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NAUDA IR PAVOJAI neutralus reiškinys. Ji tik įrodo, jog Sovietija nė-
ra pati pati, .liausią šalis pasaulyje.NAUJOJI EMIGRACIJA IŠ LIETUVOS

Įdomus ir netikėtas Trumpos - Venclovos 
dialogas (žiūr. Akiračių Nr. 2(76) ir 4(78) ) atkreipė 
mūsų dėmesį į pastoviai iš Lietuvos sruvenančią 
kad ir nedidelę naujosios emigracijos 
srovę. Kaip vertinti šį naują reiškinį? Kas, kaip ir 
kodėl apleidžia Lietuvą? Ar tai naudinga ir ska
tintina, ar žalinga, o gal net ir pavojinga Lietuvos 
ateičiai? Tai vis klausimai, kuriuos lietuviams (tiek 
tėvynėje, tiek išeivijoje) sukelia kiekviena nauja 
žinia apie išvykėlius ar pabėgėlius.

Gyvenantieji tėvynėje šių klausimų viešai ne
svarsto, nes tenai nėra nei spaudos laisvės, nei 
laisvos spaudos. Tik retkarčiais laikraščiuose pasi
rodo sovietinės valdžios požiūriu parašyti straips
niai, kuriuose dažniausiai gan vienašališkai prista
tomi emigrantų (ypač Izraelin išvykusių žydų) 
vargai.

Išeivijoje tais klausimais rašoma taip pat la
bai nedrąsiai. Dauguma išeivijos laikraščių kiek
vieną naują žinią apie išvykėlius ar pabėgėlius 
pristato vien teigiamu požiūriu, kuone entuzias
tingai. Toks vienašališkas (nežiūrint kiek jis tei
singas, ar klaidingas) požiūris šiuo klausimu, kaip 
ir beveik visais kitais Lietuvos gyvenimą liečian
čiais klausimais, rodo, jog didelė dalis išeivijos 
antikomunizmą laiko svarbiausiu, jei ne vieninte
liu vertinimo kriterijumi. O kadangi emigravimas 
(o ypač pabėgimas) reiškia nepritarimą, nusivyli
mą ar tiesiog priešiškumą komunizmui bei sovieti
nei santvarkai, tai propagandiniu požiūriu jis 
automatiškai laikomas teigiamu, naudingu ir ska
tintinu.

turinyje
ČIURLIONIS JAPONŲ AKIMIS

Kodėl japonas muzikologas keliauja į Kauną ir į 
New Yorką? Ką bendro turi Čiurlionio dailė ir 
muzika su japonų estetika? Ir kodėl pažintis su 
Čiurlioniu kartais prasideda Odesos mieste? Apie 
tai pasakoja naujas Akiračių bičiulis Ichiro Kato.

DISIDENTAI IR NERUSŲ TAUTOS RUSIJOS 
IMPERIJOJE

Žinomo Maskvos disidento mintys apie rusų tau
tos misiją ir nenoras įžvelgti ar suprasti mažes
nėms tautoms daromas skriaudas rodo, jog vienos 
ir nedalomos Rusijos imperijos mintis tebėra gyva 
ir kai kurių nekomunistų rusų galvosenoje.

SKILTYS, LAIŠKAI, ATGARSIAI
LIETUVOS KRONIKA
IŠEIVIJOS SPAUDOS APŽVALGA

Propagandos nauda (ar žala) beveik visuo
met yra'gan trumpalaikė. Todėl, man atrodo, nei 
vienas svarbesnis įvykis ar reiškinys krašto ar tau
tos gyvenime neturėtų būti vertinamas vien tik 
propagandiniu požiūriu. Tačiau ir tie, kurie gal
voja kitaip, turėtų sutikti, jog ir antikomunistinei 
propagandai ne kiekvienas išvykimas iš sovietinės 
Lietuvos yra naudingas. Jeigu dramatiškas Kudir
kos bandymas pabėgti susilaukė pasaulio spaudos 
dėmesio (palankia prasme), kokio nenupirktum už 
jokius pinigus, tai žmonių gyvybių pareikalavęs 
Koreivos - Bražinsko įvykdytas lėktuvo pagrobi
mas tokiems veiksmams nepalankioje pasaulio vie
šoje opinijoje propagandiniai davė tik žalos (ne
tik lietuviškiems reikalams aplamai, bet ypač iš
eivijos politiniams veiksniams). Gi aplamai emi
gracija iš Sovietuos yra propagandiniu požiūriu

KNYGŲ PALIKIMAI

LIETUVOS BIBLIOTEKOS IR IŠEIVIJA
Daugelis iš mūsų esame surinkę nemažai 

mokslinės literatūros ar specialios paskirties kny
gų įvairiom kalbom, kuriomis naudojamės, besi
gilindami į mums įdomias sritis. Metams slen
kant, mūsų butuose susidarė nemažai knygų sve
timom kalbom, o taip pat ir lietuviškų, išleistų 
Vakaruose. Jos ne tik puošė mūsų butus, bet ir 
sudarė galvosūkį, kaip jas sutalpinti. Bėgo metai, 
pasenome ir išėjome į pensiją. Kitaip tariant, se
kantis žingsnis — į Anapilį...

Mūsų vaikai, dažnai nesidomi mūsų surink
tais leidiniais, nors ir anglų kalboje, nes patys tu
ri sau reikalingas knygas. Dažnai po mūsų iške
liavimo pas protėvius ir mūsų literatūrinis paliki
mas — taip kruopščiai rinktos knygos — iškeliauja 
į antikvariatus, arba dar blogiau, — į popieriaus 
fabrikus.

Negeriau yra ir su lietuviškomis knygomis. 
Jos irgi dažnai nueina tuo pačiu keliu — į popie
riaus fabrikus (o kartais net tiesiog kieme sudegi
namos). Dar gerai, jei jas paveldėję perduoda 
lietuviškom bibliotekom, kurios randasi dides
nėse kolonijose. Bet ir bibliotekos dažnai ne
žino, ką su jom daryti, nes vietos bibliotekose ir
gi trūksta.

Bet yra ir kita medalio pusė. Skaitėme Aki
račių Nr.10(74) perspausdintą straipsnį iš Vilniu
je leidžiamo studentams laikraščio „Dovanos, 
dovanos...“ ir sužinojome, kad yra tautiečių, ku
rie siunčia knygas į Vilniaus Universiteto Moksli
nę Biblioteką, už kurias bibliotekos vadovybė 
yra nuoširdžiai dėkinga. Tad turime rimtai pagal
voti, ar mūsų rinktos knygos atsidurs popieriaus 
fabrikuose, ar persiųsti jas ten, kur jų reikia ir kur 
jos laukiamos. Manau, jog siųsti knygas į Vilnių

UŽ IR PRIEŠ
Net ir rusų (kuriems negręsia jokie nutautė

jimo, asimiliacijos ar išnykimo pavojai) pilietinių 
teisių sąjūdžio vadai kartais pasisako prieš rusų 
intelektualų emigraciją iš Rusijos (žiūr. pavyzdžiui 
L Šafarevičiaus straipsnio vertimą šiame Akiračių 
numeryje). Todėl neturėtų būti nuostabu, jei ir 
lietuviai rūpinasi pajėgių ir kūrybingų kultūri
ninkų emigracijos pasekmėmis. Tokio rūpesčio 
matėme V. Trumpos laiške Venclovai. Panašiai 
ir A. Daugvydas savo skiltyje Akiračiuose svarstė 
Jurašų apsisprendimą išvykti svetur. Vienok šis 
rūpestis kolkas ribojosi vien kultūrininkais, lyg 
tautai būtų visvien, ką daro kiti jos nariai, nepri
klausą kultūriniam elitui.

Man atrodo, jog kraštui, kuriame labai trūks
ta darbo jėgos, kuris dar taip neseniai patyrė di-

(tęsinys 15 - me psl.)

yra pats geriausias sprendimas. Amžių bėgyje lie
tuviai duosniai rėmė Vilniaus Universitetą savo 
turimais knygų rinkiniais, kurie (nors ir ne visi) 
išliko iki šių dienų. Lelevelis iš Paryžiaus (kur jis 
buvo pasitraukęs) paliko savo tūkstančius knygų 
bibliotekai ir šiandien jos puošia universiteto bi
blioteką.

Prieš išeidamas į pensiją paklausiau savo sū
nų, ar jie norėtų turėti mano turimas' knygas ang
lų ir lietuvių kalba. Atsakė, kad ne, kadangi turi 
savus rinkinius. Tada užklausiau VUMB vadovy
bę, ar jie priimtų jas? Gavau atsakymą, kad su 
mielu noru. Tada atrinkau technikines bei spe
cialios literatūros knygas anglų ir vokiečių kalba 
ir pradėjau siųsti jas ten. Taip virš 130 mano kny
gų atsidūrė bibliotekoje. Gavau nuoširdžią pa
dėką su pranešimu, kad jos tapo įrikiuotos į bi
bliotekos fondą. Sudariau likusių knygų pilną 
sąrašą, pasiunčiau irgi, atsiklausdamas, ar ir jas 
priimtų, ir gavau padėkos laišką su atsakymu, kad 
mielai jų lauks, nors man linki dar ilgai gyventi. 
Sužinojau, kas juos labiau interesuoja, ir tokias 
knygas siunčiau. O kad ir likusios knygos nepa
tektų į popieriaus fabrikus, įrašiau į testamentą, 
kad mano turimas knygas, išskyrus tas, kurios iš
leistos Lietuvoje, po mano mirties testamento 
vykdytojai išsiųstų į Vilnių. Gi knygas, išleistas 
Lietuvoje, paskyriau tam Australijos universite
tui, kuris pirmas įves lietuvių kalbos dėstymą, 
arba pasiųsti į bet kurį universitetą, kuriame lie
tuvių kalba jau dėstoma.

Žinome, jog 1979 metais Vilniaus Universi
tetas švęs 400 metų sukaktį. Jo Mokslinė Biblio
teka tvarko visų Lietuvos aukštųjų mokyklų bi
bliotekas, kurių yra net 12 (Vilniuje, Kaune, Dot-
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IŠEIVIJOS SPAUDOJE

SPAUDA IŠEIVIJOJE

IŠEIVIJA SPAUDOS VEIDRODYJE
STEBĖTINAS PANAŠUMAS

Maždaug prieš 10 metų R. Mieželis, pasikal
bėjime per Margučio radiją, buvo užklaustas apie 
mūsų vad. kraštutinius ultrapatriotus. Jis atsakė, 
jog jie jam primena Vilnies ir Laisvės pasekėjus. 
Koks gi skirtumas tarp jų? Ir vieni ir kiti, paneig
dami faktus, kartoja tuos pačius argumentus...

R. Mieželio teigimas šiandien su kaupu pa
sitvirtino. Tik tų vad. ultrapatrioty (buv. voldema- 
rininky), susispietusių apie Laisvąją Lietuvą) skai
čius padidėjo, prie jy prisidėjus ir buvusių socia
listų Naujienoms. Melas, fakty iškraipymas ir de
magogija pasidarė jy pagrindiniu ginklu kovoje 
prieš tiesą, faktus ir sveiką protą.

Metai iš metų, kaip toj litanijoj, jie vis kar
toja, kad važiavimas j Lietuvą, ar bandymas pa
laikyti bet kokius ryšius su Lietuvoje gyvenan
čiais lietuviais yra bendradarbiavimas su okupan
tais. Lituanistinės mokyklos vadovėlis jiems tėra 
komunistų propaganda. Jaunimo lietuvių kalbos 
studijos Vilniaus universitete jiems reiškia komu
nistinių idėjų indoktrinaciją, ir 1.1.

Štai pernai Vilniuje lituanistiką šešias savai
tes studijavo Asta Paškevičiūtė. Grįžusi ji aprašė 
savo įspūdžius Jaunimo Centro leidžiamame lei
dinyje Mūsą 'Žinios. Tuos įspūdžius savo laiku 
persispausdino ir Akiračiai. Dar vėliau kai kurias 
jos straipsnio ištraukas pakartojo ir Gimtasis Kraš
tas.

Vienok Naujieną (Nr. 143, 1976.VI. 17) dema
gogai, visaip iškoneveikdami jauną studentę A. 
Paškevičiūtę, šitaip rašo:

Štai ponai, LB vadai, toks yra užjūrio lietuvių 
jaunimo bendravimas, su pavergtos Lietuvos jau
nimu. Pagrindinis okupanto tikslas yra per Vilniaus 
Universitetą, tuose neapdairiuose ir neprityrusiuo
se jaunuoliuose palaužti antirusišką komunistinį 
nusistatymą ir juos padaryti palankius rusiškajam 
imperializmui. O tam palankumui ženklai jau ro
dosi. Tai matome iš Astos Paškevičiūtės parašyto 
laiško, pagal St. Barzduko sampratą „patriotinei“ 
spaudai, okupanto „Gimtajam kraštui“, o ne ki
tiems patriotiniams šio krašto lietuviškiems laik
raščiams.

|domu, kaip šitokį melą paaiškintų Naujieną, 
anot B. Railos, „spjaudaklubininkai“, kurie nuolat 
kitus moko jiems vieniems tesuprantamos žurna
listinės etikos. Juk čia yra ne kas kitas, kaip Nau
jieną tradicinis šmeižtas, prisidengus įvairiomis 
bereikšmėmis slapyvardėmis.

NEVERTAS PAMINĖJIMO
Draugas pirmame puslapyje (1976.VII.12) pa

skelbė tokią žinią:

Ok. Lietuvoj mirė Antanas Jonynas

VILNIUS. — Liepos 5 staiga mirė Antanas Jo
nynas, rašytojas, vertėjas ir kritikas. Buvo gimęs 
1923 gruodžio 14 Alytuje. Daugiausia pra prirašęs 
literatūros vaikams. Palaidotas Vilniuje, Antakal
nio kapinėse.

Vargu ar toji žinia verta pirmo puslapio. Ir, 
iš viso, ar verta rašyti apie velionį, kurio žino
miausia poezija — panegyrikos Stalinui. A. Jony
nas buvo vienas iš ty užkietėjusių stalinistų ra
šytojų Lietuvoje, kurie nedaug tepasikeitė ir po 
Stalino mirties. Jis buvo tikras „socialinio realiz
mo“ prievaizda rašytojų sąjungoje. Jis rašė ne
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vaikams, o suaugusiems — eiliuotą propagandą 
Stalino ir partijos garbei.

Čia patiekiame vieną ištrauką iš jo „Dainos 
apie draugą Staliną“:

DAINA APIE DRAUGĄ STALINĄ

Su Jo vardu tu kruvinoj nevalioj 
Viltim šviesaus rytojaus gyvenai, — 
Su Jo vardu radai tiesiausią kelią, 
Kuriuo eini ir eisi amžinai.

Už tai su meile Jam dainuoja šlovę — 
Didžiajam Vadui, Tėvui mylimam... 
Kaip švyturys Jisai pasauliui stovi — 
Visoms tautoms ir darbo žmogui kiekvienam.

Nulėk, daina, į Kremlių, palinkėk Jam 
Ilgiausių metų, laimės ir jėgų,
Nunešk iš Lietuvos Jam nuoširdžiausią dėkui — 
Iš fabrikų, iš miestų ir laukų.

Pergalė 12, Gruodis 1949

MIKULSKIS IR GĖDOS STULPAI
Naujienos (1976.VI.30) persispausdino iš Ka

rio muziko A. Mikulskio straipsnį „Balsą iš grabo 
išgirdus“. Bekritikuodamas dabartinius tautinius 
šokius, taut, rūbus ir kt.» jis taip rašo apie taut, 
šokių mokytoją M. Baronaitę, kurios apsilanky
mas Lietuvoje, sukėlė daug triukšmo dešiniųjų iš
eivijos „drausmės sargybinių“ tarpe:

Ji jau iš mažens mokyklose išsiskyrė dideliu 
talentu šokių srityje. Karjerą ji padarė kaip tauti
nių šokių nepamainoma specialistė, bet asmeninia
me gyvenime ir tautinių šokių populiarinime ji ini
ciatyvos nerodė, vis reikdavo ir Filharmonijos An
samblyje, vėliau Čiurlionio Ansamblyje, nuolat 
priminti: „Šokį iššlifuoti bei išlyginti“. Ji darbą 
pradėjusi Kūno Kultūros Rūmuose, su maža šokė
jų grupe, pernai Vilniuje pamačiusi valstybiniu 
mastu suruoštą masinę šokių šventę, be abejo, ab- 
stulbo ir nepastebėjo nei rusiškų šokių, nei subjau
rintų mūsų tautinių drabužių. Tuo „Vilnietis“ te- 
netriumfuoja, nes pedagogai ir psichologai gerai 
žino, kad gilios senatvės sulaukę visi džiau
giasi tuo ką daro jaunimas, į detales nekreipdami 
dėmesio, nes žino, kad jau nieko nebepataisys. Be 
to, ji buvo viešnia, labai pagerbta, tad toje jų te
levizijoje ir nedrįso ką nors neigiamo pasakyti, o 
ir baimė vertė būti santūria. Man nuoširdžiai gaila 
tos mielos pusseserės, kuri likimo buvo priversta 
prieš mirtį labai nešvankiai savo garbingą vardą 
suteršti.

Toliau tame pačiame straipsnyje pamokslau
jama ir dirigentui V. Marijošiui — taip pat dėl 
apsilankymo Lietuvoje:

Buvo gėda skaityti, kaip Marijošius didžiavosi, 
kad teatre sėdėjęs direktoriaus ložėj, buvęs iškil
mingai priimtas ir aukštųjų pareigūnų vaišintas. 
Čia jis išdidžiai galvą iškėlęs vaikšto, o ten, už su
teiktą okupantų malonę, žinoma, nusilenkė nekar
tą iki žemės. Kitaip ten negali būti. Kur mūsų sa
vigarba? Nejaugi reikės čia organizuoti partizanus 
ir tautos išgamas rišti prie gėdos stulpo?!

Lietuvoje rašytojai, dailininkai ir muzikai tu
ri partinius prievaizdas, kurie nurodo, kaip rašy
ti, ką rašyti ar kokius piešti paveikslus. Čikagoje 
mes turime vad. registruotus reorganizatorius, 
kurie kiekviename krūme mato pasislėpusius ko
munistinius agentus. Gi dabar ir Klevelande at- 
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sirado partizanų organizatorius, kuris žada rišti 
mus prie gėdos stulpo.

Iš tikrųjų, „linksma“ darosi išeivijos gyveni
me... Beveik kaip Lietuvoje...

KAS TAS VIENAS VIENINTELIS?
Keleivyje (Nr. 25, 1976.VI.22) M. Valiulaitis, 

straipsnyje „Gero vėjo — okupanto malūnui — 
kažin?“, kelia tokį klausimą:

Užsklandai dar viena pastabėlė. Paskutiniuoju 
metu iš Lietuvos ištrūkę egzilai mums yra pasakę 
labai daug, ką jau buvome pradėję užmiršti ar ir ko 
visai nežinojome. Nenuostabu. Juk jie pergyveno 
ne tik vienerius bolševikinio siaubo metus (kaip 
daugumas mūsų), o po kelis tuzinus ar daugiau, 
gaudami pažinti bolševikinę kasdienybę ligi pat 
dugno. Tačiau lig šiol iš jų tik vienas vienintelis, 
kiek žinau, ekskursantams į Lietuvą yra prisegęs 
„kolaborantų“ etiketę. Nei Kudirka, nei Juciūtė, 
nei Jurašas, nei Jurašienė, nei Jurgutis, nei Butkus, 
nei Sevrukas, nei Žilius, nei kiti nėra mūsų įspėję 
nevažiuoti į Lietuvą, idant neužsikrėstume sovieti
nėmis bacilomis. Bet gal ir jie kolaborantai?

J tą klausimą atsakymo taip pat tenka ieško
ti to vienintelio egzilo J. Kreivėno rašiniuose. Jis, 
rašydamas Naujienose (Nr. 153, 1976.VI.29) apie 
keliones į Lietuvą, šitaip teigia:

2) Kaip taisyklė, mūsų žmonėms, nuvykusiems 
į okup. Lietuvą, leidžiama „laisvai“ susitikti ir pa
sikalbėti su savo giminėmis ir kitais ten gyvenan
čiais tik Vilniuje, „Gintaro“ viešbutyje, kur, įtaisy
ti slapti magnetofonai, rekorduoja jų pasikalbėji
mus. Už kiekvieną neatsargiai Lietuvos lietuvio 
ištartą pasikalbėjime žodį gali tekti jam atsakyti, 
net ir būti išsiųstam į Sibirą.

3) Tie Lietuvos lietuvių neatsargiai išsitarti 
žodžiai, jei ir nebūtų okupanto agentų vietoje už
rašyti, tai jie gali būti išaiškinti ir vėliau jo agentų 
užsienyje, sakysim, Amerikoje.

4) Kas nori gauti okupanto leidimą aplankyti 
Lietuvą, turi jam įsiteikti, skelbti jo idėjas mūsų 
tarpe, neprisidėti niekuo prie Lietuvos laisvinimo 
ir pan. /kr tai gerai?

Lietuvą kasmet aplanko keletas šimtų žmo
nių. Tiek apie labai suvaržyto Lietuvos lankymo 
sąlygas, tiek ir apie susitikimus su giminėmis iš
eivija puikiai žino iš pasakojimų ar asmeniškos 
patirties. Todėl keista, kad J. Kreivėnas savo pra
kalbose ir šiame rašinyje taip grubiai meluoja. 
Jei jis taip drąsiai rašo netiesą, tai ir jo skelbiamu 
sibirietiškumu reiktų suabejoti...

ATEITININKŲ GINČAI DĖL SENDRAUGIO 
VARDO

Baigę mokslus studentai ateitininkai pereina

akiračiai nr. 8(82)
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IŠEIVIJOS SPAUDOJE

į sendraugių sąjungą, kuri, kaip matosi iš jų spau
dos, nepasižymi aktyvia veikla. Daug kam, ypač 
jaunesniesiems, nepatinka ir sendraugio vardo pa
sirinkimas, nes jiems atrodo, lyg tai būtų kokia 
senų pensininkų organizacija.

St. Barzdukas išėjo ginti sendraugio vardą. 
Drauge (Nr. 161, 1976.VII.10) jis taip rašo:

Sendraugio pavadinimo priešininkai paprastai 
sendraugj gretina su menkinamąjį atspalvį turin
čiais žodžiais senbernis „senas nevedęs vyras“ 
ir senmergė „sena netekėjusi moteris“. Menkina
masis atspalvis, aišku, įtaigoja ir atitinkamą išvadą: 
ar toks pavadinimas, girdi, galįs ką traukti, kam 
imponuoti? Tačiau tokia išvada yra vienašališka: 
kodėl nenorima ar užmištama sendraugį gretinti 
su maloninį atspalvį turinčiais žodžiais. O tokią 
žodžių mūsų kalba taip pat nemaža turi, pvz..: sen
buvis „senasis vietos gyventojas“, sengalvėlė bei 
sengalvėlis „sena motina ir senas tėvas“ ypač žmo
nių dainose, senmotė „senelės senelė, prosenė“, 
sentėvis „tėvų tėvas, protėvis, senolis“ ir kt. Tai 
vis pagarbos žodžiai, kaip lygiai ir atitinkami vie
tų pavadinimai, pvz.: sendvaris „senas dvaras“, 
senežeris „užakusio ežero liekana“, senkapiai „se
noviniai kapai“, senkelis „senasis kelias“ ir kt.

Bet daugelis jaunesnių ateitininkų, matyt, 
galvoja kitaip. Jiems sendraugis primena senber
nį, senmergę ar kitus neigiamo atspalvio epitetus. 
Tiesa, St. Barzduko parinkti „teigiami“ pavyz
džiai lietuvių (ir aplamai Europos) kultūroje iš
augusiam žmogui skamba gan įtikinančiai. Deja, 
dabartinių jaunesniųjų sendraugių dauguma yra 
išaugę amerikietiškoje aplinkoje. O amerikietiš
koje civilizacijoje —kaip niekur kitur — įsivyravu
si pažiūra, pagal kurią būti senam, tai beveik nu
sikaltimas. Išeivijai taip pat sunku atsispirti prieš 
šį visagalės reklamų pramonės mentalitetą.

