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A. A. KLEVELANDO REZOLIUCIJA pirmiausia vadovavosi savo išmanymu ir mažai

PALAIDOTI DRAUDIMAI
Ilgai planuota mūsų emigracijos veiksnių Lie- A Klevelando nutarimais buvo siekiama, kad lietu-Ilgai pla

tuvos laisvinimo darbo konferencja, susirinkusi š. 
m. spalio 26 -27 d. White Plains prie New Yor- 
ko, pagaliau pakeitė prieš aštuonerius metus Kle- 
elando nutarimuose išreikštą neigiamą veiksnių 

nusistatymą dėl išeivijos santykių su Lietuva. Vi
sų veiksnių sutartose konferencijos išvadose dabar 
pripažįstama, kad „Kiek įmanoma okupacinio re
žimo varžtų ribose, laisvojo pasaulio lietuviams 
tikslinga puoselėti ir plėsti ryšius su pavergtoje 
Lietuvoje gyvenančiais tautiečiais išeivijos tau
tiniam tapatumui su savo tauta išlaikyti ir solida
rumui su ja ugdyti“. Šioj konferencijoj veiksniai 
jau nebandė aprėžti tų ryšių pobūdžio. Nebėra 
reikalavimo santykius riboti bendravimu „tik pri-
vačioj asmeninėj plotmėj“, nėra draudimo ben
drauti „su vadinamos ‘LTSR‘ pareigūnais, įstai
gomis ar organizacijomis“. Dar daugiau. Šį kartą 
veiksniai iš vis atsisakė bandymo detaliai nuro
dyti, kas santykiuose su Lietuva leistina, kas ne. 
Viskas palikta kiekvieno išeivijos lietuvio sveikai 
nuovokai, sąžinės jautrumui ir tautiniam sąmo- 
ungumui, tik „vengiant bet Kurių veiksnių, kurie 

galėtų pakenkti Lietuvos valstybiniam tęstinu- 
ni ar lietuvių tautos pastangoms išlikti ir išsi- 

aduoti iš okupacijos“. Su šiuo priminimu visi 
.utiks, nes dėl tokio nusistatymo mūsų nuomo
nės niekad nebuvo išsiskyrę. Svarbu, tačiau, kad 
jei dabar jau veiksniai nebesiima spręsti kaip
įvairiais konkrečiais atvejais išeivijos lietuviui
privalu elgtis, tai tuo labiau nebeliko kokio nors 
pagrindo ar pasiteisinimo savanoriškai pasišovu
siems tautinės drausmės sargams savo tautiečius 
eisti ir smerkti.

Pagrindinis skirtumas tarp White Plains iš
vadų ir Klevelando nutarimų glūdi jų prielaidose.

turinyje
APIE MOTERŲ IŠSILAISVINIMĄ

Ar Amerika šiuo požiūriu atsilikusi nuo Lietuvos?
Ar reikia laisvinti išeivijos moteris? Kam reikia 
„motery, skyrių“ vyriškoje spaudoje.

■

■
 SMERKIU VISAS IDEOLOGIJAS, 

REIKALAUJANČIAS ŽMOGAUS KRAUJO
Apie humanizmą, Leniną, religinę priespaudą ir 
Stalino nusikaltimus samprotauja neseniai iš Lie
tuvos išvykęs marksistas ir ateistas Vaclovas Sev- 
rukas.

KURSAI IŠEIVIJOS JAUNIMUI VILNIAUS
I UNIVERSITETE

Apie juos šiame numeryje pasakoja A. Dambriūnas.
O sekančiame numeryje patieksime dar vieno kursų 

, dalyvio — A. Avižienio įspūdžius.

vių išeivija demonstruotų savo protestą prieš 
Lietuvos okupaciją, atsisakydama su ja santykių, ją 
boikotuodama ir nuo jos nusisukdama. Toks 
protesto būdas buvo nevykęs ir nerealus. White 
Plains išvados, priešingai, priima nepriklausomy
bės akto signitaro Stepono Kairio raginimą išei
vijai atsisukti veidu į Lietuvą. Tai reikšmingas 
posūkis, tačiau, santykiams su Lietuva didelės 
įtakos neturės, jau vien dėl to, kad dauguma vi
suomenės seniesiems nutarimams nepritarė ir jų 
nesilaikė. Klevelando nutarimai liko negyva raide, 
nes santykiuose su Lietuvos žmonėmis kiekvienas

APIE LAISVĘ IR LYGIAS TEISES

MOTERIS LIETUVIŠKOJE VISUOMENĖJE
MUMS NEREIKIA „MOTERŲ METŲ“!

Berods užpernai, ateitininkų sendraugių vasa
ros stovyklose, viena paskaita sukėlė daug susijau
dinimo ir pasipiktinimo, ypač vyresnių moterų tar
pe. Paskaita buvo apie JAV'se besireiškiantį mo
terų išlaisvinimo sąjūdį ir teigė, jog išsilaisvinimo 
reikia ir išeivijos lietuvėms.

Diskusijose išryškėjo, jog nei vyrai nei moterys 
neabejoja, kad mūsų visuomenėje moterims visos 
durys atviros, ir kad, toliau einant „lygybės“ keliu, 
būtų prieita tik prie sovietiškų absurdų, kur mo
terys prie statybų akmenis kilnoja. Tokių „mote
rų teisių metų“, kokiais dabar skelbia Jungtinės 
Tautos 1975 - tuosius, reikia ne lietuviams, o Afri
kos tautoms.

MŪSŲ MOTERIMS DURYS ATVIROS
Amerikietiškasis moterų išlaisvinimo sąjūdis 

teigia, jog vyrai neprileidžia moterų (tiek subti
liai tiek ir visai nesubtiliai) prie geresnių darbų, 
nes jie susiję su geresnėm algom. Kadangi už lie
tuvišką veikimą algų nemoka, tai šios pagrindinės 
kliūties pas mus nėra. Tačiau moterų vistiek nesi
mato nei spaudoje, nei bendrų organizacijų vado
vaujančiose vietose, nei bendruomenės apylinkių, 
apygardų priešaky.

Tai gana stebėtina, nes lietuviškame veikime 
mergaitės skaitlingiau dalyvauja. Šeštadieninėse, 
šokių grupėse, ansambliuose, kursuose, moksleivių, 
studentų stovyklose aiški mergaičių persvara. Mer
gaitės jau ketvirtis šimtmečio, kai turi nuosekliai 
vedamas vien mergaičių vasaros stovyklas, mergi
nos redaguoja jaunimo skyrius laikraščiuose, daž
niau už berniukus rašo korespondencijas, straips
nelius.

Šitokia persvara paruošiamojoj pakopoj turė
tų tęstis ir toliau. Ypač jeigu tam nėra kliūčių.

Tačiau atrodo, kad merginose įprogramuo- 
tas sustojimo taškas. Visi visuomeniniai sugebėji
mai, praktika, raštingumas, veržlumas dingsta kaž

dėmesio skyrė negyvenimiškiems veiksnių nuro
dymams. Veiksniams nebeliko išeities ir teko 
prisiderinti prie visuomenės. Tad jų nuopelnų 
čia maža. Ir taip jau nebe pirmą kartą mūsų veiks
niai visuomenės neveda, bet tik ją s e k a. Taip 
buvo su kompaktinės emigracijos planais, su įspė
jimais prieš laiškus bei siuntinius į Lietuvą, taip 
ir dabar nutiko. Mūsų visuomenė pasirodė įžval
gesnė už savo vadus.

Galima tikėtis, kad nors ir vėlyvi White 
Plains nutarimai bus reikšmingi ir naudingi, nes 
jie užbaigia nesėkmingas pastangas priversti vi
suomenę paklusti, jos neįtikinus. Tai turėtų pra
blaivinti nuotaikas ir padėti išlyginti ilgų ginčų 
dėl bendravimo su Lietuva sujauktus mūsų tarpu
savio santykius.

kur tarp dvidešimties ir trisdešimties metų.

MOTERYS LB TARYBOJ
1970 metais į LB Tarybą bi vo išrinkta daugiau 

moterų, negu bent kada anksčiau. Skaičiumi tai 
buvo ne ypatingai didelis būrys — aštuonios iš 
virš 40 Tarybos narių — tačiau vis tiek nemaža 
naujiena. Amžiumi jos buvo jaunos: dvi neturėjo 
nė 20 m., viena buvo vos per 21 metus perkopusi, 
dvi dar 30 nesulaukiusios. Kiek man metų buvo ne
sakysiu, o už mane vyresnės dvi irgi jaunos dva
sios (viena iš jų veikia visą laiką su jaunimu).

Kaip pasirodė moterys Taryboj? Blankiai.
Turiu prisipažinti, kad maniau, jog kalnus 

nuversim, ar jau bent kaip nors įprasminsim savo 
tokį skaitlingą įbalsavimą į kryptį nustatantį viene
tą. Parašiau visoms kitoms laišką, išdėstydama savo 
įsitikinimą, kad turim giliau pažvelgt į lietuvės 
vaidmenį visuomeniniam gyvenime, kad turim ki
tas paskatint veikliau jungtis, kad turim pasidalint 
savo nuomonėm šiuo reikalu ir kitais. Neabejojau, 
kad visos šoksim, bendrai galvosim, dirbsim.

Negavau atsakymo nė iš vienos.

KODĖL?
Amerikietės tvirtina, kad moteris veikia šimt

mečių įtaigojimas nekonkuruoti su vyrais, pasirink
ti žemesnę vietą. Iki šiol ypatingai aiškiai tai ma
tėsi algų skirtume. Nei darbdaviams, nei pačioms 
moterims nekilo klausimo, kad už to paties darbo 
atlikimą vyrams turėtų būt mokoma daugiau, o 
moterims mažiau.

Algų klausimas dabar tvarkosi, bet ir toliau 
ir moterims ir vyrams atrodo, kad moteris darbą 
atlieka blogiau už vyrą. Tai įrodė įdomus bandy
mas — ne su vyresnio amžiaus žmonėm, bet su 
studentais! Studentams ir studentėms buvo duota 
perskaityti ir įvertinti keli straipsniai. Vieni straips
niai buvo parašyti vyrų, kiti - moterų. Ir studen-

(tęsinys 4 p.)
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SPAUDA IŠEIVIJOJE IR

IŠEIVIJA SPAUDOS VEIDRODYJE
BAIMĖ AR NERANGUMAS?

Tėviškės Žiburiai (Nr. 48J974.XI.29) vedama
jame rašo apie viešų demonstracijų reikalingumą 
ir lietuvių nenorą, nerangumą ar baimę tokiose 
demonstracijose dalyvauti:

Mūsų visuomenėje yra gana daug tradicinio ne
rangumo. Jai išjudinti reikia kokio nors labai nepapras
to įvykio. Be to, joje glūdi savotiška gatvės baimė. De
monstracija yra išėjimas tarptautinėn viešumon, kur 
budi ir policijos akis. O lietuviai paprastai būna drą
sūs tik savo kieme, savo namuose, savo salėse... Kai 
reikia išeiti platesnėn viešumon, daug kas nedrįsta, nes 
gatvė nebėra jam įprasta aplinka. Susirenka tiktai ak
tyvesnieji, drąsesnieji, kurie turi prabilti už visą masę. 
Be to, šiai masei trūksta įsisąmoninimo, kad demonstra
cija laisvame krašte yra labai svarbus ginklas. Masių 
rankose jis yra didžiai veiksmingas. Net ir mažos grupės, 
jei moka tuo ginklu meistriškai naudotis, gali daug lai
mėti. Mūsų išeivija didesniuose miestuose yra gana 
gausi. Jeigu ji dažniau išeitų j gatves didelėmis masė
mis, galėtų laimėti daug dėmesio viešoj opinijoj.

NERIMAUJANTIS ŽMOGUS
Vėliausiame Metmenų žurnalo numeryje B. 

Vaškelis nagrinėja Lietuvoje besireiškiančių ra
šytojų R. Lankausko, M. Sluckio, R. Kašausko ir 
J./Apučio novelių bei apysakų personažus žmo
gaus vidinio pasaulio aspektu — nerimu.

/ Savo įdomų straipsnį autorius baigia tokia 
išvada:

Neatsižvelgiant į aptartų personažų prigimties 
įvairumą ir skirtingą reagavimą į nerimo pasireiški
mus, jie visi yra nusivylę savimi ir nepatenkinti savo 

gyvenimu. Nerimas juos išmetė iš įprasto gyvenimo 
vagos, tarytum apnuogino ir, pasinaudojant Lankaus
ko įvaizdžiu, jie išvydo savo sielos peizaže sniego pri
pustytą dykumą. Tuo pačiu metu nerimas pabudino 
žmoguje kasdienybės, technikos, socialinių mokslų 
slopinamus individualybės ir žmogiškumo pradus. 
Nerimo poveikyje kai kurie iš personažų ima suvokti, 
kad gyvenimas dėl daiktų ir socialinių vertybių veda 
į nužmoginimą. Iš beveidžio, automatiškai viską pri
ėmusio ir automatiškai veikusio žmogaus išryškėja save 
ir savo gyvenimą kritiškiau vertinančio, savaip mąstan
čio individo bruožai. Įgytas žinojimas atidaro kelius 
į kūrybingesnį, tauresnį ir prasmingesnį gyvenimą. Gal 
būt, ne vienas iš jų pasuks į jį, jeigu nenugąsdins to sun
kaus kelio atsakomybės ir laisvės našta.

Literatūroje bei kitose meno šakose ši vidinės žmo
gaus kovos tema nėra nauja. Jos vitalumas,slėpiningu
mas ir grėsmingumas patraukė ne vieno rašytojo, me
nininko, teologo, psichologo dėmesį. Dėta pastangų 
gelminį žmogaus nerimą pažinti, analizuoti ir išryškin
ti jį sukėlusias priežastis. Sukurta teorijų, deja, dar 
niekas neišrado vaisto, kuris profilaktiškai apsaugotų 
žmogų nuo nerimo simptomų. Per du tūkstančius me
tų šio nerimo nesumažino krikščionybė. Neužliūliuoja 
jo nei šio kontinento socialinė bei medžiaginė gerovė. 
Abejotina, kad modernioji medicina su psichoana- 
listų pagalba išrautų nerimo šaknis iš žmogaus pri
gimties. Iš šiandieninių Lietuvos rašytojų kūrybos ne
atrodo, kad sovietinė ideologija būtų sėkmingesnė 
šioje kovoje.

KALĖDINIAI LINKĖJIMAI
Arabų patarlė sako, kad, jeigu dabar tarp mūsų 

apsigyventų Dievas, tai žmonės išdaužytų jo namų 
langus. Dėl ko? Iš keršto ir neapykantos. Kai kurių

The Lithuanian Monthly — Published monthly, except 
August and December, by Viewpoint Press, Inc., 6821 South 
Maplewood Avenue, Chicago, Ill. 60629. Subscription rates: 
$6.00 annually in the U.S., $6.00 in foreign countries; $0.75 
per copy. Second class postage paid at Chicago, Ill.
• Šio numerio redakcija: D. Bielskus, K. Drunga, L. Moc- 
kūnas, Z. Rekašius, dr. T. Remeikis, dr. E. Vaišnienė, H. 
Žemelis; spaudos grafika A. Kurausko; administratorius K. 
Avižienis.
• Redakcija atsako už nepasirašytus straipsnius. Straipsniai, 
su kurių turiniu redakcija nesutinka, spausdinami tik pasi
rašyti. Slapyvardžiais pasirašyti straipsniai nepageidaujami. 
Skaitytojų laiškai turi būti pasirašyti ir laiškų skyriuje jie 
spausdinami, jei jų turinys liečia AKIRAČIUOSE svarstytus 
dalykus. Laiškai kitomis temomis gali būti spausdinami kaip 
straipsniai.
e Metinė 10 numerių prenumerata JAV-se — $6.00; kituose 
kraštuose — $6.00; atskiro nr. kaina — $0.75. Prenumeratas ir 
aukas čekiais ar piniginėmis perlaidomis prašome išrašyti 
AKIRAČIŲ vardu ir pasiųsti aukščiau nurodytu adresu.

žmonių prie tamsos pripratusios akys negali pakęsti 
šviesos. Juk ir šiandien Pietų Amerikoje šmeižiami 
ir komunistais vadinami vyskupai,kurie pasisako už 
krikščioniška meile paremtą socialinį teisingumą. Ko
laborantais ir kitokiais panašiais vardais mes vadina
me tuos, kurie nori vykdyti Kristaus paliktą vienybės ir 
artimo meilės testamentą, kurie sako, kad mes turime 
mylėti kiekvieną brolį lietuvį, nesvarbu, ar jis gyven
tų čia, ar vargą vargtų pavergtoje tėvynėje.

Metę žvilgsnį į mūsų visuomenę, pastebime, kiek 
yra skaldymosi ir nesantaikų. Pažvelgę į spaudą, kartais 
net nusigąstame, kiek ten pripilta karčių nuodų prieš 
kitaip galvojančius, savo brolius ir seses. Tad Kalėdų 
proga linkėdami kitiems laimės ir džiaugsmo, neuž
mirškime ir sau patiems palinkėti tikslesnio Kristaus 
paskelbtų tiesų supratimo. Pasiryžkime labiau gerbti 
kiekvieną brolį ir sesę, skelbkime ne tik žodžiais, bet 
ypač vykdykime darbais ir elgesiu krikščioniškąją arti
mo meilę. Tik tada galėsime sulaukti tikro kalėdinio

GEDGAUDIZMO MOKSLO LAIMĖJIMAI

NAUJI VAISTAI MENKAVERTIŠKUMU SERGANTIEMS

Kadaise, dar Aušros laikais, įvairūs Vište
liauskai, norėdami išgražinti lietuvių praeitį, uo
liai (ir naiviai) lietuvino senovės didvyrius, ištisas 
iš senųjų raštų žinomas gentis ir bemaž viso pa
saulio vietovardžius. Ilgainiui iš jų kuklių, kad ir

Drausmės sargyboje 

nuoširdžiai patriotiškų pastangų, buvo skaniai 
pasijuokta ir jos buvo pamirštos. Bet štai nese
niai iškilo naujas ligi tol negirdėtas rimtas kalbi
ninkas (bent jis pats Dirvoje, 1974, Nr. 79, taip 
pasisako: „Kaipo rimtas kalbininkas, esu...“) C. 
Gedgaudas, kuris po „40 metų darbų kalbotyroje 
ir proistorėje“ (apie tai irgi pats praneša) 1972 m. 
išleido didžiai mokslingą veikalą „Mūsų praeities 
beieškant“. Ten jis toli pralenkė senuosius Vište
liauskus, nenuginčijamai įrodydamas, kad visas 
senovės pasaulis buvo perdėm lietuviškas: romė
nų imperatorius Vespasianus — tai mūsų Viešpa- 
čionis, Augustulus — Aukštuolis, gotų istorikas 
Jordanas — Girdonis, graikų dievaitis Apolonas — 
IietuviškasUpelionis,titanasPrometėjas — taučionis 
Prametėjas (tas, kuris pramato ateitį), legendinis 
lenkų kunigaikštis Popielis — Paupėlis(t.y. paupy, 
gyvenąs), sukilusių Pavolgio valstiečių vadas Pu- 
gačiovas — lietuvis Pagaučiuvys, iš evangelijų ži
nomoji Golgota — „tai Galgautė, egzekucijos, 
galo gavimo vieta“. Ir taip kuo toliau, tuo gražiau.

Apsalo susižavėję tautiečiai (arba taučioniai). 
V. Žemaitis Naujienose (1973.IV.4 - 16), nuolan
kiai pasimeldęs („aš, žemai nusilenkęs, atidaviau 
pagarbą ir padėką vienam Visagaliam Sutvėrė
jui (Sotvarui)...kad jis, pagailėjęs, atsiuntė mums 
mūsų lietuvių tautos praeities Pramatėją“), entu
ziastingai deklaravo, kad „Gedgaudo veikalas 
mums lietuviams turi biblinių pobūdžio privalu
mų, dėl to jis turėtų rastis pas kiekvieną sąmo
ningą lietuvį pagarbioje vietoje ir šeimose dažnai 
viešai atskirais skyriais skaitomas, aiškinamas, dis

kutuojamas. Yra tai gyvasis šaltinis pasisemti jėgų 
patriotizmui, pasididžiavimui, lietuvių tautos meilei 
ir pasiaukojimui. Veikalas prašosi būti išverstas 
anglų kalbon, ir paskleistas plačiai skaitančioje 
angliškoje visuomenėje ir bibliotekose“.

Istorikas dr. J. Jakštas išdrįsęs paabejoti (Dir
va, 1974, Nr. 71) Gedgaudo teigimu, kad mūsų 
bažnyčia būtų kilusi iš baugnyčios, susilaukė 
tinkamo atkirčio iš paties užsirūstinusio Gedgaudo 
(Dirva, Nr. 79), o A. Diržys (ten pat Dirvoje, Nr. 
78) savo dirželiu šmirkštelėjo Jakštui per pakink
lius dėl deramo respekto stokos giliai mokslingiems 
Gedgaudo išvedžiojimams.

Betgi mokslo pažanga nežino ribų. Ir štai 
nauja mūsų kalbotyros žvaigždė patekėjo kitame 
Pacifiko pakraštyje. Skaitome Sėjoje (1974, Nr.3) 
kad: „Adelaidės Lietuvių Žiniose L. Žygas porina, 
kad ir laukiniai Australijos aborigenai yra lietu
vių kilmės. Girdi, ar ne žemaitiškai ir suvalkietiš
kai skamba Pietų Australijos vietovardžiai Tanun- 
da, Kapunda, Puraka, Vilūną, Vilanga, Aruna, Al- 
dinga? Ar ne lietuviški narinjerų, mejų ir virų kal
bų žodžiai: kruvė - kraujas, zindive - burna, tata- 
nija - tėvas, imagala - įmigis, arila - žemė, vaja - vė
jas, jakata - ieškoti, artinija - arti, netoli, balpe - bal
tas, ir taip toliau“.

Taigi naujas kalbotyrys genialiai atskleidė 
mūsų lingvistikai naujus akiračius, iškėlė naujas 
galimybes, nurodė naujus, ligi tol neliestus geo
grafinius plotus. Jis neabejotinai „subytino“ Ged
gaudą.

Bet ir čia dar ne galas. Mokslinė mintis siekia 
vis tolyn. Greit sueis visas šimtas metų, kai aušri
ninkas Tilžės gydytojas Vilius Bruožis savo pas
kaitoje kėlė nuostabią mintį, kad ir rojuje jau lie
tuviškai kalbėta. Tad pirmyn, kalbotyriai!
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džiaugsmo, ramybės ir taikos, žadėtos visiems geros 
valios žmonėms.
(J. Vaišnys, Laiškai Lietuviams, Nr.12,1974 m.)

'  - ~ ~ ji . .1.1 "T—

LENKTYNĖS DĖL NUOPELNŲ
Iš ginčų spaudoje atrodo, pamažu bręsta 

naujos lenktynės pasiglemžti nuopelnus dėl Simo 
Kudirkos atvykimo. Iš jo sutikimo aprašymų ir 
paskelbtų nuotraukų matosi, kad kai kurios orga
nizacijos ir veikėjai pradėjo tarpusavy stumdytis! 
ir ginčytis dėl nuopelnų — kuri ar kuris labiausia^ 
nusipelnė dėl Kudirkos šeimos atvykimo į JAV. 
VLIK‘o pirmininkas, ALT‘os pirmininkas ir Ben
druomenė — visi varžosi dėl pirmos vietos, o tie, 
kurie daugiausia tam reikalui pasidarbavo, kaip 
paprastai, — tampa nustumti ir užmiršti.

Nors tie ginčai dar tik pradeda išeiti viešu
mon, bet tam tikri ženklai rodo artėjančią naują 
audrą ir įrodinėjimus, kas buvo pirmesnis, duos- 
nesnis, ar išmintingesnis.

