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ŽODIS PASAULIO TEATRINEI VISUOMENEI

Aš—jūsų kolega, lietuvių režisierius. Esu 
pašalintas iš teatro už tai, kad viešai išreiškiau savo 
meninius įsitikinimus, nesutampančius su socrea- 
lizmo estetika ir atsisakiau eiti į kompromisus su sa
vo sąžine.

Menininkas neturi pasirinkimo teisės — to
kia yra rūsti ir neperžengiama tarybinio gyvenimo 
realybė. Arba jis kuria taip, kaip reikalauja oficiali 
doktrina, arba išmetamas už borto.

Kodėl aš pasipriešinau, kai kiti ir toliau dirba 
savo darbą? Norėdamas tarnauti savo mažos tau
tos kultūrai, menininkas yra despotiškai privers
tas prisitaikyti prie esamų sąlygų. Penketą metų 
aš vadovavau seniausiam Lietuvoje Kauno dramos 
teatrui, aštuonetą metų stačiau įvairaus žanro 
spektaklius. Ir beveik pusės gyvenimo man prirei
kė tam, kad apčiuopčiau tarp standartų ir šablo
nų merdinčią teatro paslaptį, pažadinčiau scenos 
meno gyvybę ir nors iš dalies išreikščiau tai, kas pul
suoja konkrečioj erdvėj ir laike. Spektaklį aš suvo
kiau, kaip pilnai įkūnytą sceninę viziją, kaip daugia
reikšmę metaforą, kaip universalų žmogaus kan
čios modelį, kuriam suteikta tobula ir unikali teatri
nė forma. Mane kankino noras sugrąžinti mūsų tea
trui prarastą dvasingumą, spektaklio kaip ritualo 
pajautimą. Bet kuo stipriau manyje brendo mano 
meninis tikėjimas, tuo sunkiau darėsi mano kūri
niams išvysti dienos šviesą. Kuo toliau siekiau spek
taklio visumos, tobulumo, tuo sunkiau man buvo 
daryti kompromisus ir žaloti savo kūrinius pagal 
vis griežtėjančius oficiozo reikalavimus. Tai galu
tinai užaštrino konfliktą, kuris, matyt, buvo neiš
vengiamas. Valdžia atsisakė toleruoti maksimalis
tinius tarybinėm sąlygom mano kūrybinius sieki
mus.

Individo nesugebėjimas prisitaikyti prie esa
mų aplinkybių pasmerkia jį pražūčiai. Tai gamtos 
dėsnis, patvirtintas floros ir faunos pasaulyje. Žmo
gui yra sunkiau. Menininkai, kuriems pavyko nors 
šimtąją dalim išreikšti save, jaučiasi įvykdę savo, 
kaip kūrėjų misiją ir tuo pasitarnavę savo mažos, 
nykstančios lietuvių tautos kultūrai. Dėl teisės kur
ti jie kartais yra pasirįžę bendradarbiauti su pačiu 
velniu. Jie yra įsitikinę, kad jeigu nėra duonos, rei
kia tautos sielą sotinti nors pelais ir tuo palaikyti jos 
merdinčią gyvybę. Bet nuolatiniai surogatai, dalinė 
tiesa, pasakyta puse lūpų, palaipsniui virsta melu, 
deformuoja pačią menininko prigimtį ir gimdo 
pseudokultūrą. Artėja riba, už kurios laukia savęs 
išsižadėjimas. Sąžinės krachas. Dvasinė mirtis. Aš 
priėjau tą ribą ir pajutau, kad tolimesnis pseudo- 
kultūros kūrimas man neteko prasmės. Suluošin
tų, iškupiuruotų spektaklių „gaminimas“ tik prisi
dėtų prie visuomenės tvirkinimo. Susidarė situa
cija, kurioje nėra optimalaus sprendimo: arba be
sąlygiškai paklusti sovietinio oficiozo reikalavi
mams ir palaipsniui degraduotis, arba nutilti. Aš 
pasirinkau tylėjimą, tolygų lėtai menininko mir
čiai.

Treti metai gyvenu be teatro. Verčiausi atsi
tiktiniais uždarbiais. Gyvenu nuolatinės grėsmės 
ir pavojaus akivaizdoj.

---- - Bet mano neįgivendinti sumanymai, mano 
teatralinės vizijos beldžiasi į mano sąmonę ir reika- 

1 lauja laisvo kūrybinio akto. Mane smaugia pilnai 
I nerealizuotas mano pašaukimas.

Todėl aš ryžausi, už teisę laisvai kurti, sumokė
ti aukščiausia kaina — tėvynės praradimu. Var-

TIKSLAI IR PRIEMONĖS

dan kūrybos laisvės — palikti savo gimtąją žemę, 
kuri maitino mano širdį ir protą, skatino mane kū
rybai.

Aš paprašiau teisės išvykti gyventi svetur ir 
po septynerių mėnesių kankinančio laukimo da
bar pagaliau žinau oficialių instancijų sprendimą: 
„Jūsų su šeima išvykimas laikomas netikslingu ir 
jokios apeliacijos šio sprendimo nepakeis“.

Vadinasi, yra tikslinga menininko spekuliaci
ja savo sąžine ir besąlygiškas tarnavimas totalita
riniam režimui.

Vadinasi, yra netikslinga bet koks nepaklus
numo ar savo valios pareiškimas. Ir tokiu atveju, —

Vadinasi, yra tikslingas menininko nutildy
mas arba jo supūdymas kalėjime, psichiatrinėj, etc.

Todėl aš kreipiuosi į savo kolegas, kad mano 
balsas būtų išgirstas, kol man galutinai neužčiau
pė burnos.

Jonas Jurašas, 
Vilnius, 1974 m. gruodžio mėn.

P.S.
Šis atviras laiškas nespėjo pasiekti Vakarų.
Staiga, po dešimties dienų, dėl man nežino

mų priežąsčių, šis beapeliacinis sprendimas buvo 
pakeistas ir man su šeima buvo liepta skubiai palik
ti Lietuvą.

„Visažinantieji“ ir „visamatantieji“, ilgai per
sekioję kiekvieną mano su žmona žingsnį, matyt, 
nusprendė, kad geriau būsią mus įrašyti į „laisva
noriškų“ tremtinių sąrašą ir išrauti dar vieną pikt
žolę iš sveiko, gerai išlyginto socrealizmo dirvože
mio, negu leisti pasauliui naujai išgirsti apie dar vie
ną atvejį, liudijantį Lietuvos okupaciją ir žmogaus 
teisių ignoravimą. Nes svarbiausias sovietinių oku
pantų tikslas yra įtikinti laisvąjį pasaulį, kad paverg
tosios tautos beteisėje „Tylos zonoje“ pasuko

(tęsinys 3 psl)

KAM TARNAUJA NETEISYBĖ?

turinyje
SU KAUKE ANT KAUKĖS

Prieš devynis metus, Spalio revoliucijos penkias
dešimtmečio proga Komjaunimo tiesoje išspaus
dintą straipsnį aiškina dabar išeivijoje gyvenąs jo 
autorius. Tai leidžia mums bent iš dalies pajusti 
tą dvasinę atmosferą, kurioje auga jaunoji Lietu
vos karta

KAM TARNAUJA NETIESA?

Ar tikslas pateisina priemones — spaudos mo
ralės dilema

LIETUVOS KRONIKA

IŠEIVIJOS SPAUDOS APŽVALGA

Lankant katalikšką gimnaziją, kolegiją, tęsiant 
studijas katalikiškam universitete man kalė ir kalė į 
galvą ir sakė visą gyvenimą atsiminti, kad „the end 
doesn't justify the means“, atseit, kad geras tikslas 
vis dėlto nepateisina smerktinų priemonių.

Melas yra smerktina priemonė.

KIENO PLANAS?
1974 m. lapkričio mėn. Darbininko pirmam 

puslapy pasirodė pasikalbėjimas antrašte „Vel
niškas Maskvos planas“. Redakcijos prierašas pa
aiškino, kad pasikalbėjimo autorius dalyvavo tą 
vasarą Vilniuje vykusiuose lituanistikos kursuose. 
Pasikalbėjime buvo pareikšta nuomonė, kad kur
sų tikslas — perauklėti mūsų jaunimą ir to perauk
lėto jaunimo rankomis griauti išeivijos lietuvišką 
veiklą.

Pasikalbėjimas plačiai nuskambėjo ir mūsų 
visuomenės buvo priimtas, kaip pagaliau atsklei
džiąs tikrąją medalio pusę. Bet į tą pasikalbėjimą 

neužilgo atsiliepė du kursų dalyviai. Pasirašytam 
atviram laiške Darbininkui jie iškėlė virtinę netiks
lumų ir suabejojo, ar anas pasikalbėjimas galėjo būt 
parašytas kursuose dalyvavusio asmens.

Tačiau „Velniškas Maskvos planas“ ir toliau 
buvo cituojamas, juo remiantis buvo barami tie, 
kurie galvoja prikl. Lietuvoj studijuoti ir pan.

Šių metų gegužės 9 d. Darbininke tilpo pareiš
kimas, pasirašytas „visų Amerikoje gyvenančių 
kursantų“, kuriame jie tvirtina, kad, jų nuomone, 
„šis pasikalbėjimas yra surežisuotas kursuose ne
dalyvavusio asmens ir neatstovauja kursantų pa
žiūrų šių kursų atžvilgiu“.

Darbininko redakcija pareiškimą palydėjo 
keliom pastabom. Tarp kitų ir šia: „Akcija po šiuo 
pareiškimu surinkti parašus prilygsta pastangom 
iššifruoti pasikalbėjimo autorių. Jei tos pastangos 
pasisektų, būtų pasitarnauta okupantui“.

Iš šalies stebint šį visą reikalą dalykai atrodo
(tęsinys 14 psl)
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IŠEIVIJOS SPAUDOJE

SPAUDA IŠEIVIJOJE IR

IŠEIVIJA SPAUDOS VEIDRODYJE
KARŽYGIAI UŽMIRŠTAMI, ŽUDIKAI GARBI

NAMI
Draugo vedamajame (Nr. 113,1975.V.14) ra

šant apie Romo Kalantos auką ir jo susideginimą 
Kauno miesto teatro sodelyje, prisimintas ir kitas 
įvykis toje pačioje vietoje. Ten 1929 metais teroris
tų buvo nužudytas kapitonas P. Gudynas.

Minėtame straipsnyje rašoma:

1929 m. gegužės 6 d. vakare, gindamas tuo
metinį nepriklausomos Lietuvos ministerį pir
mininką Augustiną Voldemarą, nuo jį užpuolu
sių teroristų rankos, čia žuvo ministerį saugojęs 
Lietuvos aviacijos kapitonas Pranas Gudynas 
Netrukus jo žuvimo vietoje buvo įmūryta pamink
linė lenta su atitinkamu įrašu ir Vyčio Kryžiaus žen
klais. Pranas Gudynas buvo paskelbtas lietuvių 
tautos didvyriu.

Tačiau okupantams ši lenta nepatiko ir ji bu
vo sunaikinta. O didvyrio Prano Gudyno vardą 
mes patys išeivijoje lyg ir ignoruojame. Apie jį net 
sukakčių progomis labai retai teprisimename. 
Gudyno vietoje dažnai pagerbiame vieną iš trijų 
gyvų likusių, žudiką, kuris ne tik visai laisvai Ame
rikoje gyvena, bet ir mūsų išeivijai skambius patri
otiškus pamokslus sako ar savo raštais bei veiks
mais visuomenę skaldo, paralelines organizaci
jas steigia, ir daro viską, kad lietuviškoji išeivija ga
limai greičiau savo dienas baigtų. Taigi, reikia pas
tebėti, kad laikai keičia žudikų sąvokas ir ne karžy- 
gis, o teroristas yra ne retai dargi kai kurių velionio 
prof. Voldemaro bei Prano Gudyno buvusių ger
bėjų gerbiamas.

Kaip žinia, kapitonas P. Gudynas buvo asme
ninis tuometinio ministerio pirmininko prof. A. Vol
demaro adjutantas. Jiems einant į teatrą, iš pasalų 
jie buvo užpulti teroristų. Kap. P. Gudynas, saugo
damas ministerį pirmininką, žuvo nuo teroristų 
kulkos.

O tie teroristai buvo trys: A. Bulota, M. Gude
lis ir A. Vosylius. Pastarasis bebėgant buvo polici
jos sužeistas ir netrukus mirė. Gi pirmieji du, pabėgę 
iš Lietuvos, vėliau kovojo Ispanijoje. Šiuo metu Bu
lota priklauso Sov. Komunistų partijai ir gyvena 
Lietuvoje. Gudelis gyvena JAV ir redaguoja Nau
jienas.

Iš tikrųjų, ar ne per ilgai mes toleruojame tokius 
asmenis, kurie, prisidengę patriotizmo skraistėmis, 
savo destruktyvine veikla drumsčia išeivijos gyve
nimą. Ir, gal būt, su pagrindu galima būtų jų paklaus
ti, kokiems dievams jie dabar tarnauja?

Keisčiausia šios tragedijos pusė yra toji, kad tie, 
kurie tariasi esą A. Voldemaro pasekėjai ir drąsūs 
žodiniai patriotai, šiandien ranka rankon bičiuliuo- 
jasi su vienu tų pasikėsintojų prieš A. Voldemaro 
gyvybę.

Keista ir įtartina ekstremistų santarvė...

VISUOMENĖ REIKALAUJA FAKTŲ
Iki šiol visuomenė dar nežino tikrų faktų, dėl ko 

iširo veiksnių konferencija, kuri buvo Vliko sušauk
ta aptarti bendrus veiklos planus ryšium su artėjan
čia Europos Saugumo Konferencija. Tiesa, Elta 
šiek tiek atskleidė tos nepasisekusios konferencijos 
eigą, bet ir tai nutylėdama tikras nepasisekimo 
priežastis. Atskalūnų bendruomeninkų organas 
Naujienos, kaip paprastai, iškreipydamos faktus, 
apkaltino PLB atstovų laikyseną. ALTa — tikrasis 
tos nepasisekusios konferencijos kaltininkas — tyli.

Užtat nenuostabu, jei visuomenė yra suklaidin
ta, jei sklinda įvairūs gandai ir nepagrįsti vieni kitų 
apkaltinimai.

Šia prasme verta ypatingą dėmesį atkreipti į 
vieną skaitytojų laišką, kuris buvo paskelbtas Drau
ge (Nr. 10U975.IV.30).

Ten rašoma:
Veiksnių konferencija įvyko balandžio 12 -13 

Chicagoje. Lietuvių visuomenė yra sujaudinta 
pavojų dėl galimo Lietuvos okupacijos pripaži
nimo ir dėl pačių veiksnių tarpusavio nesusiprati
mų, kurie, užuot nykę, tam tikros grupės žmonių 
įvairiais šmeižtais ir lietuvio sąžinei garbės neda
rančiais veiksmais žūt būt suskaldyti Lietuvių Ben
druomenę, vis labiau plečiami.

Jei veiksniai šioje konferencijoje užuot sutarę 
dar labiau suskilo, tai visuomenė turėtų teisę žino
ti, kuris veiksnys, kuriais sumetimais ir kokiomis 
priemonėmis tai galėjo pasiekti. Ar lietuviškos są
žinės neturinti Chicagos grupė pasidarė jau tokia 
pajėgi, kad galėtų diktuoti savo sąlygas net ir Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo komitetui, Amerikos Lietu
vių tarybai ir Pasaulio bei JAV ir Kanados Lietuvių 
bendruomenėms? Lietuvių visuomenė turi parei
gą ne tik aukoti, bet ir žinoti, kuriam šitų veiksnių 
pasidarė ne Lietuvos laisvinimo ir ne lietuvių su
gyvenimo reikalai, bet noras bet kuriomis priemo
nėmis suskaldyti JAV Lietuvių Bendruomenę.

Turėdama faktus, visuomenė pati sugebės 
pasidaryti reikalingas išvadas. O tokių faktų eilinis 
lietuvis ir nori iš veiksnių išgirsti.

Kazys Jankūnas

Šio laiško autorius su pagrindu reikalauja iš 
veiksnių paaiškinimo. Iš tikrųjų, gal būt, šis kreipi
masis turėtų būti nukreiptas ne tiek į veiksnius, kiek 
į spaudą, kurios pagrindinis tikslas yra informuoti 
visuomenę apie įvykius ir faktus. Deja, šį kartąjį savo 
uždavinio neatliko. Nesuprasdama objektyvios in
formacijos esmės ir būdama konfesinių ir kitokių po
litinių grupelių garsiakalbiu — ji neišdrįso pasa
kyti tiesos ir paskelbti faktų, kodėl ši konferencija 
iširo?

Gi VI. Būtėnas, aprašydamas tuos įvykius Dir
voje (Nr. 32, 1975.IV.23), šitaip užbaigia:

Bet, mano nuomone, tų nesusitarimų detalių 
spaudoje neapsimoka skelbti. Mes su džiaugsmu 
rašysime kai viršūnėse atsiras bendra kalba ir ben
dras susitarimas. To vis laukiame.
VI. Būtėnas be abejo gali turėti savo nuomonę. 

Mums tačiau atrodo, kad atsakingas žurnalizmas 
nepripažįsta nutylėjimų ir faktų nuslėpimo nuo vi
suomenės. Tik dėl visokių šitokių nutylėjimų, taria
mų nepatogumų teisingai ir objektyviai aprašyti 
įvykius mūsų visuomenė ir yra nuolat maitinama 
gandais, pagražintais aprašymais, šmeižtais ir kito
kia neatsakinga rašliava.

TEGYVUOJA SAVIKOVA
Tokiu pavadinimu Tėviškės Žiburiai (Nr. 18, 

1975.V.1) atspausdino vedamąjį, kur dėl nepavy
kusios veiksnių konferencijos taip rašoma:

Kaip iš Eltos aprašymo matyti ir toje konferen
cijoje dalyvavusių girdėti, ten vyravo destrukcinė 
nuotaika, gerokai pakenkusi bendriesiems kon
ferencijos uždaviniams. Ir tai ne dėlto, kad būtų 
įvykęs nuomonių susikryžiavimas dėl principinių 
dalykų. Bendruomenėje atsiradusi opozicijos 
grupė ir pasivadinusi „reorganizacine bendruo
mene“ tą konferenciją pasirinko grumtynių arena 
su savo „priešais“, ten pat dalyvaujančiais. Tai 
labai apgailėtinas dalykas. Į konferenciją suvažia
vo mūsų veikėjai aptarti dabarties lietuvių užda
vinių ryšium su artėjančia Europos saugumo kon
ferencija, kur sovietai siekia galutinio savo karo 
grobio įteisinimo, įskaitant ir Baltijos valstybes.
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Tokios rimties momentu išeiti arenon su savitar
pio ginčais ir vietoje kovos su tikruoju priešu pasta
tyti savikovą reiškia sąmoningai kenkti Lietuvos 
laisvės reikalui. Kiekvienoje visuomenėje yra pro
blemų, yra ginčų, bet jiems randami ir atitinkami 
sprendimai. Jei Bendruomenėje atsirado ginčų, 
juos reikia spręsti gera valia, racionaliai, o ne kerš
taujančiu pykčiu. Kadangi Bendruomenė tvarko
si demokratiniais pagrindais, tai lemiantį spren
dimą ypač krizių atvejais turi padaryti demokra
tiniai rinkimai ir per juos išryškėjusi daugumos va
lia. Jeigu abejonių kelia senieji rinkimai, jas gali iš
sklaidyti nauji. Tai garbingas kelias ginčam spręs
ti.

KAIP STULPAI GAMINA „ISTORIJĄ“
Bendruomenės atskalūnai per savo organą 

Naujienas visaip stengiasi pavaizduoti save didžiau
siais patriotais ir Bendruomenės gelbėtojais nuo ta
riamų parsidavėlių ir koloborantų su bolševikais. 
Tačiau toji jų demagoginė propaganda negali at
sverti visiems žinomų faktų, jog jie, o ne kas kitas, 
pradėjo Bendruomenės skaldymo darbą.

Tęsiant savo tariamų nuopelnų išskaičiavimus 
Naujienose (Nr.89,1975.IV.16) buvo paskelbtas 
pasikalbėjimas su buv. atskalūnų Marketparko LB 
apylinkės pirmininku J. Vaičiūnu, kuriame skaito
me tokį „istorinio įvykio“ aprašymą:

— Dėl stiebo lietuvių vėliavai pastatymo yra 
buvę kitoj spaudoje neigiamų atsiliepimų. Kodėl?

— Aš to dalyko ir šiandien nesuprantu. Tik 
tą norėčiau pabrėžti: lietuviai, nenorį, kad mūsų 
vėliava plevėsuotų iškilmių dienomis, yra daugiau 
ar mažiau, kaip dabar sakoma, pasimetę. Jeigu 
mes kovojame už Nepriklausomą Lietuvą, tai mū
sų pagrindas yra išlaikyti tos Nepriklausomybės 
ženklų tęstinumą. Tą parodė ir Simas Kudirka, sa
vo rankomis iškėlęs mūsų trispalvę.

— Kiti vadina tą stulpo pastatymą istoriniui 
įvykiu. Ar Jūs manote, kad tai tikrai istorinis?

Iš mūsų pačių draugų buvo pasirodęs rašinys, 
kad tas įvykis nėra istorinis. O man atrodo, kad jis 
toks yra, nes mes esame pirmieji, pastatę prie pa
rapijos stiebą lietuviškai vėliavai.

Istorinis šis įvykis nebent ta prasme, kad tur būt 
pirmą kartą mūsų istorijoj stiebas pavadintas isto
riniu įvykiu...

Tušti puodai garsiai tarška...

„SANDARA“ SUGRIOVĖ KAUNO ELEKTROS 
STOTĮ

Senų išeivių laikraštis Sandara yra tur būt vie
nintelis iš išeivijos laikraščių, nepasikeitęs nei turi
niu, nei forma nuo pirmųjų savo numerių. Įsikūręs 
seniausioje lietuvių kolonijoje Čikagoje, šis laikraš
tis ištikimai tarnauja negausiai savo skaitytojų au-
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ditorijai ir jų skoniui, kuris, deja, liko nepasikeitęs 
nuo tų laikų, kai į šį kraštą važiavo pirmieji ateiviai. 
Užgrūdinti kieto gyvenimo jie nepasidavė jokiai 
pašalinei įtakai, o taip pat ir betkokiai pažangai.

Tokiu pasiliko ir jų laikraštis Sandara, kurio re
dagavimas, stilius, kalba, informacijų netikslumas 
bei jame spausdinamos šeimyninės pasakėlės jį pa
daro savotišku išeivijos spaudos fenomenu.

Be kitokių žinių, žinelių, Sandara kartais pa
bando komentuoti politinius įvykius ir tarybinės 
Lietuvos gyvenimą. Š. m. gegužės 2 d. Sandara (Nr. 
14) pirmame puslapy paskelbė žinią apie seniai 
pastatytą ir visiems žinomą elektros stotį prie vad. 
Kauno jūros, kuri aprūpina plačias apylinkes elek
tros energija. Tik Sandaros redaktoriai sugalvojo 
tą stotį sugriauti ir paskelbė štai kokią žinią (cituoja
me ją su visomis klaidomis):

PROJEKTAS ĮRENGTI ELEKTROS STOTĮ 
PRIE NEMUNO ARTI KAUNO NEIŠDEGĖ 
Buvo užplukdę didelius plotus derlingos žemės 

Užgrobę Lietuvą Sovietai pasigyrė, kad jie 
įrengs prie Nemuno naujausią technikos stebuklą 
— didelę elektros stotį,tkuri aprūpins elektra pla
čiausias apylinkes.

Pradėdami tą projektą jie užplūdę Nemuno 
vandeniu didelius derlingus potus žemės, pava
dindami juos Kauno Jūra. Praslinko keli metai, bet 
projektas pasiliko ant popierio.

Po 15 metų komunistų laikraštis Tiesa prisi
pažino, kad elektros stotis dar nepradėta statyti, 
o Kauno mariose užvaisinta žuvų, kurias dabar 
valdiški žvejai meškerioja.

