
ANDRIEJUS DIMITRIJEVIČIUS ZACHAROVAS

SOVIETU A 1973: IŠSISĖMIMAS, APATIJA, CINIZMAS
Žinomas fizikas Zacharovas yra Rusijos 

opozicijos kalbėtojas. Be vyriausybės leidimo jis 
įsteigė „Komitetą žmogaus teisių apsaugai Sovietų 
Sąjungoje“, kuris užtaria persekiojamuosius ir 
kritikuoja valdžios išpuolius. 1968 m. viename 
memorandume Zacharovas pasiūlė įsteigti Pragos 
demokratišką socializmą Sovietų Sąjungoj. Kaip 
Stalino premijos laureatas ir Mokslų Akademijos 
narys, kurio tyrinėjimai žymiai padėjo Sovietų 
Sąjungai išvystyti atominę bombą, Zacharovas, 
kuris dabar 52 metų, iki šiol buvo saugus nuo 
persekiojimų. Tačiau neseniai jis buvo KGB 
tardomas ir įspėtas. Siame pasikalbėjime su švedų 
televizija, kuris buvo užrašytas juostoje, 
Zacharovas yra susirūpinęs savo šeimos likimu ir 
kritiškas partijos režimui ir jos funkcionierių 
sauvaliavimui. Jis reikalauja: atvirumo, spaudos 
laisvės ir demokratijos.

Klausimas: Kas yra socializmas?
Zacharovas: Pradžioje tikėjau jį suprantąs, bet 

vėliau pradėjau abejoti, ar jis nereiškia tik tuščius 
žodžius ir propagandą naudojamą vidaus ir 
užsienio politikoje.

Šioje valstybėj (Sovietų Sąjungoj) nevieną 
stebina neregėta ekonominės ir politinės galios 
koncentracija, nepaprastai aukštas
monopolizacijos laipsnis. Galima kalbėti —kaip ir 
Leninas po revoliucijos — apie valstybinį 
kapitalizmą, nes valstybė valdo visą ūkį.

turinyje
IŠEIVIJOS STUDENTAI VILNIAUS UNIVERSITETE

Praeitą vasarą septyniolika išeivijos studentą lankė 
lituanistinius kursus Vilniaus universitete. Šiame 
numeryje keturi iš jų savo įspūdžiais dalinasi su 
Akiračių skaitytojais. Ar verta ir kitiems šiais kursais 
susidomėti — atsakymą rasite reportaže ir dviejuose 
pasikalbėjimuose.

DIDELIS TEATRAS MAŽAME MIESTE

Neveltui sakoma, kad nėra Panevėžio teatro Panevėžy
je. Yra tenai Juozo Miltinio teatras, žinomas ir toli už 
Lietuvos ribų. Susipažinimui (arba pažinties atnaujini
mui) — pora žodžių apie J. Miltinį ir viena kita jo paties 
mintis apie teatro kritiką.

KEISTI DALYKAI LITUANUS ŽURNALE

Ką apie „Pilypus iš kanapių“ galvoja dr. A. Klimas?
Kodėl savo kultūrinį nuosmūkį skleidžiame angliškai?

IŠEIVIJOS-SPAUDOS APŽVALGA

LIETUVOS KRONIKA, SKILTYS

DRAUSMĖS SARGYBOJE. . .

O tai reiškia, kad socializmas neatneša nieko 
naujo. Jis yra tik labiausiai kraštutinė kapitalizmo 
išsivystymo forma, koks jau egzistuoja Amerikoje 
ir kituose vakarų kraštuose — tačiau pas mus daug 
aukštesniame monopolizacijos laipsnyje.

Tad nereikia stebėtis, kad mes — kokybiniu 
atžvilgiu — turime tas pačias problemas kaip ir 
kapitalistinis pasaulis: nusikaltimus ir alienaciją. 
Tik mūsų visuomenė yra kraštutinis atvejis, su 
didžiausia nelaisve, didžiausiu ideologiniu 
sustingimu ir, kas yra labiausiai pažymėtina, tai 
visuomenė su didžiausia pretenzija, kad ji pati 
geriausia, nors ji kaip tik tokia visiškai nėra.

Klausimas: Kokie yra Jūsų nuomone, sovietų 
santvarkos didžiausi trūkumai?

Zacharovas: Tikriausiai, stoka laisvės, valdymo 
sistemos tokia biurokratizacija, kad 
administravimas vyksta taip negirdėtai 
neracionaliai; kraštutinio klasės egoizmo apsėsta 
administracija, kuri siekia tik išlaikyti esamą 
sistemą, o lajai didelę vidaus netvarką pridengti 
tariamu šaunumu.

Apie tai jau esu rašęs ir tur būt visiems 
akyliems stebėtojams jau visiškai aišku, kad pas 
mus visa, kas socialiniai naudinga, labiau 
pasirodymui, labiau išorė negu tikrovė. Taip yra 
auklėjimo sistemoje, taip ir ligonių aprūpinime.

Žmonės iš vakarų dažnai sako: „Jūsų 
visuomenė turi daug trūkumų, bet vis dėlto jūs 
turite nemokamą aprūpinimą ligos atveju“. Iš 
tikrųjų ji nėra nei truputi „nemokamesnė“ negu 
daugelyje vakarų kraštuose, ji be to dažnai dar 
daug brangesnė — o beto, šio ligonių aprūpinimo 
vidutinis lygis yra labai žemas. Auklėjimo sistema 
žemo lygio, mokytojai yra apgailėtinoje padėtyje.

Klausimas: Ar manote, kad šiandieninėje 
sovietų visuomenėje yra socialinės klasės?

Zacharovas: Šiaip ar taip šiai visuomenei yra 
būdinga didelės lygybės stoka. To gal negalima 
vadinti klasių struktūra, nes ši visuomenė turi savo 
savybių.. .

Klausimas: Tačiau ji pažymėta nelygybės?
Zacharovas: Taip, nelygybės daugeliu

atžvilgiu. Pavyzdžiui, nelygybės tarp miesto ir 
kaimo gyventojų. Pavyždžiui, kolchozninkai, neturi 
pasų. Jie praktiškai pririšti prie savo gyvenvietės, 
savo kolchozo, kurį jie gali apleisti, tik, jeigu jų 
viršininkai jiems leidžia, kas, tiesą pasakius, 
dažniausia ir įvyksta.

Nelygybė vyrauja tarp įvairių krašto dalių, 
Maskva ir kiti didmiesčiai privilegijuoti 
aprūpinimu prekėmis, gyvenimo patogumais, 
kultūriniu gyvenimu ir taip toliau. Pasų sistema 
įamžina šį padalinimą, šią teritorinę nelygybę. 
Didžiausią skriaudą kenčia. . .

Klausimas: Andriejau Dimitrijevičiau, Jūs pats 
sakėte esąs privilegijuotas.

Zacharovas: Taip, ir dar esu, pagal mažiausio 
pasipriešinimo dėsnį. Anksčiau buvau super - 
privilegijuotas, kadangi dirbau karo industrijos 
viršūnėse, pagal sovietų sąlygas turėjau 
milžiniškas pajamas, premijas. . .

Klausimas: Kokias privilegijas turi partijos 
nariai Sovietų Sąjungoje?

Zacharovas: Jie turi dideles privilegijas ligonių 
aprūpinime. Be to, jie turi aiškių privilegijų per 
pažintis: darbovietėj ir (politinėj) karjeroj. Visos 
vadovaujančios vietos, pav. fabriko direktoriaus 
arba vyriausiojo inžinieriaus, pasiekiamos tik 
partijos nariams. Išimtys labai retos.

Yra glaudus ryšys tarp priklausomumo partijos 
pozicijos partijos hierarchijoj ir darbe. Be to, 
paskyrimas į kokią vietą vyksta pagal stiprią 
tradiciją, kuri jau virio savaime suprantamu 
dalyku: asmuo, kuris užima vadovaujančią vietą, 
bet ją apleidžia, įstatomas į kitą panašią vietą su 
panašiom materialinėm privilegijom.

Karjera priklauso nuo pažinčių hierachijoj. 
Kiekvienas vadovaujantis funkcionierius susirišęs 
su visa grupe žmonių, kuri, jeigu jis perkeliamas, 
seka paskui. Tai jau pasidarė būtinybe, tai tapo 
lyg dėsniu valstybės sistemoje. Taip atsirado 
grupės, aiškiai aprėžtos ir izoliuotos. Galima 
sakyti, kad turime partiją, kuri jau panaši į 
Orvelio „partiją“.

Medžiaginiu atžvilgiu partijos nariai turi 
didelias privilegijas. Yra sistema algų priedų 
ypatinguose vokuose — ši sistema atsiranda ir vėl 
dingsta, kaip dabar su ja, nežinau. Atrodo, kad ji 
vėl sužydės.

Yra keletas neviešų aprūpinimo tinklų, kurių 
prekės geresnės ir pigesnės. Todėl su tuo pačiu 
rubliu gali vienoj krautuvėj gauti geresnę prekę 
negu kitoj. Todėl nominalinė alga pilnai nepasako 
apie jos tikrąją algą.

Klausimas: Kaip galima su tuo kovoti?
Zacharovas: Kas galima ir kas turėtų 

būti daroma yra du skirtingi klausimai. Aš manau, 
kad iš tiesų nieko neįmanoma padaryti, nes 
sistemoje slypi didžiulė inercija. Kuo labiau 
sistema suvaržyta, tuo labiau pagal taisyklę ji ir 
konservatyvi.

Klausimas: Ar užsienis gali ką nors padaryti?
Zacharovas: Nežinome tiksliai, kur užsienis 

stovi, gal jis priims mūsų krašte vartojamas 
taisykles kaip tikrą pinigą — tai būtų labai blogai. 
Bet yra ir kita pusė: vien faktas, kad 
pralaužiame 50 metų izoliaciją, gali laikui 
bėgant atnešti pozityvių rezultatų. Tačiau sunku 
pranašauti, kaip viskas išsivystys.

Kiekvienu pagelbos iš užsienio atveju turime 
klausti: Ar čia noras padėti mums ar kapituliacija, 
žaidimas vakarų naudai, kuriame mes 
suvaidiname tik smulkios grąžos rolę?

Klausimas: Kas su Sovietų Sąjungos vidinėm 
jėgom?

(tęsinys 16 p.)
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IŠEIVIJOS SPAUDOJE

KORP! NEO - LITHUANIA

KOVOJE PRIEŠ OKUPANTUS

„Korp! Neo - Lithuania lietuviškas 
mesianizmas tremtyje ir dabarties aktualieji 
uždaviniai kovoje su okupantu“ — taip pavadinta 
dr. Vytauto Dargio paskaita Korp! Neo - Lithuania 
suvažiavime (Dirva,1973. .31). Įdomesnes ir 
intelektualiai brandesnes aukštai gerbiamo neo - 
lituanų paskaitininko mintis cituojame, 

paryškindami jas savomis antraštėmis. Kalbos taip 
pat netaisėme — tepasidžiaugia ir mūsų skaitytojai 
„tautinės minties“ laikraštyje įsivyravusia 
griaudakalbe — Red.

MESIANISTINIS KORP! NEO - LITHUANIA 
VAIDMUO

Liberalistinis (ultra) kosmopolitinis, tarptautinis 
prokomunistinis, salioninių liberalų remiamas 
nihilizmas braunasi į Jungti..cs Amerikos Valstybes. 
Mes per gerai žinome kas yra to judėjimo 
iniciatoriai. . .

ILGAS PLAUKAS-TRUMPAS PROTAS (ALT S- 
GOS LAIKRAŠTYJE!)

Čia vėl iškyla mesianistinis Korp! Neo - Lithuania 
vaidmuo; sava, lietuviškumu ir populiaria mintimi 
bazuota veikla atstotų jaunimui netik ilgą plauką 
(trumpas protas lietuviška patarle) ar durnaropines 
tabletes ar palaidą lytinį gyvenimą, bet sunaikintų 
priežastį dėl kurios moralinė degeneracija įvyksta: 
būtent stoka prasmingo idealizmo gyvenime.

VATIKANAS IR STORĖJANClŲ LIETUVAIČIŲ 
LAŠINIAI

O mūsų tremties lietuviška politinė sveikata tikrai 
■taisytina turime pragmatiškai prisipažinti! 
Įsivaizduokime vieningą gražią mozaikinę lietuvybę 
kaip gražią liekną lietuvaitę vaidilutę. Ret kada graži 
lietuvaitė ima vadovautis Vatikano užmačiomis — 
tuojau dingsta lietuvaitės natūralus tautinis svoris ir ji 
suploninama iki šluotkočio cicilikams ir kitiems 
neklaužadoms šluoti iš „adverijos“. O jei mūsų miela 
lietuvaitė vaidilutė pradeda flirtuoti ir klausyti Markso 
užmačių, jos svoris (. . .) tiek padidėja, kad 
pro marksistinius materialistinius lašinius sunkiai 
atrandami lietuviškų celių audiniai! Tad mielos Kolegės 
ir Kolegos Neolituanai, ieškokime ir puoselėkime tuos 
pradus, kurie vaidilutę gražią, liekną ir išdidžią išlaiko! 
Tai Neo - Lithuania keliai, tai tautiniai kelrodžiai!

Drausmės sargyboje ...

Paskaitininkas dr. V. Dargis

NEO - LITHUANŲ IR MASONŲ VIENYBĖ
Išeinant iš krikščioniškosios moralės taško į 

bendrinę moralinę filosofiją, stipriausia ir galingiausia 
vakarų pasaulio organizacija (antikomunistinė esmėj) 
yra masonų judėjimas, arba populiariai tariant, 
masonerija. Tradiciniai slapta organizacija ne 
masonams skelbia 3 pagrindines dogmas:

1. Dievas yra visų žmonių tėvas.
2. Būdami vieno Dievo vaikai, visi žmonės yra esmėj 

broliai.
3. Žmogaus siela yra nemirtinga.
Broliais būdami, masonai yra kuo labiausiai ištikimi 

savo tėvynei ir jos interesams. Čia aš turiu progos 
netiesioginiai atsakyti į daugelio mano draugų 
klausimą kaip suderinti masonų ritualą (moraline 
filosofija ne religija) su Korp! Neo - Lithuania idealais.

PRIEAUGLIS IR KOMPLIKACIJOS
Labai svarbus ir vasaros (ar žiemos ski!) subuvimai 

stovyklos. Korp! Neo - Lithuania jau senokai šitas 
stovyklas praktikuoja ir su dideliu pasisekimu. Tai yra 
ryšku iš paskutinio korporacijos leidinio antologijos. 
Praktiškas, asmeniškas susidraugavimas', bendros 
ideologijos pažintys suveda jaunas lietuviškas poras 
kartu ir dažnai matome ilgainiui formuojantis 
lietuviškas šeimas (nekalbant apie prieauglį). Kad 
išvengti finansinių komplikacijų (ypatingai jaunųjų 
kolegų problema) turėtų būti Stovyklavimo Fondas.

FREUDE DURCH KRAFT
Kodėl nepradėti organizuoti lietuviškus 

subatvakarius visam lietuviškui jaunimui prieinamus. 
Turime sales, orkestrus, šaperonus, o jei reikėtų ir 
nepopuleriuosius boumcerius! Piniginis klausimas 
turėtų išsispręsti Įsteigiant Lietuvybė Per Džiaugsmą 
Fondą.

BARŠKA trimitai BLIZGA kardai
(NEGRAI IR ŠIRDIS... UŽKULNIUOSE)

Pribrendo reikalas turėti ir savo „Drum and Bugles 
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Corps“ pusiau karišką orkestrą. Komp. Jonušo 
harmonizuotų lietuviškų maršų turime iki sočiai! Bet 
oficialiuose lietuviškų grupių pasirodymuose žygiuoja 
juodžių orkestras! O tik įsivaizduokime prieš lietuvius 
žygiuoja būgnų ir trimitų vienetas su vadovaujančia 
melodija „Gaudžia trimitai blizga kardai“. Kiekvienam 
lietuviui patriotui ir širdis nuriedėtų į užkulnius iš 
džiaugsmo.

VIETOJ MARIUANOS — RŪKYK STATUTĄ (NEO - 
LITHUANŲ?)

Būtinai pabrėžinas faktorius kovoje su okupantu 
tai mūsų priaugančios kartos bei aplamai jaunimo 
klausimas. Šiaurės Amerikos kontinente ne mes vieni 
lietuviai sielojamės dėl jaunimo. (. . .) Tad duokime 
lietuviškam jaunimui tremtyje lietuviškų ginklų 
pasinaudoti, kurs apgins mūsų lietuvišką prieauglį nuo 
hippizmo, nereikės statuto seno keisti į mariuaną, bet 
sėkmingai ves juos „Pro Patria“ keliu.

KAS NUPLAGIAJAVO KASNIŪNĄ?
Visiems gerai žinomas tremtyje kolega filisteris 

žurnalistas ir tautininkų ideologijos interpretatorius 
kolega Vytautas Kasniūnas taip gražiai nusako santykį 
tarp konfesinio ir tautinio apsisprendimo: „Kas Dievo 
Dievui, kas Ciesoriaus Ciesoriui!“ Todėl Vydūniškai 
apsisprendžiant ir būnant sau žmogumi, lietuvis 
inteligentas neturėtų eikvoti brangaus laiko į kuria 
kryptį Įsijungti: antikomunistiška veikla yra būtinybe ir 
reikalauja suvienytų lietuviškų jėgų tremtyje.

NE VAIŽGANTAS, O TIK TRISPALVIAI 
TAUŠKALAI

Su moderniu Geiger Counteriu (atleiskite, mieli 
kalbininkai už barbarizmą!) ieškokime tremties 
aplinkoje (anot kito mylimo ir aukštai gerbiamo Korp! 
Neo - Lithuania garbės nario kanauninko Tumo 
Vaižganto) deimančiukų — nesuskilkime,
nesupilkėkime svetimų dulkių aplinkoje, bet skleiskime 
geltonai žalią, raudoną vaivorykštę kuo plačiau, kuo 
įmantriau. O darbo barai platūs!

APIE SPAUDĄ IR „KUOLBERNIZMĄ“

Spausdintas lietuviška žodis stipri, didi galia. Ne veltui 
caristiniai burliokai mums draudė spaudą. Ne veltui ir 
bolševikiška burlioko versija bando tą patį kitomis 
užmaskuotomis priemonėmis daryti. O atsakymas 
kovingos suvienytos lietuviškos tremties taip teskamba: 
Perkūne Dievaiti, nemušk žemaitį, bet mušk gudą, kaip 
šunį rudą.

VĖJELIS SU LIETUVIŠKU KVAPELIU

Baigdamas sveikinu koleges Filiae Lithuaniae ir 
koleg -s neolituanus, visus mielus geros valios 
lietuvius. Linkiu gero vėjo, žinoma, lietuviško. Sėkmės 
suvažiavimui.
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RYŠIAI SU LIETUVA

ĮSPŪDŽIAI IŠ KURSŲ

VILNIAUS UNIVERSITETE
Pirmieji lietuvių kalbos kursai užsienio 

lietuviams Vilniaus Universitete—jau pereitos 
vasaros reikalas. Jie prasidėjo liepos 9-tą ir 
pasibaigė šešiomis savaitėmis vėliau. Juose 
dalyvavo septyniolika studentų — vienas iš Vak. 
Vokietijos, keturi iš Kanados, likusieji iš JAV - bių. 
Jauniausiai kursų dalyvei septyniolika metų, 
vyriausiam — 34. Kursų lankytojai ne vienos 
organizacijos nariai, nes buvo ateitininkų, skautų ir 
santariečių; buvo ir jokiai organizacijai 
nepriklausančio jaunimo. Šią pasaulėžiūros, 
auklėjimo ir amžiaus atžvilgiu mišrią grupę rišo 
noras geriau lietuviškai išmokti ir noras aplankyti 
Lietuvą. Šitų norų skatinami, jie visi atskirai 
sužinojo apie kursus, atskirai suorganizavo savo 
maršrutus, susimokėjo už bilietus, ir skirtingais 
keliais atsirado jiems paskirtuose kambariuose 
Vilniaus U-to bendrabutyje.

KURSŲ PROGRAMA
Kursų dienotvarkė prasidėdavo su paskaita 

9:15 vai. ryto, imdavome autobusą nuo 
bendrabučio iki stoties prie Šv. Onos bažnyčios ir 
tada skubėdavome pėsčiomis į auditoriją 
Sarbievijaus kieme. Pradinės paskaitos aiškino 
lietuvių kalbos garsus, gramatiką, morfologiją ir 
sintaksę. Jas skaitė kursų vadovas — lietuvių 
kalbos katedros docentas Aldonas Pupkis, arba B. 
Balčienė, V. Eidukaitienė, ar kiti dėstytojai. Tada 
pusvalandžio pertrauka kurios užtekdavo 
užsirūkyti, kavos išgerti, blynų užkąsti ar 
apsidairyti artimuose knygynuose.

Antra paskaita prasidėdavo vienuoliktą ir 
tęsdavosi iki pusės pirmos. Kartais ši antra 
paskaita tęsė kalbotyrines temas, bet dažniau 
pakviesti specialistai dėstydavo savo sričių 
temas. Štai nepilnas tų prelegentų ir jų temų 
sąrašas: V. Mažiulis (lietuvių kalbos kilmė), D. 
Sauka, (apie tautosaką), J. Žlekaitė (Liet. romanas 
iki 1940), R. Tarvydas (Lietuvos gamtos turtai), E. 
Meškauskas (filosofija Lietuvoje), J. Jurginis ir V. 
Merkys (Liet, istorijos temos), J. Pikčilingis (Apie 
stilistiką), A. Druknienė (Liet. Literatūrinės Kalbos 
Istorija), L. Vladimirovas (senosios knygos Vilniaus 
U-to bibliotekoje), A. Sabaliauskas (Liet, kalba 
Indoeuropiečių kalbų tarpe), C. Kudaba (Lietuvos 
gamtos unikumai), K. Ulvydas (Liet. Kalbos ir 
Literatūros Instituto darbai), V. Areška (tarybinė 
poezija), J. Lankutis (liet, dramaturgija). Kursų 
pabaigoje mus aplankė poetai M. Martinaitis ir J. 
Marcinkevičius ir paskaitė savo kūrybos ištraukas.

Filmai, oficialūs susitikimai ir trumpos 
ekskursijos sudarė popietinę programą. Matėme 
sekančius filmus: Niekas nenorėjo mirti, Vyrų 
vasarą, Herkus Mantas, Didysis tėvynės karas, 
Gražuolė, Paskutinė atostogų diena, Naktibalda, 
Mažoji išpažintis ir visą eilę trumpų filminių 
žurnalų. Kitomis popietėmis susitikome su 
Kinematografų Sąjungos nariais, Vilniaus miesto 
architektais, Gimtojo krašto redaktorium, Švietimo 
Ministerijos atstovais, Vagos leidyklos 
redaktoriais,Rašytojų Sąjungos nariais, ir Komitetu 
kultūriniams ryšiams su lietuviais užsienyje. 
Popietinėse ekskursijose lankėme Vilniaus U-to 
rūmų ansamblį, VU biblioteką, Etnografijos 
muziejų, Vilniaus priemiesčius — Žirmūnus ir 
Lazdynus.

Dvi popietes, lydimi Vilniaus istoriko A. 
Šidlausko įdomių pastabų, praleidome 
vaikščiodami Vilniaus senamiestyje, o dvi kitas 

popietes, P. Gudyno taiklių paaiškinimų talkinami, 
praleidome Paveikslų galerijos ir Meno muziejaus 
salėse.

LAISVALAIKIS
Išskyrus kelis atvejus, vakarais būdavome 

laisvi. Vieną vakarą stebėjome VU studentų 
požeminio teatro sofistikuotą vaidinimą „Lietus“, 
kitą vakarą susitikome su Kompozitorių Sąjungos 
nariais, klausėmės jų veikalų įgrotas ištraukas ir 
girdėjome patį A. Kučingį dainuojant.

Per trumpas buvo susitikimas su K. Korsaku ir 
jo bendradarbiais Mokslo Akademijos rūmuose. 
Tik prabėgom susipažinome su milžiniškais 
darbais: lietuvių tautosakos rinkimu ir Didžiojo 
lietuvių kalbos žodyno paruošimu. Spėjome tik 
žvilgterėti į dalį medžiagos saugojamos jų 
fonduose (pavyzdžiui, originalias Aušros, Varpo ir 
kitų leidinių kopijas). Tačiau laiko negailėjome 
pavartyti Mažvydo katekizmo puslapius ir 
Donelaičio „Metų“ rankraštį.

EKSKURSIJOS
Karts nuo karto normali dienotvarkė būdavo 

pertraukiama visos dienos ekskursija. Kalbų buvo 
ir apie išvyką Palangon, kuri vis dėlto neįvyko. Bet 
kitur lankėmės, pavyzdžiui, keturis kartus buvome 
Kauno apylinkėse.

