudos ir i 
sovietinės Lietuvos. . . Beje, ir Švedijoj 
platinamos turistinės brošiūros apie Amerik 
kartais lietuvius pamini. Pavyzdžiui Čikagoj 
tarp keturių rekomenduojamų aplankyt 
muziejų yra įrašytas ir Balzeko lietuvi 
kultūros muziejus. . .

Savo parodoje jau ir iki šiol sutikau dau 
senų pažįstamų, draugų, neskaitant giminu, 
kurių čia, taipgi turiu nemaža. . . Sutikau sav 
pradžios mokyklos mokytoją panelę Marij 
Sirutytę, gimnazijos mokytoją Aldon 
Dirmantaitę-Šimaitienę. . . Gaila, kad s 
parodomis čia dažniau apsilankyti tai 
brangiai kainuoja. Vien paveikslų siuntimas 
abu galus kainavo virš keturių šimtų. . . Tod( 
esu didžiai dėkingas savo parodos iniciatorii 
dr. Algiui Cepuliui (gyvenančiai 
Klevelande). . . Bendrai įspūdžių turiu labi 
daug, tik jie dar nėra tinkamai susigulėję. 
Tikiuosi, kad atsiras dar progų išsipasakoti..

ii--- (K

16


	1972-nr04-AKIRACIAI-0001
	1972-nr04-AKIRACIAI-0002
	1972-nr04-AKIRACIAI-0003
	1972-nr04-AKIRACIAI-0004
	1972-nr04-AKIRACIAI-0005
	1972-nr04-AKIRACIAI-0006
	1972-nr04-AKIRACIAI-0007
	1972-nr04-AKIRACIAI-0008
	1972-nr04-AKIRACIAI-0009
	1972-nr04-AKIRACIAI-0010
	1972-nr04-AKIRACIAI-0011
	1972-nr04-AKIRACIAI-0012
	1972-nr04-AKIRACIAI-0013
	1972-nr04-AKIRACIAI-0014
	1972-nr04-AKIRACIAI-0015
	1972-nr04-AKIRACIAI-0016

