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VĖLYVI ĮSPŪDŽIAI

ATEITININKŲ
Prileidus, kad geriau vėliau negu niekad, apie 

ateitininkų IX-ji kongresą, įvykusį prieš daugiau 
negu pusmetį, galima rašyti ir dabar.

Buvo žmonių, kurie iš ateitininkų kongreso 
daugiau tikėjosi. Bet kažin, ar tikslu nuliūsti, jei 
ateitininkų kongresas nebuvo santarietiška Tabor 
farma, kurioje išgirstama negirdėto, pamatoma 
anksčiau nematyto. Kitas medis, kiti vaisiai. Kodėl 
apelsinai turėtų greipfrutų sultis gaminti?

Ateitininkai—-kolektyvinio pobūdžio organi
zacija. Kongresas buvo tokios organizacijos rengi
nys, tai ir kulminaciniai taškai buvo kolektyviniai— 
iškilmingosios mišios ir banketas.

„Kaip atlaiduos“, sukuždėjo mano kaimynas, 
porai po poros arnotais dėvinčių, susikaupusių 
lietuvių kunigų žengiant link altoriaus pro sustoju
sią (sako, buvus tūkstantinę) minią viešbučio 
didžiulėje salėje. Nežinau, ar esu buvus atlaiduos, 
bet ir aš pasinėriau kažkame lyg ir matyto, bet gal 
tik skaityto, ar iš pasakojimų įsivaizduoto. Man
ding, visi skendėjom gilioj, gailioj, pakilioj nuotai
koj, liudydami Kristų ir savąją tautą (kongreso 
šūkis), kai per aukojimą nešė ateitininkų parašytus 
veikalus, kai kelios dešimtys kunigų, ilgamečių 
visuomenės veikėjų, kartu kėlė rankas ir kvietė 
melskimės*.

Dažnai mes per mažai vertinam tokių grupinių 
išgyvenimų išliekančią vertę. O jie pririša, užan- 
gažuoja žmones, kurie kartu kažką ypatinga jautė.

Bankete, tai žinau, kad esu anksčiau buvusi. 
Bet šis vistiek įspūdį paliko. Dvejopą.

Nemaloniai nustebino, kad rengėjai išskirtiną 
puotą pavertė paprastu renginiu su „žodžiais“ ir 
„žodeliais“. Kelias dienas žodžiais sotinti ir dažnai

turinyje
DIALOGAS SU LIETUVA

Straipsnio ,, Lietuviai ir žydai“ atgarsiai Lietuvos 
pogrindžio spaudoje ir jo autoriaus T. Venclovos 
mintys apie kaltę, nusikaltėlių medžiokles, svetimas 
ir savas skriaudas.

DISIDENTAI IR LAISVĖS PERSPEKTYVOS

Apie sovietinės santvarkos pasikeitimo galimybes, 
disidentų optimizmą ir jų santykiai su masėmis.
IŠEIVIJA, PSICHOLOGIJA IR LIETUVA

Pokalbis su profesorium Vytautu Bieliausku.
IŠEIVIJOS LITERATŪRINIS DERLIUS

Tęsiame pernai išeivijoje išleistų poezijos knygų 
apžvalgą.

SKILTYS, KRITIKA, POLEMIKA
IŠEIVIJOS SPAUDOS APŽVALGA
LAIŠKAI, ATGARSIAI

KONGRESAS
nespėję net užkąsti (ir tą dieną ne vienas nuo ryto 
nieko nebuvo valgęs), dalyviai garsiai dejavo, 
pristatant ir dar, ir dar vieną, ir t.t„ ir 1.1., 
kalbėtoją. Ovacijas kėlė kalbėtojui baigus—iš 
dėkingumo, kad baigė kalbėti. Atrodė, kad nebeliks 
laiko nei pasižmonėti, nei pasišokti. Su šitokia 
nugaravusia nuotaika dar teko klausytis meninės 
programos, o paskui valgyti kelis kartus apšildytą, 
piaustytą jautieną.

Užgrojus šokiams, jaunimas skubėjo šokių 
aikštelės link. Bet, užuot pasinėrę porų intymume, 
tie moksleiviai, studentai, jauni profesionalai, jauni 
tėvai padavė vieni kitiems rankas, sudarė kelių eilių 
ratą, pratrūko dainom, dainuodami apsupo dažnai 
su jais bendraujančius vyresniuosius, paskui ilga 
gyvate išsivinguriavo tarp stalų, ant scenos, per 
sceną. Orkestrantai pasidavė dainuojantiems ir 
pritarė instrumentais.

Tai buvo spontaniška jaunimo solidarumo su 
visų kartų vyresniaisiais demonstracija. Ji vėl įžiebė 
beužgęstančią nuotaiką. Dainos kilo iš visos salės 
(700 su bilietais, o vėliau, girdėjau, kad jaunimas 
ėjo jau ir be bilietų). Jaunimo gyvatei sutrūkinėjus 
būreliais ir poromis, pakili nuotaika tęsėsi. „Koks 
puikus mūsų jaunimas!“ ...„su mumis nesibaigs!“ 
...„turim, kas tęsia!“ — girdėjosi iš švitinčių veidų 
vakaro eigoj.

Vienas rašiusiųjų apie ateitininkų kongresą, 
paminėjęs jaunimo didelį skaičių bankete, numojo 
ranka. Girdi, daug tai daug, bet kas iš to šokančio 
jaunimo.

Bankete visus taip pradžiuginęs jaunimas 
susidėjo iš tų, kurie kongresus ir demonstracijas 
organizuoja, stovyklose dirba, Bendruomenėj vei

VEIKSNIŲ PASAULYJE

ANTRAS KAIMAS
Antras kaimas New Yorko lietuvių Židinin 

atskrido balandžio pirmą. Kaip sakė, su nauja, dar 
nei Čikagoje nerodyta programa. Rengėjai mus 
viliojo pasiskonėt naujais, aktualiais paglostymais 
prieš plauką. Toki dalykai intriguoja. Ypač, kai 
tikimės pamtysią ne save, o tik kitus prieš plauką 
glostomus. Bet balandžio pirma lieka balandžio 
pirma: melagių diena. Tai eidami kaimiečių žiūrėt 
taip ir kalbėjom: apgaus, ar neapgaus?

Na, pasakysiu,—amicus Prievaizda, bet teisybė 
dar „amykesnė“: apgavo... Pabarstė universalių, 
visur pasitaikančių vos nevos šiokios tokios šypse
nos nusipelnančių reiškinėlių. ir tiek. Mūsiškių 
aktualijų šį kartą ne tik nei vienaip, nei kitaip 
nepaglostė, bet netgi nė nepakibino. Tur būt 
medžiagos nesusimedžiojo. Ar gal tik liežuvių 
pasigaląst nesuspėjo?

Pertraukos metu kaimynas parodė prieš porą 
dienų išleistas Eltos informacijas. Turinyje—du 
svarbios išvaizdos pranešimai. Vienas iš Romos, 
kitas iš New Yorko. Brendu akimis per šlifuotus ir 

kia, rašo, redaguoja, šeštadieninėse moko. Kaip 
ateitininkai ir sugeba išugdyti tiek lietuviškai veiklai 
užsiangažavusio jaunimo? (Prie progos būtų verta į 
tai iš arčiau pažiūrėti). Beje, kongresas pasisakė už 
dar didesnį dėmesį jaunučiams ir jauniams.

Kongrese išryškėjo naujas ateitininkų 
požymis—pakanta visaip besireiškiantiems savo 
nariams, pvz., niekas lauk nemetė pardavinėjančių 
Ateities knygų fondo išleistą I. Mero Striptizą', per 
iškilmingąsias mišias iš sakyklos skaitymus skaitė ir 
Akiračių redakcijos narė, o klausančiųjų tarpe buvo 
be abejo ir tokių, kurie Akiračius laiko karpa ant 
išeivijos veido; ne visi sutiko ir ne visiems patiko, 
bet jaunas kunigas paskaitoj siūlė bažnytinei 
hierarchijai keistis pagal „management“ dėsnius—ir 
daug kas jam plojo.

Iš Lietuvos neseniai atvykęs dr. A. Štromas 
ragino Vliką imti svarstyti priemones, kurios 
galėtų būt naudingos žmonėms Lietuvoj išvengti 
visokių kraštutinių pasireiškimų, esamam režimui 
žlugus. į tokius svarstymus dr. Štromas siūlė 
įtraukt ir „gerų galvų iš Santaros intelektualų arba 
kaip profesorius Vardys“. Profesorius Vardys yra 
ateitininkas, o tarp ateitininkų gerų galvų yra ir 
daugiau. (Pasidairius kongrese tiesiog stebino, kiek 
veikliausių išeivijos žmonių yra ateitininkai. Ir tai 
ne vien visuomenininkai, bet ir menininkai, 
enciklopedijų leidėjai, filosofai, kritikai, žurnalų 
redaktoriai ir 1.1.).

Ar Lietuvą užsėdusio režimo dienos tikrai jau 
suskaitytos ar ne—parodys ateitis. Kiekvienu atveju 
būtų įdomu, jeigu ateitininkų geros galvos imtų 
savo susirinkimuose, stovyklose, kursuose irgi 
svarstyti kaip ši gaji. Lietuvai sukurta organizacija 
galėtų ir vėl būti naudinga Lietuvai, joje politinei 
padėčiai pasikeitus.

Elona Vaišnienė

PASISKUBINO
kone vilnon įvyniotus sakinius, ir žaibu nudiegia 
klausimas: Ir ko gi jūs taip pasiskubinot, antrakai- 
miečiai, o ko! Palaukę būtumėt dar savaitėlę,—tik 
pasižiūrėkit, kokios auksinės medžiagos pilna 
sterblė jums būt iš čia pribirėjus!

♦ * ♦

Abu tie pranešimai skirti mūsų visuomenei 
painformuoti apie įvykusius pasimatymus bei 
pasitarimus ant pačių aukščiausių mūsiškės politi
kos laktų. Iš Romos praneša, kad Vliko pirmininkas 
matėsi ir tarėsi su Lietuvos Diplomatijos Šefu, 
dalyvaujant ir Lietuvos atstovui prie Šv. Sosto. Iš 
New Yorko—šeši vyrai altiečiai buvo susirinkę ir 
tarėsi su šešiais irgi beveik pačiais vyriausiais 
vlikiečiais.