Aplinkiniai žmonės juokiasi, kad .stebuk
linga Sovietų technika* pavertė elektrą į žuveles...

Deja, aplinkiniai žmonės kartu su tarybiniais 
propagandistais juoksis ne iš žuvelių, bet iš Sanda
ros redaktorių sukurtų pasakų...

Žmonėms, kurie tik šitaip besugeba „infor
muoti“ savo skaitytojus, reikėtų pagalvoti, ar ne 
laikas poilsio. Nes šitokia rašliava daro gėdą ne tik 
jos autoriams, bet ir visai išeivijai.

KANADIEČIAI PRAŠOSI Į VLIKĄ
Tėviškės Žiburiai (Nr.l6,1975.IV.17), rašyda

mi apie Kanados lietuvių aukas Tautos Fondui, pa
žymi, kad jos žymiai prašoka Amerikos lietuvių au
kas. Jų Tautos Fondas visas lėšas skiria VLIKui ir 
pav., 1974 m. jie įteikė VLIKui 18,000,00 dolerių, 
o ALTa tik 10.000,00 dolerių.

Remiantis tais piniginės statistikos duomeni
mis, straipsnyje siūloma, kad Kanados lietuviai tu
rėtų pilnateisį balsą VLIKo suvažiavimuose.

Ten rašoma:
Šia proga tektų pasakyti JAV lietuviams, kad 

jie perdaug vaikosi visokių „Watergate“ veiksmų 
ir labai silpnina Lietuvių Bendruomenę. Kanado
je yra apie 25.000 lietuvių. Jie 1974 m. Tautos Fon
dui įteikė 18.000, arba po 72ct. nuo kiekvieno 
lietuvio. JAV - se yra milijonas lietuvių, o jie TF 
įteikė, berods, 10.000 arba po vieną centą nuo 
kiekvieno JAV lietuvio. Nevisi yra tautiškai susi
pratę lietuviai Kanadoje, nevisi susipratę ir JAV- 
se. Maža dalis lietuvių duoda nuoširdžią auką tau
tos reikalams. Betgi Kanados lietuviai pralenkia 
JAV lietuvius, manau, dėlto, kad Kanadoje yra 
viena Lietuvių Bendruomenė, o JAV — dvi: LB 
ir ALTa.

Kanados lietuviai jaučia skriaudą iš VLI
Ko pusės. Kaip matėme, Kanados lietuviai lėšo
mis labai remia VLIKą, o jo suvažiavime nė vienas 
Kanados lietuvis negali dalyvauti pilnomis teisė
mis. Tiesa, VLIKas sudarytas partiniu pagrindu. 
Bet yra VLIKe partijų, kurios iš viso teturi keletą 
narių ir neduoda jokios ekonominės paramos. O 
Kanados lietuviai ir su didele ekonomine parama

VLIKo suvažiavimuose pilnomis teisėmis daly
vauti negali. Sakoma, kad už pinigus teisių nusi
pirkti negalima, bet ir be pinigų ši institucija nega
li veikti. Gal tuo reikalu VLIK galėtų pasisakyt. JJ.

RADIJO VALANDĖLĖS OKUPACIJA
Visokie barniai, intrygos, nesusipratimai, 

šmeižtai, kova dėl organizacijų vadovavimo ir ki
tokie keisti emigracinio gyvenimo reiškiniai yra 
dažnas lietuviškų kolonijų gyvenimo požymis.

Toks susmulkėjimas ir nesantaika tačiau be
veik niekad nėra vadinami tikrais vardais, o drama
tiškai vaizduojami kaip kova dėl principų, tėvynės 
laisvės, garbės ir 1.1.

Toks charakteringas asmeninių sąskaitų suve
dinėjimo pavyzdėlis neseniai įvyko Los Angeles 
lietuvių kolonijoj, kur esamos radijo valandėlės 
įsteigėja ir vyriausia redaktorė p. S. Pautienienė ir 
programos sudarytojas P. Jasiukonis buvo visuoti
no susirinkimo pašalinti iš valdybos. Anot p. S. Pau- 
tienienės atviro laiško, paskelbto laikraštyje Lietu
viai Amerikos vakaruose (Nr. 2- 3,1975) ginčas iš
kilo dėl 10 dolerių, nes vienam programos sudary
tojui buvo mokama 10 dolerių, o kitam — 20 dol.

Toliau tame laiške šitaip pavaizduota drama
tiška susirinkimo eiga:

Teis. S. Paltus sugebėjo išlaviruoti taip, kad 
visi pranešimai vyktų darbotvarkėj numatyta 
eiga, išskyrus vyr. redaktorės. Jos pranešimas nu
keltas į pabaigą, po valdybos rinkimų. Ir kaip tik 
tuo susirinkimas buvo suklaidintas, vėliau, kai Vyt. Gedrimas

ŽODIS TEATRINEI
VISUOMENEI

(atkelta iš 1 psl.)

nelaisvės keliu laisvanoriškai, kad jos laimingai 
gyvena „darnioje tarybinių tautų šeimoje“, kur 
„klesti“ materialinė ir dvasinė kultūra.

1974 m. gruodžio 29 d. mes su šeima atsidūrė
me Vakaruose.

Aš atvykau, neturėdamas iliuzijų, kad mano 
menas svetur kam nors būtų reikalingesnis, nei sa
viesiems žmonėms. Pats išvykimo faktas dar nėra 
problemos sprendimas.

Mano šventa pareiga nelaisvėje paliktai tau
tai yra realizuoti bent dalį tų kūrybinių užmanymų, 
kurių negalėjau įkūnyti sovietinėje Lietuvoje.

„šaukštai po pietų“, suvokęs, kuo čia viskas kve
pia. Ir išdininko J. Mitkaus pranešimas, ir ypač rev. 
kom. pirm. K. Prišmanto, kuriam gerą šiukšlių 
krepšį mano adresu paruošė pats J. Mitkus, turėjo 
pagrindinį tikslą: mane ir P. Jasiukonį sukompro
mituoti, kad į naują valdybą nebūtume išrinkti. 
Dideliam visų nustebimui, šis iš anksto planuotas 
žygis pavyko, bet visi labai nemaloniai pasijuto. 
Už penkis dolerius (kurie buvo renkami kaip na
rio mokestis prieš susirinkimą) žmonės turėjo pro
gos stebėti savotišką radijo valandėlės okupaciją. 
Žinant losangeliečių lietuvių politinį aktyvu

mą ir visokių rezoliucinių k - tų garsiai išrekla
muotą veiklą, nereikia stebėtis, jog ir šis 10 dolerių 
ginčas buvo pavadintas radijo valandėlės okupa
cija...

MELO TRUMPOS KOJOS
Naujienų Nr. 83 (1975.IV.9.) šitaip rašoma:

Į visuotiną vyskupų Suvažiavimą Romon 
vykti iš okupuotos Lietuvos leido okupantas ir vys
kupijų valdytojams. Šie ten nuvykę bandė gauti 
pas popiežių privačią audienciją. Bet popiežius 
jų nepriėmė.
Nuotraukoje matome Lietuvos ir Latvijos 

vyskupijų valdytojus audiencijoje pas popiežių 
1967 metais. O Naujienos savo skaitytojams aiškina, 
kad „popiežius jų nepriėmė“. Komentarai tur būt 
nereikalingi...

Rytų Europa, — tame tarpe ir Lietuva, — 
turi daug kūrybinės potencijos, kuri galėtų pratur
tinti Vakarus, įleisti šviežio kraujo ir patvirtinti tik
rąsias vertybes, kurios yra aktualios pavergtiesiems 
žmonėms, ir galėtų suteikti naujų kūrybinių impul
sų Vakarų menui.

Lietuvių tauta turi senas istorines ir kultūrines 
tradicijas. Savo kūryba aš norėčiau priminti apie 
mano tautos sunkią dvasinę patirtį ir jos savitą me
ną.

Jeigu mano tautai, vardan egzistencijos išlai
kymo, lemta prisitaikyti ir palaipsniui tirpti totali
tarinės sistemos sūriame okeane, tegul nors tie, ku
rie pasiekė laisvą krantą, padeda išlaikyti lietuvių 
dvasinį pasipriešinimą ir sukuria tai, kas yra kasdien 
marinama sovietinio režimo.

Jonas Jurašas, 
Miunchenas, 1975 m. kovo mėn.

1975 m. birželio mėn. 3
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Greitai penkiasdešimtmetis. Spalio jubilie
jus! Laikas veržlus ir labai žmogiškas... Ir štai Spa
lis kaip nepajudinama uola! Jaunas, žilas, žaizdo
tas, tačiau žengiantis pirmyn. Tik pirmyn!

Jubiliejus ne miesčioniškam liaupsinimui, o 
apmąstymams, pamokoms. Štai ir aš, Spali, pasako
ju apie save tau, kaip tikram draugui.

Man — 26 - eri. Ketvirti metai dirbu šaltkal
viu skaičiavimo mašinų gamykloje. Sudėtingas, o 
kartais ir skausmingas buvo mano —1954 metų 
komjaunuolio — kelias. Žinoma, retai kieno gyve
nimas būna lygus, palaipsniui kylantis aukštyn, be 
sutrikimų ir kritimų, tačiau taip kristi, taip šiauštis 
prieš visus ir viską, kaip man, mažai kam tenka.

(Niekad nesišiaušiau prieš visus ir viską. 
Visada turėjau draugų ir net pritarėjų savo lai
kysenai. Mačiau, kas gera ir kas bloga. Gero ne
juodinau, blogo neliaupsinau. O rašiau prie
šingai, nes reikėjo rodytis, kad esu „atviras“)

Pri
simenu, viename „Sigmos“ klubo vakarų daugelis 
ginčijosi su profesoriumi K. Daukšu, kuris aistringai 
gynė pažiūrą, jog nusižudo arba psichiškai nenor
malūs žmonės, arba atsidūrę psichinio šoko būseno
je. Aš buvau profesoriaus priešininku. Ir ne tik pro
tu, — visa savo esybe.

Kodėl? Mano dienoraštyje yra vienas įrašas, 
kuris daug ką paaiškins. Šios eilutės parašytos 1964 
metų pradžioje, kai aš ėmiau apčiuopti kelius į tie
są. Štai jos:

„Neseniai ėmiau suprasti savižudybės tikslin
gumą... Tiesa, ir dabar savižudybė man atrodo silp
numas... Tačiau anksčiau aš nejaučiau tikslingumo, 
dėl kurio atsiranda silpnumas. Anksčiau aš negalė
jau įsivaizduoti, kad žmogus protu gali ateiti iki sa
vižudybės, kaip fakto, kad tolesnis jo gyvenimas 
visuomenėje tolygus kankinančiai mirtinai sužeis
to žmogaus agonijai...“.

Bet tai jokiu būdu nereiškia, kad aš gyvenau 
kažkokį ypatingą gyvenimą. Ne! Tiesiog visus kon
fliktus aš stengdavausi užbaigti, kartais prieida
vau net iki absurdo, bet būtinai užbaigdavau.

(Taip, stengiavaus klausimus aiškintis 
iki galo. Bet pasisakymas, kad tose pastangose 
„kartais prieidavau net iki absurdo“, yra tyčia 
pridėta netiesa, vis tuo pačiu tikslu: žiūrėkit, 
koks aš atviras, kaip apie save kalbu!).

Kokie gi tai buvo konfliktai? Aš vėl mėginu su
prasti, tai aiškiai jausdamas, kad kiekviena nauja 
pergyvento analizė, pagilinta betarpiškos pažin
ties su gyvenimu, padeda mano protui teisingiau 
įvertinti įvykius ir reiškinius. Ir tokie naivūs, vaikiš
ki kartais atrodo kažkada nepaprastai svarbūs, 
revoliucingi mano pergyvenimai.

(Kaip apibūdinti savo antitotalistinį nu
siteikimą, jo nepaniekinant? Vienintelė išeitis
— priskirti neva kaltes ar klaidas jaunystei ir 
tuo jas kaip ir pasmerkti, tuo pačiu metu tikintis,
kad gal kas nors visgi supras, jog toks neva išmin
tingas pakalbėjimas apie „jaunystę - kvailys
tę“ višiškai nėra nusigręžimas nuo jos „klaidų“).

Nenoromis pa
lygini save su plaukiku, kuris, pliuškendamasis sek
lumėlėje, įsitikinęs, jog gali „sumušti“ visus pasau
lio rekordus.

(Šis neva paties iš savęs pasišaipymas bu
vo redaktorių pridėtas mano „nusiplakimui“ 
paryškinti. Būdinga detalė: taip kuriamas „nuo
širdumas“).

Kai iki Suvorovo mokyklos baigimo man liko 
tik pusantrų metų, nutariau: „Kariškiu nebūsiu, bū-

SPALI, PASAKOJU APIE SAVE!

Vaclovo Sevruko straipsnis iš 1966 gruo
džio 21 Komjaunimo Tiesos. Plačiau apie jį žr. 
„Su kauke ant kaukės“.

Autoriaus komentaras apie tą patetiškai 
skambančią antraštę: „Spalis man buvo revo
liucijos simbolis, kurios kilnumu ir tikslingumu

siu literatu“. Ir išėjau iš mokyklos, nors žymiai prak
tiškiau būtų buvę pirma gauti atestatą, o jau po to 
elgtis savaip. Juk išėjus reikėjo dirbti, ne tik mokytis. 
Daugelis mano buvusių draugų netapo kariškiais, 
nes nenorėjo jais būti, tačiau tik aš vienas pareiškiau 
tai atvirai, iš karto.

Ką man davė mokykla? Atsakysiu iš karto, ne
išsisukinėdamas. Mokyklai aš dėkingas už daug ką. 
Čia iš romantiško, sentimentalaus berniuko, svajo
jusio apie didvyriškus žygdarbius daugiau iš savi
meilės, negu iš įsitikinimo, aš pavirtau protingu žmo
gumi, tiesa, perdaug šiurkščiu ir staigiu. Čia 1954 
metų balandžio mėnesį tapau komjaunuoliu, čia 
stovėjau aikštėje ir šalau, pagarbiai klausydamasis 
daug mačiusių karių.

(Tur būt sunku atspėti, kad tai yra prisimi
nimas 1953 kovo ryto — tada man buvo tik 13 
metų — kai Stalinui mirus buvom sustatyti ge
dulo rikiuotėj ir, stingdami nuo šalčio, turėjom 
klausyti ilgų B e r i j o s ir kitų kariškių ir civi
lių Staliną liaupsinančių prakalbų. Ir prisimini
mas tų pačių metų vasaros, kai apspiaudėm 
Berijos paveikslą, nepamiršę ano šalto ryto).

Atsisveikinęs su mokykla, atvažiavau į Vilnių. 
1958 metų sausio mėnesį pradėjau dirbti telefonų 
stotyje ir mokytis penktoje darbo jaunimo viduri
nėje mokykloje. Po pusmečio gavau brandos ates
tatą.

Ir štai, dirbdamas telefonų stotyje, aš žvilgte
rėjau į gyvenimą menkai apmokamo darbininko 
(dabar atlyginimai ryšininkams žymiai padidinti) 
akimis.

(Užuominą apie menką darbininko atly
ginimą įspraust į laikraštį yra sunkiau, kaip 
įvaryt kupranugarį į adatos skylutę. Bet pavyko, 
pridėjus skliausteliuose pastabą, kad dabar 
jau geriau. Kiek to „geriau“ — visi žino).

Žinoma, dabar aš suprantu, kad tai buvo jau
nuolio, išpaikinto uždaroje mokykloje ir iš esmės vi
siškai nepažinojusio tikro gyvenimo su visais jo 
džiaugsmais ir negandomis, pažiūra. Juk, išeida
mas iš Suvorovo mokyklos, aš maniau, jog einu į ko
munizmo kalvę, kur darbas, nors ir nelengvas, bet 
šviesus, tyras ir puikus.

(Įžvalgesnis skaitytojas galėjo pastebėti, 
kad žodis „išpaikinto“ čia dirbtinai įkištas, ka
dangi „paikinimas“ tose mokyklose visiškai 
negirdėtas dalykas).

Žodžiu, anksčiau buvau paruoštas tik idea
liam gyvenimui. Būtent tai ir sąlygojo mano aštrią 
pažiūrą į tamsiąsias buities puses.

(Visa tiesa turėjo būti taip pasakyta:,go
džiu, mokykloj visiškai nebuvau paruoštas rea
liam gyvenimui, kovai su blogiu savyje ir visuo
menėje, todėl ir būdavau donkichotiškas net 
tada, kai būtų užtekę būti tik apsukriam“).

Aš mačiau blogybes, vien tik blogybes, palaips
niui patikėdamas, kad gyvenimas aplamai bjau
rus. Daugelis mano darbo draugų mėgo stikliuką, 

tada neabejojau, nors jau kritiškai žiūrėjau į jos 
įvykius. Spalis nebuvo man kaip nacių ar ‘leni
niečių* tikėjimo simbolis, o buvo tik saulėtas 
Homero vizijų mitas“.

Kiti autoriaus komentarai įterpti tekste, — 
skliaustuose, tarp statmenų brūkšnių.

nesidrovėjo imti „arbatpinigių“, naudojo priva
tiems užsakymams valstybines medžiagas, buvo 
abejingi politiniam gyvenimui, plūdosi. Ir man ta
da atrodė, kad pas mus kitokių žmonių nėra, kad 
mokykloje norimą mums pateikdavo kaip turimą.

(Čia vėl aiškinimasis „vaikišku“ vienpu
siškumu. Iš tikrųjų niekad nebuvau vien pusiš- 
kas, ir niekad gyvenimas man neatrodė tik bjau
rus. Priešingai, visada rasdavos vietos ir džiaugs
mui, visada mačiau ir teigiamų bruožų gyveni
me. Tik kadangi matomų neigiamybių nenu
tylėdavau, tai ir reikėjo aiškintis, kad gal iš vai
kiškumo „perdaug“ į jas žiūrėjau...).

Tačiau kodėl taip? Kodėl?
Aš atkakliai ieškojau atsakymo, tačiau nera

dau ir dariausi vis šiurkštesnis tiems, kurie nuo pat 
vaikystės mokė mane priešingų dalykų. Juo labiau, 
kad aš neslėpiau savo abejonių, o godžiai ieškojau 
labiau patyrusių ir brandesnių žmonių. Deja, tuo 
metu man taip ir nepavyko susitikti su suaugusiais, 
kurie būtų galėję įtikinamai atsakyti į mano „ko
dėl?“. Galimas daiktas, aš nepakankamai atkakliai 
jų ieškojau. Kaip ten bebūtų, kalbėdami su manimi, 
vieni rūpestingai lakavo tikrovę, kiti tiesiog atsisa
kydavo teisti neigiamus reiškinius, treti, nesigilin
dami į esmę, įniršusiai puolė viską ir visus.

(Sugebančių į tuos klausimus atsakyt nė
ra ir šiandien. Veltui jų ir ieškojau, nes tai lyg fi
losofinio akmens ieškojimas. Dabar suprantu, 
kad nereikia ieškoti gatavų atsakymų, o reikia 
galimybės juos pačiam suvokti. Bet tos gali
mybės tada nebuvo, nes buvo neįmanoma ap
čiuopti tam tikrų faktų, nepakliuvus po malū
no sparnais. Be to, reikėjo paaiškinimų ir pata
rimų iš patyrusių žmonių, bet tokių tik mažai ir 
lėtai pradėjo grįžti į mūsų gyvenimą po Stalino 
klaikumos).

Aš noriu pabrėžti dar vieną, mano manymu, 
ne mažiau svarbią detalę. Man atrodė, kad kiekvie
ną kartą, kai aš imdavau kalbėti nuoširdžiai, rūpin
damasis bendru reikalu, būtinai pasigirsdavo ko
kio nors valdininkėlio šiurkštus balsas: žinok savo 
vietą, pienburni! Toks niekuo nepagrįstas tonas 
erzino. Prisimenu tai todėl, kad ir šiandien dar atsi
randa jaunimo auklėtojų tarpe mėgėjų riktelėti. 
Jie niekaip nenori suprasti, kad daro žalą jaunuo
liams, mėginantiems suprasti gyvenimo vingrybes 
ir įvairumą.

Nesulaukęs atsakymo iš vyresniųjų, aš mečiau 
savo mėgiamą literatūrą ir rimtai susidomėjau filo
sofija, tikėdamas viską suprasti pats. Ir čia, dabar 
galiu drąsiai prisipažinti, pagaliau visai susipainio
jau. Ir štai kodėl. Nuodugniai susipažinęs su teori
nėmis įvairiausių mokyklų ir krypčių filosofų kon
cepcijomis, aš vis tik nesugebėjau suvokti šiuolai
kinio gyvenimo.

(Kai nepatogu ar negalima pasakyti tiesiai, 
kad su kuo nors nesutinki, tai sakai „diplomatiš- 
kiau“, — sakai, kad to negali suprasti. Ir čia 
„nesugebėjau suvokti šiuolaikinio gyvenimo“

4 akiračiai nr. 6(70)
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reiškė — „negalėjau sutikti su šiuolaikinio 
gyvenimo principais ir morale“. Jokio „susi
painiojimo“ ten nebuvo).

Ir susilaukiau baisiausio: ėmiau abejoti kelio, 
kuriuo mes žengiame į komunizmą, teisingumu; 
o suabejojęs ėmiau ieškoti kažkokių naujų, greites
nių ir racionalesnių. Bet juk kiekvienas ieškojimas 
— tai analizė. Ir štai ši analizė nenumaldomai gim
dė mintį, kad aš per greitai darau išvadas.

(Tas abejojimas „baisiausias“, žinoma, 
buvo ne man, o tik totalistinei valdžiai. Ir tik iš 
jos pozicijų žiūrint mano išvados galėjo atro
dyt „per greitai“ daromos. Man tas „per grei
tai“ reiškė „teisingai“).

Aš labai greitai įsitikinau, kad absoliuti žmo
nių dauguma beribiai remia partiją ir jos generali
nę liniją. Dar daugiau, liaudis aktyviai kovoja už 
komunistinių idealų įgyvendinimą. Žodžiu, aš pa
sijutau nepaprastai vienišas ir beveik vertas pasi
gailėjimo. Nes dvasinė vienatvė kelia tik pasigailė
jimą.

(Visi žino, kad šių pirmųjų dviejų sakinių 
mintis yra visiškas melas, be to, dargi taip pasa
kytas, kad būtų labai aiškiai matyt, jog tai negali 
būt tiesa. Todėl nebuvau ir negalėjau būt vieni
šas).

O aš nenorėjau būti nei vienišas, nei pasigailė
tinas. Žinoma, man norėjosi pasinerti į gyvenimo 
sūkurį, į žmonių, kurie, kaip aš jau tada supratau, 
r-------------—-—-—■— ---------------------------- ------------ —

Kai Vaclovas Sevrukas, ką tik atvykęs Ameri
kon, patyrė, kad čia esama šių laikų vilniškės pe
riodikos apie 20 - ties metų rinkinių, jis gyvai 
susidomėjo, ar nebūtų galima rasti 1966 metų 
gruodžio mėnesio Komjaunimo Tiesos, kur bu
vęs paskelbtas jo straipsnis, reikšmingas jo gy
venime ir būdingas tenykštės mąstančios jau
nuomenės savijautai bei laikysenai.

Straipsnis buvo surastas. Tai vienas iš te
nai kada nekada pasitaikančių straipsnių, skai
tytinų ne tiek eilutėmis, kiek tarp eilučių. Bet, 
neturint progos pažvelgti į tenykščius kasdie
nybės užkulisius, čia toki straipsniai, jei ir pasi
rodo „įtartini“, dažniausia lieka neatspėta 
mįslė.

V. Sevrukas, peržiūrėjęs tą savo straipsnį 
iš aštuonerių metų ir kelių tūkstančių mylių per
spektyvos, sutiko „atardyti jo pamušalą“ ir pa
rodyti, kaip vinguriuotai esti bandoma įsi
sprausti į „tikrajam tikėjimui“ ištikimų laikraš
čių skiltis su „kreivatikiškomis“ užuominomis, 
— tegu ir užslėptomis, bet visgi „netyčia“ ir 
atskleidžiamomis.