TEISINGAS PASIŪLYMAS
Pasaulio lietuvyje (1976 m. Nr. 24) šio PLB 

biuletenio skaitytojas J. Šaulys komentuoja tame 
pat biuletenyje tilpusį straipsnį apie „reorgani- 
zatorių“ siautėjimą bendruomenėje:

Straipsnio pabaigoje sakote: „Ir bėda ta, kad 
mūsų sąlygomis nėra priemonių nuo šio isterijos 
siautėjimo gintis“. Kaip eilinis skaitytojas ir Ben
druomenės narys, nenorėčiau sutikti su tokiu Jūsų 
teigimu. Tiesa, neturime policinių priemonių, nie
kam negalim uždėti antsnukių ar kitaip jiems ne
švarias burnas užčiaupti, tačiau turime kitų, kul
tūringų priemonių nuo jų gintis, ir gana efektingų. 
Vieną jų ir norėčiau pasiūlyti mielam Pasaulio 
Lietuviui: palikti reorganizuotuosius ramybėje, vi
siškai juos ignoruojant.

KEISTAS BALFO PIRMININKĖS PAREIŠKI
MAS

Po to, kai užsienio spaudos agentūros, ame
rikiečių spauda ir pagaliau mūsų laikraščiai apra
šė Bražinskų apsilankymą JAV pasiuntinybėje 
Ankaroje, bei Turkijos vyriausybės sutikimą pa
leisti juos į laisvę, Maskvos Pravda paskelbė tokį 
komunikatą:

PAREIŠKIMAS TURKIJOS VYRIAUSYBEI
Liepos 15 d. TSRS ambasadorius Turkijoje 

aplankė ministrą pirmininką Demirelį ir padarė 
jam Tarybų Sąjungos vyriausybės vardu tokį pa
reiškimą:

Kaip pranešė Turkijos užsienio reikalų minis
terija, Turkijos teismas nusprendė paleisti iš arešto 
nusikaltėlius Bražinskus, ir Turkijos vyriausybė ra
do reikalinga leisti jiems išvykti iš Turkijos.

Bražinskai įvykdė 1970 metais sunkų krimina
linį nusikaltimą TSRS teritorijoje nuvarydami ta

rybinį civilinį lėktuvą į Turkiją, nužudydami lėk
tuvo palydovę N. Kurčenką ir sužeisdami kitus 
lėktuvo narius. Natūralu buvo tikėtis, kad už šį 
banditizmo aktą bus griežtai nubausta, kad bus 
imtasi tokių priemonių, kurios atitiktų tiek tikslus 
užkirsti kelią oro piratavimui, tiek draugišką Ta
rybų Sąjungos ir Turkijos santykių pobūdį.

Tačiau Tarybų Sąjungos reikalavimai išduoti 
nusikaltėlius Bražinskus nebuvo patenkinti. Turki
jos valdžia pasielgė taip, kad nusikaltėliams buvo 
paskirta nepateisinamai Švelni bausmė, o vėliau jie 
buvo iš viso paleisti iŠ suėmimo. Dar daugiau, jiems 
buvo leista išvykti iš Turkijos j tą šalį, kuri, kaip 
pareiškė Turkijos užsienio reikalų ministerija, su
teiks jiems prieglobsčio teisę, kuo nusikaltėliai ir 
pasinaudojo.

Tarybų Sąjungos vyriausybė negali vertinti 
viso to kitaip, kaip veiksmus, neatitinkančius ne 
kartą padarytų Turkijos vadovų pareiškimų, kad 
jie ketina plėsti geros kaimynystės ryšius ir bendra- 
dradarbiavimą su Tarybų Sąjunga. Šie veiksmai 
tiesiogiai prieštarauja uždaviniams stiprinti kovą 
su neteisėtu lėktuvų nuvarymu ir sunkiais nusikal
timais, kurie neretai padaromi tokio nuvarymo me
tu. Juk tai, kas įvyko su Bražinskais, iš esmės reiš
kia nuolaidžiavimą tarptautinio oro plėšikavimo 
aktams. Bražinskams net surastas prieglobstis, nors 
kokia gali būti kalba apie prieglobsčio teisę, kai 
reikalas liečia žudikus, kuriuos ir Turkijos teismas 
pripažino kriminaliniais nusikaltėliais.

Tarybų Sąjungos vyriausybė mano, jog nusi
kaltėliai Bražinskai, kur jie bebūtų, turi būti išduo
ti Tarybų Sąjungai, ir jų slėpimą laiko nedraugiš
ku aktu TSRS atžvilgiu.

Po to ir BALF’o pirmininkė M. Rudienė paskel
bė Bražinskų reikalu Drauge (Nr. 172, 1976.VII. 
23) kuriame ji smulkiai pakartoja tuos įvykius, 
kaip jie buvo paskelbti žinių agentūrų ir spau
dos. Tame pranešime ji toliau rašo:

Žinau, kad New York Times, AP ir Reuterio 
žinių agentūros yra įvairiai pranešę apie įvykį, ta
čiau, neturėdami tikslių faktų, darė daug spėlioji

laiškai
PAREIŠKIMAS PONUI GEDRIMUI

Birželio mėnesio Akiračiuose (Nr. 6(80) ), p. 
Vyt. Gedrimas, skiltyje „Išeivija spaudos veidro
dyje“, komentuoja PLB valdybos nutarimą 1976 
metus skelbti Lietuvos Katalikų Bažnyčios Me
tais. Pareiškimai, kad „...toks PLB valdybos nuta
rimas sukėlė ginčų ir suprantamo nepasitenkini
mo...“ ir kad PLB valdyba „...turėtų atsargiai to
kius sprendimus daryti...“ leidžia manyti, kad p. 
Gedrimas tam PLB valdybos nutarimui nepritaria.

Nors ir pasiliekame prie nuomonės, kad šis 
PLB valdybos nutarimas yra prasmingas, nes Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Provincijos įsteigimas, 
nežiūrint jo didelių neigiamybių, yra naudingas ir 
religiniu, ir tautiniu požiūriais, ir jo sukaktis yra 
vertai minėtina (tai labai įtikinančiai įrodo ir kun. 
Viktoras Rimšelis, MIC, Aidų 1976 m. 5 nume
ryje), tačiau pono Gedrimo ir kitų priešingas nuo
mones gerbiame, priimame jas dėmesin ir už jų 
pareiškimą nuoširdžiai dėkojame. Taip pat, kaip 
dėkojame pareiškusiems PLB valdybos sprendi
mui pritariančias nuomones. PLB valdybos posė
džiuose tą klausimą svarstydami žinojome, kad 
visuomenėje priešingų nuomonių bus, nes tiek 
pats krikščionybės įvedimas, tiek ir jos įgyvendi
nimas neapsiėjo be tautinių bei politinių kontra- 

mų. Suprantu, kad ir mūsų spauda kartojo žinias, 
skelbiamas sensacijų ieškančių pasaulinių žinių 
agentūrų.

Amerikos Valstybės departamentas, padaręs 
santūrų pranešimą, atsisakė Bražinskų reikalu to
liau komentuoti.

Dabar kreipiuosi į spaudą ir prašau susilaikyti 
nuo rašymo apie Bražinskus iki to laiko, kol jie at
siras saugioje vietoje ir bus globojami jų gyvena
mo krašto valdžios. Mes visi trys ir tie, kurie šiuo 
metu suteikė jiems prieglobstį, esame dideliame 
pavojuje. Mums teks keliauti toliau, o piktos ran
kos tiesia ne tik mus sulaikyti, bet dar ir rimčiau 
pakenkti.

Prašau suprasti pavojų ir nepakenkti mums. 
Jus žinote, kad šiandien beveik visas pasaulis yra 
nusistatęs prieš juos dėl nelaimingų įvykių. Tarp
tautinės teisės jų neapsaugoja, jų neapgins ir nelai
mėje neišgelbės, o įvairių kraštų vyriausybės at
sisako juos įsileisti. Tolimesnis viešas kalbėjimas ar 
rašymas, ieškant sensacijų, gali atnešti mums pra
žūtį.

Mes suprantame, jog gali būti atvejų, kada 
tam tikrų faktų ir įvykių skelbimas yra nepagei
dautinas. Tačiau BALF’o pirmininkė pasirinko 
klaidingą kelią tam slaptumui išlaikyti. To savo 
pranešimo ji neturėjo skelbti Drauge. Priešingai, 
reikėjo laišku kreiptis į laikraščių redakcijas, pra
šant susilaikyti nuo Bražinskus liečiančių įvykių 
aprašymo.

Jei Maskva, kaip rašoma tame komunikate, 
dar ir nežino į kokį kraštą įšvyko Bražinskai, tai 
gerb. BALF’o pirmininkė savo pareiškimu gero
kai palengvino Maskvos pastangas tą kraštą nu
statyti. Juo labiau, kai grįždami iš Europos turis
tai pasakoja apie susitikimus su Bražinskais ir net 
apie Pr. Bražinsko (tėvo) kaltinimus VLIK’ui ir 
ki toms inst i t ucijoms.

Vietoje kaltinus kitus sensacijų ieškojimu, 
BALF’o pirmininkei reikėjo pasistengti pačiai su
silaikyti nuo reklaminių pareiškimų.

Vyt. Gedrimas

versijų, atsiliepiančių ir iki šiai dienai, todėl kri
tiką tuo klausimu vertiname kaip reikalo prista
tymą iš kitos pusės.

Šioje vietoje pareiškimą galėtumėm ir baigti, 
jeigu ne p. Gedrimo sugestija, kad tokį nutarimą 
PLB valdyba padare „aklai klausydama“ vysku
po Brizgiu net jam „baudžiauninkiškai keliaklups
čiaudama“. Pareiškime, kad p. Gedrimo teigimas, 
kad PLB valdyba darydama šį nutarimą „...aklai 
klausė vyskupo Brizgiu ir kitų Vatikano šalininkų 
patarimo...“ yra neteisingas ir su tuo teigimu mes 
nesutinkame. O p. Gedrimo išsireiškimą „Bendruo
menės vadams baudžiauninkiškai keliaklupsčiau
jant...“ laikome ne tik netaktišku, bet ir giliai įžei
džiančiu, todėl jį apgailestaujame bei tikime, kad 
ir p. Gedrimas, ir jo šį posakį išspausdinę Akiračiai 
tą savo klaidą supras.

Bronius Nainys 
PLB vald. pirmininkas

AKIRAČIŲ PRENUMERATA

Padidėję pašto ir spaudos išlaidos verčia mus pa
kelti prenumeratą. Nuo šio mėnesio metinė (de
šimties numerių) Akiračių prenumerata bus $8.00, 
o atskiro numerio kaina $1.00.

Akiračių Adm.
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RYŠIAI SU LIETUVA

LIETUVOS BIBLIOTEKOS...
(atkelta iš 1 - mo pusi.)
nuvoje bei kitur). Manyčiau, jog jau dabar būtų 
pats laikas siųsti turimas knygas j Mokslinę Bi
blioteką. Tuo būdu netik išgelbėtumėm jas nuo 
sunaikinimo. Svetimas kalbas besimokantieji stu
dentai, skaitydami jas, geriau pramoktų pasirink
tąją kalbą ir susipažintų su terminologija.

Visame pasaulyje universitetams trūksta 
mokslinės literatūros bei periodikos. Vilniaus Uni
versitetui jos ne tik kad trūksta, bet iš viso, sve
timom kalbom knygų yra tiesiog badas. Tad nors 
dalinai savais knygų rinkiniais padėkime tą trū
kumą šalinti.

Ką siųsti? — Svetimom kalbom 
mokslinę literatūrą. Ypač yra svarbūs 
įvairūs žodynai, žinynai, enciklopedijos. Prieš 
siunčiant, patartina pirma atsiklausti, ar išvardin
tą literatūrą jie priims, ir tik tada siųsti. Ir ne
siųsti paštu (nes per brangiai kainuoja), bet di
desniais siuntiniais per transporto bendroves.

Kur siųsti? Tiktai į Vilniaus Universitetą, 
sekančiu adresu:

Vilniaus Valstybinio Universiteto
Mokslinės bibliotekos Direktoriui
232633 Vilnius, MTP.
Universiteto g - vė Nr.3

Vakaruose išleistos lietuviškos knygos labai 
reikalingos Lietuvių Kalbos ir Literatūros Insti
tutui Vilniuje. Ten jos rastų saugų prieglobstį, 
ir būtų šaltiniu ne tik dabar, bet ir ateities kar
toms, studijuojant lietuvių kalbą. Knygoms įsigy
ti institutas neturi pakankamai lėšų, o be to jau 

daugumoje jos ir negaunamos. Ar jos bus lenty
nose ar specfonduose, — nesudaro reikšmės, nes 
kam jos bus reikalingos, tiems jos bus prieinamos. 
Lietuvių Kalbos ir Literatūros Institutui taip pat, 
prieš siunčiant, geriau atsiklausti, kokios temati
kos knygos pageidautinos. Siųsti sekančiu adre
su:

Lietuvos Mokslų akademijos
Lietuvių kalbos ir literatūros institutui
232055 Vilnius,
Antakalnio g - vė Nr.6

Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie Vilniaus 
bei Kauno centrines bibliotekas. Adresų nežinau, 
bet manau, kad juos galima būtų gauti iš viršuje 
išvardintų institucijų. Kiek nesiųsime, niekuomet 
nebus perdaug, nes vien tik aukštųjų mokyklų 
Lietuvoje yra net 12, plius dar centrinės bibliote
kos.

Reikėtų pagalvoti ir apie, nuolatinį Moksli
nės Bibliotekos rėmimą naujais leidiniais. Tam 
reikalui turėtų būti sudaromi rėmėjų būreliai, 
kurių nariai, mokėtų metinį įnašą. Susitarę su 
bibliotekos vadovybe, surinktus pinigus galėtu
me persiųsti į Vakaruose esančias mokslinės li
teratūros leidyklas. Mokslinė Biblioteka, už per
vestą sumą, galėtų užsisakyti jai labiausiai reika
lingą literatūrą arba periodiką. Kai kur tokie bū
reliai jau veikia ir kas met siunčia po kelius šim
tus dolerių, už kuriuos biblioteka įsigija jai labai 
trūkstamus leksikonus, žodynus ir kitą ilgiau iš
silaikančią mokslinę literatūrą. Apie enciklopedi
jas ne tik Vilniaus bet ir toks Adelaidės Univer
sitetas negalvoja, nes trūksta lėšų (nebent turi 
pavienių asmenų arba vyriausybių dovanotas 
enciklopedijas). Trūksta jų kitiems universitetams, 

trūksta jų ir Lietuvoje, aukštųjų mokyklų biblio
tekoms.

Kai kas iš mūsų prenumeruoja ir komplek
tuoja įvairią periodiką. Tokie žurnalų komplek
tai yra labai vertinga medžiaga, nes patiekia 
naujausias mokslines ar specialybių naujienas. Jei 
kas galėtų betarpiai užsakyti tokius žurnalus 
Mokslinei Bibliotekai, — būtų didelis įnašas se
niausiam visoje Rytų Europoje lietuviškam Uni
versitetui. Tokių žurnalų metinė prenumerata 
apie $20 ir jie leidžiami įvairiom kalbom (anglų, 
ispanų, prancūzų, vokiečių ir kt.).

Kad taip kruopščiai rinkti įvairūs knygų kom
plektai žūsta, tai yra liūdnas faktas. Žinau, kai 
vienas pažįstamas, kruopščiai rinkęs knygas, stai
giai mirė. Jo palikuonys tiesiog išvertė į kiemą 
lietuviškas knygas ir sudegino. Kitas irgi mirė ne- 
nurodęs testamente, ką su jo knygom daryti. Lai
mė, kad šiuo atveju dar susigriebė tautiečiai ir 
išgelbėjo jas nuo popieriaus fabriko. Šių knygų 
tarpe buvo rasta net du pirmojo lietuviško laikraš
čio Auszra numeriai, kurie rado prieglobstį Ade
laidės Lietuvių Muziejuje. O kiek vertingos lite
ratūros dingsta be žinios? Tad gelbėkime dar, 
ką galime, ir siųskime ten, kur ji yra laukiama ir 
išliks ateities kartoms.

Kiekvienais metais vis daugiau tautiečių ap
silanko Lietuvoje. Būnant Vilniuje, patartina ap
silankyti minėtose bibliotekose ir savo akimis pa
matyti, kokius kultūrinius lobius yra jie sukaupę. 
O taip pat ir sužinoti, ko jiems trūksta ir kuo mes 
galėtumėm prisidėti prie jų pastangų.

Vardan tos Lietuvos...

J. Riauba

ATSISKYRIMAS AR SUSITAIKYMAS?

TSRS TAUTYBIŲ KLAUSIMAS'

Igor Šafarevič

Igoris Šafarevičius yra pasaulinio pripažini
mo susilaukęs matematikas algebristas, Sovietų 
mokslų akademijos narys korespondentas, Lenino 
premijos laureatas ir Andriaus Sacharovo vado
vaujamo Žmogaus teisių komiteto narys. Jis yra 
parašęs samizdatinį sovietinių tikybinių įstatymų 

nagrinėjimą.
Šis jo straipsnis buvo išspausdintas Aleksan

dro Solženicyno redaguotame rinkinyje „Iš po 
griuvėsių“ („Iz pod glyb“), kuris 1975 m. rudenį 
buvo išleistas ir anglų kalba („From Under the 
Rubble“). Šiame straipsnyje Šafarevičius neigia 

rusiško imperializmo bei kolonializmo buvimą. 
Šis jo straipsnis rodo, kad ir kai kuriems antiko- 
munistams rusams sunku atsižadėti užkariautų 
kraštų ir rusinimo politikos. Tiesa, Šafarevičius 
užsimena apie pakantumo nerusų tautų tautišku
mui reikalingumą ir, nors ir labai nenoriai, pripa
žįsta jas turint teisę atsiskirti nuo Rusijos. Tačiau 
šios jo kvalifikacijos skamba nelabai įtikinančiai, 
ypač palyginus jas su kitomis jo mintimis. Vertė
jui atrodo, jog į šį straipsnį ir lietuviams verta at
kreipti dėmesį. Versta iš angliško teksto.

Gediminas Vilkaitis

Skausmingiausias iš visų opių klausimų, susikaupusių mūsų gyvenime, 
tur būt bus įvairių TSRS tautybių santykių klausimas. Joks kitas klausimas 
nesukelia tiek pykčio, tiek apmaudo, tiek skausmo — nei medžiaginė nelygy
bė, nei dvasinės laisvės stoka, nei net tikėjimo persekiojimas. Štai keli pa
vyzdžiai.

Mūsų Vidurio Azijos miestuose aš ir daugelis kitų esame dažnai girdė
ję posakį: „Palaukit, iki kiniečiai ateis; jie jums parodys kame reikalas!“ Pa
prastai tai sakoma vidutiniškai išsilavinusių žmonių, kurie negali nežinoti, 
ką jiems reikštų kiniečių atėjimas, remdamiesi kad ir kirgizų patyrimu, kurie, 
netekę visų savo nuosavybių, tik per laimę išsaugojo savo gyvybes, kai bu
vo varomi iš Kinijos. (O, tibetiečiai, pagal radijo pranešimus, buvo masiniai 
kastruojami.) Nors jie visa tai žino, o vis dėlto taip kalba. Atrodytų, jog jaus
mai yra taip įkaitę, kad nustelbia net išsilaikymo instinktą, kaip kad 1941 
m. buvo Vakarų Ukrainoje, kur Ukrainiečių nacionalistinės sąjungos dali
niai persekiojo pasitraukiančius tarybinius kareivius, o jų karininkai net darė 
susitarimus su vokiečiais, nors, remiantis lenkų patyrimu, jie negalėjo nepra- 
rnatyti to, kas faktiškai po šešių savaičių ir įvyko — viso karininkų korpuso 
suėmimo ir daugelio dalinių likvidavimo.

Toks pat įspūdis gaunasi lyginant tautybių klausimo traktavimą su ki
tomis, atrodytų, tokiomis pat svarbiomis problemomis — priverčiamojo dar
bo stovyklų kalinių likimu ar sveikųjų įkalinimu psichiatrinėse ligoninėse — 
samizdato leidiniuose. Pastebėtina, jog didelė dauguma samizdate rašančių

jų savanoriškai laikosi tam tikrų ribų, įsipareigoja išlaikyti tam tikrą savitvar
dą. Jie nekursto nei neapykantos, nei smurto, nei pavydo geriau gyvenan
tiems. Atrodytų, jog tam tikros praeities pamokos yra taip pilnai įsisavintos, 
kad jos yra įdiegusios naujus galvojimo standartus, nuo kurių nenukrypstama.

Tačiau, — tautybių klausimui iškilus ši savitvarda išgaruoja. Randame 
pasipiktinusiųjų aprašymus, teigiančius, jog viena tauta gyvena geriau už 
kitą, o jeigu prasčiau, — tai kad ji gauna daugiau, negu yra užsipelniusi. 
Samizdate pasirodžiusių pasiūlymų — kaip spręsti tautybių klausimą — tar
pe paprastai randami reikalavimai įvairius gyventojus prievarta išvežti, ki
tur apgyvendinti, bei permatomas užuominas, kad net griežtesnės priemo
nės būtų ne pro šalį. Gaunasi įspūdis, jog autoriai, rašydami tautybių klausi
mu, yra linkę pamiršti visa tai, ką praeitis mus išmokė.

ftaringumas ir nesantaika tarp tautų nėra išimtinai sovietinės tendenci
jos. Anaiptol, jos pastebimos visame pasaulyje. Mūsų pastangos savo proble
mas suprasti bus sėkmingos tik tuomet, jeigu mes jose įžvelgsime visai žmo
nijai bendrų gamtinių įstatymų vietinius pasireiškimus.

Nesitikėta, jog dvidešimtasis šimtmetis bus nelaukto, nematytai kraštu
tinio nacionalizmo šimtmetis. Pereitame šimtmetyje buvo manoma, kad tau
tybių problema nykstanti, kad mažesnės tautos pamažu ištirpsiančios dides
nėse tautose, kad skirtumai tarp didelių tautų palaipsniui mažėsią, kad ne 
per tolimoje ateityje žmonija susijungsianti pasaulinėje vienybėje, ir gal būt 
net kalbėsianti viena kalba. Įvyko visai atvirkščiai. Šimtmečiais gyvenę tau-
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JAUNIMO KLAUSIMAI

JAUNIMO VEIKLA

KAS DARYTINA TARP KONGRESŲ?
Norėčiau atsakyti j Artūro Hermanno straips

nį „Kas darytina tarp kongresų?“ (Akiračiai, 1976, 
nr. 1). Tuo metu, kai Pietų Amerikoje vyko III 
PLJ kongresas, Hermannas pareiškė kai kuriuos 
nepasitenkinimus Jaunimo kongresais ir tarpkon- 
gresine PLJS veikla. Kadangi nuo suvažiavimo 
jau praėjo pusė metų, galima iš naujo pažvelgti 
į PLJS veiklą, tiek kongreso metu, tiek po kon
greso.

Hermannas skundžiasi, kad kongresai per 
daug užsiima organizavimo reikalais, per daug 
nori išdiskutuoti įvairiausius jaunimo neliečian
čius klausimus ir per mažai atkreipia dėmesio į 
lietuviško jaunimo identifikcacijos problemą. Jis 
taip pat reiškia nepasitenkinimą, kad pokongresi- 
niams metams trūksta planų bei siekių ir kad Jau
nimo sąjunga rūpinasi vien tik kongresų ruoša.