Pirmą sykį lankėme IX Fortą, P. Cvirkos 
muziejų ir Karo muziejų su Dariaus - Girėno 
palaikais ir Lituanikos likučiais. Antrojoje 
ekskursijoje lankėme Kauno dirbtinio pluošto 
gamyklą ir paplaukiojome garlaiviu Kauno 
mariose. Per trečią ekskursiją Kauno link, 
svečiavomės Rumšiškių kolūkyje, lankėme gretimą 
Pionierių stovyklą ir nuodugniai apžiūrėjome dar 
galutinai neužbaigtą, bet jau dabar stebinantį 
etnografinės buities ir statybos muziejų. Ketvirtoje 

ekskursijoje Kaune Jankėm Vitražų, Velnių ir 
Čiurlionio muziejus. Tuomet taip pat apžiūrėjome 
Kauno senamiestį, Maironio bute įrengtą 
literatūrinį muziejų, Petrašiūnų kapines ir 
Salomėjos Neries namuką.

Ekskursavome ir kitose apylinkėse. Savaime 
aišku — matėme Trakus. Baranausko Anykščių 
Šilelį, Vienuolio namus, Anykščių Vyno Gamyklą, 
Puntuką irgi aplankėme. Per ekskursiją į Ignaliną, 
ežero pakrantėje tinklinį pažaidėme, 
pasimaudėme, prisisotinome prorektoriaus prof. J. 
Grigonio paruoštais pasakiškai skaniais šašlikais, ir 
dar spėjome pamatyti Palūšės kaimo seną medinę 
bažnyčią. O per paskutinę ekskursiją spėjome 
aplankyti Pirčiupio paminklą, Varėnos vaikų 
sanatoriją, D. L. K. Vytauto pamiklą Perlojoje, 
Merkinės piliakalnį, gydymo įrengimus ir 
Čiurlionio namus Druskininkuose. Varėnos ir 
Druskininkų gydytojai mūsų grupę nuoširdžiai 
priėmė ir duosniai pavaišino.

Prie ekskursijų galim priskirti ir keliones, 
kurias kursantai patys organizavo praleisti savo 
neprogramuotas dienas ir savaitgalius. Buvo kelios 
tokios dienos ir du tokie savaitgaliai. Kadangi 
leidimai reikalingi iš Vilniaus išvykti, mudu 
leidimų prašėme į Kauną abiem laisviem 
savaitgliam; gavome leidimą vienam savaitgaliui.

BENDRI ĮSPŪDŽIAI
Įvairi ir įdomi anksčiau minėta programa rodo, 

kad kursai apėmė daugiau, negu vien tik lietuvių 
kalbos mokinimu bei tobulinimu. Be filmų, 
susitikimų ir ekskursijų, kursai būtų buvę sausoki, 
o daugiapusiška programa ne tik pagerino 
kursantų lietuvių kalbos žinojimą, bet ir paliko 
margesnį, ilnesnį tenykščio gyvenimo vaizdą. 
Užtat norėtume, kad Vilniaus U - tas šitokius 
kursus su panašia programa ir ateityje vėl 
organizuotų, gal net juos padarytų pastovia savo 
instrukcijos dalimi.

Jeigu VU ruoš panašius kursus ateinančią 
vasarą, jis tikriausia pakeis vieną iš savo 
pagrindinių pedagoginių prielaidų, būtent, 
prielaidą, kad mokina lietuviškai jau mokantį 
jaunimą. VU prileido, kad kalbą geriau mokėsime 
negu mokėjome, ir daugiau apie ją žinosime negu 
žinojome. Kursantams atvykus, pasirodė, kad, 
bendrai paėmus, mes lietuviškai kalbame su 
svetimais akcentais, ne taip garsus ištariame, 
netaisyklingai kirčiuojame, ir nuolat naudojame 
lietuvių kalbai svetimas gramatines bei sintaksines 
formas. Šitokiai grupei lietuvių kalbą reikėtų 
mokinti taip, lyg ji jiems būtų svetima kalba ir lyg 
jie būtų svetimtaučiai.

Tam išeivijos jaunimui, kuriam teberūpi 
lietuvių kalba, kursai nemažai gali padėti. Ir 
padėti gali ne vien tik su kalba, nes per šešias 
savaites Vilniuje studentas gali susipažinti ir su 
tenykščiais šiokiadieniais, .su esamom buitinėm 
sąlygom, žodžiu, su kasdieniniu gyvenimu 
Lietuvoje dabartinės santvarkos globoje. Per šešias 
savaites apstu laiko ir su giminėm susitikti ir, jeigu 
įdomu, galima pradėti susipažinti su Lietuvos 
kultūrinio gyvenimo atsiekimais, rūpesčiais ir 
viltimis.

Savaime aišku, ne visas išeivijos jaunimas norės 
ar galės šešias savaites Vilniuje pagyventi. Bet tas, 
kuris norėtų ir galėtų, turėtų rimtai apie šiuos 
kursus pagalvoti. Teigiamai apsisprendus, reikėtų 
parašyti Vilniaus U-to rektoriui prof. J. Kubiliui 
ir pasiteirauti apie universiteto planus sąryšy su 
panašiais kursais 1974 metų vasarą.

Nijolė Žygienė ir Kęstutis Paulius Žygas
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Vaiva Vėbraitė — trečio kurso biochemijos 
studentė Massachussets technologijos institute. 
Tikimės, kad ji nesupyks, jei pasakysime ir dar 
vieną „paslaptį“ — jai 19 metų. Pavertę šį skaičių 
savaitėmis, gausime maždaug tūkstantį, iš kurių 
šešias savaites ji praleido Lietuvoje, šią vasarą 
Vilniaus universitete surengtuose lituanistikos 
kursuose išeivijos lietuviams.

Pokalbį su Vaiva Vėbraite pradėjome 
klausimu, kaip ji sužinojo apie tuos kursus.

— Man tėvai apie juos pasakė. Kursai šiais 
metais buvo pirmą kartą, tai spaudoj žinių apie 
juos nebuvo.

— Kokius formalumus reikėjo atlikti prieš 
patenkant į kursus?

— Pirmiausia reikėjo pasiųsti laišką - prašymą 
Vilniaus Universiteto rektoriui. Po to reikėjo 
užpildyti dvi formas: prašymą priimti į 
universitetą (kursus) ir prašymą vizai gauti.

— O iš kur tas formas gavot?
— Iš Sovietų konsulato. Konsulas Edmundas 

Juškys tą reikalą tvarkė.
— Ar reikėjo kokių rekomendacijų?
— Ne. Aš jokių rekomendacijų neturėjau ir 

niekas jų nereikalavo.
— Ar greit sužinojai apie priėmimą?
— Atsakymą gavau vos prieš dvi savaites prieš 

išvykstant.
— Kiek laiko kursai tęsėsi?
— Maždaug šešias savaites.
— O kokia buvo kursų programa?
— Kasdien būdavo dvi arba trvs naskaitos ir 

taip pat kokie nors užsiėmimai, filmai, ekskursijos.
— Kiek kursuose buvo studentų ir iš kur?
— Buvo septyniolika iŠ viso: dvylika iš 

Jungtinių Valstybių, keturios merginos iš Kanados 
ir vienas vyrukas iš Vakarų Vokietijos.

— Ar visi studentai buvo panašūs savo 
amžiumi, žiniomis pajėgumu?

— Ne. Priešingai, lygis buvo labai įvairus, ir 
bendrame išsilavinime ir lietuvių kalbos mokėjime.

— Tad kaip sekėsi kursuose tokio nevienodo 
lygio studentus mokyti?

— Buvo gana sunku. Tiems, kuriems su lietuvių 
kalba buvo sunkiausia, buvo atskiros kalbos 
pamokos. Šiaip paskaitos buvo bendros visiems, 
kad ir su sunkumais kai kuriems prisiderinti.

— Kas dėstė kursuose?
— Dėstytojų buvo gana daug.
— Ar, be lietuvių kalbos, buvo ir kitų sričių 

paskaitų?
— Taip. Paskaitų buvo iš istorijos, geografijos 

ir gamtos mokslų, kas tik ką bendro turėjo su 
lituanistika.

— Daug kam iš mūsų rūpi, ar dėstymas buvo 
objektyvus, ar buvo jaučiama ką mes čia vadiname 
propaganda?

SU VAIVA VĖBRAITE

KAD LIETUVA NEBŪTŲ PASAKA

— Sunku pasakyti. Kiekvienas lektorius turi 
tam tikrą stilių, metodą ar filosofinę pažiūrą į savo 
dėstomos mokslo srities discipliną. Mes ir 
čia, Amerikos universitetuose, esame prie to 
pripratę. Bet ypatingos indoktrinacijos 
lituanistikos srityse, politine prasme, aš nejaučiau. 
Dažnai jausdavau lietuvybės meilę jų 
pasisakymuose apie „mūsų tėvų žemę“. Tas jų 
dažnas posakis mane tenai net sujaudindavo.

— O istorija — ar buvo pristatyta ištisai, ar tik 
kelios parinktos paskaitos apie lietuvių tautos 
praeitį?

— Tik kelios paskaitos apie gilią senovę; labai 
trumpai tebuvo paliesti artimesni laikai.

— O naudos požiūriu — ar vertingesnės buvo 
lietuvių kalbos paskaitos, ar paskaitos apie Lietuvą 
ir lietuvių kultūrą?

— Lietuvių kalbos paskaitos padėjo vieniems 
kursantams daugiau, kitiems mažiau. Kitos 
paskaitos kursus paįvairino.

— Ar ateityje tokiems kursams siūlytum 
daugiau paskaitų kalbos ar bendriniais klausimais?

— Man atrodo, kad neblogas balansas buvo 
pasiektas ir šiais metais. Tik svarbu būtų kalbos 
dėstymą padaryti metodiškesnį ta prasme, kad 
būtų galima pasitikrinti ką išmokai. Šiais metais 
nebuvo — nemoku pasakyti lietuviškai — 
„feedback“.

— Nenusimink. Anot prof Greimo, net 
prancūzai neišsiverčia be ,fydbako“. Kaip galima 
būtų dėstymą pagerinti?

— Gal būtų įmanoma surinkti vienodesnio 
lygio žmones. Jei tai neįmanoma, tai reiktų dėstyti 
atskirom grupėm.

— Ar tekdavo susitikti su kitais žmonėmis?
— Šiek tiek. Tik gaila, kad studentų vasarą 

labai mažai lieka mieste. Tik prieš pat mums 
išvažiuojant buvo stojamieji egzaminai, tai iš visos 
Lietuvos suvažiavo busimieji studentai. Mums 
buvo labai maža laiko su jais susitikti ar 
susipažinti, bet malonu matyti tokias minias 
lietuviško jaunimo,besiveržiančio į mokslą.

— Ar teko pavažinėt po Lietuvą?
— Taip — gana plačiai. Turėjom daug 

ekskursijų, labai įdomių. Buvome Kaune keletą 
sykių, taip pat buvom Trakuose, Anykščiuose, 
Druskininkuose, Ignalinos ežeruose. . .

-— Gimtajame Krašte rašė, kad ir į kolūkį buvot 
nuvažiavę. Kiek laiko jame praleidot?

— Maždaug pusdienį. Aplankėm vieną 
kolūkiečio šeimą.

— Ar paliko kokių nors įspūdžių kolūkis?
— Nieko ypatingo. Nedaug ką aš išmanau apie 

žemės ūkį.
— Ar išlipus iš lėktuvo ir pamačius miestą, apie 

kurį buvai tik girdėjusi, įspūdžiai labai skyrėsi nuo 
to, ką įsivaizdavai rosianti?

— Kad mano įsivaizdavimai buvo labai 
abstraktūs ir migloti. O kai pamačiau Vilnių — 
miestą gyvą, lietuvišką, tai labai susižavėjau.

— Reiškia, kad Vilnius patiko?
— Labai patiko. Senamiestis ypatingai įdomus 

architektūriniu požiūriu. Žiūri ir negali atsižiūrėti į 
tą senąjį Lietuvos miestą. Nieko panašaus 
Amerikoje nesu mačius. Džiaugiausi matydama 
labai vykusį senamiesčio restauravimą, nes daug 
kas jame jau byra.

— O naujas Vilnius?
— Yra naujų rajonų. Lazdynai — gražus 

pavyzdys. Gražiai išplanuotas. Patiko, bet tai jau 

nėra toks skirtingas, lyginant su Amerikos 
statybom. Tai ne senamiestis, kur daug kuo gali 
žavėtis ir ko Amerikoje nerasi.

— Jei būtų galimybė vėl nuvažiuoti
įtokius kursus, ar važiuotum?

— Labai mielai.
— O kitiems ar patartum važiuoti?
— Visiems, kurie jaučiasi lietuviais, moka 

lietuviškai, nori pamatyti Lietuvą, tą mūsų tėvų 
žemę, pagyventi lietuviškoj aplinkoj tarp savųjų 
žmonių — tai geriausia proga.

— Praleidus šešias savaites tėvynėje, kas 
labiausiai įstrigo atmintin. Kas labiausiai 
psichologiškai užangazuojančio?

— Apibendrint įspūdžių dar nespėjau. Vis 
įstringa įvairios detalės mintyse. Nepaprastai 
maloniai prisimenu Vilnių su jo žavingomis 
apylinkėmis. Lietuvos gamta —- tokia švelni, 
paliko labai stiprų įspūdį. Ką bekalbėti apie 
nuotaiką kurią sudarė man visur lietuviškai 
bekalbą žmonės, — gatvėj, parke, krautuvėse. 
Tokie malonūs, atviri, nuoširdūs žmonės. Man tai 
buvo didelė, maloni naujenybė.

— O kaip atrodo gyvenimo standartas?
— Aš ten gyvenau turistės sąlygomis, maisto 

man užteko. Visa kita turėjau savo. Ekskursavom 
universiteto autobusu. Keliais ar gatvėmis 
judėjimas laisvesnis. Šiaip, ekonominio gyvenimo 
aš nestudijavau.

— Grįžkime vėl prie kursų. Kaune, sakote, 
buvote kelis kartus. Ką veikėte Kaune?

— Nuodugniai susipažinom su keliais 
muziejais. Vieną dieną apžiūrėjom IX fortą ir Karo 
muziejų. Kitą kartą aplankėm Čiurlionio galeriją ir 
Vitražų muziejų. Vieną sykį Kaune turėjom 
laisvalaikį, nes daugelis iš mūsų turėjo ten giminių 
ar pažįstamų. Be to, pasivažinėjom po miestą. 
Viena ponia mums aprodė namus, kuriuose yra 
gyvenę mūsų rašytojai.

Skaitėme, kad buvote ir naujai statomame 
Buities muziejuje prie Rumšiškių. Ką ten matėte?

— Tai tas vadinamas Tėviškės muziejus. Jo 
planai ir užsimojimai labai dideli, todėl prie 
pabaigos dar neartėja. Tačiau jau daug jame 
padaryta ir publikai jis bus atidarytas, tur būt, 
ateinančiais metais. Muziejus gana įdomus, visai 
skoningai padarytas. Gerai atrodo įvairių 
Lietuvos sričių kultūrų skirtumus. Man tai buvo 
beveik visai nepažįstamas dalykas. Muziejų pėsti 
apėjome gal per keturias valandas. Viską apžiūrėt 
reikėtų daug daugiau laiko.

— O kitos ekskursijos ar paliko stipresnių 
įspūdžių?

— Ignalinos apylinkės tikrai nepaprasto grožio. 
Man gaila, kad nebuvo progos ir daugiau laiko su 
tenykšte gamta susipažinti.

— Ar teko lankytis bažnyčiose?
— Taip. Mums aprodė senamiestį bene du 

kartu. Buvom sustoję ir keliose bažnyčiose. O ū 
patys vieni aplankėme ypatingesnes bažnyčias.

— O žmonių ar gausu bažnyčiose?
— Buvo žmonių, daugiausia jaunų ir senų. 

Mažiau vidutinio amžiaus.
— Ar buvo kursuose atskira paskaita 

marksizmo - leninizmo klausimais?
— Ne. Tokios paskaitos nebuvo nė vienos.
— Esi gimusi Amerikoj. Bendrą vaizdą apie 

Lietuvą buvai susidariusi iš tėvų pasakojimų, 
lituanistinės mokyklos ir spaudos. Iki kokio

(tęsinys 1 p.)
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. . JR SU ARŪNU PACKEVIČIUM

ESU DĖKINGAS UNIVERSITETUI
Arūnas Packevičius iš Lietuvos atvyko į 

Vokietiją 1960 metais, būdamas vienuolikos metą. 
Nuo 1960 iki 1967 lankė Vasario 16 - tos gimnaziją, 
po to perėjo į vokišką gimnaziją ir ją baigė 1969 
metais. Šiuo metu jis studijuoja germanistiką ir 
fizinį lavinimą. Pokalbį su Arūnu pradėjome apie 
Vasario 16 - tos gimnaziją.

Atrodo, kad Tu nelabai mėgsti būti vadinamas 
Vasario 16 - tos gimnazijos auklėtiniu, nors ar ne 
septynis metus ją lankei? Kodėl daugelis apleidžia 
jos neužbaigę?

Į vasario 16 - tos gimnazija įstojau 1960 metais 
pirmon klasėn ir perėjau į vokišką gimnaziją po 
aštuntos klasės. Atvykęs iš Lietuvos į Vokietiją, 
vokiečių kalbos nemokėdamas, žinoma, 
džiaugiausi, jog tokia lietuviška gimnazija yra. 
Pirmoje klasėje buvome maždaug dvidešimt 
mokinių. Po šešių metų, septintoje klasėje, likome 
tik du! Per tuos septynis metus turėjome keturis 
direktorius, keturis bendrabučio vedėjus ir dalinai 
kasmet besikeičiančius mokytojus. Tad 
nenuostabu, jog mokslo lygis buvo žemas, ypač kai 
daugeliui mokytojų trūko netik pedagoginio, bet ir 
pilno mokslinio išsilavinimo. Taip 1965 - 66 metų 
berniukų bendrabučio vedėjai neturėjo jokio 
pedagoginio išsilavinimo; bent jie elgėsi, lyg 
gyvenimo egzaminus būtų išlaikę turguje. Tad 
galima įsivaizduoti, kaip gali tokiose 
sąlygose augti bręstančio jaunuolio asmenybė. 
Kaip teko patirti, mokytojai gimnazijoje šiuo metu 
jau geriau parinkti, bet vis dar trūksta auklėtojų, 
kurie rūpintųsi jaunimu. Tas autoritetingas 
auklėjimas — ignoravimas jaunuolio asmenybės — 
atsiliepia į pažymius ir taip nuteikia ypač 
jautresnius mokinius, jog jie apleidžia gimnaziją.

Pastebėjau, jog V. 16-osios gimnazijos 
neužbaigę nutraukia ryšius su Bendruomene?

Aišku, jog kartą apvilti jaunuoliai kratosi ir viso 
lietuviškumo, ypač kai jis nepritaikytas išeivijos 
sąlygoms. Bet yra užtektinai išimčių, kur gyvesnės 
apylinkės rūpinasi šiuo jaunimu ir neleidžia 
nutraukti ryšių.

Kokius skirtumus pastebėjai tarp lietuviškos ir 
vokiškos gimnazijos?

Vokiečių gimnazijoje pilnai pripažįstama 
mokinio asmenybė. Santykis tarp mokinio ir 
mokytojo nuoširdesnis, vengiama primesti 
nuomonę, leidžiama savo kritiką pareikšti. Iš 
mokytojų laukiama, kad jie sektų savo specialybės 
spaudą ir vartotų naujausius duomenis. 
Lietuviškoje gimnazijoje susidarė man įspūdis, jog 
mokytojai nenori toliau lavintis, o tik pamokas 
betkaip atlikti. Trūksta mokiniams paskatinimo 
savo gabumus ugdyti, vyrauja apatija sau ir savo 
aplinkai.

Tu esi vienas iš septyniolikos dalyvavusių 
pirmame lituanistiniame vasaros kurse Lietuvoje, 
pravestame Vilniaus universitete. Kas Tave 
paskatino jame dalyvauti, ko tikėjaisi iš šio kurso?

Informacijas radau Gimtajame Krašte. Kadangi 
kursai vyko vasaros semestro metu ir truko tik 
šešias savaites, mačiau progą atnaujinti lietuvių 
kalbą, pamatyti kraštą ir susipažinti bendraamžių.

Ar nesklandumų su „popierizmu“ neturėjai?
Pasiunčiau prašymą ir reikalingus pažymėjimus 

Vilniaus universiteto rektoriaus vardu 1972 metų 
pabaigoje. Atsakymą, jog esu priimtas, gavau gana 
vėlai — birželio mėnesyje. Visa kita ėjo sklandžiai.

Bet teko patirti, jog ne visi norintieji buvo 
priimami.

Kaip sugyvenote kurse?
Buvome dvylika iš JAV, keturi iš Kanados ir aš. 

Buvome labai užimti, norėjome visur pabuvoti, 
Lietuvą geriau pažinti. Dienos labai greitai 
prabėgo, aplamai neturėjome nei laiko nei didelio 
noro kurse pažinčių ieškoti. Tik kartais tekdavo 
šypsotis dėl labai jau romantiško, perdėto 
„amerikiečių“ patriotizmo Lietuvai. Atrodo, kad 
juos netiek lietuviai ir gyvenimas domina, kiek 
Lietuvos istoriškumas ir visi archajiniai tautos 
požymiai.

Ar kurso dalyviai turėjo užtektinai žinių apie 
dabartinį Lietuvos gyvenimą?

Bendrai visi, išskyrus vieną kurso dalyvį, kuris 
ką tik pradėjo mokytis lietuviškai, galėjo sekti 
paskaitas lietuvių kalba. Kadangi kurse dalyvavo 
nevienodo amžiaus (tarp 18 - 35) ir skirtingų 
interesų jaunimas, panašiai nevienoda buvo ir jų 
informacija apie Lietuvą. Nesusidariau nuomonės, 
jog dalyviai turėtų pakankamai žinių iš kultūrinės 
ir visuomeninės veiklos Lietuvoje. Gal betgi reiktų 
iš studentų (o tik tokie priimami) laukti, kad jie 
pasistengtų kiek įmanoma daugiau iš anksto 
informuotis. Kurso metu docentams teko ne kartą 
pradines lituanistines žinias perteikti.

Kaip kursai buvo pravedami?
Paskaitos vyko kas dieną, universiteto 

auditorijoje. Šalia morfologijos, fonetikos, 
sintaksės, gramatikos pamokų, buvo skaitomos 
paskaitos iš Lietuvos istorijos (J. Jurginis), 
tautosakos (D. Sauka), literatūros (J. Žėkaitė, V. 
Areška, J. Lankutis), geografijos (C. Kudaba). 
Stengėsi daugiapusiškai informuoti iš Lietuvos 
kultūrinio gyvenimo. Esu universitetui dėkingas, 
jog buvo sudaryta galimybė pasigilinti 
lituanistikoje, susitikti su rašytojais, architektais, 
aplankyti muziejus, pakeliauti po Lietuvą. Betgi 
turėčiau pasiūlymų, kaip pagerinti sekančių metų 
kursų efektyvingumą:

a) sudaryti grupes pagal kalbos ir lituanistinių 
žinių mokėjimą,

b) pakeisti dėstymo formą, daugiau patraukti 
kurso dalyvius į diskusijas, vartoti klausimo - 
atsakymo metodiką,

c) neperkrauti programos, palikti nors vieną 
dieną savaitėje laisvą asmeniniams reikalams, kaip 
susitikti su giminėmis, draugais bei poilsiui.

Ką Lietuvoje jums aprodė?
Kaip jau minėjau, programa buvo labai įvairi. 

Susitikome su rašytojais, aplankėme 
kompozitorius, išgirdome įžymius dainininkus. 
Lankėmės tris kartus Kaune, maudėmės Kauno 
mariose ir Ignalinos ežere, aplankėme Anykščius, 
Trakus, Tėviškės muziejų Rumšiškėse, nuvežė į 
Pravienos kolūkį.

Tad turėjote progos susidraugauti su Lietuvos 
jaunimu?

Pažinčių asmeniškai turėjau nemažai, 
susidariau įspūdį, jog ir kiti kurso dalyviai rado 
kalbą su jaunimu. Susipažinti buvo nesunku, 
kadangi Lietuvos jaunimas yra nuovokus ir lengvai 
prieinamas. Deja, gilesniems kontaktams trūkdavo 
laiko, nes kursai tęsdavosi nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro.

Kokį įspūdį Tau paliko Vilnius?
Vilniuje galėjome laisvai judėti, tad jį 

geriausiai ir apžiūrėjome. Senamiestyje be gausių 
architektūrinių pastatų patraukia dėmesį visokiausi
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užkampiai, akmenimis grįsti skersgatviai 
ir kiemai. Nenoriu Vilniaus lyginti su kitu miestu 
pasaulyje, nes jis tik sau charakteringas. Dedama 
pastangos architektūrinio grožio pastatus 
restauruoti, išsaugoti istorines vertybes.