Štai ką V. Sevrukas papasakojo apie to sa
vo straipsnio genezę:

Du Komjaunimo Tiesos redakcijos ben
dradarbiai, L. Vaisbergas ir M. Mirskis, užside
gę sumanymu išrasti laikraštyje kokią nors kito
nišką pasisakymų formą, kuria, nesukrečiant 
„šventos dogmos“ apie komunistų partijos ne
klaidingumą, vis dėlto būtų kaip nors įnešta į 
apmirusį visuomeninį gyvenimą bent šiek tiek 
gyvybės eleksyro, tinkamo gydyti nuo abe
jingumo ir formuoti nuoširdžiai idealistiškas 
komunistines (aišku, ne kitokias!) pažiūras vie
toj mechaniškai kartojamų trafaretų.

Tie laikraštininkai atkreipė savo dėmesį 
į vienos darbininkės laišką redakcijai, kuriame 
buvo nusistebėta, kodėl dažnai tas ar kitas as
muo esti imamas garbinti kaip didvyris, ir tai tik 

mąstė ir gyveno kitaip, masę. Būtent tada aš ir pradė
jau dirbti Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje.

(Ne dėl vienišumo nuėjau dirbti gamy- 
klon, o kad mane iš universiteto pašalino, ir to
dėl nebuvo kitos išeities).

Gamykla! Mano gamykla! Aš matau jos sau
lėtą dieną, žvilgančius asfaltuotus takelius. Taisyk
lingus keturis korpusų kvadratus. Mane nenumal
domai traukia čia — štai jis, tikrasis gyvenimas. 
Sunkus, tačiau įdomus, sudėtingas, dažnai prieš
taringas, bet visada ir visur besiveržiantis į ateitį. 
Štai jie, tikrieji žmonės. Kiekvienas — riešutas, ir 
savęs iš karto tau neatskleis.

Štai eina per gamyklą kalvis Stefanas Masiu- 
kas. Neprieinamas ir didingas. Tačiau prieik prie 
senuko, pasikalbėk su juo pagarbiai, ir sumirgės 
prieš tave puikiausiomis spalvomis nagingo meis
tro, dosniai atiduodančio savo žinias ir darbą žmo
nėms, išmintis. Mechaniniame — Anatolijus Ba- 
ravonas. Nerami ir plati natūra! Protingas, tačiau 
sutrešęs. Žinodamas, kad žmonėse daug gero ir daug 
blogo, dar neįžiūrėjo skirtumo tarp aktyvios, iš
mintingos kovos už gėrį, didelio reiklumo kitiems 
ir sau. Jis tik tenkina savąjį „aš“, triukšmingai, savi
tai žingsniuodamas per gyvenimą.

Mano cechas — instrumentinis. įdomūs čia 
žmonės. Gamybos aristokratai. Filosofai, vado
vaujami Sauliaus Butkaus, kuris, nepaisant to, kad 
jam tik 27 - eri, jau penkti metai vadovauja cechui.

Mes įpratome įsimylėti kino žvaigdes, gėrė-

SU KAUKE ANT KAUKĖS

už tokį pasielgimą, kuris tėra paprastas, norma
lus doro, sąžiningo žmogaus pasielgimas. Toks 
pasielgimas, anot tos darbininkės, juk yra tik 
normalus geras elgesys ir daugiau nieko, — tai 
kur čia heroizmas!

Laikraštininkai suvokė, kad tai gera tema 
diskusijoms, gal būt įstengsiančioms įskelti 
žmonių sąmonėse gilesnio nuoširdumo kibirkš
čių. Komjaunimo Tiesoj atsirado serija disku
sinių straipsnių tema Argi mes didvyriai?

Maždaug tuo pačiu metu Vilniaus skaičia
vimo mašinų gamykloje, kur tada dirbo ir V. Sev
rukas, kaip šaltkalvis - instrumentininkas, vy
ko irgi panašūs „eleksyrų“ ir „kibirkščių“ ieš
kojimai. Ten buvo suorganizuotas literatūri
nis konkursas, skirtas — tariant Komjaunimo 
Tiesos žodžiais — „nutapyti mūsų amžininko 
paveikslą, atskleisti antrosios dvidešimtojo 
amžiaus pusės žmogaus jausmus ir siekius“...

V. Sevrukas pateikė konkursui apybrai
žą ne apie kažkokį abstraktų „amžininką“, o 
stačiai apie save. Ir tapo vienu iš konkurso lai
mėtojų. Jo rašinys (šiek tiek aplygintas, kad 
„šventai dogmai“ į kokį šoną neįbrėžtų) buvo 
priimtas į Komjaunimo Tiesą, kaip tik į tą Argi 
mes didvyriai? seriją.

— Ši apybraiža, — sako V. Sevrukas, — 
kaip tik buvo viena iš tokių nuoširdumo ki
birkščių, kurių anie laikraštininkai ieškojo. Tik
tai ta kibirkštis — ligi tol baimingai slėpta po
grindyje, o čia jau neva drįstama atviriau paro
dyti — vis tiek turėjo būti atskleista tik taip, 
kad paremtų iš anksto užsakytas išvadas.

— Ar tie laikraštininkai suprato, kad tik 
tiek to atvirumo teprisileisdami, jie negydė 

tis ir dievinti talentingus sportininkus, nulenkti 
galvas karo didvyriams. Tačiau mes kažkodėl ne
paprastai retai žavimės ir gerbiame savo darbo, 
mokslo draugus: ko gero, dar išpuiks... Tačiau pa
gerbti, kaip reikiant pažymėti nuopelnus nereiškia 
dievinti. Ne! Priešingai, iš tokių reikia griežčiau 
reikalauti ataskaitos už jų charakterio trūkumus.

Kiekvieną kartą, susitikdamas su Butkumi, aš 
gėriuosi juo kaip mąstančiu inžinierium ir puikiu or
ganizatorium. Gėriuosi todėl, kad jis nepripažįsta 
seklumos, stengiasi visada įsigilinti į reiškinio esmę, 
neapkenčia nuogo administravimo. Be to, mūsų 
cecho viršininkas nepaprastai žemiškas žmogus, 
mokantis labai įtikinamai ir giliai „apšviesti“ sme
genis visokiausiems painiotojams. Asmeniškai aš 
iš jo pasisėmiau nepaprastai daug.

Saulius Ėutkus — mūsų „Sigmos“ klubo or
ganizatorius ir siela. Prisimenu, prieš trejus metus 
pas gamyklos partinės organizacijos sekretorių 
Antaną Masiuką (iš gamyklos Masiukų dinastijos) 
dažnai susirinkdavo žmonės. Pasikalbėti, pasigin
čyti (ten būdavo ir S. Butkus, ir direktoriaus pava
duotojas gamybos reikalams D. Kuzmickas, ir me
chaninio cecho viršininkas K. Tumas, ir gamyklos 
komiteto pirmininkas, Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos deputatas V. Černiauskas, ir mano 
komjaunimo organizatorius — šaltkalvis S. Jakas 
bei kiti).

(1972 lapkrity S. Jakas buvo teisiamas kar-
(tęsinys sekančiame psl.)

nuo štampų, nieko nemokė ir nieko nepamokė? 
Nežinau. Tik žinau, kad tas mano straipsnis ne
daugeliui krito į akį. O ir tie, kurie atkreipė dėme
sį, vargiai tesugebėjo jo mintį teisingai apčiuop
ti. Pavyzdžiui, vienas filosofijos mokslų dakta
ras, po keleto metų su manim susipažinęs, sakė: 
„A, tai esi tos atgailos autorius! Taigi, taigi. At
kreipiau dėmesį. Ir prisimenu, kad stebėjaus 
tokia tariama išpažintim su konformistiniu sa
vęs plakimu. Bet nesupratau“...

— O tie, kurie jau tada mane pažinojo, tai 
irgi ne visi tikrai suprato tą mano dviveidišką 
(dvigubamintę, anot OrwelFio 1984) ezopiš- 
ką kalbą „su kauke ant kaukės“. Todėl šiam 
straipsniui reikia komentarų, kad būtų įmano
ma nuoširdume pamatyti nenuoširdumą, o me
le tiesą.

Straipsnis rašytas jau po pirmosios auto
riaus pergyventųjų peripetijų serijos. V. Sev
rukas tada jau buvo: 1) pasitraukęs iš nebaig
tos vidurinės bendrojo ir karinio lavinimo mo
kyklos (rengiančios moksleivius karininkų kar
jerai), 2) dirbęs, kaip telefonų technikas ir čia 
ypač nusivylęs tikrovėje atrastu paprasto dar
bo žmogaus būklės vargingumu, 3) buvęs pa
šauktas kariuomenėn, iš kurios po kiek laiko (per 
psichiatrinę ligoninę) išstumtas, kaip nepatai
somas... marksizmo ir tiesos ieškojimo mania
kas, 4) bandęs studijuoti universitete, bet pa
šalintas. Po to, — skaičiavimo mašinų gamyk
loj darbą gavęs, jau buvo ėmęs kurti gyvenimą 
iš naujo ir, bent laikinai, jau buvo rehabilitavę- 
sis vietinių vyresnybių akyse. (Rehabilitacijos 
įtvirtinimas irgi buvęs vienas iš motyvų šiam 
straipsniui apie save rašyti).

Perspausdiname tą straipsnį, kaip ilius
traciją, leidžiančią bent iš dalies pajusti dva
sinę - intelektinę atmosferą, kuria kvėpuoja 
ir kurioje auga jaunoji Lietuvos karta.

1975 m Kir7#*lir» mpn
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tu su manim. Buvo pašalintas iš partijos ir gavo 
dvejus metus kalėjimo).

Ginčijosi jie ir su manimi. Buvo įdomu, nes 
ginčai buvo karšti, nuoširdūs. Ir štai dabar tai, kas 
anksčiau buvo prieinama dešimčiai žmonių, įkū
nyta visos gamyklos mastu. Ir (o tai svarbiausia) į šį 
intelektualaus gyvenimo procesą įtraukti ir įsitrau
kia daugelis darbininkų.

Palaipsniui, tačiau atkakliai „Sigma“ išsikovo
ja vis didesnę auditoriją. Klubo šūkiai: 1. Mokytis 
mąstyti, mokytis suprasti kitus, mokytis būti supran
tamu; 2. Drąsiai, atvirai diskutuoti; atskleisti ab
straktaus mąstymo grožį ir jėgą kuo didesnei žmonių 
masei, sudominti juos intelektualiu gyvenimu.

Prisimenu pirmąjį vakarą. Ėjau į jį nenoromis, 
tik draugo prašomas. Tema „Žmogus ir visuome
nė“. Na, ką čia naujo galima pasakyti? Žodžiu, nu
tariau pasėdėti susirinkime, tik gerbdamas bičiu
lį.

Tačiau pokalbis iš karto pagavo mane. Ga
lantiškas S. Butkus, truputį jaudindamasis, papra
šė visus būti betarpiškais. „O pranešimą šiandien 
skaitys Vytautas Girdzijauskas“ (štampavimo ce
cho mechaninio biuro viršininkas).

(„Galantiškasis“ Butkus vėliau išsigy
nė Girdzijausko, kai paaiškėjo, kad tasai atsive
dė į diskusijų vakarą lietuvius nacionalistus, 
Viktorą Petkų ir Antaną Terlecką, kurie disku
sijomis pasinaudojo savo „kontrrevoliuci
nėms“ idėjoms skleisti. Girdzijauską po to pri
vertė išeiti iš gamyklos, o klubą laikinai uždarė. 
Girdzijauskas buvo gamyklos literatų pirmi
ninkas ir buvo pradėjęs rašyti gamyklos istoriją).

Pakilo, atrodo, lyg ir neišvaizdus žmogus. Kal
bėjo lėtai, žodis po žodžio, sakinys po sakinio — ne 
tai pasakojo, ne tai samprotavo: „Visuomenę for
muoja patys žmonės, lygiai kaip ir visuomenė juos... 
Didelės asmenybės visuomet suranda savo kelią, 
sunkumai jas tik užgrūdina ir padidina jų energiją, 
kartu jos daugiau atiduoda jos žmonėms, tampa 
vertingesnės (iki to laiko aš jau pamiršau, jog sėdžiu 
vakare. Kalbančiojo savitumas buvo toks ryškus, 
minčių sandara tokia skvarbi, kad aš atsidūriau kaž
kokio dėkingumo žmogui, visiems dalyvaujan
tiems, kurie klausėsi amžininko, sūkuryje). Žinoma, 
buvo Balzakas, Sent Egziuperi... Tačiau mane jau
dina paprastas žmogus, dirbantis septynias valan
das ir dažnai negalvojantis apie tai, kuo jis žmogus, 
o ne tiesiog „dirbantysis“. Ar reikalingas jo darbas 
kitiems? Ar jis tai supranta? Ar kūrybiškai žiūri į dar
bą? Juk tikroji laisvė — tik kūryba“.

Taip, būtent apie tai kalbėjo Girdzijauskas. 
Tačiau aš turiu atsiprašyti, kad neįstengiu perteik
ti popieriuje daugelio jo kalbos niuansų. Galiu tik 
pridurti, kad kuo ilgiau tęsėsi vakaras, tuo įdomesni 
ir savitesni atrodė žmonės, tarsi atsiskleidė jų-žmo
giškoji didybė.

Nuo to laiko aš pabuvojau daugelyje „Sig
mos“ diskusijų. Kiekviena jų kažkuo praturtinda
vo mane, duodama aiškius atsakymus į tuos pačius 
„kodėl?“, kurie ilgus metus neleido man atgauti 
lygsvaros. Aš vis labiau linkau prie žmonių, kurių 
tarpe, pasirodo, buvo žymiai daugiau mąstančių 
ir neeilinių asmenybių, negu anksčiau maniau. Jie 
dirba visur, reikia tik nevengti jų, nelaikyti savęs 
aukštesniu už kitus, o padėti žmonėms suprasti tave, 
mokytis iš jų.

Šaltkalvis - instrumentininkas. Įdomi, nepap
rastai kūrybinga profesija. Tačiau, kai aš atėjau į 
gamyklą, man neatrodė, kad ji kuo nors skirtųsi iš 
kitų. Tiesiog galimybė tapti kvalifikuotu darbinin
ku. Užsidirbti pragyvenimui.

(Matot? Ką tik „įtikinėjau“, kad gamyk- 
lon nuėjau bėgdamas iš politines vienatvės, 
ieškodamas pasinerti į sūkurį žmonių, mąstan
čių ir gyvenančių kitaip, negu aš, tai yra, nesi- 
kankinančių „donkichotiškose kovose“. O čia 
jau visiškai kitaip — paprastai ir atvirai — pa
sakyta, kodėl nuėjau gamyklom Užsidirbti pra
gyvenimui, ir taškas). Redaktoriai „neišlygi
no prieštaringumo“. Gal nepastebėjo? O gal 
ir sąmoningai paliko).

Tačiau labai greitai 
aš suvokiau, kad tik kūrybinės kančios pagimdo 
tikrą šaltkalvį — metalo valdovą, kad nepapras
tai laimingas tas žmogus, kurio rankos pagamina su
dėtingiausius dirbinius.

Nuo vaikystės man teko susidurti tik su knyga. 
Technika aš nesidomėjau. Todėl mokslas sekėsi ne
lengvai. Buvo ir nevilties minučių, kada atrodė, jog 
niekad negalėsiu tapti šaltkalviu. Man pavykdavo 
užgniaužti savyje šį jausmą. Juo labiau, kad greta 
dirbo tikri šaltkalvystės asai. Ir štai, vis labiau gerb
damas jų meną, jų meilę darbui, palaipsniui susi
žavėjau ir pats. Juo labiau, kad visi man buvo'palan- 
kūs.

Tapau instrumentininku. Tiesa, mūsų bare 
dirba tokios aukštos kvalifikacijos šaltkalviai, kad 
aš ir dabar dar tik stengiuosi prilygti jiems. Ir tai tei
kia didelį moralinį pasitenkinimą.

Pas mus dirba neeiliniai žmonės. Jų vidinis pa
saulis turtingas. Šiaip jie nemėgsta daug kalbėti, 
bet jeigu ką nors pasako — tai labai šmaikščiai.

(Dažniausia pasišaipydavo iš „komuniz
mo statybos“ ir „socialistinės tikrovės“).

Būdingas orumo jausmas, visi didžiuojasi, jog pri
klauso darbininkų klasei.

Štai žmogus, kuris mane išmokė šaltkalvystės, 
— Samuilas Volčikas. Brendęs pirmųjų penkme
čių statybų metais. Savo išmintimi ir talentu nusi
pelnė teisę ilgus metus vadovauti vienos Maskvos 
gamyklų instrumentiniam cechui. O dabar, kai ne
toli šešta dešimtis, jį vėl patraukė varstotas.

Mano mokytojo akys visuomet šelmiškai žiba. 
Kiekvienas žodis — svarus ir taiklus, nuspalvintas 
jumoro. Prie jo visada būrelis žmonių, o jis, kaip pa
sakorius, lipdo žodį po žodžio, priversdamas vai
vorykšte mirgėti šiokiadienius. Prieina žmogus 
apsiniaukęs, o nueina ramus, suradęs gerą patari
mą ar šypsodamasis iš taiklaus pokšto.

Metalas Volčiko rankose paklusniai įgyja 
griežtus matricų rėmus, noriai duodasi štampuo
jamas. Išmintingas senasis šaltkalvis. Daug savo ši
lumos atidavė man senasis komunistas, daug ko iš
mokė. Be to, ne vien šaltkalvystės.

Žvelgdamas nuo pragyventų metų aukštu
mos, jis išmokė mane būti atlaidesniam gyvenimo 
nelygumams, padėjo atsikratyti vaikėziškumo, 
moksleiviškai reiklios pažiūros į tai, kas mus supa, 
padėjo man marksistiškai, tai yra, suvokiant, jog bū
tina kovoti su blogiu, suprasti formulę „Viskas iš tik
rųjų išmintinga“.

(Šią Hėgelio formulę tai iš tikrųjų aš pats 
Volčiką išmokiau. Ją, būdamas dar 17 - kos 
metų, per Belinskį patyriau ir visada stengiausi 
jąja vadovautis. Čia ją įterpiau, norėdamas pa
brėžti, kad iš tikrųjų ir mano kelias turi racijos ir 
išminties).

Žinoma, dėdė Senia gali būti ir 
piktas, įniršęs, negailestingas, tačiau tik tada, kai to 
būtinai reikalauja aplinkybės.

Man dažnai kalbėdavo ir kalba, kad aš ne pa
gal metus rimtas, tačiau vaikiškumo manyje nors su 
šluota šluok. O visas mano rimtumas — tai, kad aš 

noriu gyventi, kovodamas ir jausdamas pasitenki
nimą. Tarp kitko, kartais, susimąstęs dėl tų uždavi
nių, kuriuos man kelia gyvenimas, aš pajuntu savo 
silpnumą ir talento stoką... Ar verta spręsti šiuos už
davinius? Atsakau sau: verta, būtinai reikia, nes tai 
yra gyvenimo prasmė ir laimė.

Aš visa siela su tavimi ir už tave, Spali!!! Nors 
ir nemokšiškai (reikėjo pasakyti žymiai daugiau), 
aš atlikau išpažintį. Šiokiadieniai dabar man įgavo 
naują turinį. Dirbu, mokausi universitete, draugau
ju su žmonėmis, laisvalaikį skiriu visuomeniniam 
darbam. Žodžiu, man lengviau. Gyvenimas, ku
riame įkūnytas Didysis Spalis, atsakė, atsako ir at
sakys į visus klausimus.

V. SEVRUKAS 
Darbo Raudonosios Vėliavos ordino 

skaičiavimo mašinų gamyklos 
instrumentinio cecho komjaunimo 

organizacijos sekretoriaus 
pavaduotojas 

Vilnius

NAUJOS TURIZMO GALIMYBĖS
Pernai Lietuvą aplankė maždaug 720 užsie

nio lietuvių. Šis skaičius būtų keleriopai didesnis, 
jeigu Lietuva nepergyventų istorijoje dar negir
dėto masto izoliacijos nuo likusio pasaulio. Juk vien 
tas faktas, kad tenai teleidžiame pabūti vos 5 dienas, 
ir tai tik dviejuose miestuose (Vilniuje nakvoti, o 
pro Kauną tik pravažiuoti) atbaido daugelį tėvy
nę aplankyti norinčių užsienio lietuvių.

Atrodo, jog ruošiamasi šiuos lankytojams iš 
užsienio taikomus suvaržymus šiek tiek sušvelnin
ti ir tikimasi, kad turizmas plėsis. Tai rodo turistinio 
viešbučio „Lietuva“ statyba (žiūr. nuotrauką), 
restauruotų Vilniaus senamiesčio namų panaudo
jimas užsienio turistų apnakvindinimui ir panašiai.

Taip šiuo metu atrodo būsimas .„Lietuvos" vieš
butis
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LIETUVOS KRONIKA

PRO MUSŲ PRIZMĘ

ŽVILGSNIS f LIETUVĄ

Pernai įkurta Užsienio turizmo valdyba prie 
LTSR Ministrų tarybos. Balandžio mėn. Komjau
nimo tiesa ir Gimtasis kraštas paskelbė pasikalbė
jimą su šios valdybos viršininku Algirdu Petraičiu. 
Gegužės 15 - tą Gimtasis kraštas tą pasikalbėji
mą pakartojo ir angliškai.

Sis pasikalbėjimas buvo plačiai komentuotas 
ir panaudotas antisovietinei propagandai Drauge. 
Deja, šie komentarai tik parodė, kad ir išeivijos spau
doje, ypač rašant apie Lietuvą, su informacija el
giamasi visai taip pat, kaip sovietiniai žurnalistai 
kad elgiasi rašydami apie „nepažangią“ išeiviją.

Remdamasis Petraičio pokalbyje esama (ir 
nesama!) informacija Draugo komentatorius - re
daktorius sulygina turizmą į Lietuvą su kalinių lan
kymu. Dėl to nesiginčysime, nes kelionės į Lietuvą 
yra tiek suvaržytos, kad jos iš tiesų primena lan
kymo valandas liberalesniame kalėjime. Tačiau — 
esant šitokiems suvaržymams — kiekviena, kad ir 
mažiausia, nauja galimybė aplankyti Lietuvą ar 
pamatyti joje daugiau, negu kad iki šiolei buvo lei
džiama yra labai reikšminga.

„Klaipėdos ekskursijų biuras pasiruošė sutik
ti laivais keliaujančius užsienio turistus ir supažin
dinti juos su uostamiesčiu“ — rašoma G. krašte. 
Tai, be abejo, ir yra pati svarbiausia informacija. 
Jos išeivijos spaudos komentatoriai „nepastebė- 
JO •

Iki šiol Klaipėda buvo uždara užsienio turis
tams. Atrodo, jog dabar Klaipėdoje bus galima pa
viešėti, gyvenant užsienietiškame laive (panašiai, 
kaip kad iš Suomijos galima aplankyti Taliną, Esti
ją).

Petraičio mintys apie turizmą tilpo angliška
me Gimtojo krašto puslapyje. Toks puslapis anglų 
kalba išeivijai skirtame Gimtajame krašte šiais me
tais pasirodo jau ne pirmą kartą.

Gimtasis kraštas dažnai atkreipia savo skaity
tojų dėmesį į mažėjančią pagarbą lietuvių kalbai 
išeivijos spaudoje (ir ačiū jiems už tai, nes mes čia 
lietuvių kalbą baigiam taip „nupremijuoti“, kad 
„genialiai“ nebesusikalbame). Todėl ir G.K. redak
toriai neturėtų supykti, jei mes be jokios pašaipos, 
vien tik informacijos dėlei pastebėsime, kad, mo
kant lietuviškai, angliškąjį G.K. puslapį visai nesun
ku suprasti. Truputį kitaip, žinoma, yra lietuviš
kai nemokantiems. Ir todėl, jeigu G.K. nutartų ne- 
bebandyt su lietuviško laikraščio skaitytojais kal
bėtis angliškai, tai mes pasakytume, kad jie „have 
seen the light“. Tačiau kai Vilniuje dienos šviesą 
išvydęs reklaminis plakatas „susiprato“ (has seen 
the light), tai kad ir nenorom siūlosi visokios abejo
nės ir įtarimai...