Pirmiausia reikėtų atsiminti, kad ne tik kon
gresai, bet ir Jaunimo sąjunga yra nauji išeivijos 
gyvenimo reiškiniai. Pirmieji du kongresai nega
lėjo remtis jokiu precedentu. Jie turėjo būti or
ganizaciniais, nes Jaunimo sąjunga dar nebuvo 
įsisteigusi ir niekas dar nebuvo pripratęs prie 
tokių masinių tarptautinių suvažiavimų. Dėlto ir 
nėra stebėtina, kad įvyko visokių nesklandumų. 
Kongresuose vyravo Šiaurės Amerikos jaunimas; 
buvo bandyta perdiskutuoti ne tik visą išeivijos 
lietuvių gyvenimą, bet ir visokius teoretinius, ab
strakčius klausimus. Pagaliau, praleidę smagiai 
laiką, visi išvažinėjo į savo atskirus kraštus, nela
bai suprasdami, kur yra jų vieta ar vaidmuo pa

saulinio masto lietuvių jaunimo veiklos sąrangoje.
Su Trečiuoju kongresu, tačiau, reikalai pra

dėjo keistis. Vien tik tai, jog suvažiavimas vyko 
Pietų Amerikoje, parodo, kad šis kongresas jau 
turėjo aiškų tikslą — sustiprinti lietuvišką veiklą 
ten, kur ji šlubuoja arba jau visai užgeso. Šį kar
tą atstovai jau buvo iš anksto pasiruošę disku
tuoti nustatytas temas. Tos temos lietė kelis pa
grindinius klausimus, pvz. politiką, kultūrą, ben
dradarbiavimą. Atstovai nesiekė išspręsti visų iš
eivijos problemų, bet žiūrėjo, ką praktiškai gali
ma atlikti, atsižvelgiant į atskirų kraštų sąlygas. 
Jiems rūpėjo tokie pagrindiniai klausimai, kaip 
lietuvių kalbos išlaikymas, Lietuvos padėties iš
garsinimas ir t.t. Nėra klausimo, ar tos temos yra 
esmingos jaunimui — juk kaip tik jaunimui reikės 
tęsti vyresniųjų darbą. Jei jaunimas tuo nesirū
pins, tai ir nebeliks tos lietuvybės, su kuria būtų 
galima identifikuotis. Trečiasis kongresas parodė 
visiems, o ypač Pietų amerikiečiams, kad lietuvy
bė nėra tik mirštanti, tėvų išgalvota sąvoka. Ji 
yra gyvuojanti dvasia, kurią ir ugdo pats jauni
mas. Koks gali būti geresnis paskatinimas jauni
mui, kaip savo lygiamečių pavyzdys?

Trečiasis kongresas buvo sėkmingas, nes, jau 
tik pusei metų praėjus, galima rodyti į konkrečią 
pokongresinę veiklą. Kongreso atstovai patys bu
vo nustatę veiklos gaires ir reikalavimus. PLJS 
valdyba pasiskirstė į atskiras sritis, kad galėtų 
efektingiau tuos reikalavimus įvykdyti. Tai reiš
kia, jog kito kongreso ruoša sudaro tik dalį val

dybos rūpesčių. Vieni yra užsiėmę lituanistikos 
reikalais, kiti politikos, o dar kiti informacija ir 
bendradarbiavimu. Jau šiuo metu PLJS kartu su 
PLB yra pasiuntę kelis asmenis į Pietų Ameriką 
lietuviško švietimo ir Sąjungos steigimo reikalais. 
Taip pat šią vasarą į Šiaurės Ameriką atvyksta 
keli pietų amerikiečiai lankytis ir pasimokyti 
įvairiose stovyklose. Taigi, darbas yra pradėtas. 
Vis dėlto, PLJS valdyba gali tik patarti, paska
tinti ir parodyti iniciatyvą kitiems kraštams. Visa 
kita priklauso atskirų kraštų jaunimo sąjungoms. 
Jos žino, kokios yra krašto sąlygos, kokios yra 
ypatingos jaunimo problemos. Tad ir yra jų atsa
komybė kreiptis pagalbos į centrinę valdybą, iš
judinti savo krašto jaunimą ir vykdyti tai, kas bu
vo nutarta kongrese. Kanada ir JAV jau turėjo 
savo kraštų suvažiavimus, o Pietų Amerikoje irgi 
šiuo metu jau steigiasi sąjungos ten, kur jų dar 
lig šiol nebuvo. Galima tikėtis, jog ligi sekančio 
kongreso bus visur nemažai atsiekta.

Hermannas taip pat užsimena apie ryšių su 
Lietuva klausimą. Nors jaunimui tas gal būt at
rodytų reikalinga ir visai priimtina, tačiau reikia 
atsiminti, kad Jaunimo sąjunga nėra savistovi ir 
nepriklausoma. Ji glaudžiai dirba su PLB ir yra 
remiama lietuvių visuomenės, kurios didesnė da
lis nepripažįsta jokių santykių su Tarybine Lie
tuva. Norėdama ar nenorėdama, Jaunimo sąjun
ga turi atsižvelgti į jų nuomones ir nusistatymus. 
Šiuo metu ryšių su tarybiniais organais užmezgi
mas padarytų Jaunimo sąjungai daugiau žalos ne
gu gero.

Kristina Parėšytė 
PLJS valdybos vicepirmininkė

tų santaikoje kraštai buvo apimti tautinės neapykantos. Nelauktos, neįtar
tos nacionalizmo rūšys, pvz., bretoniečių, valonų, valsiečių nacionalizmai, 
įžengė į istorijos sceną. Tautų nesantaika pasiekė niekad anksčiau nepatirtą 
savitarpio neapykantos laipsnį, kuris yra privedęs prie ištisų tautų išnaikini
mo, kaip kad Nigerijos pilietiniame kare.

Tai buvo ne vienintelė devynioliktojo šimtmečio pranašavimo klaida, 
ne vienintelis atvejis, kur tuo laiku vyravusi ideologija pasirodė visiška prie
šingybe tai ateičiai, kurios pamatus ji statė. Tuo metu atrodė, jog žmonijos 
laukia vis labiau humanitariškumu, individų teisių pagarba ir demokratijos 
principais pagrįstas gyvenimas. Atrodė, kad Rusija stovėjo skersai kelio pa
žangai kaip tik dėl to, jog ji viduje buvo nepakankamai liberali bei demo
kratiška. Matyt, Dostojevskis vienintelis nujautė, kad pasaulis susilauks ga
na skirtingo likimo.

Iš tikrųjų atsitiko taip, kad dvidešimtojo šimtmečio istorinis vaidmuo 
buvo didelės žmonijos dalies pavergimas tokia ideologija, kuri siekia kuo 
didžiausio individo slopinimo. Socializmas, šimtmečiais egzistavęs teorijoje, 
ėmė įsikūnyti socialistinių valstybių forma. Šita plėtotė tęsėsi, su pertrauko
mis, beveik monotonišku pastovumu. Nėra pagrindo manyti, kad ji būtų pa
sibaigusi. Bandydami suprasti tautybių klausimą mūsų šalyje ir aplamai pa
saulyje, mes turėtume nepamiršti šios pagrindinės dvidešimtojo šimtmečio 
tendencijos.

Dvidešimtojo šimtmečio pradžioje pasaulį sudarė didvalstybės, vado
vaujamos tautų, įkvėptų įsitikinimo, kad joms lemta atlikti ypatingą vaidme
nį pasaulio istorijoje. Tokiu būdu socialistiniai sąjūdžiai galėjo pasirinkti vie
ną iš dviejų strategijų: jie galėjo išnaudoti šitų didelių tautų aspiracijas, jų 
tikėjimą savo pašaukimu, arba jie galėjo šias aspiracijas slopinti. Abi šios 
strategijos buvo bandytos. Patirtis parodė, kad nors tautinių jausmų išnau
dojimas gali būti naudingas socialistinės valstybės stabilumui paremti (ypač 
rimtos krizės ar karo metu), tačiau valdžios užgrobimo ar naujų tautų į so
cialistinę ideologiją įkinkymo tikslams antinacionalistinės ideologijos kursty
mas yra nepalyginamai naudingesnis, ypač kai jis nukreipiamas prieš dides
nes tautas su tam tikru patriotizmo skatinimu mažesnių tautų tarpe. Ši pa
staroji strategija todėl pasidarė pagrindiniu ginklu marksistinės orientacijos 
socialistinių sąjūdžių, kurių esminė ideologija buvo internacionalizmas, pa
triotizmo neigimas bei naikinimas, ir tautų skaldymas į dvi priešiškas kultū
ras. Ši filosofija, tokia svetima stiprų tautinį ir ypač tikybinį identitetą tu
rinčioms valstybėms, padėjo tas valstybes griauti ir pati įgavo daugiau stip

rybės šioms valstybėms pergyvenant krizių laikotarpius. Kuris šių reiš
kinių bebūtų priežastimi ir kuris pasekme — nesvarbu, nes aišku, jog čia ma
tome vieno proceso du pasireiškimus.

Rusijos imperija, pastatyta ant stačiatikystės pamatų, buvo pirmoji šios 
plėtotės auka. Po jos sugriuvo Austro - Vengrija, kurios tūkstančio metų se
numo šaknys siekė Šventąją Romos imperiją. Po dvidešimt penkerių metų 
žlugo vieninga Didžiosios Vokietijos valstybė. Net ir nugalėtojų tarpe esanti 
Britanijos imperija netrukus nustojo egzistavusi.

Šias politines katastrofas lydėjo apmaudingi ideologiniai puolimai prieš 
šių valstybių vadovaujančias tautas ir prieš jų pretenzijas į ypatingą istorinį 
pašaukimą. Pavyzdžiui, visa pokarinė Vokietijos literatūra užsibrėžė sau tiks
lą visai vokiečių tautai įrodyti jos nuodėmingumą ir neišbraukiamą kaltę 
prieš visą žmoniją. Tiek individų tiek tautų atgailavimas yra vienas iš kil
niausių dvasios jausmų, o vokiečiai iš tikrųjų turėjo daug už ką atgailauti. 
Tačiau atgailavimas praranda savo prasmę, kai jis yra vykdomas be aukštes
nio tikslo; tuo atveju jis tampa dvasine savižudyste. Mes, rusai, perdaug ge
rai žinome, kad šita „prakeiktos praeities“ tema gali atimti iš tautos jos istori
ją! Atrodytų, jog tam tikras simbolizmas glūdi tame, kad glaudūs asmeniniai 
santykiai riša šios atgailos kartos vokiečių rašytojus su tais politikais, kurie 
įtikinėja vokiečius, kad aukščiausias jų pasitarnavimas pasauliui būtų susi
taikymas su amžinu jų krašto padalinimu, t.y. priėmimas vokiečių tautos mir
ties.

Pagaliau, JAV - se laukinė kampanija prieš Vietnamo karą vargu ar 
buvo iššaukta padidėjusio dorovinio jautrumo ar didesnio atsakomybės pa
jutimo. Jeigu taip, tai kodėl Nigerijos ibo tautos tautžudystė, kur žuvo dau
giau žmonių, negu per visą Vietnamo karą, nesusilaukė beveik jokio atgarsio? 
Net kai kurie vadovaujantieji antikarinio sąjūdžio asmenys atvirai pripažino, 
jog iš tikrųjų klausimas glūdėjo ne kare. „Užbaikite Vietnamo karą, ir mes 
protestams rasim naują taikinį“, — pareiškė vienas iš jų. Peršasi įspūdis, kad 
protestuotojai iš tikrųjų puolė Amerikos teisę į ypatingą pasaulinį vaidmenį, 
į pajutimą, kurio amerikiečiai dar nėra praradę — kad esama didžia tauta.

Kur tik didžiosios imperijos subyrėjo, ten jas sudarančių tautų tautinės 
sąmonės visada paaštrėdavo ir etninės grupės atsiskirdavo, siekdamos vals
tybinės nepriklausomybės. Čia vėl, priežastys ir pasekmės yra neišskiriamos. 
Tautinis separatizmas buvo didžiųjų imperijų griuvimo faktorius ir tuo pa
čiu metu augo, kad užpildytų tuštumą, atsiradusią žmonių širdyse, praradu-

(tęsinys sekančiame pusi.)
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LIETUVOS KRONIKA

LIETUVIŠKOS KRIAUŠĖS IR INTERNACIO
NALIZMAS

Atrodo, jog vienas iš svarbiausių praeitų 
metų įvykių Lietuvoje atsitiko viename kolūkyje. 
Kolūkio pirmininkienė, kuri yra taip pat ir kolū
kio zootechnikė vienų gražių dienų važiavo namo. 
Automobiliu, kaip ir pridera atsakingų draugų po
nioms. Pamačiusi kaimynų agronomų dukrelę Pa
jautų stabtelėjo, pasišaukė jų ir padavė didžiulę 
kriaušę. O ši, kaip ir pridera mandagiai mergaitei, 
padėkojo.

Taip šis įvykis buvo aprašytas žurnalisto J. 
Šiupšinsko praeitų metų spalio 30 - tos dienos Vals
tiečių laikraštyje, „Pakalbėkim atvirai“ straipsny
je. O prabėgus beveik metams laiko Valstiečių 
laikr. (1976.VII.22) tokiu pat pavadinimu pasiro
dė minėto straipsnio atgarsiai. Atgarsiai, kurie 
žurnalistui Šiupšinskui nedavė ramybės beveik 
metus laiko. Kodėl?

Pasirodo, jog lietuvių agronomų šeimoje, lie
tuviškame kolūkyje auganti mergaitė, lietuviškai 
kaimynės užkalbinta už kriaušę jai padėkojo... 
rusiškai. — Spasibo za grušu, — kaip rašo Šiup- 
šinskas. O tai daug ką'paaiškina. Visų pirma tai 
atskleidžia priežastį, neleidusių nurodyti įvykio 
vietos (lyg kolūkio pavadinimas būtų kokia kariš
ka paslaptis) ir laiko. Dirbtina, nenatūrali situa
cija ir po to sekantis skystokas moralizavimas apie 
tai, kaip gražu kad vaikai dar maži išmoksta rusų 
kalbų, rodo, jog tokio „įvykio“ nebuvo. Tai tik 
nelabai lakios žurnalistinės vaizduotės kūrinys. 
Pereitų metų viduryje „visasąjunginėje“ spaudoje 
pasirodė reikalavimai ir siūlymai nerusiškai kal
bantiems vaikams rusų kalbų pradėti mokyti nuo

PRO MŪSŲ PRIZMĘ
ŽVILGSNIS f LIETUVĄ

mažų dienų. Šitoks rusų kalbos pavertimas „an
trąja gimtųja kalba“ nerusiškai kalbantiems Sovie
tuos gyventojams, esu, sustiprintų tautų draugys
tę ir internacionalizmų. Šitokiam „antrosios gim
tosios kalbos“ propagavimui ir buvo sugalvota 
ši istorijėlė apie kriaušę.

Dar kartų pasidžiaugęs agronomų „interna
cionaliniu jaunosios kartos auklėjimu šeimoje“ 
Šiupšinskas į kolūkio pirmininkienės lūpas įsprau
dė sekantį priekaištų rusiškai kalbančios mergy
tės motinai:

— Vaiko dar gražiai lietuviškai kalbėt neiš
mokėt, o štai jau rusiškai kalbina...

Išvardinęs visų eilę priežasčių, kodėl lietuviai 
turėtų būti dėkingi rusų kalbai (ir nepaaiš
kinęs, kodėl jokia kita plačiau pasaulyje vartoja
ma kalba dėkingumų nereikalauja), Šiupšins
kas ypatingai rusų kalbos negerbiančius apkalti
na nacionalizmu, o straipsnį užbaigia pagrasinda
mas pirštu:

„O jeigu tau, gerbiama zootechnike, apskri
tai nepatinka visa, kas gero rašoma apie rusų kal
bų, tai susimųstyk. Nors ir laikai save inteligente, 
bet tokiu yra tik tas, kuris internacionalistas“.

Liepos 22 - ros dienos straipsnyje Šiupšinskas 
aiškinasi, teisinasi ir įrodinėja savo komunistišku- 
mų, rusų kalbai nebereikalaudamas išskirtinos pa
garbos ar privilegijų. Jis dar kartų nuo pradžios 
iki galo atkariauja „Didįjį tėvynės karų“, o savo 
pirmojo straipsnio šlubokų logikų dangsto Ge
belso, Dimitrovo ir kitų autoritetų mintimis.

Pasirodo, jog Valstiečių laikraščio redakcija 
dėl pirmojo Šiupšinsko straipsnio gavo daug skai
tytojų laiškų. Jų tarpe buvo ir tokių, kurie Šiup
šinskui priminė 1948 - tuosius metus, kai „bur
žuazinis nacionalistas savo žodžius paremdavo 
kulkosvaidžio kalenimu“. Nuostabiausia, vienok, 
kad niekas Šiupšinskui nepritarė. Atrodo, jog skai
tytojai tų straipsnį palaikė rusifikacijos skatinimu 
ir pritarimu jai. Net ir tie, kurie pasisakė už inter
nacionalizmų, už pagarbų kitoms kalboms bei rei
kalų mokytis rusiškai, Šiupšinskui nepritaria. Pa
vyzdžiui, pensininkas P. Šapauskas iš Jurbarko štai 
kaip samprotauja:

Visos tautos geros, visos kalbos lygios. Kiek jų 
bemokėtum, ant pečių nešioti nereikia. O kitų kal
bos niekinimas yra viena iš nacionalizmo apraiš
kų. Čia tai labai teisingi žodžiai. Visi su tuo sutin
kam. Bet gimtoji kalba, kur motina ant kelių mus 
supdama išmokino, yra gražiausia ir brangiausia 
už viso pasaulio kalbas (...). Mums kadaise draudė 
spaudų lietuviškų. Visose įstaigose buvo tik rusų 
kalba ir jų mums bruko. Klebonijose kalbėjo po
niška lenkų kalba. O lietuvių — tai chamų kalba, 
sakė mums. Ir taip daug metų buvo. Miestuose 
jau kalbėjo tik rusiškai, lenkiškai ir žydiškai. Tik 
tos pamiškės ir išlaikė gražių lietuvių kalbų.

Kiti net atvirai Šiupšinskui priekaištauja rusi
fikacijos skatinimu:

„Perskaičiau straipsnį „Pakalbėkime atvirai“ 
(...). Mano manymu, straipsnio autorius klaidingai 
supranta internacionalizmų. Jo aprašytame veiksme

TSRS TAUTYBIŲ KLAUSIMAS
(atkelta iš 5 - to pusi.)
siose imperatoriškos vienybės ir vienijančio tikslo pajautimų. Panaši dviguba 
kryptis pastebima dvidešimtajame šimtmetyje: tautinė idėja naikina didvals- 
tybes, žmonija skaidosi į vis mažesnius tautinius vienetus.

Šitaip nušvietę padėtį, galime bandyti suprasti, kodėl tautinis klausimas 
turi tiek sprogdinančios jėgos mūsų šalyje: dabartiniai tautybių santykiai yra 
prieštaringų istorinių procesų pasekmė. Iš vienos pusės, atskirų tautų išsisky
rimas ir jų veržimasis į kuo didžiausių nepriklausomybę sutapo su viso gyve
nimo subordinacija socialistinei ideologijai. Šitie procesai taip neatskiriamai 
susiraizgę, kad nebeįmanoma įžvelgti skirtumo tarp vieno ar kito pasireiški
mo. Pavyzdžiui, pradžioje nerusiško separatizmo siekimai buvo tyčiomis ska
tinami, kad atsvertų rusiškųjį patriotizmų, bet vėliau jie buvo traktuojami 
kaipo didžiausia grėsmė. Iš kitos pusės, šitos nacionalistinės aspiracijos tuoj 
susirėmė su socialistinės ideologijos giliausiai įsišaknijusiais principais: prie
šingumu pačiai tautybės idėjai ir siekiu nuslopinti pačių idėjų ir individuali
nę žmogaus asmenybę.

Šitokiu būdu daugelio tautų gyvenimas tapo auka tos pačios jėgos — 
socialistinės ideologijos — kuri dar nelabai seniai joms padėjo ir skatino jas 
išvystyti nepakantaus, radikalaus nacionalizmo pasaulėžiūrų. Ši ideologija 
yra taip giliai įsišaknijusi ir jos antspaudas toks neišdildomas, kad neįmano
ma tautinių pozicijų šalininkų įtikinti, jog ideologija — staigmenų staigme
na — yra jų nelaimių pagrindinė versmė.

Taip išsivystė sųvoka — kurių aš laikau iš pagrindų klaidinga — kuria pa
grįstas kiekvienas man žinomas mūsų šalies tautybių klausimo nagrinėjimas 
(aš kalbu, žinoma, apie necenzūruotų literatūrų). Ši sųvoka yra labai papras
ta: Visos nerusiškų tautų problemos galų gale yra rusų priespaudos ir rusi
fikacijos pastangų išdava. Šių tautų apgyventi kraštai yra rusų kolonijos. 
Šios tautos turi prieš save aiškų uždavinį: atsikratyti rusų kolonialistiniu jun
gu.

Visai suprantamai, jog ši teorija yra labai patraukli. Ji įspraudžia labai 
sudėtingų problemų į kelių paprastų ir visuotinai priimtinų tvirtinimų rėmus. 
Juk visi sutinka, kad kolonializmas yra dvidešimtojo šimtmečio gėda, ir kad 
kolonijos turėtų kuo greičiausiai pasidaryti nepriklausomos. Todėl tik reikia 
įsigyti „kolonijos“ statusų pasaulio akyse ir tuoj tau užtikrinta automatinė 
milžiniškų jėgų parama. O tai reiškia, jog tautai galima siūlyti labai aiškų ir 
paprastų kelių pirmyn. Tačiau sudėtingos problemos neturi jokių primity
viai paprastų sprendimų! Mes turime labai atsargiai apsvarstyti pagrindinę 

prielaidų — kad TSRS nerusų tautos yra rusų tautos kolonialiniai pavaldi
niai — ne tik tam, kad rastume tiesų bet ir dėl to, kad klaidinga prielaida 
pagrįsta išvada negali būti patikima gaire jų pasiūliusioms tautoms.

Aplamai, argumentai, naudojami nerusų priklausomam ir kolonialiniam 
statusui TSRS - oje įrodyti, pradžioje atrodo įtikinantys. Dažniausiai varto
jami sekantieji:

1. Daug nerusų kraštų turtų yra išvežama rusų apgyventiems TSRS 
plotams praturtinti.

2. Vietinių gyventojų tirštumas mažėja, jie yra praskiedžiami ištrėmi
mais (praeityje) ir dideliu rusų imigravimu (dabar). Rusai atvyksta dirbti 
naujose pramonės įmonėse, kurios dažnai yra įsteigiamos be rimtos ūkinės 
priežasties ir neatsižvelgiant į srities išsivystymo lygį.

3. Tautinės kultūros slopinamos. Individualinės tautinio meno kryp
tys yra draudžiamos ir jų pasireiškimai baudžiami. Istorija yra privalomai 
perrašoma tautos tautiniam identitui sumenkinti. Istorinės relikvijos yra ne 
saugomos bet naikinamos, seni miestai ir gatvės pavadinami naujais, su tau
tos praeitimi nesusietais vardais.

4. Tautinės tikybos yra slopinamos.
5. Tautinės kalbos vis labiau užgožiamos rusų kalbos.

Tačiau šitie argumentai įgauna kitokį atspalvį, paklausus, ar jie gali bū
ti pritaikyti ir rusų tautai. Pažiūrėkime į juos iš eilės.

1. Kaip rodo kai kurie tautybių klausimo tyrinėjimai, rusų gyvenimo 
standartas žemesnis už daugelio kitų tautų — gruzinų, ukrainiečių, latvių, 
ar estų.

Kartais tai aiškinama kaip tam tikros kolonializmo rūšies — rusiškosios 
— būdingas bruožas. Ar tai ne bandymas mus apkaltinti su nauja terminolo
gija, kad nepastebėtume esminių prieštaravimų? Man atrodo aišku, jog tai 
bendras reiškinys: milžiniška visų tautų pagamintų turtų dalis nėra joms grą
žinama. Labai lengva atspėti, kur tie turtai eina: kolosinei karinei mašinai 
ir civilinei biurokratijai išlaikyti, erdvių tyrinėjimams, revoliuciniams sųjū- 
džiams Azijoje, Afrikoje, ir Lotynų Amerikoje remti, ir, daugiausia, šalies 
ūkio trūkumų išlyginimui.