Tokį perspėjimą jau paskelbė Keleivis (Nr. 
45, 1974.XI. 19):

Deja, Simo Kudirkos išlaisvinimas ir jo čia atvyki
mas, atrodo, kai kurioms organizacijoms ar ir paski
riems „veikėjams“ jau ir vėl sudaro gerą progą pana
šiai „veikti“. Štai, spaudoje jau palengva imame justi 
lyg ir bekylantį ginčą, kieno nupirktu bilietu Kudirkai 
atskrido, kas daugiau ir pirmiau juos sušelpė, skai
čiuojant doleriais ir centais, dienomis ir valandomis.

Vadinasi, nedaug betrūksta, kad koks nors Pily
pas iš kanapių pradės kelti klausimą, kuri organizaci
ja ar asmuo lemiamai prisidėjo prie Simo Kudirkos 
išlaisvinimo, kuriai organizacijai ar kuriam veikėjui 
jis turi būti labiausiai dėkingas, kurią mūsų išeiviš- 
kųjų „partijų“ jis privalo palaikyti, kur pirma ir kur 
paskui jis turi lankytis, o kur visiškai nesirodyti...

Tokį būkštavimą žadina ir nujautimas, kad savų 
tikslų turinčių siundintojų gali atsirasti ir iš už krūmų.

Dėl to šiuo atveju mes linkėtume geriausio tarp- 
organizacinio susitarimo. Visus nuopelnus, jeigu tokių 
yra, malonėkite pasidalinti savo virtuvėje, paskubom 
nenešdami tų ginčų į spaudą. Be to, neverta įsikandus 
kiekvienam į save tąsyti ir pinigų mašnos svečio aki
vaizdoje, nes tai sunkiai suderinama su elementariniu 
vaišingumu ir mandagumu. Savo apyskaitas suveskite 
tiksliai, bet tyliau, be išpūsto pasigyrimo, nes Simą 
Kudirką paremti yra mūsų visų lygi tautinė pareiga.

Ir šia proga tenorėtume iš anksto tarti:
— Malonūs karštakraujai veikėjai, vis dėlto bent 

reto svečio akivaizdoje kiek galima ilgiau prilaikykite 
savo vandenėlį užčiauptose burnose!

Šiek tiek aiškiau apie Simo Kudirkos sutiki
mą ir ta proga pasireiškusį kai kurių organizacijų 
varžymąsi dėl savo reklamos, rašo PLB pirminin
kas B. Nainys (Pasaulio Lietuvis, Nr. 9, 1974 m.):

kias tendencijas buvo galima pastebėti jau dabar.

Gi Draugas (Nr. 1. 1974. I. 2) paskelbė paaiš
kinimą, kokiomis aplinkybėmis buvo nupirkti net 
2 (kiti sako kad 3) bilietai Kudirkos šeimai atvykti 
į JAV ir kaip kai kurios Čikagos organizacijos var
žėsi dėl vykimo į Maskvą sutikti S. Kudirką. Ten 
rašoma:

1974 spalio vidury Valstybės departamento pa
reigūnai pranešė LB krašto valdybai, kad S. Kudirka 
greitai būsiąs išleistas ir paprašė jų kelionės bilietų. 
Spalio 16 d. krašto valdyba nupirko S. Kudirkai ir jo 
šeimai bilietus į New Yorką Pan Am. linija, nes buvo 
sužinota, kad jis apsistos Rytuose. Už savaitės krašto 
valdybai buvo pranešta, kad, LB nupirkus minėtus 
bilietus, po kelių dienų kita organizacija taip pat nu
pirko bilietus ir Valstybės departamente reikalaujanti, 
kad Kudirka būtų atskraidintas jų bilietais į Chicagą. 
Krašto valdyba pareiškė, kad LB visai nesvarbu, ko
kiais bilietais Simas atskris, svarbu tik, kad atskristų... 
Pažymėtina, kad Kudirkams bilietai buvo nupirkti ne 
k. v. narių asmeniniais pinigais, bet pinigais, paimtais 
iš Kudirkos fondo, t.y. visuomenės suaukotais pinigais 
S. Kudirkai.

Tik Kudirkams atvykus į New Yorką, krašto valdy
ba buvo painformuota, kad pasinaudota LB bilietais, 
tačiau už kelių dienų sužinota, kad vėl vyksta ginčai 
dėl bilietų. Tada krašto valdyba kreipėsi į Pan Am., 
prašydama ištirti bilietų reikalą ir, jei LB bilietais ne
pasinaudota, grąžinti pinigus į Kudirkos fondą. Iki 
šiol pinigai negauti.

Prieš S. Kudirkai atvykstant į JAV, tarp kai kurių 
Chicagos liet, organizacijų vyko savotiškos varžybos, 
kas vyks į Maskvą jo sutikti. Tie ginčai pasiekė Valsty
bės departamentą ir net Sovietus. To pasėkoje pasta
rieji atsisakė duoti vizas besivaržančioms dėl vykimo 
moterims, o Valstybės departamentas nusiuntė savo 
pareigūnus sutikti ir atvežti Kudirkus. LB krašto valdy
ba šiuose nelaiminguose ginčuose nedalyvavo, bet ap
gailestauja, kad lietuvių vardas amerikiečių įstaigose 
buvo kompromituojamas ir yra amerikiečių pareigūnų 
atsiprašiusi už kitų liet, organizacijų padarytus išsišo
kimus.

Taigi, vėl bus progos mūsų ambicingiems ir 
neatsakingiems veikėjams įrodinėti, kas nupirko 
geresnį lėktuvo bilietą ar kas pirmas atidarė Vals
tybės Departamento duris...

Čikagoje kalbama, kad dėl „garbės“ vykti 
į Maskvą varžėsi BALF‘o pirmininkė su ALT‘os 
pirmininko žmona.

PRIEŠBENDRUOMENINĖ AKCIJA
Bendruomenės adresu kaltinimai pasidarė 

kai kurios spaudos, ypač Naujienų, kasdieninis 
užsiėmimas. Šį kartą Naujienose (Nr. 286, 1974. 
XII. 5) priešbendruomeninėm akcijon įsijungė A. 
Kučys. Jis, tarp kitko, taip rašo:

Bendruomenės veiklos ribose rado sau patogias 
vietas visi tie, kurie viešai ir aiškiai pasisako prieš iš
eivijos vedamą politinį darbą atstatyti laisvą Lietuvą. 
Prasidėjo kai kurių aukštų Bendruomenės vadovų 
flirtas su tais, kurie, kaip ir sovietinėje spaudoje, Lie
tuvos laisvei dirbančius išeivijos žmones su pasity
čiojimu vadina vaduotojais kabutėse. Atsirado ben
dram frontui prieš pajuokiančiai vadinamus patrijo- 
tus kai kurių Bendruomenės veikėjų koalicija su spau
da, kuri nuolat puola Lietuvos laisvinimo organiza
cijas.

Tyčia ar netyčia, bet atsirado ir kitokių pasek
mių. Apšauktiems patrijotais ir vaduotojais (kabutė
se, žinoma) pasidarė sunku patekti į bet kokį Lietu
vių Bendruomenės tiesioginiai ar bent jos globoje su
ruoštą lietuviško jaunimo suvažiavimą ar stovyklą. 
Kažkas pradėjo statyti barjerus, kad žmonės, pasisakan
tieji aiškiai ir bekompromisiniai prieš Lietuvos oku
pantus ir jųjų įgaliotinius, nedarytų įtakos jaunimui. 
Šalia to, žinoma, paskleista jaunųjų tarpe ir daug ne
apykantos, pasityčiojimo politinių partijų palikonims, 
atsilikusiems nemokšoms, atgyvenusio pasaulio lieka
noms“. Tokia tendencija neva gryno mokslo vardu 
buvo jaučiama ir abiejuose JAV Lietuvių Bendruome
nės globoje ir jai finansuojant surengtuose Mokslo ir 
kūrybos suvažiavimuose. Tyčia ar netyčia, bet jų pro
gramose buvo ignoruojamos temos, liečiančios Lie
tuvos laisvę ir asmenys, kurie šiam reikalui yra aiškiai 
užsiangažavę. Rengėjai, manau, jų tarpe galėjo surasti 
nemažiau intelektualiai bei kūrybiniai stiprių, kaip ir 
keliose dešimtyse kitų parinktų. Jei mokslininkų (jeigu 
taip tinkama išsireikšti) tarpe buvo tokių, kurie ne
varžomai tam tikroje spaudoje savo pažiūrų priešus 
pravardžiuoja vaduotojais kabutėse, tai kodėl tie ne
laimingi vaduotojai, kai kieno viešai pajuokiami čia ir 
pavergtos Lietuvos spaudoje, bent tolerancijos ir ob
jektyvumo vardan negalėjo rasti sau tinkamos vietos 
tokiuose reikšminguose ir daug darbo bei visuomeni
nių pinigų kainavusiuose renginiuose?

Perskaičius tuos gerb. straipsnio autoriaus 
teigimus, gali kiekvienam kilti klausimas — kokį 
tikslą turi tie kelti Čikagoje susibūrę atskalūnai, 
kurie apversdami aukštyn kojomis faktus, tęsia 
šią prieš Bendruomenę nukreiptą akciją? Jie aiški
na, kad tai daro lietuvių tautos laisvės vardu, nes, 
girdi, po Bendruomenės sparnu susispietė laisvi
nimo darbo priešai ir kitokie kolaborantai. Netu
rėdami faktų šitokiems priekaištams paremti jie 
bando šmeižtus pridengti neva patriotizmo skrais
te. Tačiau tokia partinė retorika ir demagogija 
nieko neįtikina, kaip neįtikina ir A. K. teigimas, 
jog jis kalba Amerikos lietuvių daugumos vardu. 
Kelių asmenų būrelis Cicero ir Marketparke dar 

nesudaro Amerikos lietuvių daugumos...

Vyt. Gedrimas
Čikagoje Kudirką sutikom iškilmingai. Televizijos 

aparatų šviesų apakintą grūdome mes jį per minią Či
kagos Midway aerodrome, kartu patys tiesdami kaklus 
į aparatus, kad šalia jo ir mūsų nosis pasaulis pamatytų. 
Ruošėme vaišes, akademijas. Lipdami vienas per kitą, 
į visas puses tampėme ne tik jį patį, bet ir jo šeimą. 
Tai pietums, tai nakvynei, tai nors trumpam žodeliui. 
Rinkome aukas ir aukojom. Taip mes darėme dvi dienas.

— Jeigu besistumdydami vadai jo nenužudys 
arba jis pats išsigandęs nepabėgs atgal iš kur išbėgo, 
viskas bus gerai, — pašalė žurnalistams vienas jaunas 

Išio viso košmaro dalyvis. (...) Tokiam baiminimuisi 
pagrindą duoda jau senokai iš Sovietų okupacijos pa
bėgusių trijų žvejų pavyzdys. Pirmomis jų dienomis 
Amerikoje mes juos labai gerbėm, laikėme didvyriais 
ir garsinom. Ką apie juos mes begirdime šiandien? Jei
gu mes taip pat padarysim su Kudirka, tai dar kartą 
būsim įrodę, kad visas tas jo gerbimas iš tikrųjų buvo 
ne jo gerbimas, bet tik jo panaudojimas savęs~pa ar 
savo lūstovaujamų organizacijų reklamai. Čikagoje to-

SUSIPAŽINIMUI |š „LAISVOSIOS LIETUVOS"

BŪRELIS APSIŠAUKĖLIŲ

JAV LB PRE ZIDIUMAS IR KRAŠTO VALDYBA

ALTo būstinėje susirinkę iš plačios apylinkės LB veikėjai išrinko 
sekančios sudėties JAV LB Tarybos prezidiumą ir JAV LB krašto val
dybos pirmininką. LB Prezidiumo pirmininku išrinktas dr. Zenonas 
Danilevičius ir nariais: kan. V. Zakarauskas, Dr. Balčiūnas,dr. Pliop- 
lys,mok.M. Peteraitienė ir mok.A. Repšienė.

Krašto valdybos pirmininku išrinktas Andrius Juškevičius,kuriam 
pavesta sudaryti valdybos sudėtį iš visų lietuvių emigracinių kartų, kuri 
nebūtų vienos politinės grupės ar v ienov sąjūdžio. LB įstatus paruošti yra 
sudaryta komisija į kurią įeina: dr. V. Šimaitis, inž. D. Adomaitis ir pulk. 
J. Švedas . Krašto valdyba ir įstatų paruošimo komisija įpareigota darbą 
atlikti per trumpiausi laika.

1975 m. sausio mėn.
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VISUOMENINIAI KLAUSIMAI

MOTERIS LIETUVIŠKOJE VISUOMENĖJE. . .
(atkelta iš 1 p.)
tams ir studentėms (didesniam skaičiui studenčių 
negu studentų) įrodė, kad moterų parašyti straips
niai silpnesni. Tie patys straipsniai buvo po to pa
duoti vertint kitai panašios sudėties studentų ir stu
denčių grupei. Bet šįsyk buvo sukeistos pavardės 
— taip, kad straipsniai, kurie anksčiau buvo pasi
rašyti vyrišku vardu dabar buvo pasirašyti mote
rišku vardu, ir atvirkščiai. Įvertinimo rezultatai bu
vo tie patys. Ir vėl, tariamai moterų parašyti straips
niai buvo įvertinti silpnesniais. Reiškia, įvertinimą 
lėmė ne straipsnio kokybė, bet — ar vyro ar mo
ters parašytas.

Pas lietuvius taip pat, kur tik darbas skaitosi 
rimtesnis, ten renkamas vyras. (Pasižiūrėkim į apy
gardų, apylinkių pirmininkus, į Altos, Vlik‘o, LB 
valdybą. Tik šalpa tradiciniai liko moterų ir kunigų 
sritim). LB Taryba jau rimtas vienetas. Užtat į jį 
patekusios moterys, jeigu ne sąmoningai, tai pasą
monėj tur būt jaučiasi patekusios „ne pagal savo 
nosį“ ir elgiasi, kaip gerai išauklėti vaikai vyresnių
jų draugijoj.

ŠIMTMEČIŲ ĮTAIGOJIMAS

Mūsų dukros iš praeities silpnybę semia. Toji 
silpnybė persiduoda su kalba. Lietuvė net neturi 
sau priklausančios pavardės. Ji žinoma kaip vieno 
vyro duktė (- aite, - ytė, - utė)), kol tampa kito vy
ro žmona (- ienė). „Vyrauti“ reiškia įsigalėti, vieš
patauti. Jeigu moterys pirmauja, turi persvarą, tai 
jos vistiek „vyrauja“, atseit elgiasi, kaip būdinga 
vyrams (moterims nebūdinga pirmauti). Žodžio 
„moteriauti“ nėra. O jei ir būtų? Kiekvienas greit 
pagalvokim, kokią sąvoką jis turėtų? „Moteriauti“ 
...elgtis, kaip moteriai? („ech, pasielgei, kaip bo
ba!“; „oho! pasielgei, kaip vyras!“). Yra, tiesa, 
žodis „svetimoteriauti“, bet tai vyrų užsiėmimas. 
Žodžio „svetimvyriauti“ nėra. Užtat yra „mote
rystė“. O, čia jau moterų reikalas — jos nori, jos 
gauna ir vyrams užkrauna.

Pasižiūrėjau į Dabartinės lietuvių kalbos žo
dyną, išleistą Vilniuje 1972 metais. „Moteris — vai
kus gimdančios lyties žmogus, žmona, pati“. Pa
vyzdžiai, padedantys suprast žodžio sąvoką: 
„Moterys TSR Sąjungoje lygiateisės su vyrais“, 
„Paėmė sau už moterį“. „Vyras — vyriškos lyties 
žmogus (su vaikais, atrodo, nieko bendro neturi, 
— E.V.), kokios nors srities veikėjas“. O pavyz
džiai, padedą suprast sąvoką: „Vyras, kaip ąžuo
las“, „Už gero vyro, kaip už mūro“. „Vyras, kad 
taip padarei!“. Nagi, įdomu. Žiūriu toliau: „Bo
ba — ištekėjusi moteris, sena moteris, senė, žmo
na, pati, bailus, silpnos valios vyras“. Ieškau die
do, sakau, kadangi lygios teisės, tai rasiu vedusį 
vyrą, seną vyrą, senį, bailį, silpnavalį, moterį. 
Nieko panašaus! Diedo iš viso žodyne nėra. (Beje, 
redakcinė kolegija susideda iš šešių vyrų).

Kalba formavosi per šimtmečius. Ji ne dabar
tį atspindi, bet perduoda praeities supratimą apie 
pasaulį. Praeity žmogaus lytis gal ir viską lėmė. Kol 
darbe reikėjo fizinės jėgos, tol tam tikrus darbus 
galėjo atlikti tik vyrai. Iš kitos pusės, kada moterys 
gimdė vaiką po vaiko, jos buvo savo apsunkusio 
kūno pririštos prie namų ir gimstančių, sergančių, 
mirštančių vaikų.

Ir visa tai ne kažkokia senovės istorija! Mūsų 
vyresnioji karta gimė ir augo šeimose, kuriose šeši, 
aštuoni ir daugiau vaikų nebuvo naujiena, kur vy
rai žemę vertė paskui arklį arklą stumdami.

PAŽANGA
Nepriklausomojoj Lietuvoj moterys žengė di

delį žingsnį stodamos į universitetą, įsigydamos 
specialybes. Tačiau, išskyrus pačias veržliausias, 
jausminiai jos vistiek suprato savo vaidmenį tra
diciniai — kad visa tai, kas už šeimos ir namų ruo
šos ribų yra tam tikras liuksusas ir visuomet turi 
likti antroje vietoje.

Į vadovaujančias vietas nepriklausomoj Lie
tuvoj moterys neįėjo. Tą sekantį žingsnį būtų tekę 
žengti mums, dabartinei išeivijos viduriniajai kar
tai. Kelias buvo jau pramintas, būtumėm ėjusios 
toliau.

Mūsų evoliuciją sustabdė atvykimas į Ameri
ką. Atsidūrėm krašte, kuriame moterys nebuvo 
taip toli nuėjusios, kaip Lietuvoje (eiliniam ameri
kiečiui dar ir dabar keistai skambės, kad galima 
eit dantų taisytis pas moterį. A woman dentist?!).

Mes, dabartinė vidurinioji karta, augom auklė
jamos jau gerokai „išlaisvintų“ motinų, tačiau ap
suptos amerikietiškos pažiūros į moterį. Todėl tur
būt nedaug toliau už savo motinas tenužengėm.

Keista, bet priklausomoj Lietuvoj moterys to 
sekančio žingsnio irgi nežengė. Joms, tiesa, profe
sijos plačiau atviros, negu moterims Amerikoj (nors, 
kažin kiek yra lakūnių, chirurgių?), ir algos jų vie
nodos su vyrais. Tačiau — moterų nesimato centro 
komitetuose, institutų, akademijų, universiteto va
dovybėj. Kas blogiausia, tai kad moterys ten dirba 
ne lygiai tiek, kiek vyrai, bet dvigubai daugiau. 
Joms palikti visi tradiciniai uždaviniai. Čia jau toli 
nuo lygybės. Tuo atžvilgiu „neišlaisvintos“ išeivi
jos lietuvės yra arčiau lygybės, nes jos teturi tik 
vieną darbą, nors ir tradicinį. (Sovietai, tiesa, turi 
kosmonautę! Įdomu ką tai įrodo? Erdvėje buvo 
skraidinami taipgi pelės, šunes, beždžionės ir vo
ras. Big deal!)

IŠEIVIŠKOJI KERTINĖ DORYBĖ
Atvykę Amerikon patekom netik į moterų at

žvilgiu atsilikusį kraštą. Atvykom dar su šventu įsi
tikinimu, kad laikrodį reikia palikt tiksintį nepri
klausomos Lietuvos laiku.

Nesijuokiu iš to, kad, kaipo grupė, virtom kura
toriais, muziejaus prižiūrėtojais. Muziejai būdingi 
civilizuotoms tautoms.

Muziejinių eksponatų vertė glūdi jų tiksliam 
užlaikyme, o ne sumoderninime, pagerinime. „Iš
laikymą“ paskelbę kertine dorybe, nevertinom 
naujovių nei formos nei turinio atžvilgiu. Po šiai 
dienai per Motinos Dienos minėjimus girdim apie 
motinėles prie ratelio, vadovėliuose kalbam apie 
linų minimą...

Kuratorius laikydami vertingiausiais lietu
viais, vertėm visus tokiais tapti. Ir prieauglį ver
tinom pagal meilę nekintantiems eksponatams. 
Tos jaunosios LB Tarybos narės nesijautė turin
čios į lietuvišką visuomeninį gyvenimą įnešt kažką 
iš platesnio pasaulio, nes...mūsų visuomenėj reiš
kiasi labai konservatyvios moterys. Tokios moterys, 
kurios redaguoja Womens Calendar, kurios apra
šinėja naujus reiškinius gyvenamajam krašte, klau
sia esminius klausimus, neturi vietos mūsų veikime. 
Mūsų žmonės jų pobūdžio veiklos nepasigenda, 
netgi skaito jas už mūsų lietuviškosios išeivijos sie
kių ribų.

KAD IŠLAIKYT, REIKIA KEISTIS
Ir štai paradoksas. Jeigu norim toliau išlaikyt 

nepriklausomos Lietuvos laikotarpį gyvą, turim 

įnešt į mūsų žmogaus supratimą tokių pakeitimų, 
prie kurių dar nesam „prisirutulioję“.

.-Mūsų skaičius yra ribotas. Praeities tradicijų 
vadovaujami mes dar iš turimo skaičiaus išskiriam 
apie pusę galinčių veikti žmonių. Tokios atrankos 
toliau daryt negalim — turim iš karto atsikratyt 
senoviškų pažiūrų į moters vietą ir pradėt darbi
ninkus rinktis iš viso galimo skaičiaus nebe pagal 
lytį, bet pagal pajėgumą.

MOTERYS Į VYRŲ VIETAS? NE!
Kai tik iškyla kalba apie moterų pilnesnį įtrau

kimą į veikimą, pasigirsta „cha!, tai dabar jos tik 
jau cigarus rūkys, meilužius laikys, baruose po 
stalais voliosis!“ o, tiesa, ir „dirbs prie statybos“. 
O vyrai — tik indus mazgoja, tik kojines ado, vai
kams nosis šluosto ir vystiklus skalbia. Kitaip sa
kant — pasikeičiam rolėm (kas per rolės!).

Toks pasikeitimas vaidmenim reikalo nepa
gerintų, nes ir vėl veiktų tik pusė turimų žmonių!

Pagalvokim kiek kitaip. Sakykim, kad vyrams 
leidžiama važinėti po Vokietiją, Prancūziją, Ang
liją, Italiją. Moterys gali sau duotis kiek joms tel
pa — po Ispaniją. Žodžiu, moterų važinėjimas 
labiau suvaržytas negu vyrų ir, kad jas daugiau 
traukia vyrų teisės, negu vyrus — moterų.

Bet, štai, keičiasi įstatymai. Pribrendo laikas 
leist visiems važinėt kur kas nori. Kur kas važiuos 
— priklauso nuo asmens interesų, išteklių, išauklė
jimo. Tai reiškia, kad vyrai galės važinėt ne tik ten 
kur ir anksčiau galėjo, bet ir po Ispaniją pasidai- 
ryt, o moterims atsiveria daug prieš tai uždraustų 
šalių. (Bet taip pat — jei kas nenori niekur važiuot 
iš ten, kur įpratęs būti — gali ir toliau pasilikt prie 
įprastų, pažįstamų vietų).