Anąmet kažkuris iš Vliko veikėjų aimanavo, 
kaip negerai, kad visuomenė, ypač jaunimas, vis dar 
labai menkai tesupranta, ką tas Vlikas ištikrųjų 
veikia. Raginos, kad būtinai reikia pagerint komuni-

(tęsinys 4-me pusi.)
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KRONIKA

SPAUDA IŠEIVIJOJE ,

IŠEIVIJA SPAUDOS VEIDRODYJE
ARTINASI PLB SEIMAS

Šių metų liepos 1-4 dienomis Toronte, Kana
doje, įvyks penktasis iš eilės Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas, kuriame dalyvaus LB atsto
vai iš 15-kos kraštų. PLB seimas yra didelis įvykis 
išeivijos gyvenime, ypač dabar, kai dėl ilgiau negu 
tikėtasi užsitęsusios emigracijos lietuviškoji veik
la įvairiose srityse silpnėja. Todėl LB atsakomybė 
ir uždaviniai kasmet didėja ir įvairėja. Pasaulio 
Lietuvis (Nr. 39, 1978 m. kovo mėn.) apie ateinantį 
seimą ir jo uždavinius šitaip rašo:

Lietuvių Bendruomenė, nors dar ir nėra visiškai 
apjungusi visų išeivijos lietuvių, tačiau vis tik yra 
subūrusi pačią aktyviausią jų daugumą, veikloje yra 
konkreti ir judri, reali visos išeivijos viltis, pajėgiau
sia jos misijos vykdytoja. Kitom organizacijom 
silpnėjant ar net nykstant, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė dar vis pajėgė stiprėti ir atlikti vis 
daugiau ir daugiau reikšmingų uždavinių. Lietuvos 
laisvinimo darbo baruose laikui veikiant mūsų 
nenaudai, Lietuvių Bendruomenės atsakomybė ir čia 
nuolat didėja, todėl ir jos uždaviniai kaskart darosi 
vis sunkesni. Užtat darbų planavimas turi būti 
labiau išmąstytas, rimtesnis, konkretesnis. Planuoti 
reikia tik realius, [vykdomus ir naudą nešančius 
darbus. Kaip seimas sugebės visa tai išdiskutuoti, 
suprasti ir spręsti, taip po jo vyks darbai, tokie bus 
tų darbų rezultatai. Taigi šio seimo reikšmė ir 
atsakomybė yra didelė. (...)

Jautrūs yra ir Lietuvos laisvinimo reikalai, 
nuolat kelią mūsuose kontroversijas, ginčus, nesuta
rimus. Nors praėjusiame PLB seime dėl santykių su 
okupuotos Lietuvos lietuviais palaikymo buvo 
padaryti gyvenimiški ir išmintingi nutarimai, tačiau 
apie juos šiame seime vėl reikės užsiminti, nes 
aplinkybės ir sąlygos per tą penkmeti gerokai 
pasikeitė. Kritiškiau reikės žvelgti į mūsų draugų 
pasirinkimo politiką, pasidairyti realesnių politinių 
atramų ir gal net vieną kitą, visos išeivijos apimtimi 
vykdomą, konkretų žygį suplanuoti.

Siame seime svaresnis bus ir jaunimo žodis, nes 
jame lygiateisiais nariais dalyvaus dvylikos kraštų 
jaunimo sąjungų atstovai. Šitoks vyresniųjų ir 
jaunesniųjų lygus dialogas bendrame forume seimą 
tikrai pagyvins ir jaunimo klausimais padės surasti 
gy ve n i m iškesn ius sprendimus.

Šiame seime taip pat bus renkama nauja PLB 
valdyba ir pirmininkas. Čia vėl seimo atstovams teks 
didelė atsakomybė išrinkti tokius asmenis į valdybą, 
kurie pasišvęstų savo pareigas eiti sąžiningai, 
mokėtų derinti ir jungti pasaulio lietuvius aktyvesnei 
politinei, kultūrinei ir lietuvybės išlaikymo veiklai, 
realiai vertintų ryšių svarbumą su lietuvių tauta ir 
ypatingą dėmesį atkreiptų į jaunimą, kuriam būtų 
sudaromos visos sąlygos aktyviai reikštis lietuviš
kame gyvenime.

Dabartinė PLB valdyba ir ypač jos pirmininkas 
B. Nainys jaunimo problemoms skyrė didelį dėmesį 
ir pasiekė gan konkrečių rezultatų, pavyzdžiui Pietų 
Amerikoje ir Australijoje.

Iki šiol PLB centras būdavo JAV-bėse, kur 
gyvena didžiausia išeivijos dalis. Nors toks pasirinki
mas ir turi daug logikos, bet, atrodo, būtų laikas 
pasvarstyti ir galimybes PLB centrą perkelti kitur, 
kad ir į Kanadą, kur taip pat gyvena gausi ir veikli 
lietuvių kolonija.

KASMET TAS PATS
Naujienos (Nr. 53, 1978.III.6):
ST. PETERSBURG, Fla.—St. Petersburgo 

Lietuvių Klubo salėje, 4680-46 avė. North, vietos 
Romo Kalantos šaulių kuopa surengė Klaipėdos 

atvadavimo minėjimą, trukusį virš poros valandų, į 
kurį atsilankė nemaža dalyvių. Buvo pora paskaitų, 
tokių pat kaip ir kiekvienais metais.

Draugas (Nr. 53, 1978.III.4):

x Teodoras Blinstrubas ir dr. Kazys Šidlauskas, 
Amerikos Lietuvių Tarybos vicepirmininkai, buvo 
nuvykę į Washingtoną vasario 27-28 dienomis 
dalyvauti Valstybės departamento pranešime apie 
užsienio politiką. Nors čia nebuvo pranešta ko nors 
naujo, bet iš naujo patvirtinta, kad Amerikos 
politika eina ta linkme, jog ir toliau bus laikomasi 
okupuotų Pabaltijo tautų inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą nepripažinimo.

Tikėkimės, kad ir sekančiais metais šauliai dar 
išklausys tas pačias paskaitas, o Blinstrubas su 
Šidlausku Vašingtonan nuvažiavę sužinos, jog ir ten 
nieko naujo...

„LAISVĖS“ LOGIKA
Apie S. Kudirkos pabėgimo iš sovietų laivo 

filmą Laisvė (Nr. 5, 1978.11.3) taip rašo:

Sausio 23 dieną per ištisas dvi valandas buvo 
televizuojamas filmas ,,The Defection of Simas 
Kudirka“. Tokios neteisingos, šmeižiškos, melagin
gos antitarybinės propagandos amerikiečiai savo 
televizijoje dar nebuvo matę. Melas sudaro patį 
filmo pagrindą. Kaip žinoma, Kudirka bėgo ne nuo 
kokio ten jo persekiojimo už kokią ten politinę 
veiklą, bet nuo šeimos. Jeigu jis butų buvęs už 
politinę veiklą represuojamas, tai argi tarybinė 
valdžia būtų davus jam gerai apmokamą atsakingą 
darbą savo laive?!

Draugui Bimbai tikrai nesiseka meluoti. Jis 
rašo, kad S. Kudirka bėgo nuo šeimos..., nors jis 
pats gerai žino, kad Kudirka atvažiavo į Ameriką su 
visa šeima. Tikrai „pažangi“ melo logika...

ŽYDAI APIE VILNIAUS RIAUŠES
Tėviškės Žiburiai (Nr. 6, 1978.II.9) paskelbė iš į 

i Izraelio pranešimą, kuriame Jigaelis Bar-Amas \ 
šitaip aprašo 1977 m. spalio 10 d. įvykusias riaušes / 
Vilniuje: j

į 1977 m. spalio 10-sios įvykiai Vilniuje buvo\ 
,,Tėviškės Žiburiuose“ nušviesti kaip sportinio \ 
incidento išdava. Tai tam tikru laipsniu menkina šio į

\ masinio protesto veiksmo reikšmę.
\ Prieš kurį laiką į Izraelį atvyko kauniečiai— 
jmizikos mokytoja Mina ir inžinierius Michaelis 1 
Kublanovai, su kuriais man teko plačiau pasišnekėti i 
apie dabartinę padėtį Lietuvoje apskritai ir konkre-\ 
čiau apie spalio 10-osios dienos protesto demons- 

f traciją Vilniuje. Mina Kublanovienė, kokių 30 metų 
[ moteris, gimusi Irkutske Lietuvos žydų-tremtiniųį 
i šeimoje, atsitiktinai tą atmintiną dieną buvo Vilniuje 
į ir savo akimis regėjo masinę demonstraciją, žygiavu- 
\ šią Lenino (Gedimino) prospektu į sostinės centrą.\ 

į Pagrindinis demonstrantų šūkis, anot Minos Kubla- 
/ novienės pasakojimo, buvo ,,Šalin okupantų konsti- 
i tuciją!“ (...)

Inž. Michaelis Kublanovas papildė savo žmo- 
\ nos pasakojimą faktais apie okupantų milicijos

I veiklą Kaune. Kasmet a.a. Kalantos susideginimo 
\ metinių dieną Kauno milicija ir įgula sustiprintai' 
\natruliuoja miesto gatves ir prisidengusios įvairio
mis dingstimis draudžia jaunimui įeiti į miesto sodą \ 
'bei būriuotis Laisvės alėjoje. į

/ Panašiai apie įvykius Vilniuje rašė ir Lietuvoje/ 
/leidžiama pogrindžio spauda. Tik oficialioji Lietu-) 

I vos spauda tyli ir vengia plačiau apie šiuos įvykius 
\ painformuoti.

The Lithuanian Monthly — Published monthly, except 
August and December, by Viewpoint Press, Inc., 6821 South 
Maplewood Avenue, Chicago, Ill. 60629. Subscription rates: 
$8.00 annually in the U.S., $8.00 in foreign countries; $1.00 
per copy. Second class postage paid at Chicago, til.
* Šio numerio redakcija: D. Bielskus, K. Drunga, L. Moc- 
kūnas, Z. Rekašius, dr. T. Remeikis, dr. E. Vaišnienė, H. 
Žemelis; spaudos grafika A. Kurausko; administratorius K. 
Avižienis.
* Redakcija atsako už nepasirašytus straipsnius. Straipsniai, 
su kurių turiniu redakcija nesutinka, spausdinami tik pasi
rašyti. Slapyvardžiais pasirašyti straipsniai nepageidaujami 
Skaitytojų laiškai turi būti pasirašyti ir laiškų skyriuje jie 
spausdinami, jei jų turinys liečia AKIRAČIUOSE svarstytus 
dalykus. Laiškai kitomis temomis gali būti spausdinami kaip 
straipsniai.
•Metine 10 numerių prenumerata JAV - se —$8.00; kituose 
kraštuose — $8.00; atskiro nr. kaina — $1.00. Prenumeratas li
aukas čekiais ar piniginėmis perlaidomis prašome išrašyti 
AKIRAČIU vardu ir pasiųsti aukščiau nurodytu adresu.

KEISTAS PAREIŠKIMAS |
1978 m. vasario 24 - kovo 5 dienomis Jaunimo 

Centre K. Avižienio pastangomis buvo suruošta 
Lietuvos dailininkų paroda. Buvo išstatyti 46 
kūriniai, daugumoje paties K. Avižienio rūpesčiu 
atvežti iš Lietuvos. Čiurlionio galerijos vadovybę 
toji paroda išgąsdino ir ji paskelbė Drauge (Nr. 47. 
1978.11.25) tokį „rankas nuplaunantį“ pareiškimą:

x PAREIŠKIMAS. Čiurlionio galerijos ir 
Meno kūrinių fondo skirto Nepriklausomai Lietuvai 
Globos komitetas ir Direkcija šiuo informuoja, kad 
ji neturinti nieko bendro su paroda šiomis dienomis 
vykstančia Jaunimo centro patalpose. Kartu pareiš
kia, kad šios parodos rengėjai neteisėtai panaudojo 
Čiurlionio galerijos vardą nepainformavę Čiurlionio 
galerijos Jaunimo centre vadovybės.