TRAUKINIŲ SUSIDŪRIMAS IR CENZŪRA
Balandžio 4 dieną Žaslių stotyje (tarp Vilniaus 

ir Kauno, netoli Kaišiadorių) įvyko traukinių susi

LIETUVOS TSR MINISTRŲ TARYBOS 
PRANEŠIMAS

Šių metų balandžio 4 dieną Žaslių stotyje įvyko prie
miestinio keleivinio dizelinio traukinio Nr. 513, važiavu
sio iš Vilniaus į Kauną, avarija.

Yra žmonių aukų. Sudaryta vyriausybinė komisija, ti
riamos avarijos priežastys.

Ministrų Taryba reiškia gilią užuojautą tragiškai žu
vusiųjų giminėms ir artimiesiems.

dūrimas. Lietuvos spaudoje apie šį nelaimingą at 
sitikimą iki birželio mėn. nebuvo visiškai jokios in
formacijos, išskyrus trumputį „Lietuvos TSR mi
nistrų tarybos pranešimą“, kurio fotostatinę kopi
ją čia ir persispausdiname.

Galima būtų priekaištauti sovietinei Lietuvos 
spaudai, kad joje taip neįsivaizduojamai nuvertin
tas žmogus. Laikraščiai, kurie kartais net visą pus
lapį paskiria tarpkolūkinio kiaulių penėjimo susi
vienijimo naujų tvartų detalėmis aprašyti, nerado 
vietos paminėti nei žuvusiųjų (žmonių!) skaičiaus, 
nei pavardžių. Tačiau dėl visiškos totalinės cenzū
ros apie šį nelaimingą įvykį kalta ne spauda, bet se
nas, dar nuo Stalino laikų užsilikęs draudimas rašyti 
spaudoje apie didesnes avarijas, gaisrus, katastro
fas. Norint apie tokius dalykus rašyti, reikia gauti 
leidimą iš Maskvos įstaigų. O mažose respublikose 
nėra didelio entuziazmo drumsti visasąjunginių 
įstaigų ramybę. Todėl net ir užuojautos žuvusių
jų giminėms buvo iš spaudos išcenzūruotos.

Išeivijos spauda, remdamasi užsienio spau
dos korespondentų pranešimais iš Maskvos, spė
liojo, kad keleivinis traukinys susidūrė su kariniu 
traukiniu, vežančiu Rytprūsiuose stovintiems avia
cijos daliniams benziną. Tokių spėliojimų būta ir 
Lietuvoje, nes dauguma į Kaišiadorių, Kauno ir Vil
niaus ligonines atvežtų sužeistų buvo smarkiai ap
degę. Tačiau gaisras (tiksliau sakant gaisrai) kilo 
pačiame keleiviniame traukinyje, po susidūrimo 
užsidegus dizelinio kuro bakams, esantiems po 
vagonais. Keleivių saugumo sumetimais vagonų 
durys kontroliuojamos iš centrinio traukinio val
dymo taško. Duris užrakinantieji ir atrakinantieji 
įrengimai per susidūrimą atrodo buvo sugadinti. 
Todėl išsigelbėjo tik tie, kurie pajėgė išbėgti pro 
išdaužytus langus. Prekinis traukinys beveik ne
nukentėjo.

Paprastai dizeliniai keleiviniai traukiniai su
sideda iš trijų vagonų. Nelaimės ištiktas traukinys 
buvo dvigubo sąstato — 6 vagonai. Tokiu būdu, 
labai apytikriai skaičiuojant, jame galėjo būti apie 
400 keleivių. Apie pusė jų buvo sužeisti. Užmuštų 
ar sudegusių galėjo būti apie 50.

Lietuvoje kalbama, kad nelaimės priežastis 
yra alkoholis. Sakoma, kad įvykio metu Žaslių sto
tyje dirbo keletas girtų geležinkeliečių. Tai, žino
ma, tėra tik spėliojimai, kurių nereikėtų, jei valdan
tieji pajėgtų atsikratyti dar iš viduramžių užsiliku- 
sios tradicijos — slėpti informaciją.

IŠEIVIJA „PERGALĖJE“
Po to, kai jis prieš keletą metų „palaidojo“ iš

eivijos lietuvių literatūrą, ypač poeziją, kurioje 
esą nebėra ir nebebus (!) naujų veidų ir vardų, V. 
Kazakevičiaus retkarčiais vis dar pasirodančios 
išeivijos gyvenimo kritinės apžvalgos pačios išei
vijos yra beveik visiškai ignoruojamos. Tiesa, ypa-

Marijampolėje pastatytas putliąją verpalų fabri
kas 

tingu įžvalgumu šio pagrindinio prikl. Lietuvos 
išeiviologo straipsniai nepasižymi. Tačiau pasitai
ko ir juose ir įdomių ir dėmesio vertų pastabų.

Štai, kad ir šių metų Pergalės antrame numery
je, kur V. Kazakevičius išeivijoje dar vis nesibai
giančius ginčus dėl ryšių su Lietuva labai taikliai 
pavadina... nuvalkiotu klausimu. Pastebėjęs, kad 
jaunesni ir liberalesni išeivijos atstovai mėgsta pa
sigirti, jog kelių ekstremistinių laikraščių draudi
mai ir grasinimai prieš ryšius su Lietuva jau nieko 
nebereiškia, V. Kazakevičius šitokiu optimizmu 
pagrįstai suabejoja:

— „O pasirodo, kultūrinių ryšių priešininkai 
toje visuomenėje yra dar pakankamai ir aktyvūs, 
ir įtakingi. (...) Štai frontininkų - klerikalinių nacio
nalistų grupuotės — ultrareakcinis leidinys Los- 
andžele paskelbė keletą straipsnių prieš kultūrinį 
emigracijos inteligentijos bendravimą su Lietuva. 
Čia nuskambėjo konservatyviausi patarimai: iš
eivijos kultūrininkui nesilankyti Lietuvoje ir nei
ti į Tarybų Lietuvos menininkų koncertus Ameri
koje. Ypač suerzino jaunesnius liberalus, akirati- 
ninkus ir pan. vieno iš lėkščiausių ir negabiausių 
emigracinės kultūros veikėjų Anatolijaus Kairio 
rašinys“.

Trumpai paminėjęs, ką šį kartą iškeikė A. Kai
rys (ir už ką buvo iškeikti tie „akiratininkų pobū
džio radikalai“), Kazakevičius taikliai pastebi, kad 
„A. Kairys yra pakankamai įtakingas išeiviškos vi
suomenės veikėjas, jis — pasaulio lietuvių ben
druomenės kultūros tarybos pirmininkas. Jeigu 
tokį iškelia rūpintis kultūra, vadinas, už jo pečių 
stovi stiprūs, panašūs į jį sluoksniai. Juk jis pernai 
organizavo „teatrų festivalį“, (...). Juk jo dramas 
stato komp. D. Lapinskas... Matyt, tokios rūšies 
veikėjai dar labai reikalingi buržuazinei emigra
cijai, matyt, jie tinka reprezentuoti jos skurdžiam 
mentalitetui“.

Žinoma, skurdžiu mentalitetu visų pirma pa
sižymi tie, kurie savo išvadas apie dabartinį Lie
tuvos gyvenimą grindžia vien tik surankiotom nei
giamybėm. Tokiu pat mentaliteto skurdumu tek
tų paaiškinti ir „išeiviologų“ sugebėjimus mūsų 
išeivijos padangėje matyti beveik vien tik nei
giamybės.

O vis dėlto sunku būtų įrodyti, kad šiuose Ka
zakevičiaus išvedžiojimuose nėra nei krislelio tie
sos. Jos tenai gal net daugiau, negu kad mes norėtu
me, ar būtume linkę pripažinti.

(z.v.r.)
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POKALBIS

Išeiviškoji Lietuvių Žurnalis
tų Sąjunga detroitiškės (V. Alanto) 
valdybos buvo gana tvirtai įstatyta į 
pastovios veiklos vėžes, o čikagiš- 
kės valdybos rankose, galima sakyti, 
pasiekė aukščiausią veiklos viršūnę: 
pastoviai rengia paskaitas, pobū
vius, skiria premijas, leidžia knygas, 
ir t.t. Esate pastarojoje valdyboje ką 
tik perrinktas antrai kadencijai. Kaip 
įsivaizduojate Šios organizacijos 
paskirtį, uždavinius, tikslus?

Detroitiškei valdybai baigiant 
savo terminą, jie zondavo dirvą su
daryti naujai cv iš Čikagoje gyvenan
čių plunksnos žmonių. Kandidatus 
surasti, kiek prisimenu, buvo papra
šytas kun. J. Vaišnys. Jis prikalbino ir 
mane kandidatuoti. Kandidatų į 
centro valdybą buvo apie 10, bet, 
laimingu sutapimu, laimėjo gyviausi 
tų dienų plunksnos vyrai, pagal gau
tų balsų skaičių išsirikiavę taip: V. 
Kasniūnas, V. Būtėnas, J. Janušaitis, 
kun. J. Vaišnys, A. Pužauskas. Įdomu, 
kad trims metams praėjus, kai vyko 
kiti rinkimai, sąrašas išsirikiavo ta pa
čia tvarka, tik mane pasivijo J. Janu
šaitis ir abu gavom po tiek pat balsų 
— 112. LŽS išeivijoje pagrindinis 
uždavinys, laiko aplinkybių padik
tuotas, mano manymu yra šis: rasti 
kaip galima daugiau bendradarbių 
lietuvių spaudai ir, svarbiausia, už
auginti naujų, kad šiaip taip užtikrin
tume ateitį. Kai naujoji LŽS cv 1971 
m. rugsėjo mėn. susirinko pirmajam 
posėdžiui, tik ką buvo miręs Lietu
vos gen. konsulas Čikagoje dr. P. 
Daužvardis, savo laiku buvęs ir re
daktorium. Lietuviai skaudžiai per
gyveno jo mirtį: siuntė užuojautas, 
gėles, mišias, sakė graudžias prakal
bas. LŽS cv valdybos nariai galvojom 
kaip tinkamiau pagerbti velionį. 
Taip tame pirmajame posėdyje ir 
gimė mintis įsteigti Dr. P. Daužvar- 
džio fondą jauniesiems lietuvių spau
dos bendradarbiams ugdyti. Idėja 
tapo įgyvendinta, fondas auga, kas
met iš jo paskiriame apie 500 - 700 
dol. premijų ar stipendijų jaunie
siems spaudos bendradarbiams. 
Ruošėm specialius kursus busimie
siems spaudos bendradarbiams, 
bet jie didelio pasisekimo nesusilau
kė. Taip pat suorganizavom visą eilę 
specialių trečiadienio vakaronių, 
kur prelegentai lietė įvairias kultūri
nės temas. Neužmirštam ir kūrėjų - 
veteranų. Specialiomis akademijo
mis pagerbėm nusipelniusius mūsų 
sąjungos garbės narius: Vyt. Alantą, 
Juozą Pronskų ir Bronį Railą; suruo- 
šėm rašyt. A. Gustaičio kūrybos va
karą, dalyvaujant pačiam rašytojui. 
Visų tų renginių pasisekimas buvo 
stebėtinai didelis, nes jie buvo skirti 
ne šių dienų mūsų nuosmūkiui, bet 
kūrybiniam avangardui atžymėti.

Kadangi valdyboje esu skaito
mas vicepirmininku ir kultūriniams 
s - gos reikalams, tai gal už tai tam tik-

POKALBIS SU VLADU BŪTĖNU

APIE ŽURNALISTUS IR PENSILVANIJOS LIETUVĄ
ri išeivijos sluoksniai ir pradeda ma
ne linksniuoti kaip „kolaborantą su 
priešu“, nes vieniems gal nepriimti
nas B. Raila, kitiems — V. Alantas, 
bet ne tik man, o, sakyčiau, ir didelei 
daugumai dabartinės LŽS cv narių 
jie yra vieni iš rimčiausių šių dienų mū
sų plunksnos vyrų...

Ką dar padarėm gero? O gi įvyk
dėm dar V. Alantos v - bos užplanuo
tą užmojį — išleidom „Žurnalisti
kos“ veikalą ne savo garbei, bet kad 
jaunieji ateities lietuvių spaudos ben
dradarbiai turėtų iš ko pasimokyti. 
Tas veikalas mums kainavo per 5,000 
dol., bet nesigailim, tik džiaugiamės 
jį išleidę. Kol valdyboje bus J. Janu
šaitis, mūsų ruošiamų Spaudos balių, 
o kartu ir pelno, pasisekimas užtikrin
tas ir kasa visai neištuštės. Įdomu, kad 
šį kolektyvinį veikalą jau net antra 
tūkstantine parėmė 86 m. amžiaus 
sulaukęs prel. J. Karalius. Tadgi, kaip 
matote, tvirtai ėjom tuo keliu, kad pa- 
ruoštume ateities bendradarbius. 
Ar atsiras užtektinai idėjų ir antrojoje 
kadencijoje, pamatysime, nors aš 
asmeniškai lyg ir pradedu abejoti.

Laikraščių lygį, turinį, netgi ir 
liniją daugiausiai turėtų lemti redak
toriai. Ar visi išeivijos laikraščių re
daktoriai priklauso žurnalistų sąjun
gai? O jeigu ne — kodėl?

LŽS - gai priklauso tik dalis mū
sų redaktorių. Du jų matome ir cv: 
kun. J. Vaišnį ir A. Pužauską. Didžio
ji dalis cv narių,sutinka su Draugo, 
Tėviškės Žiburių, Darbininko, Ke
leivio, Dirvos vedama linija. Kartais 
kiek pasiginčijam dėl Akiračių, nes 
čia liečiama daugiau tokių temų, 
prieš kurias užsimerkia kiti laikraš
čiai. Naujienų linija bent šešiems da
bartinės valdybos nariams atrodo 
daugiau svetima dėl išpuolių prieš 
atskirus asmenis ar organizacijas. 
Bet, kai Naujienos šventė 60 m. sukak
tį, nepamiršom ir jų, iš kasos paskir
dami simbolinę 60 dol. auką ir linkė
dami, kad tas dienraštis, apsivalęs 
nuo paskirų asmenų ar organižacijų 
užpuldinėjimo, ir toliau gyvuotų, 
nes jis yra reikalingas. Kai mūsų cv 
pirm. kun. J. Vaišnys konservatyvio
je spaudoje buvo be pagrindo šmei
žiamas, LŽS cv išleistą bendrą pa
reiškimą spausdino tie laikraščiai, su 
kurių vedama linija mes sutinkam. 
Taip pat pozityviai vertinam ir A. 
Pužausko redaguojamą Naujienų 
pirmąjį puslapį. Keleiviui švenčiant 
70 m. sukaktį, šalia sveikinimo pasky- 
rėm ir simbolinę 70 dol. auką. Tadgi, 
kaip matote, redaktoriams įtakos da
ryti negalime, bet ne vienas iš mūsų 
savo rašiniais paremiam ne vieną lie
tuviškų laikraščių ar žurnalų ir, svar
biausia: bandom mūsų išeiviškai 
spaudai išauginti prieauglį.

Esate ne tik daug rašęs, bet rin
kėju dirbęs bent dviejuose mūsų laik
raščiuose (Drauge ir Naujienose), 
o dabar ilgą laiką toje pačioje specia
lybėje dirbate ir didžiuosiuose Čika
gos dienraščiuose. Kaip lygintumėte 
mūsų išeiviškosios spaudos padėtį 
su vietine? Turiu galvoje ne vien ko
kybę ar finansinį stovį, bet ir žmogiš- 

rųjų interesų, jų supratimo, o paga
liau ir nuomonės formavimo pusę.

Pas lietuvius dirbdamas, jau
tiesi esąs daugiau dolerinis darbinin
kas. Pas amerikiečius gi esi specialis
tas, profesinių sąjungų stipriai sau
gomas ir ginamas. Pagrindinis daly
kas, ko iš tavęs reikalauja, tai darbe 
būti „competent“. Didžiųjų dien
raščių spaustuvėse prieš išeinant lai
doms yra akimirkų, kada brangios ne 
tik minutės, bet ir sekundės. Jei tada 
nebūsi vikrus, jei kartais ką pražiop
sosi, darbdavys gali pritaikinti „in
competent“ frazę ir atleisti iš darbo. 
Tada nei galinga unija teisme neap
gins. Redaktoriai, reporteriai taip 
pat turi savo uniją. Kiek jų unija galin
ga, nežinau, bet jie nuolat keičiasi: 
gabieji kyla, mažesnių gabumų žmo
nės krenta. Spaudos žmonių pasirin
kimas didelis, nes daug jaunimo stu
dijuoja žurnalistiką. Kas be ko, čia 
ryškios ir spaudos darbuotojų klasės. 
Pvz., Field Enterprises Ine., kur pas
kutinius aštuonerius metus dirbu, 
tokie kolumnistai kaip Irv Kupcinet, 
Mike Royko ar Ann Landers apsiso- 
dinę eile sekretorių, o gabus sporto 
žurnalistas Eddie Gold, aprašinėjan- 
tis Black Hawks ledo ritulio koman
dos rungtynes, dienomis dirba prie 
sporto puslapių sudarymo, o vaka
rais lekia į rungtynes ir jas vietoje ap
rašo. Tas mano geras bičiulis sako, 
kad už rašymus jokio papildomo ho
noraro negaunąs. Kas mane žavi ame
rikiečių spaudoje, tai žinių sėmima- 

sis iš abiejų pusių šaltinių. Pvz., ba
landžio mėn. Lietuvoje įvyko didelė 
traukinių nelaimė. Daily News dien
raštis, skelbdamas šį faktą, žinias sė
mėsi iš „Lithuanian sources“ ir iš Tie
sos, kurį įvykusį faktą trumpai paskel
bė trims dienoms praėjus nuo nelai
mės.

Koks dienraščių finansinis sto

vis, — nežinau, nes per 8 metus ne
gavau nei vieno „sugriuvusio“ čekio, 
nors algos, palyginus su lietuvių spau
da, perpus didesnės. Kad patekau į 
amerikiečių dienraščių leidyklą ir ga
lingą uniją, ačiū mano bičiuliui Vyt. 
Kasniūnui, neužmifštant ir buv. Nau
jienų administratoriaus M. Gudelio, 
kuris, unijai renkant žinias, davė ge
ras rekomendacijas.

Kelis metus pastoviai bendra
darbiaudamas keliuose laikraščiuo
se, o šiandien turėdamas reguliarias 
skiltis Dirvoje ir Tėviškės Žiburiuo
se gal daugiau negu kas kitas žinote 
redaktorių ar skaitytojų reikalavi
mus iš vienos pusės, ir atlyginimą už 
darbą iš kitos...

Kompensacijos už darbą čia nė
ra jokios, gal tik atlyginimas už pašto 
ženklus ir, dalinai, už telefono sąskai
tą. Bet nemažas malonumas kas sa
vaitę dalintis mintimis su pažįstamais 
ir nepažįstamais skaitytojais. Kai Tė
viškės Žiburiai anketa atsiklausė skai
tytojų, kuriuos straipsnius ar skiltis 
jie skaito, arti 80 proc. pasisakė skai
tą ir mano skiltį „Chicagos Lietuvių 
Horizonte“. Iš to patyriau, kad esu 
populiarus, nors laiškų skyriuje tebu
vo gal vienas teigiamas atsiliepimas, 
gi netoli dešimties neigiamų per 
maždaug 150 savaičių. Tėviškės Ži
burių linija man prie širdies, nes ten 
galiu pasisakyti kiekvienu klausimu, 
kuriuo tik noriu. Kiek blogiau, kad 
ten reikia medžiagą labai glausti, gi 
mano aukštaitiškos prigimties stilius
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reikalauja išsiplėtimo. Antra vertus, 
Kanados paštas vis streikuoja, rank
raščiai ilgai keliauja ir daugelis pas
kelbtų žinių nustoja aktualumo.

Red. V. Gedgaudo pakviestas 
bendradarbiauti Dirvoje kas savai
tę prirašant skiltį „7 Dienos Čikago
je“ (vardą parinko redakcija), ilgai 
negalėjau apsispręsti ar imtis to dar
bo, ar galėsiu pataikyti į laikraščio li
niją? Pakartotinai prašomas sutikau. 
Jau artėju prie 150 apžvalgų. Per tą 
laiką redaktorius tepaskambino tik 
kelis kartus su žinia, kad vieną ar kitą 
faktą teksią išbraukti. Kiek redakto
rius kenčia dėl manęs nuo savo vir
šininkų — Tautinės Sąjungos ir „Vil
ties“ draugijos valdybų — nežinau.

Esate bent dviejų knygų, vaiz
duojančių pokarinio laikotarpio 
partizanų kovas („Lenktynės su šė
tonu“ ir „Kritusieji už laisvę“) auto
rius ir dėl to buvote ir tebesate puo
lamas komunistinės gimtojo krašto 
spaudos. O šiandien ir kai kurie išei
vijos laikraščiai mėgsta jūsų ir kitų 
vardus linksniuoti, netgi „kolabora
vimu su priešu“ pakaltindama. Kaip 
į tokius užpuolimus žiūrite jūs ir išei- 
viškoji žurnalistų sąjunga?

Atsakant į šį klausimą, prisime
na mano gero bičiulio poeto ir redak
toriaus Leonardo Žitkevičiaus žo
džiai, parašyti viename laiške: „Jei 
tave dažnai puola, žinok, kad esi ba- 
javas...“ Į jokias polemikas nesilei
džiu, nes tai bergždžias darbas ir nė
ra tam laiko, kol dar nesu pensininkas. 
Gyniausi neseniai tik kai P. Stravins
kas neva Spaudos klubo vardu no
rėjo mane sukiršinti su Dirva.

Kaip į tai žiūri LŽS cv? Jei būtų 
reikalas, tikiu, jie paskelbtų viešą pa
reiškimą, kaip buvo padarę pirmi
ninko atveju. Bet man atrodo, kad ty
la ir ignoravimas priešui yra daug 
skaudesni, negu gynimasis.

Jūsų reportažai apie Pensilva
nijos lietuvius pelnė pernykštę 1,000 
dol. premiją. Kaip vyksta žadėtos ta 
tema knygos paruošimas? Kokius 
receptus siūlytumėte tų sričių lietu
vių kultūriniam gyvastingumui la
biau sužadinti?