Bus tokių, kurie iš įpratimo nedrįs per jau 
nebesamas sienas kojos kelt, bet atsiras vis dau
giau tokių, kurie naudosis platesnėmis galimybė
mis. O su laiku pasidarys sunku ir besuprast, ko
dėl senais laikais žmonės buvo taip ribojami savo 
lyties.

REIKIA „ŽMOGAUS IŠLAISVINIMO METŲ“!

Visi sutiksim, kad neribota laisvė visiems vi
sur važinėt yra geriau, negu visokie suvaržymai. 
Tačiau, jeigu konkrečiai savo įpročių nekelsim, tai 
niekas ir nepasikeis.

Konkrečiai, tad!
Nuo ateinančių metų galim vietoj „Motinos 

dienos“, pradėti švęst „Motinos ir Tėvo dieną“. 
Laikas įsisąmonint, kad vaikų auklėjimas yra dvie
jų žmonių užduotis. (Kalbėtojams, pamokslinin
kams bus, pagaliau, kas naujo pasakyt!).

Beje, dvasiškiai turėtų žengt „žmogaus iš
laisvinimo“ pirmose gretose. Pavyzdžiui, iš užda
ro vyrų klubo, kaip „kunigų vienybė“, išaugdami 
į „dvasiškių vienybę“, kurioj tilptų ir kiti darbuo
tojai Kristaus vynuogyne — vienuolės ir vienuoliai.

Mūsų spauda yra ne tik mus jungiantis, bet ir 
mus informuojantis bei formuojantis veiksnys. La
bai svarbu mums, visuomenei, kad spaudos kryp
tį nustatantys žmonės — vyrai — suprastų, kokį 
didelį žingsnį mes privalom žengti. Be spaudos pa
skata, pagalbos, padrąsinimų nieko nebus.

Mūsų plačiausiam skaitomam laikrašty, Drau
ge, yra moterų skyrius. Turėti moterų skyrių yra 
ne pasitarnavimas moterims, bet jų kad ir ne są
moningas įžeidimas. Nes tuo pasakoma, jog pa
grindinė laikraščio dalis ne joms (lengviau suprast, 
jei sukeisim reikalus: įsivaizduokim, kad yra vyrų 
skyrius, bet nėra moterų skyriaus. Tai ipso facto 
padaro laikraštį skirtu moterims su priedu vyrams. 
Ar ne?).

f I
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VISUOMENINIAI KLAUSIMAI

Draugas pripažintų moteris pilnais asmeni
mis, jeigu įsileistų moterų skyriaus redaktorę ir jos 
surenkamą medžiagą į bendruosius laikraščio pus
lapius. Tuo pačiu redakcija pasakytų skaityto
jams, jog moterų atliekami darbai yra tiek pat verti 
skaitytojų dėmesio, kiek ir vyrų.

Iš viso, ar nebūtų įdomu, jeigu skyriai būtų 
redaguojami pagal amžiaus interesus. Vienos temos 
įdomios vaikams, visai kitos studentų amžiaus žmo
nėms, vėl kitos aktualios suaugusiems, kurie kuria 
šeimas, augina mažus vaikus. Skyrius „Šeima“ ga
lėtų, pavyzdžiui, pristatyt priešmokyklinio auklė
jimo patarimus jauniems tėvams, turimų knygų 
sąrašus. Netgi galima būtų Švietimo Gaires, (ku
ris yra toks geras ir taip mažai kieno skaitomas 
žurnalas) įliet į tokį skyrių. (Arba Švietimo Gairės 
galėtų būt tokiu skyriumi. Mokymo klausimai juk 
domina ir vyrus ir moteris). „Šeimos“ skyriuje bū
tų galima nagrinėt problemas, susijusias su nesusi
pratimais tarp lietuvių anūkų ir senelių, galima 
būtų informuot apie stipendijas lietuvių kalba be
sidomintiems. Kitas skyrius galėtų būti „Pensijon 
išėjus“. Ar keltis kur telkiasi daugiau vyresnio am
žiaus lietuvių ar pasilikt arčiau vaikų ir jų šeimų? 
Kaip atrodo vyresnio žmogaus lietuviškas veiki
mas, ir t. t.

Mūsų organizacijos turėtų pergalvoti savo 
įpročius, liečiančius berniukų ir mergaičių darbus. 
Kai parengimams reikia stalus padengt ir kėdes 
sustatyt, geriausia padalint turimus berniukus ir 
mergaites per pusę. Pusę berniukų ir mergaičių 

nusiųst kėdžių sustatyt, o antrą — stalų padengt 
(kėdės — ne kelių statyba, mergaitės nepatrūks).

Mergaičių stovyklose reikia įvest futbolą (so
ccer), o berniukams — siuvinėjimą (vadovybės ir 
tėvų nuraminimui galima gaut plakatų su didžiu
liu juoduku, amerikietiško futbolo žaidėju, kuris 
laisvalaikiu mėgsta siuvinėt!)

Žinoma, vaikas pradedamas riboti dar šeimoje. 
Užtat šeimoms būtina įsisąmonint, kad platesnės 
galimybės visad yra žmogui (vaikui) geriau, negu 
siauresnės galimybės. Su sūnum nebūtina vien 
sviediniu žaist, galima ir lėles valgydint, su maža 
dukra galima kalt dėžes, ne vien karalaites spal- 
vuot. Didesniam sūnui galima leist tešlą minkyt, 
o su dukra šachmatais pažaist.

Seneliai, pirkdami anūkams dovanas, turėtų 
savęs paklaust, ar dovana tiktų ir kitos lyties vai
kui. Jeigu aiškiai netiktų, tai ir nedovanot, nes to
kia dovana primygtinai stumia vaikus į tradiciniai 
ribotą rolę. Svarbu ne vien daiktai, kaip dovanos, 
bet ir žodžiai. Tokie posakiai, kaip „neverk, kaip 
mergaitė!“ ir berniukui (ir girdinčiai mergaitei) 
įrodo, kad senelio akyse berniukas save žemina 
elgdamasis „kaip mergaitė“. Mergaitei įsikorus 
į medį močiutė nepasakys „lipk žemyn, elgiesi, 
kaip berniukas!“ (Matot? Net neskamba, kaip pa
peikiantis išsireiškimas, ar ne?).

Visų dažnai vartojamų posakių, kaip „šitaip 
berniukai/mergaitės“ nesielgia, turėtą bent sekan
čiais, „žmogaus išsilaisvinimo metais“ nesigirdėt. 
Jeigu elgesys yra netinkamas, tai visi vaikai taip 
neturėtų elgtis. Gal, kai norim ką nors sakyt vien 
apie berniukus ar mergaites, pagalvokim, ar po
sakis tiktų jeigu juos pakeistumėm žodžiu „vaikas, 
vaikai“.

Ach, dar galima būtų pakalbėti apie vyrus ir 
žmonas (ir kas eina į susirinkimą, o kas pasilieka 
„susitvarkyt“), bet geriau kibkim prie LB.

Bendruomenė yra, daugmaž, organizuota tau
ta išeivijoj. Jai nieko nelieka, kaip šiame išsilaisvi
nime dalyvauti O kodėl ne dalyvaut? Pavyzdžiui, 
mest iššūkį išeivijai, sekančiais metais išvaryt save 

iš įprastų vėžių iš kurių mes tik „per šventą Nigdą“ 
drįstam išlipt, Vienai kadencijai tegu visur — apy
linkėse, apygardose — būna renkamos moterys į 
pirmininko pareigas, o į sekretorės — vyrai. Pasi- 
juoksim, pabambėsim kad pasaulis „aukštyn ko
jom“ verčiasi. Bet, neilgai truks apsiprasim su neį
prasta padėtim, nebeatrodys ji nei tokia ypatinga, 
nei tokia juokinga. O po to — jau bus ir vyrams ir 
(ypač) moterims lengviau vadovaujančiom parei
gom rinkt asmenį ne pagal lytį, bet pagal tinkamu
mą.
UNISEX?

Niekada!
Ir pažangiausiose visuomenėse ne moterys, 

o vyrai dainuos bosu ir turės bėdų su prostatų. O 
gimdos bėdom skųstis ir koloratūrom suokti ir to

PASIKALBĖJIMAS SU ANTANU DAMBRIŪNU

APIE MUZIKĄ, KURSUS IR MERGINAS

Antanas Dambriūnas—jaunas vyras, pernai bai
gęs universitetą. Praitą vasarą jis lankė lituanisti
nius kursus Vilniaus universitete. Apie tuos kursus 
ir užkalbinome A. Dambriūną.

Akiračiai — Tad pradėkime nuo grynai techniško 
klausimo. Kaip patekai į tuos kursus?
Antanas Dambriūnas — Aš jau praeitą vasarą bu
vau padavęs prašymą įstoti. Paskambinau tiesio
giniai konsului Juškiui. Jis man patarė pasiųsti jam 
oficialų laišką, kad esu susidomėjęs tais kursais. 
Taip ir padariau. Jis man atsiuntė visas anketas 
ir nurodė kad, va, dvi kopijas siųsti į Vilnių, dak
taro pažymėjimą, trumpą biografiją. Tą viską 
padariau ir sakė kai gaus žinią man praneš. Bet, 
deja, aną vasarą aš nepatekau į sąrašus. O šią va
sarą, sužinojęs kad kursai planuojami antrą sykį, 
parašiau rektoriui, kad mano pernykščius prašy
mus laikytų galiojančiais ir šiems metams, o jei 
reikėtų kokių papildymų, aš atsiųsiu. Ir palaikiau 
kontaktą su dabartiniu konsulu Mališausku. Maž
daug pradžioje birželio gavau žinią kad šį kartą 
esu priimtas.
Ak. — Kiek jūsų ten buvo?
Ant. — Priėmė dvidešimt vieną, bet dvi mergi
nos neatvažiavo, tai likome devyniolika.
Ak. — Tai atrodo apimtimi šių metų kontingen
tas panašus?
Ant. — Taip. Skaičium panašus. Amžium buvo 
gana įvairus. Viena ponia, pavyzdžiui, buvo maž
daug šešiasdešimties, o jauniausias dalyvis — vie
nuolikos.
Ak. — Kaip žinia, kelionę iki ten reikia pačiam ap
simokėti. O šiaip kiek kainavo?
Ant. —Taip. Nuvažiuot — iš savo kišenės, bet jau 
ten tai beveik viską universitetas parūpino. Gyve
nom naujai pastatytame bendrabutyje prie Olan
dų gatvės. Visi buvom apgyvendinti viename 
aukšte.
Ak. — Na, tai turime jau šiek tiek pradinės infor
macijos. Grįžkim todėl dabar prie tradicinių ben
drųjų klausimų. Kokį pirmutinį įspūdį tau padarė 
Lietuva? Ypač Vilnius?
Ant. — Pirmutinis įspūdis? Pirmą savaitę lijo kaip 
iš kibiro. Tas vaizdas toks ir liko... Na, bet šiaip, 

liau teks moterims. Kas priklauso grynai nuo kūno 
ir toliau nepakeičiamai priklausys arba vienai arba 
kitai lyčiai. Ir, nors nesuvaržyti, vaikai galės lygiai 
gerai bėgiot, po medžius laipiot, sviedinį spardyt, 
o subrendę vistiek sporte konkuruos tik su savo 
lyties sportininkais.

Tačiau ten kur kūno apribojimai negalioja, 
tegu visuomenė žmonių toliau nevaržo.

Mes dar nė nežinom, kas yra tikrasis vyrišku
mas ir tikrasis moteriškumas. Gal tai skiriasi nuo to, 
ką esam įpratę taip vadinti. Išsilaisvindami iš pra
eities uždėtų apribojimų mes pagaliau leisim iš- 
ryškėt, kas tai iš tikrųjų yra. Gal tai, kas mus pada
ro tikrai vyriškais ar moteriškais yra netgi patrauk
liau, negu mes iki šiol manėm.

Elona Vaišnienė

žinoma, Vilnius labai įdomus miestas. Man iš viso 
patinka seni miestai, kokių mes čia Amerikoje ne
turime. Buvo tikrai įdomu vien paslampinėti po 
gatves, panašiai kaip Amsterdame, Salcburge ar 
kituose Europos miestuose. Ten visai kitokia at
mosfera, negu Vašingtone ar Detroite... Visas 
judėjimas tenai centre, architektūra ten įvairi. Tas 
man bendrai patinka apie Europos miestus. Jie 
ten išlaikė tai, ko mes Amerikoje nebeturime.

Taip pat man labai patiko restauruojamos 
bažnyčios Vilniuje. Visą laiką fotografijose maty
davai, kokia graži Onos bažnyčia iš lauko, bet pa
sirodo ir iš vidaus! Aš ėjau vieną vakarą pasižiū
rėti ir vos įeit galėjau, nes ten aštuntą valartdą 
nakties dirba restauruotojai. Ir labai gražiai tai 
restauruoja. O didžiausią įspūdį man padarė 
(nors tai kitokio stiliaus) tai Sv. Teresės, kurią ką 
tik baigė restauruoti. Tai nepaprastai gražiai pa
daryta. Aš tikrai susižavėjęs buvau. Sakysim 
Šv. Petro ir Povilo vidus tai jau kažkas, bet ir Te
resės tikrai nuostabiai atrodo. Išdažyta dabar ten 
tos freskos, statulos...
Ak. — O kokį įspūdį tau sudarė Vilnius tautybi- 
ne prasme? Sakykim gatvėje, kalbų besiklausant, 
— ar tu jį vadintum daugiau lietuvišku miestu, ar 
rusišku, ar lenkišku?
Ant. — Aš sakyčiau maždaug pusiau lietuviško, 
pusiau rusiško miesto. Maždaug fifty - fifty. Aš 
tos lenkų kalbos kaip ir negirdėjau. Nors statisti
ka rodo, kad ten lenkų nemažai yra, bet kiek tik 
išgirsdavau tai atrodė kad arba kalba lietuviškai, 
arba rusiškai. Be to, daug tų rusų tai jau lietuviš
kai moka. Reiškia, aš kartais užklausdavau kokio 
durininko ruso, reiškia. Ir jis man pradeda drožti 
savaip. Aš jam — „Ne! Ne! Neponimaju“. Tai 
jisai stengdavosi man lietuviškai paaiškinti. Ir 
daug padavėjų, kurios paklausia rusiškai, — aš 
atsakau lietuviškai, tai supranta, arba ir atsako 
lietuviškai. Susidaro vaizdas, kad daug tokių gat- 

(tęsinys 6 psl.)
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POKALBIS

APIE MUZIKĄ, KURSUS. . .
(atkelta iš 5 psl.)
vėje susitinkamų žmonių ir taip ir taip pakalba.
Ak.—Šalia savo grupės, su kuo jūs ten bendra
vote?
Ant. — Iš pradžių pažinčių neturėjome. Bet vė
liau įsidrąsinom, susipažinom su įdomesniais žmo
nėmis, kad ir tokiame alaus bare. Paskui įsidrąsi
nom ir užkalbindavom per kiemą merginas, kurios 
gyveno gretimam bendrabutyje ir ruošėsi stoja
miesiems egzaminams. Eventualiai pas jas nu- 
eidavom ir apsilankyti trupučiuką. Na, o paskui 
buvo vestuvės, į kurias buvom pakviesti. Viena 
Amerikos lietuvaitė, kuri studijavo Vilniuje, susi
tuokė su vilniečiu. Per tas vestuves buvo dalis 
etnografinio ansamblio atvažiavus, nes ji tame an
samblyje dalyvavo. Buvo labai įdomu. Tokios 
tikros lietuviškos vestuvės. Antrą vestuvių dieną 
viskas vyko lauke. Nuvežė alaus, muzikos... Pri- 
sisportavome, prisidainavome, prisišokome. Bu
vo labai įdomu. Ir žmonių daug susipažinome.
Ak. — Atrodo ne taip mažai ten nuvažiuojančių 
apsiveda toje Lietuvoje?
Ant.—Tikrai! Šiais metais, kiek žinau, buvo il
gesniam laikui iš čia keturi ir per metus du iš jų 
bupt! Ir baigta. Iš to taško atrodo gali būt pavo
jinga... Bet irgi, tarp lietuvaičių ten ir mūsiškių 
čia yra skirtumas. Iš pradžių jos buvo labai ne
kalbios. Reiškia, kai krautuvėse ar kur bandai už
kalbinti kokiu tipišku kvailu klausimu — kiek lai
ko? arba, kaip nueit ten, ar ką... Labai nedrąsiai 
atsakydavo. Tik, maždaug, palinguodamos galva 
— taip ar ne. Paskui, vėliau po vestuvių, kai nema
žai jų susipažinom, tai žinoma, jos draugiškos, 
labai nuoširdžios, tik, kaip čia pasakius, truputį 
rezervuotos...
Ak. — Gal dėl to, kad jūs iš Amerikos?
Ant. — Gal. Nors, kiek kalbėjomės su vietiniais, 
jie irgi skundėsi kad reikia daug tų formalumų 
praeiti, kol kas padoraus išeina. Tai, sako, nieko 
čia nepadarysi. Čia reikia daug laiko su ja praleis
ti, ir šiaip jau... Tik paskui galima apie rimtesnius 
dalykus pradėt...
Ak. — Įdomu. O jaunuomenė kurią sutikai, kiek 
tikslų vaizdą jie turi apie Vakarus?
Ant. — Tai priklauso. Pavyzdžiui, aš buvau tie
siog nustebintas, kiek jie nusimano apie mūsų 
muziką. Jie labai gerai pagauna kažkokią radijo 
stotį iš Liuksenburgo, kuri perduoda geriausią 
mūsų muziką.
Ak. — Ką tu vadini,geriausia'?
Ant. — Na, visą ,pop‘, ,rock‘. Sakykim, jaunimui 
populiariausią. Ir labai mėgsta kalbėt apie tai. 
Aš tikrai buvau nustebęs, kiek jie nusimano. Jie 
daug geriau susipažinę su daug tų grupių ir jų iš
leistais albumais, negu aš pats. Būdavo taip, kad 
klausimo negalėjau atsakyti. Na, tada jie man pra
dėdavo pasakoti. Kad ta grupė gera, ta nekokia. 
Tas jų albumas labai geras, tas ne... Ta prasme 
jie trupučiuką gal mumis nusivylė.
Ak. — Ar jie tik per radiją tai girdi, ar turi ir plokš
telių?
Ant. —Jie gauna ir kai kurias plokšteles. Ir įdomu, 
kai kurias jie patys pasigamina kažkaip. Jie turi 
tokių plokštelių kaip Garfunkel, ir kitų.
Ak. — Ar jiems patinka Garfunkel?
Ant. — O, Garfunkel, Cat Stevens... Ir dar kaip! 
Visi prašė nusiųst, tik kad sako besiunčiant ten 
išvagia.
Ak. — Kokių jie daugiausia prašo?
Ant. — Susidariau vaizdą, kad jiems patinka ne- 
perstiprios. Tokie kaip Hendrix ir Led Zeppe

lin jau ne visiems prie širdies. Bet tokie kaip Si
mon ir Garfunkel tai labai...
Ak. — O kaip jie vertina panašaus pobūdžio 
tarybinę muziką?
Ant. — Kad jie apie tą muziką mažai kalba. Ne
bent apie pačių sukurtus orkestrėlius. Įdomiau
sia jiems tai imituoti mūsų vakarų muziką. Atsi
žvelgiant į instrumentus, kuriuos jie ten turi, tai 
jie tikrai neblogai groja. Tikrai neblogai. Per 
vestuves ten grojo tokie „Antanėliai“. Pavardė 
Antanėlis to vyriausiojo. Aš bešokdamas galvo
jau — ar aš čia Lietuvoje šoku prie tokios muzi
kos? Nesijautė jokio skirtumo ar čia Vašingtone 
groja, ar Vilniuje.
Ak. —Tu kalbi vėl apie tą pačią muziką. Tačiau 
paimkim tą lengvosios muzikos rūšį kurią jie vie
šai afišuoja. Atseit kas ten vadinama „estradine“ 
muzika...
Ant. — Aha! Ja, žinau. Bet ta savo estrada ten 
jaunimas visai nesigiria. Mažai apie ją net tegirdė
jau. Jie be abejo kur kas daugiau vertina savo 
liaudies muziką. Mums tų plokštelių parūpino. 
Čia, sako, ot kitokia, bet tikrai gera muzika... O 
ta estrada, tai mažai kas apie ją kalba.
Ak. — O šalia muzikos kuo jie daugiau domisi?
Ant. — Na, bendrai, kas liečia Ameriką, jaučiasi, 
kad jie gauna nevisai jau tikslią informaciją. Pa
vyzdžiui, daug buvo klausimų ar pas mus jau tik
rai su tais juodžiais taip. Kaip jūs su tais juodžiais 
tvarkotės.
Ak. — Kokia prasme jie to klausė? Atseit, ar jų 
simpatijos juodžių pusėje, ar prieš, ar kaip?
Ant. — Nežinau ar kas savo nuomonę ta prasme 
tiksliau pareiškė. Daugiau neutralūs, manau. Jie 
ištiesų nežino kas yra juodžiai. Daugumoje net 
nėra matę, ko gero. Sakysim Leningrade buvo 
juodžių, bet nemanau kad Vilniuje jų kas būtų ma
tęs. Ir jie tai gerai žino. Reiškia, kad jie daug nė
ra matę, ir jiems taip pakeliaut kaip mes čia ke
liaujam yra tik svajonė. Labai jau jie norėtų nu
važiuot į Romą, Florenciją... Sakė, tu buvai vi
suose tuose miestuose?... Jau jiems atrodo ka
žin kas tik vieną pamatyt. Kiti galvoja, kad 
ateityje, jei prasimuš ar ką, tai gal... Reiškia, ma
tosi toks optimizmas. Bet šiaip susidaro vaizdas, 
kad jie priima tą savo suvaržymą kaip savo liki
mą. Atseit, mes čia tokioj sąjungoj gyvenam, su to
kia realybe turim skaitytis ir ką tu padarysi? La
bai veržiasi važiuot į tas kitas rytų šalis, kaip Len
kiją ar panašiai. Jau tas jiems skaitosi didelis da
lykas.
Ak. — Palieskim kitą klausimą. Kaip tau atrodo 
jų išsilavinimas? Palyginus kad ir su mūsiškiu jau
nimu?
Ant. — Man susidarė įspūdis, kad Lietuvoje jau
nimas kultūringiau nusiteikęs, palyginus su ameri
konišku jaunimu. Ir, sakyčiau, na, nebūtinai kūry
bingesnis negu mes, bet vistiek nepaprastai atro
do kūrybingai. Jie pavyzdžiui, daug daugiau do
misi teatru, menu, literatūra...
Ak. — Ar galėtum ką konkrečiau apie tą kūrybin
gumą pasakyti?
Ant. — Pavyzdžiui, jie turi universitete visokius 
būrelius tautosakai rinkti, ar vaidinimams, pas
kui visokius ansamblius...
Ak. — O ar pastebėjai ten tą čia pas mus daug 
apdainuotą „generacijų skirtumą“?
Ant. — Sakyčiau kad yra šioks toks skirtumas ten, 
bet mažesnio masto kaip čia. Yra ten daugiau to, 
kad vyresnius reikia pagerbt vien už tai, kad jie 
yra vyresni. Autoritetą pripažint užtai, kad jis pa
statytas kaip autoritetas. Čia tuo tarpu žiūrima 
kokį autoritetą pats žmogus sau sukūrė. Tenai 

mažiau tokio klausinėjimo. Ot, yra autoritetas, tai 
su juo ir skaitykis. Užtai susidaro vaizdas, kad ir 
su tėvais daugiau skaitosi.
Ak. — „Generacijų skirtumas“ — nebūtinai tik 
pagarbos stoka. Jis gali pasireikšti gyvenimo sti
liaus ar gyvenimo siekimų skirtume. Kaip šitai pa
lygintum?
Ant. — Ta prasme ten generacijos irgi, be abejo, 
skiriasi, bet jaučiasi, kad vyresnioji karta vis tiek 
daug daugiau dominuoja ir daug daugiau nuro
dymų duoda, negu čia. Pavyzdžiui, kas liečia ap
sirengimą. Sakysim, net toks mažas dalykas kaip 
apranga kai eisi į restoraną. Ten neįleidžia mer
ginos be kojinių. Ir jie tokį suvaržymą priima. Čia 
tai tuojau kokį triukšmą pakeltų, nenusileistų. Bet, 
žinoma, ir ten dalykai keičiasi. Mados keičiasi. Jau 
daug kas tenai džynsus nešioja ir taip toliau...
Ak. — Kalbant apie madas bendrąja prasme, ar 
Vilnių jos pasiekia daugiau iš rytų, reiškia, iš pa
čios Tarybų Sąjungos, ar iš vakarų?
Ant. — Lietuvos jaunimas, be abejo, žiūri į vaka
rus. Kartais jiems tai nėra lengva, reikia pastangų, 
bet vis tiek... Aš ne visai suprantu kaip reikėtų 
suprasti tą žiūrėjimą į rytus? Mados iš Maskvos? 
Ne. Apie tai niekas nekalbėjo. Nežinau, ar užtai, 
kad mes iš vakarų buvom, bet jau mums susidarė 
vaizdas kad ne tik mados ir muzika bet ir kiti da
lykai jiems svarbu žinoti, kaip yra vakaruose. Ir tai 
ne vien tik Lietuvos jaunimas, bet bendrai visos 
rytų Europos jaunimas. Aš daug jų sutikau beke
liaudamas Europoj.
Ak. — Pakalbėjom bendrom temom, tai vertėtų 
ir apie pačių kursų turinį paklaust. Kas ten tau 
pačiam buvo įdomiausia?
Ant. — Man asmeniškai įdomiausios buvo pro
fesoriaus Jurginio paskaitos iš Lietuvos istorijos, 
iš feodalinių laikų. Be abejo, įdomios buvo profe
soriaus Saukos paskaitos apie tautosaką, ir visa 
eilė kitų. Rytais būdavo kokios nors pratybos, 
pamokos, reiškia, iš sintaksės, gramatikos. O po 
piet antroji pamoka tai būdavo kokia paskaita 
kuria nors tema. Poezijos, literatūros, geografi
jos...
Ak. — Ar numanai, kokia tų kursų ateitis? Ar jie 
bus tęsiami?
Ant. — Kiek aš žinau jie planuoja juos tęsti. Mes 
jiems jau davėm suprast, kad naudos iš to tikrai 
yra ir kad mes esam dėkingi kad turėjom tokią 
progą susipažinti su tėvų kraštu.
Ak. — Tai atrodo kad tu šiuos kursus ir kitiems 
rekomenduotum?
Ant. — O taip! Mes labai rekomenduotumėm 
juos. Jei tik gali patekti, tai bus labai įdomu ir tik
rai daug naudos.