Čiurlionio galerijos ir Meno 
kūrinių fondo Globos komitetas 

ir Direkcija

Tenka stebėtis ne tik tokiu keistu pareiškimu, 
bet ir „reorgų“ apsileidimu. Kaip jie galėjo praleisti 
tokią gerą progą pikietuoti Jaunimo Centrą? Juk 
kolkas visa jų veikla ir reiškiasi „patriotiniais“ 
pikietavimais ir kitų dirbamo darbo šmeižimu. O 
šitokie baimės padiktuoti Čiurlionio galerijos 
direkcijos pareiškimai ekstremistus tik paskatina 
tolesniems išsišokimams.

„BURDAKAS“ IR GARBĖ JĖZUI KRISTUI
Kelios organizacijos kasmet Jaunimo Centre. 

Čikagoje, ruošia savo veiklai paremti festivalį su 
linksmom programom ir pasišokimu. Ir šiemet 
(sausio 28 d.) buvo suruoštas toks festivalis. V. 
Ramojus Tėviškės Žiburiuose (Nr. 7, 1978.11.16) 
taip aprašė šį festivalį:

Kuo įdomūs tie festivaliai? Daugiausia įvairio
mis kaukėmis, linksmomis programomis, šokiais. 
To labiausiai ir geidžia jaunimas. Vyresnieji gali 
skaniai pavalgyti, pagurkšnoti alučio ar kavos ir 
kartu paremti festivalį rengiančias organizacijas. 
Pvz., Čikagos Lietuvių Opera kiekvienais metais už
ima kavinę, programai atlikti pasikviečia profesio
nalę šokėją, ir spūstis čia būna didžiausia. Operai 
lieka pora tūkstančių dolerių, taip reikalingų naujų 
operų paruošimui. Jaunimo choro ,, Vaivos“ patal
pos būna taip pat pilnutėlės, ypač tada, kai jaunimas 
atlieka specialiai paruoštas linksmas programas. 
Šiemetiniame festivalyje pirmą kartą dalyvavo ir 
Lemonto lit. mokykla. Mokyklos direktorė L. 
Trinkūnienė pasakojo, kad mokyklos biudžetas turi 
$800 deficitą. Dalyvavimas festivalyje paliks kelis 
šimtus pelno.

Tačiau ne visiems tie festivaliai taip atrodo, 
kaip V. Ramojus aprašė. Štai Emilija Paužuolienė.

akiračiai nr. 4 (98)
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pasipiktinusi tokiu Jaunimo tvirkinimu“ parašė dr. 
J. Adomavičiui laišką, kurį išspausdino Naujienos 
(Nr. 39, 1978.11.17). Tame laiške, tarp kitko,'taip 
rašoma:

Šiais metais sausio 28 dieną ir vėl Jaunimo 
Centre buvo Mardi Grass karnavalas, į kurį mano 
vyras nuėjo su tikslu pažiūrėti ar panašių nepadoru
mų nepamatys ir kaip vyksta girtuokliavimo orgijos.

Gaila, šiais metais jau net dvi šokėjos buvo 
pasamdytos, viena operos chore, kita Lemonto 
lituanistinėj mokykloj ir abi davė po 2 šokimo 
seansus ta pačia tvarka, su pinigų kaišiojimu. Iš 
operos choro teko nugirsti, kad tokios ,.šokėjos“ 
atneša didesnį pelną, o šiandien jo visi siekia, 
neišskiriant nei narkotikų platintojų (žmonių žudi
kų).

Kadangi Jus, Daktare, esate autoritetingas 
asmuo, ne eilinis pilietis, turite radijo valandėlę ir 
taip pat rašote spaudoje, jūsų straipsnius deda, tai 
labai Jūsų prašom viešai pasisakyti prieš Jaunimo 
Centro vadovybę už šio ,,burdako“ toleravimų ir 
tvirkinimą ne tik suaugusių, bet ir mūsų jaunimo. Jei 
Kristus šiandien ateitų, tikrai su botagu išvaikytų ne 
tik katalikus, bet ir pačius Jėzuitus iš jų vedamo ir 
visuomenės pinigais įsigyto Jaunimo Centro! (...)

Už šį patarnavimą iš anksto esame Jums labai 
dėkingos ir už visas jūsų iškeltas blogybes tikrai 
Jums Dievas atlygins.

Švento Rožančiaus ir Adoracijos Būrelio Marquette
Park'e narė

Garbė Jėzui Kristui!
Emilija Paužuolienė

įdomu, kokius laiškus pradėtų gauti gydytojas 
Adomavičius jei jų rašytojai ar rašytojos apsilankytų 
bent kartą amerikietiškuose naktiniuose klubuose, 
j kuriuos turbūt retkarčiais užsuka ir tas „tvirkina
mas“ lietuvių išeivių jaunimas.

PIJUS GRIGAITIS APSIVERSTŲ GRABE
V. Meškauskas Dirvoje (Nr. 7, 1978.11.16) 

rašydamas apie ALTos suruoštas diskusijas Belgra
do konferencijos reikalu, tarp kitko šitaip sako:

Grįžtant prie paties susirinkimo, turiu pastebė
ti, kad gavau įspūdžio, kad jame vyravo Naujienų- 
Laisvosios Lietuvos ašis, politinė kombinacija dėl 
kurios a.a. Pijus Grigaitis apsiverstų grabe. Kažkaip 
atrodė, kad ALTai reikalinga reorganizuotos ben
druomenės, kurios nariai kiekvieną pareiškimą 
sutiko plojimais, talka. Iš pačių krikščionių demo
kratų buvo girdėti priekaištai Draugui ir jo redak
toriui Broniui Kvikliui, kuris parašęs, kad Helsinkio 
Aktu Lietuva buvusi parduota. Dr. Šidlauskas 
atsakydamas į paklausimą aiškino, kad Kviklys, 
kaip buvęs policininkas negali būti laikomas 
tarptautinės teisės autoritetu!

Gaila, kad adv. Šidlauskas nepaaiškino, kodėl 
buv. policininkai yra blogesni tarptautinės teisės 
autoritetai kad ir už... chirurgus?

„JOKE OF THE YEAR“
Agnė Lukšytė, gyvenanti Australijoj, pradėjo 

rašyti korespondencijas į Laisvąją Lietuvą. Austra
lijoj išeinanti Mūsų Pastogė (Nr. 49, 1977.XI 1.12) 
šitaip atsiliepė į tas A. Lukšytės korespondencijas:

JOKE OF THE YEA R "

Sydnejiškė Agnė Lukšytė, bendradarbiaudama 
Čikagos ,, laisvojoje Lietuvoje“, turi savo skyrelį 
,,Žinios iš Kengūrų Žemės“. Laisvosios Lietuvos 
rugpiūčio 25 dienos laidoje tame skyrelyje skaitome: 
,,Kun. P. Vaseris, redaguodamas Tėviškės Aidus, 
buvo sutelkęs aplink save stiprius bendradarbius iš 
visos Australijos, kurių įdomūs straipsniai atsiekė 

tai, kad Tėviškės Aidai turi milžinišką (mūsų 
pabraukta, xy) prenumeratorių skaičių“.

Teisingai mano tėvas mokė, kad dydis priklau
so nuo matytojo.

Tame pat skyrelyje toliau skaitome: ,,Sydnejaus 
šaulių būrelis pamažu didėja narių skaičiumi. 
Pastaruoju metu dar įsijungė kelios gan jaunos, 
gražios ponios. Tarėsi dėl uniformų įsigijimo. Reikia 
tikėtis, kad neužilgo šaulių būrelio nuotrauka puoš 
Laisvąją Lietuvą“.

Vietiniams stebėtojams komentarai šiai žinelei 
nereikalingi...

O visgi gaila, kad Mūsų pastogė nepakomenta
vo šias žineles. Galėtų juk ir kitur gyvenantieji 
tautiečiai pasidžiaugti gražiomis ir... dar gan 
jaunomis poniomis.

Vyt. Gedrimas

PAKALNIŠKIS PASAKĖ TEISYBĘ

{Akiračiai, 1977, Nr. 9)

Retas atvejis mūsų periodinėje spaudoje, kai į 
jauno kritiko straipsnį viename Akiračių numeryje 
(1978, nr. 1/95) atsiliepia laiškais net penki žymūs 
asmenys.

Gal tų laiškų ir nebūtų buvę, jei B. Railos 
skiltys būtų vėl pasirodžiusios sekančiuose nume
riuose: Nežiūrint, kad toji Railos skiltis ne visiems 
buvo įdomi, laiškų rašytojams, matyt, atrodė, kad 
Railos iškritimas, tai didžiausias nuostolis Akira- 
čiams... Vis tik tų laiškų pasirodymas mėnraštyje 
suteikė jaunam kritikui įvertinimą, gal ir pasididžia
vimą.

Iš tikrųjų jis, rašydamas apie Bastūno maištą, 
nieko nepažemino ir neįžeidė, o jo paskymas, kad jis 
toje knygoje nieko konkretaus neradęs, sutinka su 
daugelio skaitytojų, įskaitant ir čia rašančiojo, 
nuomone. Ir istorikas M. Drunga savo laiške 
patvirtino kad „Pakalniškio straipsnio prieš Railą 
lygis nėra nepakenčiamas“. Daugelis skaitytojų 
pažįsta B. Railą iš jo raštų, žurnalistinės akrobati
kos, nepastovumo, blaškymosi ir puikybės. Čia 
paminėsiu porą būdingų pavyzdžių. Akiračiuose 
(1977, nr. 9) apie V. Rastenį jis taip pasisakė: 
„Sutiksiu liudyti, kad Vincas Rastenis, šalia Stasio 
Lozoraičio, yra vienas iš labai, labai retų, pačių 
rečiausių, kurie olimpiškai ramiai atlaiko kritiką ar 
ir šmeižtus. Dažniausia jis nemėgsta išdirbinėti 
kučkailių, nesijaudina ir nesisieloja zvimbiant tegu ir 
nuodingiausiom užpuoliko strėlėm, ar bent įtikina
mai suvaidina viso to nepaisantį“.

Seniau apie V. Rastenį jis išsireiškė: „Nemėgsta 
jo, ne tiek dėl to, kad visi žino esant smetonininką, 
bet kaip labai nenuoširdu, intrigantą, taikantį kur 
šilčiau, į akis visuomet saldžiai šnekantį, bet vėliau 
tik provokuojantį ir asmeniškos naudos jieškantį...“ 
{Vienybė, 1959.IX.25).

Ir tada V. Rastenis „atlaikė kritiką ar ir 
šmeižtą“ ir nė žodžio neamtelėjo. Kyla klausimas, 
kodėl mūsų žymus žurnalistas per 20 metų negalėjo 
pasimokinti iš kito žymaus žurnalisto nuosaikumo ir 
kantrybės?

Iš kitų tame pat numeryje laiškų paminėtinas 
St. Santvaro linkėjimas Akiračiams „nepakalniškė- 
ti“. Gana ilgokame pamokslėlyje autorius nebesusi- 
gaudo, kaip jo buvo anksčiau rašyta. Pvz., vienoje 
vietoje rašo: „Akiračių Vyt. Gedrimas nemažai 
tokių nesąmonių prirenka kiekvienam leidinio 

numeriui savo skiltyse „Išeivijos spaudos veidro
dyje“. Matyt pamiršęs ką anksčiau galvojo, kitoje 
vietoje rašo: „Vyt. Gedrimas, kaip paprastai, 
įdomiai ir blaiviai narsto išeivijos spaudos veidro
dyje“. Tai kaip dabar suprasti, ar Gedrimas geras 
spaudos apžvalgininkas, ar nesąmonių rinkėjas? 
Labai gaila.