2. Retas kas teigtų, kad praeityje, pvz., kolektyvizacijos metu, rusai 
mažiau nukentėjo nuo ištrėmimų, negu kitos tautos. Šiuo metu reikia atkreip
ti dėmesį į visuotinę priežastį: į neproporcingą ūkio vystymą, netarnaujantį 
nė vienos tautos interesams. Šiam tikslui rusų ir nerusų masės yra išvirina
mos ir atitraukiamos nuo savo tautinių uždavinių. Ukrainiečių paruoštuose 
rašiniuose skundžiamasi rusų migracija į Ukrainą, o estai ir latviai skundžiasi
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visi internacionalizmo tikslai ir siekiai yra užgo
žiami rusų kalbos mokėjimu, jos populiarinimu.
(...). Aš ne prieš rusų kalbą. Pats kalbu ja. Tačiau 
gimtoji kalba — visų pirma“.

Atrodo, jog ir pats straipsnio autorius nebe
randa argumentų atremti priekaištus dėl v i e- 
n o s kalbos propagavimo:

Kas tiesa, tai tiesa, aš, autorius, be abejonės, 
turėjau paminėti, kad internacionaliniam bendra
vimui turi nemažos reikšmės ir kitos — vokiečių, 
anglų, prancūzų — kalbos, kurių taip pat moko 
mūsų mokyklose. O gimtamoksliui — pirmoji vieta 
tarp kitų svarbiųjų dalykų.

Mums šis straipsnis jdomus ne vien dėl to, 
kad rodo didelį Lietuvos gyventojų tautinį sąmo
ningumą. Juk neatsirado nei vieno skaitytojo, ku
ris visiškai pritartų Šiupšinsko siūlomam naiviam 
vienos kalbos garbinimui, tuo lyg ir teigiant (są
moningai ar nesąmoningai) rusifikaciją. Išeivijai, 
manau, nemažiau svarbu suprasti, kodėl Lietuvos 
gyventojai pasisako ne prieš internacionaliz
mą, bet u ž jį, tik — pagrįsta visų kalbų ir visų 
tautų lygybe. Yra ir dar vienas specifiškai „išei- 
viškas“ Šiupšinsko argumentas. Šiupšinskas tei
sinasi, kad jo straipsnio tikslas nebuvo „šališkai 
išaukštinti rusų kalbą“, o tik apsaugoti tarybinį 
jaunimą nuo visokių „balsų iš užjūrių“:

Straipsnį rašau ne tam, kad užgaučiau anoni
mo „švenčiausius ir geriausius jausmus“. Jam vis
kas nepatinka, jam socializmo visuomenėje viskas 
„smirda“, jam ant ūsų blakė tupi. Tačiau iš širdies 
dėkoju visiems, kurie parašė tiesiai, atvirai.

Jiems noriu pakartoti: rašiau ne tam, kad ša
liškai išaukštinčiau rusų kalbą. Norėjau sustiprinti 
imunitetą tų, kurie gimė ir augo po Tarybų san

tvarkos saule, neįsivaizduoją gyvenimo be socia
lizmo, mylį jį, tačiau girdį visokių kiršinančių bal
sų. Tie balsai visų pirma nekenčia socializmo, ko
munizmo. Bet laikai pasaulyje kitokie: socializmo 
idėjos užvaldė masių protus, ir anie balsai privers
ti, kaip ta ragana, pasiploninti lietuvį. Jie, mat, at
jaučia mus, mūsų santvarką, nori ją patobulinti. 
Jie jau sako, socializmas gerai, bet geriau būtų 
be rusų. Kitų šalių komunistai irgi vyrai neblogi, 
bet jie būtų dar geresni, jeigu neveiktų išvien su 
sovietais, ir visų geriausi būtų, jeigu rietųsi su so
vietais. Neklausyk šitų balsų, neik artyn, nes po 
slenksčiu duobė žarijų — kas tik ėjo, tą prarijo...
Išeivija, pasirodo, dar tebėra patogus atpir

kimo ožys tenykščiams žurnalistiniams nepasise
kimams pateisinti.

PASENUSI „LIETUVA“
1966 metais Vilniuje pradėtas statyti 22 - jų 

aukštų, 654 vietų viešbutis, didžiausias Lietuvoje. 
Šią vasarą, „švenčiant“ šios statybos dešimtmetį, 
pagaliau baigtas montuoti viešbučio griaučių pa
skutinysis aukštas (žiūr. nuotrauką iš šių metų 
Švyturio 9 Nr.). Per tą laiką viešbutis, dar negi
męs, jau spėjo pasenti. 1974 m. pradėti ruošti sta
tybos koregavimo planai (dar nebaigti). 1966 me
tais viešbučio sąmatinė vertė buvo 5 milijonai 
rublių, o dabar — apie 12 mil. Nuo 1968 m. iki 
1972 m. statyba buvo visai sustojusi, o ir po to 
darbai vyko vėžio žingsniu, taip kad ir dabarti
niai pažadai — užbaigti viešbutį iki 1978 metų — 
skamba nelabai įtikinančiai.

Daug ką dar būtų galima parašyti apie šios 
statybos tempų pasaulinio masto „rekordus“. Ta
čiau ar verta? Kalti tokiais atvejais visada lieka 
statybininkai. Tuo tarpu esminis klausimas slypi

LIETUVOS KRONIKA

Montuotojai (iš kairės) Antanas Astrauskas, Povilas Abarius 
su savo brigadininku Bronium Paukšte prie ką tik baigto , 
montuoti „Lietuvos" viešbučio

Anatolijaus ANDREJEVO nuotrauka

visai kitur: ar lietuvis išeivis apsilankyti tėvynėje 
tegali tik penkias dienas dėl viešbučių trūkumo, 
ar viešbučių statyba delsiama kad išeivija Lietu
voje perilgai nesimaišytų?

LITUANISTINIAI KURSAI VILNIAUS UNI
VERSITETE

Jau kelinti metai iš eilės Vilniaus universitete 
vasarą vyksta šešių savaičių lituanistiniai kursai

(tęsinys 8 - me pusi.)

ne tik Estiją ir Latviją užliejančiu rusų antplūdžiu, bet ir ukrainiečių ant
plūdžiu.

3. Rusų tautinės kultūros slopinimas prasidėjo tada, kai kitos tautos 
dar buvo skatinamos pareikšti savo tautiškumą. Dažnai samizdato tautybių 
klausimo nagrinėjimuose rusai dar kaltinami „didžiavalstybiniu šovinizmu“. 
Bet prieš daugiau kaip 50 metų, kai šis epitetas buvo nukaltas, jis buvo kaip 
tik pakvietimas išnaikinti betkokį rusų tautos tautinės sąmonės pasireiškimą.

Pereitame šimtmetyje, dar prieš įsikišant valstybei, visagalė liberalų 
viešoji nuomonė paskelbė rusišką patriotizmą esantį reakciniu, rusams gėda, 
ir visiems grėsme. Iki šių dienų rusų tautinė sąmonė yra nepaliaujamai seka
ma, lyg policijos priežiūroje vežamas kalinys. Štai naujas šiurpus įspėjimas. 
Anoniminių autorių grupė išleido tarp savęs susijusių straipsnių seriją, be
veik antologiją, Vestnik russkovo christianskovo studenčeskovo dviženia“ 
(Rusų krikščionių studentų sąjūdžio šauklys, YMCA spauda, Paryžius. Vert, 
pastaba) 97 - tame numeryje. Lotyniškas žodis, sudaręs pirmojo straipsnio 
pavadinimą, kuriuo taip pat norėta iš pirmo žvilgsnio pritraukti skaitytojo 
dėmesį visiems straipsniams, buvo raginimas Rusijai atgailauti. Ir kuris iš vi
sų Rusijos nusižengimų buvo autorių laikomos baisiausiu? Tas įsitikinimas, 
pasirodo, kad Rusija turinti istorinę misiją, kad ji irgi gali ką nors savito, 
naują žodį pasauliui pasiūlyti, arba autorių žodžiais, „rusiškasis mesianiz
mas“. Štai ta nuodėmė, dėl kurios Rusija šaukiama atgailauti; šios nuodė
mės nuvalymas turįs būti Rusijos pagrindinis ateities uždavinys. Jų išreikštas 
tikslas yra taip perkeisti tautos sąmonę, kad ji nedrįstų įsivaizduoti turinti 
kažkokį tikslą! Kokia kita tauta turėjo kadanors pakęsti tokius pamokslus?

Jau kelios rusų kartos užaugo su tokia siaubinga Rusijos istorijos ver
sija, kad jos nieko kito nebenori, kaip tik užmiršti, kad mes iš viso turime 
praeitį. Rusija buvo „Europos žandaras“ ir „tautų kalėjimas“, jos istorija su
sidariusi iš „pralaimėjimo po pralaimėjimo“ ir visada buvo apibūdinta viena 
vienintele fraze: „prakeikta praeitis“.

Net naujų pavadinimų banga, nušlavusi visa tai, kas sieja mus su mū
sų praeitimi, vargu ar bus paveikusi kitą kurią tautą nuožmiau negu rusus. 
Siūlau paprastą eksperimentą tiems, kurie norėtų jį išbandyti: įlipkite į auto
busą, važiuojantį per Maskvos centrą ir klausykitės, kaip vairuotojas prane
šinėja stočių pavadinimus. Jūs tuojau nustebę pastebėsite, jog gatvės su se
nais, originaliais pavadinimais tėra reta išimtis; lyg koks šepetys būtų už
dažęs visa tai, kas rusų tautai galėtų priminti, jog ir ji kadaise turėjo istoriją.

4. Panašiai su tikybos slopinimu. Rusijos stačiatikių bažnyčia kentėjo 

nuo pirmųjų smūgių, kai pvz., su islamu buvo elgiamasi labai švelniai. Svar
bus vaidmuo šitoje pirmojoje atakoje buvo skirtas kitų tautų vidinių religi
nių santykių išnaudojimui. Gruzijoje, pvz., buvo įsteigta savarankiška bažny
čia. Buvo bandyta panašią bažnyčią įkurti ir Ukrainoje.

5. Tik dėl penktojo ir paskutiniojo punkto negalima ginčytis: visa tai 
iš tikrųjų vyksta daugiausiai rusų kalba, TSRS valstybine kalba. Bet ką ru
sai laimi iš to?

Paminėtos ir kitos mūsų šalies gyvenimo savybės, ypač katastrofinis mū
sų kaimų, visuomet buvusių tautiškumo ramsčiais, žlugimas. Tačiau ir šiuo 
atžvilgiu rusai yra nukentėję ne mažiau už kitus.

Aš manau, kad „rusiško kolonializmo“ teorija yra ne tik neteisi rusams, 
bet ji ir faktiškai klaidinga, ir todėl žalinga kitoms tautoms, nes ji neleidžia 
joms teisingai suprasti savo pačių tautinio gyvenimo. Faktiškai, TSRS vals
tybinio gyvenimo pagrindiniai bruožai yra tiesioginė socialistinės ideologijos 
hegemonijos mūsų šalyje pasekmė. Ši ideologija yra kiekvienos tautos prie
šas, lygiai kaip priešiška ji ir individualinei žmogaus asmenybei. Ji gali laiki
nai išnaudoti vienos ar kitos tautos aspiracijas savo pačios tikslams, bet jos 
pagrindinė kryptis veda į visų tautų kuo didžiausią naikinimą. Rusų tauta 
yra jos auka ne mažiau negu kitos tautos; iš tikrųjų, jie pirmieji pakliuvo į 
ugnį.

Jeigu priimame šitokią pažiūrą apie dabartinės tautų padėties išsivysty
mą, tai turime atitinkamai pakeisti ir savo nusistatymą dabartinių problemų 
atžvilgiu. Kadangi dėl dabartinės padėties negalima kaltinti vienos tautos, 
logiškai iš to seka, kad iki tam tikro laipsnio visos tautos yra kaltos. Tokia 
pažiūra, man rodos, yra konstruktyvesnė, nes ji išlaisvina mūsų protą nuo 
vergavimo išorinėms priežastims, kurių mes negalime apvaldyti, ir jo dėme
sį sukaupia į mumyse paslėptas priežastis, kurios iš prigimties yra žymiai ap- 
valdomesnės. Individas stovi prieš panašią dilemą: ar jo gyvenimo pagrindi
nė kryptis priklauso nuo' išorinių faktorių (nuo medžiaginių sąlygų, nuo vi
suomeninės aplinkos, ir 1.1.), ar nuo jo paties? Galų gale, tai yra laisvos va
lios klausimas. Tauta stovi prieš tą patį klausimą. Tačiau jeigu pripažįstama 
vidinių priežasčių pirmenybė, jeigu pripažįstama, kad tautos likimas priklau
so daugiau nuo jos pačios veiksmų ir pasaulėžiūros negu nuo išorinių fakto
rių, tai tuo pačiu reikia pripažinti, kad atsiskyrimas nuo rusų nepakeis jokių 
vidinių priežasčių. Kitaip sakant, susprogdinus „kolonizacijos“ sąvoką, reikia 
pergalvoti ir „dekolonizacijos“ sąvoką. Tuo aš noriu pasakyti tik tiek, kad

(tęsinys sekančiame pusi.)
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ŽVILGSNIS Į LIETUVĄ
(atkelta iš 7 - to pusi.)
išeivijos lietuviams. Susidomėjimas šiais kursais 
išeivijoje nemažas. Anksčiau būdavo priimama po 
20 studentų, o šiais metais dalyvauja 29 klausy
tojai.

Šiek tiek informacijos apie šiemetinius kursus 
Gimtasis kraštas išspausdino tik rugpiūčio 5 die
nos numeryje, t.y., jau kursams besibaigiant. Trum
pa G. k. žinutė apie kursus iliustruota dviem nuo
traukom. Vienoje jų — susitikimas su rašytoju K. 
Saja, o antroje matome australietę Ugnę Kazokai- 
tę kalbantis su kolūkio pirmininko pavaduotoju 
Lenino kolūkyje, Šakių rajone.

PADIDĖJĘS DĖMESYS IŠEIVIJAI
Oficialus, valdiškas dėmesys išeivijai Lietu

voje pastaraisiais metais žymiai padidėjo. Nėra 
tai domėjimasis išeivijos kultūriniu gyvenimu, me
niniais laimėjimais, lietuvybės išlaikymo klausi
mais. Ne. Didžiausias dėmesys Lietuvos spaudoje 
skiriamas... buvusiems ar dar tebeegzistuojan
tiems politiniams išeivijos junginiams, ypač jų 
veiklai pirmaisiais pokario metais. Gi duosniausia 
tenykštė spauda VLIK‘ui.

VLIK'as Lietuvos spaudoje pradėtas links
niuoti žymiai dažniau nuo 1972 metų, kai grįžęs 
į Lietuvą žurnalistas V. Alseika ėmė pasakoti sa
vo prisiminimus. Dar vėliau šiam tikslui buvo pa
naudotas j Lietuvą grįžęs senukas poetas, polici
ninkas, o Amerikoje — kepyklos darbininkas J. 
Mikuckis. Tiesa, Mikuckis greit pasimirė (maž
daug po metų), vos spėjęs spaudai paruošti savo 
poezijos rinktinę. Užtai po mirties šiam aštuonias
dešimtmečiu] senukui teko smarkiai pasidarbuo
ti...

Praėjus dviems metams po Mikuckio mirties, 
1974 m. pabaigoje Lietuvoje jo vardu buvo iš
leista knyga Juozas Mikuckis, „Šioje ir anoje pu
sėje“, Vilnius, 1974), kurioje jau miręs senukas

ŠNIPAI MOKOSI IR VEIKIA

Pagaliau 1949 metų pabaigoje kurortinėje 
Bavarijoje amerikiečiai įsteigė žvalgybinę mokyk
lą, kurioje turėjo išeiti papildomą parengimą anks
čiau prancūzų žvalgybos Paryžiuje apmokyta lie
tuvių šnipų grupė, vadovaujama J. Lukšos - „Skir
manto“. 1950 m. balandžio mėnesį ši mokykla bu
vo perkelta į Kaufboireną, Keptenštrasė 83. Kurį 
laiką kai kurios šnipų grupės buvo apmokomos 
Mindelheime (28 km nuo Kaufboireno).

Žvalgybinė mokykla plėtėsi. Be lietuvių gru
pių, joje mokėsi ir keletas kitų tautybių šnipų 
grupių — ukrainiečių, lenkų ir kt. Kai kurios iš jų 
buvo apgyvendintos atskirame namelyje Ober- 
boirene, už kilometro nuo Kaufboireno.

Į mokymo programą įėjo radijo ryšių techni
ka, šifras, slaptaraštis, šaudymas, žvalgybinių ži
nių rinkimo metodika, parašiutizmas ir kitos di
versiniam bei teroristiniam darbui reikalingos 
„disciplinos“. Dėstytojų personalą sudarė daugiau
sia amerikiečių žvalgybininkai, mokyklos viršinin
ku dirbo amerikiečių žvalgybininkas, vadinęsis 
misteriu Džordžu. Tiesiogiai šnipų ruošimu ir per
siuntimu į Tarybų Lietuvą rūpinosi atsakingas 
amerikiečių žvalgybos darbuotojas, mums jau žino
mas „lietuvių reikalų“ specialistas Antanas Vai
vada, mokykloje vadinęsis „Vincu“. Su juo tiesio

apsiskelbia buvęs sovietų šnipu išeivijoje.
„Mikuckio“ knyga, tiesą sakant, buvo visiš

kas fiasko. Nieko, visiškai nieko joje nėra, ko ne
galėtų parašyti Vilniuje išeivijos spaudą atidžiai 
skaitantis žurnalistas. Vienok išeivijoje taip pat 
yra laikraščių, kurių redaktoriai rašo lyg iš ano 
pasaulio. O visokiems „tautinės drausmės bizū
nams“, pamačiusiems kad jų rezoliucijų niekas 
nebeklauso, iš desperacijos ėmė rodytis sovietų 
šnipai ir agentai beveik kiekviename kampe. Už 
tikrą pinigą išeivijos kraštutiniai dešinieji priėmė 
ir Mikuckio „išpažintį“, net nepastebėję, jog ji 
parašyta po mirties. Ir dar be jokio redaktoriaus 
pagalbos.

ginius ryšius palaikė M. Krupavičius, V. Sidzikaus
kas, S. Kairys - Kaminskas, P. Karvelis, J. Ambra
zevičius - Brazaitis ir A. Šova.

Į pulkininko A. Šovos funkcijas įėjo kandi
datų į žvalgybinę mokyklą parinkimas, jų patiki
mumo patikrinimas, šnipų prieš permetimą į res
publiką apginklavimas ir ekipiruotės parūpinimas.

1950 m. spalio mėnesį amerikiečių žvalgyba 
iš keturimotorio transportinio lėktuvo į Lietuvą 
numetė šnipų ir diversantų grupę, vadovaujamą 
VLIK - o emisaro J. Lukšos - „Skirmanto“. Gru
pė, kurią sudarė „Skirmantas“, „Rytas“ ir „Sa
kalas“, turėjo keturias portatyvines radijo stotis 
su specialiais įrengimais darbui miškuose, stambią 
tarybinių pinigų ir užsienio valiutos sumą, gink
lų, šaudmenų, kodų, slaptaraščio priemonių, daug 
antitarybinės literatūros.

1951 m. balandžio mėnesį, „Skirmantui“ iš
kvietus, į Tarybų Lietuvą tokiu pat būdu buvo 
permesti dar du šnipai — „Margiris“ ir „Garde- 
nis .

VLIK - o vadeivos džiūgavo: juk už kiekvie
ną užverbuotą, tuo labiau persiųstą į Lietuvą „sie
lą“ jie gaudavo papildomą solidų honorarą. „Sie
los“ išskrisdavo, labai dažnai kone tiesiog į dau
sas, o pinigai likdavo VLIK - o vadovų kišenėse.

Gal būt šitokio pasisekimo paskatinti sovieti
niai „agentologai“ paskelbė šių metų Tiesoje il
gą straipsnių ciklą, kuriame dar vienas (gyvas, 
bet Juozo Jakaičio slapyvarde prisidengęs) sovie
tų agentas išeivijoje dėsto VLIK‘o ir kitų išeivijos 
nacionalistinių organizacijų paslaptis Juozas Ja
kaitis, „Išdavystės keliu“, Tiesa, Nr. Nr. 176, 177, 
178, 179, 180, 181).

Kokio nors ypatingo netikėtumo nėra ir šiose 
reveliacijose; gal tik daugiau pavardžių, detalių, 
o kartais ir fantazijos. Vienok atrodo sąmoningai 
čia ypač pabrėžiama VLIK‘o ir kitų veiksnių pa
stangos su anglų, amerikiečių ir kitų Vakarų kraš
tų žvalgybų pagalba siųsti į Lietuvą vadus toli-

TSRS TAUTYBIŲ KLAUSIMAS
(atkelta iš 7 - to psl.)
mes turime atsikratyti tam tikrų galvojimo įpročių, nepatvirtinamų ir negali
mų apginti įsitikinimų, jog atsiskyrimas nuo rusų ir nepriklausomos valsty
bės įkūrimas automatiškai išspręs kiekvienos tautos problemas. Tame matau 
gilų panašumą į laikyseną tų rusų intelektualų, kurie pasiduoda pagundai 
imtis naujos ir pas mus nepaprastos išeities — emigracijos kelio. Abiejuose 
atvejuose slypi noras „pabėgti nuo savo paties šešėlio“, — išoriniais būdais 
išspręsti vidines problemas.

Mus supančioms problemoms susikurti padėjome mes visi: rusų nihilis
tai, ukrainiečių „borotbistai“, latvių šauliai, ir daugelis kitų įnešė savo įnašą. 
Kaip galime viltis pavieniui išrišti mazgą, suveržtą mūsų visų?

Mūsų protėviai vienbalsiai skelbė Rusiją esant „tautų kalėjimu“, pridė
dami savo mėgstamiausią kovos šūkį: „...iki pamatų mes ją nugriausime, o 
po to...“. „Tautų kalėjimą“ nugriauti nuostabiai pavyko, o po to... Po to, pvz., 
grupė estų nacionalistų pareiškė Jungtinių tautų organizacijai, kad estų tau
tos pats egzistavimas yra pavojuje. Jie pareikalavo visų santykių su kitomis 
TSRS tautomis nutraukimo, rusų ir ukrainiečių pašalinimo iš Estijos, ir JTO 
kareivių įvedimo į Estiją. Ar istorija mums neparodė bent tiek, kad politiniai 
nėra išmintingiausia atsisakyti šimtmečių senumo politinių sąjungų, kaip ne
naudingų šiukšlių, ir kad pradėti reikalinga ne griovimu, bet pakeitimais bei 
pagerinimais?

Bendra istorija yra sulydžiusi mūsų šalies tautas. Jos pateikta patirtis yra 
unikali pasaulyje, jokia kita tauta jos neturi. Nors tai skambėtų keistai, bet 
daugeliu atvejų mes esame istorijos keliu nužengę nepalyginamai toliau, ne
gu daugelis kitų tautų, kurias mes esame įpratę „vytis“. Dabartinė Vakarų 
Europos bei JAV stadija nuostabiai primena nihilistų erą Rusijoje, t.y. prieš 
šimtmetį išgyventą laikotarpį. Mūsų patirtis ir kančia mus morališkai įparei
goja. Mes dabar galime įžvelgti ir pasauliui paskelbti tai, ko negali niekas 
kitas. Tame aš matau istorinę misiją tų tautų, kurios gyvena šalyje, kadaise 

buvusioje Rusija, o dabar esančia Tarybų Sąjunga. Jos gali pasauliui paro
dyti kelią iš to labirinto, kuriame žmonija yra šiuo metu paklydusi. Tik šito
kiu būdu mūsų tautos gali paveikti žmonijos likimą, o tuo pačiu ir savo liki
mą. Žinoma, kiekviena tauta turi atsiklausti savo sąžinės ir pati apsispręsti, 
ar šią misiją prisiimti, ar ne. Jokia tauta neturi būti teisiama ar smerkiama už 
apsisprendimą vienaip ar kitaip. Bet aš tikiuosi, jog nebus palaikyta netak
tišku įsikišimu, jei aš pareikšiu savo nuomonę šituo mums visiems gyvybiškai 
svarbiu klausimu.