Šis klausimas man vienas iš arti
miausių. Dokumentinis veikalas 
„Pensylvanijos angliakasių Lietuva 
1874 - 1974“ jau spaustuvėje. Pir
miausia noriu pabrėžti, kad tai kolek
tyvinis veikalas: Elenos Bradūnaitės, 
kun. A. Kezio, Jurgio Bradūno ir ma
no. Veikalo pagrindą sudaro apie 
1,000 kun A. Kezio ten padarytų isto
rinių bei meninių nuotraukų. Veika
lo pradžioje eis kaip tik meninės nuo
traukos iš senųjų anglių kasyklų liku
čių ir jų aplinkos. Nuotraukos pai
liustruos E. Bradūnaitės surinktą 
tautosaką anglių kasyklų rajone. Tą 
dalį nuo istorinės skirs taikli J. Bradū
no novelė apie iš kapų „prisikėlusį“ 
seną airį Šenadoriuje, kalbantį lietu

viškai. (Lietuvių įtaka pirmojoj JAV 
lietuvių sostinėje Šenadoriuje praei
tyje buvusi tokia didelė, kad net vie
tos airiai ir arabai išmokę lietuvių kal
bos). Po to seks mano istorinio pobū
džio tekstas ir gyvųjų praeities liudi
ninkų pasakojimai, surinkti 1972 - 
73 m. mums ten praleidus penkias 
savaites. Viso mano aprašytos 22 te
nykštės lietuvių parapijos su šimtais 
dokumentinių kun. A. Kezio nuo
traukų. Vien mano mašinėle rašyto 
teksto yra apie 200 psl. Kadangi tas 
tekstas išsimėtys šalia kelių šimtų (o 
gal net ir viso tūkstančio) kun. A. Ke
zio nuotraukų, šalia E. Bradūnaitės 
surinktos tautosakos ir kai veikalas 
bus renkamas net 14 punktų dydžio 
šriftu, galima įsivaizduoti, kokio tai 
dydžio bus tomas. Kadangi veikalas 
įeina į Lietuvių Foto archyvo leidžia
mos Lietuvių etninės foto enciklope
dijos seriją, todėl pagal tai parinktas 
ir šriftas ir formatas. Žinoma, kai kam 
gal nepatiks, kad veikalas daugiau
sia liečia parapijas, jų tarpe ir lietu
vių Tautinę bažnyčią Scrantone. 
Parapijos daugiau paliestos todėl, 
kad mūsų kelionės mecenatai buvo 
kunigai, o, antra vertus, lietuviška 
gyvybė stipriausia ten užsilikusi. 
Ypač kur yra tautiškai susipratę kle
bonai. Tokių pavyzdžių mes rado
me nemažai. Viena JAV gimusi seselė 
vienuolė mums paskambino Lietu
vos himną ir dr. J. Šliūpo buvusiuo
se namuose Scrantone.

Veikalo išleidimas finansiniai 
mums nesudaro didelės problemos, 
nes kai kurių mūsų institucijų gal jau 
visai lietuvybei nurašyti Pensilva
nijos anglių kasyklų rajono lietuviai 
veikalui jau sudėjo netoli 4,000 dol. 
Tai gal geriausias įrodymas, kad lie
tuvybė ten nėra mirusi, bet ją buvo 
užnešęs laiko dulkių klodas. Kai ku
rie oficialūs asmenys bandė tas dul
kes nupūsti: jie nuvykdavo, pasėdė
davo klebonijose ar salionuose, pa
sakydavo vieni graudžias, kiti net 
piktesnes prakalbas ir išvažiuoda
vo. Mes gi per penkias savaites die
na iš dienos ėjom į gatves, į švento
rius, į namus, į karčiamas, ėjom visur, 
kur tik galima rasti gyvą praeities ar 
dabarties lietuvį. Mes juos kažkaip 
uždegėm. E. Bradūnaitę, J. Bradūną, 
kun. A. Kezį, R. Lapą tenykščiai tie
siog pamilo. Tenykščius gulęs laiko 
dulkių klodas, rodos, tirpo... Kai pa
skelbiau eilę reportažų spaudoje 
apie dar nemirusią senąją Pensilva
nijos Lietuvą, reagavo ir mūsų visuo
menės atstovai. Ir žinote kaip: prel. 
J. Karalių užvertė dešimtimis pra
šymų, kad vienam ar kitam tikslui 
paskirtų auką... Kad per tą laiką ten 
nyko paskutinės parapijinės mokyk
los, kur dar kartais girdėdavosi ir lie
tuviškas žodis, kad 1972 - 73 m. bė
gyje turėjo užsidaryti lietuvių kalbos 
kursai suaugusiems Šenadoriuje, 
nei LB, nei ypatingai jos vardu funk

cionuojanti Švietimo taryba nesirū
pino. Prašyte prašiau pasiųsti ten 
nors knygų, vadovėlių, bet niekas 
mano balso neišklausė.

Iš patirties noriu atversti ir kitą 
medalio pusę. Kai mūsų veiksniai 
mažiausiai dėmesio tekreipė į seną
ją Pensilvanijos angliakasių Lietu
vą, į ją savo dėmesį tikrai atkreipė 
okup. Lietuvos propagandistai. 
1972 - 73 m. važinėdami mes ten 
Gimtojo krašto pas žmones matėm 
daugiau, negu pvz. Draugo ar Dar
bininko. Ekskursijos į okup. Lietuvą 
iš tų sričių, atrodo, ne mažėja, bet 
didėja. Pažįstu tris vietinius klebo
nus, gerus lietuvius patriotus. Visi 
trys okup. Lietuvą aplankė, vienas, 
berods, net du kartus. Kai tie kuni
gai nuvažiavo ir lankėsi Druskinin
kuose, vietiniai propagandistai į 
Druskininkus nuvežė net ir namų 
arešte ilgai laikomą vysk. J. Stepona
vičių. Matai, norėjo apdumti akis 
Pensilvanijos lietuvių kilmės ameri
kiečiams kunigams, kad ten yra „ti
kėjimo laisvė“. Kiek mums su kun. A. 
Keziu teko patirti, okup. Lietuvos 
propagandistai tų kunigų patrioti
niai nepalaužė, bet dar labiau sustip
rino jų lietuvišką galvojimą ir lietu
vių kalba pasidarė jiems dar mieles
nė bei tvirčiau jų lūpose ir jų bažny

KOMENTARAS

NUO MINDAUGO PRIE ČIČINSKO
Nuo Kairio „Karūnos“ ligi Drau

go kultūrinio vedamojo apie Cičnską 
praėjo vos keletas mėnesių. Ir koks per
silaužimas! Mindaugijada buvo mus 
taip apsėdusi, kad visi, kas tik šiek tiek 
plunksną pavaldo, ėmė rašyti roma
nus, dramas, poemas. Žinoma, visus 
pralenkė „Karūna“, kurioje iš karto 
telpa viskas: ir trijų veiksmų istorinė le
genda, ir trijų veiksmų istorinė drama 
ir tiek pat veiksmų istorinė tragedija. 
Nesistebime, kodėl įsibėgėjęs auto
rius prie karūnos pavasario, žiedų ir 
vaisių neišpylė trijų veiksmų komedi
jos apie tos karūnos likimą. Mat, jis, 
kaip ir daugumas mūsų, ne tik Mindau
gą apkarūnavome, bet ir patys karū
nas užsidėjome ir pradėjome vaikščio
ti pasipūtę it kokie gaidžiai.

Ir kai po viso to paskaitai aną Drau
go vedamąjį, tai ir tie karaliai staiga pa
virsta į tarp savęs besiriejančius šunis, 
tuščiai besikapojančius kardais ir tie
siog velniui sielą užrašiusius. Pamatai, 
kad visa ta mindaugijada tėra tik ble
fas. Ir tai turint galvoje ne tik XVII am
žių, bet ir nūdieną, kaip išsakmiai 
tvirtina Draugas.

Be abejo, ir viena ir kita situacija 
perdėta. Ir Mindaugas nebuvo toks 
didelis karalius, ir Čičinskas kažin ar 
velniui dūšią užrašė. O ir mes patys gal 
nesame tokia šunų ruja, kuri net per Va
sario Šešioliktąją nebegali susėsti prie 
vieno stalo. Istorinių šaltinių trūksta 
pirmiesiems dviem teiginiams įrody

čiose skambantį. Lygiai taip atsiti
ko ir su tais parapijiečiais, kurie ap
lankė tėvų žemę. Tokių susitikom ne
mažai. Žodžiu, dalis lietuvių senaja
me anglių kasyklų rajone, jau daugu
moje III ir IV kartos JAV gimę žmo
nės, nori sau semtis jėgų iš mūsų tau
tinių šaltinių. Kadangi išeivijoje tie 
šaltiniai gerokai išsekę, tai jie juos 
atranda okup. tėvų ir protėvių žemė
je. Nesu karštas bendravimo su pa
vergta tauta šalininkas vien dėl to, 
kad nemažą dalį tų, kurie aplanko 
tėvynę, okupantas nutildo. Retai at
siranda tokių vyrų, kaip pvz., H. Že
melis, kurs Akiračiuose apie Sovietų 
Sąjungą ir Lietuvą atvėrė daug tie
sos. Bet Pensilvanijos senųjų anglių 
kasyklų rajono lietuviams, mūsų ho
rizonte žinomiems gal tik iš siauros 
parapijinės veiklos, apsilankymas 
tėvų žemėje, mano įsitikinimu, išei
na į naudą. Mūsų veiksniai, ypač JAV 
LB, turėtų dėti pastangas, kad te
nykščiams lietuviams bent kiek būtų 
prieinamas ir išeivijos lietuvių kuria
mas menas, ypač tautinis šokis ir dai
na. Jei turėtumėm nedidelį skrajo
jantį jaunimo ansamblį, jis Pensilva
nijos lietuvių parapijose bei koloni
jose atliktų nemažą žmones tautiniai 
žadinančią misiją. Apie tai jau ne kar
tą buvome spaudoje užsiminę...

ti. Apie Mindaugą ir šiandien ne ką 
daugiau težinome, ką apie jį parašė 
kun. Totoraitis maždaug prieš 70 me
tų.

Iš esmės gerai, kad nuo visokių ka
ralių einame prie paprastų žmonių. 
Juos ir suprasti lengviau, ir kažkaip prie 
širdies jie arčiau. O ir pasikalbėjimai 
su jais lengvesni. Be reikalo tik Draugo 
kultūriniame vedamajame kartojama 
daugiausia lenkų sukurta ir Maironio 
pakartota legenda apie kažkokias Či
činsko ir jo amžininkų niekšystes. Iš tik
rųjų Čičinskas tebuvo federalistas, gy
nęs savo pavieto ir savos provincijos 
teises. Jonas Kazimieras ir ypač valdin
ga jo žmona prancūzė, nusižiūrėję į 
Burbonų absoliutizmą, norėjo kažką 
panašaus įvesti ir pas save. Prieš tai ir 
pakėlė balsą Čičinskas, o jam už nuga
ros stovėjo ne vienas didikas. Mūsų kal
ba šnekant, Čičinskas buvo papras
tas filibusterininkas, ginęs mažumos 
teises prieš daugumos valią. O dau
gumos diktatūra gali būti tokia pat 
žiauri, kaip ir vieno žmogaus ar yienos 
nedidelės grupės diktatūra. Bent Nik- 
sonas galėtų tai patvirtinti.

Skelbiama, kad Lietuvoje kažkas 
rašo miuziklą apie Čičinską. Girdėtis, 
kad ir čia pas mus kombinuojama ko
medija ar kas nors panašaus apie tą 
„Upytės carą“. Labai gerai. Iš savo pra
eities kvailysčių kartais galime dau
giau pasimokyti, kaip iš kvailai supras
tos tariamos praeities didybės.
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VIENYBĖS SĄLYGOS

Pastaruoju metu padaugėjo kalbų ir dejonių 
dėl mūsų išeivijos nevieningumo. Esą jeigu būtume 
vieningi, tai būtume ne tik laimingi, bet ir Lietuvą 
greičiau išvaduotume. Iš tikrųjų vienybė, kaip ir ki
tos priemonės, yra reliatyvus daiktas ir nereikia jo 
pervertinti, nereikia jo paversti garbinamu stabu 
ir aukoti jam svarbesnius dalykus. Juk darbas yra 
svarbesnis dalykas, negu vienybė, o juo labiau kal
bos apie vienybę, nes juk gali būti vienybė ir be dar
bų. Šiais įžanginiais žodžiais betgi nepasisakome 
prieš vienybę iš principo. Mes jai pritariame, bet su 
tam tikromis sąlygomis. Kokiomis?

Vienybė tarp žmonių yra įmanoma, jeigu laiko
masi tų pačių pagrindinių principų arba vertybių. 
Kur to nėra, ir vienybės negali būti. Katalikai ir pro
testantai per šimtmečius nesikalbėjo, kai vieni kitus 
eretikais vadino, bet pradėjo kalbėtis, kai išsiaiškino, 
kad yra ne eretikai, o tik „atsiskyrę broliai“. Lietuviai 
išeivijoj nesikalba su išeivijos „pažangiaisiais“ lie
tuviais, nors jie taip pat sakosi mylį tėvynę Lietuvą. 
Nesikalbam todėl, kad visai skirtingai suprantam 
tėvynės meilės bei jos laisvės vertybę.

Be „pažangiųjų“, yra dar kita išeivių grupelė, 
su kuria Lietuvių Bendruomenei susikalbėti, bent 
tuo tarpu, neįmanoma. Būtent tol, kol vadinamieji 
Bendruomenės „reorganizatoriai“ vadins Ben
druomenės vadovus „kolaborantais su okupantu“ 
ir panašiai. Operavimas tokia terminologija rodo 
savo oponento visišką niekinimą ir dėl to supranta
ma, kad niekintojui ir niekinamam susikalbėti nė
ra būtino moralinio pagrindo.

Tiesa, Bendruomenės niekintojai kartais pa
kalba ir apie vienybę, apie reikalą tartis. „Reforma
torių“ garsiakalbis Naujienos kartą net vedamąjį 
parašė „Reikia tartis“. Bet ar tas jų kalbėjimas tikras, 
nuoširdus? Jeigu jie kviečia tartis žmones, kuriuos 
vadina „kolaborantais su okupantu“ ar „tautos sa
vižudybės puoselėtojais“, tai aišku, kad tas kvieti
mas yra veidmainiškas, nes koksgi patriotas tarsis 
su kolaborantu? Bet jeigu jie kviečia ne veidmainiš
kai, tai jie faktiškai nelaiko tų žmonių kolaborantais. 
Bet jeigu nelaiko, tai kam tada juos šmeižia ir niekina? 
Gyvenimo patyrimas daug kartų yra parodęs, kad 
šmeižikams ir niekintojams joks susitarimas niekad 
ir nerūpėjo. Tai parodė ir Marquette Parko LB Apy
linkės pirmininko VI. Velžos laiškas buvusios valdy
bos pirmininkui J. Vaičiūnui, kviečiantis susitarti ir 
sušaukti metinį apylinkės susirinkimą, kuriame abi 
valdybos atsistatydintų ir kuriame būtų išrinkta 
nauja valdyba (Žr. Pasaulio Lietuvis, 1975, Nr. 10). 
Bet ir toks Apylinkės valdybos nuolaidumas Vaičiū
no nepatenkino. Kodėl?

Todėl, kad „reorganizatoriai“ tokios Lietuvių 
Bendruomenės, kokia dabar egzistuoja, iš viso ne
nori. Jie, mat, kuria kitokią — „federacinę Ben
druomenę“. Bet tokiu atveju jokie pasitarimai bei 
susitarimai nereikalingi, nes jie ir neįmanomi. JAV 
LB vadovybė turi laikytis savo organizacijos įstatų, 
kurie jai neleidžia kalbėtis su kuo nors dėl organiza
cijos pobūdžio pakeitimo. Organizacijos pobū
džiui pakeisti reikalinga būtų kokia ypatinga proce
dūra — galbūt koks referendumas ar kas nors pana
šaus. Bet po 20 su viršum JAV LB egzistencijos metų 
kokios nors esminės reformos jau pavėluotas reika
las, o daugumai LB narių jos atrodo ir nereikalingos. 
Už dabartinę Bendruomenę 1973 m. pasisakė 

10,440 lietuvių. Mūsų sąlygomis tai gražus skai
čius. Jokia išeivių organizacija, bent po Antrojo pa
saulinio karo, tokio balsuotojų skaičiaus niekad ne
turėjo. Tuo būdu bent kokios derybos savaime at
puola, nes tam nėra nei moralinio, nei teisinio pagrin
do. „Reorganizatoriai“ savo elgesiu faktiškai atsi
dūrė už visuomenės moralinių papročių ribų ir už 
JAV LB nuostatų ribų. Tad palikime juos ramybėj.

Kyla tik klausimas, kodėl tie reorganizatoriai 
sumanė kurti „federacinę Bendruomenę“ tik po 25 
metų nuo masinio naujų ateivių atsiradimo Ameri
koje? Kodėl anksčiau jie to nedarė? Tai gerai paaiš
kinta Pasaulio Lietuvio 1975, Nr.13, p.266. Pasiro
do „reorganizuoti pirmininkai“ mėgino kandida
tuoti į JAV LB Tarybą, bet nebuvo išrinkti. Įsivaiz
duokit, tokios asmenybės ir neišrinkti. Jeigu būtų 
buvę išrinkti, jie galbūt būtų kovoję Taryboje dėl 
Bendruomenės pobūdžio pakeitimo įstatų ribose. 
Dabar jiems nieko kito nebeliko, kaip išeiti už įstatų 
ribų ir su draugais patiems save „išrinkti“ pirminin
kais. Ir tai gal nebūtų dar labai bloga, jeigu jie būtų 
savo „Bendruomenę“ organizavę padoriu būdu. 
Dabar jie organizuojasi, niekindami kitus, kiek be
galėdami. Atrodo, kad tas niekinimas ir tuo būdu LB 
žlugdymas ir yra „reorganizatorių“ tikslas bei jų 
darbo prasmė, nes kitokių jų darbų nei matyti, nei 
girdėti. Ta „organizuota demagogija“ irgi gerai nu
šviesta ir faktais pavaizduota tame pačiame Pasau
lio Lietuvio numeryje.

Ir to tur būt užtenka. Daug apie tai kalbėti nėra 
prasmės, nebent tik nurodant konkrečius faktus. To
dėl mes visai sutinkam su Bronium Nainiu, kuris Sė
joj (1975, Nr. 1 - 2) rašė: „Geriausias jiems atsakymas 
yra pozityvus, lietuviškas, patriotiškas, aiškių re
zultatų duodantis darbas, nekreipiant į tuos triukš
madarius dėmesio“, ypač kad tų triukšmadarių tė
ra tik saujelė. Kiekvienoje visuomenėje visada bū
na daugiau ar mažiau ir psichiškai ekstravagantiš
kų reiškinių, anot to, „trenktų“ žmonių. Juk ir nepri
klausomoj Lietuvoj buvo kovojančių prieš valdžią 
„patriotų“, kurie norėjo nužudyti ministerį pirmi
ninką ir vidaus reikalų ministerį. Tai ko čia stebėtis 
irdaug dėl tojaudintis, kad ir išeivijoj turime destruk
tyvaus gaivalo. Išeivija būtų kažkokia išimtis, jeigu 
to neturėtume. Baigiame taikliu veikiančios LB api
būdinimu, kurį keliais sakiniais padarė Vytautas 
Vaitiekūnas aukščiau minėtame Sėjos numery:

„Ligšiolinės LB organų ir veikėjų pastangos 
ir jų vaisiai gana akivaizdžiai liudija, kad nepaisant 
LB organizacijos kelyje pasitaikančių duobių, ne
sklandumų, daugumos taktinių faux pas ar opozi
cinių obstrukcijų ir minėtos „rankos“ rezgamų pin
klių bei intrigų, LB organizacija metai iš metų tampa 
vis stabilesnė, vis stipriau įsišaknija mūsų išeivijos 
gyvenime ir tampa vis patikimesne atrama bei vil
tim mūsų išeivijos tautinio savitumo ateičiai. Joks 
objektyvus stebėtojas negali nepripažinti dabarti
nių ir buvusių LB organizacijos veikėjų didelio idea
lizmo ir nuoširdaus atsidėjimo LB organizacijos tau
tinei misijai. Tiem, kurie, taip sakant, supo naujagi
mės LB organizacijos lopšį, tatai kelia tikrą pasigė
rėjimą“.

A. Daugvydas

MARQUETTE PARKO ATJAUNINIMAS AR...

Aną savaitę lietuviškuose laikraščiuose pasi
rodė dail. Jono Strungio piešinys, vaizduojantis 

projektą dalį 69 - tos gatvės tarp Californijos ir 
Western gatvių paversti pasivaikščiojimo ir poil
siavimo alėja, su dengtais šaligatviais, medžių ko
lonomis, gėlių lysvėmis ir krūmais, vakarais apšvie
čiamais jaukia senoviškų liktarnų šviesa. Pasiūly
mas jau buvęs svarstytas Ilinojaus senatoriaus 
Frank D. Savicko posėdyje su 15 - tos apylinkės 
komitetu ir netrukus būsiąs per aldermaną K. B. 
Jakšį įteiktas Čikagos miesto tarybai.

Sumanymas, atrodo, tikrai pagirtinas. Lie
tuviškąjį Marquette Parką jis galėtų padaryti dar 
patrauklesne gyvenviete. Džiaugsmą kelią ir tai, 
kad projektą, atrodo, finansuotų miestas, iš vietinių 
biznierių ar gyventojų jokio investavimo nereika
laudamas... O dovanotam arkliui, sako, į dantis ne
žiūrima... Bet...
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Prieš penkioliką metų, pirkdamas namus Či
kagos pietvakariuose, tirštai lietuvių apgyventoje 
apylinkėje, keliasdešimt jardų į rytus nuo garsio
sios Western gatvės, kuri laikoma oficialiąja gal 
didžiausios ar bent kompaktiškiausios lietuvių ko
lonijos Amerikoje riba, savo bičiulio lietuvio sta
tybos rangovo paklausiau:

— O ar juodųjų rajonas nuo čia dar toli? Ar jie 
mūsų iš čia neišstums?

— Jie dar už Ashland'o gatvės, aštuoni kvar
talai į rytus, — paaiškino rangovas, tuojau pat su 
aiškios ironijos liepsnelėmis akyse pridurdamas: 
— Bet, kai dabar yra visų lygios teisės, tai tas tavo 
rūpestis neturi jokio pagrindo...

Jo atsakymas mane, aišku, sugėdino. Tada, 
kaip ir šiandien, tariausi esąs plačių pažiūrų libera
las, antirasistas, nepraleidžiąs progos pasisakyti 
prieš savo tautiečių hipokritiškus nušnekėjimus 
tuo pačiu klausimu. O štai patsai ėmiau ir prakalbė
jau, tartum koks „fašistiškas kiaulė“...
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Tarnybos reikalais dažnai važinėju po įvai
rius šio krašto didmiesčius ir juose praleidžiu itin 
daug laiko. Kelių gatvės kvartalų atitvėrimas nuo 
motorizuoto judėjimo, juos paverčiant promena- 
dais, išgražintais gėlėmis, krūmais ar meniškomis 
figūromis tapo itin madingu dalyku. Tuo norima 
sugrąžinti klijentus (ne tik dienomis, bet ir vakarais) 
į didžiąsias krautuves, restoranus, kinų, teatrų sa
les... Projektų globėjais būna miestai, komercinės 
organizacijos, biznierių klubai. Pavyzdžiui, da
bar toksai projektas yra vykdomas Memphis, Ten. 
vidurmiestyje. Californijos sostinės Sacramento 
mieste tokia alėja (K mali) yra netgi gana ilga ir jąja 
keleivius vežioja specialūs, lėtai judantys autobu
sai... O vis dėlto ir ten vakarais judėjimas gana men
kas. Mat beveik visur čia miestų centrai yra apsup
ti lūšnynų (slums), kuriuose itin gausu kriminali
nių gaivalų, girtuoklių, „bomų“, ar šiaip įtartinų 
elementų, kurie tuojau pasidaro nuolatiniais ir pa
stoviais panašių alėjų svečiais, atbaidydami tuos 
lankytojus, kurių projektų sumanytojai labiausia 
pageidavo.

Kai Louisville, Ky. taksistui pagyriau jų vidur
miestyje neseniai gražiai įrengtą pasivaikščiojimų 
alėją, šisai gana skeptiškai ir su graudžia ironija 
burbtelėjo:

— Sukišom milijonus, o padarėm užuovėją 
valkatoms ir žaidimų vietą tamsiesiems...

0 o o

— Man visiškai nesvarbu kas šalia manęs 
gyvens: juodas, baltas ar raudonas. Geriausią ap
saugą man laiduoja pati kapitalistinė sistema. Ji 
beveik užtikrina, kad žmogus, kuris išsigalės šiame
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rajone pirkti namą, turės būti mano uždarbio lygy
je, sakytum, mano socialinėje klasėje. O tai garan
tuoja, kad ir jo išsilavinimo lygis...