Rūsti senatvė... ji nieko mums negrąžina...

P. Lelis
Toronto, Ont.

NEDEGINKITE KNYGŲ!

Turbūt jau paties Praamžiaus taip sutvarkyta, 
kad mes vien duona nesame sotūs. Kaikurie dar 
ieškome ir dvasinio peno mūsų rašytojų parašytose 
knygose ar atatinkamų specialistų leidžiamuose 
kultūriniai-politiniuose leidiniuose — žurnaluose 
bei laikraščiuose. Deja, šis liuksusas gyvenantiems 
ne doleriniuose kraštuose sunkiai išsprendžiamas, o 
kaikuriems tautiečiams ir lieka tik gražia svajone. 
Bet atsiranda ir vilčių...!

Štai rašytojas Bronys Raila savo knygoje 
Bastūno maištas (196 psl.) tarp kitko taip rašo: 
„Ryšuliai mūsų knygų dūlėja sandėliuose, ir norint 
patuštinti vietą—gal reikės pradėti knygas deginti 
didesnei Amerikos (tiksliau būtų Šiaurės Amerikos) 
lietuvių išeivijos garbei“.

Ar ne humaniškiau būtų, jeigu įvairios knygų 
leidyklos visas susidariusias knygų atsargas žemes
nėmis kainomis perleistų Pietų Amerikoje gyvenan
tiems lietuviams, ypač jaunimui. O tai labai lengvai 
įvykdoma per Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
atatinkamų kraštų valdybas ar lietuviškas parapi
jas.

Reikėtų pamėginti, nes sudeginti niekuomet 
nebus pervėlu!

Vladas Venckus
Maracay, Venecuela

IŠMESTOSIOS DALYS

Mano „Apie generolus—liaudies balsas“ Aki
račių 1978 m. sausio n-ry nebuvo taikintas laiškų 
skyriui, nes tai buvo išmestoji dalis iš mano 
(spausdinto) rašinio „Mūsų Generolai“. Antraštė 
laiškų skyriuj taip pat ne mano, o gale mano 
rašytas „bravo toms mūsų moterims“ išspausdintas 
„buvo toms moterims“.

Arėjas Vitkauskas

BUKITE ŠVELNUČIAI
(Akiračiai aplamai)

Jūsų mėnraštis gan įdomus, intriguojantis, 
kartais provokuojantis. Mano, kaip skaitytojo, 
mažas pageidavimas: kiek galima, vengti bent 
kokių kiviršių ar užgauliojimų, naudoti švelnesnius 
išsireiškimus. Mūsų išeivija ir taip jau supjudyta, 
suskaldyta, kad mūsų priešas galėtų tik džiaugtis. 
Linkiu Jums ištvermės Jūsų nelengvam darbe.

A. Paulius 
Hamilton. Ont.

AČIŪ EGLE!
(Laiško Daužvardžio Fondo valdybai nuorašas)

„Studentų dainos ir džiaugsmai“ jau praeity... 
Jaučiu, kad jau labai laikas ir man pradėti remti 
lietuvišką spaudą. Tad gautą 77-tųjų metų Dauž
vardžio Fondo šimto dolerių žurnalistikos premiją 
skiriu po lygiai keturiems leidiniams: Akiračiams, 
Draugui, Metmenims ir Pasaulio lietuviui.

Širdingas ačiū Fondo valdybai, Pasaulio 
lietuvio redaktoriui Broniui Nainiui ir lietuvių 
spaudai aplamai už progas pamiklinti plunksną!

Eglė Juodvalkytė
Muenchen, V. Vokietija

1978 m. balandžio mėn. 3
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ANTRAS KAIMAS PASISKUBINO
(atkelta iš 1-mo pusi.)
kaciją. O dabar štai žiūriu į tą komunikaciją ir 
negaliu suprast, kodėl gi čia taip daug kas pretenzin
gai išraityta, o taip maža atvirai pasakyta? Tad ar 
nebūtų čia dėkinga medžiaga Antram kaimui— 
pavaizduoti bent porą ar trejetą paprastų mirtingųjų 
iš mūsų visuomenės, bandančių įsigilinti į jiems iš 
politinių Olimpu teikiamą informaciją? Kaip žmo
nės reaguoja į tokius komunikatus? Ką sako, 
bandydami juos perprasti? Arba,—ką su jais daro!

Tik buvę Vliko seime ir gerai girdėję dr. Štromo 
kalbą, ar bent apie vėjus Vlike skaitę vasario 
Akiračiuose gal ir galėtų šiaip taip susivokti, apie ką 
kalba komunikatas iš Romos. Visiems kitiems jis 
liks mįslė. Neintriguojanti, tai ir dėmesio neverta 
mįslė. Tad nepykit, meldžiamieji, ant tų nieko dėtų 
visuomenės eilinių, senų ar jaunų, kad jie vis dar 
negana žino ar sunkiai supranta, ką tie mūsų 
veiksniai veikia. Kadangi natūrali tokios komunika
cijos pasekmė paprasta: vadai sau, o eiliniai sau...

O vis dėlto bus suklydę tie eiliniai, kurie bus 
numoję ranka į komunikatą iš Romos, manydami, 
kad jame nieko nėra ir kad Romoj nieko neatsitiko. 
Na, labai svarbus gal ir ne, bet iškilo reiškinys, dėl 
kurio galbūt yra ko šiek tiek ir susimąstyt. Būtent, 
Vliko ir diplomatų vyriausieji tarp keturių (ar šešių) 
akių nusprendė svarbiausiųjų Vliko seimo nutarimų 
likimą. Vieną visiškai palaidojo, kitą dar sutiko ir 
pažadėjo atiduoti į kažkada pasirinktinų ekspertų 
rankas.

Tie nutarimai komunikate identifikuoti tik 
numeriais: trečias ir šeštas. Vliko seimo nutarimų 
buvo prinumeruota net keturiolika, ir laikraščiuose 
jie pasirodė praėjusių Kalėdų bei Naujų Metų 
tarpušventyje. Be to, jie irgi buvo taip suraityti, kad 
ne tik seime nebuvusiems, o ir buvusiems galėjo 
atrodyti per painūs versti į paprastą žmonių kalbą, 
bandant susivokti, kas ten iš tikrųjų norėta ar 
nenorėta pasakyti. Reta, tikrai reta kas laiko tuos 
nutarimus savo dokumentų saugyklose. Tai kas gi 
dabar atrinks, ką būtent reiškia komunikate minimi 
nutarimai N r. 3 ir Nr. 6?

Kalbant tiesiai ir atvirai, tai yra Vliko seimo 
pritarimai dr. Aleksandro Štromo pasiūlymams: a) 
išeivijos politinių mąstytojų talkoje suformuluoti 
principus, numatytinus vadovautis pačioj Lietuvos 
valstybės atstatymo pradžioj, kai tam atstatymui 
bus atsirandančios galimybės; b) paskatinti ir 
visuotiniu pritarimu paremti min. S. Lozoraitį, kad 
jis pratęstų į ko tolesnę ateitį Lietuvos Respublikos 
prezidento institucijos teisinį egzistavimą; kad jis 
tam tikslui pasinaudotų jam atitekusia tos instituci
jos prerogatyva ir sudarytų teisiškai egzistuojančią 
Lietuvos vyriausybę, arba bent paskirtų jos pirmi
ninką, kuris, reikalui ištikus, savaime būtų ir 
eventualus įpėdinis prezidento institucijos egzistavi
mui toliau palaikyti.

Tuos labai aiškius ir seimo plenume labai 
palankiai sutiktus pasiūlymus paverčiant seimo 
nutarimais, jų prasmė tapo visiškai suvelta. Pavyz
džiui, iš konkretaus siūlymo prezidento institucijos 
reikalu liko tik ėmimasis „atitinkamų veiksmų 
Lietuvos valstybiniam tęstinumui sutvirtinti ir siekti 
jo pilnaties atstatymo“... Toks suvėlimas kilo, matyt, 
iš to, kad bent dalis Vliko vadų, jų tarpe regis ir pats 
Vliko pirmininkas, jau tada turėjo dėl tokių siūlymų 
gana stiprių (ir nesakyčiau, kad nepagrįstų) abejoji
mų. Tik kažkodėl abejojantieji nedrįso savo abejoji
mų atvirai pasakyti ten pat, seime. Leido seimui 
nekritiškai sumanymams pritarti, lyg ištikimai 
laikydamiesi dėsnio, kad „seimas sau, o mes sau: bus 
taip, kaip mums geriau atrodys“.

Vliko valdyba, kiek girdėt, per keturis mėnesius 

nuo seimo, dar ne tik nenutarė, o nei nepasvarstė, 
kada ir kaip tuos (arba ir kitus) vadinamuosius 
seimo nutarimus vykdyti. Nutarimą, labiausiai 
liečiantį min. S. Lozoraitį (Nr. 6), Vliko pirmininkas 
jam Romoje bus pateikęs, matyt, tik savo asmeninėj 
interpretacijoj. Ne tik visuomenė, o netgi Vliko 
valdyba, sako, dar neturėjusi progos patirti, koks iš 
tikrųjų esąs jos pirmininko tikras nusistatymas tuo 
klausimu. Patyrė jį tik dabar, iš Romos komunika
to, kur pirmininkas su Dipl. Šefu vienbalsiai nutarė, 
kad „tęstinumo pilnaties atkūrimas“—atseit, parū- 
pinimas įpėdinio Liet. Resp. Prezidento institucijos 
teisinei (ir fizinei) egzistencijai pratęsti—„šiuo metu 
nėra aktualus“... Ar tai reiškia, kad tik dabar tas 
reikalas dar nedega? Ar sutarusieji numato, kad 
kada nors tas dalykas dar bus aktualus? Vliko seime 
to reikalo aktualumas buvo ryškiai ir įtikinančiai 
įrodytas daugiausia išlikusiųjų Lietuvos valstybės 
elementų išsaugojimo sumetimais, arba, pagal to 
seimo vedamąją mintį,—Lietuvos valstybingumo 
sumetimais. Jeigu dabar iš Romos ateina atsakymas, 
kad ne, neaktualu,—tai kaip gi: ar jiems ten tas 
valstybingumas jau ėmė atrodyt nebesvarbu, ar ką?

Kodėl gi, o kodėl nebuvo pasiryžta atvirai 
pasakyt, kad tasai sumanymas, nepaisant jo niekad 
nenubluksiančio aktualumo, deja, turėjo būti 
pripažintas nepraktiškas ir netikslingas. Vliko 
pirmininkas būtų skolingas visuomenei, o ypač 
Vliko seimo dalyviams ir jų atstovaujamiems 
sambūriams paaiškinti tik argumentus, kuriais 
Romoje buvo pagrįstas neigiamas atsakymas į tą, 
seimui aktualiu atrodžiusį pasiūlymą. Visi žinom, 
kad tų argumentų apstu. Žymi jų dalis glūdi visiškai 
ne tarptautinėj padėty, kurią Romoj susitariantieji 
sakosi apžvelgę, prieš dėdami „neaktualumo“ 
antspaudą ant nutarimo Nr. 6. Patys aršiausi 
argumentai prieš tame nutarime glūdančią mintį 
tebekunkuliuoja kaip tik daugelio mūsiškių „rabi
nų“ mentalitete. Tad nesistebėkim ir nepriekaištau- 
kim, kad Dipl. Šefas „šiuo metu“ nesusigundė 
priimti tokį tiesiog neįtikėtinai jam palankų Vliko 
pasiūlymą. Tik apgailėtina, kad neišdėstė atvirai, 
kurie būtent argumentai, cirkuliuojantieji kaip tik 
mūsų pačių tarpe, yra pasidarę ir ligšiol išlikę taip 
neatremiamai svaresni už interesą bent simboliškai 
išsaugoti ko ilgiau ir ko daugiau nepriklausomos 
Lietuvos valstybės elementų.