Kursantai prie Palūšės bažnytėlės
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RECENZIJOS

ALDONA STEMPUŽIENĖ

MELANCHOLIJA — LIŪDESYS — REZIGNACIJA

Technologija žada ateityje muzikos recen
zentams ir kritikams aparatą, kuris atžymės moks
liniu tikslumu dainininko intonaciją, frazavimą, 
balso bangavimą, dinaminę ir emocinę išraišką. 
Tokiu atveju prieštaringos kritikų nuomonės ne
teks prasmės, nes aparatinė analizė būsianti tiksli 
ir objektyvi. Tai pažadas ateinančiai kartai. O 
šiandien tenka dar vertinti ar analizuoti dainavi
mo meną senu, subjektyviu metodu.

Aldona Stempužienė — vienintelė išeivijos 
lietuvių solistė, kuri dainuoja viską: operas, aka
deminius rečitalius, moderniąją muziką, pramo
ginius romansus. Literatūriškai tariant, ji kaip ta
kažolė, įsitvirtinusi įvairiuose muzikos stiliuose, 
vienur sužydi spalvingai, kitur žiedai lyg svyra 
rudeniop. Pavyzdžiui palyginkime jos tris plokš
teles, užrašytas Vokietijoje Stuttgarte su kompo
zitoriumi ir dirigentu Dariumi Lapinsku.

Geriausias įrašas yra D. Lapinsko „Mergai
tės dalia“, kurioje atsispindi originalus, pagilintas 
liaudies dainų traktavimas, natūralus jausmų niuan- 
savimas, orkestro ir balso spalvų giminingumas. 
Nauja ir įdomu.

Antroje plokštelėje, D. Lapinsko „Les sept 
solitudes“ (Milašiaus žodžiai) ir „Ainių dainos“ 
pasigendama žodinio teksto aiškumo, bet, ne
paisant to, Stempužienė išvysto savotišką daina
vimo techniką, kuri padeda pravesti zigzagišką, 
lūžtančią melodijos liniją ir sukurti garsavaizdinę 
išraišką, būdingą Lapinsko kūrybai.

Operų arijų plokštelė neparodo dainavimo 
ir interpretacijos specifinio veido jau vien dėl to, 
jog arijų takai yra gerokai garsenybių išvaikščio
ti. Tai viena. Antra — kitas įspūdis, kai Stempu- 
žienę girdi ir matai scenoje, kai susieina balsas ir 
vaidyba, kai impulsyviai keičiasi emocijų spal

vos, kai vidus ir išorė kuria charakterį, tada jos 
operos menas — brandesnis, įdomesnis. Tačiau 
Stempužienė, tapdama Lapinsko muzikos efek
tinga skelbėja, savaime įsisavino skirtingus daina
vimo technikos profilius. Vienas reprezentuoja 
moderniąją muziką, kitas — klasikinę, romantinę. 
Suprantama, jog dviem ponam tarnauti — neleng
va.

Klasikinės - romantinės muzikos pagrindinė 
žymė yra vokalinis charakteris, melodija plaukia 
tolvgiai, reguliaromis frazėmis, dainuoja ne tik 
balsas, bet ir instrumentai. Žmogaus balsas yra 
jautrus ir greit sužalojamas instrumentas. Kartą 
mokyklos sustyguotas, pagal klasikinę — romantinę 
melodiją išvystytas, jis atsiduria lyg stabilizavi
mosi padėtyje. į moderniąją melodiją, turinčią 
instrumentalinę koncepciją, žiūrima kaip i anti- 
vokalinę balso darkytoją, sunkiai išmokstamą, 
nes ji šuoliuoja, trupa disonansiniais intervalais. 
O vienok atsiranda dainininkų, kurie, nebijoda
mi prarasti balso „skaistumo“, techniškai persi
grupuoja, psichologiškai persiorentuoja į naują 
garso skambėjimą ir tarnauja muzikos dabarčiai. 
Be Stempužienės vargu ar ateitų pas mus Lapins
ko nauja giesmė. Antra vertus, be Lapinsko, ne
žinia, ar parodytų Stempužienė individualų cha
rakterį ir talentą „Mergaitės dalios“ ir „Les sept 
solitudes“ dainose. Čikaga yra jos dainavimo vei
drodis. Per daugelį metų mes pažįstame jos veido 
bruožus, temperamentą, jausmų vingius, balso 
skalę, artistinę prigimtį, rūbų skonį. Iš koncerto 
programos lyg iš anksto numanome, kur ji atliks 
rafinuotai ar natūraliai, kur neįsižiebs „kūrybiš
kas“ dainos jausmų žaidimas.

Lapkričio 2 d. Stempužienės koncerte baro
kinė ir romantinė epocha skambėjo stilių bendrė- 
jimo nuotaika: melancholija, liūdesiu, rezignacija 

(H. Purcell iš operos „Dido and Aeneas“, G. Ca- 
ccini „Amarili“, Schumanno ir Heinės „Dichter- 
liebe“). Aplamai barokinė muzika pasižymi bliz
gančia, lengva forma, disciplinuota jausmų išraiš
ka, reikalauja virtuaziškos technikos, legato sti
liaus. Romantinė — pasipriešinimas disciplinai, 
laisvesnė formoje, jausmų individualumas, muzi
kos ir žodžio glaudumas, trumpai tariant, stebuk
las, ekstazė. Kai salėje užgęsta šviesos, kai klau
sytojai, užmiršę savo džiaugsmus ir rūpesčius, 
nutilsta kaip rami jūra, tada žvilgsnių masė laukia 
iš scenos meniško vėjo, įspūdžių, grožio. Bran
džios muzikinės kūrybos nuostabiausia jėga yra, 
jog ji žmogaus liūdesį, skausmą ir dramą paver
čia grožiu ir dvasiniu džiaugsmu. Ir mano supra
timu, dainininkės stiliaus ir vidinių emocijų su- 
bendrėjimas plaukia ne tiek iš teoretiško taško, 
kiek iš jos psichologiškos būsenos: ji piešia savo 
portretą. O tai nuteikia liūdnai.

Greta to girdėjome ir geriau suplanuotą, 
subtiliau nuspalvintą Scarlatti „La Violetta“ ir 
Peri „Invocione di Orfeo“. Plačią balso apimtį 
liudija operų arijos Ponchielli „La Gioconda - Vo
ce di Donna“ ir Rossini „L'Italiana in Algeri - Grū
da sorte“, kurių lyriški ir dramatiški epizodai įdo
miai išbalansuoti.

Antroji koncerto dalis — novatoriška muzika. 
Efektingos Algio Bražinsko (M. Martinaičio žo
džiai) keturios raudos liudija mūsojo amžiaus epo
chą. Fortepijono vaidmuo — įvairiaspalvis: iliu
stracinis, individualus, dialogiškas. Melodijos ir 
poezijos intymi bičiulystė skamba kaip širdies 
giesmė, iš kurios tačiau nelaša sentimentalios aša
ros. Toks įspūdis susiformavo iš vientiso, stilingo 
dainavimo ir akompanimento. Stasio Šimkaus 
liaudies dainų įtarpis šiuolaikinės muzikos pro
gramoje skambėjo originalia, pajusta nuotaika. 
Stempužienės įsisavintas „abstraktinis“ dainavi
mo garsas apsaugojo dainas nuo įprasto, Įkyraus 
graudulio, atskleisdamas jų menišką grožį.

Dariaus Lapinsko „Balyvera“ dainų ciklas 
mezzosupranui ir fortepijonui, po ilgesnio ekspe
rimentavimo nuotykių gaišaties, nuteikė gana op
timistiškai. Ciklo tekstas yra liaudiškas savo kalba 
ir filosofija. Žodžiai dažnai išsimuša iš literatūri
nės formos ir žaidžia kaip saulėlydžio spinduliai 
virš jūros: — vis šalnelė, dienelė - vėtrelė, nak
telė - šalnelė ir t. t. Dainų ciklą būtų galima pava
dinti gamtos teatru. Pirma dalis skelbia, tartum 
prologas, bėda man vienam augti. Antroje ir tre
čioje dalyje — vyksta gamtos amžini ir monoto
niški veiksmai: *vos žiedam pražydus — tuoj bite
lės zum - zum, vos paukšteliams išsiritus — tuoj 
vanagėliai zum - zum, vos mergelėms subrendus — 
tuoj piršleliai ir berneliai zum - zum. Ketvirtoje 
dalyje epilogas skelbia — vėl bėda, nes motušėlė 
neturi jaunos mergelės.

Fortepijono partija cikle yra savistovė, kai 
kur fragmentinė - improvizacinė, kai kur dramati
nė. simbolinė. Melodijos linija išpinta vieno re
gistro ir šuoliuojančiais intervalais, bet nemažai 
randasi dainininkei atpūčių momentų ir rečitaty
vų. Aplamai dainų ciklas yra sudėtingas, novato
riškas kūrinys, talpinąs simbolių, idėjų ir psicho
logiškai siurreiistinių elementų. Dariaus Lapinsko 
akompanimentas — atidus, subtilus, pianistiškai 
paruoštas.

Aldona Stempužienė, kaip ankščiau minė
jau, yra vienintelė Lapinsko dainų interpretatorė, 
bet šį kartą ji mus tik supažindino su jo nauju vei
kalu, o detaliai paruošto „zum - zum“ lauksime 
sekančiame koncerte.

Balys Chomskis
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POKALBIS

Jūs save skaitote marksistu, tačiau emigravote 
iš šalies, kuri sakosi savo gyvenimą grindžianti 
marksistiniais principais. Tai reikštų, kad Jūsų 
marksizmo samprata skiriasi nuo tos, kuri šiandien 
vyrauja Sovietų Sąjungoje. Kokia, Jūsų nuomone, 
turėtų būti marksizmo programa?

Tam, kad aktyviau prisidėčiau prie dabarti
nio marksizmo programos kūrimo, aš ir emigravau 
iš Tarybų Sąjungos. Dabar tokios programos nėra, 
o yra tiktai jos užuomazgos, kurios matosi Čeko- 
slovakų komunistų veiklos programoje (1968 m.), 
Medvedevo publicistiniuose darbuose, Tarybų 
Sąjungos samizdato žurnale „Politinis dienoraštis“ 
ir kitur. Bet visiems šiems bandymams trūksta kri
tinio vertinimo marksizmo teorijos, kuri pagrindi
niuose savo bruožuose susikūrė XIX amžiaus an
troje pusėje, ir kuri iki šiol nėra reikiamai išvysty
ta. Kol tai nebus padaryta, marksizmas kaip moks
linė teorija ir politinis komunistų judėjimas neišeis 
iš savo dabartinės, visiems aiškiai suvokiamos kri
zės, kuri prasidėjo dar Lenino laikais.

Kokia, aplamai, yra Jūsų pažiūra į I^eniną ir 
leninizmo vietą marksizme?

Leninizmas šalia marksizmo išvystymo ir jo 
pritaikymo XX amžiui, įnešė į jį konservatizmo ir 
stagnacijos elementų. Leninas bandė veikti ne per 
kitų sąmonę, o savo aiškiai pranašesniu intelektu. 
O tam kelias buvo tiktai autokratinis. Leninas, turė
damas dėmesyje savo politinių sprendimų įgyven
dinimą ir neturėdamas sau lygios minties opozici
jos, nesąmoningai prisidėjo prie marksizmo demo
kratinės dvasios iškraipymo. Kurdamas politinį 
mechanizmą, kuris turėjo įgyvendyti jo formuluo
tas plačiųjų masių idėjas ir interesus, jis žūt būt no
rėjo neprileisti, kad valstybės valdžią iš bolševikų 
paimtų kiti. Leninas laikė valdžios klausimą ne po
litinių jėgų lygties sprendimu, o menu ir tiktai me
nu išsikovoti ir išlaikyti valdžią. Jos netekimas jam 
buvo tolygus savižudybei. Perduoti ją, atiduoti 
ją, tegali „naivūs kvaileliai“ ar „savižudžiai“. Tai 
buvo ne tiktai klaidinga mintis, bet— Salvadoro 
Alijendės atžvilgiu — ir pražūtinga. Sunku supras
ti, kaip toks žmogus kaip Leninas nenumatė ir ne
pagalvojo apie tai, kad turi būti politinė norma ga
limybei perduoti valdžią į kitas rankas ir politinės 
institucijos, kurios tai garantuotų.

Kad Leninas rūpinosi valdžios išlaikymu, psi
chologiškai galima pateisinti tuo, kad istorijoje, 
kaip taisyklė, po kiekvieno pralaimėto sukilimo 
ar revoliucijos pasikartoja liaudies skerdynės. Bet 
tą idėją politinis mokslas jau Romos laikais atmetė, 
kaip žalinga visuomenei. Didiesiems Amerikos re
voliucijos mąstytojams ir konstitucijos kūrėjams 
(kaip ir Leninui) rūpėjo išlaikyti Amerikos revo
liucijos tradiciją ir tęstinumą; kaip tik todėl jie da
lino valdžią ir numatė konstitucines galimybes per
duoti ją kitiems. Su poleminiu azartu prieš parla
mentarizmo trūkumus, Leninas neatsižvelgė ar 
nepastebėjo šios politinio mokslo išminties. Busi
mosios katastrofos išvakarėse jis bejėgiškai kriti
kuoja Staliną, tačiau neranda savo bendraminčių 
tarpe jam pakaitalo ir siūlo padidinti CK sudėtį, 
bet neieško sistemos ir politinių principų, užker
tančių kelią žalingai asmenybės diktatūrai. Naivus 
tikėjimas į liaudies dorovę ir t. t. prisidėjo prie šio 
klaidingo minties vystymosi ir privedė prie

1. to, kad socializmo valstybė kūrėsi kaip auto
kratinė valstybė;

2. mito sudarymo, jog socializmą kuria tiktai ko
munistų partija, o valdžios perdavimas kitai par
tijai yra tolygus katastrofai, mirčiai. Iš esmės tai 
fanatiškas, nemoksliškas atmetimas galimumo, kad

POKALBIS SU VACLOVU SEVRUKU

BŪTI KOMUNISTU — TAI BŪTI KRIKŠČIONIU VISUOMENĖJE

Sunku pasakyti ar už kelių metų VLIK‘o su- 
dėtin įeis taip pat ir LKP (d) — demokratinė Lie
tuvos Komunistų partija. Tačiau jau šiandien yra 
aišku, kad mūsų tarpe už laisvę ir nepriklausomy
bę kovoja taip pat ir marksistai, leninistai, ateis
tai. Jie pradėjo giliau ir sąžiningiau analizuoti 
marksizmo-leninizmo teorijos praktinį pritaikymą 
ir jo rezultatus. Jie turėjo drąsos atmesti visa tai, 
kas paskirą žmogų ir tautas engia. Jie pradeda tir
ti marksizmo ir laisvės santykių problemą. Tačiau, 
svarbiausias dalykas yra tas, kad daugelis jų nebe
nori būt tiktai tyliais sovietų valstybės evoliucijos 
liudininkais, pasyviais žiūrovais. Jie nori aktyviai 
kovoti už savo principus. Žemiau spausdiname pa
sikalbėjimą su buvusiu marksizmo-leninizmo dėsty
toju, ateistu Vaclovu Sevruku.

Akiračių Red.

kiti gal but turi geresnių alternatyvų.
3. partijos viduje minties niveliavimo.

Leninas uždraudė formuoti frakcijas partijos 
viduje tik laikinai. Bet kad ir laikinas toks draudi
mas buvo klaidingas. Nes ne frakcijose esmė, bet 
toje mintyje, kuri nematė skirtumo tarp žmogaus 
ir visuomenės. Visuomenė Leninui buvo to vieno, 
neklaidingo, žmogaus padauginimas. Todėl plu- 
ralistinė visuomenė buvo kuriama pagal monois- 
tinį vieno žmogaus modelį, fetišizuojant tiesą, so
cialinį teisingumą, dorovę.

Šitokiu būdu, naikindamas kontrerevoliuciją 
ir tvirtindamas jos iškovojimus, Leninas sudarė teo
rinį pagrindą kovai su bet kuria opozicija, paruošė 
galimybę Stalino pasirodymui. Reikia kruopščios 
marksistinės analizės, gvildenant šitoje plotmėje 
Lenino vaidmenį. Reikia arba jį pateisinti ir jam 
atleisti už klaidas, arba ir jį pasmerkti kaip here- 
ziją, nesuderinama su visuomeniniu mokslu, su 
marksizmu.

Jeigu net tokio intelekto žmogus, kaip Leni
nas, nesugebėjo įžvelgti marksizmo pritaikyme 
glūdinčių galimų pavojų — ar tai nerodo paties 
marksizmo trūkumų ar silpnybių?

Iš tikrųjų, šitokia stambi Lenino klaida mus 
veda prie minties, kad marksizmo krizės ištakos 
yra jau Markse. Ištiesų, pats pagrindinis Markso 
atradimas — materialistinės tikrovės supratimas, 
kad žmogus yra toks, kokia yra „betarpiško žmo
gaus gamyba ir reprodukcija“ — dar pasiliko idea
listiniu tikrovės supratimu. Nes ta „betarpiško žmo
gaus“ gamyba buvo grindžiama tik ekonominiais 
ir gentiniais dėsniais (dvasiniais tik per atbulinį 
ryšį). To principo loginės pasekmės buvo tokios:

L Klaidingas visuomenės modelis, nes buvo su
darytas pagal vieno žmogaus modelį, nebuvo at
sižvelgta į įvairių žmonių interesus ir nebuvo pa
galvota apie žmogaus psichologiją, poreikius ir 
vertybes. Buvo naiviai tikima, kad vakarykštis pro
letariatas tiktai kapitalizmo socialinėje atmosfero
je virsta savo antipodu. Nebuvo atsižvelgta į dva
sinį žmogaus formavimosi dėsningumą.

2. Klaidingas kelias jam siekti. Neatsižvelgimas 
į laipsniškumą socialinėje evoliucijoje ir revoliu
cijoje. Neatsižvelgimas į tikrąją reikšmę priemonių 
parinkime tikslui siekti. Nebuvo svarstoma, koks tu
ri būti žmogus, kokie turi būti tobulo žmogaus 
modeliai.

3. Nebuvo svarstyta, kam nauja visuomenė rei

kalinga, — kokiam konkrečiam žmogui.
Taip tad atsitiko, kad socializmą piršo ir tebe- 

perša jėga.
Po Lenino mirties, komunizmo krizė pasiekė 

tokį mastą, kad marksizmas beveik išnyko, išsi
gimė. Atsirado stalinizmas, totalitarizmo idėja, ku
ri sau prisitaikė marksizmo frazeologiją ir sujungė 
pažangiausią su reakcingiausiu. O pasaulis, to ne-' 
mato. Vieni nuoširdžiai, neturėdami pasirinkimo, 
iš dvasinės inercijos tebetarnauja idealiam siekiui — 
šitam slibinui. Kiti, pykčio aptemdyti, šventvagiškai 
sutapatina marksizmą su totalitarizmo ideologija. 
Bet komunizmo idėjos nėra kelių fanatikų išsigal
vojimas, o visos humaniškosios žmonijos dvasinio 
darbo pasėka ir išvada. Ir iki Markso buvo moksli
ninkų bei taurių žmonių. Sujungti, tačiau, socialinę 
utopiją su mokslu, lygybę ir brolybę su teisingumu, 
apspręstu šiuolaikinių gamybinių jėgų išsivystymų 
— šį kelią pradėjo Marksas. Jis pradėjo analizuoti 
socialinę tikrovę su tikslu rimtai prisidėti prie dau
gumos vargšų ir dirbančiųjų likimo palengvinimo.

Vienas iš Markso didžiausių nuopelnų buvo 
tai, kad jis sugebėjo perduoti savo mokslinio hu
manizmo išvadas plačiosioms masėms. Nors, kaip 
tik šiuo atveju marksizmas nukrypo į totalitarizmą. 
Nes Marksas nenagrinėjo žmogaus, kuris yra dvasi
nė būtybė biologiniame kiaute. Todėl negalima 
tikėtis loginės racijos, kurią suvoktų, priimtų ir to
liau plėstų visi vienodai. Tikrovę sudaro žmonės su 
įvairiais poreikiais ir dvasinėmis vertybėmis. Šitoje 
žmonių hierarchijoje reikalauti iš visų visuomeni
nio mokslo suvirškinimo reiškia auginti veidmainius 
ir karjeristus. Tiesa, komunistų partija teigia, kad 
kiekvienas jos narys potencialiai yra tolygus pir
majam jos sekretoriui ir, suteikus jam galimybę, 
jis pasiremdamas klasiniu instinktu puikiai veiktų. 
Tačiau niekas XIX amžiuje nepagalvojo, kad tas 
„klasinis instinktas“ rūpinsis savais interesais ir ne
supras politinių tiesų.

Kaip matote, Marksas man nėra neperžen
giama dogma. Jis tiktai vienas iš mokslininkų le
giono. Tai kodėl aš esu marksistas?