Kodėl galvojama, kad skirtingos tautos negali laisva valia ir visų naudai 
gyventi vienoje valstybėje? Jei negali tautos, tai abejotina, ar gali pavieniai 
individai. Tiesa, pastaraisiais dešimtmečiais pasireiškė vis mažesnių valsty
bių kūrimosi tendencija, bet tai neįrodo, kad tokia kryptis yra teisinga. Pa
skutiniais dešimtmečiais atsiradusios mažos ir smulkios valstybėlės yra per 
silpnos: jos yra iš anksto pasmerktos tapti visais atžvilgiais priklausomomis 
nuo didesnių valstybių ir šlietis prie jų. Jos gali įgyti galios tik veikdamos 
drauge, suderindamos individualybę su bendru tikslu ir visada pasirinkda
mos tokią veiklos kryptį, kuri niekieno neįžeis (t.y. mažiausiai tereiškiančią). 
Tokia yra dabartinio minios sauvaliavimo spektaklio JTO - oje kilmė. Bet šis 
procesas dar tebėra kūdikystėje. Šiuo metu pasaulyje yra apytikriai 2.000 
tautų, o tik 150 valstybių. Jei ir toliau bus einama šia kryptimi, tai dabar 
egzistuojančios valstybės turės būti suskaldytos į dešimtį ar daugiau dalių. 
Tačiau net kišeninių valstybių kūrimasis nepašalina taip gerai pažįstamų 
vargų. Juk ir jos yra tų pačių tarptautinės ir tarpgentinės nesantaikos žaizdų 
kankinamos. Bet kaip tik šitokį tobulą sprendimą siūlo dažnas samizdato 
tyrinėjimas. Įdomu, jog vienas toks tyrinėjimas tvirtino, kad net bet kuris 
kaimas galįs pasiskelbti esąs valstybe. Šią mintį verta pasvarstyti ir paban
dyti tokią „valstybę“ įsivaizduoti. Kas parūpintų jai net ir paprasčiausias že
mės ūkio mašinas, elektrą, kur ji rastų mokytojų ir gydytojų? O kas būtų, 
jei visa žmonija pasektų šiuo laimingu pavyzdžiu ir susiskaldytų į kaimus? 
Iš šio pavyzdžio- paaiškėja, kiek šios teorijos autorius yra pasiruošęs paauko
ti visuotinam separatizmui.

8 akiračiai nr. 8(82)
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mesnei partizaninei kovai, ginkluotam pasiprieši
nimui skatinti. O tai vyko 1950 - 1951 metais, tai
gi gerokai po karo pabaigos, kada „išlaisvinimo“ 
iliuzijos jau buvo bebaigią sudužti.

Panašia tema rašoma ir šių metų gegužės 
mėn. Komunisto žurnale (L. Kapočius, „Nebeuž- 
tvenksi upės bėgimo“).

Susipažinimui persispausdiname ištrauką iš 
Tiesos apie desantų siuntimą į Lietuvą. Išeivijoje 
šiuo klausimu vyrauja mirtina tyla. O tyla šiuo 
atveju dirba išeivijos nenaudai. Nes — ar tai kam 
patinka, ar ne — anksčiau ar vėliau reikės atsaky
ti i klausimą, kokia gi prasmė buvo dar 1950 ar 
1951 metais skatinti tolimesnį kraujo praliejimą 
tėvynėje.

Būtų labai gerai, jei veiksniai galėtų paneig
ti, ką šiuo klausimu rašo Tiesa. Deja — veiksniai 
tyli.

STATYBININKAI IR GELEŽINKELIEČIAI
Tokia jau Sovietijoje mada — skirstyti dienas 

įvairioms žmonių grupėms pagerbti. Pavyzdžiui: 
rugpjūčio pirmoji — geležinkeliečių diena, o rug
pjūčio aštuntoji skirta statybininkams.

Tokiomis progomis laikraščiai patiekia dau
giau atitinkamos rūšies informacijos, o tai savo 
ruožtu sudaro progą kartais gan įdomiems paly
ginimams.

Statybininkų dienos proga Tiesa rašė apie 
miestelio busimosios atominės jėgainės darbuoto
jams statybą Ignalinos rajone. Paminklinis akmuo 
šios statybos vietoje buvo atidengtas prieš metus. 
Šiuo metu miestelyje jau sumontuoti (dar nepasta
tyti, tik sumontuoti) trys penkiaaukščiai namai. 
Pradėta statyti 1280 vietų mokykla, kurią žadama 
užbaigti 1977 m. rugsėjo 1 - mą. Išlieti pamatai 
keliems kitiems pastatams, vedžiojama kanaliza
cija, statoma šiluminė pastotė. Šiemet žadama už
baigti vaikų darželio statybą. Žodžiu, kad ir ne 
stebuklingais tempais, „atominio“ miestelio staty
ba rieda pirmyn.

LIETUVOS KRONIKA

Geležinkeliečių dienos proga iš Tiesos tesu
žinojome tiktai „naujieną“ kad Radviliškis — di
džiausias Lietuvos geležinkelių centras. Geležin
kelių, kuriuose šiuo metu nevyksta nieko naujo...

(z.v.r.)

Nuotraukoje — naujai pertvarkytos J. Janonio 
(buv. Vienybės) aikštės vaizdas. Viršuje matyti 
Prisikėlimo bažnyčia, dabar paversta radijo fa
briku.

Niekas neįrodė valstybių suskaldymo į tautinius atomus reikalingumo. 
Atvirkščiai, skirtingos tautos bendradarbiaudamos gali sukurti aukštesnę kul
tūrą negu bet kuri iš jų sugebėtų izoliacijoje. Tauta, kad ir didžiausia, tokiu 
būdu įgauna dimensijų, kokių anaiptol nebūtų turėjusi. Ir mažų tautų geni
jai pasiekia tokią pasaulinę reikšmę, kokia būtų neįmanoma jeigu jie nebū
tų galingesnės giminingos kultūros dalimis, kaip kad Valteris Škotas (Wal
ter Scott) buvo didingesnės anglų kultūros dalis. O pats vaizdžiausias pavyz
dys randamas mūsų pačių kultūroje. Kalbu, žinoma, apie Gogolį. Nors jo ge
nialumas buvo didis, tačiau aš nemanau, kad jis būtų taip giliai išsivystęs ar 
tokias žmogiškų laimėjimų aukštumas pasiekęs, jeigu jis nebūtų buvęs rusų 
kultūros praturtintas. Ir jo įtaka žmonijai būtų nereikšminga, jeigu jo šviesa 
nebūtų praskaidrinusi visos rusų kultūros. Panašiai su Ševčenka: jo rusiška 
proza rodo jo norą būti ne tik ukrainiečių, bet ir rusų rašytoju.

Šis kelias manau nėra uždarytas mūsų šalies tautoms, bet jį surasti nebus 
lengva. Tai pareikalaus didelių pastangų, geros valios, ir permainų mūsų pa
žiūrose. Būtų labai gaila, jeigu skaitytojai pagalvotų, jog aš šias pastangas siū
lau tiktai nerusų tautoms. Ir patys rusai daugeliu atvejų turėtų senus savo 
įpročius atmesti.

Aš nemanau, kad rusai serga tokia pačia tautine arogancija, kokią kad 
rodo Vakarų europiečiai, santykiaudami su Rytų kaimynais, ir net dar labiau 
su neeuropiečiais. Rusai lengvai maišosi kitų tautų tarpe ir dažnai permažai 
vertina savo kultūrą.

Bet didybės manija yra kiekvienos didžios tautos yda; ji nėra svetima 
ir rusams. Didelio krašto kariuomenei sėkmingai užplūdus mažą kaimyną, 
didelė gyventojų dauguma tuo didžiuojasi ir jaučia pasitenkinimą. Tokia, 
deja, šimtmečiais yra buvusi daugelio tautų psichologija ir rusai čia nėra 
išimtis. Bet jeigu mes norime išsaugoti bent šešėlį vilties, kad galėsime gy
venti su dabartiniais kaimynais drauge, vienoje valstybėje, mes privalome 
toliau taip negalvoti. Todėl atrodo, jog tai sąmoninga provokacija, kai (sa- 
mizdato — vert.) žurnalas Veče (Seimas — vert.) pradeda savo gyvenimą su 
Skobelevo Vidurio Azijos užkariavimų aprašymais, lyg mūsų istorijos svar-

1976 m. rugsėjo mėn.

biausi karai būtų tie, kuriais mes pavergėme kitas tautas.
Bet mūsų pažiūrose kitų tautų atžvilgiu slypi ir kita, tipiškai rusiška yda: 

mes nepajėgiame įžvelgti mus nuo kitų tautų skiriančių ribų, mes nesame 
vidujiniai įsitikinę, jog ir kitos tautos turi teisę į tautinį identitetą. Todėl daž
nai man tenka girdėti rusus naiviai klausiant, kodėl ukrainiečiai, gudai, ar 
lietuviai nenori kaip reikiant išmokti rusų kalbos ir pasidaryti gerais rusais. 
Tų visų juokų, pasityčiojimų, ir netaktiškų kalambūrų apie ukrainiečių kal
bą šaltinis yra mūsų nenoras pripažinti, kad ukrainiečiai yra atskira tauta ir 
nepajėgumas suprasti, kodėl šie „rusai“ taip keistai iškreipia mūsų kalbą.

Tai gali kilti iš mums įgimto lygybės pajutimo iškrypimo ar nesupratimo, 
nes mes esame linkę žiūrėti į kitus kaip į sau lygius ir tuojau (su jais nepasi
tarę) laikyti juos rusais. Iš kitos pusės, lengva suprasti, kaip milžiniškas rusų 
antplūdis, pasiruošęs jas praryti nepaliekant žymės, kitoms, ypač mažoms 
tautoms sukelia siaubą ir jas siutina.

Gyvuliai, kurie pajėgtų savo giminės narį užmušti, paprastai yra gamtos 
apdovanoti tokių užmušimų neleidžiančiomis savybėmis: joks vilkas neper- 
skrodžia kovoje nugalėto kito vilko gerklės, joks varnas neišduria kitam var
nui akies. Nei žmonės nei tautos tokio instinkto neturi. Jie gali tą instinktą 
įsigyti tik dvasinio augimo keliu. Rusų tauta stovi prieš šitokį uždavinį. Mes 
negalime tikėtis kaimynų užuojautos ar bent nepriešiškumo, jei mes nenori
me įsisamoninti, kad, pvz., estai yra visais atžvilgiais mums lygūs žmonės ir 
kad šios mažos, narsios tautos, pasiryžusios viską paaukoti savo tautinei in
dividualybei išlaikyti, artumas yra žymiai praturtinęs mūsų gyvenimą.

Ar šis mano bandytas nutapyti paveikslas įmanomas? Aš labai viliuos, 
kad taip, bet tiesą pasakius, nesu tikras, jog tai gali įvykti. Esama pernelyg 
giliai įsišaknijusios pagiežos ir, gal būt, per mažai laiko jai neutralizuoti. Gal 
būt tautybių problema kelia nerimą daugiausia kaip tik dėl to, kad ji sunkiau
siai išsprendžiama. Ji reikalauja, kad tokios sudėtingai organizuotos ir indi
vidualios esybės kaip tautos išmoktų drauge gyventi, neprarasdamos savo 
individualumo. Gal būt reikėtų paieškoti kitų, sunkiau pastebimų sprendi
mo būdų. (tęsinys sekančiame pusi.)
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SKILTYS

VIEŠI LAIŠKAI: FORMA IR ESMĖ
Šių metų gegužės mėnesio Akiračiai (Nr. 5 

(79) ) buvo tur būt vienas plačiausiai komentuotų 
šio laikraščio numerių. Jame išspausdintas sovieti
nės Lietuvos poeto Tomo Venclovos atsakymas 
čionykščiam istorikui Vincui Trumpai atkreipė ir 
lietuvišką spaudą rečiau bepavartančiųjų dėme
sį. Trumpa šių metų vasario mėnesio Akiračiuose 
reagavo į Lietuvos komunistų partijos Centro ko
mitetui įteiktą šio jauno kūrėjo prašymą leisti jam 
su šeima išvykti į užsienį.

Toks išeivijos dialogas su kraštu — ne tik at
viras ar nuoširdus, bet dargi ir viešas — anaiptol 
nėra dažnas reiškinys. Ypač, kai tenykštės valdžios 
neliaupsinančiais žodžiais, jos nepadiktuotais ir 
neaprobuotais, išeivių forume prabyla elitinės gru
pės narys, neabejotino talento ir kvalifikacijų. Ne
veltui gi jau prieš keletą metų estas Oklahomos 
universiteto profesorius Ivar Ivask, aptardamas 
šiandieninę pabaltiečių literatūrą, rašė, jog „tik 
Gedos ir Venclovos darbais Sovietų Lietuvos poe
zija pradeda rungtyniauti dėl lygio, kurį pasiekė 
tokie egzilų poetai, kaip Henrikas Radauskas, 
Kazys Bradūnas ar Alfonsas Nyka - Niliūnas“ 
(Books Abroad, 4,1973). Gi rusų poetas J. Brodsky, 
neseniai kaip disidentas pasitraukęs į užsienį, da
bar dirbąs Mičigano universitete, š.m. balandžio 
mėn. New York Review of Books išspausdinta
me laiške tvirtina:

„...Venclova yra geriausias poetas, gyvenąs 
teritorijoje tos imperijos, kurioje Lietuva tėra ma
ža provincija. Tokį jo darbų įvertinimą drįstu čia 
pateikti dėl to, kad su jais esu susipažinęs tur būt 
daugiau negu bet kas kitas šiame žemyne, nes 
verčiau jo poeziją rusų kalbon. Šalia rusų, jo kū
ryba buvo išversta į lenkų, vokiečių ir prancūzų 
kalbas. Jis taipgi gerai žinomas europiečių kalbi
ninkų tarpe dėl savo studijų semiotikos srityje, o 
pernai buvo pakviestas metams dėstyti kursą Berk
ley, bet išvykimo vizos negavo“.

T. Venclovos kaip vertėjo dorybes itin aukš
tai iškėlė anglų literatūros specialistė dr. Delija 
Valiukėnaitė, tardama, jog jo atliktas T.S. Eliot 
„Bevaisės žemės“ vertimas „poeto tikslus geriau 
išpildo negu originalas“. (Metmenys, Nr. 29,1975).

Visa tai iškelti ar priminti, man rodos, verta 
dėl daugelio priežasčių, tarp kurių geresnis anks
čiau minėto dialogo supratimas nėra svarbiausio
ji. Didžiajai daugumai čionykščių skaitytojų poe
to Tomo Venclovos padėtis nesvetingoje (švelniai 
tariant) aplinkoje yra aiški, suprantama, ir jo veiks
mai nereikalingi nė mažiausio pasiteisinimo. Nė
ra abejonės, kad toji padėtis, po jo atviro pasisa
kymo, dar keleriopai pablogėjo, kaip ir kiekvieno, 
kurį tenykštis režimas įtaria drąsumu. (Pastarąjį 
išsireiškimą pasiskolinau iš Andriejaus Aleksieja- 
vičiaus Amalrik'o užrašų, paskelbtų rugpiūčio 
mėn. Harper's žurnale, pavadinimo: „Arrest on 
suspicion of courage“). Visos mūsų simpatijos yra 
jo pusėje, kartu su nuoširdžiausiais visų lūkesčių 
išsipildymo troškimais. Tačiau ir Vincas Trumpa, 
mano nuomone, nėra tasai T. Venclovos tiksliai 
nusakytas „vakarų intelektualas“, kuris tenykštės 
situacijos „praktiškai neįstengia suprasti“. Atvirkš
čiai. Man regis, tenykštę situaciją jisai supranta, 
betgi ją atskleisti nebuvo jo rašinio tikslas; jis ją 
panaudojo vien čionykštės situacijos gal kiek per
daug sudramatintam išryškinimui...

Būdingiausias šiandieninės išeiviškosios vi
suomenės bruožais savo rašinyje V. Trumpa laiko 
visišką nesidomėjimą rašytine kūryba (o tuo pa
čiu ir kūrėjų gerbūviu), o taipgi čionykštį kūrybi
nį klimatą žlugdančią raganų medžioklių maniją, 
apimančią netgi mūsų kultūrinį gyvenimą diri
guojančias institucijas. Žinoma, šių bėdų nė iš to
lo nebūtų galima lyginti su tomis, kurias tenka 
pergyventi tuose kraštuose, kur kitaip galvoj an- 
čiųjų priespauda, jų laisvės varžymais ir baugini
mais užsiiminėja valstybės skatinami ar apmoka
mi profesionalai. Bet ir čia jos vis silpniau beru
senančią lietuviškos kultūros ugnį gerokai dusina, 
kuo manau V. Trumpa ir norėjo pasiguosti. Savai
me suprantama, kad bet kokiai kultūrai pasitar
nauti tegali tiktai gyvas žmogus, o tasai jo pasi- 
tarnavimo laipsnis savo ruožtu priklauso nuo svei
katos, laisvės ir daugelio kitų sąlygų, kurioms pir
menybę ne kiekvienas vienodai nustato...

Beje, kalbėdamas apie V. Trumpos atvirą 
laišką, žodį „rašinys“ pavartojau sąmoningai, nes 
atviro laiško formą tik šitaip ir suprantu: kaip prie
monę efektingiau savo mintims išdėstyti, intymiau 
skaitytoją paveikti. Tąja prasme, manau, tiesiogi
nis ir greitas Tomo Venclovos atsakymas tokia pat 
forma ir V. Trumpą nustebino nemažiau, negu 
kitus skaitytojus. Iš kitos pusės, turėjo jis ir nu
džiuginti, nes suteikė gerą progą nušviesti tenykš

tę padėtį ir tiems, kurie to gal daugiau buvo rei
kalingi. Kad Tomas Venclova Vinco Trumpos žo
dį suprato ar priėmė paraidžiui — nereikia stebė
tis. Sunkiau suprantama V. Trumpos kritikų po
zicija, kurios pavyzdžiu galėtų būti ir Draugo kul
tūrinio priedo redakcijos pastaba (1976.VII.3), su 
ironija ar sarkazmu V. Trumpai primetanti „pa
tarinėjimą prisitaikinti“, jį apkaltinti „advokata
vimu“ ir „tuščiažodžiavimu iš saugios pašalės“, 
— dalykais, kurių autorius primygtinai kratėsi sa
vo atvirame laiške. Reikia nepamiršti, jog be V. 
Trumpos laiško nebūtų buvę nė T. Venclovos at
sakymo, už kurio persispausdinimą Draugo skai
tytojai, manau, yra tikrai dėkingi.

Pačiam Tomui Venclovai šiandien gal labiau
siai padėtų tautiečių laiškai, nukreipti į savo gy
venamųjų kraštų vyriausybes, kongresmanus bei 
senatorius, savąsias ir sovietines įstaigas. Šalia mi
nėtų asmenų laiškus ir telegramas patariama siųs
ti Mr. Charles Runyon, Legal Advisor for Huma
nitarian Affairs, The Department of State, Wa
shington, DC, 20520, o taipgi — Anatoly Dobry
nin, Ambassador, Embassy of the USSR, Washing
ton, DC; Lietuvos Komunistų Partijos Centro Ko
mitetui, Vilnius, Lietuvos SSR; Lietuvos Rašyto
jų Sąjungai, Vilnius, Lietuvos SSR.

Alg. T. Antanaitis

Ryšium su išvykusiais ir su norinčiais iš 
Sovietuos pasitraukti išeivijos spaudoje pa
sigirdo vienas kitas balsas, patarinėjantis 
aniems kultūrininkams prisitaikyti ir pasilikti 
Lietuvoje. Patarimai motyvuojami tuo, kad 
išvažiavusių vietoje bus tuštuma, o išeivijoje, 
kaip kūrėjai, jie nieko nepadarys, žus. 
Tarp šitaip adbokataujančių buvo ir Vincas 
Trumpa, net viešu laišku „Akiračiuose“ no
rėjęs „apšviesti“ poetą Tomą Venclovą. Ta
čiau šį kartą taipgi viešu laišku „Akiračiuo
se“ (š.m. gegužės mėn., Nr. 5), oponavo pats 
poetas Tomas Venclova. Poeto laišką čia 
persispausdiname, manydami, kad tai nėra 
vien siauras dviejų žmonių dialogas, o auten
tiškas nušvietimas bendros situacijos, kuriai 
po 30 metų vienas kitas jau daromės akli, ir 
kurioje turi būti pagerbtas ir asmeniškas 
žmogaus apsisprendimas be tuščiažodžiavi
mų iš saugios pašalės.

(Draugas, 1976. VII.3)

TSRS TAUTYBIŲ KLAUSIMAS
(atkelta iš 9 - to pusi.)

Tačiau aš esu giliai įsitikinęs: šis klausimas liks neišsprendžiamas, jei 
mes neatsižadėsime giliai įsišaknijusių prietarų ir to, ką Dostojevskis vadino 
„galvojimo sutrumpinimu“. Jis yra neišsprendžiamas nei neapykantos, nei 
abipusių kaltinimų pagrindu, ir mes turime jų atsižadėti. Tam tikslui mes 
turime stengtis atsikratyti dešimtmečius ir šimtmečius ugdytų įpročių, ski
riančias jėgas perkeisti į jungiančiąsias. Tai yra reikalinga ne mūsų šalies 
tautų ryšiams išlaikyti; kiekvienas savo tautos likimu susirūpinęs asmuo, ne
žiūrint kaip jis įsivaizduotų jos ateitį, turėtų jaustis įpareigotas dėti visas pa
stangas, kad šie pakitimai įvyktų.

Šioks toks pažiūrų panašumas ir tam tikras sugebėjimas vieni kitus su
prasti yra būtinai reikalingi ne tik sugyvenimui, bet ir atsiskyrimui.

Kaip kartą intriguojančiai išsireiškė V. Maklakovas (kadetas prieško- 
munistinėje Rusijoje — vert.), nacionalistai dažniausiai reikalauja plebiscitų, 
tikėdamiesi, kad jei daugumas jų srities gyventojų pasirinks atsiskirimą, tai 
jie turės gauti nepriklausomybę. Kitais žodžiais tariant, jie tiki, jog jų srities 
daugumos balsai gali klausimą išspręsti, nors ir būdami mažuma valstybėje. 
Iš kitos pusės, jų valia, kuri yra mažumos valia valstybėje, turinti būti įvyk
dyta, ir pasitraukimui priešinga mažuma jų srityje turinti nusileisti daugu
mai.

Žinoma, tautų istorijos eigoje gali ateiti valanda, kada visi dvasiniai ry
šiai nutrūksta ir tolimesnis gyvenimas drauge gali tik aštrinti abupusį prie
šiškumą. Bet Maklakovo mintis man atrodo įdomus paradoksas, kuris, ves
damas logišką prielaidą į absurdišką išdavą, įrodo, kad nei plebiscitai nei 
JTO dalinių įvedimas negali išspręsti šių laikų tautų keblių bei organiškų 
problemų. Koks bebūtų galutinis sprendimas, yra aišku, kad tautų suartėji
mas yra vienintelis sveikas kelias. Vienintelis kitas pasirinkimas lieka jėga, 
kuri kiekvieną sprendimą padarytų laikinu ir neišvengiamai vestų į naujų, 
dar rimtesnę krizę. Bet viltis, kad mūsų tautų praeities pamokos daugeliu 
atžvilgių nenuėjo niekais, turi pagrindą. Mūsų patirtis įskiepijo mus prieš 
daugelį pavojų, nors ir ne prieš visus. Luomų neapykanta tikriausiai niekad 
nebegalės vėl įžiebti tos liepsnos, kuri sudoroja mūsų namus nelaimių laikais, 
bet tautų neapykanta dar gali tai lengvai padaryti. Mes jau jaučiame jos 
įspėjančius drebėjimus ir jie įgalina mus įžvelgti jų naikinamąją jėgą. Mes 
neturime būti tokie naivūs, kad manytume, jog bet koks žmogus galėtų nu
kreipti šią gaivališką jėgą priimtina kryptimi. Neapykantos ir smurto jėgos 
turi savus įstatymus; jos visada sunaikina tuos, kurie jas paleidžia.

Ir kas gali žinoti, kurios tautos išliks per sekantį kataklizmą, gal dar 
žiauresnį už visus tuos, kuriuos mes iki šiol turėjome pakelti?

Čia ir glūdi tautybių klausimo didelio aštrumo paskutinė priežastis — 
jis lengvai gali pavirsti mūsų tautų išlikimo klausimu.