Kitam seimo nutarimui (Nr. 3) Vliko pirminin
kas gavo nerezervuotą Dipl. Šefo palaiminimą ir net 
pažadą duoti atstovą į „kvalifikuotų asmenų 
komisiją“. Iš to pranešimo, tačiau, visuomenė 
negalės patirti, kad, jeigu dalykai dėsis taip, kaip

AR VARNAS VARNUI NEKERTA 
AKIES?

Dr. Jonas Balys apie prof. AJ. Greimą:

„Patarimas — nesiterlioti su pasakomis ir 
nebandyti jose rasti, ko ten iš tikrųjų nėra. 
Pasakos — fantazijos žaidimas, niekas jose 
nenorėjo išsakyti kokią nors paslėptą mintį“. 
Pacitavęs XIX a. pradžios S. Stanevičiaus tuo 
reikalu autoritetingą pasisakymą, dr. J. Balys 
toliau rašo: „Tai tarsi įspėjimas A.J. Greimui. 
Žinoma, didelės bėdos dėl tokių rašymų nėra. 
Tik gaila popieriaus. Ne tik mūsiškiai, bet ir 
kitataučiai prirašo visokių niekų apie mūsų 
mitologiją. Tokie rašiniai tik padidina mūsų 
mitologijos bibliografinį sąrašą ir nieko dau
giau“. {Naujoji viltis, 1977, nr. 10, psl. 51). 

dedasi ligšiol, tai ta „kvalifikuotų asmenų komisija“ 
kažin ar tik nebus vien biurokratiškas paminklėlis 
ant Vliko seime pagimdyto sumanymo kapo. Mat, 
per ištisus keturius mėnesius nuo seimo nei Vliko 
valdyboj, nei jo taryboj dar nieko nei buvę daryta, 
nei kalbėta tikslu nustatyti, kas, kada, kaip ir iš ko 
sudarys tą komisiją, kas ir kokiu mastu matuos 
komisijon kviestinų asmenų kvalifikacijas ir kada ji 
turėtų pradėti laukiamąjį darbą. Palaiminimas iš 
Romos, deja, nepašalina ties tuo sumanymu kasdien 
didėjančio niūraus klausimo: Jeigu nieko nedarymui 
prireikė keturių (ar daugiau) mėnesių, tai ar 
beužteks ko nors darymui aštuonių (ar mažiau) 
mėnesių, likusių ligi kito seimo pradžios ir šios 
valdybos kadencijos pabaigos?

* * *

Komunikatas apie šešių čikagiškės Tarybos 
šulų tarimąsi su šešiais Vliko šulais irgi pribloškia 
savo neatvirumu, savo tik bendrybiškomis užuomi
nomis apie to pasitarimo turinį. Tik tyčia prisivertu- 
sieji į tas užuominas atidžiai įsižiūrėti (jei tokiu 
pasiryžėlių iš viso atsiras) galės pastebėti, kokios 
bergždžios būta tos šešių vyrų kelionės ir kaip veltui 
būta sugaišto visos jų dvylikos, leiskime, galgi jiems 
ir neperbrangiausio laiko.

Esą, sutartos gairės bei konkretūs žygiai (!) 
pobelgradinio laikotarpio veiklai. Dėl to nesutari
mų, žinoma, galėjo nekilt, nes visiems gi vienodai 
matyt, kad ryškiausia veiklos gairė dabar turės būti 
už poros metų numatomoji Madrido konferencija. 
O apie konkrečius žygius irgi nėra ko nesutart, 
kadangi visi vienodai tegali dar tik spėliot, kokių jų 
gali prireikt ir koki bus ar nebus įmanomi atlikt.

Toliau—pasidalino (jau keli metai viešai skam
bančiomis) nuomonėmis apie „tarporganizacinius“ 
(atseit, Tarybos-Bendruomenės) santykius ir, žino
ma, nieko nauja dėl jų neišrado. Vėl iš naujo ryškino 
(turbūt vis dar kiekvieni saviškai) Vliko ir Tarybos 
darbų apimtį, ir vėl nebeaišku kelioliktą kartą 
įsipareigojo „stengtis palaikyti glaudžius abipusės 
informacijos ryšius“. Likusi be (Europon išskridu
sioj pirmininko, Vliko valdyba bent šia proga 
prisiminė savo pernykščio seimo nutarimus, ypač 
Nr. 3-čią, ir sutarė su tarybininkais, kad tas 
nutarimas aktualus, ir kad jį (pagaliau!) reikia 
vykdyti.

Betgi ryškiausia to pasitarimo bergždumo 
demonstracija kyšo iš štai kokios klasiškai „infor
matyvios“ pastraipos:

„Pakartotinai (kelintą kartą?) sutarta abipusiai 
finansiškai remti atskirų projektų (kieno ir kokių?) 
vykdymą ir skirti šiai galimybei daugiau dėmesio 
kaip praeitais metais“...

Argi ne dėkinga medžiaga Antrajam kaimui!

V. Rastenis

Prof. Algirdas J. Greimas apie dr. J. Balį:

„Dabartinį tautosakos tyrinėjimą Lietu
voje galima apibūdinti, kaip dr. J. Balio 
pradėto darbo tąsą. J. Balio nuopelnai šioje 
srityje labai dideli. Jis — tautosakos sistemati- 
nio rinkimo, klasifikacijos, aprašinėjimo orga
nizatorius, ir jo metodais sekama ir šiandien. 
Šiai mokyklai galima prikišti nebent per didelį 
pozityvizmą, kurio įtakoje tautosakos studijos 
pavirsta sociologiniu XIX-to amžiaus kaimo 
kultūros aprašymu. Tuo tarpu mane domina 
senovės lietuviškos kultūros, senovės lietuvių 
religijos atstatymas tautotyros pagalba“. {Aki
račiai, 1977, nr. 9, psl. 9)

4 akiračiai nr. 4 (98)
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VERTINGA KNYGA

ĮSPŪDINGAS PAMINKLAS ČIKAGOS 
LIETUVIAMS

Pats veikalas susideda lyg iš trijų dalių: paties 
teksto, dokumentinių intarpų bei labai gausių 
iliustracijų ir trijų portofolijų. Žinia, visoms trims 
dalims medžiagos buvo daug ir per daug. Užtat 
didžiausias darbas buvo ją atrinkti taip, kad 230 p. 
veikalas nebūtų perkimštas smulkmenomis, bet 
kartu nebūtų praleistas joks svarbesnis dalykas, kad 
palyginti mažoje vietoje būtų pasakyta daug (non 
multum, sėd muitą). Deja, kai kuriuose ypač 
išeivijos leidiniuose šios auksinės taisyklės nesilaiko
ma.

Čikaga ilgą laiką didžiavosi esanti didžiausias 
lietuvių miestas pasaulyje ir dėl to nusipelnė būti 
vadinama pasaulio lietuvių sostine. Iš kitos pusės, 
Čikagą kai kas vadina labiausiai amerikonišku 
miestu visoje Amerikoje. Tarp tų, rodos, priešingų 
teiginių iš tikrųjų nėra esminio prieštaravimo. Jeigu 
kiekvienas didesnis Amerikos niestas mirga įvairio
mis spalvomis ir etninėmis grupėmis, tai Čikaga yra 
tikra to žodžio prasme įvairių spalvų ir įvairių 
tautybių mozaika. Ir lietuviai ligi šiol labai gerai tiko 
į ją. Tur būt niekur kitur kaip tik Čikagoje atsirado 
pirmieji negrai, kalbantys lietuviškai.

Tik ligi šiol toji lietuviškoji čikagiškės mozai
kos skeveldra nebuvo pakankamai apšviesta. Ypač 
trūko anglų kalba literatūros apie Čikagos lietuvius. 
Peržiūrėdamas gausybę knygų apie Čikagą Kongre
so bibliotekoje, labai nedaug jose terasi apie lietuvių 
įnašą į Čikagos politinę, ekonominę bei kultūrinę 
raidą. Atsivertęs, pavyzdžiui, Bessie Louie Pierce 
Čikagos istorijos III-jį tomą, kuris apima 1871-1893 
m. laikotarpį, terasi vos vieną kartą paminėtus 
lietuvius, nors tuo metu Čikagoje gyveno jau keletas 
tūkstančių lietuvių, jie turėjo savo Šv. Jurgio 
parapiją, laikraštį Lietuva, keliolika smuklių ir kitų 
įmonių. Tiesa, 1893 m. buvo reikšmingi tuo, kad 
kaip tik tais metais įvykusi pasaulinė paroda

David Fainhauz, Lithuanians in multi-ethnic 
Chicago, išleido The Lithuanian Library Press, 
Inc., Čikaga, 1977 m. Kaina $20.00.

Fainhauzo 
daug kas 
tos mūsų

patraukė į Čikagą daug imigrantų, tarp jų ir lietuvių. 
Tai sutapo ir su smarkiai sustiprėjusią emigracijos 
banga iš Lietuvos. 1914 m. Illinois valstija pralenkė 
visas kitas lietuvių įmigrantų skaičiumi. Be abejoju 
dauguma koncentravosi Čikagoje.

Dabar, susilaukus prof. Dovydo 
Lithuanians in multi-ethnic Chicago 
paaiškės ir svetimam skaitytojui iš 
pasaulinės sostinės praeities. Tai ne eilinio dėmesio 
vertas leidinys. Be abejo, toji visais atžvilgiais 
įspūdinga knyga nėra vien tik šio žinomo žydų 
kilmės Lietuvos istoriko pastangų vaisius. Tai 
sutampa ir su aplamai didesniu Amerikos susidomė
jimu etninėmis problemomis ir su mūsų pačių 
dėmesiu joms. Tokiam dideliam darbui atlikti 
reikėjo visokeriopos pagalbos, ką pripažįsta ir pats 
Fainhauzas savo įžangoje. Ją rašydamas jis tarėsi su 
dr. J. Puzinu, prof. T. Remeikiu, prof. Z. Gobalu (iš 
Čikagos universiteto); jis galėjo pasinaudoti įvairiais 
archyvais ir privatiniais rinkiniais (B. Kviklio ir J. 
Kreivėno). Vertimas į anglų kalbą atliktas beveik be 
priekaištų. Už skoningą ir įdomų veikalo suredaga- 
vimą nemažas nuopelnas priklauso dr. K. Girniui. 
Morkūno spaustuvė atliko darbą gerai. Vertos 
padėkos ir tos institucijos, kurios finansavo šį 
veikalą. Pasirodo, kad pasistačius tinkamą uždavinį 
jungtinėmis pastangomis galima daug padaryti.