Taip kaip Kristus davė pradžią krikščionybei 
ir bažnyčiai, taip ir Marksas — komunizmo ideo
logijai, komunistinius visuomenės siekius apvaisin
damas mokslu. Ir kaip Kristaus didybė neišblės 
kol žmonės savo dorove jam neprilygs, taip ir 
Marksas visada ragins žmones aktyviai veikti, 
gvildenti visuomenės klausimus ir kurti žmonišku
mu pagrįstus socialinius santykius. Komunizmas

8 akiračiai nr. 1 (65)

8



POKALBIS

atsirado pas pirmuosius krikščionis. Kristus jau jį 
skelbė. Tačiau krikščionys jj kūrė žmogaus viduje. 
Marksas, gi, pradėjo jį kurti išoriniame pasaulyje. 
Man atrodo, jog reikia rūpintis ir žmogaus dvasia 
ir visuomenės santvarka.

Tad ką reiškia būti marksistu, ar komunistu?

Būti komunistu — reiškia būt krikščioniu vi
suomenėje. Štai komunizmo dvasia, kuri jungia 
daugelį žmonių, jų tarpe ir mane. Tačiau, tai ne
reiškia, kad aš meldžiuosi daugumos dievams. 
Dabartinio pasaulio sąmonė binarinė: taip ar ne! 
O pasaulis daugiareikšmis ir binarinis mastymas 
nesugeba išspręsti jo problemų. Taurumas ir gėris, 
dorovė ir idealizmas supančiotas binariniu žmogu
mi, pagimdo prieštaravimus: melą, neapykantą, 
žudynes ir karus. Ir ar dėl to kalta tiktai viena pusė?

Būt marksistu reiškia kurti komunizmo ideo
logiją, moksliniai pagrindžiant visuomenės proble
mas. Nekartoti Markso nubėgtos distancijos, o re
miantis jo ir kitų patyrimu, bėgti savuosius 100 
metrų. Hėgelis savo „Dvasios fenomenologijoj“ 
apie tai puikiai rašė, jog tai nėra išrinktųjų kelias. 
Varžybas laimi vienas, bet jos — visų šventė. Ne 
pergalė tikslas, bet varžybos dėl pergalės, kurios 
suteikia sveikatą. Stalinas, neturėdamas tos morali
nės ir intelektualinės sveikatos, negalėjo vadintis 
komunistu ir marksistu. Nuostabu, kad to nesupra
to ištisa prieškarinė komunistų karta. Dar nuosta
biau, kad dar šiandien atsiranda žmonių, kurie 
save laiko komunistais ir kurie, nešini nusikaltėlio 
prieš žmoniškumą portretu, žygiuoja Romos gat
vėmis.

Kokius praktinės veiklos ar laikysenos princi
pus galėtumėte pasiūlyti, laikydamasis šitokios 
marksizmo sampratos?

Svarbiausias XX amžiaus dvasinis atradimas 
— tai įsitikinimas, kad visuomeninių reikalų tvarky
mas nėra vienos partijos, vienos klasės ar politinės 
grupės reikalas, o visų žmonių bendras rūpestis.

Tokiu būdu dabartinio marksizmo pagrindai 
susilieja su humanizmo pagrindais ir principais. 
Kaip buvo priimta VŽTD (visuotinė žmogaus 
teisių deklaracija), taip turėtų būti, tokiu pat bū
du, priimti:

1. Visuomenės ir valstybės principai;
2. Žmogaus struktūros, moralės ir tikslų deklara

cija;
3. Būdai ir principai siekti visuomeninių ir asme

ninių tikslų.
Tik šiuo keliu einant galima tikėtis išvengti 

karų ir ekologinių katastrofų. Tik bendradarbiau
jant su visais galima tikėtis konvergencijos. Todėl 
pirmas uždavinys yra demaskuoti totalitarizmą, 
iššaukti naujo Nurnbergo nuosprendį apie stali
nizmo nusikaltimus.

Busimasis tarptautinis komunistų forumas turė
tų simboliškai pašalinti Staliną iš komunistų tarpo, 
pasmerkti totalitarizmą, pareikalauti iš visų socia
listinių šalių demokratizacijos.

Tai nereiškia prieštaravimo, kai aš, iš vienos 
pusės, konstatuoju, jog Tarybų Sąjungoje esama 
totalitarizmo, o iš kitos — laukiu iš ten gerų per
mainų. Nes daug reiškia dvasinis žmonių nusista
tymas tikrovės atžvilgiu. O tarybiniai žmonės 
daugumoje dar tiki, kad gyvena socializmo šalyje. 
Be to ir „valstybinio kapitalizmo“ šalyje yra tam 
tikrų pranašumų.

Ar girdėjote apie Solženycino ir Medvedevo 
polemiką? Kaip Jūs žiūrite į jų diskutuojamą prob
lemą?

Mano požiūriu, tai kas vienija Medvedevą, 

Sacharovą ir Solženyciną, turi didesnę reikšmę, 
negu tai, kas juos skiria. Visi jie — demokratinės 
opozicijos atstovai, disidentai. Skirtumai tarp jų 
maždaug tokie:

1. Medvedevas atstovauja ir geriausiai išreiškia 
šalies marksistinės minties vystymąsi komunistų 
partijos viduje, demokratų sparną;

2. Sacharovas atstovauja technokratų, menedže- 
rių-intelektualų sociologinę mintį. Be to jis akty
viai dalyvauja šalies konstitucionalistų judėjime, 
kuris savo veiklą grindžia šalies konstitucijos ir 
žmogaus teisių ginimu;

3. Solženycinas išreiškia kūrybinės inteligenti
jos nuotaikas. Jo pozicija — tai nėra pozityvios 
programos pozicija, tai genialaus rašytojo pateikti 
faktai ir meniniai pasaulio vaizdai.

Visi jie, kaip jau nemaža žmonių Tarybų Są
jungoje, pasiekė tokią dvasinę, intelektualinę 
laisvę, kada dvasinės vertybės: meilė žmogui, tė
vynei, socialinės pažiūros, žmonijos ateitis virsta 
savitiksliais, kada dvasinėms vertybėms tarnauja 
žmonės, o jei nėra išeities — aukoja už jas savo 
gyvybę.

Kodėl Jūs emigravote iš Lietuvos? Ar nemanot, 
kad užsienyje Jums gręsia pavojus „paskęsti“?

Mano pasirinkimas buvo toks: bepročių na
mai iki gyvos galvos arba emigracija. Apie trečią 
galimybę: žudymą savyje minties kibirkščių ir pa
sitenkinimą gyvulio egzistencija, nieko nesakau, 
nes tuo keliu jokiu būdu nebūčiau galėjęs eiti.

Nutarimą išvažiuoti galutinai nulėmė viltis, 
kad čia, užsienyje, galėsiu būti savo šaliai naudin
gas.

Aš nemanau, kad paskęsiu. Kiekvienas žmo
gus — tai pasaulis, dėl kurio reikia gyventi. Žmonių 
pripažinimas, gerbimas neturi turėt reikšmės kelią 
pasirenkant.

Saugumas mane išleisdamas to ir palinkėjo 
man — paskęsti. Čia aš noriu iškelti dar štai ką. 
Kai žmogus emigruoja, mes turime žinot, kad tai 
jo teisė. Mes galim ir atmesti, nepritarti to žmo
gaus motyvams, tačiau turime žmogui duoti gali
mybę pasinaudoti tąja teise. Vadinasi ir lietuvių 
organizacijos užsienyje turi reikalauti, kad visi lie
tuviai galėtų pasinaudoti šia žmogaus teise. Daug 
kas norėtų emigruoti į Ameriką. Pavyzdžiui, Vil
niaus psichiatrė Valančienė, kuri dėl jai daromų 
kliūčių dabar turi dirbti ne pagal savo specialybę. 
Nori emigruoti chirurgas Saunoris ir kiti. Tai tik 
viena principo pusė. Reikia kovoti ir dėl to, kad 
žmogus turėtų teisę sugrįžti, galimybę aplankyti 
gimines. Kuriam laikui praėjus ir aš noriu pasinau
doti šiąja žmogaus teise.

Aš manau, kad savo tėvynę mylėti ir jai dar
buotis galima visur ir visomis sąlygomis. Svarbu 
lietuviškai rašyti ir kurti savo tautos kultūrą, kuria 
žavėtųsi ir kitos tautos.

Kuriuo būdu Jūs bandėte paveikti marksizmą 
būdamas Lietuvoje?

Aš nesiruošiu keisti marksizmo. Aš einu mark
sizmo keliu. Be abejo, kad galima eiti tik toliau. Ką 
aš nuveikiau tame kelyje? Jau 17 metų, eidamas 
bandymų ir klaidų keliu, iki šiol teorinėje vienatvė
je aš ieškojau būdo būti žmogumi ir tarp žmonių 
gyventi dorai ir džiaugsmingai. (Mano pažintis su 
R. Medvedevu, tur būt vieninteliu man pasitaiku- 
siu tikru marksistu, įvyko prieš pat emigraciją). 
Tai nereiškia kad nesutikdavau tikrų komunistų. 
Atsakydamas į klausimą aš noriu paminėti Zinovi- 
jo Krasivskio eiles, kurias jis metė Serbskio insti
tuto teisminiams ekspertams su Šnežnevskiu prie
šakyje:

Per kaukolių kaulus
Supančioti melu, pykčiu ir dogma
Jūs ėjote į pjedestalą
Ir atėjot!
Bet tuo metu audra
Suplėšė jūsų tą raudoną togą $

Gyvenimo nuvainikuoti ir pliki
Idėjų šiukšlėse, purvyne
Jums nešt žmonijos prakeikimą
Ir tuščiomis pasaulyje keliauti
O žemė degs po jūsų kojom 
ir liaudis, kuri jus prakeikė 
Jumis gąsdins vaikus

Šituose žodžiuose yra ne tiktai „Archipelago 
Gulago“ šauksmas, bet aplamai nuotaikos ir reika
lavimai žmonių, kurie nenori būti komunistai, ta
čiau nori socializmo šalyse gyventi pagal savo 
principus.

Tuo aš noriu pabrėžti ne tiktai kaltinimo svar
bą bet ir tą faktą, kad šiuolaikinis marksizmas arba 
humanizmas turi pasiryžti atstovauti visuomenės 
moksle ir antikomunistų aukas ir jų kraują, sudėtą 
ant minties aukuro. XX amžiaus filosofo ir socio
logo pareiga yra niekad nepamiršti tų baisių sti
chinių nelaimių — fašizmo ir stalinizmo — vos ne
sunaikinusių ir dar gręsiančių sunaikinti pasaulį, 
ir pasmerkti bet kurią ideologiją, reikalaujančią 
žmogaus kraujo. Aš tarybinis žmogus, nors ir di
sidentas. Man į kraują įėjo tiesos ir faktai apie na
cizmo ir rasizmo žmogų paniekinančius nusikalti
mus. Tačiau komunistai nenorom ir be tikro įsi
gilinimo kalba apie stalinizmo aukas ir nusikalti
mus. Štai kodėl tik per Zinovijo Krasivskio prakei
kimo žodžius galima išlaikyti Markso ir kitų pra
dėto darbo tęstinumą, sujungti mokslą su utopija, 
meilę su teisingumu, lygybę su realybe, laimę ir 
dvasinę asmens būseną su socialine visuomenės 
būkle ir klestėjimu.

Bet tai lygiai liečia ir tuos žmones, kurie save 
nelaiko komunistais arba yra net antikomunistai. 
Negalima dėti į vieną krūvą nusikaltėlius ir „klys
tančius“.

Tarybinis totalitarizmas yra ideologija, sie
kianti vadovautis mokslu. Jei tikrumoje taip nėra, 
tai ne dėl mokslo, o dėl sistemos, dėl žmonių są
monės lygio. Tas siekimas leidžia sistemos viduje 
daugeliui būt sąžiningais ir dorais. Todėl reikia 
apeliuoti į sąžinę ir dorovę, kad pakelti žmonių 
sąmonės lygį, kad vis daugiau žmonių suprastų 
totalitarizmo žalą ir prisidėtų prie savo šalies de
mokratizacijos.

Fašistų niekas nevadino socialistais. Stalinis- 
tų nuopelnai nemažesni. Tai kodėl jie dar, nešioja 
šį taurų vardą — komunistas? Nusikaltėliai — tei
siami, o atsakomybę neša tie, kurie neužkirto jam 
kelio. Ne tiktai Trockis, Bucharinas, bet ir Ber- 
diadjevas, ir visi tie, kurie leido nešioti humanisto 
vardą Stalinui, sunaikinusiam ne tik socializmo 
dvasią, bet ir komunistinį judėjimą pasaulyje.

Mes žinome apie inkviziciją ir suprantame, 
kad dėl jos nėra atsakinga krikščionybės dvasia. 
Krikščionio vardas mūsų sąmonėje taurus, nesava
naudiškas, gailestingas ir kupinas meilės. Aš norė
čiau, kad ir komunisto sąvoka atlaikytų laikinas 
negandas ir vėl įgytų žmonių akyse savo pirmuti
nę kovotojo už žmonių laimę aureolę.

Ką Jūs manote veikti užsienyje? Kaip manote 
tęsti veiklą?

Manau mokytis ir rašyti, gal būt dėstyti. Ban
dysiu baigti dar vieną universitetą. Planuoju para
šyti keletą knygų.

Tai ir bus mano veiklos tąsa.
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VEIKSNŲ KONFERENCIJOS BEI JŲ NU
TARIMAI

White Plains, N.Y. 1974 m. spalio 26 - 27 d. 
įvyko veiksnių konferencija ir maždaug po mė
nesio laiko buvo spaudoje paskelbti tos konfe
rencijos nutarimai, kurie kažkodėl pavadinti„iš- 
vadomis“. Kas toje konferencijoje dalyvavo, pa
aiškinimų prie tų išvadų nebuvo. Apie tai galima 
spręsti tik iš tos konferencijos nuotraukos ir pa
vardžių po nuotrauka. Atrodo, kad joje dalyvavo 
Vlikas, PLB, JAV LB, Altą, Kanados LB ir gal 
LLK (V. Vaitiekūnas).

Keistoka, kad po daugiau nei poros mėne
sių vis dar nematyti spaudoje jokių tos visų veiks
nių konferencijos nutarimų komentarų (išskyrus 
Aidus). Atrodo, tartum, mūsų visuomenei nei tie 
veiksniai, nei jų nutarimai nedaug terūpi. Vis dėl 
to jie verti kokių nors komentarų ir dėl to čia pa
teikiame keletą pastabų.

Visų pirma pažymėtina, kad toji konferen
cija buvo politinė. Kadangi į ją buvo sukviestos 
aukščiau minėtos organizacijos, tai tuo pačiu 
visoms joms pripažįstama teisė ir gal* pareiga 
rūpintis politiniais išeivijos reikalais. Tai vertin
tina teigiamai, nes iki šiol kai kas LB organiza
cijas išskirdavo iš politinio darbo, palikdamas 
joms tik grynai kultūrinę sritį. Šiuo bendros kon
ferencijos faktu patys veiksniai pripažįsta ir LB 
(Jungtinėse Valstybėse, Kanadoje ir kitur) poli
tinį vaidmenį. Faktiškai kitaip ir būti negali, nes, 
viena, negalima didžiausiai bei aktyviausiai iš
eivijos daliai paneigti teisę rūpintis ir politiniais 
reikalais, o, antra, išeivijos gyvenime griežtai at
skirti politinę ir nepolitinę sritį ir neįmanoma.

Kai kuriais nutarimais net pagirtas LB po
litinis darbas, pvz. užgiriant „kasmetinius leidi
nius apie žmogaus teisių pažeidimus ir kitais 
klausimais“. Tokius leidinius, kaip žinoma, lei
džia tik LB. Čia taip pat užginamas ir Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikų vertimas į anglų kal
bą bei jų išleidimas, kurį parūpino L.K. Religi
nės Šalpos rėmėjai. Vadinas, ir jiems pripažįsta
mas politinio darbo nuopelnas.

Kai kurie konferencijos nutarimai svarbūs 
dar tuo, kad, būdami naujausi nutarimai, jie tuo 
pačiu anuliuoja atitinkamus senesnius nutarimus. 
Čia ypač svarbus nutarimas, liečiantis bendra
vimą su lietuviais Lietuvoje, kuriame sakoma: 
„Kiek įmanoma okupacinio režimo varžtų ribose, 
laisvojo pasaulio lietuviams tikslinga puoselėti ir 
plėsti ryšius su pavergtoje Lietuvoje gyvenan
čiais tautiečiais išeivijos tautiniam tapatumui su 
savo tauta išlaikyti ir solidarumui su ja ugdyti. 
Tuos ryšius mezgant ir palaikant, išeivijos lietu
viams tenka vadovautis savo sveika nuovoka, są
žinės jautrumu ir tautiniu sąmoningumu, vengiant 
bet kurių veiksmų, kurie galėtų pakenkti Lietu
vos valstybiniam tęstinumui ar lietuvių tautos 
pastangoms išlikti ir išsivaduoti iš okupacijos“.

Iki šiol tie ryšiai veiksnių buvo ribojami la
bai neaiškiom sąlygom (kad jie būtų privatūs, ne 
su pareigūnais ir kt), o abejotinais atvejais buvo 
patarima kreiptis į veiksnių specialistus. Dabar 
sakoma, kad užtenka sveikos nuovokos bei tau
tinio sąmoningumo, ir visai teisingai, nes tokie 
dalykai nepriklauso nuo to, ar kas yra kurios nors 
bendrinės organizacijos valdybos narys, ar ne. 

Dėl to šis nutarimas laikytinas tokiu, kurio seniai 
reikėjo, nes jis pagaliau ir oficialiai ryšius su Lie
tuva įstato į normalias, racionalias vėžes. Toks 
nutarimas atsirado, žinoma, ne kaip savaime su
prantamas dalykas, bet kaip visuomenės spaudi
mo rezultatas. Tai rodo, kad visuomenės balsas, 
kaip visur taip ir čia, gali būti naudingas ir reika
lingas. Ne be reikalo sakoma: vox populi — vox 
Dei.

Šiaip visos kitos tos konferencijos „išvados“ 
surašytos be aiškios logikos ir plano ir, be to, ne 
kartą jau skelbtos. Kartojimas senų dalykų sudaro 
tuščiažodžiavimo įspūdį, pvz. kalbos apie „nusi
statymą siekti nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atstatymo“, apie Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
įstaigų išlaikymą, apie Vyriausio Lietuvos Komi
teto stiprinimą ir panašiai. Visa tai surašyta atski
rais punktais, tartum tai būtų kokie pirmą kartą 
padaryti nutarimai. O ir daugelis kitų punktų tėra 
seniai skelbtų dalykų kartojimas, kaip pav. „ieš
koti efektingų būdų leisti ir platinti svetimomis 
kalbomis knygas, liečiančias Lietuvos bylą ir Lie
tuvių kultūrą“. Paskaitykime 1967 m. spalio 21 - 
22 tų pačių veiksnių konferencijos Vašingtone 
nutarimus ar vėlesnių konferencijų nutarimus 
ir pamatysime, kad juose didžia dalimi kartojami 
seni dalykai, bet mažai kas iš jų vykdoma.

Nieko naujo nesugalvojo ir vėliau įvykęs 
(1974.XII.7 - 8) Vliko Seimas. Savo nutarimus ir 
jis pradėjo senų, tų pačių frazių kartojimu: prašo 
Vliko valdybą vykdyti nekintamą lietuvių tautos 
nusistatymą ir valią (lyg valdyba pati to nežinotų 
ar nenorėtų vykdyti)...reiškia padėka Vliko valdy
bai už rūpestį ir pastangas... sveikina Lietuvos 
Diplomatinę Tarnybą... „pakartotinai primena, 
kad Lietuvos valstybinė nepriklausomybė yra 
visų lietuvių ir visų lietuviškų organizacijų aukš
čiausias tikslas“ (lyg tai kas nors būtų užmiršęs). 
Tokių prašymų bei pavedimų Seimas surašė net 
kelioliką, nors jie nėra nei nauji, nei ypatingai 
svarbūs.

Visų mūsų veiksnių konferencijų nutarimai 
bei rezoliucijos paprastai sukasi apie vieną pa
grindinį reikalą — informaciją, lyg ji būtų svar
biausias ir tikriausias kelias į laisvės atgavimą. De
ja, taip nėra. Neužtenka, kad pasaulis apie mūsų 
bėdas žinotų (jis ir dabar apie tai pusėtinai žino). 
Reikia jį kaip nors suorganizuoti, kad jis mums 
padėtų mūsų problemas spręsti. O tam neuž
tenka vien informacijos ir pastangų vien lietuvių 
vardu. Kadangi mūsų spaudoje jau seniau buvo 
ne kartą daroma veiksniams priekaištų, kad jie vis 
dar nepajėgia išeiti už savo parapijos ribų, tai pa
galiau ir jie pripažino reikalą bendradarbiauti 
ir su kitų pavergtų tautų veiksniais, bet tik daugiau 
pro formą. Visų veiksnių konferencijoj užsiminta 
apie tą bendradarbiavimą vienu punktu, kuris 
skamba panašiai kaip ir Vliko Seimo: „Seimas 
skatina Vliko valdybą dar daugiau stiprinti ryšius 
su sovietų pavergtų tautų laisvinimo veiksniais 
ir veikėjais, pirmiausia su Estijos ir Latvijos“. Tai 
ir viskas. Bet kaip tuos ryšius stiprinti, koks to 
stiprinimo tikslas, kokie turėtų būti bendri kon
kretūs uždaviniai — apie tai nė žodžio. Faktiškai 
tai reiškia: pasilikime savo parapijoj ir toliau. Pra
giedruliu šioje srityje laikytinas naujo veiksnio at
siradimas — tarptautinio žurnalo Kontinento pa
sirodymas, kuriame bendradarbiauti kviečiami ir 
pavergtų tautų atstovai, jų tarpe ir lietuviai. Bet 
ar mes sugebėsime prisidėti konstruktyviai ir kū
rybingai?

P.S. Praėjusių metų pabaigoje įvyko ir dar 
vieno veiksnio konferencija — Altos buvo sušauk

tas „Amerikos lietuvių kongresas“, kuris taip pat 
paskelbė ir savo nutarimus (Draugas, 1974.XI.2). 
Deja, tarp nutarimų, liečiančių išeiviją ir Lietu
vą, tėra vienas — įpareigojimas Altos valdybai, 
kad ji prašytų Amerikos valdžią stengtis panai
kinti muitus siuntiniams į Lietuvą (tai senas pra
šymas). Visa kita tuose nutarimuose tėra tik tuš
čiausias, banaliausias Altos pasiliaupsinimas. 
„Amerikos lietuvių kongresas“ (koks reikšmingas 
pavadinimas!) nieko reikšmingesnio sugalvoti ne
pajėgė. Kadangi tie nutarimai labai įdomūs savo 
tuščiažodžiavimu, siūlome juos pakartoti ir Aki
račiuose.