10 akiračiai nr. 8(82)

10



SKILTYS

KELIAUNINKO LIEŽUVIS
Nedidukas (su transatlantiniais lyginant) lėk

tuvas skrenda iš Maskvos į Vilnių. Su vietiniais 
keleiviais sugužėjo ir būrys piligrimų iš Amerikos,/ 
vykstančių lygiai trisdešimt metų nematytos Lie-\ 
tuvos aplankyti. (Iš to nesunku sumesti, kad tai 
bus buvę užpernai). /

Beveik visi tylūs, susikaupę, tik vienas, išskir- \ 
tinai šnekus, bravūriškai dalinasi jspūdžiais, ne 
tiek įspūdžiais, kiek dygiomis pastabomis. Lėk
tuvas ubagiškas, palydovė — daugiau svorio, negu 
grožio, o be to ir akyplėša: Lietuvon skrenda, o 
rusiškai kalba! Ir iš viso, sako, iškart pažinsi, kad 
maskoliška tvarka...

Kitapus tako besėdįs vyriškis, panarinęs vei
dą į Pravdą, pusbalsiu pragysta: — Oi, tu jieva, 
jievuže, ko nežydi žiemužę! Oi, oi, ojojoi, ko ne
žydi žiemužę!

Sukluso kalbusis piligrimas, išgirdęs tą gerai 
pažįstamą gaidą. Juk tai ratelis, kurį prieš 50 me
tų pats dainuodamas šokdavo gimnazijos vakarė
liuose. Tik ko dabar tas žmogus čia, lėktuve, tą 
jievužę traukia, už Pravdos slėpdamasis?

O tasai vėl iš pradžios. Ne, ne iš pradžios. 
Čia jau kitas posmas, kiti žodžiai. Dainuoja ty
liau, taria ryškiau: Oi, lietuvi, lietuvi, valdyk savo 
liežuvį! Oi, oi, ojojoi, valdyk savo liežuvį!

— Nukaitau, nutirpau ir nutilau, — pasako
ja buvęs narsusis keleivis. — Lėktuvas nusileido, 
tas žmogus, nė akių neparodęs, išėjo ir dingo. Tik 
visą viešnagę, ir net grįžus, dar ilgokai ausyse 
skambėjo tas įspėjimas, — oi, oi, ojojoi...

Lankymasis Lietuvoj, nepaisant tenykščių var
žymų ir čionykščių pastangų atgrasyt ar atbaidyt, 
vistiek epidemiškai paplito visoj išeivinėj lietuvi- 
joj, tad ir lankymosi smerkimai nutilo. Liko tik 
šiek tiek apgailestavimų ir šiek tiek patarimų, 
kad, girdi, jei jau neiškenčiat nesilankę, tai bent 
būkite tenai kovingi, sakykit teisybę į akis (I), o 
ir grįžę netylėkit, atvirai išsakykit, kaip tenai yra!

Tai ką dabar daryt keleiviui su savo liežuviu:
— valdyt jį, ar paleist? Atrodo, kad didžiulė dau
guma Lietuvoj besilankančių suvokia, kur bei į 
kokias aplinkybes nuvyksta, tad ir savo liežuvius 
atitinkamai valdo. Tik vienas kitas susigundo ko- 
vūno aureole pasipuošt ir pasišauna patriotinę 
stygą viešai timptelėt. Štai, sako, atvyksta ekskur
sija Kaunan, išlipa iš autobuso, ir vienas toks nar
suolis staiga į praeivius: Tegyvuoja laisva Lietuva! 
Arba, sėdi ekskursantų būrelis restorane, tarp vie
tinės publikos. Viena ekskursantė pakyla, prieina 
prie pianino ir ima skambint Lietuvos himną! 
Daugumas dedasi negirdį, bet keletas jaunuolių 
prie vieno ar poros stalų atsistoja.

Heroiški, ar vaikiški toki pasielgimai?
Sako, kad abiem atvejais tos demonstracijė- 

lės praėjo be reakcijos iš saugumiečių pusės. Tai 
yra, be reakcijos prieš svečius ir prie svečių. Sve
čiai pažaidė ir išvažiavo, o kas paskui buvo tas 
demonstracijas (saugumiečių terminologija tariant,
— provokacijas) girdėjusiems, svečiai, atrodo, ne
suka sau galvos.

O ar turi čia kuo tie narsuoliai namo grįžę 
didžiuotis? Ką tie incidentukai įrodė, jei saugu
mas tikrai nereagavo? Nebent, — kad ir ten esa
ma laisvės (!) skelbti Lietuvos laisvės šūkį ir skam
binti Lietuvos himną?.. O gal jie tariasi tais savo 

žygeliais tenykščiams žmonėms kaip nors padėję? 
Tikėkimės, kad šiuo laimingu atveju gal bent ne
pakenkė, bet padėti tai tikriausiai nė trupinuko 
nepadėjo. Rimtas Lietuvos ūkininkas anais laikais 
tokiems išdaigininkams būtų taręs, — Piemenys, 
neerzinkit šunų be reikalo!

Tūlas kovūnas grįžęs didžiuojas, girdi, — rė
žiau tai rėžiau jiems tenai teisybę į akis! Kam? 
Ogi, pasirodo, inturisto palydovei, lydėjusiai eks
kursiją į Kauną! Ir, pasirodo, ne tiek ten tos teisy
bės prirėžė, kiek politiškai nepatogiais klausimė
liais nieko dėtą merginą kiek papainiojo. Žmogus 
jaučias atlikęs svarbų patriotinį žygį: nuvažiavęs, 
bet nekeliaklupsčiavęs prieš okupantą!

O tas „okupantas“ dažniausia esti kokia nors 
apie dešimt metų po okupacijos gimusi lietuvaitė 
studentė, atostogų metu uždarbiaujanti, kaip eks
kursijų palydovė — gidė. Žinoma, ji išėjusi tam 
tikrą mokslą ir smulkmeniškai išmokyta, ką kelei
viams rodyt ir kaip ką aiškint, taip pat ir ką atsa
kyt į galimus (iš anksto numatytus) keleivių bur- 
žuaziškai nacionalistiškus paklausimus. Jos atsa
kymai, galbūt, net neturi nieko bendra su jos nuo
mone ir pažiūra, bet jie tiksliai toki, „kaip reikia“. 
Tik vargas mergelei, kai koks gudruolis pakiša 
saugumiečių instruktorių nenumatytą klausimą. 
Jei nesusigriebia atsakyt „kaip reikia“, tai jaudi
nasi, nervinasi — ne dėl suklupimo, o kad gali ne
tekti palyginti neblogai apmokamo darbo, ar dar 
ir kitokių nemalonumų susilaukti. Juk jai gi reikia 
raportuot, kas kelionės metu kalbėta, kas ko klau
sė ir kaip ji atsakė. Nedrįsk nutylėt, nes ir šoferis 
turi raportuot. Jei raportai nesutaps, tai paban
dyk tada išsiteisint tasai, kurio raporte bus likę 
kas nors nutylėta. Tai tokiems „nevidonams oku
pantams“ tasai narsus kovūnas bus „ausis svili
nęs“ savo tyčia paleistu liežuviu.

Savanoriai tautinės drausmės ar bent ištiki
mybės saugotojai tarp ko kita apgailestauja Lie
tuvos lankymą ir todėl, kad, girdi, tas lankymasis 
buvusiems ištikimiems tautiečiams „uždaro bur
nas ir surakina lūpas“. Esą, žmogus grįžta tylus, 
užsidaręs, susivaržęs... Tur būt, esą, kažkas tenai 
paveikia apsilankiusį taip, kad pasijunta privers
tas pasitraukt iš patriotinės veiklos. Suprask, žmo
gus jau pateko į pinkles ir „pardavė dūšią“... O 
iš tikrųjų tai tų dalykų eiga dažniausia esti at
virkščia. Dažnas ne po kelionės ir ne dėl kelionės 
atlyžta nuo tradicinės veiklos trafaretų, o prie
šingai, — čia pat beveikėjaudamas ilgainiui įsiti
kina daugelio mūsiškių tuščiavidurių veikimų 
bergždumu, ir tik todėl atokiau nuo jų atsistoja. 
O tada skeptiškai apžvelgia ir baidykles, rodo
mas panorusiems dar kartą žvilgterėt į Lietuvą, 
kad ir nepatogiomis sąlygomis, kad ir nemalonio
se aplinkybėse, bet dabar, o ne kada nors po
mirtiniais laikais.

Teisybė, daugelis tikrai grįžta mažiau ar dau
giau suglumę, susimąstę, net prislėgti. Nes per 
tas penkias sujauktas dienas reta kam tepasiseka 
tvarkingai, atidžiai pasimatyt, pasikalbėt, pasidai- 
ryt. Kone kiekvienas parsiveža atgal virtinę pa
klaust nesuskubtų klausimų ir gerai neišgirstų ar 
net nesuprastų atsakymų. Dažnas prisipažįsta bu
vęs netikėtai maloniai nustebintas, kai radęs šį 
ar tą tenai geriau, šviesiau, negu buvo iš tolo įsi
vaizdavęs, bet dažnas tuo pačiu metu ištisas sa
vaites ar net mėnesius negali nusikratyti ir slogu
čio, tenai apėmusio nuo nervinga įtampa pritvin
kusios atmosferos, nuo to visų slepiamo, bet ne 
visų įstengiamo paslėpti baimingo saugojimosi 
užsitraukt kokių nors viršininkų nemalonę ar prie
vaizdų įtarimą.

Kai, tur būt, nedaug beliko šeimų, iš kurių 
dar niekas nebuvo nuvykęs „anapus“ pasižvalgyt, 
tai nebėra reikalo visiems viešai savo patyrimus 
dėstyt. Bet savo aplinkoj visi anksčiau ar vėliau 
gana daug apie tai pasakoja. Kiekvienas pasako
jimas paprastai tik iš dalies panašus į kitus, bet 
visada esti ir gana daug skirtingas. Nes kiekvie
nas gi susitiko su kitais žmonėmis, kiekvienas ma
tė ne visai tuos pačius dalykus, ir kiekvienas žiū
rėjo savo akimis, vertino savo subjektyviu supra
timu. O tačiau, kai tų įvairių papasakojimų mū
sų visuomenėj paplito nebe keletas šimtų, o gal 
jau net ir tūkstančių, tai dabartinio Lietuvos gy
venimo supratimas bei įsivaizdavimas čia didžiai 
pasikeitė, lyginant su buvusiu prieš dešimt, ypač 
prieš penkiolika ar daugiau metų. Dar toli gražu 
iki visiškai aiškaus paveikslo, betgi patikėtina, 
kad tas, nors ir subjektyvių, bet įvairių patyrimų 
mišinys, apylygiai mūsuose pasklidęs, žymiai pri
artino prie tikrovės mūsų supratimą apie Lietuvos 
dabartį.

Tik daugiau gėdos, negu naudos kartais pa
sidaro iš kaikurių keliauninkų individualių viešų 
postringavimų. Rimto dėmesio vertų reveliacijų 
tokiuose viešuose pranešimuose - pokalbiuose dar 
neteko girdėt ar skaityt, bet visuose būna apstu 
tiesiog gėdingai naivių komentarų ir neva intri
guojančių užuominų apie politiškai dviprasmiškus 
nuotykėlius, kurių, jeigu jie nesufantazuoti, būtų 
išmintingiau iš viso viešai neminėt. Pavyzdžiui, 
anądien iš radijo girdėjom juostelėn įrašytą tokį 
„šeimynišką“, atleiskit, pasiplepėjimą apie apsi
lankymus Vilniaus bažnyčiose, tarp ko kita ir 
apie vieną kleboną, kurs parodęs altorių, ką tik 
parengtą slaptoms (!) sutuoktuvių apeigoms... Oi, 
oi, ojojoi!..

— Tai ko ten skrist, jeigu ne laisvai pakalbėt! 
— piktinasi tūlas kovingas piligrimas, patartas 
protingai valdyt liežuvį tokioj kelionėj arba ir grį
žus. Šventa teisybė. Jei nematai jokio kito tikslo, 
kaip tik ta proga mandrapypkiškai pabliurbt, tai 
neskrisk. Juk ne tik niekas iš čia nevaro, bet ir 
tenai neatsakingų palaidliežuvių niekas (nei val
dantieji, nei valdomieji) nelaukia.

V. Rastenis

&

JAU IR GĖDOS STULPAI
Ne, ne — nebesigailiu ir manau, kad anksčiau 

Akiračiuose be reikalo baiminausi ir atsiprašinė- 
jau skaitytojus, jog po kai kurio laiko išeisimoje 
mano knygoje „Bastūno maištas“ bus perdaug 
prikalbėta viena ir jau pabosiančia tema: tautie
čių kautynėm užsieniuose dėl „bendravimo su tė
vyne“, kovom „už laisvę“ tarpusavyje, ir kad jau 
visiškai užbaigta pasiklysti tautinės rezistencijos 
tiksluose ir metoduose.

Ne, ne — tos kovos neužbaigtos, nuolat pu- 
gačiai tebegraudžia ir „padangėmis raitosi dū
mais“. Kasmet ir kasmėn vis vaizdingiau ir pa- 
trakėliškiau. Nors kam ir būtų nuobodu, bet rei
kia tat aprašyti, apdainuoti, apraudoti. Kas yra 
gyvenime, tas turi būti, o gal ir „amžiam“ išlikti 
ir rašte.

o o o

Bus jau geri dveji metai, kai Čikagoje pradė
jo steigtis naujos lietuviškos partijos su savo spe- 

(tęsinys sekančiame pusi.)
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SKILTYS

ANTRAIP
(atkelta iš 11 - to pusi.) 

cialiais „spjaudos klubais“. Ten vienas ar du, o 
gal ir keletas įsikalė sau galvon idėją pasireikšti 
visokių rūšių prokuratūros funkcijom (žinoma, jei
gu jau nieko kito į tikrai kietas galvas nebegalima 
įkalti). O tada iškart „teisiškai“ net devyniais 
punktais apkaltino asmenis ir veiksmus, kaip čia 
talkininkaujančius okupantui, ten mulkinamus 
bei apmulkintus, kenkiančius „Lietuvos laisvės 
kovai“ ir t.t.

Praamžius buvo malonus ir mane su pusėti
nais nuopelnais įrikiuoti į šių nusidėjėlių gretas. 
Tada (1974.XI.22) ėmiau ir kreipiaus į tautą per 
Draugą, visaip aiškindamasis ir maldaudamas su
stabdyti tokią didėjančio patvaikimo akciją. Bro
lau, tu būtum perdaug naivus, jeigu manytum čia 
ką sustabdyti. Kas sustabdys debesį padangėje, 
vėją prerijoje ar bezdalą blogai virškinančiuose 
viduriuose?

Ir tuomet tūlas „spjaudos klubo“ garbės gy
nėjas Draugo redakciją pareikalavo paskelbti spe
cialų sieksninį pareiškimą dėl mano rašinėlio. O 
Draugas — ne, nededa, įsakinėjimų iš šalies ne
klauso. Tada talkon šoksta to klubo organas, „vi
sų lietuvių laikraštis už tautos laisvę“, Naujienos, 
kur beveik per pusantrų metų periodiškai buvo 
dedami gaižūs rašiniai prieš Draugą, jo redakto
rių ir mane. Kovinga byla apeliacijos keliu perke
liama pas leidėjus marijonus, jų provinciolą Čika
goje, jų dar aukštesnius viršininkus Romoje ir, 
dievžin, gal netgi lig paties popiežiaus.

Bet Draugas, nors tu jam kuolą ant galvos 
tašyk, nė per plauką nesitraukė nuo nusistatymo 
neduoti savo puslapių toliau plėstis patrakimo 
akcijai — ir tuo būdu kaip mūras stovėjo „di
džiausio krikščionybės priešo“ ir „pagonio“ pusė
je. Gi kai po pusantrų metų, nebeiškentus, „spjau
dos klubo“ garbės gynėjo aktas buvo paskelbtas 
„visų lietuvių“ dienraštyje, tai ir paaiškėjo, kodėl 
Draugas, kuris gal ir būtų davęs vietos rimtam 
paaiškinimui, nesutiko savo skilčių teršti neatsa
kingų, tikrai patvaikusių svaičiojimų paklodėm. 
Niekam jos ir įdomios nebebuvo. Visas jų efektas 
— pliumpt kaip į aketę.

Bet kiek laiko buvo sugaišta ir kitus gaišinta!
o » o

Kitas tautiškus dirvonus purenantis savaitraš
tis taip pat jau ilgas laikas įsitaisė uolių bendra
darbių, kuriem, pvz., tautiečių apsilankymas tėvy
nėje ir pasidžiaugimas vienu kitu Lietuvos 
priklausomybės niūraus laikmečio mūsų tautos me
niniu ar dvasiniu pragiedruliu būtinai yra „atsi
stojimas okupanto pusėje“, „pragystąs susižavėji
mas bolševikine buitimi ir okupanto darbais“.

Patyrinėjau vieno tokio dirvožemio komen
tarą Akiračiuose (Nr. 4) ir bematant įsitikinau, ką 
ir pavyzdžiais įrodžiau, kad mūsų tautinių šokių 
veteranės M. Baronaitės - Grėbliūnienės pasisa
kymų pobūdis ir esmė į Gimtojo Krašto reporte
rio klausimus negalima laikyti jos „bendradarbia
vimu“ tame laikraštyje, juo labiau „atsistojimu 
okupanto pusėje“. Dirvos slapyvardininkas begė
diškai jos pareiškimų turinį suklastojo, pats bau
bus prasimanydamas. Trumpiau sakant — melavo.

Ir žinotumėt kaip nepatiko! Tautiški dirvo
nai šiaušte pasišiaušė. Girdi, aš tik „iš delno pliau
piu“, kad Dirva melavusi. Aš pats gi kai ką dar 
blogiau giriąs ir siūląs — „meilikautis su pavergė
jo kėslų vykdytojais“, stiprinti „glaudžią egzilų 
bendrystę su pavergėjo valios vykdytojais“ ir, ži
noma, bendradarbiauti raudonajai Maskvai tar

naujančiam laikraštėlyje (I). Na, apskritai mes čia 
nieko neišmanom ir nežinom apie gyvenimą so
vietinėje Lietuvoje, tik Dirvos bendradarbis de
dasi žinovu ir mum primygtinai atskleidžia dide
lę naujieną — kad Lietuva maskolių okupuota ir 
kad pavergtas lietuvis ten kenčia...

Ir taip per du rašiniu ant pirštų pasistiepusi 
toji tautiško dirvono asabytė ko išdidžiausiai man 
spiaudė tiesiai į akis. Ir vis pedagogiškai barė, kad 
mano stilius netikęs, kupinas plūstamo barnio, 
piktžodžiavimų, „jausminio pasimetimo“, „šiurkš
čių plūdimų“, „didelio įniršio koneveikimų“. Maž
daug lyg Šekspyro tūlų personažų dialoguose.

Ai, ai, kokie šaunūs laikai atėjo! Ir kiek da
bar „tiesos žodžio“ sakytojų! Melagiam ir kito 
padoraus tautiečio šmeižikam bei niekintojam tu 
šiandien greit nebegalėsi net priminti, kad jie ar 
meluoja, ar prasimano, ar bjauriai dergiasi. Aišku, 
jiem visiškai nepatiks toks „stilius“, jie tuoj mo
kys tave būti mandagesniu ir — fui, kaip pasipik
tinę! — toliau spiaudysis. Matyt, netrukus jau 
griežtai bus pareikalauta, kad jei kas norėtų prie 
šio kalibro smirdaliaus prieiti, tai turėtų apsimau
ti šilkines pirštinaites, o artėdamas prie tokio mo
ralybės altoriaus giedoti Strazdelio „Pulkim ant 
kelių“ ir dar parfūmais iš purkštuvėlio jo panosė
je gerinti orą.

c « c

Arba štai Čikagoje iš penkių, o gal penkioli
kos žymių veikėjų įsisteigia dar viena mįslinga 
trijų raidžių partija — RLB, kuri jau turi centro 
valdybą, tarybą, tarybos prezidiumą ir, tur būt, 
visagalintį politbiurą.

Ir tosios RLB prezidiumai 1976.VIII.4 Nau
jienose vėl sudrebina visą lietuviškąjį pasaulį. Ma
nėm, kad „Tėvų nameliai brangūs“ jau 200 kartų 
buvo sudeginti, žinojom, kad ano meto pionierių 
stovyklos lankytojų vaikų ir jų tėvų namelių ir 
tvorelių sienos kaip reikiant smerkiančiais ir pa
triotiškais šūkiais išdažytos, — o čia vėl naujos 
piktžolės išlindo.

„Šermenų“ poeto ir Bostono šeštadieninės 
mokyklos direktoriaus Antano Gustaičio rūpestin
gai išauklėtos dvi lietuviukų mokytojos su lietu- 
viškiausiais vardais, Skirmantė Kondrotienė ir Da
lia Lizdenienė, nebepaisydamos „mūsų vadavimo 
veiksnių paskelbtos drausmės“ (! koks puikus sti
lius), praėjusią vasarą vėl nuskraidino į pionierių 
stovyklą net 15 vaikų — tiesiog stačiai į raudono
jo slibino nasrus.

Taigi minėtos partijos centro valdyba ir tary
bos prezidiumas jau įprastais kovingais argumen
tais pasmerkia tokį pragaištingą atsitikimą ir bai
gia patetiška išvada: „Tai smūgis į veidą paverg
tosios Lietuvos herojiškiems kovotojams ir kanki
niams“. Bet kadangi didžioji narsių kovotojų ir 
kankinių dalis yra tos naujosios partijos Čikagoje 
steigėjai, tai tikrai baisu jiem ir visiem. Vienintelė 
paguoda, kad RLB dar ilgą laiką parūpins gerų 
sąjungininkų ir partnerių mūsų budriam tautinės 
drausmės keturkojui sergėtojui paskutiniuose Aki
račiu puslapiuose.

Vis dėlto spalvingiausią ir konkrečiausią pro
jektą kovai su tautos išgamom, atrodo, bus pasiū
lęs Karys, kurio rekomendaciją atspaude Nau
jienos. Tai dėl dirigento ir kompozitoriaus Vy
tauto Marijošiaus kelionės Lietuvon, kur pernai 
nuvykęs ir jis vis to paties be galo reikšmingo Vil
niaus laikraštėlio reporteriui šį tą palankaus pa
porino apie muzikinės kultūros lygmenį. Kaip drį
so, kaip galėjo tai „sau leisti“? Karys todėl kariš
kai raportuoja: „Čia jis (t.y. V. Marijošius Ameri
koje) išdidžiai galvą iškėlęs vaikšto, o ten už su

teiktą okupantų malonę, žinoma, nusilenkė ne
kartą iki žemės. Kitaip ten negali būti. Kur mūsų 
savigarba? Nejaugi reikės čia organizuoti parti
zanus ir tautos išgamas rišti prie gėdos stulpo?!“..

Atrodo, kad reikės, nes kaip kitaip išgamas 
sudrausminsi. Deja, ar tik nebus kovūnai praleidę 
labai patogią progą Čikagoje, kai V. Marijošius 
ten lankėsi diriguoti trijų naujų lietuviškų operų 
(jų tarpe ir savosios apie tokį „išgamą“ Švitrigai
lą). Koks neapsižiūrėjimas: išgama buvo visiškai 
čia pat, galvą išdidžiai prieš orkestrą iškėlęs! Rei
kėjo tik iškelti gėdos stulpą, sučiupti dirigentą, 
standžiai pririšti ir sušaukti visus registruotus pa
triotus aną niekšą atsakančiai iš visų pusių ap- 
spiaudyti.

o o o

Prieš pusantro dešimtmečio mūsų „vadovau
jantieji veiksniai“ savo rezoliucijom ir nutarimais 
paskelbė „Lietuvos laisvinimo veiklos sampratą“ 
ir pradėjo atitinkamą akciją, kuri štai tebeduoda 
tokių gražių ir vis vešliau išsirpstančių vaisių.

Buvo kalbų, kad ar tik ne užpernai kažkur 
prie New Yorko dalis šių sampratų mėginta ko
reguoti, kai kurios tvoros pralaužtos ir gėdos stul
pai perdažyti mažiau ryškiom spalvom.