D. Fainhauzo tekstas parašytas rūpestingai, 
dažnai atsiremiant į pirminius šaltinius ir autorite
tingą literatūrą. Jis vengia nereikalingų perdėjimų ir 
pagražinimų. Svetimam šioji knyga bus taip pat 
malonu skaityti, kaip ir mums patiems. O tai jau 
nemažas atsiekimas. Gal tik tokios trafaretinės ir 
beveik nieko nesakančios frazės, kaip „carinis 
jungas“, „carizmas paskandino 1863 m. sukilimą 
kraujuje“ ir pan. galėjo būti pakeistos mažiau 
bombastiškomis frazėmis. Gal kai kur neišlaikyta 
proporcija, pavyzdžiui, socialistiniam judėjimui 
Čikagoje paskiriant mažiau vietos negu moterų. 
Šiais visokių kovų už lygias teisias laikais gal tai 
madinga, bet įdėti dokumentai liudija kad socialisti
nių Naujienų pirmas numeris pasirodė net 25.000 
kopijų tiražu. Vargu anų metų moterys būtų 
įstengusios tą padaryti. Be reikalo, mano nuomone, 
visiškai praleista Vilnies ir apie ją suspietusių 
lietuvių istorija.

Bet tai tik smulkenos. Šiaip jau aštuoniuose šios 
knygos skyriuose pateikiama labai daug ir įdomios 
medžiagos apie pirmuosius lietuvių žingsnius Ameri
koje ir Čikagoje, apie jų religinį gyvenimą, organi
zacijas, apie žiedimąsi mieščioniškai pramoninės 
visuomenės, apie švietimą ir kultūrą. Iš teksto ir 
dokumentinių intarpų sužinome, kad jau 1910 m. 
Čikagoje buvo 121 lietuvių draugija, 180 barų ir 
saliūnų, apie 500 visokių įmonių, bet tik 8 parapinės 
mokyklos ir tik vienas knygynas (121 p.). Sužinome 
taip pat, kad jau ligi XIX a. pabaigos pasirodė 31 
lietuviškas laikraštis Amerikoje, kad ligi 1904 m., 
vadinas, kol dar Lietuvoje spauda buvo uždrausta, 
pasirodė apie 550 lietuviškų knygų ir knygelių ir 1.1.

Išryškintos žymesnės mūsų išeivijos asmenybės, 
kaip Antanas Olšauskas, Juozas Elijošius, kun. A. 
Kaupas ir jo sesuo vienuolė Marija, Juozas 
Bačiūnas, Justinas Mackevičius, kun. Jonas Žilins
kas, Antanas Vanagaitis, Danas Kuraitis ir kt.

Galbūt pati vertingiausia monografijos dalis tai 
gausūs dokumentiniai intarpai, iliustracijos ir 
portofolijai, ypač trečiasis, kur pateikta beveik visų 
svarbesnių leidinių Čikagoje faksimilės. Gal tik kai 
kurių jų reikėjo padaryti vertimus į anglų kalbą. 
Pav., p. 6-9 yra įdėtos penkių spausdintų laiškų 
faksimilės, kurių dvi eilėmis. Prie iliustracijų būtų 
verta pridėti jų metus, kur tai, žinoma, buvo galima. 
Leidinys aprūpintas vardų rodykle. Irgi būtų buvę 
gerai duoti ne tik pavardę, bet ir vardą ir, kur 
galima, gimimo ir mirties datas. Tekste ir rodyklėje 
pasitaiko viena kita klaida, pav., vietoj Kazimiero 
Klaudijaus Girtauto rašoma K.C. Circantus (tekste 
ir rodyklėje), S. Michelsonas rodyklėje pavirsta į 
Mechelsoną.

Bet ir vėl tai tik smulkmenos, kurios visiškai 
nenumažina šio puikaus leidinio vertės. Reikia 
tikėtis, jis susilauks dėmesio visame etninių studijų 
pasaulyje. Savo puošnia, beveik liuksusine išvaizda 
jis turės papuošti visų mūsų knygų lentynas. 
Lietuviškų knygų leidyklai reikia palinkėti, kad ji ir 
ateityje leistų panašius leidinius.

Vincas Trumpa

1978 m. balandžio mėn. 5
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POLEMIKA

/---------------Mes Jus pažystame kaip rašytoją ir vertėją, 
nepalaužiamą kovotoją už žmogaus, teises, vieną iš 
Helsinkio susitarimų kontrolės Lietuvos grupės 
narių, neeilinio proto, neeilinio talento ir neeilinės 
drąsos žmogų. Mes tikime, kad Jūs, stojęs į šį 
nelengvą kelią, daug nuveiksite ginant lietuvybę ir 
žmogaus teises, paliksite ryškų pėdsaką tautos 
istorijoje.

1977 metų vasario mėnesį vienoje rusiškoje 
„Laisvės“ radijo laidoje išgirdau labai mane 
sudominusį Jūsų straipsnį—„Žydai ir lietuviai“. Šis 
kūrinys buvo išspausdintas viename pogrindiniame 
Tarybų Sąjungos žydų leidinyje; po to jį perspaus-

. ,dino vienas Izraelio žurnalas, o iš ten jis pateko į - 
„Laisvę“. Nežinau, ar jį skaitė lietuviškoje „Lais
vės“ laidoje, nes nuolatiniai trukdymai labai 
apsunkina šių laidų klausymą. Bet pats faktas tikrai 
paradoksalus: šiame spaudos ir išvystytų komuni
kacijų amžiuje lietuvį skaitytoją lietuvio rašytojo 
kūrinys gali pasiekti tik tokiu aplinkiniu keliu!

Iš anksto atsiprašau: neturėdamas prieš save 
Jūsų straipsnio, o tik jį kartą girdėjęs, galiu kai 
kuriose detalėse ir suklysti. Tiesa, pagrindinius Jūsų 
teiginius įsiminiau neblogai, todėl pabandysiu dėl 
kai kurių Jūsų straipsnio aspektų pasiginčyti.

Jūs rašote, kad žydai jau kelis šimtmečius 
gyveno kartu su lietuviais ir vertėsi savo tradiciniais 
verslais— prekyba ir amatais. Lietuvoje jie turėjo 
nemažą autonomiją ir iš gyventojų pusės jiems 
niekas negrėsė. Kai 19 amž. pabaigoje ir 20 amž. 
pradžioje per RusJjąTTTld^lng^E^^lją^nusir  ̂
pogrom u?/banga? Lietuvos žydų niekas^ne 1 fetė: 

į Nepriklausomoje^TZietuvoje žydai-^skaitfingiausia' 
tautinė mažuma—taip pat aktyviai įsijungė į 
valstybės gyvenimą. Iš jų tarpo buvo nemažai 
teisininkų, medikų, verslininkų ir kt. Žydai turėjo 
savo organizacijas, laikraščius, mokyklas ir gimna
zijas, rabinų seminarijas, žodžiu, respublikos įstaty
mų rėmuose naudojosi'pilna autonomija.

Bet atėjo 1940-41-metai. Įžengus vokiečiams į 
Lietuvą daugelyje mūsų krašto vietovių, visų pirma 
Kaune, prasidėjo žydų pogromai. Ir kaip visos tos 
kruvinos puotos kulminacija—žiaurios, taip nebū
dingos santūriesiems lietuviams, žydų skerdynės 
„Lietūkio“ garaže Kaune.

Nors Jūsų teksto apie tai, kas ten vyko aš 
neturiu, bet apie to meto įvykius Lietuvoje tarybų 
valdžios metais gana daug rašyta. Tad apie šį įvykį 
aš pacituosiu eilutes iš M. Elino ir D. Gelperno

LIETUVIAI IR ŽYDAI
Atviras laiškas Tomui JVęncIovat)-— 7

Lietuvoje leidžiamame pogrindžio laikraš
tyje Aušra (nr. 9/49) neseniai pasirodė atviras 
laiškas T. Venclovai, liečiantis jo str. „Žydai ir

metais Jūs turite arba nepilną, arba iškreiptą 
vaizdą. Tad prisiminkime tą nelabai jau tolimą 
praeitį.

..... Kaip jau minėjau, susikūrus Nepriklausomai 
Lietuvai, didžioji Lietuvos žydų dalis įsijungė į 
šalies gyvenimą, dirbo naudingą respublikai darbą. 
Iš tiesų, jeigu staiga iš Lietuvos būtų išvykę visi 
Lietuvos žydai, respublika būtų atsidūrusi gana 
sunkioje padėtyje. Ji būtų praradusi daugelį puikių 
specialistų, savo reikalo žinovų.

Bet mūsų krašte buvo tuo metu ir tokių 
žmonių, kuriuos siutino mūsų laimėjimai. Jie 
vadovavosi principu: kuo blogiau, tuo geriau, todėl 
kurstė, agitavo, skleidė nepasitenkinimą ir visaip 
stengėsi suparaližuoti dar nelabai sustiprėjusią 
šalies ekonomiką. Tai buvo komunistai. Nedidelė 
tai buvo grupelė, gal kokie 700 narių, ne daugiau. 
Bet jie turėjo labai stiprų ir galingą globėją— 
Tarybų Sąjungą, iš kur gaudavo pakankamai lėšų, 
o Kominterno organizuotame tautinių mažumų 
institute Maskvoje būdavo apmokomi pogrindinio 
darbo ir liaudies kurstymo paslapčių. Tad visa jų 
veikla svetimos valstybės naudai ir savo tėvynės 
nenaudai telpa į vieną žodį—išdavystė.

Pusė, o gal ir daugiau pusės Lietuvos komunis
tų buvo žydaL~Jįe~šū" kitais komunistais Tol dirbo ' 
savo pragaištingą darbą, kol pasiekė savo— 
Lietuvoje su tarybinių tankų pagalba buvo įvesta 
komunistų valdžia, o ji pati buvo įjungta į Tarybų 
S ąj u n gą. S uprantąma^visa tai lajžaj pakenkė žydu 
vardui lietuvių akyse.

Tiesa, vienas momentas kalba žydų naudai: 
Hitleris, nešęs žydams kančias ir mirtį, buvo jau 
užėmęs pusę Europos ir bet kada galėjo įžengti į 
Lietuvą. Tad žydai linko prie to, kas juos gynė. O 
tuo metu didžiausias žydų gynėjas buvo Tarybų 
Sąjunga.

Kokį vaizdą mes regėjome pirmą kartą 
įvažiuojant tarybiniams tankams į Lietuvą? Lietu- 

lietuviai“ (žiūr. Akiračių nr. 1/85, 1977 m.), 
pasirašytas A. Žuvinto slapyvardžiu. Spausdi
name šį laišką ir T. Venclovos atsakymą—Red.

nusipelnęs LTSR kultūros ir švietimo veikėjas 
(vargšė kultūra čekisto skleidžiama!).