Vilniuje dabar gyvena maždaug 45% lietuvių. 
Susidariau įspūdį, jog vilniečiai,, ypač jaunimas, 
gyvai interesuojasi kas vyksta už Tarybų Sąjungos 
ribų. Stengiamasi visokiais būdais neatsilikti nuo 
internacionalinio kultūrinio gyvenimo.

Ar pastebėjai skirtumus tarp vokiškų ir 
lietuviškų universitetų?

Kursai vyko atostogų metu, tai nebuvo progos 
išgirsti reguliarių universiteto paskaitų bei arčiau 
susipažinti su studijų eiga. Bet kiek teko 
pokalbiuose patirti, studijų eiga labai aiškiai 
nustatyta, beveik kaip mokykloje, kursų privaloma 
lankyti daug, kas metai egzaminai. Pas įfaus 
Vokietijoje pasirenkami kursai ir paskaitos, kurie 
prie širdies, daugiau kaip dešimt kursų niekas 
neima, taip kad lieka laiko kitiems užsiėmimams. 
Lietuvoje įstojant į universitetą reikia išlaikyti 
įstojamuosius egzaminus ir nei pusė iš jų negauna 
teisės lankyti universiteto. Neišlaikiusieji 
egzaminus gali pakartoti arba studijuoti 
neakivaizdiniu būdu. Tačiau ir pas mus dabar kai 
kuriose studijų šakose priimama tik tam tikras 
skaičius norinčių studijuoti, atsižvelgiant į jų 
abitūros pažymių vidurkį. Ir pas mus jau bandoma 
studijų laisvę apkarpyti, nes studentų skaičius kas 
metai didėja. Lietuvoje dabar yra maždaug 60,000 
studijuojančių, kas aštuonioliktas baigęs 
universitetą. Senieji Vilniaus universiteto rūmai 
ateityje sutalpins tik istorijos ir lituanistikos 
fakultetus, kiti bus keliami už miesto centro ribų.

Tikriausia teko ir apie Kauno įvykius užsimini?
Apie Kauno įvykius lietuviai skirtingų 

nuomonių; daugumoje žiūrima skeptiškai į tokias 
riaušes. Manoma, jog Kauno kultūrinis gyvenimas 
dėl šių įvykių nuturtėjo. Kultūrinė veikla dabar 
dar daugiau koncentruojama Vilniuje, nors 
Kaunas, be abejo, pats lietuviškiausias miestas.

Kaip vertini šiuos vasaros kursus?
Aišku, — pozityviai. Pagilinau savo 

lituanistines žinias, susitikau su įvairių profesijų 
lietuviais, susipažinau tiesioginiai su dabartine 
Lietuvos padėtimi. O kaip tik šito tiesioginio 
susipažinimo negali suteikti jokie lituanistiniai 
kursai išeivijoje. Ši kelionė į Lietuvą buvo pirma, 
bet tikrai ne paskutinė.

(tęsinys 15 p.)
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Paskutiniųjų metų Lietuvos spaudoje truputį 
padažnėjo straipsnių, liečiančių išeiviją, bei 
užuominų apie išeiviją kitos paskirties 
straipsniuose. Kartais išeiviją galima užtikti netgi 
ten, kur jos visiškai nesitikėtum.

TĖVYNĖ IR TAUTA
Viena iš tokių įdomesnių užuominų tilpo 

istorijos mokslų kandidato Antano Balsio 
straipsnyje „Tėvynė ir tauta“ (Nemunas, 1973 m., 
Nr. 8). Tame straipsnyje A. Balsys įrodinėja, koks 
turi būti tarybinis patriotizmas, savo išvadas 
paremdamas Lenino, Engelso, Markso ir net 1940 
m. Maskvoje sušaudyto Z. Angariečio citatomis. 
Gero patriotizmo pavyzdžių A. Balsys randa visų 
pirma S. Neries poezijoje, kuriai nepri - 
klausomybės laikais

Tu, juodaskare Lietuva, — 
Man pamotė su akmeniu!

O atėjus Stalinui, jau
Lietuva skambės tautų brolijoj, 
TSRS — skambiausioji styga

Vienos poetės, žinoma, neužtenka, todėl gero, 
tyro, doro tarybinio patriotizmo A. Balsys randa ir 
. .. Maironio eilėraščiuose. Šitokia ideologinė 
akrobatika per daug nestebina, nes, ypač 
pastaraisiais metais, gero sovietinio patriotizmo 
iškasenos Lietuvos poezijos kasyklose smarkiai 
sumažėjo. Be to, ir senesnių „patriotinių vertybių“ 
tarpe nebevisos patriotizmo pertekliumi 
pasižyminčios poemos priimtinos šiandieniniams 
patriotizmo cenzoriams. Kad ir toji, pati 
žinomiausia, S. Neries poema. ..

Pagrindinis A. Balsio uždavinys — apsaugoti 
tarybinį skaitytoją nuo nacionalistinių patriotizmo 
sampratų pavojų:

Skaitydami pirmųjų pokario metų Lietuvos Komu
nistų partijos dokumentus, randame pavyzdžių, ro
dančių, kaip buržuazinių nacionalistų agitacijos su
klaidinti jaunuoliai, neteisingai suprasdami patrioti
nę pareigą, pakliūva j antitarybinių organizacijų 
pinkles. Ir jeigu partinėms, komjaunimo organizaci
joms pavykdavo iaiku pastebėti šiuos klaidingus 
žingsnius, jauni žmonės būdavo ištraukiami iš nacio
nalistinės antitarybinės klampynės.
Nacionalistinis tvaikas, sukurstytas socializmui sve
timų jėgų, netolimoje praeityje buvo nustelbęs kai 
kurių jaunų čekoslovakų patriotinius jausmus.

Deformuotą, idėjiškai suluošintą patriotizmą bruka 
žydams sionistinė propaganda.
Lietuvių buržuazinės antitarybinės emigracijos propa
gandistai taip pat daug kalba apie patriotizmą, kuris 
savo klasine esme yra ne kas kita, kaip pats reak
cingiausias nacionalizmas, besikėsinantis j tarybinių 
tautų draugystę, tarybinę santvarką ir socializmą. 
Visa tai rodo, kokie pavojai slypi vienpusiškame, 
iškreiptame patriotizmo supratime. Kas tikrai myli 
gimtąjį kraštą, jo liaudį, rūpinasi geresne jo ateiti
mi, tas visada turi susimąstyti ir apie tėvynėje esan
čią visuomeninę politinę santvarką, ir apie tėvynai
nių gerovę, ir apie galimybes kurti dvasinius lobius. 
Jeigu žmogaus susikurtas patriotinis idealas neat
spindi darbo žmonių interesų ir siekimų, jis yra klai
dingas ir pasmerktas užmarščiai.

Įdomu, jog motyvai, kuriuos A. Balsys naudoja 
prieš „buržuazinį“ patriotizmą, tiek savo stiliumi, 
tiek ir logika labai panašūs į tuos, kurie labai 
mėgiami ir išeivijos antikomunistinėje 
propagandoje. Kad ir sekanti ištrauka, kurioje 
užtektų tik pakeisti pirmuosius du žodžius, ir 
nebežinotum žmogus, ar čia skaitai Nemunų, ar 
Laisvąją Lietuvą:

Buržuazinėje visuomenėje viešpataujanti padėtis vi
sose socialinio gyvenimo srityse priklauso Išnaudo
tojų klasėms, valdančioms gamybos priemones. Šios 
klasės diktuoja savo valią ekonomikoje, politikoje, 
teisėje, ideologijoje, primeta savo klasinius intere
sus visai socialinei, politinei, kultūrinei aplinkai. O 
darbo žmonės, kurie sudaro tautos daugumą, gyven
dami savo gimtajame krašte, kalbėdami tėvų Ir pro
tėvių kalba, iš esmės lieka atskirti nuo tėvynės, kaip 
socialinės, politinės ir kultūrinės aplinkos, nes jie 
negali tvarkyti savo krašto ekonominių, politinių, 
kultūrinių reikalų, nėra valstybės šeimininkai. Na
cijos mažuma engia jos daugumą, primesdama jai

DAŽNESNIS ŽVILGSNIS j IŠEIVIJĄ

SOCIALIZMO STATYTOJŲ STRAIPSNIUOSE
tokią socialinę, politinę aplinką, dėl kurios darbinin
kų, darbo valstiečių, pažangiosios inteligentijos gy
venimas tėvynėje darosi nepakenčiamas:

Tai, kas mūsų nuomone vertingiausia A. Balsio 
straipsnyje, yra labai tikslus ir aiškus 
apibūdinimas, kuo skiriasi tiek lietuvių, tiek ir kitų 
tautų patriotizmas nuo to, kuris privalomas 
sovietijoje:

Patriotizmo sąvoką žmonės kartais supranta tik kaip 
meilę savo tautai, šis supratimas kadaise buvo labai 
išpopuliarintas buržuazinių filosolų, patenkinant bur
žuazijos IdeologinĮ poreiki užtušuoti klasinius prieš
taravimus tautoje ir sutelkti darbo žmones aplink 
buržuazijos idealus, vaizduojant juos kaip bendra- 
tautlnlus. Toksai patriotizmo supratimas jaunimui 
buvo diegiamas buržuazinės Lietuvos mokyklose, per 
spaudą ir kitomis priemonėmis. Patriotizmo sinoni
mu net buvo vartojamas žodis „lietuvybė", Todėl 
netenka stebėtis, kad taip suprastas patriotizmas Ir 
iki šių dienų išliko kai kurių žmonių sąmonėje. 
Tačiau suvesti patriotizmą / meilę tautai arba / lie
tuvybę yra neteisinga, nes iškreipia patriotizmo są
vokos esmę. Prisiminkime patriotinius Maironio eilė
raščius, raginančius mylėti brangią žemę, kurioje 
nuo amžių tėvai gyveno, jos girių kvapą, žaliąsias 
pievas, gimtąją kalbą, tradicijas Ir pan. Nors patrlo- 
ilnial motyvai čia daugiausia emocinio psichologinio 
pobūdžio, bet jie nesuvedami vien Į tautos sąvoką.

Ši paskutinioji citata kaip tik ir yra beveik 
tokia, po kuria nesvyruodama galėtų pasirašyti ir 
dauguma komunistų, ir dauguma antikomunistų 
(nekalbant jau apie visus kitus) — vieni 
pritardami, kiti atmesdami. Sakau „beveik“ vien 
tik todėl, kad „gero“ (t. y. nesurišto su meile savo 
tautai) patriotizmo pavyzdys — Maironio 
poezija — tai nesusipratimas. Labai įžvalgiai 
pailiustruoti A. Balsio pasirinktas pavyzdys — tai 
jau beveik absurdu dvelkianti Maironio poezijos 
interpretacija. Tuo tarpu A. Balsio pacituota 
patriotizmo samprata yra tiksli ir aiški, nes 
apibrėžta ir laike (bendratautiniai idealai) ir 
erdvėje (tauta, tėvynė) ir priemonėse (meilė). Tai 
pastebi ir pats A. Balsys:

Suprantama, būtų klaidingas ir labai žalingas kitas 
kraštutinumas, tautą atplėšus nuo tėvynės sąvokos. 
Tauta, kaip tam tikra istorinė žmonių bendrija, yra 
susijusi su pastovia geograline teritorine aplinka, jai 
būdingu ūkinio ir kultūrinio gyvenimo išsivystymu, 
bendra kalba, gyvena tam tikroje visuomeninėje po
litinėje santvarkoje. Ji yra labai svarbus tėvynės 
komponentas. Bet negalima pamiršti, Jog dažniausiai 
toje pačioje teritorijoje, bendroje ekonominėje Ir 
politinėje santvarkoje gyvena keletas tautų, kurtos 
visos turi patriotinių Jausmų tai pačiai bendrai tė
vynei.

Ko Balsys neišryškino — tai kad „sovietinio 
patriotizmo“ ideologai taip pat neišsiverčia be 
tautos ir tėvynės sąvokų. Tik jie šių sąvokų 
neapibrėžia nei erdvėje,, nei laike. Todėl jos 
tampa metafizinėmis (vietoj tėvynės — Tėvynė, 
vietoj tautos — sovietinė nacija): Sibire 
gyvenantieji baškirai iki 1941 metų negalėjo net 
sapnuoti, kad netrukus ir Rytprūsiai pasidarys 
„Tėvyne“. Tur būt todėl ir ideologai, nepajėgdami 
išaiškinti metafizinių sąvokų, bando nukreipti 
dėmesį į bereikšmes didžiųjų ir mažųjų raidžių 
spekuliacijas (ne „Dievas“, o „dievas“; ne 
„tėvynė“, o „Tėvynė“). Gi išeivijai skirtame 
Gimtajame krašte lietuvius reikia pagerinti į 
„tėvynainius“, žemiečius“, vietoj Lietuvos reikia 
gimdyti „nemuno kraštus“ ir visokius kitokius 
tarybine skaistybe ir nekaltumu pasižyminčius 
žodžius...

Tiek Balsį, tiek ir kitus išeivijos stebėtojus 
Lietuvoje (išeiviologus) jaudina sąvokos, kurias 
išeivijos antikomunizmo propaganda „stengiasi 
primesti socialistinės visuomenės nariams“:

„...Visi mes esame los pačios motinos-lautos vaikai. 
Iš to seka mano tolerancija savo broliui lietuviui ir 
sesei lietuvei, nors mūsų pasaulėžiūros gali Ir nesu
tapti." šiuos „tolerantiškus" žodžius šiandien dekla
ruoja daugelis buvusių buržuazinių veikėjų Ir hitle
rininkų pakalikų, siūlydami „motinos-lautos" prie
globstyje „užmiršti* klasinius ir pasaulėžiūrinius ne
sutarimus. Tai ne kas kita, kaip mėginimas piršti 
antklaslncs „tautos vienybės* idėjas. Tačiau nei 
„motina tauta", nei „vieningoji srovė", nei tiršti na
cionalistiniai dažai, kuriais reakcingosios emigracijos 
veikėjai bando perdažyti Lietuvos istoriją, negali su
vienyti žmonių ir socialinių grupių, kurių klasiniai 
interesai yra priešingi. Tai visiškai patvirtina klasių 
kovos Istorija.
Apvalyti patriotizmą nuo klasinio turinio mėgina ne 
tik reakcingosios lietuvių emigracijos propagandis
tai, bet ir kai kurie buržuaziniai lilosolai. Pavyz- 
JJhil, patriot ^mą jie apibrėžia kaip „savosios tautos

Šių „buržuazinių“ pažiūrų kritika pas Balsį, 
deja, gana lėkšta. Sekančioje citatoje argumentai, 
kad viena srovė „skaidri“, o kita — „drumsta“ 
būdingi ir pačiai citatai. Daug vandenėlio, mažai 
minties:

Buržuazinės lietuvių emigracijos ideologai rašo, jog 
„vieningosios srovės" teorija atmeta kertinį marksis
tinį istorijos teorijos elementą — klasių kovą, iške
lia tautą, kaipo istorinį faktorių, kuris kerta skersai 
ir išilgai per klasinius klodus ir socialines grupes. 
Čia buržuaziniai propagandistai mato „vieningosios 
srovės" teorijos objektyvumą, moksliškumą.
Tačiau kokia gali būti kalba apie moksliškumą ar 
objektyvumą, kai drumzlina srovė sumaišo visa, Kas 
tautos gyvenime pažangu ir reakcinga, kai sudėtin
gas, prieštaringas ir vingiuotas liaudies kelias de
formuojamas, drumsta srove užpilant tuos istorinius 
vingius, kurie nenaudingi buržuazijos klasiniams in
teresams. Komunistai, marksistai pripažįsta tik skaid
rią srovę, kuri veržiasi į priekį, nešdama su savimi 
pažangiausius liaudies ekonominio, kultūrinio, politi
nio gyvenimo elementus.

Su šia kritika dar nesibaigia A. Balsio dėmesys 
buržuazinei išeivijai:

Kai kurie buržuaziniai sociologai tautybę taip suab
soliutina, kad paverčia ją veiksniu, sąlygojančiu vi
suomeninės santvarkos pobūdį. Buržuazinių emigran
tų spaudoje galima rasti samprotavimų, teigiančių, 
kad visuomeninės santvarkos humaniškumas ar žiau
rumas „priklauso nuo tautos būdo bei jos kultūros". 
Humanizmas siejamas ne su socialiniu klasiniu vi
suomeninės politinės santvarkos turiniu, ne su tuo, 
kieno interesus ji išreiškia — darbo žmonių ar išnau
dotojų — bet su tautos psichine sandara, jos būdu. 
Šiuo požiūriu vertinamas ir komunizmas. Kadangi 
komunizmą kuria įvairios tautos, tad, anot buržuazi
nių autorių, nėra vieningo komunizmo: yra rusiškas, 
vengriškas, rumuniškas, lenkiškas, lietuviškas ir t. t. 
Antikomunistai didžiausias simpatijas reiškia komu
nizmui (taip jie vadina socialistinę sanlvarkąj tose 
šalyse, kuriose atsiranda daugiau įvairių ekscesų 
prieš proletarinio internacionalizmo principus, kur 
aktyviau reiškiasi autarkinės, izoliacinės, nacionalisti
nės tendencijos, šias tendencijas jie taip pat sieja 
su tautos būdu.
Visos šios antikomunistų „teorijos" tarnauja vienam 
tikslui — iškreipti patriotizmo sąvoką, papildyti ją 
nacionalizmu, ardyti socializmą Ir komunizmą kurian
čių darbo žmonių vienybę ir susitelkimą proletarinio 
internacionalizmo principais.

Būtų galima paminėti ir dar pora įdomių 
smulkmenų. Viena — A. Balsys nesibijo „tautos“. 
Berods tik vieną kartą „tauta ilgame straips - 
nyje pavirsta į „naciją“. O „tėvynė“ taip 
pat išsiverčia be didžiosios raidės beveik iki 
straipsnio pabaigos.

Šios smulkmenos nėra svarbios. Jos tik 
paaiškina, kam skirtas straipsnis. Balsys rašo ne 
išeivijai, bet vidaus rinkai. Ir būtent tiems 
žmonėms, kurie tarybinio patriotizmo dar 
neįsisavino.

LIETUVOS DABARTIS IR ATEITIS
• .f • - , Ą

Dar būdingesnis tokio išeivijos „nukaukavimo“ 
pavyzdys, skirtas taip pat vidaus rinkai, tai šiais 
metais „Žinijos“ draugijos išleista 96 puslapių 
knygelė — Lietuvos dabartis ir ateitis. Knygelės 
autoriai — žinomi Lietuvoje ekonomistai: K.
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Meškauskas, V. Januškevičius ir V. Puronas. 
Beveik visa knygelė ir skirta ekonominių klausimų 
nagrinėjimui. Trumpai apžvelgę Lietuvos 
geografinę padėtį ir 1970 m. gyventojų surašymo 
duomenis, atidavęs duoklę hitlerininkams, 
Tarybinei armijai ir Tarybų valdžios „atkūrimui“ 
Lietuvoje, autoriai nagrinėja krašto ekonominį 
gyvenimą. Didžiąją knygelės dalį ir užima 
pramonės ir žemės ūkio gamybos statistika, 
lentelės apie liaudies materialinio gerbūvio 
kilimą ir naujo penkmečio planų aiškinimas.

Išeivijoje ši knygelė nedaug kam būtų įdomi — 
(detali informacija apie juodmargių karvių veislę, 
bekonines ir lašinines kiaules, dviračių gamybą ar 
TSKP XXIV suvažiavimo direktyvas, gyvenant toli 
nuo Lietuvos nei perdaug aktuali, nei suprantama. 
Knygelė skirta „Žinijos“ draugijos lektoriams — 
propagandistams, kad prieš šviesdami kitus, 
galėtų patys apsišviesti, ir sužinotų, kokia graži 
ateitis laukia jų ir jų vaikų. Kas šioje knygutėje 
skaitytoją labai nustebina, tai visai nelauktas ir 
netikėtas temos pasikeitimas. Sužinoję, kad 
„siekiant paįvairinti paukštienos asortimentą, 
žuvininkystės ūkiuose bus smarkiai išplėstas ančių 
auginimas“, ir kad „pagal surenkamojo gelžbetonio 
ir sustambintų detalių pritaikymą statyboje“ 
respublika užima vieną iš pirmų vietų, knygelės 
pabaigoje randame skyrių apie. . .kai kuriuos 
reakcingosios emigracijos veiklos bruožus.

— Buržuazinės emigracijos ideologija 
knygelėje apie tarybų Lietuvos ekonomiką 
reikalinga tiek, kiek balnas kiaulei, — pasakytų 
Lietuvos ūkininkas. O kadangi nei vienas iš 
knygelės autorių apie išeiviją iki šiol nerašydavo, 
tai nejučiomis peršasi klausimas — kas gi yra šitos 
išeiviologiškos dalies autorius? Tačiau tai
smulkmena, palyginus su daug svarbesniu ir 
įdomesniu klausimu — kodėl taip netikėtai 
padidėjo dėmesys išeivijai (ir dargi ne
„pažangiai“, o „reakcinei“), ir kodėl tas
domėjimasis kartais pasirodo ten, kur mažiausia 
jo lauktina. Manau, kad į šiuos klausimus bus 
lengviau atsakyti, plačiau susipažinus, kaip 
Lietuvos ekonomistai pristato išeiviją „Žinijos“ 
lektoriams, o šie tas mintis perduos platesnėms 
masėms. Taigi:

Nemaža lietuvių emigrantų dalis, klaidinama 
buržuazinės propagandos, dar pilnai nesuvokia 
respublikoje įvykusių pertvarkymų esmės ir neturi 
šiuo klausimu savo aiškiai susiformavusio požiūrio. 
Jų samprotavimuose gausu abejojimų, 
prieštaringumų, vienapusiško reiškinių 
interpretavimo, ir pan.

Žodžiu, dalykai būtų visai neblogi, jei ne kita 
išeivijos dalis, priešiškai nusistačiusi komunizmu 
atžvilgiu.

Šis emigracijos sparnas išaugo ir veikla žymiai 
suaktyvėjo po antrojo pasaulinio karo, kada prie jų 
prisijungė pabėgusieji iš respublikos aktyvūs 
hitlerinių okupantų pagalbininkai, buvę valdan - 
šiosios tautininkų partijos veikėjai, 
stambiosios buržuazijos atstovai ir kai 
kurie aukštesnieji valdininkai bei karininkai, 
atsinešdami su savimi pyktį ir kerštą respublikos 
darbo žmonėms ir Tarybų valdžiai už prarastas 
pelningas vietas bei padėtį visuomenėje.

Po to trumpai aptariama šių „hitlerininkų“ 
veikla pirmaisiais pokario metais: ginkluoto 
pogrindžio rėmimas, socializmo pertvarkymų 
trukdymas, greito naujo karo pranašystės. Tačiau, 
keičiantis pasaulyje jėgų santykiui keitėsi ir darėsi 
lankstesnė ir buržuazinės emigracijos taktika.

Vykdydamos reakcingųjų imperializmo 

sluoksnių užsakymus, prie naujos taktikos turėjo 
prisiderinti savo propagandinėje veikloje ir 
emigracinės lietuviškųjų buržuazinių nacionalistų 
organizacijos. Be to, jų grubiems prasimanymams 
geroką smūgį sudavė asmeniniai įspūdžiai tų 
emigrantų, kurie apsilankė gimtajame krašte ir 
susipažino su respublikos pasiekimais ir 
socialistinės lietuvių tautos gyvenimo sąlygomis.

Išeivijos tikslas, pagal šią knygelę, dvejopas: 
sukompromituoti socialistinę ekonomiką ir 
įdealizuoti „buržuazinės“ Lietuvos ūkį. Po to 
nurodoma, kas reakcinei išeivijai nepatinka. Tai 
tautų draugystė, spartus mašinų pramonės 
ugdymas Lietuvoje, prekių trūkumas. Iš visų 
priekaištų išeivijai rimčiausiai skamba sekantis:

Nepatinka reakcingiesiems emigrantams, kad, 
plečiantis maisto ir lengvosios pramonės gamybai, 
dalis šios produkcijos taip pat išvežama už 
respublikos ribų arba į kitas šalis. Kiekvienas 
žmogus, bent kiek suprantantis ekonomikos 
funkcionavimą, pasakytų, kad gaminių išvežimas ir 
įvežimas yra ne tik normalus, bet ir būtinas 
reiškinys. Jis išplaukia iš šiuolaikinių gamybos bei 
vartojimo poreikių. Tačiau į tai emigrantiniai 
„kritikai“ žiūri kitaip.

Išeivijoje iš ties netrūksta nuomonių, kad bet 
koks prekių ar gaminių pasikeitimas tarp 
Lietuvos ir kitų sovietinių respublikų yra ir 
nereikanlingas ir Lietuvai žalingas. Ir Lietuvos 
skaitytojai tur būt per daug nenustebs sužinoję, 
kad išeivijoje yra tokių nuomonių. Visai kitaip 
betgi atrodo paskutinis preikaištas išeivijai:

Buržuaziniai nacionalistiniai emigrantai 
labiausiai nemėgsta ir labiausiai nesupranta 
socialistinio žemės ūkio. Kiek purvo ir šmeižto 
išlieta ant jo! Jiems net nepriimtini lietuviški 
socialistinio žemės ūkio įmonių pavadinimai.