Bet kai mano minėti homines neandethalien- 
sis vis triukšmingyn tebesiautėja, lyg iš patilčių 
vidurnakčiais puldinėdami praeivius, tai ligi Pa- 
cifiko dar neatsiskalavo joks atodūsis: t.y. kad tie 
veiksniai protestuotų, drausmintų, piktintųsi ar ki
taip auklėtų tautą. Nėr ko per anksti svajoti, kad 
ir tuos pačius kovūnus vieną dieną prie gėdos 
stulpo pririštų. Užtektų vien patirti, kad ką nors 
tie veiksniai dar galvoja lietuvių visuomeninės 
sveikatos reikalais. Na, jei ir negalvoja, tai ar ap
skritai jie kur dar egzistuoja anapus Sierra Neva
da kalnų...

(Ir jeigu egzistuoja, tai gal nors vienas paskai
tė populiarią John Barron knygą „KGB — The 
Secret Work of Soviet Secret Agents“, Bantam 
Books leidinys, ypač skyrių, vardu „Disinforma
tion: poisoning public opinion“, kur aiškinama, 
kaip KGB griauna užsieniuose pasitikėjimą tautų 
vadais ir institucijom, ypač diskredituojant pavie
nius asmenis ir grupes, kurios nepalankios sovie
tų politikai. Tie duomenys mestų daugiau šviesos 
ir mūsų paslaptingon ašarų pakalnėn).

Bronys Raila

ATGARSIAI
SKIRPSTO SLAPYVARDE PRIDENGTO ME

LO TĄSA
(„Antraip“, Akiračiai, 1976 m. Nr. 4(78))

Užuot ką aiškinęs ar nors savo melų dalį prieš 
Baronaitę atšaukęs, jis dabar veik su išdidumu 
savo naujame rašiny mane patį tiesiogiai puldi
nėja (O! aš tur būt esu daug kur labai ydingas ir 
žodžiais ir darbais, ir nieko blogo, jeigu koks ge
resnis ir gudresnis man maloniai padeda pasitai
syti). Bet vėl bėda: Skirpstas jau pačiu pirmuoju 
sakiniu skersai kerpa vėl melu! Girdi, aš „išeinąs 
ginti principą, jog mums verta bendradarbiauti 
‘raudonajai Maskvai* tarnaujančiame Gimtajame 
Krašte, ten įsiterpiant su okupantui naudingais 
pareiškimais“. Kaip šiuo klausimu galvočiau, dar 
nepasisakiau, taip nerašiau Akiračių skiltyje ir nie
kur kitur, dar nesu sakęs. Skripstas jau „žino“ — 
toks jo visiškai prasimanytas melas. (...).

Bronys Raila
(Dirva, Nr. 28,1976.VII.15)

12 akiračiai nr. 8(82)
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VISUOMENINIAI KLAUSIMAI

MOKINIO AMŽIAUS INTELEKTUALAS SENS
TELĖJUSIAME DIENRAŠTYJE

(„Atsakymas V. Trumpai“, Akiračiai, 1976 m. Nr.

Istorikas Vincas Trumpa, tapęs vienšališku 
įvykių stebėtoju, jautėsi savo straipsniuose vienu 
iš nedaugelio mokytų, bet gavo pamoką iš moki
nio amžiaus okupuotos Lietuvos intelektualo To
mo Venslovos, norinčio atvažiuoti į vakarų pa
saulį. Draugo 158 nr. yra atspausdintas jo atviras 
laiškas — atsakymas Vincui Trumpai į tokį pat 
laišką „Akiračiuose“. Jame T. Venslova (...).

Teko girdėti, kad Akiračių urėdai baiminasi 
prarasti bendradarbius. Pasimetusius akiratininkus 
ir kitokius bendradarbiutojus ar tiltų su sovietais 
statytojus laikinai paveikia atvykę į vakarus iš 
okupuotos Lietuvos. Kuriam laikui praėjus, jie 
vėl pučia svetimomis birbynėmis tas pačias melo
dijas.

S. Bukis 
(Naujienos, Nr. 166, 1976.VII.15)

Stipresni akiniai gerb. S. Bukį tur būt įtikin
tų, jog ne Venslova, o Venclova čia pas mus at
važiuoti nori. Gi is nuogirdų apie Akiračių urė
dus atrodo, kad ir klausos aparatėlis pravers
tų — Red.

POKALBIS SU KATO

(atkelta iš 16 - to pusi.)

vai galėtų būti gretinamas su Čiurlioniu... M.K. 
Čiurlionio kūryba yra perkrauta simbolika, gimi
ninga Oriento menui. Kaip tik tai ir buvo ma
nojo referato tema...

— Kokius įspūdžius susidarėte apie čionykš
tę baltų (ypač lietuvių) visuomenę, jos veiklą?

— Lietuvių bendruomenė čia yra daug gau
sesnė negu Švedijoje. Lietuviai — labai vaišingi 
ir šiltos širdies žmonės... Ir Lietuvoje visi mano 
draugai labai nuoširdūs... Negalėjau įsivaizduoti, 
kad manųjų referatų temos bus taip šiltai sutiktos 
visų abejų konferencijų dalyvių. Esu labai laimin
gas ir patenkintas savo kelionėmis...

— Koksai universitetas ar institucija tas ke
liones finansavo?

— Abidvi išvykas aš pats padengiau iš savo 
kišenės, tačiau nė kiek nesigailiu tai padaręs. Bu

vo nepaprastai malonu konferencijose dalyvauti. 
Ir mano prestižui tai tik padėjo. Dabar norėčiau 
bandyti paskleisti galimai daugiau žinių apie 
Čiurlionio kūrybą Japonijoje. Žadu japonų spau
doje aprašyti ir AABS konferencijos įspūdžius.

— Kokia Jūsų nuomonė apie Čiurlionio meną 
ateities perspektyvoje?

— Manau, kad Čiurlionis savo kūriniuose vi
sada liks gyvas. Tai unikalus menininkas tiek dai
lėje, tiek ir muzikoje. Jo muzikos aspektai dar nė
ra tinkamai įvertinti. Mano nuomone jo muzika 
nė kiek neblogesnė už jo paveikslus. Ją būtų gali
ma lyginti su rusų Skriabino ar austrų Arambero 
kūryba. M.K. Čiurlionis 19 - tame amžiuje rašė 
taip, kaip daugelis muzikų rašo šiandien. Kas bū
dinga tiktai didžiai talentingiems kūrėjams: jisai 
peržengė laiko ribą ateities kryptimi. Jei Čiurlio
nio muzika neturi tokio didelio efekto koncerti
nėje scenoje, kaip jo paveikslai turi parodų salė
se, tai dar nereiškia, jog ji menkesnė. Tai nesuma
žina Čiurlionio unikalumo. Čiurlionio muzikos 
reikia klausytis vienam... Reikia ją groti pačiam 
sau... Tada ji geriausiai skamba ir padaro stip
riausią įspūdį...

DVIEJŲ LIETUVIŲ POKALBIS

APIE PUOŠNIAS IR BRANGIAS KNYGAS

Amerikos lietuvis: — Švęsdami Jungtinių 
Amerikos valstijų dušimtmečio sukaktuves ir mes, 
Amerikos lietuviai, nors ir truputį pavėlavę, nuta
rėme įrodyti, jog mes pirmaujame lietuviškajame 
pasaulyje...

Lietuvis iš Lietuvos: — Panašiai kaip Amerika 
kad pirmauja daugelyje sričių. Besisvečiuodamas 
čia pastebėjau...

A. Z.:— Taip, taip. Mes ne tik didžiausia iš
eivijos grupė. Mes ir veikliausi, geriausiai susior
ganizavę, viso pasaulio lietuviams vadovaujame. 
Pas mus suvažiavę žymiausieji žmonės, mes tur
tingiausi...

L. iš L.: — Net ir mūsų, tarybinė spauda 
Amerikos lietuviams skiria nemažai dėmesio.

Drausmės sargyboje

A. L: — Ką ten ta jūsų spauda. Pas mus „Pa
ramoje“ silkes geresniu popieriumi suvynioja. Va, 
išleisime ta proga knygą, kuri bus tikrai liuksusi
nė — brangesnė ir puošnesnė už visas kitas lietu
viškas knygas...

L. iš L.: — Tai tur būt Čiurlionio naują ap
lanką, amerikietiškos spaudos technikos aukšto ly
gio spaustuvėje? Mes irgi, pagal išgales, šį tą da
rom. Neseniai ir Vilniuje išleistas šio didžiojo lie
tuvio dailininko aplankas (tarp mūsų kalbant) 
spausdintas Paryžiuje. Tik, žinote...

A. L:—Taip, taip, mes labai gerai žinome, 
kad okupantas neleidžia Čiurlionio nei tinkamai 
paminėti, nei jo kūrinių apsaugoti. Neseniai mes 
išeivijos spaudoje skaitėme, kad ir jo paveikslų 
reprodukcijų Maskva neleido išspausdinti natūra
laus dydžio. Dėl Čiurlionio tai mes, iš tikrųjų, la
bai pergyvename. Bet Čiurlionio knygą, išeivijos 
jėgomis... Žinote, truputį per brangu. Ir kas ją 
pirks? O mes tikimės gauti po 15 dolerių už vie
ną egzempliorių. Už meną, dargi nelabai supran
tamą, tokio pinigo niekas nemokės.

L. iš L. — Tai tur būt Lietuvos istoriją lei
džiate. Skaičiau kažkuriame jūsų žurnale labai 
įdomų straipsnį, apie darbų pasidalinimą tarp iš
eivijos ir Lietuvos. Pas mus, kaip žinote, su istori
ja reikalai daug komplikuotesni. Dar ne visais is
torijos klausimais priimti galutini vyriausybiniai 
nutarimai...

A. L:—Žinome, žinome, kaip sovietai klas
toja Lietuvos istoriją. Jau seniai apie tai kalbame. 
Reikėtų išeivijai tuo reikalu susirūpinti. Tik kad 
tie mūsų istorikai negaluoja, išmiršta. O naujų 
lietuvių istorikų beveik nėra. Todėl sunku tuo rei
kalu mums savo kukliomis jėgomis patiems vie
niems kąnors padaryti. Negi atiduosi Lietuvos 
istoriją rašyti kokiam žydui. Ne, ne — apie lietu
vius — tik lietuviai!

L. iš L.: —Tai tur būt apie žymesnius išeivi
jos lietuvius...

A. Z.: — Taip, taip. Apie pačius žymiuosius...
L. iš L.:—Sudėtingomis Antrojo pasaulinio 

karo aplinkybėmis išeivijoje atsidūrė ir Mykolas 
Biržiška, Steponas Kairys, ir daugelis kitų žymių 
lietuvių nacionalinio sąjūdžio prieš carizmą vei
kėjų.

A. Z.:—Taigi, taigi. Nepriklausomybės akto 
signatarai, valstybininkai. Reikėtų mums išeivijo
je kąnors ir apie juos išleisti. Tik, žinote, čia, Ame
rikoje, toks jau gyvenimo būdas — pirmenybė gy
viems...

L. iš L. : — Gyvoji lietuvybė?
A. Z.: — Mirusieji kantresni, gali dar palaukti. 

O be to, kaip minėjau, leidžiamoji knyga bus liuk
susinė. Gi Biržiška ir Kairys — abu socialistai, gy
venime pinigais nesišvaistę. Tai ir monografijos 
apie juos turėtų būti kuklesnės, pigesnės, saky
čiau net ir savo išvaizda ideologiškai jiems arti
mesnės.

L. iš L.: — Tai, reiškia, apie turtingus lietu
vius...

A. Z.:—Pagaliau atspėjote! Apie pačius tur
tingiausius. Pačius žymiausiuosius, tikrąją išeivi
jos grietinėlę. Milijonierius, savo aukomis ir pasi
šventimu mūsų kultūrai milijono dolerių fondo 
pagrindus padėjusiems.

L. iš L.: — Tai ką ten apie juos rašysite?
A. I.: — Kaip tai ką? Pavardes. Vardus. Ku

ris daugiau davė, to ir nuotrauką įdėsime. Juk, 
rodos, jau minėjau, kad vien tik atspausdinimas 
aštuonis tūkstančius kainuos. Aišku, kad tokia 
knyga turi būti gausiai iliustruota. Negalima ap- 
vilt žmonių, tiek pinigo davusių.

L. iš L.: —Aš maniau, kad jie iš idealizmo... 
Ne dėl garbės...

A. Z.:—Žinoma, kad iš idealizmo! Už tai ir 
reikia idealistus tinkamai pagerbti. Kitaip sekantį 
kartą nei cento negausi.

L. iš Lj. — Tikrai įspūdingą garbėtroškystės 
įrodymą, kaip matau, ruošiatės išleisti. Žiūrėkite, 
tiktai, kad būtų geras popierius. Kad, lapą iš kny
gos išplėšus, ir silkes nebūtų gėda suvynioti. Juk 
knygoje, kaip minėjote, pati išeivijos grietinėlė. 
Riebiausi riebalai.

A. Z.: —Dabar jau aiškiai matau, kad tamsta 
čia atsiųstas vieningą išeivijos kultūrinį darbą 
marksizmo nuodais užnuodyti. Tokių mums reikia 
saugotis!
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ATSIMINIMAI

Aš tikiu į žmogaus proto pajė
gumą ir j savarankišką idėjų vysty
mąsi. Dvasiai kalėjimas dar nepa
statytas ir niekada nebus pastatytas, 
jai nėra draudimų. Yra žinios, kurios 
išmokstamos ir sudedamos j galvos 
„biblioteką“. Bet yra ir žmogaus 
dvasia — kiekvieno nuosavos žinios. 
Jos neišmokstamos, o atsiekiamos. 
Tai dvasiniai atradimai.

LENINGRADO BLOKADOS 
PRISIMINIMAS

Bombų sprogimai ir lėktuvų 
riaumojimai sutiko mano minties 
pumpuravimą, pirmą savęs prisi
minimą, kai jaukiame Leningrado 
kambarėlyje, kurio langai žiūri j klai
kią nakties glūdumą, atsibudęs pa
prastai prašau:

—Ma, noriu valgyti!
Kambariukas, regis, ne pirma

me aukšte ir už lango šviesu. Kas ten, 
nesuvokiu: ar tai mėnulis su žvaigž
dėmis žaidžia, ar kas kitas dangaus 
juodumą plėšia.

Baugu. Pakelia ir mane iš lovos, 
ramina bei saugo nuo lango. Ir nebe- 
baugu.

Taip, manding, iš kart prade
du spręsti būties paslaptį, kai mirš
tantį iš alkio dviejų metų vaiką liū
liuoja išsigandusi motina ir jos gimi
nės, o man ramu. Lyg jau tada bū
čiau galėjęs vertinti ir jausti egzisten
cijos pilnatvę.

KAUKAZO ŽAVESYS IR BAIMĖ
Piatigorskas, Mašuko papėdė

je, kur po evakuacijos iš Leningrado 
sulaukiau savo penktuosius, man at
rodė kaip saulėta aikštė, kur dan
gaus mėlynė maišosi su baltais nuo
takos aprėdais ir lengvų debesėlių 
mistika. Kerėjo geidulingas kalnų 
dulksmas ir mane pamilusios kaimy
nės dažnų pasakų prie galugalvio 
sapnas.

Baugu eiti prie Mašuko olos tam
saus plyšio, nes tenai gyvena baisus 
laukinis mulas, kuris gali įtraukti ta
ve į tamsų plyšį, į klaikų asilo riksmą. 
Tai tarytum motinos meilė ir šiluma, 
tėvo, lyg senio šalčio, svečiavimasis 
ir mudviejų su broliu klyksmas, kai 
motina ištisai dienai, palieka mus už
rakintus.

Motina grįžus nebara mūsų, 
kad nėra tvarkos, kad verkiam, — 
tik bučiuoja ir pati verkia. Taip ir lie
ka pasaulis egoizmo suskaldytas į 
mylimą ir svetimą.

Tik atvažiavęs į Vilnių kliudau 
80 - metei senutei piauti žolę mūsų 
namo kieme. Aš jos bijau, vaidenasi 
kad ji — ragana, nors pro jos raukšles 
lyg suskeldėjusias nuo laiko uolos, 
žvelgia energija ir grožis. Ji iš kito pa
saulio, gretimų namų savininkė, o aš 
jai ponaičiukas, karininko sūnus. Ir 
kai ji man rėžė piautuvu per pirštus, 
aš verkiau, bėgau nuo jos ir, keistas 
dalykas, neįsižeidžiau, tik skaudėjo 

bei kraujas tryško. O motina pasakė: 
— Pats kaltas.

Taip senė darėsi artimesnė.

SVAJA IR MOKYKLA
Mokykloje radau uolių penke- 

tukininkų ir vėjavaikių dvejėtukinin- 
kų. Kiekviena grupė savaip žavėjo 
bei atstumdavo. O vaikų interesai 
buvo kitur — Robinzono Kruzo nuo
tykiuose, pasaulyje, kuriame nebu
vo nei mokytojų, nei tėvų.

Po pamokų taip ir eidavome, 
net neatsiklausę suaugusių, visa de
šimtmečių klasė atkasti vokiečių lėk
tuvo — paskraidyti. Niekur mes ne- 
nuskridom; mes skraidėme tik kny
gose.

„PRIESAIKA“
Tūlos Suvorovo vardo mokyk

loje, į kurią įstojau 1951 m., susižavė
jęs Suvorovo asmenybe ir žygiais, 

KOLIZIJOS IR ATRADIMAI
Disidento V. Sevruko autobiografinis pašnekesys 
1975 - tų metų Santaros - Šviesos suvažiavime.

mane viliojo kadetų nepriklauso
mumo dvasia, jų laisvės kultas bei jų 
spartietiškų raumenų grožis ir ištver
mė. Ypač vyresniųjų, kurių ištisos 
kuopos buvo gimnastikos ir akroba
tikos mylėtojai.

Kai po kelių metų atsiguliau į 
karo ligoninę (siautė dizinterijos 
epidemija), buvau laimingas atsi
dūręs vienoje palatoje su Vitalijum, 
vienu iš vyresniųjų, jų žvaigžde ir ly
deriu. Ligoniai kareiviai visiems 
naujai atvykusiems duodavo „prie
saikas“ — pašventinimus į narystę: 
guldydavo į lovą, numaudavo kel
nes ir mušdavo šlepetėmis per atitin
kamą vietą tam tikrą skaičių smūgių. 
Tuomet iš karto nusivyliau Vitalijum, 
kai jisai į mano klausimą — kaip iš
vengti „priesaikos“ — atsakė:

— Neįmanoma. Mane irgi „pri
saikdino“. Aš nesipriešinau.

Aš negalėjau suprasti jo nesi
priešinimo ir jis mano akyse nustojo 
savo aureolės.

Kai dešimt kareivių atėjo ma
nęs „prisaikdinti“, aš užšokau ant 
stalo, griebiau grafiną su vandeniu ir 
pasakiau:

— Smogsiu bet kuriam, kuris 
prisiartins.

Matyt tai buvo taip pasakyta, 
kad ateiviai patikėjo ir po kurio lai
ko išsiskirstė.

Vargu ar dabar atsirastų ryžto 
taip įtikinančiai pasakyti.

KNYGA
Pasaka nuvedė mane į Suvoro

vo mokyklą. Čia tęsiau knygų skaity
mą, ir pasaulio kolizija — tarytum 
19 - to amžiaus rusų literatūros hero
jų dvasinė nesantarvė — kaupėsi ma
no sąmonėje. Be to knygų skaitymas 

buvo dabar dar ir savotiškas užsi
miršimas nuo rikiuotės.

Nejučiom įvyko pažintis su Be- 
linskiu. Po poros metų skaitymo nu
tariau atsisakyti karininko karjeros 
ir tapti literatu. Bandžiau išvengti 
atsiradusios prarajos, nesantarvės 
tarp tikrovės ir idealo: rikiuotės ir li
teratūros, muštr avimo ir sąmonin
gumo, tradicijos ir sveiko proto.

Šis nutarimas reiškė ir tai, kad 
pasakos, mito įtaigumas mirė, o jį 
pakeičia dvasinės vertybės.

KODĖL?
„Rusų revoliucija, — sako N. 

Berdejevas, — buvo socialiai pa
žangi, o kultūros atžvilgiu — reak
cinga“. Vadinasi, tikslas — siektinas, 
bet ne taip, kaip kad daryta ir daro
ma. Revoliucija man buvo Rusijos 
XIX amž. dvasinio vystymosi kūdi
kis. Aš kartu su rusų literatūra praė

jau šį kelią, ir atmesti jo socialinį tiks
lą man atrodė būtų absurdas. Tary
binių žmonių ideologija dvejinosi 
mano akyse: režimo šulai bei padlai
žiai — ružava spalva, ir „kontrre- 
voliucija“, antikomunizmas —juo
da spalva. Aš jutau, kad tiesos nei vie
ni, nei kiti neturi. Ir pradėjau skaityti 
Marksą. Teisingai dariau. „Kad nu
galėti komunizmo melą, reikia įvyk
dyti komunizmo tiesą“, — atradau 
neseniai patvirtinimą N. Berdeje- 
vo žodžiuose. Ir tai yra jo filosofiją 
gaivinanti mintis. Gi tuo metu man 
reikėjo pačiam atsakyti į daugelį klau
simų. Sakysim kad ir tokį: kodėl auk
sarankis darbininkas, pergyvenęs 
karą ir Sibirą, negailestingai išjuo
kia viską, ką mato darbininkiškos 
valstybės aplinkoje ir, su nemažes
niu sarkazmu, pašiepia vakarykštį, 
ikisocialistinį gyvenimą.

KOMPROMISAS

Nepriimdamas nė vienos jau 
esančios socialinės pozicijos aš pa
sirinkau ieškojimo kelią. „Tiesos ieš
kojimo manija“ — netrukus su ironi
ja diagnozavo gydytojai, kadangi 
savo samprotavimus nešdavau į tri
būną, patraukdamas klausytojus. 
Filosofija niekad nebuvo man kaž
kas išmokta, bet visada tai buvo ir 
praktinis elgesys.

Dar prieš savo paguldymą į 
„durdomą“ (į psichiatrinę ligoninę
— 1960 m.) atsidūriau prieš dilemą:

1) Nemeluoti ir leisti nužudyti 
savo ieškojimus, nes be išsilavinimo
— tu tik vėjo genamas smėlis; o aš vie
toj universiteto jau atsidūriau kariuo
menėj (1959 m. man buvo neleista 
laikyti stojamųjų egzaminų į Lenin

grado universiteto filosofijos fakul
tetą),

2) Prisitaikyti ir tuo pačiam už
migdyti, pakeisti ar iškreipti savo 
ieškojimus.

Pasirinkau kompromisą: „Ma
no Borodino“, — tarytum pasitei
sindavau.

TRYLIKA
Apsiniaukė mano dangus. Su 

sitaikiau su savo paniekinimu pei 
bepročių namus. Kariuomenės va
dovybė gi bijojo išnešti šiukšles iš 
trobos. O mane viliojo galimybė 
baigti su kariuomene prieš laiką. Tė 
vui sakė, kad jei ne ligoninėn, tai pa 
sodins už politiką į kalėjimą. Gal ii 
geriau taip būtų buvę — anksčiau 
praregėčiau. Dabar pozicijos ne 
pralaimėtos o atiduotos: retai po t( 
suskamba nerūpestingas juokas ai 
ateina širdžiai saulėta ramybė.

Greit suvokiau, kad susitaikiau
su įvykiais lengvapėdiškai. Bet ne 
buvo gailėjimosi, o tik guodžiau sa 
ve, kad pats prie to neprisidėjau 
kad visvien būtų padarę „ligoniu“ 

Bet užtat 1961 metais tapau stu 
dentu ir galėjau leisti sau vėl šnekėti 
nors ir prislopintai, bet laisvai.

Todėl netrukus ir vėl mane tem 
pia į ligoninę, bet trylika bendrakur 
šių studentų ir mano treneris A. Ru 
dzinskas išgelbėjo: kartu su maniu 
nuėjo į ligoninę ir neleido įvykti nau 
jam susidorojimui.

Štai — ir visuomenės rolė.