A. Daugvydas

TARP NAUJOSIOS VILTIES IR SENOSIOS 
TIESOS

„Nixono istorija parodė, kad JAV valdo ne 
žmonių išrinktas Prezidentas ir ne Kongresas, 
bet paslaptinga „juodoji ranka“, kuri savo galią 
parodo per radijo ir TV komentatorius, spaudos 
apžvalgininkus ir reporterius - šnipus, - o pasta
rieji dirba už pinigus, neklausdami kas juos mo
ka. Vieni tą paslaptingą galybę vadina pinigų 
maišu, kiti — žydų kahalu, treti — komunistine 
subversija, veikiančia per Council on Foreign 
Relations ir liberalus“, — teigiama įžangoj e straips
nio, kuriame, atrodo, ryžtamasi nušviesti šio kraš
to politinę padėtį, susidariusią po Nixono pasi
traukimo. O baigiamas šis straipsnis dar tamses
nėmis išvadomis:

„Kaip atrodo naujasis Prezidentas bus dar 
daugiau bejėgis. Juodoji ranka jį dar daugiau 
galės tampyti. „Pinigų maišo“ politikai įgauna 
dar daugiau įtakos. Vienas toks gauna aukštą, 
nors tik dekoratyvinę poziciją. Patyrimas rodo, 
kad visi milijonieriai politikai buvo šio krašto ne
laimė: Davies, Harrimanas, Kennedy, Johnsonas 
ir kt. Visi jie buvo turį daugiau pinigų negu nuo
vokos politiniuose reikaluose. (...) Sovietai viską 
gauna dovanai, nieko reikšmingo iš jų net nereika
laujama, arba tik tokie juokingai menki dalykai, 
kaip reikalavimas leisti žydams laisvai emigruo
ti į Izraelį. Visur matome proto aptemimą.“

Sakysite, kad tai paimta iš Common sense 
ar kito kokio ekstremistinio antisemitinio pam
fleto, kuriuos Čikagoje mūsų tautiečiams bruka 
tūlas Dilys, su maišu per petį sutinkamas prie iš
orinių durų į kiekvieną didesnį lietuvių suėjimą? 
O ne! Politikos ir kultūros žurnale Naujoji viltis 
(Nr.7,1974) leidžiamame Amerikos Lietuvių Tau
tinės S - gos šitaip rašo J.B. Drąsutis, po kurio 
plunksna nesunku atpažinti redakcinės kolegijos 
pirmininką dr. J. Balį (pavarde, inicialais ar sla
pyvardžiais pasirašytais straipsniais, replikomis 
ar recenzijomis vos ne ištisai užpildantį apžval
ginę dalį). Antikomunizmo sąskaiton virš cituo
tame septynių puslapių straipsnyje, išmarginta
me iškraipytais faktais, persunktame rasine pagie
ža, šlykščiausiomis insinuacijomis ciniškai atakuo
jami ne tik iškilūs asmenys, bet ir svarbiausios šio 
krašto institucijos (spauda, teismai, administraci
ja, karinės jėgos) jį kaip sykis labiausiai skirian
čios nuo tos santvarkos, prieš kurią šis žurnalas 
taip beatodairiškai sakosi kovojąs.

Antikomunizmo vardu, atrodo, tas pats pub-
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licistas, pasirašęs vien J.B. inicialais, su nemažes
niu cinizmu puola londoniškį poetą Vladą Šlaitą 
ir bostoniškį Stasį Santvarą, kurių pirmojo porą 
eilėraščių neperseniausiai įsidėjo Pergalė, o antro
jo — pernykštis Poezijos pavasaris, taipgi išspaus
dindamas jautrų jo laišką, pasidžiaugiantį savo 
krašto žmonių kūrybingumu. Tąjį laišką, beje, 
persispausdino ir užsienio lietuvius propagandi
niai „apšviečiantis“ Gimtasis kraštas. Vien dėl to, 
kad šie (neabejotinai tenykščių redaktorių papra
šyti) poetai sutiko spausdinti ar pasiuntė ten sa
vo kūrybos, J.B. leidžia sau juos įžeidinėti, ly
ginti su maurais, vadinti sovietų draugais, begė
diškai iškraipyti jų mintis ar pristatinėti žeminan
čioje šviesoje, nežiūrint to, kad jie kaip vakar, 
taip ir šiandien tiek savo gyvenimu, tiek kūryba 
tebėra tvirtai patriotiniai užsiangažavę rašytojai.

Iš tikrųjų čia minimi poetai nebuvo nė pir
mieji nė vieninteliai išeivijos autoriai su savo kū
ryba noromis ar nenoromis patekę į sovietinės 
Lietuvos leidinius. Ar reikėtų juos dėl to smerkti? 
Ar piktintis tenykšte spauda ir tam sąlygas suda
rančiomis leidyklomis? Anaiptol! Juk kiekvienas 
kūrėjas pirmiausiai kuria savo tautai, o tauta yra 
kaip tik ten. Ir, ačiū Dievui, raštinga tauta, ką 
rodo didžiuliai tiražai netgi poezijos (kuriai ir J. 
B. pripažįsta nepopuliarumą) rinkinių. Turėtu
mėm džiaugtis, kad mūsų išeiviškoji kūryba jau 
ima pasiekti kiek platesnes mases. Nebent toji 
kūryba mus kaip nors (politiniai, moraliniai ar 
pan.) kompromituotų. Tačiau to nė J.B. negali 
įrodyti. Atvirkščiai. Bent S. Santvaro atveju jis 
pripažįsta, kad Poezijos pavasaryje jo atspaus
dinti trys eilėraščiai bet kur galėjo būti įdėti...

Pro šitokį partinio žurnalo išpuolį gal būtų 
galima praeiti negirdomis, tačiau perdaug daž
nai vadinamoji patriotinė spauda, ypač ta, kuri 
mėgsta save vadinti tautine, grubiai užpuldinėja 
ne tik tenykščius kūrėjus, bet ir tuos išeivijos kul
tūrininkus ar menininkus, kurie išdrįsta tąja kū
ryba visai vertai pasidžiaugti ar ją teigiamai, kad 
ir pelnytai, vertinti. Tokiame vertinime tuojau 
pat įžiūrimas išeiviškosios ar prieškarinės kūry
bos suniekinimas, nors to implikuoti nė iš tolo 
nebūtų galima. Kūryba kaip tik ir yra mūsų 
turtas, pirmiausiai — tautinis turtas. Jąja turėtu
mėm didžiuotis; juo labiau, jei ji kuriama sunkio
se sąlygose. Tokio išeiviškos kūrybos vertinimo 
mes norime gimtajame krašte; taip privalome 
vertinti tenykštę kūrybą.

Ta pati plunksna (jau J. Deltuvio slapyvar
džiu) komentuodama A. Kairio straipsnį Į laisvę 
žurnale išeivijos kultūrinius leidinius — Aidus, 
Akiračius, Metmenis — aptaria irgi itin „nauja- 
viltiškai“:

„Jie nedominuoja išeivijai nei kultūros, nei 
politikos srityse: pirmajam svarbiausia rūpi teo
logija - filosofija, antrajam — maskuota propa
ganda, trečiajam — profesoriškas pasišmaikšta- 
vimas...“

Vėliau publicisto panaudoti „kolaborantų“, 
„parsidavusių“ ir panašūs epitetai irgi, atrodo, 
skiriami minėtų žurnalų ar jų bendradarbių ad
resu, kada „sveikos nuovokos“ rodančių žurnalų 
tarpan, žinoma, patogiai įrikiuojama ir Naujoji 
viltis...

O vis dėl to visa medžiaga, išspausdinta ap
žvalginėje Naujosios vilties dalyje, labai mažai 
ką tenubraukus ir nieko esminio nepataisius ga
lėtų būti spausdinama tiek Gimtajame krašte, tiek 
ir ...senoje Tiesoje... Ar iš tikrųjų nė redaktoriai 
nė leidėjai nebemato, kuriuo keliu einama?

Algirdas Titus Antanaitis

1975 m. sausio mėn.

NUTARIMAI, NUTARIMAI, NUTARIMAI...
Reiklus buvo lotynų kalbos mokytojas Pane

vėžio gimnazijoj. Kartą klasėj klausia, ar kas iš 
mūsų nebuvom pabandę namie išsiaiškinti prasmę 
praėjusioj pamokoj skaityto ir nagrinėti pradėto 
sakinio iš Ovidijaus poemos apie Aukso amžių. 
Atsirado ambicingas savanoris ir, regimai pasi
didžiuodamas, pareiškė, kad perkandęs tą kietą 
riešutą. Ėmė aiškinti.

Mokytojas klauso, klauso, — pirma susikau
pęs, paskui po truputį galva palinguodamas, o 
galop apsisuko, priėjo prie lentos ir užrašė:

Si tacuisses, philosophos mensisses. 
Pabandykit, sako, išversti. Čia ne Ovidijus. Čia 
patarlė.

Bandom. Iš pradžių sulipdom pažodinį ver
timą: „Jei tylėtum, filosofas manytumeis“. Ar gal 
„vertintumeis“? „Būtum vertinamas“?

Pagaliau, mokytojo nuosekliai padedami, pa- 
gaunam patarlės prasmę, o su ja ir mokytojo nuo
monę apie mūsų narsaus draugo bandymą:

„Jei būtum tylėjęs, būtum išminčium atrodęs“...
o o c

Pernykščio gruodžio 6-tą važiuojam tryse 
iš New Yorko Bostonan, Vliko seimam du tikri 
Vliko seimo bei tarybos nariai ir aš trečias — „ne
raliuotas žiūrovas“. Padrikai „apkalbinėdami“ 
tai šį tai tą, užkliuvom ir už neseniai įvykusios 
„veiksnių taikos konferencijos“ (oficialiai — „Lie
tuvos Laisvinimo Darbo Konferencijos“), kurios 
išvadas - nutarimus pasisakiau ką tik perskaitęs 
prieš mums kelionėn iškylant.

— Na, ir kaip?
— O taip, — sakau — kad prisiminiau gimna

zijoj išmoktą lotynišką patarlę. (Žr. pradžioj, apie 
„Si tacuisses...“).

Iš tikrųjų, jeigu jie po tos dviejų dienų kon
klavos „Baltosiose Lygumose“ (White Plains) bū
tų nieko nepaskelbę, tai greičiausia tebemany- 
tumėm, kad galgi jie tenai ir ką svarbaus nutarė. 
O kai paskelbė, tai tas pats, lyg aiškintų, kad snie
gas baltas, vanduo šlapias, o akmenys kieti.

Be juokų, raskit gi tuose dvidešimties vieno 
punkto ir dvylikos popunkčių nutarimuose ką 
nors, kas per pastaruosius tris dešimtmečius dar 
nebūtų buvę nutarinėta kasmet po keletą kartų!

Žinoma, — nutarimų, pasiryžimų, net ir prie
saikų kartojimas nėra yda, ir to gal mažiau ar dau
giau net reikia. Kunigas Norbertas Pakalnis (prieš 
keletą metų miręs Brooklyne) viename iš savo pir
mutinių pamokslų 1914 metais mums, Utenos pro
gimnazijos mokinukams sakė, kad Bažnyčia daž
nai kartoja savo pamokymus, ir tai reikalinga to
dėl, kad nekartojamos tiesos užsimiršta.

Tačiau, nors ir niekad vėliau negirdėjau to 
pamokslo kartojamo, visgi štai net iki šiol — per 
60 metų!—jo neužmiršau. Tai nemanyčiau, kad 
ir, sakysim, „nusistatymą siekti nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atstatymo“ būtumėm pamiršę, 
jeigu jis ir nebūtų buvęs nebežinia kelintą kartą 
pakartotas 1974 metų spalio 27 dieną.

Ir visuose kituose punktuose surašytieji nu
sistatymai juk puikūs, betgi tai tik begalinę daugy
bę kartų sakyti geri norai, o nėra šalia jų nė vieno 
nutarimo, numatančio bent ką nors pagal tuos 
norus konkrečiai daryti ateinančiais 1975 metais.

Jei konferencija būtų nieko viešai nepasakiusi, 
būtumėm manę, kad ji visgi gal bent šį tą kon
kretaus nutarė. O kai prabilo, — paaiškėjo, kad 
ir vėl „Rytų fronte nieko nauja“...

Tiesa, viena naujienėlė ten yra. Ne staigme- 
niška, jau senokai juntama, bet dabar jau „juodu 
ant balto“ užrašyta. Tai pripažinimas, kad mums 
iš čia „tikslinga puoselėti ir plėsti ryšius su paverg
toje Lietuvoje gyvenančiais tautiečiais“. Ir pripa
žinimas, kad tuose ryšiuose mums „tenka vado
vautis savo sveika nuovoka, sąžinės jautrumu ir 
tautiniu sąmoningumu“.

Tai didelis žingsnis priekin nuo „tautinės 
drausmės“ rezoliucijos. Pažiūrų evoliucija šia 
linkme jau seniai prasidėjo, bet vis su atokryčiais. 
Drąsesnis žingsnelis buvo bandytas žengti 1968 
■metų PLB seime New Yorke, bet ir ten jis dar bu
vo supančiotas reikalavimo kiekvienu atveju at
siklausti vadovybės (konkrečiai Vliko) patarimo 
ar pritarimo.

Ką ir bekalbėti, — būtų buvę idealu, jei tam 
reikalui tvarkyti būtumėm turėję tikrai nusimanan
tį autoritetą. Bet ryšių reikalą sąmoningai supratu- 
sieji ar tik nostalgiškai jų pasiilgusieji tautiečiai 
nerado vadovybėse tokio autoriteto, todėl patys 
tame reikale ėmė vadovautis savo nuovoka. Kad 
ir su nemaloniomis kliūtimis iš anos pusės, ryšiai 
stiprėja ir, nors iš lėto, gausėja. Ir didelių blo
gybių dėl to dar, regis, neatsitiko. Nemaža pa
guoda dabar matyti, kad vadovybės pagaliau su
prato tą „gyvenimo faktą“ ir nutarė su juo susitai
kyti.

o o o

Štai ir Vliko seimas. Jis jau kelinti metai su
sirenka nebe nuolatinėje Vliko būstinėje, o kasmet 
vis kitame mieste. Taip, esą, prisiartinama prie 
visuomenės.

Bostono lietuvių visuomenė tikrai gausiai ap
silankė seimo posėdžiuose ir ypač jo pokylyje 
(bankete). Tik tur būt nebus apsirikta pastebė
jus, kad atrakcija čia buvo ne tiek Vlikas, kiek 
Simas Kudirka. Nors jisai mažą seimo laiko dalį 
teužėmė, vis tiek jis čia buvo svarbiausias dėme
sio ir smalsumo objektas. Visas kitas posėdžių 
turinys ramiai tekėjo įprastos rutinos vaga be jo
kių įsimintinų subangavimų. Tik finansinių pra
nešimų metu kiek sukibirkščiavo aukštos įtampos 
laidai tarp Vliko ir Tarybos, kurios čia buvo at
vykusi pati viršūnė trijuose asmenyse.

Originalioji Tarybos viršūnė niekad negin
čijo Vilkui vyriausiojo titulo, bet iš pat pradžių 
buvo užėmusi jo atžvilgiu poziciją, maždaug pa
našia į Dėdės Šamo (pagal Maršalo planą) užimtą
ją poziciją karo išvargintos Vakarų Europos at
žvilgiu. Anuomet Reutlingene - Pfullingene atgi
jęs, Tarybos kiek pafinansuotas Vlikas jos dėliai 
galėjo kaip norėjo vadintis — tegu net ir super - 
vyriausiu, — bet Amerikoj Lietuvos bylos reika
luose Taryba tik sau rezervavo vyriausį vaidmenį. 
Didžiai nenorom ji vėliau „įsileido“ Vliką Ameri
kon. Nusileidusi jo apsisprendimui, įtaigojo: Ge
rai, įsitaisykit čia, jei kitaip nebeišeina; duosim 
jums dalį Lietuvos bylos reikalams čia surenkamų 
lėšų, veikit ką norit „globalinėj plotmėj“, bet at
siminkit, kad Amerika tai jau mūsų veiklos daržas, 
ir čia tai mes patys sprendžiam, kas ir kaip veikti.

Neatsisakydavo Taryba ir pasitarti su Vliku, 
viešai tebetituluodama jį vyriausia lietuvių poli
tinės veiklos vadovybe, bet akis į akį sueidama 
niekad neslėpė, kad ji, Taryba, čia, Amerikoj, 
savaime suprantama, yra „šeimininkė“, kai Vlikas

(tęsinys 12 psl.)
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(atkelta iŠ 11 psl)

— aukštai respektuojamas partneris, visgi čia yra 
tik gerbiamas svečias („nepamirškit, kad čia Ame
rika!“), arba gal tik per Tarybos malonę finan
suojamas, todėl ir savo vietą turįs žinoti Įnamis. 
Šalia nelabai tvirtų teorinių argumentų tokiai po
zicijai pateisinti, Taryba turėjo savo rankose daug 
svarbesnių praktinių argumentų — tuo metu svar
biausi Vliko veiklai finansuoti šaltinį, čionykštės 
lietuvijos aukas.

Daug vandens nutekėjo upėmis nuo anų laikų. 
Tarybos viršūnėj jau nebe šimtmečio pradžioj 
šiam krašte įsipilietinę amerikiečiai, o reliatyvūs 
„grinoriai“ ir — svarbiausia! — lietuvių veiklos 
srityje Vliko gi „vaikai“, Vlike dabar veikiančiųjų 
„tikri broliai“. O vistiek, pasipuošę Amerikos 
Lietuvių Tarybos kepurėmis, tariasi kažkaip le
galiai paveldėję čionykštės veiklos pirmagimių 
teises ir atkakliai gina iš Orwellio „Gyvulių ūkio“ 
parafrazuotą tezę, anot kurios „visi veiksniai čia 
lygūs, bet Taryba vis tiek lygesnė“, todėl jai čia 
pridera pirmuoju smuiku griežti.

Tam lygesniškumui palaikyti efektyviausia 
priemonė ir dabar tebėra lėšų „laisvinimo reika
lams“ telkimo monopolis. Dėl jo Tarybai visą 
savo amžių teko su kuo nors varžytis. Pastaruoju 
metu, kaip labiausiai erzinanti varžovė, šioj srity 
pasireiškė Bendruomenė: daugiausia toki patys 
„grinoriai“, kaip ir Taryboj dabar vadovaujan
tieji, tik gal daugelis jaunesni, todėl didesnę savo 
sąmoningo gyvenimo proporciją pragyvenę Ame
rikoj, čia augdami, bręsdami, mokydamies ir įsi
gyvendami į Amerikos gyvenimo būdą bei poli
tiką. Daugeliui tokių Tarybos veikėjai ėmė nebe- 
atrodyti patenkinami Lietuvos reikalų „prieme- 
niavimo“ (lobbying) ekspertai.

Dėl to, ar gal ir dėl daug ko kita, Taryba ne- 
besurenka iš Amerikos lietuvijos tiek lėšų, kiek 
jų reiktų teoriniam Tarybos primatui praktiškai 
išlaikyti norimame lygyje. Nors visuomenė įtikinė
jama, kad vasario sezono rinkliavos esančios ne 
tik Tarybos, o ir Vliko veikimui finansuoti, Tary
bos Vlikui perleidžiamosios sumos sukuklėjo ir 
Vilkui jau kadai teko imti dairytis kitų šaltinių sa
vo biudžetui papildyti. Daugiausiai padeda Ka
nados lietuviai, bet gana daug ir J.V. lietuvių su
meta be Tarybos tarpininkavimo, — tiesiog, ar 
per Bendruomenę.

Prieš 1973 vasario sezoną Taryba ir Vlikas 
paskelbė bendrą pareiškimą, kviečiantį visuomenę 
„laisvinimo reikalams“ aukoti per Tarybą. Atseit, 
ginče su Bendruomene dėl tų rinkliavų tvarkos 
Vlikas prisišliejo prie Tarybos. Pasirodė, kad, 
drauge su tuo bendru pasireiškimu, Taryba pasi
rašė ir pažadą perkelti Vliko sąskaiton 15,000 do
lerių iš ateinantį sezoną surinktų lėšų. Taryba 
pažadą tęsėjo, bet Vliko dalyvavimas tame ben
drame pareiškime buvo akibrokštas tiems J.V. 
lietuviams, kurie dėl vienokių ar kitokių priežas
čių nebuvo linkę patikėti savo aukas Tarybai, 
netgi jei jų dalis ir Vlikui pažadėta. Pačiame Vlike 
kilo nemaža nepasitenkinimo dėl to „antiben- 
druomeniško“ Vliko valdybos pasielgimo. 
Kitais metais tokio bendro su Taryba pareiškimo 
Vlikas nebepasirašė. To pasekmės kaip tik ir iš
kilo dabar, 1974 metų Vliko seime.

Iš pranešimų apie biudžetą paaiškėjo, kad 
Vliko valdyba ir 1974 metais tikėjo, jog 1973 me
tų pažadas tebegalioja. Tad ir vėl laukė iš Tary
bos bent 15,000 dolerių, kadangi Taryba ir šiais
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metais rinko lėšas ne vien sau, o ir Vlikui. Kana- 
diškiai įnešė 17,000, ir jie pagrįstai mano, kad J.V. 
lietuviai turėtų sumesti mažiausiai dešimts kartų 
daugiau. Bet Tarybos pirmininkas pasveikino Vli
ko seimą tik gražiais žodžiais. Vliko biudžeto tvar
kytojas A. Vakselis savo pranešime ėmė ir išdėjo 
kortas ant stalo: buvo numatyta iš Tarybos gauti 
15,000, o ligi šiol (iki gruodžio mėnesio) ne
gauta nė cento... Pacitavo ir „sutartį“. Tarybos 
vadai atkirto, kad jokios sutarties šiems metams 
nebuvo, kad Vakselis cituojąs seną, jau įvykdytą 
ir toliau nebegaliojantį pažadą, kad Taryba 
šiemet turėjusi pakankamai savų darbų, tad Ta
ryba niekam nesanti skolinga, ir teikitės neįžeidi- 
nėt... Kažkas užsiminė, kad tur būt „sutartis“ bū
tų savaime atsinaujinusi, jei Vlikas vėl būtų pa
sirašęs tokį patį pareiškimą, kaip anais metais... 
Pasigirdo šantažo paminėjimas, ir dar vienas pa
sipiktinimas įžeidžiančiais Tarybos įtarinėjimais. 
Kuluaruose buvo minimas 10,000 čekis, neva Ta
rybos pirmininko Vlikui atvežtas, bet po to „pa- 
sikibirkščiavimo“ čekis likęs iš kišenės neištrauk
tas.

Tokios tokelės... Vlikas reformuoja savo fon
dą ir, sako, tikisi už poros metų savo priemonė
mis lėšų susitelkti. Jei taip, tai perspektyva geresnė 
negu Amerikos. Amerika, štai, tik ne anksčiau kaip 
po dešimties metų tesitiki apsirūpinti energijos 
šaltiniais taip, kad nereikėtų bijoti arabų embar

Naujųjų Vilniaus operos rūmų viduje

akiračiai nr. 1(65)

go... Bet tie dalykai — proza, į kurią seimas nero
dė noro labiau gilintis: paliko pareigūnams vie
niems iš tų keblumų painiotis.

Seimas nebūtų seimas, jei nebūtų pagimdęs 
virtinės nutarimų: vėl 20 punktų! Iš jų —13 pra
šymų, dėkojimų, skatinimų arba pavedimų paties 
Vliko valdybai daryti gana daug gerų dalykų, tik 
be jokios užuominos, be jokio kaip nors pasakyto 
supratimėlio, kaip gi, kada gi ir kokiomis gi prie
monėmis ta valdyba visa tai turėtų bent pradėti 
daryti. Iš visų pavedimų tik vienas konkretus: 
1975 metais išleisti knygą apie Lietuvos Steigia
mąjį Seimą. Vargu kas sakytų, kad tokios knygos 
nereikia. Tik — ar tai tikrai Vliko darbas? Knyg- 
leidžių kad ir neilgoje gretoje jam, vyriausiam, 
teks jauniausio vieta...

Kiti septyni „nutarimų“ punktai vėl bendry
bės: sveikinimai, padėkos ar paskatinimai kitoms 
institucijoms bei lietuvių visuomenei. Berods To
ronte Vliko seimas anąmet įsakmiai apgailestavo, 
kad Vlikui niekaip nepavyksta visuomenei, ypač 
jaunuomenei išaiškinti, ką jis daro. Po tokių dvie
jų virtinių (konferencijos ir seimo) nutarimų perša
si mintis, kad ar ne verčiau būtų kaip tik susilai
kyti nuo to aiškinimo ir ypač nuo tokių „nutarimų“ 
rašinėjimo. Tada bent atrodytų, kad galgi ir kas 
svarbaus patylomis daroma. Nes iš tikrųjų gi: Si 
tacuisses, tai gal ir philosophos mensisses.