— Užmiršk! — pertraukė mane draugas, 
prieš porą metų „molotovo kokteiliais“ priversti
nai išgyvendintas iš kaimyninio rajono, kurį nuo 
manojo skiria tik geležinkelio pylimas už pusės 
kvartalo į rytus einąs lygiagrečiai su Western gatve. 
Už to pylimo visi aštuoni kvartalai „sujuodėjo“ per 
porą metų... — Komunistai iš turtingųjų atima ir 
biedniesiems dalina, o kapitalistai — iš biednųjų 
atima ir dar biednesniems atiduoda... Tu savo na
mą pirkdamas iš karto įmokėjai keletą tūkstančių, 
paskolą gavai iš banko, kuris pirmiausia ištyrė tavo 
finansinį pajėgumą ir užstato vertę. Tie, kurie šian
dien iš tavęs pirks, beveik jokiu investavimu neri
zikuoja. Su mažu įmokėjimu iš FHA (Federal Hou
sing Authority) jie gauna paskolą, kurią dalinai ir 
tu pats turėsi garantuoti... Beje! Ir mes, kaip žinai, 
buvome prisiekę niekur nesikelti. Ir laikėmės, dau
gumai senųjų gyventojų išlaksčius į priemies
čius. Ir kas? Namą sudegino. Nors padegėjai buvo 
sugauti, jų bylos su paliudymais ir įrodymais pato
giai „pradingo“ policijos raštinėse... Draudimo 
įstaigos sumokėjo kiek norėjo ir pardavė kam no
rėjo, su valdžios pritarimu ir palaiminimu... Taip, 
brolau. Kovoti galima, bet tik ne paskiriems indivi
dams prieš gerai organizuotas gaujas, ko gero susi
mokiusias su valdžios pareigūnais ir juos papirki- 
nejančias.

o © © ©

Priešais mano namą, kitoje gatvės pusėje, jau 
mėnuo laiko gyvena negrų šeima. Gal net ne viena 
šeima: kasdien vis nauji suaugusių ir vaikų veidai... 
Juos baltųjų paauglių choras pasveikino malony- 
biniais šūkiais, k.a.: ,,We hate niggers!“ Pastarieji 
atsakė ant rytojaus apspiaudydami baltuosius 
praeivius, ar palydėdami juos epitetais a la: „White 
trash! White bitches!“... Žodžiai gal kaulų ir nelau
žo, bet turi tendencijos (šiais laikais) virsti kulko
mis... Taip, kad trijų savaičių bėgyje mūsų naujieji 
kaimynai buvo apšaudyti tris kartus... Visada nak
timis... Iš pravažiuojančio automobilio, nežino
mų atklydėlių... Visa tai sutraukė būrius policijos, 
kuri jau ir taip čia patruliuoja kas keletą minučių... 
0 kulkos akių neturi... Kulkos neskiria juodų nuo bal
tų, nediskriminuoja nei rasistų nei humanistų ar li
beralų...

© © ©

Žiūrint į tą „Čikagos lietuvių Laisvės Alėjos“ 
pagražinimo projektą prisiminė taipgi dar visai 
neseniai laikraščiuose spausdintas paminklo lais
vės kankiniams modelis. Jis irgi planuota statyti čia, 
Marquette Parke, kur jau ir senojo Dariaus - Gi
rėno paminklo apsauga nuo vandalizmo darosi 
problematiška... Kur ir turtingos lietuvių valdo
mos skolinimo bendrovės ir bankai seniai nebeduo
da namams pirkti paskolų normaliomis sąlygomis. 
Paminklo projekto autorius, mano bičiulis Ramo
jus Mozoliauskas gyvena Lemonte. Ten ir daugiau 
gerų draugų ar pažįstamų lietuvių gyvena.

— Atsikeikite čia, — ne kartą jie ragino mane. 
— Už metų - kitų čia bus pats karščiausias lietu
vybės židinys. Apie mūsų L. Bendruomenės pa
vyzdingumą ir lituanistinės mokyklos aukštą lygį 
kalba visas lietuviškas pasaulis. Niekur nerasi tiek 
lietuvių profesionalų čia „rezidencijas“ susisuku
sių: daktarų, inžinierių, advokatų... O ar žinai, 
kiek organizacijų čia jau sklypus nusipirko salėms 
ir centrams statytis?...

Ir atsakau:
— Kad Lemontas virstų lietuviško judėjimo

1975 m. birželio mėn.

centru — nuoširdžiai trokštu ir linkiu, tačiau Mar
quette Parko jis nė atstos, nė pavaduos...Marquette 
Parke lietuviai investavo ne milijonus, bet šimtus, 
o gal tūkstančius milijonų dolerių... Čia turime vie
ną naujausių ir gražiausių bažnyčių, vienuolynų, 
modernią ir erdvią Švento Kryžiaus ligoninę, Ma
rijos gimnaziją, kurios salėje tūkstančiai stebi mi
nėjimus, operas, dramas; turime mokyklas, radijo 
valandėlių būstines, laikraščių redakcijas, įvairias 
įstaigas, knygynus, gydytojų ir kitokių profesionalų 
kabinetus, krautuves, restoranus, užeigas.. To viso 
nė perkelsi, nė atstatysi... Bet prarasti galima labai 
lengvai ir greitai...

Man rodos, kad Marquette Parke lietuviai tu
rėtų nors valandėlei pamiršti tarpusavio vaidus, 
susiskaldymą, bylas, rimtai pagalvoti ir įsisąmo
ninti, kad nuo jų šiandieninio apsisprendimo pri
klausys didžiausios ir reikšmingiausios lietuvių ko
lonijos ateitis. Rytoj gali būti pervėlu... Marquette 
Parko išlaikymo lietuvių rankose pirmiausia turė
tumėm išvystyti nuolatinę ir pastovią informacijos 
akciją mūsų laikraščiuose. Kelti viską, kas aplink 
mus dedasi įtartino ar nelegalaus. Nesvarbu, ar ap
gaulingas machinacijas darytų rinkti valdžios pa
reigūnai, ar partijų patikėtiniai, neskrupulingi ko
mersantai, ar draudimo agentai. Reikia patiems 
informuotis apie viską, kad reikalui esant galėtu
mėm skubiai susigriebti prieš tuos, kurie prieš mū
sų norą ir valią nori mus pirkti ar parduoti. Svarbiau
sia: kovoti legaliomis priemonėmis, neinant į kom
promisus su sąžine ir neužsikertant kelio sugyve
nimui su visais nė sau, nė savo vaikams.

— Bet ką čia bendro turi pagražinimo projek
tas su...? — nustebsite.

Prieš investuodami laiką, išteklius ir iniciaty
vą į gerinimo ar gražinimo projektus, pirmiausia 
jėgas ir išteklius nukreipkime užsitikrinimui, kad 
visa tai darome sau.

Algirdas T. Antanaitis

ŽVAKUTĖ
Praėjusių metų paskutinėje Dirvoje, šalia Laimingų 

naujųjų 1975 metų linkėjimo, buvo įdėta iškarpa iš že
mėlapio, apimančio visą šiaurinę Europą su Špicberge
no salomis. SSRS sienos tame žemėlapyje buvo parody
tos prigludusios prie pat rytinio Baltijos jūros kranto. 
Taigi, nei Estijos, nei Latvijos, nei Lietuvos nė pėdsako 
tenai nebuvo parodyta.

Suprantama, ne Dirvoj tas žemėlapis buvo brai
žytas: nusifotografuotas iš New Yorko Sunday News, — 
iš laikraščio, lyg tyčia mažiausiai teįmanomo pakaltinti 
prosovietinėmis ar net ir „proliberalinėmis“ tendenci
jomis.

Toks žemėlapis ne naujiena. Jau 30 metų, kaip jie to
ki ar panašūs mirguliuoja laikraščiuose, vadovėliuose, 
enciklopedijose, atlasuose, — kaip privačių, taip ir vals
tybinių leidyklų pagamintuose. Iš pradžių dažnas iš mū
sų jaudindavomės, savuose laikraščiuose dėl to skųsda- 
vomės, vienas kitas ir leidėjams laiškus rašydavom protes
tuodami, reikalaudami (!) pasitaisyti. Bet, kaip visų nu- 
sičiaudėjimų neprisveikinsi, taip dėl milijonų tokių že
mėlapių nepriprotestuosi. Ilgainiui ėmėm tų kartogra
finių „okupacijos pripažinimų“ lyg ir nematyt, o paga
liau kokią išsiblaškymo ar skubėjimo valandą ir savuose 
laikraščiuose neapdairiai persispausdint...

Algimantas Gureckas, mūsiškės Bendruomenės 
įgaliotas ir jąja, kaip menamai imponuojančiu užnugariu 
pasiremdamas, bene užpernai ėmė primygtinai įtikinė
ti oficialiųjų Amerikos žemėlapių leidėjus ir redaktorius, 
kad bent jie neignoruotų savo gi pačių vyresnybės dekla

ruoto ir taip dažnai pakartojamo Baltijos valstybių įjungi
mo j Sovietiją nepripažinimo. Žemėlapininkai aiškina
si atsidūrę keblioj padėty: tarp teisės „priekalo“ ir realių 
faktų „kūjo“. Sako, rodydami žemėlapiuose Baltijos vals
tybes neva tebeegzistuojančias, klaidiname žemėlapių 
naudotojus, o dažnai atrodo, kad gal net tyčiojamės iš jų, 
kadangi jie žino, jog pabandę nuvykti į tas valstybes, jie 
tenai jų neras, o atsidurs akivaizdžiai Sovietų Sąjungos 
valdomoj teritorijoj... Tad ką žemėlapiuose rodyti: ab
straktų idealą, ar konkretų faktą?

Gureckas, regis, nesišvaistė protestais, niekam ne
draskė akių, bet visgi įtikino Amerikos oficialių žemėla
pių leidėjus, jog galima ir reikia tą dalyką taip sutvarkyti, 
kad ir akivaizdūs faktai nebūtų naiviai slepiami, bet kad 
ir idealas neliktų defetistiškai nutylėtas. Žemėlapininkai, 
sako, pažadėję ateity (naujose laidose) vėl Baltijos kraš
tus žymėti skirtingai, nors ir Sovietijos ribose, o išnašose 
atvirai pasakyti, kad Amerika tokio tų kraštų statuso nėra 
pripažinusi. Pažadėjo, o ištesėt tais metais nesuspėjo. 
Kitais, regis, jau ištesėjo, o kaip bus toliau — kas gi žino...

Na, Lietuvos padėtis dėl to laimėjimėlio nepasi
keitė nei geryn, nei blogyn. Bet visgi šiek tiek daugiau pa
guodos mums dabar, o taip pat šiek tiek daugiau ir doku
mentų Lietuvos gyvybingumo apraiškų istorijai.

O štai dabar, 1975 gegužės 18, be jokių pastangų iš 
mūsų pusės, New York Times — tas pats, kuriam akis ba- 
dėm už Kubos Fideliui „džiabo parūpinimą“, apskritai 
už prosovietinį „liberalumą“, ypač už Lietuvos bylos 
ignoravimą, kurį net piketavom už sumanymą „parduo
ti“ Sovietams Baltijos kraštų inkorporacijos nepripaži
nimą, — taip, tas pats New York Times įsidėjo Sovietų 
Sąjungos vakarinės dalies žemėlapio iškarpą, kurioje 
Sovietijos sienos parodytos ten, kur jos buvo 1940 me
tų pavasarį, prieš birželio 15 - 17 invaziją į Baltijos kraš
tus. Prie Baltijos rytinio kranto ryškiai skirtingai pabrai
žytos ESTONIA, LATVIA ir LITHUANIA valstybės, 
be jokių SSR priedų, su sostinėmis Tallin, Riga ir... Vilna 
(kai iš sovietinio žemėlapio kopijuoja, tai parašo Vil
nyus). Kur tu, žmogau, dabar gausi kitą tokią puikią oku
pacijos nepripažinimo deklaraciją!

Bet šokinėt iš džiaugsmo, kaip teliukams pirmąkart 
pavasarį pievon išleistiems, dar nėra ko. Prie to žemėla
pio yra papasakota, ką Amerikos konsulas Leningrade 
aiškina apie tą dabartinio Baltijos kraštų statuso nepripa
žinimą. NYT bendradarbis iš konsulo paaiškinimų gavo 
įspūdį, jog JAV skystina savo 35 metus trunkančią Lietu
vos, Latvijos ir Estijos į Sovietų Sąjungą inkorporacijos 
nepripažinimo politiką. Visi vakriečių diplomatai (kon
sulai) Leningrade, esą, junta, kad Amerika palaipsniui, 
bet neabejotinai slenka link Sovietinių Baltijos respub
likų pripažinimo bent de facto, jei ir ne formalaus. Anot 
konsulo, tas nepripažinimo politikos silpnėjimas (ne
pripažinimo griežtumo „skystėjimas“) vyksta jau maž
daug dveji metai, nuo konsulato Leningrade įsteigimo. 
Būtent, iš turistinių, prekybinių, kultūrinių ir mokslinių 
kontaktų tarp Amerikos ir Sov. Sąjungos vis mažiau 
esą beišskiriami Baltijos kraštai. (Iš tikrųjų, tai nuo griež
to nepripažinimo interpretacijos pradėta atsitraukti jau 
ne prieš dvejus, o prieš maždaug dvidešimt metų, kai — 
po ilgų svyravimų, kaip tą suderinti su nepripažinimu — 
Amerikos konsulatui Maskvoj visgi buvo leista išduoti 
imigracijos vizą moteriškei, turėjusiai sovietinį pasą, o 
gyvenusiai Vilniuje, t.y., Sovietams nepripažintoj teri
torijoj).

Ypač įsidėmėtini štai koki N.Y.T. bendradarbio 
patyrimai Amerikos konsulate Leningrade:

1 Maskva atrodo pasitenkinanti tokia nebe taip 
griežta nepripažinimo principo interpretacija ir nebe- 
spaudžia Vašingtono, kad formaliai pakeistų savo dekla
ruotą politiką dėl Baltijos valstybių inkorporacijos;

2 Todėl (nepaisant iš Čikagos šiomis dienomis pa
skleistų gandų) Amerikos pareigūnai abejoja, kad forma
lus Baltijos kraštų inkorporacijos pripažinimas įvyktų 
netrukus;

3 Vis dėlto tie pareigūnai mano, kad tai neišvengia
mai turės (kada nors) įvykti.

Nepalyginti blaivesnis paaiškinimas, negu iš čika- 
giškių konvulsijų paskleistasis, kur lyg perkūnas iš giedro 
dangaus, sugriaudė staigus aliarmas — gelbėkit, mūsų

(tęsinys 12 p.)
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(atkelta iš 11 psl)
žvakutę gesina! O kitę savaitę jau: I am satisfied (Der- 
winski, N.Y. Times) ir net Fine! (Bobelis, ten pat). Paskui 
vėl, lyg susigėdę tokį didį šauksmą pergreit atšaukdami, 
vėl pusbalsiu ragina: dar kiek patelegrafuokit, dar 
parašykit... Bet kuriem galam to bereikia, jeigu jau „Ta
ryba Lietuvos laisvei laimėjo didžiausią mūšį, tam dar
bui išleisdama mažiausia pinigų“ (Gudelis, Naujienose, 
bal. 23)!!!

Toki pramanyti pavojaus šauksmai neturėtų tiek at
garsio, kaip šį pavasarį turėjo, jeigu visa mūsų veiksnija 
ir laikraštija nebūtų įsikalbėjusi sau ir įkalbėjusi visuome
nei tos nepripažinimo politikos išpūstos reikšmės, kad:

1 tai tikriausia, svarbiausia ar netgi vienintelė ga
rantija Lietuvai nepriklausomybę vistiek kada nors at
gauti;

2 jos atšaukimas būtų galutinis nepriklausomybės 
galimybių ir vilčių praradimas;

3 ji yra Amerikos įsipareigojimas visomis jos turimo
mis bei turėsimomis priemonėmis padėti Lietuvai atsta
tyti neteisėtai užgniaužtą nepriklausomybę.

Betgi tai tik padebesiuose plaukiojančios iliuzijos. 
Aneksijos nepripažinimas (neprisidėjimas prie jos tarp
tautinio įteisinimo) yra ne daugiau, kaip pasyvus „plato- 
ninės meilės“ pareiškimas. Jis nepadeda aneksijai įsitei
sėti, bet nepadeda jos ir pašalinti ar bent silpninti. (Per 
35 metus buvo gana laiko tuo įsitikinti). Tai ir nepripaži
nimo atšaukimas, kai atsitinka ar atsitiks, nei esti, nei bus 
kažinkokia tragedija. Tai tik kaimyno, su užuojauta prie 
nelaimės pastovėjusio, bet padėti neįstengusio (ar ne- 
perdaugiausia ir tesistengusio), apsisprendimas eiti sa
vais keliais.

Piktais žodžiais protestuota prieš Australijos ir N. 
Zelandijos tokį pernykštį apsisprendimą. Išdavikais, par- 
davikais juos kai kas pavadinom. Nė neprisiminėm, kad 
tos valstybės dar nė savarankiomis valstybėmis nebuvo, 
kai Lietuva skelbėsi nepriklausoma, ir kai nepriklauso
mybę prarado. Taigi jos niekad neturėjo nei progos Lie
tuvai kuo nors įsipareigoti, juo labiau nebuvo Lietuvos 
„nusipirkusios“, — tai kaip jas galima kaltinti „išdavi
mu“ ar „pardavimu“? Ir Amerika, atsisakiusi Baltijos 
valstybių aneksiją pripažinti, juk nieko daugiau nei pasi
žadėjo, nei įsipareigojo. Patsai garsusis, tipiškai politi- 
kieriškas Roosvelto paguodimas tada dar ką tik susimez- 
gusiai čikagiškei Tarybai — kad Lietuvos nepriklau
somybė nepanaikinta, o tik į šalį padėta — neimplikavo 
jokio pažado, kad Amerika bent mažąjį pirštelį pajudins 
Lietuvos nepriklausomybei atgal į savo vietą atkelti. Ir 
Eisenhoweris, 1945 - ais mūsų Vliko delegacijos aplan
kytas, nedviprasmiškai paaiškino, kaip yra: — Užjau
čiu jums, bet negi mes turime karą dėl jūsų tęsti? Mūsų 
boisai nori namo!

Kad aneksijos nepripažinimo (ir tuo paremto Lie
tuvos pasiuntinybės pripažinimo) žvakutė Vašingtone 
tebedega — tai nuostabi ir didžiai pasigėrėtina lietuvių 
tautai Amerikos rodomo moralinio solidarumo apraiš
ka. Bet moralinis solidarumas nėra aktyvi politinė, eko
nominė, nei juo labiau karinė santarvė.

D. Britanija, nepripažindama Lietuvos aneksijos 
de jure, atvirai iškart pasakė, kad pripažįsta ją de facto. 
Amerika savojoj nepripažinimo deklaracijoj neparyš
kino jos tais pažyminiais, paprastai tokiais atvejais pavar
tojamais. Tuo būdu liko atviros durys amerikiniam ne
pripažinimui interpretuoti taip, kaip kam labiau patinka. 
Mūsų veiksnija nedelsdama įsikibo į toliausiai siekiančią 
interpretaciją, sekančią romėnų griežtųjų legistų - for
malistų pavyzdžiu, anot kurių Quid non ėst in lege, non 
est in mundo, atseit, ko nėra įstatyme, to nėra ir pasauly
je... Mūsų atveju norima aiškinti, kad, jei Lietuvos aneksi
ja į Sov. S - gą pagal tarptautinius papročius nelegali
zuota, tai Lietuvos Sov. S - goj ir nėra, — bent reikia taip 
elgtis, lyg jos tenai nebūtų.

Guostis, kad nėra de jure (teisiškai teoriškai) — ga
lima. Bet kaip nematyt, kad de facto (visai apčiuopiamai) 
ji tenai visgi tikrai yra?

Nepripažinusi Baltijos aneksijos, ją net pasmerku
si, Amerika ne tik nepaskelbė dėl to Sovietijai karo, bet 
ir diplomatinių santykių nenutraukė. Kiek tie santykiai 

kada blogėjo ar gerėjo, tai visai dėl kitų motyvų. Kurį laiką 
galėjo atrodyti, kad Amerika Baltijos kraštų Sov. S - goj 
lyg nepastebi, ar sąmoningai ignoruoja jų tenai buvimą. 
Bet praktikoj su esamu aneksijos faktu nesiskaityti tuoj 
po karo pasirodė neįmanoma ir net absurdiška.

Štai, Tarptautinės Paštų Sąjungos valstybių (coun
tries) sąraše tebėr Lithuania, Latvia, Estonia įrašytos 
atskirai nuo USSR. Bet: Nejaugi Amerikos paštas turėjo 
tų valstybių aneksijos nepripažinimą interpretuoti taip, 
kad laiškai, po karo pradėję retkarčiais ateiti iš Vilniaus, 
Kauno ir kt., bet apmokėti sovietiniais - rusiškais pašto 
ženklais ir antspauduoti „CCCP“ įrašais, neturėtų būti 
įleidžiami į Ameriką? Arba, — nejaugi iš čia siunčiami 
laiškai adresuoti, sakysim, ne į Vilnius, Lithuania, o į Vil
nius, LithSSR - USSR turėtų būti grąžinami adresan- 
tams su antspudu No Such Country? Amerikos paštas 
taip nedarė. (Ir Sovietų paštas negrąžina laiškų adresuo
tų tik į Lithuania). Kaip tik tuo, tuoj po karo, ir yra prasidė
jęs neformalus Lietuvos aneksijos fakto pripažinimas 
praktikoje.

Dar apčiuopiamesnis to fakto pripažinimas glūdė
jo siuntinių siuntimo į USSR sutvarkyme. Čia mūsų veiks
nija, iš vienos pusės dėkodama Amerikos valdžiai už tvir
tą laikymąsi aneksijos nepripažinimo principo, iš kitos 
pusės keliais atvejais bandė prašyti Amerikos valdžią, 
kad ji išreikalautų iš sovietinės valdžios muitų nuolaidas 
siuntiniams į Lietuvą. Taigi, viena ranka prašėm griežto 
nepripažinimo, o kita — neabejotino Sovietų suvere
numo Lietuvoj pripažinimo. (Nes kaip gi, suverenumo 
nepripažinęs, derėsies dėl lengvatų aneksuotai teritori
jai?).

Kai, padažnėjus apsilankymams iš Sovietijos, pasi
rodė Amerikoj viena neva kultūrininkų ar mokslininkų 
ekskursija vien iš Lietuvos, kažkas iš mūsų veiksnijos mė
gino kvosti Valst. D - to pareigūnus, — ar tokios ekskur
sijos įsileidimas nekvepia aneksijos pripažinimu? Pa
aiškinimas buvo — vizas dedam į sovietinius pasus. Ar 
kas iš atvykstančių gyvena aneksuotoje teritorijoje, mes 
galime ir nežinoti. O jeigu ir žinom, tai ar tikslinga būtų 
atsakyti vizas ne neteisėtos aneksijos vykdytojams, o kaip 
tik to nusikaltimo aukoms?

Amerikos kelioniniuose pasuose dabar yra įrašy
ta, kad, be atskiro leidimo, jie negalioja keliauti į Kubą, 
Šiaurės Korėją ir Šiaurės Vietnamą. (Anksčiau buvo ir 
kontinentinė Kinija įrašyta. Kaip dabar bus su Vietna- 
mais, arba ir su Kuba, gal netrukus pamatysim). Visur ki
tur, taigi ir į USSR jokių restrikcijų nėra. Griežtieji anek
sijos nepripažinimo interpretatoriai gal norėtų, kad bū
tų įrašytos keliavimo restrikcijos į neteisėtai USSR anek
suotas Baltijos valstybių teritorijas?.. Bet, viena — to
kia restrikcija tur būt vestų tiesiai į Amerikos santykių su 
Sov. S - ga nutrūkimą, nes Sovietų prestižas neleistų dėti 
vizasįpasussutokiuakibrokštu. Antra — jei tokį akibrokš
tą Sovietai ir nurytų, tai tos restrikcijos paisymo nebūtų 
įmanoma sukontroliuoti. Nes, kartą į Sov. S - gą nuvykęs, 
žmogus —jei tik tenykštė valdžia jį leistų — galėtų nu
vykti ir į Vilnių, ir į Kauną, arba nors ir į Pilviškius, o pase 
jokių pėdsakų nebūtų, kad jis nepaisė restrikcijos. O dar 
ir trečia, — Amerikos pareigūnams būtų labai keista 
girdėti iš Amerikos lietuvių tokios restrikcijos pageida
vimą: Skundžiatės, kad rusai okupavo jūsų tėvynę ir ne
leidžia ten laisvai lankytis, o kai pradeda leisti, tai norit, 
kad mes neleistumėml Žinoma, mūsų veiksnija visgi ne
siryžo tokios restrikcijos iš Amerikos valdžios prašyti, 
bet iš to, kaip stengėsi atgrasyti nuo lankymosi „ok. Lie
tuvoj“, atrodo, kad nedaug trūko iki kreipimosi ir į valdžią 
pagalbos tam grasinimui... Užtat dabar iš kitos pusės aša
ras lieja: matot, tokia daugybė šokosi vizų „ok. Lietuvon“ 
prašyti, tai Amerikos valdžia dabar jau rengiasi ir pripa
žinti aneksiją, kadangi patys lietuviai pripažįsta...