Į PUSRŪSĮ
Po metų, 1963 m. už nelegala 

politinio būrelio organizavimą iš 
universiteto visvien pašalino. Ne
baisu buvo tardymo metu saugume, 
bet klaiku po to, kai pamačiau aplin
kinių išgąstį ir įsitikinau, kad, ko gero, 
nebaigsiu universiteto. Todėl ir pa
sislėpiau į intelektualinį pusrūsį. 
Pusrūsį — ne pogrindį — iš kurio net 
pačiam sau retai teleisdavau išeiti. 
Tvanku buvo jame gyventi, nors 
štai dabar tas pusrūsis lyg ir kelia 
mano disidentinius kredencialus: 
esu buvęs filosofijos dėstytojas, bu
vęs Mokslo Akademijos bendradar
bis!

„PRIEŠMIRTINIS“ ŽODIS
1968 metais, gavęs universiteto 

diplomą bei paskatintas Prahos įvy
kių, nutariau aprašyti savo pažiūrų 
evoliuciją ar, geriau sakant, duoti 
savo odisėjiškų nuotykių dokumen
tams komentarą. Iš pradžių tik sau 
ir šeimos istorijai.

Bet rašydamas bei mintyse at
gaivindamas savo kelią pradėjau 
stiprėti dvasioje, nueitas kelias pa
sirodė ne vien mano asmeninis nuo 
tykis, ir atsirado ūpas jį tęsti, užbaig
ti, atiduodant parašytą manuskrip
tą pasaulio dėmesiui. Jei viešumon, 
tai ko gero nukirs galvą už tai. Susi
dorojo gi su čekais! Tad užbaigiau
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SVARSTYMAI

rašyti savo pasakojimą apie „mark
sizmo maniją“ su mintimi apie mirtį 
kaip galimą užmokestį.

Ir nebuvo baisu, nes tikėjau ra
šyto žodžio neišnykimu; tikėjau, 
kad neliks užmaršty mano nueita 
Golgota (tai subjektyvus įvertini
mas, be palyginimo ir svėrimo).

Bet štai esu čia, o mano raštas, 
— eilinio žmogaus, įsidrąsinusio im- 
tyniauti su totalitarizmu, dokumen
tas — po cenzūros letena, tame tar
pe ir samizdato.

Aišku, kad tai buvo daugiau ne
tašytas juodraštis, surašytas neįgu
dusią ranka, skubomis, be pataisy
mo, o ne užbaigtas, tobulas rašyto 
žodžio kūrinys. Žinau tai ir tą pergy
venu. Bet didesnė „nesėkmės“ prie
žastis — tai mano marksizmas ir at
sitiktinumai, nesėkmės perdavime 
į Vakarus.

Nelengva laikytis savo tiesos, 
kada ji dar nepakankamai išnešiota, 
tobula ir stipri. Tik tėra paguoda, 
kad man tekusiose sąlygose taip ir 
pasiekiamas subrendimas.

MASKVOS DISIDENTAI

1970 m. važiavau į Maskvą kaip 
į kartuves, nes vežiausi su savim sa
vo manuskriptą. Grįžęs į Vilnių suti
kau savo draugą, skaičiusį manu
skriptą. Tas nustebo, pamatęs ma
ne, ir klausia:

— Ką? Neatidavei?! Nesiry- 
žai?!

Mudu buvome atsisveikinę il
gam, jei ne visam.

Manuskriptas buvo atiduotas 
(Per kratas jo dalys buvo paimtos 
pas P. Jakirą, pas V. Bukovskį.)... 
Taip užsimezgė ryšiai tarp Mask

vos ir Vilniaus. Ne aš vienas, ir ne aš 
paskutinis...

Kai mane areštavo, po keleto 
mėnesių išėjo pirmasis Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos numeris. 
Lietuvos rezistencija atvertė naują 
puslapį, kuris žada daug laimėjimų 
ir, ko gero, ne taip jau tolimą perga-

KRYŽKELĖJE
Dabartinis pasaulis skatina 

specializaciją, o daugelis jo proble
mų reikalauja universalių žinių. Fi
losofai virto egzegetais, bet ir tų nie
kam nebereikia. Perteklius. Lieka 
bažnyčia ir kunigai, bet jų interesas 
ne žemiškas. O pasauliui reikia nau
jos filosofijos, sutaikančios priešin
gas pažiūras ir sociališkai dinamiš
kos. Antimąstymas, mąstymas kate
gorijomis plius - minus, raudonas

- baltas, — tai dinozaurų mąstymas. 
Skaudu, kai jis vyrauja.

Aš eilinis, ne dėl jėgų pertekliaus 
įkibęs į filosofijos ir gyvenimo sūku
rius. Ir jau seniai klausiu savęs: o gal 
tai sizifo darbas? Nes jau daug metų, 
o aiškaus atsakymo dar vis nematyti.

Ar tai ne puikybė, ar ne apsėdi
mas, jei tariuos išmanąs konvergen
cijos filosofiją, kaip socialinių sąjū
džių ir humanistinės minties išraiš
ką ir vaisių, kaip socializmo ir anti
komunizmo emanaciją? Ar ne įžūlu 
vadinti save marksizmo tęsėju?

Ar racionalu gyventi tarp kūjo 
ir priekalo? Klausimas nereiškia al
ternatyvos — atsisakyti ar neatsisa
kyti pažiūrų, o tik kviečia pakeisti 
veiklos kryptį. Sakysim, tapti duri
ninku?

Vaclovas Sevrukas

i

NAUJOJI EMIGRACIJA...
(atkelta iš 1 - mo psl.)
delius gyventojų nuostolius, kurio natūralus gy
ventojų prieaugis tesiekia vos 20 tūkstančių gy
ventojų per metus (ir kasmet vis mažėja) betkokia 
emigracija yra žalinga. Lietuva neturi gyventojų 
pertekliaus. Be to ji neturi uždarų sienų rytuose, 
todėl lietuvių emigraciją į vakarus kompensuos 
atvykstantieji iš rytų.

Žinoma, nėra realus pavojus, kad lietuvių 
skaičius Lietuvoje pradėtų mažėti dėl emigruo
jančių ar pabėgančių. To niekada neleis ir neto
leruos sovietinė valdžia. Tačiau tie išeivijos sluoks
niai, kurie džiaugiasi kiekvienu pasitraukimu iš 
Lietuvos, turėtų nepamiršti, jog tokia jų laikyse
na reiškia (kad ir netiesioginiai) vilty, kad lietuviai 
neapleis tėvynės todėl, kad tuo rūpinasi... sovie
tinė valdžia. Jeigu mums šitokia išvada teturi vien 
tik teoretinę reikšmę, tai Lietuvoje gyvenantieji 
(ir iš jos išvykti nebandantieji) tai pergyvena skir
tingai. Juk niekam nepaslaptis, kad išvykstantieji 
keliauja ten, kur ne tik laisvės daugiau, bet ir gy
venimo lygis aukštesnis. Štai kodėl tautiniai są
moninga išeivija turėtų visų pirma įvertinti ir mo
raliai remti tuos, kurie, liaudies dainos žodžiais, 
lieka vargelio vargti. Gi mes, džiaugdamiesi ir 
krykštaudami dėl kiekvieno kad ir politiniai mo
tyvuoto pasitraukimo iš Lietuvos, turėtume pagal
voti apie šitokios neišmintingos laikysenos gali
mas demoralizuojančias pasekmes pasiliekančiųjų 
tėvynėje tarpe. Tiesa, — komunistų mes nedemo
ralizuosime, nežiūrint ką bedarytume ar kaip be
šūkautume. Tačiau, nejau tik jiems vieniems mes 
norime patikėti rūpestį tėvynės ir lietuvių tautos 
ateitimi?!

Yra, žinoma, ir antroji, teigiamoji šio klausi
mo pusė. Svarbiausia čia tur būt pati pasitrauki

mo - emigracijos galimybė. Faktas, kad, blogiau
siu atveju, galima bandyti išvykti (nors tokie ban
dymai ir nevisada pavyksta), padeda neprarasti 
vilties, ypač atsidūrusiems nedėkingoje situacijoje. 
Tiesa, čia svarbu ne pats išvykimas, bet galimybė 
išvykti. O kad ir nedidelė, bet pastoviai sruve
nanti emigracijos srovelė yra svarbus tokios gali
mybės įrodymas.

Išeivijai naujai atvykstantieji taip pat gali 
būti (o neretai ir yra) svarbiu informacijos šaltiniu 
apie gyvenimą Lietuvoje. Svarbu šiuo atveju ne 
vien informacija, kurios dažnai nebūna oficialiuo
se informacijos šaltiniuose. Naujai atvykusieji mus 
ne tik painformuoja, bet neretai ir paaiškina ar 
padeda suprasti tuos Lietuvos gyvenimo klausi
mus, kurie mums kad ir žinomi, bet ne visada su
prantami. Deja, nevisada naujai atvykusieji suge
ba atskirti faktus nuo jausmų ar asmeniškų per
gyvenimų. Atidūs išeivijos spaudos skaitytojai tur 
būt pastebėjo naujai atvykusiųjų gal ir gerais no
rais pagrįtos dezinformacijos pavyzdžių.
IŠEIVIJOS LAIKYSENA

Yra, be abejo, ir daugiau svarbių teigiamų 
išvykimo motyvų, neturinčių nieko bendro su pa
prastu, egoistiniu geresnio gyvenimo troškimu. 
Apie juos tačiau sunkiau kalbėti, nes jie dažniau
siai yra labai individualūs. Tai tikinčiojo žmogaus 
sąžinė, neleidžianti eiti į kompromisus su valsty
binėmis priemonėmis skatinamu ateizmu. Tai kū
rėjo apsisprendimas neleisti stalčiuje supūti į so
cialistinio realizmo rėmus neįtelpančiam savo ta
lentui. O pagaliau, — negalima smerkti ir vien 
tik geresnio gyvenimo ieškančiųjų. Nes tėvynė — 
ne kalėjimas, ir patriotizmas nesiriboja pasienio 
sargybinio mentalitetu. O vis dėlto šiame straips
nelyje mes sąmoningai bandėme labiau pabrėžti 
neigiamąsias išvykimo iš tėvynės pasekmes ir prie
žastis. Kodėl?

Apsisprendimą apleisti tėvynę paprastai nu
lemia atsakymai į daugelį painių ir sudėtingų 
klausimų. Klausimų, į kuriuos atsakymų beieškant 
mes, išeiviai, nedaug tegalime padėti. Nebent tik 
pasidalinti savo patirtimi apie tai, kas išvykstan
čiųjų laukia čionai. (Tokiu tikslu, manau, buvo ra
šytas ir Trumpos laiškas Venclovai). Todėl išeivi
jai šiuo sunkiu klausimu manau tikslingiausia bū
tų laikytis visiškai neutraliai.

Deja, taip nėra. Išeivijos politiniuose veiks
niuose ir didžiojoje dalyje spaudos įsivyravo lai
kysena, įvairiais būdais ir betkuriuomis priemonė
mis skatinanti, remianti ir reklamuojanti kiekvieną 
pasitraukimą iš Lietuvos. Kiekvieną tėvynę aplei- 
džiantį įpratome (gal net patys to nebejausdami) 
laikyti didvyriu, juo džiaugtis, jį remti, jam rinkti 
aukas. (Šiuo požiūriu ALT‘os cirkas su Butkais 
nebuvo nei pradžia, nei pabaiga).

Ne. Išeivijos laikysena šiuo klausimu toli gra
žu ne neutrali. Ji tokia vienašališka, kad kartais 
atrodo, jog mes tiesiog provokuojame lietuvius 
bėgt iš Lietuvos.

Tomas Venclova, tur būt nelabai pavydėti
nomis sąlygomis rašydamas laišką V. Trumpai, 
labai, labai ir labai teisingai pabrėžė abipusės 
laisvės svarbą: laisvės ne tik iš tėvynės išvykti, bet 
ir, panorėjus, į ją s u g r į ž t i! O mes? Atvyks
tančiųjų mes nebeišdrįstame paklausti bent kiek 
kritiškesnio klausimėlio, gi apsisprendusius grįžti 
į tėvynę palydime retai kur užtinkama pykčio ir 
neapykantos banga. Todėl ir šių kritiškų pastabų 
tikslas nėra pamokslauti naujai atvykstantiems ar 
įtaigoti jiems vienokį ar kitokį apsisprendimą. 
Šios pastabos taikomos visų pirma mums patiems.

Ir išeivijai kartais reikalingas tas antrasis — 
kritiškasis — balsas, nes šiuo klausimu tas pirma
sis man rodos traukia ne tą melodiją.

Z.V. Rekašius

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:

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

III., 60629
ROMUVA, 84 - 20 Jamaica Ave., WOODHAVEN, N;Y., 11421
SPAUDA, 10 John St., WATERBURY, Conn., 06702
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KALBAME SU ICHIRO KATO

APIE LIETUVIŠKAS PASAKAS, ČIURLIONĮ IR KITKĄ

Dr. Ichiro Kato yra keturiasdešimt pen- 
kerių metų muzikologas ir meno kritikas iš 
Nakaku miesto, Jokohamos provincijos, Japo
nijoje, specializavęsis rusų (ir sovietinėje) mu
zikoje bei mene. Jis komponuoja, moko muzi
kos, rašo, o taipgi atlieka pianino rečitalius. 
Begilindamas studijas Kato pora kartų buvo
jo Sovietų Sąjungoje (Maskvoje ir Odesoje), 
turėjo progos aplankyti Lietuvą, susipažinti 
su dail. M. K. Čiurlionio kūryba ir ją pamėgti.

Šių metų gegužės gale Kolumbijos uni
versitete įvykusioje pabaltiečių mokslininkų 
(Association for Advancement of Baltic Stu
dies) konferencijoje dr. I. Kato skaitė paskai

tą „Čiurlionis ir menų sintezės problema, žiū
rint iš japonų estetikos taško“. Grįždamas iš 
šios konferencijos į Japoniją, jis buvo sustojęs 
Čikagoje, kur aplankė eilę lietuviškų institu
cijų ir padarė šį pasikalbėjimą su Akiračiais. 
Kalbėjomės angliškai, nors dr. Kato sakėsi 
žymiai geriau kalbąs rusiškai, o dabar inten
syviai besimokąs ir lietuvių kalbos, kas buvo 
akivaizdu iš jo tiksliai ištariamų lietuviškų 
vardų, pavardžių, vietovardžių ir kitų žodžių. 
Pokalbį pailiustravome keletą citatų (rėme
liuose), paimtų iš minėtos Kato paskaitos šį- 
metiniame AABS suvažiavime.

— Kas paskatino susidomėti M. K. Čiurlionio 
kūryba?

— Sovietų Sąjungoje lankiausi pora kartų. 
Pirmą kartą, 1967 - tais metais, mūsų grupė, ap- 
važinėjusi eilę vietovių, buvo sustojusi Odesoje, 
kur suradau jau porą metų gyvuojantį klubą, 
įkurtą šalia Rytų - Vakarų muziejaus ir pavadin
tą Čiurlionio vardu. Tame muziejuje sutikti me
nininkai — dailininkas Olegas Sokolovas ir muzi
kologė Elena Šelestova — man išaiškino, jog Čiur
lionis buvęs didelis lietuvių dailininkas ir kompo
zitorius. Čiurlioniu susidomėjau ir per dvejis - 
trejis metus po to susitikimo gaudavau jo paveiks
lų reprodukcijų, knygų ir straipsnių apie jo kūry
bą, jo muzikos plokštelių ir gaidų. Vėliau užsimez
gė ryšis su lietuviais, ypač žurnalistu Romualdu 
Neimantu iš Kauno. Parašiau keletą straipsnių 
apie Čiurlionį mūsų krašto žurnaluose. Čiurlioniu 
susidomėjo ir mano draugas Ikuo Murata, kuris 
jau turėjo ryšių su lietuviais profesoriais Vilniaus 
universitete bei Mokslų akademijoje... Apie pro
fesorių Muratą gal girdėjote. Jis kalbų mokėsi 
čia, Amerikoje, Ohio State universitete, o paskui 
— lankėsi Lietuvoje. Jis yra į japonų kalbą išver
tęs keletą lietuviškų liaudies pasakų — Mildutę, 
paskui tą apie Eglę ir žalčius ir kitas — o taipogi 
didžiojo lietuvių poeto Kristijono Donelaičio poe
mą apie keturis metų laikus...

— Mane stebina ir žavi Jūsų tikslus lietuviš
kų žodžių tarimas...

— Neseniai pradėjau mokytis lietuvių kalbos. 
Kai buvau Kaune 1974 - tais metais, draugas man 
dovanojo lietuvių rusų kalbos žodyną ir tam rei
kalui įkalbėtas kasetes... Man padeda ir profeso
rius Murata, kuris lietuviškai jau gerai kalba ir 
dabar mokosi latviškai...

— Ar iš minėtų lietuvių kūrybos vertimų ką 
nors skaitėte?

— Skaičiau visus Muratos vertimus. Man la
bai patinka lietuvių poezija: K. Donelaitis ir A. 
Baranauskas „Anykščių šilelis“... Bet labiausiai — 
lietuviškos pasakos...

— Kodėl labiausiai pasakos?

— Randu jose panašumų su japoniškosiomis. 
Ypač mūsiškėms gimininga toji apie jauną žveją, 
kuris paklydo jūroje ir nuskendęs į jos dugną at
rado gintaro rūmus...

— Jūratė ir Kastytis?

— Taip. Pasaka labai panaši į mūsiškę apie 
žveją Urašimą Taro... Jisai irgi nuskendo į jūros 
dugną ir slibinų pilyje sutiko jų karalienę... Ten 

ilgai ir laimingai gyveno tol, kol nepradėjo ilgė
tis savojo krašto. Tada panoro grįžti namo. Kara
lienė jam įdavė dėžutę, bet įsakė jos neatidaryti... 
Grįžęs gimtinėn, jis neberado nė savo miesto, nė 
savo namų... Kada užsimiršęs apie įspėjimą atida
rė dėžutę, — staiga ir jis pats visiškai paseno...

— Kaip apsisprendėte aplankyti Lietuvą ir 
kokių įspūdžių ten turėjote?

— Visada norėjau studijuoti Rytų ir Vakarų 
meną, ypač jų lyginamąsias charakteristikas. M. 
K. Čiurlionį ir jo kūrybą ypatingai myliu dėl to, 
kad galvoju, jog tokiems palyginimams jis duoda 
labai gerą pagrindą... 1973 - iais metais parašiau 
ilgą straipsnį apie Čiurlionį muzikos enciklopedi
joje, kuri buvo išleista Tokio mieste. Tai buvo 
pirmas Čiurlionio vardo paminėjimas mūsų moks
lo šaltiniuose... Mano jau minėtas bičiulis Neiman
tas rašė apie mane lietuvių laikraščiuose. 1974 - 
tais metais besilankydamas Lietuvoje, susitikau su 
Neimantu. Jis aprodė man Kauną, kur lankiausi 
Čiurlionio muziejuje ir sutikau senutę Čiurlionio 
seserį Valeriją... Labai nuliūdau, matydamas 
kaip Čiurlionio paveikslai genda...

— Ar nepasisiūlėte patarpininkauti jų restau
ravime?

— Taip. Japonijoje restauravimo amatas la
bai aukštai stovi. Čiurlionio sesuo Valerija troško, 
kad jos brolio paveikslai būtų kuo ilgiausiai ir ge
riausiai išsaugoti. Man tarpininkaujant, V. Čiur
lionytė užmezgė ryšius su japonų komercinės fir-

I

Dar vienas būdingas ir neatskiriamas ja
ponų tautos kultūrinio gyvenimo bruožas, tai 
jų savitas požiūris į gamtą. Visų pirma, spren
džiant pagal jausmus gamtai ir laikyseną gam
tos ir žmogaus santykių klausimu, mes mato
me ryškų skirtumą tarp Rytų ir Vakarų. O vis 
dėlto, palyginę Čiurlionio požiūrį į Gamtą 
su japonų požiūriu, mes randame bendrų 
bruožų.

Tai būtų galima paaiškinti Zen budiz
mui būdinga filosofine sąvoka, „daiktų liūde
sio“ žodžiais (mono no aware). Iš tikrųjų, mes 
jaučiame „daiktų liūdesį“ Čiurlionio kūryboje.

II

Ypatingai būdingas Čiurlionio vaizdinės 
kūrybos bruožas — išraiškingi spalvų tonai ir 
geometrinė kompozicija — turi plastiškumo, 
primenančio japonų klasikų darbus. Čiurlio- 

mos atstovybe Maskvoje, kuri susisiekė su mano 
paties surastais restauruotojais Japonijoje... Gaila, 
jog šito projekto nepavyko nė tinkamai į vėžes 
įstatyti... Jis buvo palaipsniui pamirštas... Matyt 
jo vykdyti nenorėjo (o gal ir kliudė) sovietinė 
valdžia...

— Ar dar esate apie Čiurlionio kūrybą ką 
nors daugiau rašęs?

— Buvau pakviestas ir į pernykštę AABS 
konferenciją Stokholme, Švedijoje, kur skaičiau 
apie koreliaciją tarp Čiurlionio dailės ir muzikos. 
Referatas buvo išspausdintas pavasariniame AABS 
žurnalo sąsiuvinyje. Dr. A. Zieduonis,- girdėjęs 
mano referatą Stokholme, mane ir pakvietė šių 
metų konferencijon Kolumbijos universitete.

— Kalbant šiemetine Jūsų referato tema: kaip 
gi atrodo Čiurlionio kūryba japono akimis? Ar ji, 
iš tikro, turi ką nors bendro su japonišku menu?

— Daugiausia panašumų yra muzikoje. M.K. 
Čiurlionio sonatų forma turi daug ką bendro su 
japonų muzika, palydinčia No dramas. No dra
mų palyda irgi susideda iš trijų dalių, panašiai 
kaip Alegro, Adante ir Finale Čiurlionio sonato
se... Japono akimis žiūrint, ir Čiurlionio paveiks
luose galima pajusti kai kuriuos orientališkus at
spalvius. Nesunku surasti panašumų tarp Čiurlio
nio paveikslų ir japoniškų „Ukiyoe“ spaudinių. 
Galima net tarti, jog didysis japonų dailininkas 
Hokusay, kaip sykis „ukiyoe“ tipo grafikas, leng-

(tęsinys 13 - me pusi.)

nio paveikslams būdingi spalvų tonai suside
da dažniausia iš žalio ir rudo. Pastebėtina, 
jog čia įkūnytas ir vienos Oriento idėjos — 
taip vadinamo nuosaikaus skonio (shibusa) — 
užslėptas sentimentas, kuris mums palieka ra
mų, liūdną, išlavinto skonio įspūdį.

III
Šintoizmas yra vietinės kilmės Japonijos 

religija, kurioje grynumas ir švarumas ypatin
gai pabrėžiamas medinėmis šventovėmis, kai
po maldos namais. Šinto šventovės architek
tūrinis motyvas sukoncentruotas tiesioje lini
joje. Kitais žodžiais tariant, skaitoma, jog pa
prasčiausia tiesi linija turi tikro grožio, primi
tyvaus išbaigtumo savybes. Galima sakyti, jog 
šiuo požiūriu ir Čiurlionio vaizdinėse kompo
zicijose geometrinė tiesi linija savyje slepia 
orientalinį paprastumo jausmą ir kad tas pa
prastumas tiksliai atsispindi jo muzikinėse 
kompozicijose, kiek tai liečia jų linealinę tech
niką.

16


	1976-nr08-AKIRACIAI-0001
	1976-nr08-AKIRACIAI-0002
	1976-nr08-AKIRACIAI-0003
	1976-nr08-AKIRACIAI-0004
	1976-nr08-AKIRACIAI-0005
	1976-nr08-AKIRACIAI-0006
	1976-nr08-AKIRACIAI-0007
	1976-nr08-AKIRACIAI-0008
	1976-nr08-AKIRACIAI-0009
	1976-nr08-AKIRACIAI-0010
	1976-nr08-AKIRACIAI-0011
	1976-nr08-AKIRACIAI-0012
	1976-nr08-AKIRACIAI-0013
	1976-nr08-AKIRACIAI-0014
	1976-nr08-AKIRACIAI-0015
	1976-nr08-AKIRACIAI-0016