Visa tai privedė prie to, kad lietuviai, šimt
mečiais gerai sugyvenę su žydais, per šituos 
vienerius metus pradėjo jų neapkęsti. Beveik niekas 
liaudyje nesakydavo—tarybų valdžia, o tik žydų 
valdžia, o žmonės, aktyviai bendradarbiaujančius 
su valdžia—žydbėrmajs. ^ " '--- —— "

Žydarpėrienke lazdą. Tik taip galima paaiškin
ti jų elgesį. Aš girdėjau ne iš vieno žmogaus, kaip 
žydai šaukė lietuviams: „Vakar jūs karaliavote, 
šiandien mes_kar a liauja me! “

O lietuvių įskundimaij o-4-941 metųbirželio. 
vežimai į SiHirą, ę> masinės žmonių žudynės 
Pravieniškėse, Rainiųjmiškelyje, o_trijų chirurgų: 
Žemgulio, Mačiulio ir Gudonio žvėriškas nukanki- 
nimas Panevėžio ligoninėje? Visose šitose akcijose 
bene aktyviausiai dalyvavo žydai,

Kada 1962 metais~Ka-ūhe buvo teisiamas P. 
Matiukas, kaltinamas žydų žudymu Lietuvoje ir 
dalyvavimu baudžiamuosiuose daliniuose prieš 
Baltarusijos partizanus, teisme jam buvo pateiktas 
klausimas: „Kodėl šaudei žydus?“ Šis^atsakėj 
„Todėl,_ kad__ 1941 metais^ Pravieniškėse _mane
ištraukė iš po lavonų krūvos. O šaudė mus 
daugiausia žydau..“

Tr taip lašas po lašo pildėsi rūstybės taurė, ir 
taip per vienerius metus anksčiau buvęs nepiktas 
pasišaipymas iš žydų būdo, kalbos ir papročių virto 
didele neapykanta. Tad ar reikia stebėtis, kad, 
prasidėjus karui,^prasidėjo ir žydų pogromai?

Iš Jūsų straipsnio galima susidaryti nuomonę, 
kad žydų kaltė buvo beveik lygi nuliui, o lietuvių— 
vos ne visas šimtas procentų. Bet juk, remiantis 
tikrove, tokia nuomonė būtų neteisinga: abiejų 
pusių kaltės artėja kažkur į vidurį. Beje, lietuviško
sios pusės kaltė per trisdešimt du pokario metus 
beveik pilnai nušviesta. Tam Tarybų valdžia nepa
gailėjo nei popieriaus, nei pastangų. Noriu pridurti,

knygos „Kauno getas ir jo kovotojai“, išleistos 
Vilniuje 1969 metais. 14-15 puslapiuose ten rašoma:

„...Birželio 27-tą įvyko kruvina orgija bųyu-/ 
šiame „Lietūkio“ garaže Lenino prospekte.-"’Cįa/ 
banditai suvarė sugaudytus, miesto gatvėse žydus,y 
vyrus tarytum darbui.?: Suvarytiems buvo įsakytą 
nusivilkti švarkus,- nusiauti * ba|us ir plikomi!.., 
rankomis sukapstyti mėšlo krūvą. Kai jie atsisakė 
tai atlikti, juos ėmė mušti kastuvais, dalbomis?' 
geležiniais vamzdžiais per galvą, nugarą, kur \ 
pakliūva. Keliems į burną buvo įkišama guminė 1 
žarna, naudojama mašinoms plauti, ir tol leidžia- \ 
mas vanduo, kol nelaimingųjų viduriai plyšdavo. \ 
Netrukus visi kankinamieji gulėjo nebegyvi. Kita 
sugaudytų vyrų grupė turėjo suversti užmuštųjų 
lavonus į krūvą. Tai atlikus, atėjo ir jų eilė... Šitaip 
garaže buvo sadistiškai išžudyta apie 60 žmonių“.

Baigdamas pasakoti šį epizodą Jūs sušunkate: 
tai baisu, šito negalima nei pateisinti, nei suprasti!

Netiesa, gerbiamasis poete! Nors šito jokiu 
būdu negalima pateisinti, apie tai negali būti nė 
kalbos, tačiau suprasti—ir galima, ir reikia! Kaip 
tik dėl šito ir parašytas šis mano laiškas.

Mane stebina Jūsų nežinojimas taip statant 
klausimą. Gal tai galima paaiškinti tuo, kad Jūs 
gimęs 1937 metais ir augote žymaus tarybinio 
veikėjo šeimoje, todėl apie tai, kas vyko 1940-41 

viai šluostėsi sielvarto ašaras, o žydai nėrėsi iš 
kailio kaišiodami gėles tankistams, rizikuodami net 
patekti po vikšrais. Jų džiaugsmas buvo didelis!

' , Įvedus Lietuvoje tarybų valdžią žydų įtaka 
nepaprastai sustiprėjo. Daugelyje įstaigų dirbo 
beveik vieni žydai. Jie visur kišosi, visus mokino/ 

.gyventi tarybiškai. Kaimus užplūdo būriai agitator 
rių, daugiausia žydų, raginančių pradėti sėją ar 
javapjūtę. Žmonės tylėjo dantis sukandę, o šiems 
išvažiavus spjaudė—juk ką gali patarti žmogus per 
visą gyvenimą rankose nelaikęs nei dalgio, nei 
plūgo... Visose įmonėse pridygo komisarų, irgi 
daugiausiai žydų, kurie lindo prie žmonių su savo 
įsipareigojimais, soclenktynėmis ir kitais tauškalais.

\ Nuo tokio „vadovavimo“ gyvenimas pradėjo irti, 
] pradėjo trūkti maisto produktų, drabužių ir kitų 

į būtiniausių prekių. Dėl tų visų trūkumų žmonės 
visų pirma kaltino žydus.

Daugelis žmonių pasijuto nesaugiai. Prasidėjo 
areštai primetus absurdišką kaltinimą kontrrevoliu- 
cija, apšaukus liaudies priešu. Kaip taisyklė, 
būdavo suiminėjami geriausi, principingiausi lietu- 

\ viai, šviesiausi protai. Greitu laiku kalėjimai buvo 
perpildyti. Visas šias akcijas vykdė čekistai, kurių 
tarpe vėl beveik pusę sudarė žydai. Ypač pasižymė
jo savo uolumu^NKVD tardytojas žydas Ovsiejus 
Rozovskis, Kauno turtuolio sūnelis. Šiuo metu jis

kad prie beveik visos lietuvius demaskuojančios 
medžiagos rankas pridėjo ir jau minėtas buvęs 
čekistas Ovsiejus Rozovskis, dabar dirbąs LTSR 
Ministrų tarybos archyvų viršininku. Tuo tarpu 
žydų veiksmai buvo nušviesti viena kita knygute, 
kurias dar buvo spėta išleisti vokiečių okupacijos 
metais. T

Šis laiškas—ne bandymas suvesti sąskaitas: 
Šitokio tikslo aš neturėjau. Norėjau tik pabrėžti, 
kad pogromai buvo atsakomoji priemonė, kad 
pirmi žingsnį žengė būtentžydai. Aš jokiu būdu 
ne'nėriū-pateTšmn^pągrbmų ir tuo labiau tvirtinti, 
kad tik jais galima atlyginti už nuoskaudas. Nėra 
jokios abejonės, kad žydai per skaudžiai užmokėjo 
už savo-kolaborantiškumą, tuo labiau, kad buvo 
žudomi tikrai nekalti žmonės, nes čekistai, komisa
rai ir kiti bolševikų parankiniai, prasidėjus karui, 

i pirmi išdūmė į Rusiją. Bet kas gi karo metu 
j skaičiuoja aukas?! Neapykanta—baisus patarėjas ir 

ji ne vienam lietuviui užtemdė akis.
Tiesa, Jūs be abejo sutiksite su tuo, kad 

pogromus vykdė ne geriausia lietuvių tautos dalis; 
priešingai, prie tokių darbelių visada mėgsta prikišti 
nagus visokios atmatos, girtuokliai ir recidyvistai. 
O tokių netrūksta kiekvienoje tautoje. Tuo tarpu 
geriausi lietuviai, nežiūrėdami į jokias nuoskaudas 
ir skriaudas, patirtas iš žydų, rizikuodami net savo
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gyvybę, juos gelbėjo, slėpė. Ir tokių buvo nemažai, 
jie aprašyti Jūsų minėtpje_SJBinkienės knygoje „Ir 
be ginklo karįai“. -------—"
^GTad pagrindinė ir vienos, ir kitos pusės 

nusikaltimų priežastis buvo ta, kad abi gyvenusios 
bendrą gyvenimą tautos atsidūrė skirtingose barika
dų pusėse.

O kokie šiandien lietuvių santykiai su žydais? 
Nedaug jų beliko po karo ir tų pačių nemažai 
išvyko į Izraelį. O tie, kurie liko, įsiliejo į lietuvių 
tarpą, gyvena ir dirba, lyg tarp mūsų tautų nebūtų į 
buvę jokių susidūrimų.

Man pačiam dabar tenka dirbti su vienu kitu 
žydu. Kaip taisyklė, jie visi yra geri specialistai, 
sumanūs ir darbštūs žmonės, todėl kolektyve visi 
juos gerbia. Atvirumo valandą jie prisipažindavo, 
jog Lietuvos jie nemainytų į jokį Rusijos miestą, net 
Maskvą, nes čia jie jaučiasi esą pilnateisiai 
kolektyvo nariai, niekas į juos nešnairuoja, iš nieko 
neišgirsta žodžių ^^židovskaįajnoi^aL,. Tuo tarpu 
Rusijoje daugelis, ypač partinių, į kiekvieną žydą 
žiūri kaip į potencialų disidentą, veikiantį pagal I 
žinomą formulę^mes tarybų valdžią sukūrėme, mes \ 

ir sugriausime^.. ___ ___ —
įdomumo dėlei galiu priminti, kad 1967 m., 

prasidėjus arabų-Izraelio karui, daugumos lietuvių / 
simpatijos buvo Izraelio pusėje. Ne, ne todėl, kad J 
mes būtume neapkentę arabų. Mes simpatizavome 
Izraeliui ir džiaugėmės jo pergale taip, kaip mažos 
tautos atstovai simpatizuoja mažai valstybei užpul
tai žymiai skaitlingesnio priešo. Be to, arabus tada 
rėmė mūsų tėvynės pavergėjas—Tarybų Sąjunga.

Tarp tarybinių disidentų, kovotojų už žmogaus 
teises, žydai žengia pirmose gretose. Mes tikime, 
kad, kovodami užTsavo teises, jie kartu kovoja ir už 
mūsų. O tokius pasiaukojančius kovotojus mes 
mokame gerbti.

Mes gyvename labai sudėtingu metu, ir niekas 
negali pasakyti, kas bus už mėnesio ar metų. Bet 
vieną dalyką tvirtai žinau: bus laikas, kai mes 
tapsime laisvi. Esu įsitikinęs, kad laisva Lietuva su 
laisvu Izraeliu palaikys normalius, draugiškus 
santykius, nes šiuo metu mes su žydais stovime 
vienoje barikadų pusėje.

A. Žuvintas

____. ATSAKYMAS A. ŽUVINTUI
Mielas Tautieti^ ~~~----
Prieš porą metų buvo užsimezgęs bene pirma

sis pokarinėje epochoje viešas išeivio dialogas su 
Lietuvos gyventoju, nekontroliuojamas tarybinės 
cenzūros. Istorikas Vincas Trumpa į mane kreipėsi 
per Akiračius, ragindamas pasilikti tėvynėje. 
Tuojau pat jam atsakiau—plačiau paaiškinau savo 
poziciją, kurios, beje, ir šiandien laikausi. Laiškas, 
kad ir keista, pasiekė Vakarus ir buvo ten pat, 
Akiračiuose, išspausdintas. Dabar galime užmegzti 
„atvirkščią“ dialogą: Jūs esate Lietuvoje, tuo tarpu 
aš jau emigracijoje. Manau, kad šiais laikais, kada 
geležinė uždanga pradeda sparčiai irti, tokie 
dialogai yra naudingi ir net būtini. Mano atsaky
mas, be abejonės, pasieks Lietuvą; norėčiau, kad jis 
būtų perspausdintas Aušroje.