Čia tai jau dalykai linksmesni. Tik 
įsivaizduokime: išeivijai nepatinka lietuviški 
ūkių vardai. Turbūt norėtų rusiškai?!

Kaip šitokį „liežuvio paslydimą“ praleido 
cenzoriai, — sunku įsivaizduoti.

Pabaigoje, pacitavę 1970 m. gyventojų 
surašymo duomenis, knygelės autoriai paneigia 
„rusifikacijos“ ir „asimiliacijos“ pavojus ir baigia 
skyrelį apie išeiviją su dideliu pakilimu, 
vykdydami IX penkmečio komunizmo statybos 
užduotis.

Pabaigai tektų grįžti prie anksčiau iškelto 
klausimo, kodėl šitokio išeivijos paveikslo 
prisireikė net ir vidaus ekonominius reikalus 
aiškinančiuose leidiniuose? Vienas iš galimų 
atsakymų būtų, kad šiuo metu sovietinei Lietuvos 
valdžiai išeivija tapo reikalingu ir naudingu 
„atpirkimo ožiu“. Dėl vidaus ligų paprastai kaltė 
atitenka išorinėms baciloms — tiek medicinoje, 
tiek ir politikoje. (z. v. r.)

POKALBIS SU VĖBRAITE...

(atkelta iš 4 p.)

laipsnio šis vaizdas atitiko tikrovę, kurią radai 
nuvykus į Lietuvą?

— Lietuvos pažinimas iš tėvų pavaizdavimų 
buvo susidaręs grynai jausminis. Mano 
vaizduotėje buvo Lietuvos miškai, ežerai, pelkės, 
gyvatynai, visokį jaudinantys nuotykiai. Iš tėvų 
paskaitomų padavimų ar pasakų dar prieš 
mokyklinį savo amžių, žinojau daug Dzūkijos - 
Dainavos ir Aukštaitijos vietovių ir nuotykių. Ten 

buvo mano mamytės bei tėvelio gimtinės, taigi 
apie tuos kraštus daugiausia man buvo ir pasakota. 
Vaizdavaus aukštus bažnyčių bokštus, kaimo 
gyvenimą... Tai romantika. Ji man buvo ir 

pasiliko brangi. Nepaprastai norėjau pamatyti 
tikrą, gyvą Lietuvą. Ir pamačiau. Ir Lietuvos 
miškus, ir ežerus, ir paminklus, ir miestelius, ir 
žmones. Ir dar brangesnė pasidarė ta mūsų tėvų 
žemė. Ir Vilnius, ir Trakai, ir Kaunas, ir visa mūsų 
istorija tapo dar prasmingesnė. Tai labai geras 
papildymas prie lituanistinės mokyklos. Kai dėl 
Lietuvos dabartinės ūkinės padėties ar pažangos, 
turėjau susidariusi šiokį tokį sau vaizdą iš spaudos. 
Į tą dalyką nesigilinau.

— Ar tai reiškia, kad lituanistinė mokykla 
klysta, neperduodama mokiniams dabartinio 
Lietuvos vaizdo?

— Nedaug aš turėjau patyrimo su lituanistine 
mokykla. Nemanau, kad lituanistinė mokykla būtų 
pajėgi visus ūkinius Lietuvos reikalus vaikams 
prasmingai perteikti. Tačiau dabartinės Lietuvos 
padėties ar pažangos vaizdas be abejo reikalingas. 
Reikalingas, kad vaikams tėvynė būtų tikrovė, ne 
tik pasaka. Ne tiktai stebuklinga pasaka, kuri 
vaikystėje įdomi, o užaugant pamirštama.

— Iš naujovių, kurių nežinojai, kas labiausia 
įstrigo į galvą?

— Aš visiškai nebuvau susipažinusi su 
dabartiniais rašytojais. Nieko nežinojau apie 
kultūrinius lobius muziejuose, apie Lietuvos 
pramonės įmones ir statybas. Todėl įdomu buvo 
pamatyti, kaip tas viskas ten atrodo.

— Ar teko matyti kokią nors pramonės įmonę?
— Taip, dvi. Anykščiuose buvom vyno 

gamykloj, o Kaune mums parodė dirbtinio pluošto 
gamyklą.

— Kaip atrodė dirbtinio pluošto gamykla, 
palyginus su Amerikos fabrikais?

— Tiesą sakant, aš savo gyvenime Amerikoje 
nebuvau nė karto įėjusi į fabriką. Tad ir palyginti 
visiškai negaliu. Bendras įspūdis — gamykla labai 
didelė ir triukšminga.

— O kai Anykščiuose buvot — ar Puntukas dar 
neišgabentas?

— Puntukas tebestovi, kaip stovėjo.
— O ar nesiruošia jo išgabenti?
— Nežinau, bet visokių gandų girdėjau.
— Grįžtant prie rimtesnių reikalų, norėtume 

paklausti, kokios įtakos ši pažintis su Lietuva turės 
Tavo ateities gyvenime?

— Labai sunku dabar pasakyti. Viena aišku, 
kad norėsiu Lietuvą giliau pažinti, norėsiu ją vėl 
aplankyti. Ką tai reikš mano gyvenime, dabar dar 
visai neaišku.

— Išeivijoj yra žmonių, kurie (iš geros ar 
blogos valios) keliones į Lietuvą ir norą 
susipažinti su jos dabartine realybe, o tuo pačiu ir 
bendravimą su Lietuva tokia, kokia ji yra, laiko 
tautiniu nusikaltimu. Ar Tu jauti sąžinės graužimą, 
kad būtum kokį nusikaltimą padariusi?

— Visiškai ne. Laikome svarbiu ir būtinu 
dalyku lietuvybę palaikyti, ją stiprinti, ugdyti. Aš 
jaučiu, kad mano lietuvybė Lietuvoj sustiprėjo, 
lietuvių kalbos žodynas pasipildė, aš bent šešiom 
savaitėm išsinėriau iš angliškos aplinkos, kuri 
gaubia mūsų moksleiviją, bei studentiją. Ši aplinka 
padaro mus ir galvojančiais vien anglų kalbos 
sąvokom bei formom. Lietuvoj imi ir kalbėt, ir 
galvot ir svajot lietuviškai. Toks buvo mano 
asmeniškas tikslas ir patyrimas. Ir aš esu dėkinga 
Vilniaus Universiteto vadovybei, kuri suteikė man 
tokią progą. O aplamai, išeivijos žmonės turės 
palaikyti ryšį su lietuvių tautos šaknimis, gyvąja 
srove. Kitaip nebus įmanoma padaryti bet kokio 
įnašo į mūsų tautos kultūrą. O ir Lietuvos žmonės 
laukia savo giminių ar pažįstamų atsilankant iš 
Amerikos. Žinome, jie atsilankančius pasitinka ir 
ašaromis palydi. To ryšio negalime nutraukti.

1973 m. lapkričio mėn. 7
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TEATRAS

SUSIPAŽINIMUI (ARBA PAŽINTIES ATNAUJINIMUI) vandenis gerokai drumzdavo J. Miltinio kietos,

JUOZAS MILTINIS IR JO TEATRAS

Ne vienas daugiau kultūriniai išprusęs 
kitatautis, atvažiavęs į JAV, visada 
labiausiai pasigęsdavo europietiško
pobūdžio repertuarinio teatro. Ypač 
kada jo nerasdavo net ir milijoniniuose miestuose, 
nekalbant apie šimtatūkstantinius ar dar 
mažesnius. Tokie teatrai čia pradėjo atsirasti tik po 
Antrojo pasaulinio karo, betgi pastovesniuosius, 
kiek tvirčiau ant kojy atsistojusius, susikūrusius 
savo kūrybinj veidą ar tradicijas dar ir šiandien 
galėtum ant pirštų suskaičiuoti.

Kokią milžinišką įtaką repertuarinis teatras turi 
visam miestui, kaip jis žmogų ugdo, plečia jo 
dvasinius akiračius, nesunku patirti vieną kitą 
savaitę pabuvojus kad ir Mineapoly, kur jau tvirtai 
šaknis įleido Tyrone Guthrie įkurtas jo paties 
vardo teatras, arba Louisvillėje, kur Aktorių 
Teatras, įsikūręs prieš kelioliką metų, šiandien itin 
akivaizdžiai suklestėjo Jon Jory vadovybėje.

Turėdamas dėkingų progų pasekti Louisvillės 
teatro išsivystymą, kaip amerikietis pasakytų, 
„from rags to riches“, negalėdavau iškęsti jo 

nepalyginęs su lietuviškuoju Panevėžio dramos 
teatru, kurio pirmuosius žingsnius irgi teko stebėti. 
Tada mes, meno, literatūros ar teatro nuotaikomis 
gyveną moksleiviai, į Juozo Miltinio pastatymus 
eidavome po keletą ar kelioliką kartų (režisierius 
turėjo įprotį ir tą patį pastatymą kartodamas keisti 
aktorių sąstatą), kol mintinai išmokdavome ne tik 
paskiras replikas, bet monologus ir dialogus. 
Ištisas K. Binkio „Atžalyno“, O. Vaičiūno 
„Nuodėmingo angelo“ ar „Prisikėlimo“, S. 
Čiurlionienės „Pinigėlių“, o taipgi ir Ben Johnsono 
„Sukčiaus testamento“, Otto Ernst’o „Flaksmano 
sistemos“ ar Luigi Pirandello „Henriko 
Ketvirtojo“ scenas galėdavome atkartoti net ir su 
visais „vaidybiniais niuansais“. Kada, besiruošiant 
Martinez Sierra „Lopšinės dainelės“ pastatymui 
reikėjo praplėsti moterų sąstatą ir ta pačia proga 
buvo pravesti konkursiniai įstojamieji egzaminai, į 
teatro studiją vien tik vyresniųjų klasių moksleivių 
suplūdo gal keli šimtai. . . Ach, kokios didelės ir 
visagalės tada atrodė mus egzaminavusių 
aktorių—J. Miltinio adjudantų — V. Blėdžio, B. 
Babkausko, Aleknos figūros. . .

Panevėžio dramos teatras šiandien yra gerai 
žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir plačiai už jos ribų.

Sakoma, kad populiaresnius pastatymus 
panevėžiečiams pamatyti neįmanoma, nes bilietai 
rezervuojami turistams ir svečiams, 
suplaukiantiems ne tik iš Pabaltijo, bet ir iš 
tolimųjų sovietinių respublikų. Lietuvoje viešėję 
išeivijos scenos darbuotojai (St. Pilka, D. 
Juknevičiūtė, L. Barauskas) pasakodami savo 
įspūdžius stebėjosi puikiais naujojo Panevėžio 
teatro techniškais įrengimais, apšvietimo ir kitokių 
efektų geriausia aparatūra. O ir didelis 
moderniškas viešbutis kitoje aikštės pusėje esąs 
pastatytas ne kam kitam, o tik nevietiniams teatro 
lankytojams aptarnauti. . .

Juozo Miltinio vadovaujama vaidybos studija 
yra išugdžiusi visą eilę šiandien gerai žinomų 
aktorių. Be jau minėtų iš pačių ankstyviausiųjų 
prisimenu K. Vitkų, S. Paską, Kosmauską, 
Ruminavičiūtę, Končiūtę, Steponavičiūtę, o paskui 
ir G. Karką, O. Konkulevičiūtę, Bratkauską, 
Kasiulį. . . Kiek tenka iš anykštės spaudos patirti, 
be jų neapsieina tur būt nė vienas lietuviškas 
filmas. Gi Donatas Banionis, iš pirmųjų vaidintojų 
sąstate bene jauniausias, šiandien itin sėkmingai 
reiškiasi ne tik Sovietų Sąjungos, bet ir 
tarptautinių kolektyvų sukurtuose filmuose (kaip 
„Goya“ ar „Solaris“) atlikdamas 
pagrindinius vaidmenis. . . Charakteringa, kad 
kaip tik tas pats Banionis, besisvečiuodamas 
Čikagoje bičiulių rateliuose ne kartą su dideliu 
dėkingumu prasitarė už savo pasisekimus 
daugiausiai esąs skolingas J. Miltinio studijai ir 
Panevėžio dramos teatrui, į kurį visada sugrįžtąs 
atsišviežinti, pasimokyti ir pasitobulinti.

Juozas Miltinis yra gimęs 1907 metais, 
Akmenėje, Mažeikių apsk., Kauno Valstybinio 
teatro studiją jis baigė 1931 m. ir trumpą laiką 
dirbo Šiaulių dramos teatre. Nuo 1932 m. mokėsi 
Paryžiaus ir Londono teatrų studijose ir vaidino 
keliuose filmuose. 1939 metais jis grįžo Lietuvon, 
prie Darbo rūmų suorganizavo vaidybos studiją, 
kuri ir davė pagrindą 1940 metais įsikūrusiam 
Panevėžio dramos teatrui. Vidutinybėje 
nusistovėjusius Kauno Valstybinio dramos teatro

Panevėžio teatro prieangyje

reiklios ir temperamentingos recenzijos „Naujoje 
Romuvoje“ ir jo nekonvencionalūs pasisakymai
meno klausimais.

Mano atmintyje J. Miltinis išliko toks, kokį jį 
mačiau inžinieriaus Keraičio („Atžalynas“) ar 
Volponės („Sukčiaus testamentas“) vaidmenyse, 
kokį jį matydavau beskubantį Respublikos gatve, 
aktoriaus V. Blėdžio vedamą, juodais akiniais, 
prancūziška berete, kokį jį girdėdavau paskaitoje, 
Lindės - Dobilo meno kuopos susirinkimuose, 
kalbantį jam dažnai charakteringu gerkliniu balsu 
(„tartum su karšta bulve burnoje“ — sakydavom), 
galintį valandomis imponuoti jaunesnę auditoriją 
naujomis idėjomis, neišsenkamais bagažais ir didele 
vaizduote. . .

Vadovaudamas Panevėžio dramos teatrui, iki 
šiol J. Miltinis yra surežisavęs virš 
penkiasdešimties veikalų, laimėjęs nusipelnusio 
artisto (1948) bei liaudies artisto (1960) titulus, o 
taipgi (1965) gavęs respublikinę premiją už 
Šekspyro „Makbeto“ (1961) ir P. Diomino (pagal 
M. Šolochovo romaną) „Pakeltos velėnos“ 
pastatymus (1964). Apie J. Miltinio režisuotų 
veikalų skalę geriausiai kalba patys jų 
pavadinimai: N. Gogolio „Revizorius“, Moljero 
„Tariamasis ligonis“, A. Čechovo „Žuvėdra“, A. 
Millerio „Komivoježieriaus mirtis“, W. Borcherto 
„Lauke už durų“, F. Duere.nmatto „Fizikai“, A. 
Strindbergo „Mirties šokis“ ir daug kitų klasiškų i? 
moderniškų veikalų.

J. Miltinio teatras vaidyboje visada siekė 
paprastumo ir natūralumo, su tikslu „nutraukti 
netikėjimo procesą žiūrove“ (Švyturys, 1966). 
Tačiau paprastumas išraiškoje anaiptol dar 
nereiškia turinio ar minties lėkštumo. J. Miltinio 
žodžiais: „Tik tas teatras yra teatras tikrąja to 
žodžio prasme, kuris aprėpia ir sprendžia esminius 
dvasinius konfliktus, susijusius su savęs pažinimu 
ir gyvenimo prasmės ieškojimu. Jis veikia ne 
informuojančiai, ne instruktuojančiai, bet 
įsiliedamas, užkrėsdamas. Aš turiu galvoje ne 
buitinio stiliaus ir ne utilitarinio turinio, o poetinio 
stiliaus ir filosofinio turinio, giliai gyvenimišką 
teatrą.“ (Kultūros barai, Nr. 8, 1967).

a. t. antanaitis
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TEATRAS

Teatro kritikos etika - sudėtinga problema.
Aš neseku kitų teatrų gyvenimo, dirbu beveik 

atsiskyręs, turiu labai daug darbo teatre ir studijoje, 
dažnai išvažiuoju. Todėl labai sunku viską 
aprėpti ir būti plačiai informuotam. Pats 
esu buvęs kritikas, recenzentas, aišku savaime, ne 
profesionalas (tada dar nebuvau ir praktikuojantis 
režisierius). Man teko šiek tiek rašyti, ir aš buvau daug 
aršesnis už kai kuriuos dabartinius kritikus. Bet vieną 
dalyką nuolat turėjau galvoje: aš labai ieškojau to 
„tikrojo“ meno, apie kurj savo teatrinėse humoreskose 
rašo N. Akimovas. Įsitikinau, kad nėra „tikro“ meno, 
egzistuoja tik menas.

Besimokydamas Kaune, susidūriau su tam tikrais 
kontrastais. Mokykloje buvau mokomas viena kryptimi, 
o paskui patekau į pirmus G. Pabsto filmus, kuriuose 
vaidino M. Reinharto teatro aktoriai. Tai man atidengė 
netikėtą aktorių vaidybos gilumą, pačią jos esmę. Aš 
nustebau: kodėl mus moko paviršutiniško
„nusidavinėjimo“ kažkokio pašėlusio dirbtinumo, kuris, 
mano supratimu, tradiciškai tebesitęsia iki šiol beveik 
visuose mūsų teatruose? Pradėjau nerimauti, man 
pasidarė baisu taip vaidinti. Šiaulių teatre net įvyko 
didelis skandalas su J. Stanuliu, kai, man repetuojant 
burtininką V. Mykolaičio - Putino „Valdove“, tiesiog 
buvo nurodomos replikos ir judesiai (beje, panašūs 
kūrybiniai susidūrimai su teatro vadovybe vėliau sekė 
vienas po kito). Taip vaidinti aš atsisakiau. Jau tuo 
metu susirašinėjau su M. Reinhartu, ruošiausi vykti į 
Austriją, kur buvo jo mokykla. Bet, užgrobus valdžią 
Hitleriui, mokykla likvidavosi, o M. Reinhartas išvyko į 
Ameriką.

Mane domino — kur glūdi tikrosios vaidybos esmė, 
koks yra žmogiškumo kompleksas sceninėje išraiškoje, 
kodėl aktorius liaujasi buvęs žmogumi „sau“ ir 

k transformuojasi į kitą žmogų, kiek tikrumo turi būti 
tame naujame žmoguje — psichologiškai, fiziologiškai, 
sociologiškai, filosofiškai ir t. t. Man šovė impulsas^ 
nepaisant jokių aplinkybių išvažiuoti į pasaulį. Drauge 
su Šiaulių gimnazijos mokytoju D. Pinigiu parašėme 
straipsnį apie „Valdovą“ ir pasirašėme Dogma; poįto, 
kaip Liuteris, prie teatro administracijos durų (manęs, 
kad nekalbėčiau, neįsileido į trupės susirinkimą, kur 
buvo svarstomas tolesnis teatro gyvenimas) priklijavau 
savo dešimt tezių apie teatrą (klijavau stipriais klijais, 
kad iš karto nenuplėštų; vadovybei teko nudraskyti 
mano tezes nagais) ir išvykau į Paryžių. Važiavau be 
palto, be beretės, kurių neturėjau, bet su nauju, ką tik 
pirktu valdininkišku portfeliu (matyt, kiekviename 
mūsų slypi potencialus biurokratas). Paryžiuje pradėjau 
lankvti teatrus, mokytis kalbos. Buvau abstinentas, 
vegetaras, todėl galėjau susitaupyti šiek tiek pinigų ir 
mokytis privačiai. Gyvenau labai asketiškai, nes buvau 
„įklimpęs“ į vaidybos esmės ieškojimus. Čia — mano 
istorijos pradžia.

Paryžiuje išbuvau penkerius metus. Po to išvažiavau 
į Angliją, nes su vienu žmogum (profesorium Vincu 
Babilium, kuris tuo metu studijavo Paryžiuje) sukirtau 
lažybų, jog išmoksiu kalbos tiek, kad galėčiau originalo 
kalba skaityti Šekspyrą. Lažybas išlošiau.

Po kurio laiko grįžau į Lietuvą. Ir čia prasidėjo 
mano darbas — aš jau buvau gerokai informuotas, 
manyje jau buvo susiformavęs kažkoks vidinis 
branduolys, kuris visada stumia žmogų į ieškojimų 
kelią, apkrečia nerimu, savotišku esmės jutimu: negali 
būti taip, kaip yra, būtina nuolatos kažką atrasti.

Grįžęs į Lietuvą, pateikiau teatrams porą pjesių — 
nepriėmė. Pradėjau rašyti, ir atvirai rašyti. Mano 
aštrumas augo iš to branduolio. Konkrečiai rašydamas, 
aktyviai ieškojau išsireiškimo būdų. Rašiau kaip aktyvus 
teatro darbuotojas, o ne kaip stebėtojas, komentatorius 
arba vadinamasis kritikas. Aš norėjau įsiveržti į patį 
centrą ir padaryti revoliuciją vaidyboje bei apskritai 
teatro struktūroje. Vaidyba yra teatro pagrindas. 
Sakoma, kad yra „režisieriaus teatras“ —- tai neteisinga. 
Visuomet yra, buvo ir bus tik aktoriaus teatras, kuris be 
režisieriaus negali kūrybiškai egzistuoti. Režisierius 
visada vaikšto aplinkui ir niekad nepatenka į centrą. 
Jis — tik raketa nešėja.

Štai kodėl mano rašiniuose visuomet būdavo galima

JUOZAS MILTINIS:

KRITIKO POŽIŪRIS

aptikti tą svarstymų nerimą. Tai yra labai gera esmės 
išreiškimo — kas tai ir kodėl taip — intencija. 
Rašydamas apie „Makbetą“, apie „Pelningą vietą“ bei 
kitus spektaklius, nurodžiau, kodėl taip daroma ir kodėl 
nedaroma kitaip, neapsiribodamas mokyklinėmis, 
literatūrinėmis, „mandravojančiomis“ frazėmis, kurių 
gausu mūsų kritikoje.

Jūs netiksliai vartojate kalbą, terminologiją, draugai 
kritikai. Reikia daugiau domėtis filologija — tada 
lengviau priartėsite prie esmės, kažką suprasite giliau, 
ir jums bus lengva išsireikšti. Jūs dabar vartojate daug 
pasiskolintų mokyklinių, institucinių išsireiškimų. Tai 
marinuotos frazės, lyg iš anksto atspausdintos ir 
priklijuotos etiketės.

Man regis, kritikos uždavinys — prieiti prie 
aktoriaus vaidybos, kaip kūrybos proceso, kaip 
žmogiško gyvenimo teatre esmės ir perteikti ją 
visuomenei reikšmingu aspektu, o ne sausu 
pafrazavimu. Kai paviršutiniški komentarai iš spaudos 
pasiekia skaitytoją jie yra nebereikalingi, nieko 
nepasakantys, nekonstruktyvūs.

Mūsų kritikams reikėtų nors šiek tiek daugiau 
pasidomėti struktūralizmu, nes teatro menas ne visiškai 
teisingai vadinamas sintetiniu menu. Visi-terminai šiuo 
metu yra koreguotini, nes kritikai naudojasi 
pasenusiais, žargoniškais terminais („scenos kalba“, 
„apipavidalinimas“, „dekoracijos“ ir t. t.).

Kritikas jokiu būdu negali būti bergždžias, sausas 
kaip ragana močiutė, be mylimo teatro. Vienas poetas 
yra pasakęs: „Kad spręstum, reikia suprasti, kad su - 
prastum, reikia pamilti“. Kritika ir turėtų prasidėti nuo 
meilės, nuo aistros — tik tuomet galime priešpastatyti 
du pasaulius, du kontrastus. Kritikai turėtų rašyti 
kontrapunktais.

Man atrodo, kad kritika gali būti smogianti, bet 
šalia turi eiti ir meilė gyvenimui, meilė teatrui, pačiai 
meninei akcijai, joje turi būti tiksli argumentacija, 
paremta kritiko idealu. Tuomet kritikas bus sveikas, 
aktyvus, meistriškas žaidėjas ir kartu filosofas: 
kritikas — akrobatas — filosofas.

Be kritikos menas negali egzistuoti, nes kiekvienas 
menininkas jau yra kritikas, ypač mūsų moderniame 
pasaulyje. Menininkai — režisieriai, aktoriai — kurie 
tikisi kada nors išvengti kritikos, save klaidina. Kritika 
vystosi, visame pasaulyje ji įeina į paralelę su pačiu 
menu ir kūryba — juk ir kritika yra kūryba.

Patys menininkai savo kūriniuose visokiomis 
schemomis išreiškia tam tikras intelektualines teorijas 
apie savą meno supratimą, nes šiandien modernusis 
menas, kaip ir pats modernusis žmogus, turi savo 
teoriją, pasižymi kritiškumu, kuris išreiškiamas pačiais 
įvairiausiais ženklais.