Žinoma, Amerikos valdžia, tur būt, numano, jog tarp 
keliolikos dešimčių tūkstančių amerikiečių, per metus 
apsilankančių Sov. S - goj, būna ir po maždaug keliolika 
šimtų (apie 1%) tokių kurie vyksta specialiai Lietuvon. 
Gal numano, bet dokumentuotos statistikos neturi, ir jos 
valdžia tikrai nereikia savo politikai nustatinėti. Nes tu
ristų ar kitokių lankytojų skaičiaus augimas ar mažėjimas 
yra politikos pasekmė, o ne priežastis.

Kultūrmainybos pradžioj amerikiečiai dar vengė 
siųsti menininkus į Baltijos kraštus. Paskui (gal ir iš Mask

vos kiek pakalbinti) tarė, o kodėl mes turim tas aneksijos 
aukas ignoruoti? Aneksija neteisėta, taip, bet baltiečiai 
juk tenai yra, to negalima — ir kam reikia? — ginčyti. 
Dabar, anot konsulo, numatomi ir mokslininkų bei stu
dentų mainų ryšiai sutarties ribose išplėsti ir į Baltijos 
kraštus...

Visa tai iš tikrųjų yra ne aneksijos teisėtumo pripaži
nimas, net ir ne formalus aneksijos fakto pripažinimas, 
bet visgi kasmet po truputį ryškesnis to fakto matymas ir 
skaitymasis su tuo, kad jis yra, ir kad tuo tarpu nenumato
ma geros galimybės jam pakeisti. Tai nėra esminis nepri
pažinimo politikos keitimas, o tik nepripažinimo prin
cipo interpretacijos liberalėjimas. Tai bandymas reika
lą taip išvairuoti, kad būtų ir vilkas sotus, ir ožka sveika. 
„Ožka“ čia yra originalioji Amerikos deklaracija Balti
jos aneksijos reikalu. Kol jokiu formaliu aktu Amerika tuo 
reikalu nepasisakė kitaip, tol ta „ožka“ tebėra sveika. Iš 
Leningrado sako, kad ir „vilkas“ Maskvoj dėl to ne per
daug alkanas: nespaudžia Amerikos, kad formaliai pa
keistų savo pareikštą nuomonę apie Baltijos valstybių 
įjungimą į „Sojuzą“. Kiek girdėt, net ir Helsinky nenuma
toma Baltijos valstybes įsakmiai liečiančių pareiškimų. 
Tiesa, visos dabartinės R. Europos valstybių sienos bū
siančios deklaruotos nekeistinos jėga, o jei keistinos, 
tai tik kaip nors geruoju susitarus. Be to, būsią pageidavi
mų („platoniškų“), kad tautų apsisprendimo ir pagrin
dinės žmogaus teisės būtų visur respektuojamos. 
„Fine!“—pareiškė Tarybos pirmininkas K. Bobelis, 
tą išgirdęs.

Iš tikrųjų tai ne taip jau labai „fine“. Tas numatoma
sis esamųjų sienų neliečiamumo pažadas, tegu ir pasal
dintas filosofavimais apie tautų ir žmogaus teises, Lie
tuvai vistiek kartus. Bet ką gi daryti? Tarybos demaršas, 
ar laiškų - telegramų „tvanas“ į Amerikos senatą čia ne
padės, kadangi konferencijos deklaracija nebus kon
vencijos pavidalo, ir senatui tvirtinti (ar atmesti) nepri
klausys. Neįtikėtina, kad Vlikas, tegu ir su šimtatūkstan
tiniu ar net milijoniniu fondu (kurio nei vieno dar neturi) 
pajėgtų vien Lietuvos, Latvijos ar Estijos interesų moty
vu pakreipti konferencijos nutarimus geresne linkme, 
arba konferenciją suardyti, jeigu ji nesiduotų vedama į 
doresnį kelią. Jei konferencijoj kas nors išeis kitaip, negu 
dabar numatoma, tai tikriausiai dėl kitų priežasčių, ne dėl 
Baltijos padėties. Ta padėtis greičiausia dar kurį laiką 
liks tokia, kaip dabar. Lietuva tebebus aneksuota, ir to 
fakto niekas neginčys. Amerika (ir nemaža kitų) to fakto 
negirs, nepateisins, jį apgailestaus, bet toleruos. Lietu
vos žvakutė (pasiuntinybės pavidalu) degs ir toliau, kaip 
degusi, ligi sudegs. Tegu tik jos, kukliai spinksinčios, da
bar neužgesina perdaug triukšmingi gynėjai nuo įsivaiz
duotų ar prasimanytų pavojų. Pavojus jai yra tik vienas, 
ir jau seniai matomas. Jis ateina neskubėdamas, bet, de
ja, ateina neišvengiamai.

V. Rastenis

ATGARSIAI

SUSIŽAVĖJIMAS... „NAUJIENOMIS“?

(Akiračiai aplamai)

Beskaitant „Metmenis“, susidaro įspūdis, kad riedama 
iš inercijos, kad daugiau egzistuojama, negu kuriama, 
kad žurnalas įgijęs kamerinį pobūdį. Ir viso to užtektų, 
kad jaunoji karta (jeigu ją suprantame kaip neramią, ieš
kančią, į gyvenimo gelmes besibraunančią) savo dvasia 
nebebūtų jaunoji („Akiračiai“, turėję perimti ankstes
nę politinę „Metmenų“ funkciją, tuo labiau neatjauni
na kartos kūrybinės idėjimės dvasios, dargi priešingai 
— dažnu savo rašiniu, skirtu Lietuvai, priartėja kone prie 
„Naujienų“ lygio...).

V. Kazakevičius 
(Pergalė, 1975, Nr. 3)

akiračiai nr. 6(70)
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TEATRAS

Maža Playhous‘o salė ir scena. Prieš 10 metų 
čia pirmą kartą suvaidinta Kosto Ostrausko „Gyve
no kartą senelis ir senelė“, N. Martinaitytei režisuo
jant. Atrodė tuomet, kad kamerinis dramos teatras 
taps realybe ir gyvenimu. Tačiau po keletos metų 
jis nutilo.

Dar anksčiau Playhous'e užsimezgė pirmieji 
Antro kaimo humoristiški vakarai, inspiruojami 
jauno rašytojo K. Almeno. Jam išvykus iš Čikagos ir 
entuziazmui atvėsus antrakaimiečiai, netekę kvapo, 
pradėjo po truputį byrėti. Ir štai, surinkti birulius, 
ateina Algirdas T. Antanaitis. Pasivadinęs prievaiz
da, jis organizuoja vėl viską iš naujo, rūpinasi „litera
tūra“ ir veja satyros ir disciplinos botagą. Jau dau
gel metų Antras kaimas kiekvieną pavasarį pasitin
ka su nauja programa, liesdamas žmogaus, šeimos 
ir visuomenės kultūrines bei organizacines silpny
bes.

Jei iššifruotumėm jų humoro ir satyros ironijas, 
tai. kaimietiškai tariant, istorinė ir psichologinė lie
tuvių panorama būtų tokia: pirmas penkiolikmetis 
— entuziazmo metai, paskutinis dešimtmetis —

ANTRAS KAIMAS

„PADORIAI“ BE

CINIZMO

fanatizjno, neapykantos metai. Entuziazmas gali 
klysti, bet jis greit atvėsta. Fanatizmas gi klysta visa
da, o įsiusnija ilgesniam laikui. Pastoroji tema šio pa
vasario spektakliuose parodijuojama svariau
siai. Ne juoku suniekinant, o juoku gydant. Publika 
sprendžia Antro kaimo stiprybę ir silpnybę, savai
me tapdama tyliąja cenzore, kuriai šiek tiek nusilen
kia ir prievaizda. Todėl šiais metais programa buvo 
„padoriausia“, atlikta glaustai ir taupiai, muzikos 
įtarpiai — konkretūs.

Labai svarbus Antrame kaime yra žodis, bet 

nemažiau svarbus yra ir žodžio tapimas kūnu, juo 
labiau, kad dažnai charakteriai plaukia ne iš teksto, 
o iš pačio atlikėjo komiško tipo. Juo skirtingesni ti
pai, tuo spalvingiau taposi vaizdelis. Romas Sta- 
kauskas, Jūratė Jakštytė, Rimvydas Cinką, Eugeni
jus Būtėnas, Juozas Aleksiūnas, Vaigalė Kavaliū
naitė ir Gailė Mačiulytė — tai atlikėjai su humoro 
jausmu, kaip liaudies šventųjų drožinėtojai. Kam 
ranka daugiau patirtimi išmiklinta, tam labiau seka
si užgauti komiškas stygas. Kartais pasiseka satyti- 
nį vaizdą išplėsti vaizdine improvizacija (Stakaus- 
kas), kartais sąmoningai, išvengti sausos retorikos, 
išmoktą tekstą tam tikrose situacijose „užmiršta
ma“ ir tuomet atsiranda vietos sceniškam žaidimui 
(Jakštytė). Scenos mėgėjas pasiekia geresnių rezul
tatų, kai jis vadovaujasi patirtimi ir intuicija, nes bū
ti tikru aktorium be mokyklos neįmanoma.

Prie Antro kaimo trupės priklauso ir garso ir 
šviesos tvarkytojas J. Kaunas bei plakatininkas V. 
Lukas.

B. Chomskis

ANTRAS KAIMAS repeticijų metu. Centriniame 
apskritime (pradedant nuo pirmos valandos ir ei
nant laikrodžio rodyklių kryptimi): Gailė Mačiu
lytė, Romas Stakauskas, Eugenijus Būtėnas, Rimas 
Cinką (apačioje — Algirdas Titus Antanaitis - 
prievaizda), Vaigalė Kavaliūnaitė, Juozas Alek

siūnas ir Jūratė Jakštytė (viršuje — Jonas Kaunas - 
šviesos ir garsų efektų tvarkytojas). Visur kitur — 
tie patys veidai kitose pozose. Kairiajame kampe 
(su paltu) Vincas Lukas — plakatų dailininkas ir 
nuolatinis talkininkas.

Šių metų sezono pastatymai Čikagoje įvyko 

Playhouse salėje gegužės 3, 4 ir 10,11 dienomis, bu
vo publikos gausiai aplankyti ir šiltai sutikti. Pro
gramą sudarė bent trisdešimt vaizdelių, kurių au
toriai: K. Almenas, A.T. Antanaitis, K. Bagdonavi
čius, V. Demereckis, L. Dovydėnas, Ant. Gustaitis, 
VI. Šimkus ir kiti. (Kazio Norvilos fotomontažas)
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IŠEIVIJOS GYVENIME

KAM TARNAUJA...
(atkelta iš 1 psl.)
kiek kitaip. Akcija surinkti kursų dalyvių parašus 
reiškia pasipriešinimą prieš melą, 
prieš mūsų visų klaidinimą. Pasirašydami, tikrieji 
kursų dalyviai pareiškia, kad kažkas jų vardu 
kalbėjo, nors neturėjo teisės jų vardu kalbėti, nes 
nebuvo vienas iš tų, kurie pereitą vasarą dalyvavo 
kursuose Vilniuje.

Studijavimas prikl. Lietuvoj mums visiems 
yra svarbus klausimas. Klausimas turi ir pliusų ir 
minusų — iš abiejų pusių. Todėl mėginant prieiti 
išmintingiausio sprendimo, būtina turėt kuo tiksles
nes žinias. Melas tam nepasitarnauja.

O gąsdinimas, kad „būtų pasitarnauta okupan
tui“ primena buvusio JAV prezidento juostelėn 
įrašytą sprendimą, jog lengviausia sustabdyti toli
mesnį neteisėto įsilaužimo tyrinėjimą pasakant, 
kad reikalas liečiąs krašto saugumą, „national se
curity“!

Darbininko redakcija, spausdindama aną pa
sikalbėjimą, pasielgė neapgalvotai. Tačiau iš tos 
klampynės vis dėlto pajėgė išlipt pusėtinai gar
bingai. Galėjo Darbininkas palikti savo skaityto
jus apgautus — nutylėdamas tikrųjų dalyvių pasi
sakymus! Bet Darbininkas pasirinko nemalones
nį, bet atviresnį priėjimą — net kelis kartus spaus
dino pareiškimus, neigiančius ano pasikalbėjimo 
autentiškumą.

Kažin ar panašiu atveju kita mūsų spauda iš
drįstų pasekti Darbininko pavyzdžiu?
KAS APMOKA KELIONES?

Kiek tiesos yra K. Bartkaus straipsnyje, pava
dintame „Su tokiais kursais mums nepakeliui“ (Švie
timo Gairės, Nr. 12.1975)? Kiek nepagrįstų, užgau
nančių įtarinėjimų?

Jau dvi vasaras vyksta lituanistiniai kursai Vil
niuje. Jau yra daug ten buvusių, grįžusių. Todėl ir 
autoriai, rašą straipsnius šia tema, jau turėtų pasi
kalbėt su žmonėmis, kurie kursuose dalyvavo. Ar 
grįžę iš kursų tikrai griauna mūsų išeiviškąjį litua
nistinį auklėjimą? Iš viso, ar turi autorius pagrindo 
sakyt, kad „į tokius kursus juk vyksta ir atitinkamų 

sovietinių įstaigų yra atrenkami kaip tik tie, kurie ga
li atrodyti jiems skirtoms idėjoms imliausi“ (52 p.). 
Pagaliau, kas čia prasilenkia su teisybe: ar straips
nio autorius, ar buvę kursantai. Šie sakosi iš savo ki
šenės už kelionę susimokėję, o K. Bartkus rašo, jog 
„Sovietų atstovybės... apmoka keliones“.

Ar Švietimo Gairės pasirinks Darbininko pa
sirinktą, didesnio atvirumo, kelią patalpindamos 
ir kitaip, negu, K. Bartkus galvojančių mintis?

Naujienos taipogi nepritaria studijavimui 
Vilniuje. Tačiau, ne kokiais ten nuobodžiais išve
džiojimais, o simpatiška, gerais norais pagrįsta lais
va kūryba! Kaip būtų gerai, jeigu su lietuvių kalba 
pas mus būtų taip, kaip Jono Kreivėno „Nesiduoki- 
me suvedžiojami“ (Naujienos, 1975.IV.17). Pa
laukit, o gal tas straipsnis iš tikrųjų yra feljetonas, 
parašytas prikl. Lietuvoj ir čia tik persispausdin
tas?

; „Dėl lietuvių kalbos vaikus siųsti į Lietuvą pa
sitobulinti, tai prašau, mieli tautiečiai, nesity
čiokite patys iš savęs ir savo vaikų... Jūs čia Ame
rikoje turite gana daug gerų mokytojų ir profe
sorių, kurie nė kiek neblogiau, o dar geriau žino 

j lietuvių kalbą ir literatūrą kaip dabartiniai mo
kytojai Lietuvoje. Kiek man teko Amerikoje 
sutikti lietuviškų mokyklų mokinius ar mokines, 
tai aš gavau labai gražų įspūdį. Čia jaunimas 
labai gražiai ir literatūrinę kalbą vartoja. Retas 
turi akcentą ar neteisingai taria galūnes. Tuo 
tarpu Lietuvoje, lietuvių kalboje yra daug 
įterptų rusiškų žodžių ir visokių naujų, nelie
tuviškų pavadinimų... Galima rasti dar dau
gybę visokio žargono primaišyta, o ypatin
gai kasdieninėje kalboje. Tokiu būdu, aš as
meniškai tos nuomonės kad dabartiniu metu, 
kas mokosi ir kas kalba iš jaunimo lietuvių kal
ba, tai neblogiau kaip Lietuvoje ir dar kaikuo 
geriau“.

KIEK KAM METŲ?
Jeigu kadanors nukristų nuo mėnulio lietuviš

kai suprantantis mėnulietis ir jei jam duotų pasiskai
tyti, kas rašoma mūsų spaudoje apie studijas Vilniu
je, o jis turėtų pasakyti, kokio amžiaus yra vykimo 
priešininkai ir kokio tie, kurie pozityviai nusiteikę, 

mėnulietis tikriausiai apsiriktų. Sakytų, kad prieš 
vykimą rašo aistringi, nekantrūs, principingi jau
nuoliai, gyvenimo dar neaplamdyti, nebuvę pri
versti suprasti aplinkybių sudėtingumą. O tie, kurie 
už studijas Vilniuj, — tai jau daug vyresni, mažiau 
linkę savo nuomonę visiems kitiems primesti; jie 
kalba apie save, apie savo matytus įvykius, supras
dami, kad jų nuomonė gali ir tebūti tik jiems vieniems 
būdinga.

Toji nuosaikesnė, asmeniškesnė nuotaika dvel
kia iš dviejų skaitlingiausių mūsų jaunimo organi
zacijų žurnalų: Ateities ir Skautų Aido. Ateities ko
vo ir balandžio numeriuose spausdinami pasisa
kymai studentų, buvusių Lietuvoje. Pasiskaitęs 
atsakymus į klausimus, Ateities redaktorius kovo 
numeryje prieina tokių išvadų: „Visi matė Lietuvos 
nelaisvę ir skirtumą tarp valdžios reklamuojamo 
fasado ir nepatenkintų žmonių nuotaikų. Daugu
mas grįžo sustiprėję lietuvybėje. Nė vienas nebuvo 
suklaidintas. Ta prasme atsilankymai okupuoto] 
Lietuvoj krikščioniškai - lietuviškai sąmoningiems 
studentams ateitininkams yra teigiamas reiškinys“ 
(67 p.).

Šių metų Skautų Aido kovo numeryje prista
tomi pasakojimai jaunesnių skaučių, viešėjusių 
Lietuvoj. Rašinėliai skaityti vasario 16 d. minėjimo 
proga.

„Visų šių kelionės įspūdžių tyliai ir įtemptai 
klausėsi: visas šimtas kernaviečių, jų vadovės, 
tėveliai. Visų širdyse tiesėsi nematoma meilės 
gija broliui, sesei, gyvenantiems gražioje, bet 
laisvės netekusioje Tėvynėje. Jautrią valandė
lę išgyveno visi, kai beskaitant įspūdžius sesė 
Kristina susijaudino ir... gailiai pravirko. Tą 
valandėlę sudrėko ir klausiusiųjų akys. Jau
trioji širdies styga, nejučia palytėta... Subti
liai, nelauktai...

Kai tunto sesės sustojo į ratą ir sugiedojo 
„Lietuva brangi“, nebuvo abejonės, kad Tė
vynę mylėti galima ir iš tolo...“ (5p.).
O sakoma, kad tik žaliems jaunuoliams viskas 

aišku, kaip dieną. Kad tik jiems viskas arba balta, 
arba juoda, nes trūksta kantrybės subtylumus įžiū
rėti. Daug kas sakoma...

Elona Vaišnienė

GRAFOMANIJOS ATGARSIAI

Drausmes sargyboje

DRAUSMĖS SARGYBINIO PASIAIŠKINIMAS

Sąryšyje su Al. B(arono) replika „Pabijojo kny
gų pavadinimų“ (Draugas,1975.V .27), protestuo
ju dėl mano atvaizdo sulyginimo su kažkokiais sim
boliais, kuriais „rėmėsi visi diktatūrinių režimų sek
retoriai ir gauleiteriai“. Ne aš kaltas, kad apvaizda 
suteikė man tokią išvaizdą, kuri Baronui vaide
nasi diktatūromis. Esu tik paprastas lietuviškas šuo 
— palikuonis tų neapdainuotų pilkųjų didvyrių, 
kadaise ištikimai saugojusių vienkiemius mūsų tė
vynėje.

Bepigu Baronui, paleistam į svetingas didžiau
sio lietuviško dienraščio lankas, kur jam suteikta be
sąlyginė laisvė rašyti protingai, neprotingai ar kaip 
tik jis išmano. Akiračių šuns dalia žymiai kuklesnė. 
Man įsakyta saugoti čionykštį lietuvišką visuomeni
nį - kultūrinį vienkiemį nuo sudrausminančių nesą
monių. Ir rašyti trumpai — be nukrypimų į garsių 
knygų turinį.

Savo replikoje Baronas skundžiasi, jog jis ne
galįs su Akiračiais ginčytis, nes ten spausdinamų 
straipsnių autoriai daugiausia slapyvardininkai.

Netiesa!
Tame pačiame Akiračių numeryje, kuriame til

po ir mano komentaras, žymiai plačiau ir išsamiau 
kitus Barono „išminties perlus“ savo skiltyje anali
zavo V. Rastenis. Todėl ir man lieka tik patarti, užuot 
aklai mane puolus, pakelti garbanas ir paskaityti 
mėnraštį iki galo. Kad ir vėl neišeitų „logikos“ dei
mančiukas: nemačiau, tai ir nėra...

Tie, kurie atydžiau skaito Akiračius, patarimų 
pasiskaityt „Gulago salyną“ ar „Lietuvos kat. baž
nyčios kronikas“ mums nedalina, nes šios geros kny
gos, kaip ir visa eilė kitų išmintingų dalykų, susilau
kia ir Akiračiuose gero žodžio. Tačiau tai ne mano 
darbo sritis. Ir ne anų knygų paminėjime ar nepa- 
minėjime mano pasisakymo esmė.

Šį kartą man tenka sunkus ir nedėkingas užda
vinys: mokyti Baroną skaityti, kas jo paties parašy
ta. O kad ir jam būtų aišku, pakartosime dar kartą. 
Ne Jurašo, ne Solženicyno ir ne „kronikų“ kaltė, kad 
išeivija baigia paskęsti grafomaniškų knygų antplū
dyje. Todėl skelbti, kad blogų knygų išeivijoje neiš
eina, ir tuo kilnoti grafomaniją ant šakių žymaus dien
raščio vedamajame yra, mano nuomone, didelė 
nuodėmė. Nuodėmė, už kurią Baronas vertas aš
triausių dantų minkščiausioje savo anatomijos da
lyje. Simboliškai kalbant...
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LAIŠKAI

ATGARSIAI

SEKRETORIAI, GAULEITERIAI IR GRAFOMANIJA 
(„Įvertinkime pastangas“, Akiračiai Nr. 4 (68)

Kalbant apie sunkią lietuvių kūrėjų būklę paverg
toj Lietuvoj, tai nežinomas „Akiračių“, autorius geriau 
paskaitytų iš pavergtos Lietuvos atbėgusių Jurašų liudi
jimus, kaip rašytojai pajungti partijai. Ką Al. B. rašė ar 
rašo, Jurašai patvirtino tik daug stipriau. Būtų gera, kad 
„Akiračių“ slapyvardininkai pasiskaitytų Solženicino 
raštus, „L.K.B. kroniką“ ir geriau pastudijuotų Jurašų 
pasisakymus, tada nereiktų „Akiračiuose“ spausdinti 
tokių keistų raštų, po kuriais ir patys nedrįsta pasirašyti 
ir prideda šuns atvaizdą, kaip stiprybės simbolį, kuriuo 
rėmėsi visi diktatūrinių režimų sekretoriai ir gauleiteriai.