V. Rastenis
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LIETUVOS KRONIKA

PRO MŪSŲ PRIZMĘ

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS KASDIENYBĘ
TEATRAI IR JŲ PAVADINIMAI

Kad naujasis Vilniaus operos teatro pastatas 
iš lauko atrodo gan įspūdingai, Akiračių skaityto
jai galėjo įsitikinti iš nuotraukos praeitų metų ge
gužės mėn. numeryje. Nemažiau įspūdingai atro
do ir rūmų vidus. Vyriausioji projekto architektė 
N. Bučiūtė įdėjo daug pastangų ir talento, kad 
rūmai būtų ne tik jaukūs ir patogūs, bet ir atrody
tų puošniai, reprezentaciniai, liuksusiniai.

Jei savo išvaizda nauji teatro rūmai atrodo 
tikrai įspūdingai, tai apie jų akustiką pirmųjų spek
taklių aprašymuose neužsimenama. O tyla šiuo 
atveju atrodo truputį įtartinai. Juk operos rūmams 
gera akustika yra svarbiausias reikalavimas.

Literatūroje ir mene (1974.XI.16) Arūnas Ven- 
grys nedrąsiai prasitaria, kad dar užtruks šiek tiek 
laiko, „kol teatras iki galo įsisavins sudėtingus 
scenos įrenginius, elektronine aparatūra val
domą apšvietimo sistemą, perpras akustikos ka
prizus“... O tai reiškia, jog minkštas kėdes ir grin
dų kilimus gali tekti pakeisti kietesne, mažiau gar
są sugeriančia danga.

Kaip ten bebūtų, bent architektūriniu po
žiūriu naujais operos teatro rūmais vilniečiai ne 
be pagrindo didžiuojasi. Kuo niekas nei ten, nei 
čia nesididžiuoja, tai senu, griozdišku, dar stali
nistinė kultūra atsiduodančiu operos teatro pava
dinimu. Tik pagalvokite: Lietuvos tarybų 
socialistinės respublikos valsty
binio akademinio darbo raudono
sios vėliavos ordino operos ir 
baleto teatro rūmai.

Melskimės ir prašykime visagalę partiją, kad 
tik ji Vilniaus operos dar kokia nauja vėliavėle ar 
skardele neapdovanotų. Nes tada tai jau grėstų 
rimtas pavojus LTSR kūrybinių sąjungų savait
raštyje užsnūsti, teatro pavadinimo net neįpusėjus.

DAR KARTĄ APIE PENSIJAS
Gimtasis kraštas atrodo susiprato, kad mes 

čia, vakaruose, sugebam padalinti ir įspūdingai 
didelius skaičius. Mat, kai tokį skaičių padalini 
iš ne ką mažesnio (daleiskim — pensijom skiriamą 
fondų dydį iš pensijas gaunančių skaičiaus), tada 
skaičius gaunasi gėdingai nedidutis. Pavyzdžiui, 
vidutinė pensija Anykščių rajone —16.9 rublių 
mėnesiui, arba 3.63 rubliai savaitei, arba 56 ka
peikos dienai. (Žiūrėkite Akiračių Nr. 57, arba, 
jei patys norite padalinti, Gimtojo krašto Nr. 8, 
1974).

Vėlesniame straipsnyje panašia tema (Gim
tasis kraštas Nr.38,1974) tokių išdavikiškai kon
krečių skaičių nebėra. Yra tačiau sovietinių eko
nomistų taip pamėgti procentai.

Tame straipsnyje rašoma: „Pensijų dydis 
paprastai sudaro 70 procentų buvusio atlygini
mo, o tie, kurie uždirbo mažiau — gauna 100 
proc.“

Jei vidutinė pensija — 16.9 rublių mė
nesiui — sudaro 70 procentų buvusio atlyginimo, 
tai reikštų, kad vidutinis atlyginimas — 24.10 ru
blių mėnesiui. Bet tai juk netiesa! Juk neperse- 
nai netgi mažiausias mėnesinis atlyginimas So- 
vietijoje buvo pakeltas iki 60 rublių, gi vidutinis 
mėnesinis atlyginimas dargi truputį viršija 100 
rublių. Tokias išvadas padarys kiekvienas aritme
tikos veiksmus mokantis skaitytojas.

Būtų gerai, jei Gimtasis kraštas išsamiau apie 
tenykštę pensininkų padėtį painformuotų, nepa- 
šykštėdamas skaičių (ne procentų) ir truputį pa

taupydamas pasigyrimus. Nes perdaug išpūsti 
pasigyrimai skatina užsienyje gyvenančius skai
tytojus į tokią informaciją pažiūrėti kritiškiau. O 
tada nebedarbingo sovietinio žmogaus gyveni
mas be propagandinių blizgučių atrodo gan ne
įspūdingai. Po šitokių straipsnių Gimtajame kraš
te ir mes pradedame suprasti, kodėl tenai dauge
lis nedarbingo amžiaus pensininkų dirba. Reikia 
gi iš ko nors gyventi...
PATRIOTIZMAS - SU KAUKE IR BE KAUKĖS

Žymiai geriau Gimtajam kraštui sekasi su 
išeiviams skirta propaganda tuomet, kai į talką, 
kad ir nesąmoningai, ateina ir nekomunistinė iš
eivijos spauda. Štai kad ir Vilius Baltrėnas, rašy
damas straipsnelį šių metų sausio 1 - mos Gimto
jo krašto numeriui, tur būt nei nesusapnavo, 
kad tas jo straipsnelis auksu sužibės, palyginus 
jį su tuo, ką kaikurie išeivijos laikraščiai tuo pa
čiu klausimu rašo.

Baltrėnas rašo apie laiškus, kuriuos Vilniaus 
universiteto dėstytojams ar Gimtojo krašto re
dakcijai atsiuntė keli jauni išeivijos lietuviai, kurie 
praeitą vasarą lankė 6 savaičių lituanistinius kur
sus Vilniaus universitete. Štai laiško kursų vado
vui docentui Jonui Balkevičiui ištrauka:

„Aš noriu Jums vėl labai padėkoti už viską. 
Jūs nuoširdžiai priėmėte mane į mano tėvų tėvy
nę, supažindinote su Vilniaus akademiniu ir kul
tūriniu gyvenimu.

Visi Bostone sako, kad aš geriau kalbu lietu
viškai. Žinoma, išmokti daug lengviau ten, kur vi
si kalba lietuviškai“.

Taip rašo bostoniškis Perkūnas Krukonis. 
Jis, tarp kitko, gerai žinomas išeivijos spaudos 
skaitytojams. Jo, drauge su kitais „Garso bangų“ 
bendradarbiais, nuotrauką pernai išspausdino 
bemaž visi išeivijos laikraščiai (žiūr. Akiračių 
1974 m. 6 Nr.).

O Gimtojo krašto redakcijai jis rašo, kad 
„man gaila, kad savo laužyta kalba ne viską ga
lėjau pasakyti. Kaip galite matyti, aš geriau moku 
rašyti, negu kalbėti. Norėčiau daugiau kalbėti 
apie įspūdžius Lietuvoje, bet žodžiai neateitų“. 
Ir toliau: „Norėčiau grįžti į Vilniaus universitetą 
ilgiau pastudijuoti ir praplėsti tą pažangą.“

Dar dramatiškesnis yra miuncheniškio Edvar
do Dreslerio laiškas Gimtojo krašto redakcijai:

„Prieš dvejis metus Televizijos programos 
diskusijų vadovas mane paklausė apie mano jaus
mus Lietuvai. Atsakiau, kad mano jausmai labai 
suskaldyti, kad pats savyje kaip šizofrenikas jau
čiuosi ir iš tikrųjų nežinau, ar lietuvis esu, ar vo
kietis“.

„Aš buvau žmogus be tėvynės! — tęsia E. 
Dresleris. — Lietuvoje aš ją atradau. Net išdidu
mą savy pajutau, kad iš tos tautos kilęs esu. Nuo 
dabar aš priklausau Lietuvos kartai, jos tradici
joms...“

Maždaug tuo apčiu metu ir išeivijoje Darbi
ninko savaitraštis išspausdino pasikalbėjimą su 
kažkokiu neva tai tų pačių kursų dalyviu. Darbi
ninko slapuko pasikalbėjimas taip pat „patriotiš
kas“, tik tas „patriotizmas“ visai kitokios rūšies. 
Jei Gimtajame krašte Dresleris ir Krukonis pabrė
žia ryšio su Lietuvoje gyvenančiu savo tautos ka
mienu svarbą, džiaugiasi sustiprėjusią pažintimi 
su lietuvių kultūra ir kalba, tai jau 30 metų Lie
tuvoje nebuvęs Darbininko slapukas bando skai
tytojus gąsdinti visokiais pavojais, kurie gresia 
kursų Vilniaus universitete lankytojams bei ti

kinti, kad į kursus priimami tik komunistams ir 
okupantams pataikaujančiųjų vaikai.

Gimtajame krašte rašantieji nesigėdina pri
sipažinti, kas jie yra. Gi Klevelando rezoliucijų 
„patriotizmą“ atstovaujantis Darbininko pokal
bininkas slepiasi už bevardės kaukės.

Ką gi — melas paprastai bijo dienos šviesos.

ĮTEIKTI VYRIAUSYBINIAI APDOVANOJIMAI
Kiekviena sustingti ir sustabarėti nenorinti 

visuomenė vertina ir gerbia savo kūrybingiausius 
žmones: menininkus, mokslininkus, kultūrininkus. 
Ir sovietinėje Lietuvoje, kaip praneša tenykštė 
ELTA, gruodžio 30 d. didelei grupei iškilių moks
lo ir meno žmonių buvo įteikti vyriausybiniai ap
dovanojimai. Ilgas ir išsamus šių iškilmingų apei
gų aprašymas Tiesoje (1974.XII.31) užimtų bemaž 
ištisą Akiračių puslapį. Tą aprašymą, mūsų nuomo
ne, verta plačiau pacituoti, nes jame labai būdin
gai atsispindi valdančiosios partijos kultūrinis 
mikroklimatas.

Iškilmingas susirinkimas, skirtas šių apdovano
jimų įteikimui įvyko gruodžio 30 d. Kompozitorių 
namuose. Į susirinkimą atvyko pirmas sekretorius 
P. Griškevičius, sekretorius A. Barauskas, pirmas 
pavaduotojas K. Kairys, Tarybos pirm, pavaduo
tojas J. Kuzminskis, partijos pirmas Vilniaus sek
retorius V. Sakalauskas, kultūros min. L. Šepetys, 
partijos CK skyrių vedėjai Kuolelis ir Šimkus, na 
ir „kiti atsakingi partiniai, tarybiniai darbuoto
jai...“. Neatsakingų arba nebuvo, arba jie straips
nyje nepaminėti.

Iškilmingą susirinkimą atidarė meno nusipel
nęs veikėjas V. Laurušas. Aukščiausio prezidiumo 
įsakus perskaitė sekretorius S. Naujalis. Apdovano
jimus įteikė sekretorius A. Barkauskas. Žodį sutei
kė kultūros ministrui L. Šepečiui, kuris įteikė lau
reatų diplomus. Kam tie diplomai įteikti, nei ELTA 
nei Tiesa nepainformuoja. Ir kam čia be reikalo 
gaišinti laiką ir eikvoti popierių... Aišku, jog jei 
diplomai laureatų, tai ne kam kitam, o tik laurea
tams ir įteikti.

Maždaug pusė straipsnio skirta atpasakoti 
A. Barkausko kalbai, kuri buvo skirta apdovano
tiesiems pasveikinti. Tačiau — kas tie apdovano
tieji, ir jis nepaminėjo. Iš jo kalbos mes, tiesa, su
žinojome nemažai: ir apie S. Nerį, ir L. Girą, ir 
T. Tilvytį (tris didžiuosius Stalino garbintojus), 
ir apie TSKP centro komiteto nutarimą dėl kadrų 
Baltarusijos partinėje organizacijoje, ir netgi apie 
išvadavimą iš fašistinių grobikų... Tik tų apdova
notųjų pavardės dar vis tebėra karine paslaptimi.

Tik straipsnio pabaigoje šiaip taip pavyksta 
sužinoti keturių apdovanotųjų pavardes. Tai S. 
Sondeckis, A. Maldonis, V. Montvilova ir E. Bun- 
gardienė. Jiems mat buvo leista padėkoti už ap
dovanojimus.

Iš šitokių valdančiųjų partijos autoglorifika- 
cijos apraiškų vargu ar būtų tikslinga daryti ko
kias nors ideologines ar politines išvadas. Tokių 
gerai išdresiruoto žurnalizmo pavyzdžių netrūksta 
ir kapitalistiniame pasaulyje. Ir čia milijonieriai 
kartais susigalvoja... pagerbti menininkus ar kul
tūrininkus. O po to laikraščiai spausdina apmokė
tus pasamdytų žurnalistų straipsnius, aprašančius 
tokius „pagerbimus“, iš kurių sužinome, kokią 
suknelę dėvėjo gerbėjo žmona, kokie pagerbimo 
mecenatų titulai ir nuosavybės, kokius gėrimus 
ir valgius ragavo šie nepaprastieji mirtingieji... 
Na, o ką jie ta proga buvo susirinkę pagerbti, tai 
apmokami kapitalistiniai žurnalistai irgi dažnai 
pamiršta. Kaip ant žemės, taip ir „danguje“...

(z.v.r.)

1975 sausio mėn. 13
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PLAČIAME PASAULYJE

INTURISTO GLOBOJE
(atkelta iš 16 psl.)
stovylomis, ir visur daug meno turtų. Bet visa 
tai — caro laikų palikimas. Komunistinės santvar
kos pasiekimų, žymenų nedaug matosi, jei ne
minėti Leninui skirtų paminklų ir penkmečio 
normoms išpildyti bei kitokių proletariatui paska
tinti reklamų.

Šitame laive prasidėjo revoliucija

Leningrade randasi, kaip žinome, garsus lai
vas „Aurora“, kuris ir pradėjo bolševikų revoliu
ciją. Jis dabar paverstas muziejumi ir gausiai 
lankomas. Be to, yra gerų restoranų, pagaliau mo
dernus 9 aukštų viešbutis „Leningrad“, su 2 res
toranais, orkestru ir cirkinio pobūdžio programa. 
Yra amerikoniško tipo baras, visuomet apgultas 
užsieniečių, kur gali gauti „kokteilių“ tik už do
lerius. Nors Leningradas buvo ilgesnį laiką ap
suptas vokiečių armijos ir dėl bado bei šalčio

Stebėdamas skubančią minią...

tokiuose restoranuose sunku gauti vietą, bet man, 
kaip užsieniečiui, tų problemų nebuvo. Stalai 
visur apkrauti bonkomis ir valgiais, pagal apsi
rengimą galima spręsti, jog čia susirenka naujos 
klasės diduomenė, visokie partiniai pareigūnai 
ir biurokratai. Taip bent aiškino kelneris, girdi, — 
prastiems piliečiams čia nėra vietos.

Prie mano stalo prisėda amerikiečių šeima, 
kuri, kaip turistai, važinėjo po Rusiją ir šiandien 
išskrenda į Londoną. Pradėjom kalbėtis ir dalin
tis turistiniais nuotykiais. Kai papasakojau savo 
bėdas, jog per 2 dienas negaliu nuvažiuoti į Vil
nių, tai jis tik numojo ranka ir pradėjo piktas pa

sakoti savo 2-jų savaičių išgyvenimus. Kaip 
negavęs kambario ir turėjo nakvoti aerodrome, 
kaip kambary nebuvo šilto vandens ir tualete 
nuolat bėgo vanduo, kaip 3 kart per dieną jį vežė 
į aerodromą, ir vis lėktuvas neatskrisdavo ir 1.1. 
Jo nervai buvo pertempti ir kiekviena smulkmena 
jį išvesdavo iš kantrybės. Lyg tyčia, jis užsisakė sil
kių, o kelneris per klaidą atnešė žuvį. O dar di
desnis kilo triukšmas ir keiksmai, kai jis nuėjo į 
drabužinę atsiimti paltus ir čemodanus. Patar
nautojas, matyt, per neapsižiūrėjimą, jam davė 
vieną numerį, o paltus pakabino ant skirtingų 
pakabų. Kai tas amerikietis nuėjo atsiimti savo 
daiktų, mažo ūgio sąžiningas pareigūnas jam at
sisakė duoti žmonos paltą ir pareikalavo antro 
numerio. Tokio „turizmo“ iškankintas amerikie
tis griebė pareigūną už pakarpos, pargriovė ant 
čemodanų ir paėmęs savo daiktus, šūkaudamas 
išdūmė iš viešbučio.

Taip nenuobodžiaujant ir vis papildant savo 
patyrimus naujomis turistinėmis išdaigomis, 6 vai. 
vakare mane išvežė į aerodromą ir 8 vai. išskrido- 
me į Vilnių. Lėktuvo kapitonas ir patarnautoja 
buvo lietuviai. Skridimo metu pavaišino saldai
niais, panašios rūšies, kaip Amerikoje duoda vai
kams per „Halloween“.

Lėktuvas pradėjo leistis Vilniuje. Žiūrint į 
plačiai išbarstytas miesto šviesas, nejučiomis minty
se atgijo daug praeities vaizdų. Daug praėjo me
tų, atskyrusių mane nuo Lietuvos, motinos, gimi
nių ir draugų ir tos dabartinės tikrovės, kurią vi
sad domėjausi, o šiandien norėjau ją pajausti, pa
čiupinėti, išgyventi, patikrinti. Tos ekraninės min
tys mane laikinai atitraukė nuo laukimo įtampos 
ir net nepajutau, kai jau buvau apsuptas artimų
jų ir draugų.

Taip prasidėjo mano, Inturisto sutrumpinta 
keturių dienų viešnagė Vilniuje.

Henrikas Žemelis 
(Pabaiga sekančiame numeryje)

mirė labai daug žmonių — mieste beveik nesi
mato karo pėdsakų.

Vaikščiodamas Maskvos gatvėmis ir stebė
damas skubančią minią — tuoj pamatai skirtumą 
ir tipiškus sovietinės santvarkos naujos klasės vei
dus, ypač kai palygini apsirengimą su Vakarų 
Europos miesto gyventojais.

Šia prasme komunizmas Sovietų Rusijoje 
juos sulygino — drabužiai daugumoje vienos spal
vos ir labai menkos kokybės, vyrai su tipiškom 
kepurėm ir be kaklaraiščių, o moterys su skarelė
mis. Žinoma, yra ir išimčių — toj pilkoj masėje 
mačiau keletą merginų su trumpom suknelėm, 
išdažytom lūpom ir antakiais.
MINIA BE ŠYPSNIO...

Kas labiausiai mane stebino, tai tos skuban
čios su krepšiukais minios veidų išraiška — jokio 
šypsnio, linksmumo, natūralaus džiaugsmo bei 
jaunatviško prasiveržimo. Susirūpinimas, skubėji
mas ar bereikšmiai žvilgsniai palydėdavo mane, 
savo apranga atrodančiu skirtingai.

Iš to negalima, žinoma, daryti išvados, jog 
tai yra charakteringas rusų tautos bruožas. Anaip
tol, jie moka linksmintis ir moka džiaugtis — esu 
tokių pavienių momentų matęs. Nuo jų veidų 
šypseną yra nuėmęs tik režimas.

Bevaikščiojant gatvėmis kartais vyrai manęs 
užklausdavo, ar nenoriu parduoti dolerių, žinoma, 
juodos biržos kainomis, keli siūlė pirkti meno kū
rinių, o jaunesnieji vis klausdavo, ar neturiu „gum“.

Pagaliau nuėjau pietauti į viešbučio restora
ną, kuris atidarytas ir rusų publikai. Paprastai

MEDŽIAGA LTSR ISTORIJAI

APIE VIENĄ DIALOGĄ SU TARDYTOJU

1972 metais, 24 - tos bylos tardymo metu 
man pateikė samizdato informaciją apie Simo 
Kudirkos teismą, atspausdintą ant mano ma
šinėlės, ir paklausė:

— Pats — marksistas. Bet kaip tai derina
si su šia antitarybine medžiaga?

Tuo metu aš dėjausi nesuprantąs, apie ko
kią medžiagą eina kalba, lyg tai apie A. Simu
čio laišką. Susipažinęs gi atsakiau:

— Aš Jus turiu paklausti apie tai. Nes Jūs 
kalti, kad informacija apie Kudirką nėra visa
pusiška ir preciziška. Jūs gi valdžios saugoto
jai, bet ar tarybinės? Nes tarybinė valdžia duo
tų informaciją betarpiškai iš teismo salės...

— Bet ši medžiaga atspausdinta ant Jūsų 
mašinėlės.

Kad tardytojui visiškai nerūpėjo išaiškin
ti mano poziciją, tai suprantama, bet grynai 
tik seksoto domėjimasis sukeldavo pasiprieši
nimą ir norą išaiškinti tikras tarybinio tardytojo 
funkcijas, nors nuskandinti tardymą į teorines 
ir sąžinės plotmes — buvo aplamai mano tak
tika, kuri padėdavo man išlaikyti moralinį pra
našumą ir tardymo klausimų ignoraciją kartu 
su draugiškumu jam. Todėl pasakiau tik:

— Rašomąją mašinėlę įsigijau netaip se
niai, — ir toliau: — O ką Jūs, tardytojau, pada

rėte, kad Simo Kudirkos teismo visai nebūtų, 
o jei būtų — tai atviras, su plačiausia informa
cija laikraščiuose ar spec, biuleteniuose? Ar 
Jūs, asmeniškai, nesijaučiate atsakingi už tai, 
kad informacija apie Simą Kudirką eina ne per 
tarybinės valdžios šalininko prizme, be komu
nisto komentarų?

Kadangi mano mašinėlė buvo laikoma pas 
Stasį Jaką, tai šis kaltinimas be pakankamų įro- 
dimų atiteko jam. Mašinėlė inkriminuojamu 
laikotarpiu buvo daugelyje rankų, ir kaltės 
suvertimas Jakui — tai tiesiog saugumo neno
ras palikti kažką neišaiškinto. Dabar aš skai
tau savo pareiga pareikšti, kad informaciją 
apie Simo Kudirkos teismą paruošiau ir perda
viau užsienio korespondentams aš pats. Ka
dangi informacijos šaltiniu buvau ne aš, o vie
nas juristas, tai aš laikiau savo pareiga perduo
ti ją tokią, kokia ji buvo padiktuota man, spaus
dinant mašinėle.

Kai Saugumas pateiks spaudai bylos mag
netofoninius užrašus ir atskleis archyvus, lie
čiančius bylos faktus, tik tada bus galima duoti 
mano buvusiam tardytojui išsamesnį atsakymą, 
tai yra, savąjį tos medžiagos vertinimą.

V. Sevrukas

14 akiračiai nr. 1 (65)
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LAIŠKAI

laiškai
DĖL „UŽUOJAUTOMS ŽMOGŽUDŽIAMS“ 

(Akiračiai 1974, Nr. 8)
Z.V. Rekašius pasipiktino J. Valdaikio straips

niu, kuris Tėviškės Žiburiuose užtarė vokiečius, 
sudeginusius Pirčiupio kaimą su žmonėmis. Pa
sipiktinimas visai suprantamas, nes Valdaikio 
straipsnyje yra ir užuojautos žudikams, ir anti
semitizmo. O vis dėl to ir Rekašiaus straipsnis 
neskanus, nes irgi šališkas. Jis teisingai smerkia 
nacių žudikus, bet nė kiek nekaltina Zimano par
tizanų, kurie vokiečių kerštą išprovokavo. Zima
nas, kaip ir visas pasaulis, žinojo, kaip naciai už 
tokius užpuolimus keršija. Ir kadangi užpuolimas 
įvyko netoli Pirčiupio kaimo, tai ir kerštą priimti 
nebuvo kam, kaip tik tam kaimui. Naciams buvo 
lengva teisintis, kad partizanai buvo iš kaimo ar 
bent palaikė su juo ryšius.