H. Vancevičius daug kalbėjo apie teatrų ir kritikų 
bendravimą.

Aš esu tokio bendravimo priešas. Kuo toliau nuo 
kritikų! Kritikai, jei nori, jei jiems reikia, randa progą 
pamatyti kolektyvą ir iš šono, net tamsoje, jie visokiais 
užkulisiniais keliais įsibrauna į repeticijas. ,Tačiau, kai 
kritikas būna oficialiai pakviestas į repeticiją, visa jo 
elgsena smarkiai keičiasi, ji darosi sąlygota, o 
režisierius įsigyja tam tikrų garantijų. Jei po to kritikas 
parašo neigiamą recenziją, jis laikomas blogu žmogum, 
net veidmainiu.

Kai rašomos recenzijos apie teatrą, daugiausia 
kliūva vargšams aktoriams — dramaturgai neliečiami. 
O juk ir dėl to, kad kritikai nusigręžia nuo dramaturgų, 
jų bijo, dramaturgiją šiandien yra atsidūrusi 
nepavydėtinoj būklėj. Kritikai mažai rašo apie 
dramaturgiją, ne iš esmės, nekonstruktyviai ir 
nekūrybiškai gvildena jos problemas, nors kiekviena 
proga konstatuoja dramaturgijos silpnumą.

Man atrodo, kad kritikai, jei jiems tikrai rūpi 
teatras, patys įsibraus į repeticijas, bendraus, kiek 
reikia, su aktoriais. Dėl susitikimų teatre galima 
susitarti. Tačiau negalima pamiršti, kad teatre vyksta 
uždaras kūrybinis darbas. Kas būtų, jei prie poeto, 

rašančio eilėraštį, prieitų kritikas ir pasakytų: „Duokš 
pažiūrėti! Ką čią parašei? . . Aha. . . Rašyk toliau...“ 
Nuo amžių yra gerbiamas menininko individualumas, 
uždarumas ir intymumas. Krtikai negali ir neturi 
išsikovoti teisės kištis į pradinį kūrybinį procesą.

Kritikas, jeigu jis iš tikrųjų kritikas, t. y. žmogus 
smalsus ir apdovanotas kritiniu protu, — toks kritikas 
ras progą, jeigu jam reikės, įlįsti į teatrą, pakratyti, net 
po švarku, savo rėtį, skirtą atskirti pelams nuo grūdų. Jo 
akis skvarbi? ausis jautri — ir jis visuomet sugebės tai 
padaryti. O tokie kolektyvų ir kritikų susitikimai, apie 
kuriuos kalbėjo H. Vancevičius, viską taip amortizuotų, 
išdailintų, apibendrintų, išaiškintų, įvestų į i:okią 
sociologiją, tokius santykius, Kad viskas būtų 
užliūliuota ir viskas būtų „gerai“. Deja, tokia tėkme 
gyvenimas neplaukia ir negali plaukti — turi būti 
absoliuti dialektika:

Aš noriu, kad kritikas visų pirma būtų didelė 
asmenybė. Netiesa, kad žmogus tampa kritiku, kai jam 
nepavyksta tapti menininku. Kritikai yra kūrėjai, jie 
filosofiškai suvokia kūrybą ir sugeba analizuoti 
konstruktyviai, apibendrindami. Skaitytojai tuomet 
įgyja kitą aspektą, kitą regėjimo tašką. Kritika 
niekuomet neišvers iš vėžių to menininko, kurio tvirti 
idealai, kuris savo šaknis giliai įleidęs į gyvenimą. 
Kritikos gali bijotis tik tas, kas turi silpną pagrindą. 
Teisingai pasakyta — „koks teatras, tokia ir kritika“. 
Nors. . . kritika gali būti aukštesnė —'jeigu bus daugiau 
analizuojamas pats veikalas, ne atpasakojamas jo 
turinys, o nagrinėjama pati esmė.

Ta proga noriu padiskutuoti ir dėl pas mus 
pastatytos A. Salynskio pjesės „Marija“ vertinimų.

„Marija“ yra konfliktiška pjesė, ir ne sena, o 
moderni. Pati pjesės herojės — Marijos — asmenybė 
yra labai nauja. Ji ieško santykio su žmonėmis 
konfliktuodama su savimi (tai graikiškas, beveik 
edipiškas konfliktas). Ji be galo aktyvi savo aplinkoje, 
laužia visus biurokratizmo ledus, kurie tikrai yra labai 
grėsmingi. Per tą vidinį konfliktą, kovodama su 
visokiausiomis aplinkybėmis, dažnai pralaimėdama, 
Marija tampa tokiu paprastu, kukliu ir tolerantišku 
žmogum! Ji vis eina ir eina į priekį, ir net iškyla 
klausimas: „Kada ji sustos? Ar tai šventoji?“ Pagaliau 
kodėl ir teatre matome tiek daug.žiūrovų, tokį didelį jų 
antplūdį? Matyt, jie randa atsakymą į klausimą: „Kokia 
yra toji mūsų valdžia?“ Žiūrovai susitinka su nuostabiu 
žmogum, o ne su biurokratu. „Marijoje“ yra ta 
problematika, kurios niekas iš mūsų kritikų neatskleidė. 
Kurgi dingo jų humanistinis pradas, jeigu jie tvirtina, 
jog čia nesą konflikto? Jis „Marijoje“ labai ryškus. Tai 
konfliktas asmens su pačiu savim, prasidėjęs dar tada, 
kai pirmasis žmogus atsistojo ant dviejų kojų ir 
nustebo, pamatęs saulėlydį!

Intelektualumas yra dvasinis aktyvumas. Visuomenė 
gali būti net beraštė, bet dvasiškai aktyvi. Man 
visuomet prisimena dokumentinio švedų filmo 
„Anakonda“ kadrai, kur parodyta, su kokiu dėmesiu 
Amazonės džiunglių indėnai klausosi Bethoveno 
Penktosios simfonijos — net šiurpas ima. Toks 
jautrumas daug kur būtinas.

Mūsų teatre buvo toks atsitikimas. Į spektaklį 
„Lauke už durų“ atvažiavo vienas kolūkietis iš Pasvalio 
rajono. Grįžus kolūkin, jo paklausė: „Ką matei?“ Jis 
atsakė: „Nežinau. Nieko nesupratau. Bet buvo įdomu ir 
baisu. Važiuokit pažiūrėti patys!“ Po to atvažiavo būrys 
kolūkiečių, fojė nusiavė kojas ir su vienom kojinėm 
suėjo į salę. Štai koks būna suartėjimas.

Studijavimas, gilinimasis, išplaukiantis iš kūrybinio 
neišvengiamumo, meilės konkrečiam kolektyvui, 
suvokimas, kad kritika — tai konstruktyvi kūryba, 
nešanti gyvenimui pažangą, užsidegimo impulsą, vizijų 
praplėtimą, — tokia kritika įsitvirtins gyvenime ir bus 
būtina ne tik menininkams, bet ir visuomenei, jos 
vadovams orientuojantis gyvenimo tikrovėje, kūrybos 
augime, jos plėtroje ir 1.1.

(Literatūra ir menas, 1973.VIII.4)
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SKILTYS

BĖGIMAI, EMIGRACIJA IR DAR KAI KAS

Spalio mėnesį mūsų laikraščiai pranešė apie 
naują nesėkmingą lietuvio iš Lietuvos mėginimą 
pabėgti. Tai buvo Bronius Strikulis, kuris Italijoj, 
atsiskyręs nuo sovietų turistų grupės prašėsi 
Italijos policijos pabėgėlio globos. Kai policija 
nuvežė į geležinkelio stotį, iš kur jis turėjo būti 
pasiųstas į pereinamąją stovyklą Trieste, du 
enkavedistai jį iš policininkų atėmė ir nusigabeno į 
sovietų konsulatą. Čia jis jau pasakė negalvojęs 
bėgti.

Turint galvoj šį ir kitus nesėkmingus bėgimus, 
kyla klausimas, ar jų bėgimo pastangos girtinos ir 
pateisinamos? Mums atrodo, kad tokiai 
„emigracijai“ pritarti nėra pagrindo. Ji 
nenaudinga patiems bėgliams (turi už tai atsėdėti 
kalėjime), nenaudinga jų šeimoms nei pagaliau 
pačiai Lietuvai. Ji galėtų būti pateisinama tik tuo 
atveju, jei būtų bėgama iš kalėjimo ar Sibiro 
katorgos, bet vargiai pateisinama, kai bėgama be 
svarbios priežasties iš pačios Lietuvos. Deja, 
naujausi bėgliai buvo iš Lietuvos, kur neatrodo, 
kad jie būtų gyvenę nepakenčiamose sąlygose.

Yra, tiesa, išmintingų teisininkų, kurie 
įrodinėja, kad Lietuvos žmonės turi teisę emigruoti 
ir kad mes turime pareigą reikalauti, kad ta 
„prigimtinė“ teisė sovietų valdžios būtų vykdoma. 
Vienas teisininkas šaukia: „Taigi, mes esame tik už 
laisvą žmogaus apsisprendimą. Už žmogaus laisvę, 
išplaukiančią iš jo pagrindinės, prigimtinės, 
niekieno neliečiamosios, niekieno jam 
neatimamosios teisės!“ {Naujienos, 1973.X.20).

Kad teisė yra gražus dalykas, ir be įrodinėjimo 
aišku, bet vis dėlto turbūt ne pats gražiausias 
žmogaus gyvenime. Teisė yra moralumo 
minimumas. Bet morališkai už teisę aukščiau stovi 
pareiga. Kai žmogus palieka žmoną su mažais 
vaikais ir tėvynę, norėdmas sau pačiam susikurti 
geresnį gyvenimą, jis naudojasi „neatimama teise“ 
emigruoti, bet jis užmiršta svarbesnį dalyką — 
pareigą šeimai ir tėvynei. Mums atrodo, kad tokiu 
atveju nėra reikalo kalbėti apie teisę — geriau 
kalbėti apie pareigą.

Todėl labai stebina ir mūsų Altos net per du 
kartus spaudoje skelbtas raginimas visiems 
lietuviams „remti sen. Jacksono rezoliuciją . . . kad 
nebūtų padidinta prekyba su Sovietų Sąjunga tol, 
kol žmonėms nebus leidžiama laisvai emigruoti iš 
Sovietų Sąjungos“ {Draugas, 1973.X.19). Kaip 
žinoma, toji Jacksono rezoliucija, reikalaudama 
emigracijos laisvės, turi galvoj sovietų žydų 
emigraciją. Jei ne sovietų žydai, ir tos rezoliucijos 
nebūtų. Žinoma, labai gražu ir humaniška iš Altos 
pusės kovoti už žydų emigracijos teisę. Tik 
skaitytojas labai nustemba, paskaitęs tokį raginimą 
ir neradęs jame jokio raginimo kovoti už kitas, dar 
svarbesnes neatimamas žmogaus teises — 
pirmiausia už lietuvių teisę gyventi savame krašte, 

už teisę tremtiniams grįžti į tėvų žemę iš visokių 
Sibiru, už teisę savo krašte turėti žodžio laisvę, 
tikėjimo laisvę bei kitas asmens laisves bei teises, 
pripažįstamas kiekvienam asmeniui tiek visuotinės 
žmogaus teisių deklaracijos, tiek sovietų 
konstitucijos. Tad nejaugi už tai turi kovoti tik 
Sacharovas su Solženicinu, o mūsų šauniems 
veikėjams tai nesvarbu?

Jau daug rimtesnės pastangos buvo dedamos tą 
patį mėnesį JAV LB valdybos, kuri pasiuntė 
delegaciją į finansų bei valstybės departamentus 
su atitinkamais memorandumais. Delegacija prašė, 
kad būtų sumažinti muitai siuntiniams į Pabaltijo 
valstybes, kad nebūtų varžomas turizmas, kad 
turistams būtų leidžiama lankyti gimines ir 
draugus ne tik Vilniuj, bet ir kituose miestuose, bei 
kaimuose, kad būtų pagelbėta Simui Kudirkai, bei 
kitiems politiniams kaliniams. Kiek anksčiau, dar 
rugsėjo mėnesį, JAV LB valdybos atstovė 
Mačiulaitytė - Zerr, dalyvaudama Valstybės 
Departamento konferencijoj JAV organizacijų 
vadovams, taip pat turėjo progos pasikalbėti su 
Valstybės Departamento pareigūnais, W. J. 
Porteriu ir H. W. Luersu apie didelius muitus 
siuntinaims į Lietuvą ir apie kliūtis JAV piliečiams 
laisvai keliauti į Lietuvą ir Lietuvoj. Būdama 
Vašingtone, Mačiulaitytė - Zerr lankėsi ir 
Washington Post dienraščio įstaigoje, kur 
susipažino su vadovaujančio štabo pareigūnu 
Steven S. Rosenfeldu. „Jo nuomone įdomiausios 
problemos, liečiančios Lietuvą, yra muitų 
siuntiniams klausimas, veržymas laisvai keliauti, 
viešnagės Lietuvoje sutrumpinimas į penkias 
dienas, varžymai susijungti išskirtoms šeimoms, 
katalikų Bažnyčios persekiojimas. Dabartiniu 
metu, plečiant prekybinius santykius su Sovietų 
Sąjunga, jis mielai norėtų minėtas problemas 
straipsnio forma iškelti“ {Draugas, 1973.XL1). 
Reikėtų rimtai kam nors tuo reikalu rūpintis ir 
padėti tam laikraščiui šiuos klausimus iškelti. Šiuo 
metu tai mūsų aktualiausios ir konkrečiausios 
politinės problemos. Sumaniai ir energingai jomis 
rūpinantis (kartu su kitais pabaltiečiais), gal būt 
būtų galima ir šį tą laimėti. O dėl sen. Jacksono 
emigracijos rezoliucijos palikime Altos veikėjams 
pasidarbuoti.

A. Daugvydas

POKALBIO NUOTRUPOS RECENZIJOS 
VIETOJE

KRITIKAS: Kas sakė, kad išeivijos publika per 
mažai teatru domisi? Va, štai, „Mindaugo“ 
ištraukas, taipgi J. Kelečiaus ir L. Barausko 
suvaidintas, mačiau „Menėje“ lygiai prieš du 
metus. O jeigu veikalas net pora metų repertuare 
išsilaiko. . .

DAKTARAS: Ironija visai ne vietoje. Jeigu 
aktoriams nusisekę ir žiūrovams patikę darbai yra 
ir po ilgesnio laiko kartojami, tai tik džiaugtis 
reikia. Be to „Raganius“ Čikagoje ir tebuvo 
statytas vien specifiniams tikslams lėšas 
telkiančiuose baliuose, už įėjimą reikalaujant 
stambesnės aukos. Taigi ne plačiajai publikai. O ir 
„Mindaugas“ šį sykį gerokai pasikeitęs, Laimos 
Rastenytės vietą užėmus Stasei Kielaitei, 
pasikvietus Nijolę Martinaitytę režisūrinėn talkon, 
o rašytoją Nijolę Jankutę apjungėjos - aiškintojos 
pareigoms.

(Pokalbis vyksta Jaunimo Centro didžiosios 
salės balkone, laukiamajame, koridoriuose ir 
kieme. Laikas: 1973 m. lapkričio 2 d. vakare. 
Scenoje statomos ištraukos iš Justino 
Marcinkevičiaus poemos „Mindaugas“ bei Vinco 
Krėvės apysakos „Raganius“ paskutinio 
skyriaus — Pas dangaus vartus — inscenizacija.)

KRITIKAS: Pajuokavau be blogų norų. Bet, 
rimčiau šnekant, man neatrodo, kad visi 
pasikeitimai būtų išėję į naudą. Pirmojo pastatymo 
pobūdis (kuriame L. Rastenytė koncertinėje 
formoje deklamavo ne tik karalienės Mortos bet ir 
Ramūnės ar net dainiaus Kintibuto monologų, 
repUkų ar refrenų ištraukas ir, kuriame 
tarpištraukinės spragos buvo užpildytos D. 
Lapinsko parūpintais muzikiniais įtarpais) man 
atrodė žymiai geresnis ir natūralesnis. Tas 
nepretenzingas paprastumas veikė šilčiau ir 
jaudino. Dabar gi, komentatorė - pranešėja mane 
vien erzino savo nereikalingumu, nors N. Jankutė 
savo pareigas atliko be priekaištų ir tekstus 
perskaitė itin sklandžiai.

DAKTARAS: Neužmirškite, kad salėje buvo 
daug jaunų žiūrovų. Reikėjo gi juos supažindinti 
ne tik su istorija, kuria šis veikalas remiasi, bet ir 
su veikalo turiniu, paaiškinančiu statomas 
ištraukas.

KRITIKAS: Neteko nieko panašaus nė matyti 
nė girdėti, sakykim, kad ir Šekspyro ar Bernardo 
Shaw istorinių dramų ištisiniuose ar ištraukimuose 
pastatymuose, nors komentarai ten būtų gal dar 
daugiau reikalingi. Betgi, šiuo atveju Nijolės 
Jankutės tekstai ne tiek aiškino istoriją ar veikalo 
turinį, kiek tuštoka gražbylyste rungtyniavo su 
dramos - poemos autorium. Mažų mažiausia tai 
padvelkė provincializmu. . .

AKTORĖ: Apšnekate smulkmenas. Didžiausia 
yda — neturėjimas tinkamo aktoriaus Mindaugo 
rolei. Sukurti vaidmenį valdovo, kuris savo tikslų 
siekė nesiskaitydamas su priemonėmis, kuris iš 
savo kelio šalino ne vien priešus, bet ir artimus ar 
net mylimus žmones, — ne kiekvienas aktorius, 
kad ir kaip talentingas, yra pajėgus. Ne tik tokiu 
valdovu, bet ir tokiu aktorium, tur būt, reikia 
gimti. . .

KRITIKAS: (pertraukdamas): Joną Kelečių 
Mindaugo vaidmenį susentimentalinti, manau, 
paskatino romantiškai nuspalvintas dramos 
tekstas. . .

AKTORĖ: Kažin. Ar matėte Peter O’Toole 
„Beckete“? Arba Lawrence Olivier „Ričarde 
Trečiajame“? Valdoviškos aistros ženklino 
kiekvieną jų žestą. . .

KRITIKAS (keisdamas temą): Man pasirodė, 
kad aiškesnio charakterio lyg tai trūko ir pačiam 
„Mindaugo“ pastatymui. Juodojo ir Baltojo 
metraštininkų dialogai apie faktus ir žmogų, apie 
tiesą ir melą, apie pašaukimą tikrovę liudyti ir 
istorijos manipuliavimo prielaidas tenykštės 
realybės kontekste gal kaip tik ir sudarė veikalo 
svorio centrą, kuris čia nebuvo nei iškeltas nei 
pabrėžtas. . .

AKTORĖ (tęsdama savo pirmykštę mintį): Na, 
bet Kazio Gugio vaidmuo — tartum specialiai 
Jonui Kelečiui sukirptas. Jo autentiškas komiko 
talentas (kažkodėl mūsuose taip retas) 
„Raganiuje“ turi progos išsiskleisti visoje savo 
pilnumoje.

DAKTARAS (džiugiai): Maniau, kad taip jau 
niekada ir nebesurasit komplimentų, kurių šio 
pastatymo dalyviai taip aiškiai nusipelnė. O ar gi 
Leonas Barauskas Kukio vaidmenyje nebuvo tasai 
dėkingas talkininkas, padėjęs Kelečiui ryškiau 
sužibėti? Juk komiko pasisekimas didele dalimi ir 
priklauso nuo tiesiojo charakterio, taigi „straight 
man“, kaip amerikietis pasakytų.

AKTORĖ: Su jūsiškiu L. Barausko vaidmens 
apibūdinimu, paverčiant jį savotišku J. Kelečiaus 
papildiniu, nenorėčiau sutikti. Jis pats sukūrė 
tvirtai savaimingą vaidmenį ir buvo tikrai vertu
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partneriu. O faktas, kad vienas vaidmuo lyg ir kėlė 
kitą, patsai daugiau likdamas šešėlyje, tik pabrėžia 
pastatymo brandumą, parodo, kad kiekvienas 
buvo savo vietoje, o nuopelnai dėl to. ..

KRITIKAS (nutraukdamas): Kažin ar jau viskas 
taip tobulai balansavosi. Man atrodė, kad Arnoldo 
Aleknos šventasis Petras savo visa povyza 
kažkaip daugiau priminė romėnišką gladiatorių, 
negu kuklų senelį, kokiu buvome pratę. ..

DAKTARAS: O ar nepasakė Kristus: „Petrai, tu 
esi uola, ant kurios aš. . .“

(Visi ištirpsta minioje, nuoširdžiai 
besijuokdami).

Užrašė: Alg. T. Antanaitis

AMERIKOS KONSULAI LIETUVOJ
Spalio 18 - tosios Gimtasis Kraštas papasakojo, 

kad du Amerikos konsulai, iš Maskvos ir 
Leningrado, tris dienas oficialiai viešėję 
Lietuvoj ir turėję dalykiškų pokalbių 
LTSR Užsienio reikalų ministerijoj, Vilniaus 
vykdomajame komitete ir netgi Vilniaus. . . 
Komjaunimo komitete(!).

Kai pernai vienas konsulas iš Leningrado 
panašiai pasisukiojo Vilniuje, tai mūsų valdybos, 
tarybos ir komitetai sujudo sukruto teirautis- 
Valstybės Departamente, ką tai reiškia. Bene 
Bendruomenės atstvoų atkakliausiai spaudžiamas, 
V. Dep - to atstovas aiškinosi ir teisinosi, regzdamas 
maždaug tokią pasaką, kad tas konsulas dar beveik 
ne konsulas, kad jis nelabai žinojo, ką jis darė, kad 
jis nuvažiavo į Vilnių tik pasidairyt, o ten vietinių 
įstaigų pareigūnai jį apsupę, globoję, bet tai tik iš 
jų pusės tebuvę pastangų tą apsilankymą 
suoficialinti, o iš Amerikos vyriausybės pusės 
nebuvę nė per plauką intencijos parodyti kokį nors 
vilniškės valdžios pripažinimo ženklą, ir 1.1., ir t. t.

Mums po to buvo pranešta, kad „tauta gali būt 
rami“, Vašingtonas vis dar sakosi neturįs intencijos 
pripažinti Sovsojuzo valdžią Lietuvoj. . . Tik 
tarybininkai ujo bendruomeninkus už tai, kam tie 
nepaliko tarybininkams vieniems teisės tą linksmą 
žinią iš Vašingtono parsivežti.

Šiemet kas kita. Visi trys veiksniai seimauja, 
suvažiavimauja ir posėdžiauja pagal numatytus 
tvarkaraščius, o dėl tų konsulų tai nė vienas nė ūso 
nejudina. Tik Taryba nutarė dar kartą padėkoti 
Nixonui už okupacijos nepripažinimą. . .

O knieti pašėlusiai intriguojantis klausimas: 
koki gi ten galėjo būti Amerikos konsulų 
dalykiški pokalbiai toj, atsiprašant, 
ministerijoj, kurios ne tik Nixonas nepripažįsta, 
bet kuriai nė Brežnevas neduoda ministerijiškų 
kompetencijų? Ir kokių oficialių reikalų gali turėti 
konsulai miesto valdyboj arba (ypač!) komjaunimo 
komitete? Kaip tie vizitai derinasi su 
nepripažinimu, už kurį mūsų Taryba tebedėkoja?

Anąmet panašių paaiškinimų besiteirau
jantiems V. D-te maždaug taip buvę 
atsakyta: all right, sovietinės valdžios Lietuvoj 
teisėtumo tai nepripažįstam, bet nejaugi jūs 
norėtumėt, kad tas nepripažinimas būtų padarytas 
priemone padėti rusams išlaikyti Lietuvos 
gyventojus griežtesnėj izoliacijoj?

Lietuvos aneksijos teisėtumo nepripažįstančiai 
Amerikos valdžiai nuoseklu būtų nepripažinti ir 
Lietuvos gyventojams išduotų sovietinių - rusiškų 

pasų, taigi neduoti į tolius pasus ir vizų Amerikon. 
Nuoseklu būtų ir amerikiniuose pasuose žymėti, 
kad jie nėra leidimai lankytis neteisėtai 
aneksuotose Baltijos valstybėse. Bėt ši valdžia 
tokio „nuoseklumo“ nesilaikė ir nelopė iš šono 
plyšių, atsiradusių Geležinėj uždangoj iš ano šono. 
Iš pradžių dar vengė leisti Baltijos kraštuose 
rodytis kultūrmainybos rėmuose Sovietijon 
siunčiamiems Amerikos menininkams. Bet ir to 
jau nebevengia: pirma vienas kitas lyg netyčia 
užkliuvinėjo, o pagaliau net ištisas simfonijos 
orkestras pagal iš anksto sutartą tvarkaraštį 
Vilniuje koncertavo. Motyvas tas pats: juk lietuviai 
nekalti, kad rusai juos užvaldė, tai kodėl 
turėtumėm nuo jų nusisukinėt?