Al.B.
(Draugas, Nr,123,1975.V.27)

LIEŽUVIU GLAMONĖTI...
(„Išeivija spaudos veidrodyje“, Akiračiai Nr. 3(67))

Jeigu jau geriau įsižiūrėtų „Akiračių“ redaktoriai 
į savo „išeivijos veidrodį“, tai pastebėtų, kad ir jų žurna
le pilna slapukų, gerokai „suįžulėjusių slapyvardinin- 
kų“, pasitaiko ir „žurnalistinio chuliganizmo“ ženklų. 
Be to, jei jie geriau pasidairytų, pastebėtų, kad ir jų „ben
dravimo“ su Lietuva idėjos jau seniai nuvalkiotos Vieny
bės senelių ir moterėlių. Ką gi naujo ir tokio „aukšto ly
gio“ „Akiračiai“ yra davę?

Kalbant apie žodį „kova“, reikia pastebėti, kad vie
ni mėgsta kovoti su priešu, o kitiems geriau patinka prie
šui tam tikras anatomines dalis liežuviu glamonėti. Saky
čiau, skonio dalykas. Izidorius Pipiras

(Laisvoji Lietuva, Nr.8,1975.IV.24)

GEDRIMAS NESKAITO ŽEMELIO...

(„Išeivija spaudos veidrodyje“,Akiračiai Nr. 4(68))
Panašių citatų H. Žemelio, palyginti, objektyvia

me kelionių aprašyme Vyt. Gedrimas gali rasti kelis kar- 
tusdaugiau.Taigislapy vardininkas, jeigu jis netiki „Drau
go“ bendradarbių rašiniais, tepasiskaito savo labai ar
timo kolegos rašinius, paskelbtus „Akiračiuose“, ir galės 
puikiai susekti tiesą apie vis blogėjančias kalinių lanky
mo (pagal „Akiračius“ turistines) sąlygas Lietuvoje.

Bronius Kviklys
(Draugas, Nr.l25,1975.V.29)

laiškai
EUNUCHAI, IMPOTENTAI, IŠKAMŠOS IR 

GEDRIMO PERUKAS

Dėl reportažo apie Santaros - Šviesos suva
žiavimą (1974.IX.24 Drauge) sukeltų neaiškumų 
(žiūr. A. T. Antanaičio užuominą š. m. vasario Akira
čiuose) jaučiu pareigą pasisakyti. Tendencingas 
buvo paskaitininkas dr. Vytas Dukas. Algirdas An
tanaitis ir dr. Zenonas Rekašius stipriai pasisakė 
prieš tendenciją. Lenino vardą minėdamas dr. Z. 
Rekašius nei pagarbą, nei panieką jam (Leninui) 
reiškė, o tik barė dr. Dūką už neobjektyvumą. Mane 
ir kai kuriuos kitus paskaitos dalyvius, su kuriais vė
liau kalbėjausi, jaudino ne diskusijų turinys, o šiurkš
tus paskaitininko oponentų tonas, ypač dr. Reka
šiaus, kuris, balsą pakėlęs, barėsi antruoju asmeniu. 
Jaučiau, kad dr. Dukas pralaimėjo ir pasijuto labai 
nejaukiai. Gindamasis jis ėmė painiotis ir piktai atsi- 
kirtinėti su paskaitos tema nieko bendro neturinčio
mis frazėmis (septyniolika metų dėstau rusų literatų- 
rą... studentai mane mėgsta... jūs manęs nepamoky
site... ko čia kabinėjatės...). Man buvo labai simpa
tiškas jo bejėgiškumas ir, atleiskite už atvirumą, mie
la antibolševikinė tendencija. Tai ir parašiau ką pa
rašiau. Labai gaila, kad Sėjos ir kitų laikraščių humo
ristai mane visiškai klaidingai suprato. Viliuosi, kad 
dr. Zenonui Rekašiui padarytą moralinę skriaudą 
šiuo paaiškinimu būsiu atitaisęs.

Skaitydamas Akiračių š. m. kovo numerį, turė
jau gerokai nustebti chamišku išpuoliu prieš mane, 
atliktu ne tikro žmogaus, o psiaudonimo Vyt. Gedri
mo, tad savęs besigėdinančio iškamšos. Mano pas
tangas rašyti kiek kitokiu stiliumi negu jis pats, V.G. 
nuvertina iki „plepėjimo apie save žurnalizmo“. 
Negi V.G. nežino, kad galima ir su mažai žodžių la
bai kvailai nuplepėti? Va, jo pastabų — mano cita
tų montažėlio pradžia: „Jis (taigi aš, A.N.) rašo be

veik visiems laikraščiams ir beveik visais klausimais 
(abu „beveik“ aš pabraukiau, A.N.)“. Rimtas teigi
nys, ar plepalas? Deja — plepalas! Ir vargas būtų 
Vyt. Gedrimui, jeigu rimtai užsipulčiau, kad abu 
„beveik“ jis įrodytų. Apskelbęs mane didybės ma
niaku, savigyra, ištroškusiu didelių žmonių drau
gystės, V.G. skaitytoją mėgina apgauti keliomis cita
tomis iš mano feljetoniško rašinio Drauge apie spau
dos balių. Deja, kad savigyrą ir didybės maniją išduo
tų pavardėmis minėjimas buvusių gimnazijos bei 
jaunystės draugų, pusseserių bei jų vyrų, kitų kur nors 
kada nors sutiktų bendro amžiaus ir likimo žmonių, 
nė rinktinės citatos neįrodė. Šūktelėjęs, jog „žurna
listiniam plepėjime“ nėra žinių, informacijos, V.G. 
cituoja pustuzinį sakinių iš mano korespondencijos 
Keleivyje. Lyg tyčia, ten informacijos labai daug. 
Psiaudonimas V.G. iš kepurės ištraukia dar vieną 
zuikį: „(...) emocija čia nustelbia ir taip jau negausią 
bei labai šališką (aš pabraukiau, A.N.) informa
ciją.“ „Negausumą“ sąmoningas skaitytojas pats 
nustatys. O dėl „labai šališkumo“, jeigu rimtai pa
reikalaučiau, V.G. turėtų atsiprašyti kakta žemę 
mušdamas. Ak, dar emocijos? Jų stokoja tik eunuchai 
ir šiaip vargani impotentai. V.G. užsimena mano 
straipsnį ŽURNALISTIKOJE ir jį jau be citavimų 
su panieka atmeta kaip visišką niekalą. Kaip ir kodėl 
tą straipsnį ŽURNALISTIKAI rašiau čia neaiškin
siu, bet parašęs jo nesigėdžiu. Jis skirtas pradedan
tiems jauniems spaudos bendradarbiams, bet ne
būtų pro šalį ir Akiračiams jį persispausdinti. Sutiki
mą gaunate.

Kovo Akiračiuose radau daug gražių pamoky
mų kitiems, daug moralizavimų ir pasmerkimų ere
tikams. Bet, gerbiamieji, spaudos psiaudonimų vė
žys, psiaudonimų banditizmas prieš tikrus žmones, 
šizofrenija tais pačiais vardais vadintina vienodai 
visur: Laisvojoj Lietuvoj, Naujienose, Dirvoje, Aki
račiuose. Seniai ruošiausi jums tai pasakyti, bet pui
kiausią progą gavau tik tuomet, kai buvau užpultas 
įkaitusią plikę Vyt. Gedrimo peruku prisidengusio 
tipo.

Alfonsas Nakas 
Birmingham, Mich.

BALYS SRUOGA...
Visą gyvenimą, be abejo, neiš

laikysi apsikabinęs knygas vieno 
poeto, tegu ir naujaip kalbančio, te
gu ir didelį šuolį davusio nuo sukaus
tytos tradicijos (jeigu šitaip laikytu
meis, tai tokiai tavo padėčiai apibū
dinti labai tiktų mūsų bičiulių Lie
tuvoje nusikaltasis ar pasiskolinta
sis terminas: pasaulėžiūrinis ribo
tumas...). Po Sruogos, Putino, Kir- 
šos juk visais žiedais skubėjo pražys
ti jaunesnė už tąją kartą: B. Brazdžio
nis, J. Aistis, S. Nėris, A. Miškinis,

(atkelta iš 1 6 psl.)

G. Tulauskaitė. Nesileisdami į smulk
menas, sakytume, kad anuomet bu
vo tokie laikai, kai net ir poezija reika
lavo skaitytoją apsispręsti, į kur suk
ti: į dešinę, į kairę ar po tiesumu per 
patį vidurį. Kas linko į kairę, to idea
las tuoj pat pasidarė Kazys Boruta. 
Gal jis kartais graudžiau rašė negu 
kiti jo vienamžiai, gal kartais ir ma
žiau rūpindamasis savo eilėraštį pa
daryti švelnų, bet jis buvo maišti
ninkas kaip žmogus ir kaip kūrėjas 
ir dėl to į kairę linkusiam jaunimui da

rėsi savas ir svarbiausias poetas. 
Mes, tiesa, ir ta kairė buvome dau
giausia kaimo vaikai, dėl to ir gluos
niai, apie kuriuos jis dainavo, mums 
nebuvo svetimi, ir mieste gal ne vie
nam mūsų dėl tam tikrų priežasčių 
buvo liūdnoka, kaip ir poetui. Ta
čiau ir dainose apie gluosnius ir var
nas iš jo poezijos veržėsi maištingu
mas, artimas kairei, dėl to atsimenu, 
kad su tokiu pat susižavėjimu, su ko
kiu truputėlį anksčiau buvo skaity
tas formos revoliucionierius B. 
Sruoga, vėliau nukrypo dėmesys į 
K. Borutą, į jo „Alio!“, „Dainas apie 
svyruojančius gluosnius“ ir į „Kry

žių Lietuvą“ (šį pastarąjį rinkinį te
ko slėpti nuo kai kurių akių, nes už jo 
skaitymą ir laikymą buvo pažadė
tos nemažos bausmės, o iš kur tu, 
gimnazistas, galėjai turėti pakanka
mai litų baudoms apsimokėti, jei bū
tum pagautas, ir tuo atveju tektų šen 
ar ten pasėdėti, kad patenkintum 
komendantą...).

Dabar anie laikai jau yra tolima 
praeitis, bet ją prikėlė knyga „Balys 
Sruoga mūsų atsiminimuose“, — 
tas šaunus paminklas dideliam lie
tuviui kūrėjui.

K. Barėnas

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:

PARAMA, 2534 W 69 St., CHICAGO, Ill., 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. MISEVIČIUS, 32 Hendrick Ave., TORONTO 4, Ont., Canada
P. ALEKNA, 9 Hill St., CABRAMATTA, N S W., 2166, Australia

1975 m. birželio mėn. 15

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: $ ............
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Susidarytų jau visa lentynėlė 
pokario metais Lietuvoje išleistų 
kai kuriais atvejais net ir stambios 
apimties knygų, kurių kiekviena skir
ta atsiminimams apie kurį nors jau mi
rusį lietuvį rašytoją. Suprantama, 
kad tokiose knygose leidėjams pir
miausia rūpėjo per įvairių asmenų 
atsiminimus visuomenę supažindin
ti su tais rašytojais, kurie, kaip sako
ma, pasidarė sovietinio socializmo 
„klasikais“ (Petras Cvirka, Salomė
ja Nėris, savo „Puodžiūnkiemiu“ 
sūnų iš Sibiro išpirkęs ir režimui „kla
sišką“ klasių kovos pagrindu para
šytą kūrinį dovanų davęs A. Vienuo
lis). Kai kurie kiti, tegu šiandien, ro
dos, dažna proga ir gražiai pagarbi
nami, tokių kolektyvinių rinkinių 
dar nerizikuoja susilaukti (pvz., B. 
Sriioga, V. Mykolaitis - Putinas, K. 
Boruta), nes jų gyvenimo ir kūrybi
nis kelias nebuvo besąlyginis atsida
vimas sovietiniam socializmui. Štai 
K. Boruta po karo buvo patekęs į pri
verstinio perauklėjimo įstaigas, o 
keletą metų prieš mirtį dar net rašy
tojų suvažiavime viešai šokdinamas 
dėl nepaklusnumo, dėl nenoro pagal 
nurodymus pataisyti savo kūrinius. 
Atviresnes knygas būtų, matyt, rizi
kinga ten sudarinėti ir apie tuos du 
pomaironinės kartos didžiuosius — 
Sruogą ir Putiną, nes arba reikėtų 
labai kritiškai pasirinkti autorius, 
kurie prašytini rašyti apie juos atsi
minimus, arba ryžtis parašytuosius 
smarkiai išcenzūruoti.

Mūsų džiaugsmui, JAV kaip tik 
apie vieną tų pomaironinių didžių
jų — Balį Sruogą — neseniai pasi
rodė tokio pobūdžio knyga, kaip 
anos Lietuvoje išleidžiamosios, pa
vadinta „Balys Sruoga mūsų atsimi
nimuose“, didelio formato ir gausi 
puslapiais (552 psl. teksto ir 12 psl. 
iliustracijų), paruošta ir išleista Van
dos Sruogienės. Kai knyga tokia tal
pi, tai joje įveikta išspausdinti apie 
70 asmenų atsiminimų, susijusių su 
B. Sruoga, taip pat nemažas pluokš- 
tas laiškų. Kaip leidėjos (žmona ir 
duktė) įvadiniame žodyje pasisako, 
atsiminimai šiai knygai buvo pradė
ti rinkti tuoj po rašytojo mirties 1947 
m. Laiko daug, žinoma, praėjo nuo 
tos pradžios, kol atsiminimai pata
po knyga, beveik ketvirtis amžiaus, 
bet tai nestebina, nes ne valstybinė 
leidykla leido, ne vien plunksnai sa
vo dienas paskiriantieji rašė. O kai 
mūsų knygų rinka svetur smarkokai 
išblyškusi, tai džiaugiesi, kad šitoks 
solidus, įdomus ir vertingas tomas 
patenka į rankas kaip tik dabar, kai 
daugiausia ašakomis ir sėlenomis 
reikia maitinti savo lietuvišką dūšią.

Iš knygos puslapių iškyla rašy
tojo, profesoriaus, lietuvio ir žmo
gaus Balio Sruogos figūra labai aiš
kių bruožų. Kai kurie atsiminimų au
toriai tik kokiu brūkšneliu prisideda, 
kad ta sudėtinga figūra labiau išryš
kėtų, kiti, dažniau su Sruoga susiti
kinėję, atskleidžia apsčiai bruožų. 
Kadangi rašo B. Sruogą pažinoju
sieji ar su juo kartu dirbusieji ir ben-

APIE POETĄ IŠ BAIBOKŲ

BALYS SRUOGA ATSIMINIMUOSE

dravusieji laikraštininkai, teatralai, 
rašytojai, profesoriai, jo buvę studen
tai, kartu su juo organizacijose vei
kusieji žmonės, tai atsiminimuose 
prieš mūsų akis kartu atsiveria daug 
ir įvairių Lietuvos gyvenimo sričių 
įdomybių, o tai daro knygą dvigubai 
vertingą.

Tokiose knygose, beje, mėgs
tama pasmilkyti kodylais, kad pa
veikslas gražesnis išeitų iš po kve
piančių dūmų. Laimei, Sruogos, ga
lima sakyti, niekas nerado reikalo di
dinti, nes iš tikro jis jau ir be smilkalo 
buvo didelis ir daugiašakis — poe
tas, dramaturgas, teatralas, moksli
ninkas, profesorius, laikraštininkas, 
visur talentingai išradingas, jautrus, 
dažnai impulsyvus, didelių mostų 
kūrėjas ir žmogus. Kai šią knygą skai
tai, tai net galvoji, kad jeigu kas nors 
ryžtųsi po tokį tomą paskirti ir kai ku
riems kitiems (pvz., svetur įniru
siems V. Krėvei ar F. Kiršai), tai, tur 
būt, šiuos pažinojusių atsiminimai 
neatskleistų tokio spalvingumo as
menybių, kokią turėjo poetas iš Bai- 
bokų kaimo.

Šią knygą skaitant, susidaro įs
pūdis, kad kaip kūrėjas B. Sruoga 
bus besąs didesnis savo dramomis, 
o ne poezija. Neverta, tur būt, to įs
pūdžio nei teigti, nei neigti — čia 
jau tyrinėtojų, mokslininkų reikalas 
pasverti viską svarstyklėmis. O kad 
toks įspūdis palieka, tai, greičiausia, 
dėl to, kad knygoje apsčiai medžia
gos pateikia su teatru ir dramaturgi
ja susiję žmonės ir kad net keletas at
siminimus rašančiųjų vienaip ar ki
taip užsimena skandalingą nesusi
pratimą, kai vytautiniame konkurse 
buvo nepremijuotas pirmasis ir B. 
Sruogos kūrybiniame kelyje ir lietu
viškoje dramaturgijoje ypač reikš
mingas jo draminis veikalas „Milži
no paunksmė“. Dėl jo poezijos šito
kio įtempimo niekada nėra buvę — 
vien tik Adomas Jakštas bus ją kritiš
kai smarkiau užsipuolęs. O savito, 
skaitytoją užkrečiančio rašytojo var
dą jis ir susidarė pirmiausia savo poe
zija, kuri anuomet, kai išėjo „Saulė 
ir smiltys“ ir „Dievų Takais“ ar Skai
tymų žurnale pasirodė „Miestas“, 
buvo patraukli kūrybinio žodžio 
naujiena, ir ne vienas tai yra liudijęs 
(va, tas pats K. Boruta savo atsimini
muose yra rašęs, kaip jis iš Marijam
polės skubėjo važiuoti į Kauną B. 
Sruogos naujai išėjusio eilėraščių 
rinkinio nusipirkti). Taip, poeziją 
branginusiam jaunimui anuomet 
Sruoga buvo naujas ir didelis švys
telėjimas ir prasiveržimas iš sukaus
tytų poezijos rėmų.

Tiek miestą, tiek ypač kaimą ir 
jų jaunimą ligi nepriklausomybės 
pradžios pasiekdavo vien nesudė
tingos poezijos rinkinukai, taip sa
kant, eiliuoti pramokusių vieversė
lių darbai (tokiu poetiniu vieversė
liu reikėtų laikyti ir mano parapijos 

pirmąjį kleboną ir jos bažnyčios sta
tytoją kun. Jurgį Tilvytį - Žalvarnį, 
„Paistriečiuose“ apdainavusį tą 
apylinkę ir jos žmones, o „Daujėnuo- 
se“ — netolimą lyg ir šventą stebuk
lų vietą, ir tas jo knygeles turėjo įsigi
jęs dažnas parapijietis!). Jei kam nuo 
1914 m. patekdavo į rankas daugiau 
visokios poezijos turto, tai nebent 
per L. Giros sudarytąją antologijė- 
lę „Cit, paklausykit“, kurią raštu be
sidomintieji vaikigaliai užtikdavo 
parapijos knygynėlyje arba gauda
vo pasiskolinti iš pažįstamo mokyto
jo (mano apylinkėje toks knyginis 
šviesus mokytojas buvo Petras Bliu
mas). Tačiau net ir „Cit, paklausy
kit“ antologijėlės poezija davė tai, 
ką turėjome iki Maironio, ir truputį 
siekė po jo. Antologijėlės redakto
rius pristatė pppuliariajam skaity
tojui, tiesa, ne tik aušrininkės Eglės 
(Šliūpienės), K. Svogūno, M. Dagi
lėlio, P. Mičiuliuko, A. Laukio, Svir
no Žvynės, to paties jau minėtojo 
mano parapijos kūrėjo A. Žalvarnio 
ir kitų panašių, bet taip pat L. Gi
ros, A. Jakšto, J. Mikuckio ir ne tik 
Paparonio, bet ir Maironio kūrinių. 
Turint galvoje, kad „Cit, paklausy
kit“ buvo iš viso pirmas toks didelis 
įvairių poetų eilėraščių rinkinys Lie
tuvoje (knygelė 190 psl., eilėraščių 
joje net 197), tai jau buvo turtingas 
aruodas. Daug patrauklių eiliuotų 
minčių apie Dievą ir tėvynę ir kitas 
brangenybes, ir eiliavimas visų toks 
klasikinis, su skambiai surikiuoja
mais rimais, o jeigu kuriam nors tų ei
liuotojų ir nepasisekdavo pasiekti 
didesnio tobulumo, tai ką gi padary
si.

Tačiau šitame L. Giros sukaup
tame aruode nė kvapo nebuvo tų 
anuomet kylančių jaunųjų Sruo
gos, Kiršos, Putino, Binkio ir anos 
poetiškos mergaitės Bronės Buivy- 
daitės. Kas troško dar ir naujesnio žo
džio, turėjo lukterėti po to septynetą 
liesokų metų, kol K. Binkis paleido į 
lietuvišką pasaulį pasižmonėti pir
mųjų „Vainikų“ poezijos antologi
ją, kuri kaimui gal buvo truputį dar 
ir per svetimoka ir per brangi įsigyti, 
bet šviesuomenei, o jos tarpe ir gimna
zistams, tikra dovana jei ne nusipirk
ti, tai bent paskaityti. Joje šalia pluoš
to eilėraščių viename puslapyje švie
tė ir Balys Sruoga iš fotografijos, toks 
panertęs galvą ir rankas susinėręs 
ties krūtine.

O kas anuomet iš „Vainikų“ su
sižavėjo jx> poezija, tokia, rodos, pa
našia į patį galvą panertusį poetą, 
tas nekantriai ieškojo pagrindinių 
rinkinių. Sruogos poezijoje viliojo 
tas per kraštus besiveržiantis ir retai 
rimų tevaržomas jausmingumas, li
gi tol neįprastas ritmas ir visiškai nau
jai kuriamas vaizdas.

Perdien išsiblaškęs 
Kaip alkanas vilkas,

Aš gęstančią saulę, sapnais pašarvo
ta, palydžiu...

Nereikia man žvaigždžių,
Nereikia dangaus —
Aš sparnus ištiesiu — ugnim pasilie- 
siu, dausas gi nušviesiu daina!

Kas vakarą tylų su skausmu žiūriu, 
Kaip slepiasi saulė už girių tolių! 
It vystančio žiedo, it ryto rasos 
Taip gaila, taip gaila, taip gaila man 
jos!

Tokia didelė, didelė šventė.
Dangus toks raudonas.
Tiek vaikšto ugnelių paviršiuj ban
gų—
Ir tolimas laikas parėdė pašlijusias 
bures karoliais...
Ir mėnuo už debesio vėpūtę žalsvą 
kedena...

Saulėlydžio ugnys sultingom aguo
nom prasimuš pro liepų nusvirusius 
bokštus-----------
Darželis, paskendusis mėnesio šyp
senoj, tylisi, ilgisi, glūdi-------
Ir nėra, kas dainą paklydusią šauktų, 
nors siela taip trokšta-------
Ir nėra, kas žiedą nuskintą primintų, 
kai siela taip liūdi-----------
Žiedo ašaros raudonos —
Kaip akyse-------

Kur gi „Cit, paklausykit“ pus
lapiuose skaitytojas galėjo užtikti 
tokių posmų, kaip čia pagraibytieji 
iš atskirų B. Sruogos eilėraščių? Ten 
buvo viskas apvaldyta, net ir skaus
mas ar liūdesys, o čia plaukė, bėgo, 
veržėsi iš rėmų, pagavo savo ritmu, 
kerėjo kartais gal ir neįprastu vaiz
du ir jam sudaryti naudojamu žody
nu.

B. Sruogos poezija buvo, deja, 
ne tik už A. Jakšto estetinių dėsnių 
ribos, bet ir už mokyklos sienų. Mo
kykla, žinoma, palaikė tradiciją, ir 
tai visiškai suprantama. Dėl to net ir 
K. Binkio, to, rodos, taip triukšmin
gai per „Keturis Vėjus“ ir iš dalies kai 
kuriais „100 pavasarių“ eilėraščiais 
griovusio tradicijas, atmintinai kaž
kurioje klasėje turėjome mokytis 
pakankamai tradiciškus „Šilkaspar- 
nius debesėlius“.

■? o /* (tęsinys 15 psl.)
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