Taigi Pirčiupio nelaimės kaltininkai buvo du 
— provokatoriai partizanai ir keršytojai naciai. 
Valdaikis labiau kaltino partizanus nei nacius, o 
Rekašius labiau nacius. Iš tikrųjų kalti abeji, ir dėl 
to abejų straipsniai nevisai objektyvūs.

S. Masiulis

TĖVŲ DŽIAUGSMAS
Daugelis mūsų, pokario emigrantų, su dide

liu nepasitikėjimu žiūrime į visus įvykius bei gy
venimo eigą benuosavybinėje Lietuvoje. Tai 
labai natūralu atsimenant, kad daugelis neteko
me savo įprasto darbo, visuomeninės padėties, 
ar medžiaginio turto. Bet juk medžiaga ar asmens 
padėtis yra gana nepastovūs dalykai. Laikai kei
čiasi ir mes kartu su jais keičiamės, sako romėnų 
patarlė, nors gal nevisuomet mes tai ir pastebiame.

Ir štai iš tos mūsų kritikuojamos benuosavy- 
binės ir nesavystovios Lietuvos, kaip iš giedro 
dangaus perkūnas, apstulbina mus staigmena. 
Kovo 2 d. vakare per telefoną mums pranešama, 
kad iš Sovietuos yra mums adresuota telegrama. 
Mano žmona netenka lygsvaros, nes mūsų sūnus 
nuo 1973 m. 28 rugpjūčio yra Vilniuje ir stažuoja 
Universitete. Reiškia, įvyko kas tai netikėto, o 
gal net baisaus. Nejau mūsų vėl laukia siaubas, 
kaip prieš 5 su puse metų, kuomet auto nelaimėje 
netekome jaunos bebaigiančios kolegiją dukters 
Jūratės. Perėmiau iš žmonos telefoną, o pašto 
tarnautoja pradėjo „spelinti“ telegramą. Pesimis
tinėje vaizduotėje mano žmona laukė blogiausios 
žinios: netekti paskutinio (iš dviejų) vaiko, — ar 
tai nėra baisu? Ir štai po šiokių, tokių pastangų „iš
šifruoju“ lietuvišką tekstą: „Kovo pirma buvo 
mano sutuoktuves. Žmonos vardas Jūrate; pla
čiau laiške. Tilius“.

Visiems tiesioginių santykių su benuosavy- 
bine Lietuva priešininkams — ar tai nėra didelis 
smūgis? Jei mūsų sūnus nuvažiavo studijuoti į 
Vilnių, tai, reiškia, jis „komunistas“, — taip sam

protauja paviršutiniško galvojimo asmenybės. 
Jei jis išbus Vilniaus universitete metus, tai jam 
„praplaus smegenis“. Ir vėl dažnas mano logiš
kai galvojąs, kad su kuo bendrausi, tokiu pats 
tapsi. Na, pagaliau, jei toks studijuojantis dar 
apsiveda komunistų valdomojoje Lietuvoje už
augusią mergaitę, tai, girdi, jau „baigtas reikalas“. 
Ar tai nėra labai lėkšti samprotavimai?

Gi mano logika rodo visai priešingas pasek
mes. Man svarbu ne tiek idėjos, kurias formuoja 
ir keičia galingoji kasdieninė tikrovė, bet lietuvy
bė. Mano giminaičiai po keletos mėnesių, sūnui 
pagyvenus Vilniuje, parašė, kad jis jau nebekalba 
„amerikonišku“ akcentu; reiškia, jau jis įsisavino 
tėvų žemės (kurioje jis neaugo) kalbą. Gyvenimo 
tikrovę jis ten mato ir gali įvertinti, nes jau yra 
subrendęs, 30 metų vyras. O jei dar po metų sta
žavimo Vilniaus universitete parvež Lietuvos 
žemelės dukrą, mūsų laukiamą tikrą lietuvaitę — 
martelę, — tai ko gi mums daugiau reikia?!

Reiškia, sūnus bus išgelbėtas iš viską „tirp- 
dinančio“ amerikonizmo katilo, sukūręs grynai 
lietuvišką šeimą. Ar gi tai nėra intriguojantis ir 
podrauge džiaugsmingas įvykis ir ne tik mūsų 
vienai šeimai, bet ir išeivijos visuomenei, kurios 
jaunimas galėtų nors bent nedidele dalimi persi- 
orentuoti mūsų sūnaus pergyvenamąja kryptimi; 
ir ar neapsidžiaugtų dažnas iš mūsų emigrantų 
tėvų, jei su jų sūnumi panašiai atsitiktų?!

Aš beatodairiniai nesmerkiu benuosavybinės 
Lietuvos, kad ir kaip ten suvaržytas gyvenimas, 
nes ten mūsų tautos kamienas, lietuvybės neišsen
kąs šaltinis, mano aistringai mylima tauta, kurioje 
mano idėjos gyvens ir po to, kai iškeliausiu į Ana
pilį.
Brockton, Mass. J' Valiūnas

Naujai Bostono lietuvių šeimai — Jūratei ir 
Tiltui Valiūnams linkime daug saulėtų dienų — Red.

MEDICINIŠKA KLAIDA
Liksiu labai jums dėkingas, jeigu sekančia

me Akiračių numeryje atmušite maždaug tokią 
žinelę, kuri pasakys, jog mano pasikalbėjime (Aki
račiai, Nr. 8 (62), 1974), ten, kur buvo paminėta 
dr. Tumasonio pavardė, turėjo būti dr. Tonkūno. 
Ir kad dėl to aš abiejų gerb. gydytojų nuolankiai 
atsiprašau.

Eduardas Cinzas 
Belgijoje, netoli Briuselio.

TEGUL GIRIA ŠLAMA - ŪŽIA
Principo „Tėvelis geriau žino“ akimis paste

bėjęs didelio skirtumo tarp Juozo Tysliavos ir 
dabartinės Vienybės linijų, faktų paprašytas Vyt. 
Gedrimas, atrodo, iš kovos lauko dūlina šalin, at
sišaudydamas dabartinės Vienybės citata apie 
Katalikų Bažnyčios Kroniką. Tysliava mirė 1961, 
citata iš 1974. Ką Tysliava būtų sakęs apie Kroniką, 
net Gedrimas negali atspėti, todėl kėlimam klausi
mui nei šildo nei šaldo.

Akivaizdoje ilgamečio veiksniškų tikinimų po

tvynio, kad bolševikai esą šėtoniškai gudrūs, ir 
prisimenant Albiną Morkų, Juozą Mikuckį, Vy
tautą Alseiką bei Draugo redaktoriaus pastebė
tus ne to plauko žmones mūsų redakcijose, užsie
nio lietuviui sveika būtų laikytis Tysliavos ir da
bartinės Vienybės linijos: viską, kas ateina iš ko- 
misariškos ar veiksniškos Lietuvos imti su geru 
druskos žiupsniu.

Pasiskaičius Kronikos kruopščiai surinktus 
faktus, jei jie neginčyjami, tai galima paklausti, 
kas sugebėjo juos taip smulkmeniškai sutelkti? Be 
abejojimo, jie surašyti komisarų teismų ir policijos 
protokoluose. Jei tėvynainiai Lietuvoje sugeba prie 
šitos medžiagos prieiti ir ją pasauliui paskelbti, tai 
dar sykį patvirtina prof. M. Biržiškos pažiūrą, kad 
visą tautos išlaisvinimo darbą atliks tautiečiai Lie
tuvoje, ne užsienyje. Nuo 1940 metų mūsų veiks
niai nepatraukė sau tokių bendradarbių, kaip ko
misarai Morkų, Mikuckių, Alseikų ir „x - ų“. To
dėl — hats off! — mūsų kovotojams Lietuvoje! Net 
bolševikų slaptoji policija jų nepasiekia ir Kronika 
eina kaip vyskupo Valančiaus siuvėjas po Lietuvą 
ir Ameriką.

Bet jei veikia nauji Morkai ir kiti, tai kitas 
klausimas, kurį Akiračių „drapėžini“ (??? - Red.) 
liberalai gal savo dideliu politiniu sumanumu ir 
išaiškintų?

Vyt. Sirvydas

Ne vien tik V. Gedrimui atrodo, kad dabartinė 
Vienybė nebe tokia, kokia ji buvo Juozo Tysliavos 
laikais. Vyt. Sirvydui tokia subjektyvi nuomonė ne
patiko, todėl jis paprašė faktų, paremiančių tokią 
nuomonę. Tokių faktų mūsų nuomone būtų galima 
nemažai surasti. Vyt. Gedrimas nurodė vieną: da
bartinės Vienybės neskoningą pasityčiojimą iš Lie
tuvos kat. bažnyčios kronikos.

Teisingai Vyt. Sirvydas rašo, kad nežinia, ką 
šiandien Tysliava apie Kroniką rašytų, jei dar gy
vas būtų. Šitokia argumentacija tačiau nieko ne
įrodo.

Mums atrodo, kad gyvas būdamas J. Tysliava 
stovėjo skriaudžiamųjų pusėje, kad jis pasisakyda
vo u ž laisvę ir prieš priespaudą. Todėl mums 
ir atrodo, kad Tysliava apie Kroniką nebūtų taip 
neskoningai parašęs, kaip kad parašė dabartinė 
Vienybė.

Nei Vilniop nudardėję veiksnių talkininkai nei 
garbingos atminties prof. M. Biržiška į klausimą 
— ar pasikeitė Vienybė nuo Tysliavos laikų — deja 
nebegali padėti atsakyti. Jų pavardės šioje disku
sijoje rodo tik, kad argumentai jau išsemti ir gin
čą laikas baigti. — Red.

GERBIAMIEJI:
Siunčiu $10.00 čekį už man siunčiamus Akira

čius. Jūsų žurnalu esu labai patenkintas, tik gaila, 
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V. Kazokas 

Bankstown, Australija

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:

PARAMA, 2534 W. 69 St., CHICAGO, III., 60629
J. VAZNELIO prek. namai — Gifts International, 2501 W. 71 St., CHICAGO, 

Ill., 60629
ROMUVA, 84 - 20 Jamaica Ave., WOODHAVEN, N Y., 11421
SPAUDA, 10 John St., WATERBURY, Conn., 06702
P. MISEVlClUS, 32 Hendrick Ave., TORONTO 4, Ont., Canada
P. ALEKNA, 9 Hill St., CABRAMATTA, N.S.W., 2166, Australia

Prašau man siuntinėti AKIRAČIUS / pratęsti prenumeratą.

Vardas ir pavardė:.........................................................................................................

Gatvė:...........................

Miestas:.....................................

AKIRAČIAI
6821 So. Maplewood Ave.
Chicago, Illinois 60629

........... Zip:..............................
Prenumerata kitur: $6.00
Prenumerata JAV: $6.00

Auka: $..............
Pridedu čekį: $..............

1975 m. sausio men.

15



Turistai į Lietuvą keliauja jau beveik 10 me
tų. Kasmet Lietuvą aplanko apie 400 - 500 žmo
nių, bet iki šiol, be kelių išimčių, nesimatė mūsų 
spaudoje išsamesnių įspūdžių, pastebėjimų ar 
charakteringų nuotrupų. Netrūko gal tik neigiamų, 
lyg būtų norima patvirtinti pažiūras tų asmenų, 
kurie iš principo bet kokį apsilankymą Lietuvoje 
laiko bendradarbiavimu su komunistų agentais.

Nors kelionės į Lietuvą turistams suvaržytos 
(praktiškai leidžiama aplankyti tik Vilnių ir Kau
ną) iki tokio laipsnio, tartum visa Lietuva būtų 
karinių paslapčių arsenalas, ar išsukę iš kelio tu
ristai suskaičiuotų kiek kokiame kolchoze yra mel
žiamų karvių, vis dėl to, jie važiuoja norėdami 
savo akimis pamatyti gimtąjį kraštą ir, gal svar
biausia, — sutikti paliktą motiną, brolius, seseris, 
draugus.

Važiuoja įvairūs žmonės. Su specialiais kvie
timais ir teisėm — tai mūsų vadinami „pažangie
ji“. Važiuoja turistai 5 dienom ir važiuoja tokių, ku
rie geriau iš viso nevažiuotų. Tame įvairume ir 
grįžusiųjų įspūdžiai ne vienodi — vieniems viskas 
gražu, didinga, laiminga, kitiems — tamsu, vargas 
ir persekiojimai, o dar kitiems — jie nieko nepama
to, neišgirsta ir nesužino.

Tos kelionės kažkodėl vykdomos paslapčia, 
lyg būtų ką slėpti, ar tik kaimynui pašnibždom 
pasakoti. Slėpti nėra ko, o pasakoti yra labai daug.

Be abejo, mano įspūdžiai nebus studijinio po
būdžio aprašymas apie dabartinį Lietuvos gyve
nimą (Lietuvoje buvau tik 4 dienas), o tik trumpi 
pastebėjimai, nuotykiai ir kitokie Sovietų Inturis- 
to įstaigos negirdėto apsileidimo ir biurokratijos 
pavyzdėliai, kurie kiekvieną užsienietį, o ypač 
amerikiečius, išvesdavo ne tik iš kantrybės, bet ir 
iš lygsvaros.
PASITINKA POLICININKAI

Kai mūsų turistų grupė pasiekė Helsinkį, 
prieš pat išskridimą sovietų lėktuvu į Maskvą, 
mane iššaukė ir paliko Helsinkyje. (Girdi — lėk
tuve nėra vietos). Omano čemodanas su 
grupe nukeliavo Maskvon. Su Finnair ir Inturisto 
atstovais pradėjome aiškintis, kodėl mane išjungė 
iš grupės. Jie pokalbius vedė rusiškai, o aš angliš
kai, bet kadangi moku rusų kalbą, tai po 2-jų va
landų ginčų, aiškiai supratau, kad gerb. „inturis- 
tai“ čia padarė kažkokį, kaip vėliau patyriau, ne 
pirmutinį apsiskaičiavimą.

Finnair atstovas manęs atsiprašė už šį nesusi
pratimą ir pasirūpino viešbučiu ir maistu. Vakare 
atsiradau mano jau seniau lankytame Helsinkyje 
ir susisiekiau su pažįstama suomių šeima.

Tokia kelionės pradžia vis dėl to man sukėlė 
tam tikrų įtarimų juo labiau, jog tai kelionei ruo
šiausi ir vis vizų negaudavau apie 4 metus. Bet, 
kitą dieną 5 vai. vakaro suomių lėktuvas nusileido 
Maskvoje. Suomių lėktuvo patarnautojos su šyps
niu ir linkėjimais palydėjo mus iš lėktuvo, tačiau 
apačioje laiptų mus pasitiko šalti pasienio poli
cininkų žvilgsniai, kiekvieną apžiūrėdami nuo 
galvos iki kojų.

Šis policininkų pasitikimas ir palydėjimas iki 
autobuso (Maskvos aerodromas išlipimo rampų 
neturi) buvo aiškus priminimas ir įspėjimas — ži
nokite, kur atvažiavote. Atvykus į aerodromo pa
statą pirmoje eilėje turėjome pereiti pasų kontro
lę, kur vėl toks pats su raudonais antpečiais ir ke
pure policininkas tikrino pasus ir vizas, mažiau
siai 5 kartus į veidą pažiūrėdamas ir kažkokius 
popierius vartydamas.

Po to, sekė muitinės kontrolė, kuri nebuvo 
griežta, bet aš čia ir užkliuvau, nes reikėjo surasti 
čemodaną.

Čemodano ir kambario ieškojimas
Čemodano ieškojimas užsitęsė iki 11 valandos 

nakties, t.y. šešias valandas. Vienas siuntė pas ki-

KELIONĖ INTURISTO GLOBOJE — I

TEN, KUR NESIMATO ŠYPSNIO IR NĖRA ŠEIMININKO

tą, o tas kitas pas trečią, kol pagaliau pastatė 
klausimą — kaip aš čia iš viso atsiradau? Vienas 
truputį mokėjo anglų kalbą, o kitas ne, gi aš už
pykęs iš viso nekalbėjau rusiškai. Aiškiai supra
tau, jog jiems nerūpėjo surasti mano čemodaną — 
jie norėjo tik kaip nors manim atsikratyti, vis 
siųsdami pas kitą.

Pagaliau aš jiems pradėjau statyti griežtes
nius reikalavimus, pabrėždamas Inturisto biuro 
netvarkingumą. Tik tada vienas apsnūdęs parei
gūnas rusiškai sumurmėjo kitam:

— Iš kur tas smarkuolis čia atsirado ir ko jis 
jaudinasi dėl to čemodano. Aną dieną trys čemo
danai dingo ir tai tos moterėlės netriukšmavo.

Įdomiausia, jog to apsnūdusio pareigūno 
pašonėje buvo mažas kambariukas, kur pagaliau 
ir atrado mano čemodaną.

Toliau vyko kambario ieškojimas Maskvos 
viešbučiuose, užtrukęs apie porą valandų. Kaž
kodėl Inturisto atstovas, gan jaunas vyras, pasi
darė mandagesnis ir kas 10 minučių ateidavo ma
ne nuraminti, jog kambarį suras. Nueidavau ir aš 
į jo įstaigą pasikalbėti. Mane itin stebino jų rašti
nės netvarka—jis dažnai ištraukdavo lėktuvų 
tvarkaraščius, turistų sąrašus ir kitokius popie
rius — visi paišeliu surašyti, išbraukinėti, nei vie
no spausdinto raštelio. Užtat ir nenuostabu, jog 
jis pradėjo net abejoti dėl mano atsiradimo Mask
voje.

Kol vyko viešbučio ieškojimas, apžiūrėjau 
aerodromo pastatus, kurie, pagal Maskvos maš
tabą, nedideli, nelabai švarūs ir turi vieną resto
raną pastato gale, kur gali gauti sviestainių ir, ži
noma, degtinės bei alaus. Išėjęs į lauką, pamačiau 
keletą automobilių su užrašais ant šono — taxi.

Sutikau keletą vokiečių turistų šeimų iš Ha
noverio, išsikalbėjome apie savo bėdas. Dvi šei
mos laukia kambario paskyrimo jau nuo 12 vai. 
dienos, taigi, jų akimis, aš neturėčiau pagrindo 
nerimauti.

Vienas man pasakė:
— Jei pas mus, Vokietijoje, taip netvarkin

gai būtų tvarkomas turizmas — oro linijos ir tu
rizmo biurai per vieną dieną subankrutuotų.

Pagaliau Inturisto atstovas man pranešė, jog 
surado kambarį ir iš anksto pareikalavo sumokėti 
35 dolerius. Davė kažkokiam tipeliui raščiuką ir 
liepė nuvežti į viešbutį. Kai išėjom prie automo
bilio, pamačiau, kad nėra jokio „taxi“ užrašo. 
Bandžiau kalbinti savo vežiką, bet jis neatsakinėjo.

Tada mano mintys grįžo į keistą kelionės pra
džią ir nenoromis pradėjau abejoti ir savęs klaus
ti— iš kur aš žinau, jog mane, iš tikrųjų, tas ne
kalbus tipelis veža į viešbutį?

Po 40 minučių vis dėl to pasiekėm Maskvą 
ir privažiavom prie viešbučio „Metropol“, visai 
netoli Kremliaus. Viešbutis senas, atrodo, likęs iš 
caro laikų pastatas, ir kambarys taip pat menkas. 
Jaučiausi gerokai išvargęs ir norėjau tuojau atsi
gulti, bet nuotykiai toliau mane persekiojo. 
Tualete vanduo visą laiką bėgo ir triukšmą kėlė. 
Bandžiau visaip sustabdyti, pataisyti, bet niekas 
negelbėjo. Ant vienos sienos pamačiau keletą bla
kių. Miegojau labai blogai.

9val. iš ryto nuėjau į patarnavimų įstaigą, 
kuri buvo tame pačiame viešbutyje, rezervuoti 
vietą skridimui į Vilnių. Gerokai pasivėlavusios, 
atėjo trys gražiai apsirengusios rusaitės ir pradė
jo tarpusavy kalbėtis ir tik po kokio pusvalan
džio pašaukė mane. Nežiūrint prašymų ir reikala
vimų, gavau vietą tik paskutiniame į Vilnių skren
dančiame lėktuve t.y. 8 v a 1 a n d ą vakaro.

Tokiu budu, vėl likau visai dienai Maskvoje 
ir turėjau progos pamatyti ją kiek iš arčiau.

SU „POLAROID“ MASKVOS IR LENINGRADO 
GATVĖSE

Paėmęs SX 70 Polaroid išėjau į gatvę. Kur 
tik bandydavau daryti nuotrauką, tuoj aplink ma
ne susirinkdavo krūva žioplių, visaip stebėdamie
si, jog čia pat pamato pagaminamą nuotrauką. 
Vieną kartą net policininkas prisistatė, matyt, įtar
damas gal aš bandau kiršinti proletariatą kapita
listinėmis idėjomis. „Išsipirkau“ tik padarydamas 
to policininko nuotrauką.

Aplankiau Kremlių, revoliucijos muziejų, Bol- 
šoi teatrą ir keletą krautuvių. Lenino mauzolie
jus tuo laiku buvo remontuojamas ir Raudonoji 
aikštė uždaryta. Nuduodamas, jog nieko nežinau, 
bandžiau prisiartinti prie mauzoliejaus ir pamaty
ti netoliese esantį Stalino kapą, bet pasivijęs ka
reivis grąžino mane atgal.

Kitoje Kremliaus pusėje yra Nežinomojo ka
reivio paminklas, kur matėsi gėlių ir vainikų. Ir 
tą dieną ateidavo naujai apsivedusios poros ir 
padėdavo gėlių. Man paaiškino, jog tokia jau tra
dicija — po civilinės metrikacijos visi važiuoja prie 
Nežinomojo kareivio paminklo. Bevaikščiodamas, 
pamačiau ateinančią į mano pusę jaunavedžių po
rą su giminėmis. Sugalvojau jiems padaryti siur
prizą. Padariau nuotrauką ir, kai jie priartėjo, — 
pasveikinau su nuotrauka. Nustebimas buvo vi
suotinas, ir jie mane visi užpuolė, kad būtinai ei
čiau į jų vestuvių puotą. Vos ne vos išsiaiškinau, 
jog vakare turiu išvažiuoti.

Jaunavedžiai Maskvoje

Buvo šeštadienis, o tai dabar, Sov. Rusijoj 
nėra darbo diena. Maskvos gatvėmis pėsčiųjų 
judėjimas labai didelis, negali praeiti. Visi skuba 
su krepšiukais į krautuves, gal ką gaus nusipirkti. 
Krautuvėse ilgų eilių nemačiau, bet jos visos pir
kėjų apgultos, kaip Amerikoje prieš Kalėdas.

Aplamai, Maskvos miestas sudaro tamsų vaiz
dą: keli išsikišę moderniški pastatai, o tarp jų 
seni, dar nuo caro laikų, namai. Automobilių ju
dėjimas nedidelis, bet miesto centre judėjimą tvar
ko policininkai, ir kaip visur už eismo taisyklių ne
silaikymą rašo pabaudas.

Kai pradedi lyginti Maskvą su Leningradu — 
matai skirtumą. Leningrado miestas yra gražes
nis, su senais, ištaigingais ir architektūriniu po
žiūriu įdomiais pastatais, bažnyčiomis, parkais, 
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