„Atseit, tarp mūsiškių ir vašingtoniškių viršūnių 
jau yra atsivėręs nebepaslepiamas plyšys dėl 
Baltijos aneksijos nepripažinimo sampratos 
ir ypač dėl išvadų iš to nepripažinimo. Tarp 
Vašingtono ir Maskvos vis labiau įsigalint 
sandėriams vietoj sankirčių, tas plyšys tikriausiai 
ne siaurės, o gal ims ir dar plačiau šieptis. 
Tebematantiems vien aneksijos nepripažinime 
lietuvių politinės veiklos atramą greit gali nebelikt 
apie ką ir bekalbėt Vašingtono politinėse 
prieviršūnėse, Nebent mūsuose būtų susitaikyta su 
mintim, kad tasai pernelyg suidealizuotas 
nepripažinimas vis dėlto nėra pakankamai pajėgus 
lėktuvas laisvai bei nepriklausomybei Lietuvon 
parskraidint. Ir nebent susiprastumėm Vašingtone 
kalbėtis apie realistiškiau pasirinktus bei
kruopščiau apmąstytus trumpesnės perspektyvos 
pageidavimus. Bet tai nebūtų įmanoma,
neperkračius iš pagrindų viso mūsų įskaito 
vadinamosios laisvinimo kovos katechizmo.

1. AR AMERIKA SKOLINGA LIETUVAI? — 
Ankstyvaisiais pokario laikais, kai Vliko viršūnėj 
dar buvo M. Krupavičius su V. Sidzikausku 
(Vokietijoj), jau buvo išpuoselėta tezė, kad 
Amerika (drauge su Vakarų Europa) esanti 
skolinga Lietuvai nepriklausomybę, nes Atlanto 
Chartoj ir kituose karo tikslų išdėstymuose buvęs 
pažadėtą atstatyti visų karo metu okupuotų 
valstybių statusą.

Deja, idealizmo priepuolių valandomis ištarti 
didžiųjų valstybių vadų šūkiai bei pažadai nėra 
tokie vekseliai, kuriuos išpirkti jiems ar jų 
įpėdiniams būtų tikrai privalu. Antra vertus, 
tarpvalstybiniuose santykiuose tebegaliuoja dėsnis 
rebus sic stantibus — dalykams taip 
susiklosčius, — kuriuo pasiremdamos valdžios 
neretai net ir labai kietai sudarytas sutartis 
atsisako vykdyti. Tad laikas, pagaliau, 
įsisąmoninti, kad Amerika, net ir nuoširdžiausiai 
nepripažindama Lietuvos aneksijos 
teisėtumo, visiškai pagrįstai nesijaučia esanti 
įsipareigojusi pati ką nors apčiuopiamo daryti 
tai aneksijai panainkinti.

II. AR LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ 
YRA AMERIKOS INTERESAS? — Antanas Olis, 
kai dar Misijai vadovavo, o paskui ir Taryboj 
būdamas, vis sakydavo — jei norim, kad Amerika 
padėtų Lietuvą atgaivint, tai turim įtikint valdžios 
žmones, jog tai yra pačiai Amerikai svarbu ir 
būtinai reikalinga. Jam, matyt, iš pat pradžių buvo 
aišku, kad Amerika Lietuvai nėra skolinga tos 
pagalbos, todėl, jei padės, tai bent tik savo labui ar 
malonumui tai darydama.

Kuo gi įtikint, kad nepriklausoma Lietuva yra 
svarbus Amerikos interesas?

Vienas geras motyvas galėtų būti tai toks 

piliečių noras. Net ne visada piliečių tam reikia. 
Žydų, norinčių remti Izraelį, čia vos apie 3%, bet, 
užimdami daug svarbių pozicijų, jie sugebėjo savo 
norą padaryti Amerikos valstybės interesu, 
nepaisant, kad tas aiškiai kenkia didžiai svarbiems 
Amerikos interesams arabų kraštuose. Bet mūsų, 
lietuvių, Amerikoj vargu ar yra koks penktadalis 
nuošimčio. Ir mes neturim čia gal nė dešimtadalio 
nuošimčio tiek, kiek žydai turi įtakingųjų pozicijų. 
Tai būtų tiesiog akyplėšiška tikėtis, kad tokios 
menkareikšmės mūsų mažumėlės noras galėtų 
būti paverstas visos Amerikos interesu.

Kitas, viltingesnis motyvas būtų — akivaizdus 
Amerikos piliečių daugumos interesas apsaugoti 
savo ūkinę bei politinę santvarką nuo 
komunizmo. Bet, kad tas interesas apimtų ir 
Lietuvą, tai reiktų, kad jis nesiribotų vien tik 
Amerikos nuo komunizmo saugojimu, o kad siektų 
likviduoti ir pačius komunizmo židinius, ypač 
rusiškąjį, maskvinį. Tačiau amerikiečių 
antikomunizmas niekad nebuvo taip toli 
užsimojęs, ir nebeužsimos, ypač dabar, po 
Vietnamo. Dabar Amerika yra nedvipramiškai 
apisprendusi, kad jos gyvybinis interesas esąs — 
sugyventi su Maskvos valdžia geruoju. O tai tarp 
ko kita reiškia ir — neerzintiMaskvos jokiais 
priminimais apie jos anąmet įvykdytų aneksijų 
neteisėtumą. Tad rūpinimasis Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymu, nė anksčiau nebuvęs 
aktualus Amerikos interesas, dabar yra likęs su 
Amerikos interesais visiškai nepakeleivingas.

III. AR AMERIKA RŪPINTŲSI 
PALENGVINIMAIS LIETUVIAMS
LIETUVOJ? — Geros valios tam Amerikoj 
netrūktų, bet šalia geros valios reikia ir geros 
informacijos, — kokių palengvinimų siekti būtų 
svarbu ir kokių bei kaip pasiekti būtų įmanoma. 
Tokiai informacijai parūpinti — reiktų radikalaus 
perversmo mūsiškių vadovybių pažiūrose. 
Pavyzdžiui, reiktų įsisamoninti, kad Amerika gal 
(?) ir galėtų ilgainiui išsiderėti iš Sovietuos 
sumažinimą ar net visišką panaikinimą muitų 
dovaniniams siuntiniams, pagerinimą sąlygų 
palikimus įpėdiniams neskriaudingai persiųsti, 
galimybes laisvai koresponduoti, susitikinėti, 
keliauti, emigruoti bei reemigruoti, bet kad tai 
galėtų būti tik Amerikos susitarimai su sov. 
Sąjunga dėl palengvinimų santykiauti su 
amerikiečiais visos Sov. Sąjungos, o ne 
išimtinai tik Lietuvos gyventojams. Tik tokios 
apimties susitarime išsiderėtais palengvinimais 
galėtų pasinaudoti ir mūsų tautiečiai Lietuvoj. 
Tačiau, tokio pobūdžio susitarimai, jei ir galėtų 
įvykti, tai tik visiškai neminint juose Lietuvos, tik 
rūpestingai „užmiršus“ Vašingtono ir Maskvos 
pažiūrų skirtumą apie Lietuvos teisinį statusą. Tik 
tuo būdu galėtų likti ir „nepripažinimo ožka“ dar 
nepapiauta (nors ir paslėpta, ir „aneksijos vilkas“ 
nesupykdytas (nors ir ne visiškai pasotintas).

Tik aktualiųjų palengvinimų Lietuvai tuo tarpu 
tesiekiant, mūsų politiniam veikimui tektų 
galutinai persiorientuoti nuo teiravimųsi „ar vis 
dar nepripažįsta“ bei maldavimų 
„neatidėliojant kelti Lietuvos bylą 
tarptautiniuose forumuose“, į daug intensyvesnį 
negu ligšiol tyrimą bei vertinimą duomenų apie 
šiandien priklausomoj Lietuvoj aktualius 
interesus ir apie įmanomas priemones jiems 
tenkinti.

Ligšiol ta. linkme vos ne vos šis tas vyksta vien 
privačia iniciatyva. Ir tai tik vargais negalais

(tęsinys 15 p.)
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KRITIKA

LITUANUS ŽURNALE

„PILYPAS IŠ KANAPIŲ"
Angliškai kalbančiam skaitytojui reikia ir rašyti 

angliškai. O tačiau pasitaiko, kad lietuviškai 
nemokantiems pradedame lietuviškai (nors ir angliškais 
žodžiais) aiškinti dalykus. Tokiose lietuviškos minties ir 
angliško žodžio peštynėse ne visada laimi lietuvybė.

Taip atsitiko ir dr. A. Musteikiui, vėliausiame 
Lituanus numeryje išspausdinusiam „Lithuania in 
crisis“ knygos recenziją.

Savo recenzijos pradžioje dr. Musteikis priekaištauja 
knygos autoriui, kad jis (autorius) kraštą matuoja 
„liberališkai demokratiškų“ lūkesčių mastu. Ir kuo gi 
tai skiriasi nuo „liaudies demokratijos“, — ironiškai 
klausia recenzentas.

Ironija yra labai pavojingas ginklas, ypač gerai 
nemokantiems svetimos kalbos. Angliškai šitokia 
lietuviška dr. Musteikio ironija nuskamba visai 
nejuokingai. Prie tautinės drausmės rezoliucijų 
nepripratintam skaitytojui tokia „ironiška“ retorika it 
bumerangas grįžta recenzento link.—Jei neskiri 
elementarių sąvokų, kaip drįsti recenzuoti knygą?!

Sunku, žinoma, būtų įrodyti, kad čia tik nelabai 
tobulas kalbos mokėjimas taip sukompromitavo 
recenzentą. Betgi, dar nejaukiau pagalvojus, jog tai 
sąmoninga nelaimė. . .

Anglų kalba Musteikiui tikrai negailestinga. Kad ir 
toks viduramžių Lietuvos istorijos apibūdinimas (psl. 
76) —: notorious, if not glorious. Kaip su šitokiais 
„prostitutiškai šventais“ išsireiškimais susidoros 
lietuviškai nemokantieji Lituanus skaitytojai, galima tik 
spėlioti. O tą žodį „notorious“ Musteikis labai mėgsta. 
Jam ir Vytauto Didžiojo universitetas buvo „notorious 
for its leftist leanings“, nors vienintelis šitokio teiginio 
įrodymas recenzijoje būtų nebent tvirtinimas, kad 
studentų korporacijų tarpe gausiausios buvo. . . 
katalikų ir tautininkų korporacijos (psl. 71). Šitokia 
argumentacija gali, ko gero, ir pačią recenziją įrašyti į 
istoriją (ne Lietuvos, o tik Lituanus žurnalo) „notorious 
if not glorious review“ vardu. . .

Nepatinka recenzentui knygos išvados. Todėl jis ir 
pradeda aiškinti skaitytojui, kaip reikia- vadinti. . . 
knygos autorių (dr. L. Sabaliūną). Tik aiškina ne 
savo, o lietuvių (!) vardu. „For this the Lithuanians 
would call him Pilypas iš kanapių. . .“ Įdomu, jog ir 
Lituanus redaktorius šitokį dr. Musteikio teiginį apie 
tuos visus „the Lithuanians“ praleido be pastabos! 
Turbūt nežinojo gerbiamas redaktorius, ką tokiu atveju 
daryti, nes ir lietuvių spaudoje šitokių susidorojimų su 
nepatikusios knygos autoriumi pasitaiko uk 
laikraščiuose, kuriuos ir redaguoja „Pilypai iš 
kanapių“. .. O jei kam įdomu, kaip dr. Musteikis tą 
Pilypą iš kanapių „išguldė ant ingelsko liežuvio“ — 
nesakysim. Pasiskaitykit patys.

„Dr. Sabaliūnas deprecates the achievements of 
dairywork, husbandry, and other economic forces in 
independent Lithuania“ — bando skaitytoją įtikinti 
(psl. 71) recenzentas. Ir po to aiškina, kad raštai, 
kuriuos jis skaitė, prieštarauja autoriui, todėl geriau 
klausimą palikti ekonomistui. O ką tas ekonomistas 
darytų su autoriumi, kuris neneigia nepriklausomos 
Lietuvos ekonominių atsiekimų, o tik išreiškia savo 
griežtą nepritarimą jiems, prieš juos protestuoja, ieško 
priežasčių prieš tuos atsiekimus?! O Dievulėliau, kiek 
daug ir kokios neskanios košės čia privirė dr. 
Musteikiui tas angliškas žodis deprecatel

O ir su paprastesniais žodžiais bėdos nemažesnės. 
Štai, 77 - tame puslapyje recenzentas teigia, kad „In 
this sense, most, if not all, Lithuanians were 
nationalists, but Dr. Sabaliūnas cannot understand 
this. . .“. Kad autorius ko nors nesupranta, — knygų 
recenzentai kartais įtaigoja skaitytojui (nors ir tai 
netaip kategoriškai). Teisingas ar klaidingas teiginys kad 
autorius ko nors nesupranta, — vis vien jį dar galima 
vadinti kritika. Bet kaip vadinti įsikarščiavusį 
recenzentą, kuris „žino“ ir ko autorius negali 
suprasti???

Recenzentas ilgoje (7 psl.) recenzijoje kritikuoja visą 

eilę autoriaus įrodymų, kuriais jis grindžia savo 
teiginius. Tai nieko baisaus. Baisu, tačiau, kad po to 
recenzentas tvirtina, jog autorius „is never explicit as to 
what that evidence is“. Never — reiškia niekada.

Knygos pagrindą sudarė dr. Sabaliūno dizertacija, 
kurią skaitė visa eilė profesorių. Knygą išleido Indianos 
universiteto leidykla, kuri taip pat turi žinomas 
mokslinių veikalų atrankos tradicijas. Ir patikėk kad 
nori, jog nei universitetų profesoriai, nei leidyklos, nei 
kiti recenzentai nepastebėjo, kad autorius niekada 
nepatiekia įrodymų. Pritrūko jiems lietuviško Pilypo iš 
kanapių įžvalgumo. . .

„Daugelis komunistų šaltinių yra ruošiami, 
neišleidžiant iš akių tikslo susilaukti naivių Vakarų 
intelektualų prielankaus dėmesio“, — rašo recenzentas, 
ir dar priduria, jog jiems tai pavyksta. Įrodymui 
recenzentas cituoja porą sakinių iš „Lithuania in crisis“. 
Išvada gana aiški — dr. L. Sabaliūnas, naivus vakarietis 
intelektualas, užsikabino ant komunistinės 
propagandinės meškerės. O „įrodymas“ — dr. 
Sabaliūno teiginys, jog per pirmus šešis 1940 m. 
mėnesius tarp 6000 ir 9000 darbininkų buvo aprūpinti 
darbu viešųjų darbų projektuose. Dr. Sabaliūnui 
tai rodo ekonominės padėties pasunkėjimą. 
Recenzentui priešingai — padidėjęs bedarbių, kuriems 
reikia organizuoti viešuosius darbus, skaičius rodo. . . 
„that the labor situation improved“ (psl. 76).

Valia recenzentams rašyti ką tik nori — net ir 
ekonomines nesąmones. Tačiau šitokiomis 
nesąmonėmis įtaigoti, kad „naivus“ knygos autorius 
skleidžia komunistų pageidaujamas išvadas — tai jau 
intelektualinis chuliganizmas. Šitokio šlamšto 
ieškotume tik jau labai žemo lygio „birčininkų“ 
biuleteniuose.

Dėl tos priežasties ir norėtume išgirsti, ką apie tai 
galvoja šio Lituanus numerio redaktorius dr. A. Klimas. 
Ne veltui prašome Lituanus redaktoriaus žodžio — už 
numerio suredagavimą Lituanus leidėjai jam moka po 
500 dolerių. Už šitokią algą Lituanus reikalams 
aukojanti visuomenė turėtų teisės bent žinoti, ar 
redaktorius skaitė, ką jis siunčia spausdinti?

Z. V. Rekašius

AR VISKAS TAIP BUVO

KAPSUKO - ANGARIEČIO GINČAS - X
Ne, d. Angarieti. Reikėjo kitokią politiką sodžiuj 

vesti: reikėjo ir Lietuvos sodžiuj traukt prie darbininkų tie sluoksniai, o ne stumt į 
buožių glėbį, reikėjo visų pirma likviduot viduramžio liekanas, panaikint dvarininkus 
žemės valdymą, suteikt jų žemės dalį mažažemiams (išdalinti), panaikinti servitutus, 
sodiečių naudojamą dvarų žemę palikti nuolatiniam jų naudojimui, reikėjo suteikti 
jiems rinkimų į sovietus teises ir t. p. Tuo budu galima buvo juos patraukt proletarų 
revoliucijos pusėn. Buožės tuomet butų likę izoliuoti ir daug lengviau nugalėti 
padariusių sąjungą darbininkų ir mažažemių. Tai visiškai neprieštaravo proletariato 
diktatūrai sodžiuj. Antraip tai tik galėjo ją sustiprint, nes jokia proletarų 
revoliucija ne tik dabar, bet ir 1919 m. pradžioj negalima 
buvo Lietuvoj be tvirtos darbininkų sąjungos su 
mažažemiais.

To negali pakeist ir toji aplinkybė, kad Lietuvos dvaruose (dvaruose, o ne 
sodžiuose!) buvo prasidėjus proletarų revoliucija. Reikėjo surast jai talkininkų 
sodžiuj, o ne izoliuot ją. Kad mes. nepatraukėm paskui save mažažemių, o da 
atstumėm juos, tame ne tik musų silpnumas kaltas, o ir musų klaidos.

Iš visa ko išeinąs, kad ir Lietuvos sodžiuj 1919 m. pradžioj buvo prasidėjus 1917 
m. Lapkričio revoliucija, bet tuo skirtumu su revoliucija Rusijos sodžiuj, kad Lietuvoj 
vyriausią rolę lošė dvarų darbininkai, o buožės iškarto buvo prieš ją nusistatę. Toliau, 
neteisinga musų politika kaime atstume nuo musų daugelį mažažemių ir vidutinių 
ūkininkų į priešų eiles. D. Z. A. aiškina, kad tai buvę Lietuvos „1918 m.“ Bloga, kad 
mes nepergyvenę visiškai 1917 m. norėjome iškarto įšokt į 1918 m., t. y. kad 
nesutvirtinę proletariato diktatūros miestuose, nenusukę sprando kapitalistams, 
dvarininkams ir buožėms, pradėjome kovą su vidutiniais ūkininkais ir net su 
mažažemiais, kurie norėjo gauti iš dvaro žemės sklypelį.

LIETUVOS PROLETARIATAS.
Galų gale d. Angarietis rado mano straipsniuose tą, ko taip ilgai ieškojo. Jis ima 

ištrauką iš mano straipsnio, kur kalbma apie Liet, prol - to deklasavimąsi vokiečių 
okupacijos metu ne tik mieste, bet ir sodžiuj, ir sušunka: „Ot čia ir išlindo yla iš maišo. 
Girdi, Lietuvoj proletariato del okupacijos pasidarbavimo jau nebeliko, tai aš 
priduriu, kokia gali but kalba apie proletariato diktatūrą arba proletariato partiją! 
Dabar aišku, kad, kas taip žiuri į Lietuvos proletariatą, tas gal orientuotis vien į 
valstiečius, o proletariatas (jei jis deklasavęsis) tik priedas“.

Kaip primena šita d. Z. A. išvada bu v. „darbininkų opozicijos“ vado d. 
Šliapnikovo kalbą XI - me RKP suvažiavime! Ten apie Rusijos pramonės proletariato 
deklasavimąsi pasakė d. Leninas. D. Šliapnikovas prikibo prie to ir išpyškino: „D. 
Leninas vakar pasakė, kad proletariato, kaipo klesos, ta prasme, kaip turėjo ją omenėj 
Marksas, Rusijoj nebėr. Leisite pasveikint jus, kad jus esate nesamos klesos 
avangardas. Sako, kad jis labai atsilikęs ir jei pasiklausyti saldžių d. Kamenevo kalbų, 
tai pats pirmutinis Maskvos darbininkas reiškia musų sodiečio prigimtį ir jo 
interesus“. . . Tai, sako d. ŠI., verčia manyti, kad tuo budu atsakomi draugai iešką 
pateisinimo savo politiniams manevrams, „kad pasirėmus kitais visumenės 
sluogsniais“. Tai girdi, jau neša principinių skirtumu. D. Z. A. daug drąsesnis už d. ŠI. 
ir tiesiog jau daro mane „buožiniu komunistu“ už panašų tvirtinimą kaslink Lietuvos 
proletariato vokiečių okupacijos metu.

Aš atsakysiu del to žodžiais d. Zinevievo XI - me suvažiavime: „Teziai, kuriuos aš 
įteikiau jums, aiškiai sako, kad (Rusijos) darb. klesa deklasavosi, kad darbininkų 
klesos branduolys šia prasme sugriautas, darbininkų klesa išsisklaidė po Sovietų 
respublikos sodžių, dalis prispirta ieškoti pramitimo sunkiomis sąlygomis, beveik kas 
mėnuo mainydavo savo profesiją. . . Žinoma, tai laikinas apsireiškimas. .. Mes turime 
matyti darbininkų klesą tokią, kaip ji yra. Kuomet suvažiavime išeina draugai, 
pradeda ginti darbininkų klesą ir sako: nedrįskite kalbėt apie proletariato 
deklasavimąsi, mes galime atsakyt jiems: mums nieko nėra didesnio, negu darbininkų 
klesa, ir visi mes tarnaujam — ir tarnausim ligi gyvos galvos — darbininkų klesai, bet 
tarnauti darbininkų klesai, tai nereiškia pataikauti jai. Atmesti proletariato 
deklasavimąsi, nematyt jo tokiu, kaip jis yra, tai reiškia atvirkščiai veikti, tai reiškia 
neduot partijai galimybės pažint tikrąjį dalykų stovį. Mes turime matyt darbininkų 
klesą tokią, kaip ji yra“.

O jei RKP pripažįsta, kad Rusijos proletariatas deklasavosi, tai ar ne daug kartų 
labiau deklasavosi Lietuvos proletariatas vokiečių okupacijos metu, kada Lietuvos 
pramonė visiškai buvo sunaikinta, o sodžiuj ir dvaruose daugelis darbininkų tik „už 
pilną“ dirbo? Vienok tas proletariatas po didžiojo karo buvo bepradedąs vėl kilti ir jis 
turėjo būti musų pamatas. Bet ypatingai tada, kada plačios Lietuvos proletariato 
minios buvo desiklasavusios, negalima buvo laimėti proletarų revoliucijos 
nepatraukus į jos pusę mažažemių ir ne neitralizavus vidutinių ūkininkų. To ir šiandien 
da nesupranta d. Z. A. °)

V. Kapsukas

•) Kaslink „5 dešimtinių“ ir „profsąjungų“, mano nuomone, pakankamai išaiškinta 
„K - ro“ No 7; apie žemės klausimo rišimą parašysiu kitam num.

V. K.
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KULTŪRA

JURGIS BALTRUŠAITIS (1873 - 1944)

POETAS DIPLOMATINĖJE TARNYBOJE

Nėra abejonių, kad Baltrušaitis visą laiką stengėsi, 
kad tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjungos būtų draugiški 
santykiai, nes jis dėjo didelių vilčių j sovietų interesą, 
kaip jie nekartą skelbė ir dar dažniau Baltrušaičiui 
tvirtino, remti Lietuvos nepriklausomybę. Žinoma taip 
pat, kad Baltrušaitis nepritarė 1934 - 37 metų 
laikotarpyje kai kurių asmenų Kaune raginimams 
surasti modus vivendi su Lenkija. Taip pat Baltrušaitis 
gana skeptiškai žiūrėjo j 1934 - 35 m. pasitarimus tarp 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos dėl Pabaltijo santarvės.

Lenkijos ultimatumas, įteiktas 1938.III.17, giliai 
sukrėtė Baltrušaitį. Tuo metu mūsų pasiuntinybėje dirbęs 
stalius J. Kakarėnas prisimena, kad Baltrušaitis „taip 
buvo susirūpinęs, kad rodos, žemės po kojomis nematė“. 
Iš gana gausių, paskelbtų amerikiečių, prancūzų, anglų, 
vokiečių dokumentų bei prisiminimų matosi, kad 
Baltrušaitis mažai miegojo; kelis kartus kontaktavo 
didžiųjų valstybių diplomatus Maskvoje, palaikė ryšį 
su Litvinovu ir su Kaunu ir pan. Didžiausiu smūgiu, 
atrodo, buvo Baltrušaičiui 1938.III. 18, 16 vai.
pasikalbėjimas su Litvinovu. Juk Litvinovas ne kartą 
buvo kartojęs pačiam Baltrušaičiui, kad sovietai nebus 
neutralūs stebėtojai Varšuvai kėsinantis į Lietuvos 
nepriklausomybę, o dabar jis nusiplovė rankas. Štai 
kaip Baltrušaitis perpasakoja Litvinovo žodžius 
užsienio reikalų ministerijai: „Jei lenkai yra pasiryžę, o 
matomai jie pasiryžę, atsiekti pilnos satisfakcijos, tai 
jie žengs į Lietuvą ... O kiti galėtų sustabdyti lenkus 
tik paskelbus jiems karą. Tai pasakęs Litvinovas kiek 
patylėjo. Išeina, jis tęsė, tenka nusilenkti jėgai“. 
Vilniaus klausime sovietams terūpėjo išlaikyti status 
quo; ultimatumo priėmimas negrėsė sovietų interesams.

Sovietų okupacija buvo galutinis smūgis Baltrušaičio 
taip puoselėtoms viltims, kad sovietai laikysis 
susitarimų ir nevartos smurto. Kaip prisimena 
Sidzikauskas, Baltrušaitis buvo giliai sukrėstas mūsų 
tautos nelaime ir susirūpinęs jos ateitimi. Taip pat jis 
net pasidžiaugęs, kad ne jam, o L. Natkevičiui teko 
būti tiesioginiu to tamsiausio nepriklausomos Lietuvos 
momento liudininku Maskvoje. Sunkiais karo metais 
Paryžiuje Baltrušaitis, visas atsidavęs poezijai, 
neperstojo rūpintis Lietuva. Pvz., kalbant apie galimą 
jo kandidatūrą Nobelio literatūrinei premijai, jis rašė: 
„. . .svarbu ne mano ambicijai, kuria aš nesergu, bet 
tam, kad turėti kultūros argumentą mūsų dvasios 
nepriklausomybei, o su ja ir tautos visam likimui ginti“. 
VI.

Turint ribotą dokumentaciją ir memuarinę 
medžiagą, kurioje nemažai prieštaraujančių teiginių, 
sunku susidaryti ryškesnę nuomonę, pvz., kaip 
Baltrušaitis tiksliai interpretavo ir pristatė mūsų 
vyriausybės nuomones bei mūsų užsienio politiką 
sovietams ir kiek suprato sovietų užsienio politikos 
tikruosius tikslus bei žinojo jos užkulisius ir kaip laiku 
ir tinkamai perteikė tai mūsų užsienio reikalų 

ministerijai. Šiuo metu norisi tik suminėti keletą 
būdingesnių Baltrušaičio — diplomato bruožų, kurie, 
gal būt, bus naudingi vertinantiems Baltrušaičio 
diplomatinę veiklą.

Baltrušaičio raportai užsienio reiklų ministerijai, 
paprastai, buvo trumpi, kritiškesniais momentais 
stengdavosi atvykti j Kauną ir asmeniškai išsiaiškinti 
bei aptarti. Šiaip politinius bei slaptesnio pobūdžio 
pranešimus darydavo žodžiu, atvažiuodamas j Kauną. 
(Nežinia, ar buvo daromos jo žodinių pranešimų 
santraukos). Be tiesioginių viršininkų — užsienio 
reikalų ministerio ir ministerijos direktoriaus — 
Baltrušaitis visuomet aplankydavęs prezidentą ir 

dažnai ministerj pirmininką. Teigiama, kad kartais 
pirmiausia padarydavęs vizitą prezidentui A. Smetonai. 
Esą, iš mūsų visų diplomatų tik Baltrušaitis ir Šaulys 
lyg buvę daugiau privilegijuoti. Pvz., kai kuriais 
atvejais jie kreipdavosi tiesioginiai pas prezidentą, 
aplenkdami užsienio reikalų ministerj ir kartais net apie 
tai jo nepainformuodami.

Baltrušaičio raportai užsienio reikalų ministerijai, 
sprendžiant iš 15 jo rašytų 1937 metų laikotarpyje ir 
vieno — 1938 metais, yra daugiau informacinio 
pobūdžio. Vienuose jų mini apie savo susitikimus su 
užsienio diplomatais, Narkomindiel’o tarnautojais ir 
perduoda pašnekėsiu trumpas santraukas, vieną kitą 
nuogirdą bei gandą. Labai mažai paties Baltrušaičio 
asmeniškų komentarų bei pastabų. Plačiau ir su 
asmeniškomis pastabomis bei išvadomis aptaria 
sovietinį gyvenimą. Pvz., 6 puslapių pranešime 
(1937.VII.14) teikia išsamią sovietų pramonės, žemės 
ūkio ir darbo našumo apžvalgą baigiantis antrajam 
penkmečiui. Atrodo, kad jis pasiremia oficialiais 
sovietų duomenimis, bet nevengia komentarų. Pvz., 
kalbėdamas apie įvestą kolektyvizaciją, Baltrušaitis 
rašo: „Visos politinės srovės, kurios kritiškai vertino šitą 
ūkio revoliuciją kaime, liko panaikintos, o jų palaikai 
paskelbiami krašto išdavikais, fašistų agentais, japonų ir 
vokiečių šnipais, kenkėjais, ir be atodairos naikinami.“ 
Pranešdamas (1937.IX.30) apie tų metų gerą derlių, 
Baltrušaitis pastebi, „kad 150 milijonų dydžio ūkininkija 
tebeskursta be jokio atsargos pamato, nes revoliucijos 
ilgų metų suirutė ir visi jos vargai, sunkumai iki 
mažiasio trupinio ištuštino aruodus, skrynias ir 
palėpius, kuriuos buvo neblogai prikimšęs pirmesnių 
kruopščių kartų prakaitas.

. . .Vienkart tenka pabrėžti, kad nepaisant tokio 
derliaus, visų prekių ir reikmenų kainos ne tik nekrinta, 

greičiau linkusios kilti. Tai ar ne todėl, kad 
valstybė, mažindama kur - ne - kur mokesnius pinigais, 
grėbsto kraštą suvalstybintos prekybos grėbliu?“

Raportai nesiriboja vien diplomatijos bei 
ekonomijos klausimais. Pvz., 1937.XI.6 Baltrušaitis 
komentuoja apie tik ką mokykloms išspausdintą prof. 
Šeštakovo istorijos vadovėlį „Kratkij kurs istorii SSSR“. 
Atpasakodamas knygos turinį ir pacituodamas kaip 
aprašomi Lietuvos santykiai su Rusija, jis pastebi: 
„Istorijos mokslas po revoliucijos buvo užmestas kaipo 
nereikalingas dalykas“. Vadovėlis buvęs atydžiai 
ruoštas, nes „Stalinui asmeniškai dalyvaujant buvo 
išdirbti dėsniai, kuriems privalo atitikti naujos istorijos 
rankvedis“. Būdinga Baltrušaičio pastaba dėl pilietinių 
teisių:

Vadovėlyje yra posakių, kurie gali dezorientuoti 
neparuoštą skaitytoją. Pavyzdžiui pareiškiama, kad 
naujoji konstitucija garantuoja gyventojams pilietines 
teises — žodžio, spaudos, susirinkimų laisvę. Būtų 
klaidinga įžiūrėti tuose terminuose ,, buržuazini o“ 
mokslo tų pat terminų prasmę, būtent, teisę viešai 
reikšti savo asmenišką nuomonę. Tikrumoje naujoji 
Sovietų konstitucija tais terminais pažymi teisę reikšti 
vien tik mintis, nepriešingas esančiajai šalyje 
santvarkai, nesileidžiant į šios santvarkos kritiką, kuri 
yra sunkiai baudžiamas nusikaltimas.

Šiek tiek daugiau atskleidžiantis Baltrušaičio 
nuomonę apie tarptautinę politiką yra 1938. V.12 
raportas. Čia jis aptaria Lenkijos ultimatumo įvykius ir 

jo išdavas. Po detalesnio išdėstymo, kaip elgėsi 
Prancūzijos ir Anglijos diplomatai ultimatumo metu, 
Baltrušaitis daro išvadą: „Matomai, nei prancūzams, 
nei ypač anglams, nėra būtinas daiktas, kad Lietuva 
gyventų laisva ir nepriklausoma“. Nors sovietai irgi tuo 
momentu neparėmė Lietuvos, po ultimatumo priėmimo 
jie vėl tvirtina: Maskvai rūpi, kad Lietuva išsaugotų 
„savo savystovybę“. Litvinovas net tris kartus kartojęs: 
„Mes patys iš Lietuvos daugiau nieko, absoliučiai nič - 
nieko nenorime ir nereikalaujame". (Baltrušaičio 

pabraukta.)
Plačiau pasisako apie Lietuvos ir Lenkijos 

santykius. Lenkijos politika esanti „megalomaniška“ ir 
reikia ieškoti draugų prieš Lenkiją. „Lietuva, viena 
lauke prieš Lenkiją, ne karys“. Pasitaikius progai, ji gali 
„staiga ir galutinai pasikėsinti į mūsų nepriklausomybę 
smurto priemonėmis“. Bendrai, Baltrušaitis matė didelį 
pavojų lietuviams sulenkėti dar nepriklausomybės 
pirmaisiais metais, sklidusį per dvarus, bažnyčias ir 
miestelius. Diplomatinių santykių neturėjimas su 
Lenkija kaip tik buvusi didžiai teigiama padėtis:

Juk per aštuoniolika metų jokių santykių su lenkais 
nebuvimas buvo stipri užtvara, (Baltrušaičio 
pabraukta), kurios užuovėjoje ką tik atgijusi Lietuva 
auklėjo savo vaikus, organizavo ir plėtė savo valstybinį 
prityrimą, stiprino ir sustiprino krašto gerovę ir visas 
tautos dorines, kultūrines ir medžiagines jėgas, gilino 
jos nūnai patvarų pasitikėjimą savimi, (Baltrušaičio 
pabraukta), jos garbingą gyvenimo drąsą ir jos 
lietuviškai tvirtą atsparumą bet kuriems tikėtiems ir 
netikėtiems pavojams.

Lenkijos ultimatumas „įstūmė mus lyg į naują 
politinę padėtį, bet nieku būdu nepakeitė (Baltrušaičio 
pabraukta) Lietuvos visos tautos ir jos tautiškos 
vyriausybės politikai nuolat vadovaujančios 
nekintamos valios (Baltrušaičio pabraukta) būti 
nepriklausoma, savistovia ir laisva“.

Baltrušaičio neturėta iliuzijų, kad tarptautinėje 
politikoje vadovaujamasi humaniškumo, lygybės ir 
tiesos principais. Jo supratimu, tarp valstybių, taip kaip 
gamtoje, vyksta arši, negailestinga kova dėl 
egzistencijos; vyrauja galingųjų teisė. Lietuva tesanti 
mažas medelis didžiuliame „žmonijos miške“.

Mažiems silpniems medeliams dažnai lemta 
žembėti ir skursti šimtamečių ąžuolų paunksmėje, kuri 
stelbia pačią jų gyvybę, sprendžia ar keičia jų įgimtą 
paskyrimą (Baltrušaičio pabraukta) pasauly.

Kitaip tariant, atskirų tautų, ypač mažųjų tautų, 
saugumo ir nepriklausomybės lemtis daug pareina nuo 
jų stambesnių aplinkiečių. Todėl kiekvienai tautai 
svarbu atydžiai stebėti jų politinius ypatumus ir 
ingeidžius, nes nepaprastai svarbu, kad žuvelė gerai 
pažintų lydeką, o viščiukas — vanagą.

Itin kartūs Baltrušaičio žodžiai apie mažųjų tautų 
padėtį tarptautinėje politikoje, pasakyti dėkojant 
Litvinovui už jo sveikinimus 1939 m. balandžio mėn. 
Baltrušaičio išlydėjimo iš Maskvos pietų metu:

Juk tik pažvelgus į tolimų ir nesenų dienų istoriją, 
pasirodo, kad visas jos turinys keičiantis 
tūkstantmečiams beveik nusakomas vienu grėsmingu 
vaizdu, kur pastoviai ir dažnai, kaip tai ypač vyksta 
paskutiniais metais, mažos tautos yra tik pigi smulki 
moneta, kuria didelių valstybių vyriausybės apmoka 
savo tarpusavio skolas arba savitarpiškai atsiperka už 
savo netrikdomą gerbūvį. Tiesa, būna, kad didelės 
tautos, galingos valstybės įtraukia mus į savo šalininkų 
eiles savigynos tikslais ir kviečia mus į savo ginybines 
sąjungas, bet lemtingą mums minutę visi mes 
pasirodome jiems labai nežinomais ir labai tolimais.

Bronius Vaškelis

ATITAISYMAS

Dr. B. Vaškelio straipsnio pirmoje dalyje 
(AKIRAČIAI, Nr. 8 (52), rugsėjo mėn.) padarytinos 
sekančios pataisos:

1. Įvade, sakinys „Kadangi straipsnis nėra 
apžvalginis. . .“, turėjo prasidėti — „Kadangi straipsnis 
tėra apžvalginis. ..“

2. 9 psl. kairiosios skilties paskutinėje eilutėje, vietoj 
„Totiemkiną“, turėtų būti „Potiomkiną“.

1973 m. lapkričio mėn.
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NAUJIENŲ TEISININKAI PRIEŠ 
BENDRUOMENĘ

Bendruomenininkai turėtų būti dėkingi 
Naujienų laikraščiui už pastovų Bendruomenės 
reklamavimą. Nesvarbu, kad ta 
priešbendruomeninė rašliava Naujienose 
daugumoje tėra tik žemos etikos, logikos ir šmeižtų 
rinkinys ir nesvarbu, kad jie priskiria 
Bendruomenei visas buvusias, esamas ir būsimas 
mūsų gyvenimo negeroves. Kai paskaitai tuos visus 
prieš B - nę nukreiptus straipsnius, jų logiką ir 
teisinius samprotavimus — čia ir prasideda toji 
nemokama reklama.

Štai teis. dr. K. Šidlauskas, straipsnyje „Kur 
PLB - nė stovi? — Kas vadovaus Lietuvos 
laisvinimui — Vlikas ar PLB?“ (Naujienos, Nr. 235, 
1973.X.5), pasišaukęs pagalbon kitą keistų rašinių 
gamintoją teis. P. Stravinską, teigia, kad naujoji 
PLB valdyba pakeis Vliką ir tuo būdu 
sužlugdys, laisvinimo darbą, nes tik 
Vlikas, o ne PLB,gali kalbėti tautos vardu.

Jis rašo:
Antra vertus, mums reiktų kreipti šiokį tokį dėmesį 

ir į teisinę logiką apie kurią tiek daug aiškino 
„Naujienose“ teisininkas P. Stravinskas, nagrinėdamas 
Vliko prigimtį ir jo teisinį statusą. Vistik Vlikas išveda 
savo kilmę iš Lietuvos ir ligšiol jį tebesudaro politinės 
grupės ir rezistencinės organizacijos. Į kokį tiesioginį 
ryšį su Lietuva gali nurodyti PLB? Tiesa, kad abiejuose 
veiksniuose šiuo metu gali veikti tik išeivijos lietuviai. 
Vienok, bent kiekvienam svetimos šalies valstybininkui
Vliko kompozicija nesukelia jokių neaiškumų — jį 
sudaro Lietuvos politinių grupių tremtyje 
tebeveikiančios delegatūros. Pagal tą struktūrą, 
Vliko pretenzijos kalbėti pavergtos 
tautos vardu yra visai logiškos ir 
teisiniai pagrįstos. Galima lengvai 
nurodyti ir į visą eilę tarptautinių 
precedentų, iškilusių po abiejų pasaulinių karų.

Į kokį tiesioginį ryšį su tauta, į kokią teisinę logiką ir 
į kokius tarptautinius precedentus gali nurodyti PLB, 
jei ji panorėtų kalbėti pavergtos tautos vardu, kuomet ji 
buvo sukurta tremty, specifiniams išeivijos lietuvių 
uždaviniams vykdyti. Negi, PLB gali užimponuoti kokį 
svetimą valstybininką, aiškinant, kad joje viešpatauja 
tikrojo „pilnutinė“ demokratija, nes nesama jokių 
partijų, o kiekvienas išeivijos lietuvis dalyvauja PLB 
kaip individas. O JAV LB vadovybę sudarant balsavę 
net virš 10,000 Amerikos lietuvių, kurių šiame krašte 
priskaičiuojama iki milijono arba bent iki pusės milijono 
galvų.

Visų pirma, teisininkas daktaras privalo galvoti 
logiškai ir rašyti tiesą. Dar neteko girdėti jokiuose 
viešuose pareiškimuose, išskyrus gal minimų 
teisininkų vaizduotes, kad kas nors siūlytų pakeisti 
Vliką Bendruomene. Ir taip pat straipsnio 
autoriaus „teisinė logika“ gerokai šlubuoja, jei jis 
mano, kad svetimtaučius labiau užimponuos visokių 
mirusių organizacijų organas, o ne gyva visos 
išeivijos Bendruomenė.

Pokariniai precedentai apie egzilines 
vyriausybes irgi nieko nepasako, nes turbūt ir 
autoriui yra žinoma, kad Vliko bandymai tuos 
precedentus išnaudoti niekad nepavykdavo, kaip 
kad' nepavykdavo ir kitoms save egzilinėmis 
pasivadinusioms vyriausybėms.

Čia ir yra visų musų laisvinimo veiksnių 
tragiškoji pusė: jie nenori skaitytis su realia 
išeivijos ir tarptautinės politikos padėtimi, vis 
laikydamiesi principo, kuris gal buvo geras prieš 
30 metų.

Taip pat nedera nuvertinti PLB rinkimų, ypač 
tiems, kurie save pasivadino demokratinių 
institucijų nariais. Vis dėlto, PLB rinkimuose 
balsavo virš 10,000, o įdomu kiek balsuotų už

IŠEIVIJA SPAUDOS VEIDRODYJE

GALVŲ SKAIČIAVIMO POLITIKA
Vliką? Ir kiek tos vad. partijos ir kitos mirusios 
organizacijos turi narių — jei jau norim skaičiais 
operuoti?

Niekas nemano jėga nuversti ar pakeisti Vliką 
ar Altą, bet visiems yra aišku, kad palaipsniui, bet 
neišvengiamai vyksta skausmingas pasikeitimų 
procesas, kurio išvadoje pradedama realiau žiūrėti 
į ateitį tiek išeivijos gyvenime, tiek ir jos 
santykiuose su tauta Lietuvoje.

Ir toji ateitis priklauso Bendruomenei, o ne 
toms institucijoms, kurios kalba apie visokius 
„įgaliojimus“, „tęstinumus“, „žygius“ ar 
abejotinos reikšmės kovas, bet kurių užnugarys ir 
veikla kasmet darosi retesnė ir silpnesnė.

Toliau K. Šidlauskas, kritikuodamas Draugo 
vedamuosius, šitaip užbaigia savo straipsnį:

Teko nugirsti, kad eilė naujosios PLB Valdybos 
narių yra turėję visokių kontraversijų dėl 
„bendradarbiavimo su tauta“. Gal kartais šis 
„Draugo“ vedamasis parašytas iš anksto jiems apginti. 
Bet, turint galvoj „Draugo“ ankstyvesnį vedamąjį ir 
spaudos uždavinį — formuoti visuomenės nuomonę, 
nejučiomis kyla mintis apie kartais amerikiečių spaudoj 
skaitome posakį, kad galima mulkinti dalį tautos 
arba dalį visuomenės kai kurį laiką, bet negalima 
mulkinti visą tautą arba visą visuomenę visą laiką.

Teisingai straipsnio autorius teigia, kad kažkas 
mus mulkina. Jis mano, kad tai daro spauda, o 
ypač Draugas, gi mums atrodo, jog be spaudos, 
per paskutinį dešimtmetį daugiausia mus mulkino 
tie asmenys ir tos institucijos, kurias gerb. autorius 
atstovauja.

KAIP REIKIA IR NEREIKIA RAŠYTI 
RECENZIJŲ

Ne vieną kartą šiose apžvalgose esame atkreipę 
dėmesį į mūsų spaudos trūkumus ir žemą 
žurnalistinį lygį; ne todėl, kad pirštu badyti į vieną 
ar kitą laikraštį ar to laikraščio bendradarbį, bet 
tikslu pakelti bendrą spaudos lygį, informavimą, 
laisvos spaudos uždavinių ir etikos supratimą. Visi 
darome klaidas. Tačiau nuolatinis kartojimas, 
nesiskaitymas su spaudos darbo tradicijomis bei 
taisyklėmis jau pasidaro chroniška liga, arba — 
kaip dail. K. Žoromskis vadina — dvasinė 
tinginystė!

Šį kartą vėl norime duoti blogo ir gero 
žurnalizmo pavyzdį — kaip reikia ir kaip nereikia 
rašyti recenzijas. Br. Raila, Draugo kultūriniame 
priede parašė eilę straipsnių apie mirusį rašytoją J. 
Aistį. Pats būdamas rašytojas ir vienas geriausių 
mūsų žurnalistų, Raila apibūdino rašyt. J. Aistį, 
kaip žmogų ir poetą taip gyvai, subtiliai ir 
nuodugniai, jog buvo galima žavėtis j-o stiliumi, 
kalbos gyvumu ir žodingumu, bei plačia 
literatūrine erudicija.

Baigęs rašyti apie J. Aistį, jis dar kartą grįžo 
prie tos pačios temos atsiliepdamas į Vilniaus prof. 
B. Raguočio straipsnį Brooklyno Laisvėje apie 
„poeto tragediją“.

Štai trumpa ištrauka iš Br. Railos rašinio:
Pirmiausia suminėkim kelis žodžius apie Aisčio 

lyrikos bendrąjį pobūdį, jos motyvus, temas ir formą, 
taip sakant, iš sovietinio požiūrio. Kaip atrodo, Aisčio 
eilėraščius (bent ankstyvuosius, dar laisvos Lietuvos 
laikais rašytus)Raguotis bus atidžiai paskaitęs, o gal ir 
mėgęs. Jo pateikiamoji poeto lyrikos charakteristika 
labai daug nesiskiria nuo mano anksčiau paškicuotos. 
Bet tuoj suplyšta, įsivėlus dienos „ideologijai“.

Jis nė trupučio neginčija, kad „iš gyvųjų tarpo 
pasitraukė talentingas poetas“. Šioje didkarių epochoje 

buvęs ne eilinis rašeiva, bet stambus rašytojas, savo 
gyvenamąjį laikotarpį suvokęs ir vaizdavęs, „kaip 
agoniją ir mirtį“. Natūralu kad jo poeziją todėl 
nuspalvino sielvarto, nuovargio ir kančios motyvai. 
Nors savo skausmą ir neviltį jis „bandydavo dangstyti 
ironija“, bet vis labiau grimzdo į „kūrybinę, politinę ir 
žmogiškąją aklavietę“, vis labiau buvo slėgimas 
dvasinės nerimasties, žmogiškos būsenos rūpesčių, 
grėsmingos dramatiškų įvykių artėjimo nuojautos, 
pagaliau gimtojo krašto nostalgijos, „kuri gali išvesti 
iš proto“. Ir kai Aisčio kūryboje meilė Lietuvai 
„persipynė su atvira neapykanta ir priešiškumu, aišku, 
tarybinei tėvynei, tai jo meninis pajėgumas pradėjęs 
silpti ir išsisėmęs.. .

Tai charakteristika, išreiškianti ir vertinimą. Kodėl 
tokia išvada? Mįslės raktas čia lengvai surandamas, jau 
trijų dešimtmečių precedentais patvirtintas.

Jei Aistis būtų pasisakęs už „pažangą“, t. y. 
sovietinę Lietuvą, jei savo mokytoja būtų sutikęs laikyti 
Lietuvos kompartiją ir jos mamą Maskvoje, jei 
„progreso keliu“ iš svetur su nusižeminimu būtų grįžęs 
Maskvai priklausomon Lietuvon, tai visi anie neigiami 
ir nejaukūs motyvai — liūdesio, nostalgijos, 
nerimasties, agonijos, net pačios mirties! — būtų 
vertinami absoliučiai kitaip. Jie tada būtų iš aklavietės 
naudingi laiptai į tautą ir liaudį, teisingo „pilietinio 
credo“ ieškojimai, kuriuos pagaliau vainikuotų 
atradimas tikrai pažangaus, teigiamai kryptingo, t. y. 
komunistinio, maskviškai sovietinio kelio.

Su tuo iškyla bendresnio pobūdžio problemos, vis 
labiau aktualios leninistiniam ir maoistiniam pasauliui. 
O tai juk erdvės, kur valdžią pasigrobusių kompartijų 
centro komitetai, kaip taisyklė, vadovaujami 
neklaidingų genijų, periodiškai grūmoja meno kūrėjam 
ir . juos bara, o iš šių tarpo talentingesnieji ir 
sąžiningesnieji vienaip ar kitaip vis spiriasi ir 
maištauja. Ir tada reikia su maldavimais aiškinti 
klausimus: ar leistina meno kūryba be „pilietinio 
credo“? ko vertas rašytojo kelias be valdžiai reikalingo 
partinio kryptingumo? ar yra prasmės pakęsti tik šiaip 
sau autentiškai žmogišką ir lietuvišką, visai asmenišką 
ar net subtiliai intymią poeziją? Pavyzdžiui, kaip 
Aisčio. . .

(Draugas, Nr. 247, 1973.X.20)

Dirva taip pat turi „Kūrybos ir mokslo“ 
puslapį, kuriame irgi bandoma talpinti rašinius 
kultūriniais klausimais. Bet Dirvai su tuo puslapiu 
nesiseka ir ten talpinami straipsniai neturi nieko 
bendro nei su kūryba, nei su mokslu.

Antai, J. Jurevičius sugalvojo parecenzuoti dr. 
M. Anyso išleistą prisiminimų knygą „Kova dėl 
Klaipėdos“. Jau pats straipsnio pavadinimas — 
„Prisikabino kaip smala prie čebato“ rodo, kad 

čia bus ne kultūringa recenzija, bet eilinė mūsų 
spaudoje dažnai besikartojanti demagogija, tikslu 
apšmeižti, paneigti autoriaus prisiminimuose 
iškeltus teigimus, pačiam neduodant faktų, kad 
autorius vienoj ar kitoj vietoj rašo netiesą.

Keletas ištraukų iš tos „recenzijos“:
Arba Dr. Anysas porina: „J. Tūbelis taip pat mažai 

lankėsi Klaipėdos krašte, nors jis buvo atsakingas už 
Klaipėdos Krašto politiką. Visame jo pirmininkavimo 
laikotarpyje jis tik keletą kartų vasaros metu iš 
Palangos automobiliu atvykdavo į Gubernatūrą. 
Klaipėdoje jis niekuomet nenakvodavo, bent mano 
laikais“. Čia tai jau visai nušnekėta. J. Tūbelis lankėsi 
Klaipėdoje tiek, kiek jam buvo reikalinga. Centro 
Vyriausybę atstovavo jos skirtas Gubernatorius ir jis 
informuodavo. Rašyti, kad J. Tūbelis nenakvodavo 
Klaipėdoje, daugiau negu humoras. Viešbučius mėgsta, 
kai kurie anglų lordai. J. Tūbelis tai grupei nepriklauso.

Arba vėl: „Tūbelis aukštenius svečius priimdavo 
savo viloje, Žaliajame kalne, kuri buvo gražiai įrengta 
ir rodė daug meniško skonio. Tame reikale stiprioji
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Tūbelio pusė buvo jo žmona. Ji buvo maloni savo 
apsėjimu ir labai prieinama. Mėgdavo visur viešai 
rodytis ir tam tikru decentiškumu elegantiškai rengtis“. 
Kodėl Dr. Anysas neparašė, kaip jo žmona rengdavosi?

(Dirva, Nr. 69, 1973.IX.12)

Jei J. Jurevičius galvoja, kad viešbučiuose 
nakvoja tik anglų lordai, o gražiai rengtis yra 
kažkokia nuodėmė, kurios viešai net minėti 
negalima, tai tikrai tenka suabejoti straipsnio 
autoriaus inteligencija, jau nekalbant apie bet kokį 
literatūrinį skonį ir supratimą.

Čia vėl iškyla sena gyvenimo taisyklė — 
batsiuvys siuva batus, o siuvėjas rūbus. Ne 
atvirkščiai. . .

NEPROTINGA SLĖPTI, O NE SKELBTI
Aprašydamas Detroite įvykusį Balfo direktorių 

suvažiavimą Naujienų korespondentas A. Nakas 
(Naujienos, Nr. 230, 1973.IX.29), tarp kitko, taip 
rašo:

C. v - bos pirm. Marija Rudienė kalbėjo apie 
pusantros valandos. Jos pranešimas lietė Niujorko 
valstijos vyriausiojo teismo svarstytą bylą. Kaip žinome, 
Balfo centro valdybai bylą iškėlė Balfo 100 - jo skyriaus 
pirmininkas Eugenijus Noakas, neva dėl nesklandumų 
pernai spalio 28 - 29 dienomis Detroite įvykusiame 
Balfo seime. Bylą skundėjas pralaimėjo, be teisės 
tolimesnėms byloms kelti. Tas teismas Balfui kainavo 
nemaža pinigo ir dar daugiau prestižo. Byla 
dezorientavo didelį būrį Balfo rėmėjų. Tai ne ponios 
Rudienės žodžiai, o mano, šio rašinio autoriaus. Ponia 
Rudienė ir taip visiems žinomų išvadų nedarė. Ji tik 
labai smulkmeniškai, vietomis net pakartodama, 
nušvietė visą bylos eigą. Buvo labai, labai įdomių 
momentų. Buvo ko pasiklausyti. Tik spaudoje dabar 
bylos eigą skelbti būtų neprotinga. Reikia, kad viskas 
susigulėtų, kad užsimirštų. Apie įvykį pakalbės istorija.

Kaip tik priešingai, tas noras išlaikyti paslaptį, 
Balfo prestyžui daugiau pakenkė, negu padėjo. 
Atsakingos spaudos uždavinys yra teisingai 
informuoti visuomenę apie faktus, o ne slėpti, 
nutylėti. Tik dėl to kad informacija yra slepiama, 
atsiranda įvairūs gandai, įtarimai ir kitokie 
nepagrįsti apkaltinimai bei šmeižtai.

TOLMATOS ŽIBURIAVIMAI
Tokia gan savotiška antrašte Dirvos 

bendradarbė Jūratė Statkutė - de Rosales, rašo 
straipsnius, daugiausia politiniais klausimais. Jos 
samprotavimai ir išvados gan įdomios, ambicingos. 
Ji mėgsta savo problemas svarstyti globaliniu 
mastu ir čia pat įterpti Lietuvos reikalus. Tačiau, 
čia ir prasideda jos sunkumai, nes siūlomi gan 
optimistiški sprendimai nevisada derinasi su 
faktiška Lietuvos padėtimi ir tarptautinės politikos 
tikrove.

Kartais tos išvados pasidaro miglotos gal ir dėl 
to, kad jos rašinių kalba ir stilius yra sunkūs. 
Pavyzdžiui:

Toks apsvarstymas turėtų visų pirma remtis 
kiekvieno tautinio vieneto integriteto principu ir 
svarbiausiai kiekvieno tautinio vieneto susiformavimo 

iš vieno bendro kamieno studija. Čia reikia primygtinai 
pabrėžti: bet koks visos rytų Ruropos apibendrinimas 
turi remtis išimtinai tautiniu pagrindu, jei jis iš viso 
nori būti gyvuotinas.. Tautinis veržlumas yra tas 
nugarkaulis, ant kurio visa rytų Europa laikosi. Lygiai 
kaip iš jo kilo tarpusaviai vaidai, lygiai taip pat ant to 
pagrindo turi būti pastatytas tarpusavio saito 
įsisąmoninimas.

Straipsnyje „Paviršius ir esmė“ (Dirva, Nr. 70, 
1973.IX.14), paliečiamas ir mūsų gyvenimas:

Jei mes paimsime pavyzdžiu visose rytų Europos 
taytybių išeivijose vykstantį ar jau įvykysį susiskaldymą 
į „evoliucininkus“ (mūsų atveju akiratininkus) ir 
„revoliucininkus“ (mūsų atveju ALTą), mes 
pastebėsime, kad abiejų grupių akirtumas glūdi tiktai 
tame, jog vieni bando šiek tiek naudos savo kraštui 
išspausti iš Washingtono nutarimų. Šios abi grupės be 
abejo viena kitą papildo, t. y., jos padengia du 
skirtingus išeivių veikimo sparnus. Tačiau ir vienu ir 
kitu atveju visas vargas yra tame, jog ir Maskvos, ir 
Washingtono nutarimai žiūri išimtinai savo naudos, o 
mums ir prie geriausių norų, nei ten, neičia nieko 
neišsispaudžia. . .

Neliesdami kitų gerbiamosios autorės 
išvedžiojimų, norėtume gerokai suabejoti dėl jos 
suskirstymo, akiratininkus pavadinant 
„evoliucininkais“, o Altą „revoliucininkais“.

Revoliucija reiškia pakeitimą, sukilimą prieš 
esamą politinę, ekonominę ar socialinę padėtį. 
Mūsų Altą pavadinti revoliucininke — tai jau ne 
tik didelis komplimentas, bet ir stambus tos 
organizacijos nepažinimas ir terminologijos 
nesupratimas. Užtai ir sunka kartais šitokioje 
„tolmatoje“ atpažinti ir arčiau esančius dalykus.

BASEINO KRIKŠTYNOS
Ir Anglijos lietuviai išgalvoja nuotaikingų 

ceremonijų vienam ar kitam įvykiui atžymėti.
Europos Lietuvis (Nr. 34, 1973.VIII.21) taip 

aprašo sodybos plaukymo baseino atidarymo 
iškilmes:

Sodybos vedėjų Snabaičių iniciatyva, Lietuvių 
Namų Bendrovės valdybai pritariant, Sodyboje 
modernizuojamas, plaukymo baseinas. Ilgai užsitęsę 
įrengimo darbai buvo pagaliau užbaigti šeštadienio 
vakare, rugpjūčio 18 d.

Tuo metu Sodyboje atostogavo gražus būrys 
lietuvių iš Wolverhamptono, Peterborough, Coventry, 
Guildfordo, Londono ir kitų Anglijos miestų. Jų tarpe 
buvo p. Grimalis, kurio talka įgalino bndrovę šį 
projektą įgyvendinti.

Tai progai atžymėti buvo suorganizuota trumpa 
ceremonija. Visiems svečiams susirinkus prie baseino, 
Lietuvių Namų pirmininkas S. Nenortas tarė trumpą 
žodį ir pakvietė P. Grimalį įjungti filtrų siurblius. 
Visiems šaukiant valio, Sodybos vedėjas J. Snabaitis 
staiga įkrito į vandenį. Tačiau viskas baigėsi 
laimingai — nepametęs nei akinių, nei pypkės, išlipo iš 
vandens ir tuoj pat išgėrė gerą dozę whiky, kurio 
užteko pavaišinti visus dalyvius.

Linksmai nusiteikę visi ėjo vakarieniauti. Buvo 
kalbama, kad J. Snabaičio įkrtimas buvo iš anksto 
slaptai suplanuotas.

Gerai, kad visos šitos linksmybės dėjosi

Anglijos lietuvių tarpe. Jei taip būtų buvę 
Amerikoje, tai vietoj šitokių linksmų rašinių ko 
gero skaitytume vedamuosius apie tai, kaip 
„priešo agentai“ bandė paskandinti patriotinių 
namų pirmininkų. Vyt. Gedrimas

, L , , POKALBIS SU PACKEVIČIUM
(atkelta is 5 p.)

Išeivija būkštauja, jog šių kursų metu tikriausia 
buvo varoma prpaganda. . .

Nesąmonė. Niekas nebandė marksizmo 
pamokų pravesti ar išeivijos juodinti. Bet aišku, 
jog jie tik tai perdavė, kas lituanistikoje ir istorijoje 
jiems priimtina. Bet tai būdinga visom 
totalitarinėm valstybėm. Juk net ir išeivijoje mūsų 
istorija savaip dėstoma. Kas kita, kai keletas 
nusiskundė, jog kartais juos sekė kažkoks „šešėlis“. 
Bet kadangi saugumas tiesiog Maskvai priklauso, 
Vilniaus universiteto už tai negalima kaltinti.

Tad, ar patartum išeivijos jaunimui šiuos 
kursus lankyti?

Manau, ir be mano patarimo interesuotas 
išeivijos jaunimas atsipalaiduos nuo 
prieštaraujančių nuomonių ir vis daugiau 
pasinaudos šia proga tiesioginiai Lietuvoje 
pasisvečiuoti ir pastudijuoti. Net ir Vasario 16 - 
tosios gimnazijos mokiniams šie kursai suteiktų 
naudos, nes be lituanitinių žinių pagerinimo dar 
sustiprėtų jų lietuviškumas. Turėtų pati gimnazijos 
vadovybė rūpintis gauti leidimą mokiniams lankyti 
šiuos kursus (dabar buvo priimami tik jau abitūrą 
turintieji). Bet, deja, abejoju, ar giminazijos 
vadovybė iš viso pritaria šių kursų lankymui. 
Gaila, netik Amerikoje bet ir pas mus netrūksta 
asmenų, kurie visokiais būdais norėtų jaunimą 
sulaikyti nuo tiesioginių ryšių su Lietuva. Gaila, 
kad net ir studentiško jaunimo tarpe tokių 
trumparegių pasitaiko.

Gal teko apie naujas bendravimo galimybes 
patirti?

Deja ne, apie kokius nors palengvinimus niekas 
nekalbėjo. Tenka tik esamomis sąlygomis naudotis. 
Lieka tik puoselėti draugiškus santykius, 
pasidalinti žiniomis, knygomis ir spauda.

ATODAIROS
(atkelta iš 11 p.) 

apsikenčiant tradicinės veiklos vadovų ir jų 
ginklanešių ujimo. Tik davartinė tyla dėl pastarojo 
konsulų vizito Vilniuje gal bus ženklas, kad ir 
mūsų veikimų vadai bei mokytojai jau bene ima 
suprasti, jog „Amerikos korta“, Lietuvos bylos 
lošime, jeigu ir yra, tai ne ta ir ne tokia, kokią 
įsivaizdavo ir tarp mūsų išpopuliarinino Tarybos 
pradininkai, susižavėję F. D. Roosevelto šypsena 
1940 spalio 15 - tosios apsilankymo metu. Beje, 
Amerikos konsulai Vilniuje šypsojosi irgi maždaug 
spalio 15 - tą, per mūsų Tarybos pirmojo vizito pas 
Amerikos prezidentą 33 - čiąsias metines.

V. Rastenis
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A. D. ZACHAROVAS:

SOVIETIJA 1973. . .
(atkelta iš 1 p.)

Zacharovas: Sovietų Sąjungoje vyksta tam tikri 
procesai, tačiau taip nepastebimai ir slaptai, kad 
neįmanoma pranašauti pozityvių pasikeitimų ar iš 
vis pasikeitimų. Mes suprantame, kad tokia didelė 
valstybė kaip mūsų niekad negali būti visiškai vie - 
noda, betkas joje dedasi, beveik neįmanoma sekti — 
stokoja žinių ir kontaktų tarp įvairių gyventojų 
grupių.

Žinome, kad nacionalistinės tendencijos labai 
stiprios pasienio srityse tačiau sunku suvokti, ar jos 
visada yra pozityvios. Kai kuriais atvejais, pav. 
Ukrainoje, ši srovė glaudžiai rišasi su 
demokratinimo reikalavimu, taip pat yra ir 
Pabaltijo valstybėse, kur religinės ir nacionalistinės 
srovės yra surištos su reikalavimu demokratinti. 
Kitose vietose gal yra visai kitaip, detalės mažai 
žinomos.

A. D. Zacharovas su žmona.

Klausimas: Esate labai skeptiškas, nors. . .
Zacharovas: Esu skeptiškas socializmui! 

Nematau, kad socializmas teoretinėj plotmėj kuo 
nors prisidėjo prie visuomenės santvarkos 
pagerinimo. Žinoma, kartais galima atrasti ką nors 
pozityvaus, tačiau aplamai mūsų valstybės 
vystymasis atnešė daugiau žalingų negu naudingų 
reiškinių. Pozityvu buvo tai, kas liečia žmogų 
aplamai, tačiau — tai būtų atsitikę ir kitose 
sąlygose ir nėra sistemos nuopelnas.

Šiaip kas pasiekta yra gan daug, bet mūsų 
ypatingoje situacijoj yra buvę tiek daug politinių 
kovų, destruktyvaus smurto, užkietėjimo 
galvojime, kad dabar skiname labai liūdnus 
vaisius: išsekimą, apatiją, cinizmą. Iš to galime 
būti išgydyti tik per didelį vargą arba ir visai ne. Iš 
vidaus yra sunku pranašauti, kokios tendencijos 
saistys mūsų visuomenės vystymąsi. Iš išorės gal 
lengviau, bet tada reikėtų žiūrėti be apriorinių 
nusistatymų.

Klausimas: Taigi Jūs abejojate kad sovietinę 
sistemą įmanoma pakeisti. Tačiau Jūs pats visą 
laiką veikiate ir pasisakote. Kodėl?

Zacharovas: Žmogui reikia išsiaiškinti savo 
idealus, nuolat apie juos galvoti, nors ir gali 
atrodyti, kad neįmanoma jų įgyvendinti. Jeigu 
nebūtų idealų, nebūtų vilties. Tada viskas būtų 
beviltiška, tamsu, akligatvis.

Be to, nežinome, ar iš tikro nėra galimybių 
bendradarbiavimui tarp mū£ų krašto ir užsienio. 
Jeigu nebūtų vieno kito ženklo kad pas mus 

neviskas tobula, tada nebūtų bandoma išnaudoti 
tų galimybių, pagaliau niekas ir nežinotų, kad kai 
ką būtina pakeisti.

Be to, dar pastebėtinas reikalas, kad mūsų 
krašto istorija turi pasitarnauti kaip įspėjimas 
vakarų kraštams ir trečiajam pasauliui—kad jie 
vystymesi išvengtų istorinių klaidų, kuriomis 
nusikalto mūsų kraštas.

Nereikia daryti išvados, kad žmogus turi vilties 
tik dėlto, kad jis negali tylėti. Jis gali būti visiškai 
be vilties ir vis tiek kalbėti, kadangi jam 
neįmanoma tylėti. Beveik kiekvienu konkrečiu 
atveju, apie kurį rašo spauda, yra taip, kad nieko 
nesitikim, kad nieko konkretaus neįvyksta.

Klausimas: Ko jūs pats siekiate? Ar bandote 
visuomeniškai reikštis?

Zacharovas: Taip, savo idealus surašiau 
memorandume (1968 m.) ir ypatingai laiške 
Aukščiausiajam sovietui.

Ką ten esu dėstęs, ištiesų reikėtų dabar vėl 
patikrinti. Pav. Kinijos klausimą svarsčiau tonu, 
kurio šiandien nebenaudočiau, gal net šiandien 
nieko nerašyčiau šiuo klausimu, nes vis dar 
nesuprantu, kuria linkme vystosi mūsų santykiai su 
Kinija, ir tuo atveju geriau yra tylėti. Šiandien 
nebekaitinčiau Kinijos agresyvumu, 
memorandume nelabai aiškiai pasisakiau, 
kalbėdamas apie „kinietišką pavojų“.

Kinija visai paprastai yra vystymosi stadijoj, 
kurioje ir mes anksčiau buvome. Kinija labiau 
susirūpinusi vidujiniu ir tarpvalstybiniu 
išsilaikymu negu savo piliečių gerbūviu.

Klausimas: Jūs manote, kad socializmas Sovietų 
Sąjungoj neįstengia įrodyti savo privalumų. Ar 
manote, kad reikia pakeisti visą visuomenę ar kad 
įmanoma padaryti ką nors veikiant pačioje 
sistemoje?

Zacharovas: Šis klausimas man per sunkus. 
Neįmanoma visuomenę pakeisti visai; visada yra 
ryšys tarp to kas buvo, ir to, kas bus. Pakeitimus 
reikia daryti palaipsniui, šiaip vėl sulauksime tokio 
neregėto naikinimo, kokį mūsų kraštas jau 
pergyveno keletą kartų. Tikiu į palaipsnius 
pasikeitimus.

Klausimas: Kas daryti yra pirmiausia ir 
svarbiausia?

Zacharovas: Ką reikėtų daryti? Matau, kad 
mūsų dabartinė sistema iš savęs nieko negali 
padaryti arba tik labai mažai. Kas yra būtina: 
pašalinti visuomenės ideologinį pasiutimą.

Klausimas: Kaip tai?
Zacharovas: Ideologinė struktūra, kuri iš esmės 

yra antidemokratiška, reiškia gilią tragiką 
valstybei. Mūsų gyvenimą žalojančiai veikia 
izoliacija nuo užsienio, neturėjimas teisės 
išvažiuoti iš krašto ir grįžti. Tai yra begalinė 
tragedija visų kurie dėl asmeniškų ar etninių 
priežasčių norėtų apleisti kraštą, tačiau ir tiems, 
kurie lieka jame, kadangi kraštas, kurį negali 
laisvai apleisti ar sugrįžti, vien dėl tos priežasties, 
nėra pilnateisis kraštas. Susidaro uždara sistema ir 
visi procesai vyksta jame kitaip negu atviroje 
sistemoje.

Klausimas: Bet teisė išvykti.. .
Zacharovas: Taip, tai svarbi sąlyga. Taip pat ir 

teisė grįžti.

Klausimas: Ko dar?
Zacharovas: Pas mus labai grynas valstybinis 

susocialinimas suvaržė asmens iniciatyvą net ten, 
kur ji būtų galėjusi sėkmingai išsivystyti, suvaržė 

taip kaip ir pramonėje, kur valdžios kontrolė gal ir 
reikalinga. Kad asmens laisvė ir iniciatyva 
varžoma, veikia negatyviai į gyvenimo lygį, 
padaro gyvenimą nuobodesnių ir liūdnesniu, negu 
jis galėtų būti.

Tą taikau asmeninei iniciatyvai buitiniame 
vartojime, viešame aprūpinime, auklėjime, ligonių 
aprūpinime. Viskas eitų geron pusėn, jeigu 
pasikeistų valstybės kraštutiniai monolitinė 
struktūra. Partijos monopolis valdyme pasiekė 
tokias ribas, kad patiems valdantiesiems paaiškėjo, 
kad jau nebepakenčiama kad valdžia jau pasidarė 
neefektyvi.

Ko reikia? Taip, daugiau viešumo ir atvirumo, 
daugiau atskleidimo valstybės aparato darbo. 
Vienos partijos sistema tikriausiai yra per daug 
sustingusi. Ir socialistinėj santvarkoj įmanomas 
daugiapartiškumas; tam yra pradų keletoje 
liaudies respublikų, nors ir beveik parodinėj 
formoj.

Mums reikia bendrų rinkimų — be per didelio 
skaičiaus kandidatų, trumpai, visa eilė žygių, kurie 
sau vieni nėra efektyvūs, tačiau kartu galėtų 
atverti keletą plyšių monolitiniame bloke. Reiktų 
reformuoti spaudą. Šiandien laikraščiai tokie 
vienodi, kad prarado savo vertę kaip informacijos 
šaltinis. Jeigu spaudoje rašoma apie tam tikrus 
faktus, jie suprantami tik tiems, kuriems paslaptis 
jau buvo atskleista. Iš tikro ji tik iškreipia tikrąjį 
krašto vaizdą.

Kiek liečia intelektualinį gyvenimą, jo 
paprasčiausiai nėra, todėl čia nėra ko iškreipti. 
Inteligencijos rolė visuomenėj buvo visiškai 
beprasmišku būdu nuslopinta. Medžiaginis 
intelektualų aprūpinimas blogas, ne ką geresnis už 
fiziniai dirbančiuosius. Jie vargsta. Jų 
gyvenimo lygis labai žemas lyginant 
su vakarų kraštais turinčiais panašų 
išsivystymo lygį. Priespauda ir medžiaginis vargas 
reiškia ir intelektualų ideologinę priespaudą ir dėl 
to atsiranda bendra antiintelektualinė atmosfera. 
Profesijos, su geru išsilavinimu, pav. mokytojo, 
neturi pagarbos, kurios jos vertos.

Anti - intelektualizmas yra priežastimi, kad 
intelektualai mieliau sprunka į siaurą 
specializaciją arba į dvilypį gyvenimą tarp 
darbovietės ir buto: žmonės pradeda skirtingai 
„galvoti“ darbe ir skirtingai draugų rately, ir tokia 
suskilusi galvosena priveda prie veidmainystės ir 
nuosmukio, moralinio ir kūrybinio. Intelektualams 
sunkiau negu technikams: jie jaučiasi lyg stovėtų 
akligatvy. Pav. literatūra yra pilka, oficiali, 
iškilminga, vienu žodžiu: nuobodi.

Klausimas: Per šiuos metus, kuriais buvote toks 
aktyvus, ar neturėjote baimės dėl savo sveikatos ar 
laisvės?

Zacharovas: Ne, nelabai. Dėl savęs asmeniškai 
niekad neturėjau baimės, tai priklauso labiau nuo 
charakterio ypatybių ir nuo to, kad viską pradėjau 
nuo labai aukštos pozicijos visuomenėj, kur 
tikriausia nėra reikalo ko bijoti.

Dabar labiausiai bijau tam tikro spaudimo, ne 
mano atžvilgiu, bet prieš mano šeimą ir mano 
žmonos gimines. Tai yra sunkiausias dalykas, kurį 
numatau. Tokie pavyzdžiai kaip Veniamin 
Levič —jo sūnų jau paėmė, ir tai rodo, kaip tokie 
reikalai tvarkomi.

Liepos 25 TASS reagavo į Zacharovo 
pasikalbėjimo pasirodymą vakaruose. Zacharovas 
buvo apkaltintas, kad jo pasikalbėjimas nuo 
pradžios iki galo persunktas noru apdrabstyti 
Sovietų Sąjungą purvais. Pilnas pykčio jis kalbąs 
apie dalykus, apie kuriuos nieko nenusimano. 
Aiški tendencija padauginti iš ignoracijos 
pagamina jovalą, kaip aną Zacharovo 
pasikalbėjimą, aiškina Tass. \
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