Reikia pasakyti, kad V. Trumpos ir mano 
nuomonės tikrai gerokai skyrėsi. Su Jumis disku
tuoti kiek sunkiau, nes tarp mudviejų pozicijų gal ir 
nėra esminio skirtumo. Nesutampa tik atšešėliai 
(tiesa, atšešėliai kartais būna gana reikšmingi).

Pirmiausia—ačiū už gerą, nors ir nepelnytą 
žodį. Juo maloniau, kad tas žodis ateina iš 
dabartinės Lietuvos demokratinių sluoksnių. Su jų 
veikla buvau tik trumpai susilietęs, bet laikau savo 
pareiga šičia, Vakaruose, ją populiarinti ir remti. 
Jūsų nepažįstu: labai galimas daiktas, buvome kur 
nors susitikę, bet nežinau ir tuo tarpu nenoriu 

žinoti, kas pasirašo A. Žuvinto slapyvardžiu. Žinau 
tiek, kad Jums rūpi Lietuvos reikalai, ir dėl jų 
rimtai rizikuojate. To visiškai gana, kad jausčiau 
Jums didelę pagarbą.

Straipsnis „Žydai ir lietuviai“ patyrė savotišką 
likimą. Turbūt, joks mano darbas nėra susilaukęs 
tokio atgarsio. Tatai rodo, kad jis pataikė į svarbią 
ir skaudžią vietą. Straipsnį man užsakė pogrindinio 
žydų laikraščio redaktorius, dabar jau esąs Izrae
lyje. Abudu su juo sutarėme keliais klausimais. I 
Pirmiausia sutarėme, kad lietuvių ir žydų santykiai 
dabartinėje Lietuvoje iš esmės yra geri, o jų 
interesai beveik visur sutampa. Tą patvirtinate ir 
Jūs. Toliau mums buvo aišku (ir Jums aišku), kad 
tuos santykius vis dėlto dar temdo 1940-41 metų 
prisiminimai. Ligi šiol pas mus apie aną laikotarpį 
rašė tik tarybinė spauda, iš kurios sunku tikėtis 
objektyvumo. Jos monopolis turi būti panaikintas. 
Apie anos epochos įvykius reikia pasisakyti 
lietuviui inteligentui, nesilaikančiam tarybinių 
pozicijų. Kaip matote, pralaužėme tarybinės spau
dos monopolį (ir Jūs prisidedate prie to darbo). 
Straipsnį parašiau rusiškai, jis pateko Izraelio, po 
to buvo net du kartus išverstas į lietuvių kalbą,— 
beje, su kai kuriomis klaidomis. Iš tikro įstabu ir 
nenatūralu, kad straipsnis pasiekia lietuvių skaity
toją tokiais aplinkiniais keliais, bet šiandien nestin
ga ir didesnių paradoksų. Mielai būčiau davęs 
straipsnį ir lietuvių pogrindžio spaudai, tik tuomet 
neturėjau su ja kontakto.

Išeivija straipsnį plačiai komentavo. Komenta
rų buvo ir antisemitinių. Kažkoks žurnalistas net 
pareiškė nuomonę, kad „tą straipsnį Venclovai 
Maskvoje įdavė KGB“. Na, šičia ginčytis neverta. 
Mudu su Jumis geriau žinome, kaip žiūri KGB į 
panašius straipsnius. Džiaugiuosi, kad Jūsų laiške 
beveik visur išlaikytas objektyvus ir draugiškas 
požiūris į žydus, kurio dalyje išeivijos stinga. Būtų 
visai blogai, jeigu mūsų tautinis ir demokratinis 
sąjūdis apsikrėstų antisemitizmu. Sykį kažkas 
panašaus jau buvo atsitikę, ir tai jokiu būdu neturi 
pasikartoti. Tai absoliučiai neleistina moraliai. 
Beje, neleistina ir politiškai, nes tada netektume 
pasaulio viešosios nuomonės simpatijų ir Maskvos 
disidentų paramos XMaskvos__disidentai, kaip,
žinote, anaiptol ne visy yra žydai, bet jų svarbiau
siuose rateliuose antisemitizmas griežtai ir pelnytai 
smerkiamas). Politiniai sumetimai yra labai antraei
liai, palyginus su moraliniais. Bet gal ir gerai, kad 
šiuo atveju vieni kitiems neprieštarauja.

Jūs neneigiate, kad vokiečių okupacijos pra
džioje įvyko žydų pogromų, kuriuose, deja, dalyva
vo lietuviai. Prisipažįstate, kad to nieku būdu nega
lima pateisinti. Šioje vietoje Jūsų laiškas, kaip 
Lietuvos pogrindžio balsas, irgi vertingas ir 
prasmingas. Juk pasigirsta ir kitokių balsų. Esą, tie 
pogromai iš viso prasimanyti tarybinės ar Izraelio 
propagandos; jei kas ir buvo, tai žudė vokiečiai; nei 
vienas lietuvis nekaltas—priešingai, visi užjautė 
žydus ir juos slėpė; na gal pora lietuviškai 
kalbančių asmenų ir pasitaikė žudikų tarpe, bet tai 
visiškos padugnės, pirmiausia buvę čekistai, bandę 
tuo būdu „išsipirkti“. Jų ir lietuviais vadinti 
negalima. Mūsų tauta—visur ir visada—yra tobula 
ir didvyriška.

Man rodos, tokie pasiteisinimai geriausiu 
atveju yra naivūs. Blogiausiu atveju tai yra 
bandymas nusiplauti rankas—lygiai taip pat, kaip 
jas plovėsi Pontijus Pilotas, o gal ir Makbeto 
žmona. Nėra tobulų tautų; o faktų, kad ir 
nepaprastai skaudžių ir liūdnų, nepaneigsime. 
Vienintelis dalykas, kuris lieka—tuos faktus pri
pažinti ir apgailėti. Vokiečiai tai padarė—tiek 
Vakarų Vokietijos vyriausybė, tiek inteligentija. 
Todėl ir vokiečių tautos garbė dabar, galima sakyti, 
yra atgauta. Mes tuo tarpu neturime normalios 

vyriausybės; na, bet inteligentiją turime. Jei 
slėpsime ir neigsime liūdnus faktus, jei išsisukinė
sime, ilgiau nenusiplausime dėmės. O ją nusiplauti 
reikia.

Čia paliečiame vieną aštrų klausimą. Tarybų 
valdžia suinteresuota nuolat priminti tuos nusikalti
mus. Tuo ji nukreipia pasaulio dėmesį nuo savo 
pačios darbų (tiesa, dabar tai jau nelabai sekasi). 
Kartkartėmis koks nors TSRS ar Vakaruose 
gyvenąs senukas apkaltinamas žydų šaudymu. 
TSRS tai reiškia mirties bausmę, o Vakaruose— 
bent labai didelius nemalonumus. Visai galimas 
daiktas, kad dažnai apkaltinami nieku dėti, bet 
tarybų valdžiai neparankūs žmonės (nors nemanau, 
kad visi būtų nieku dėti). Vienas mano geras 
pažįstamas emigracijoje pasakė žodžius, kurių iš jo 
nesitikėjau: girdi, straipsnis „Žydai ir lietuviai“ 
teisingas, bet jo nereikėję skelbti, nes dabar TSRS 
vėl triukšmaujanti dėl „žydšaudžių“ ir ieškanti jų 
po visą pasaulį. Dieve mano! Su tokia logika patys 
netrukus išvirsime totalitaristais. Tai jiems tiesa 
būna „nepatogi“ ar „nepriimtina“. Ir tegu būna— 
tiktai jiems.

Bet aš esu nusistatęs prieš tariamų ir net tikrų 
žudikų medžioklę. Ne tik todėl, kad ieškoma vien 
hitlerinių žudikų, o stalininiai lieka sveikutėliai. Ne 
tik todėl, kad TSRS propaganda ir teismais 
negalima pasitikėti. Ne tik todėl, kad vienas kitas 
žudikas, galbūt, apgailėjo savo darbus. Svarbiau
sioji priežastis yra gilesnė: pasaulyje ir šiaip jau per 
daug medžioklių. Žmogui ir rašytojui nedera 
pjudyti, nedera didinti neapykantos. Duok Dieve 
mums ją sumažinti! Gal jau pati žudiko egzistencija 
yra jam pakankama bausmė. Bet rašytojo uždavi
nys (gal vienintelis prasmingas jo uždavinys) yra 
žadinti sąžinę. O tai jau kas kita.

Ir štai dabar prieiname tą vietą, kur mudviejų 
pozicijos trupučiuką išsiskiria.

Sakote, kad pogromų negalima pateisinti, bet 
vis dėlto juos galima suprasti: jie buvo išprovokuoti 
pačių žydų elgesio 1940 ir 1941 metais.

Ar galima suprasti nusikaltimą — grynai 
filosofinis klausimas. Man atrodo, kad nusikaltime 
(kaip, beje, ir heroizmo akte) visada slypi tam tikra 
„transcendentinė liekana“, kurios racionaliai ir 
deterministiškai nepaaiškinsi. Toks požiūris natūra
lus ne tik krikščioniškos orientacijos, bet ir 
daugelio kitų orientacijų žmonėms. Jis nepriimtinas 
materialistui—betgi Jūs, turbūt, materialistas ne
sate.

Dabar—apie tai, kad nusikaltimai buvo žydų 
išprovokuoti (arba, kaip šiurkščiau pasakoma, 
„žydai patys kalti“). Šią mintį girdėjau dažnai, ir ne 
tik iš lietuvių, bet ir iš kai kurių žydų. Nors anais 
laikais buvau dar vaikas, gerai žinau maždaug visa 
tai, ką Jūs sakote, ir savo straipsnyje to nenutylė
jau. Šią straipsnio vietą kažkaip praleidote, bet tai 
nenuostabu, nes neturite jo teksto. Taip, nemaža 
dalis žydų pradžioje palaikė tarybų valdžią „savo 
valdžia“. Buvo jų tarpe ir čekistų, dalyvavusių 
stalininėse represijose (ir, turbūt, buvo gana daug). 
Tik nereikia užmiršti, kad čekistų buvo ir lietuvių, 
ir rusų, ir kitokių; o jų aukų tarpe nuo pat pradžių 
buvo ir žydų (ir rusų, ir kitokių). Jei sakysime, kad 
konfliktai anuomet buvo grynai tautiniai, labai 
suprastinsime reikalą. Pridursiu, kad dalies žydų 
perėjimas į komunizmo pusę gal irgi buvo kiek 
išprovokuotas: nesiimčiau tvirtinti, kad nepriklau
somybės pabaigoje politika jų atžvilgiu buvo šimtu 
procentų išmintinga ir korektiška.

Pridursiu dar vieną dalyką: kai kurios žinios 
apie čekistų, ypač žydų žiaurumus vis dėlto gali 
būti kiek perdėtos nacių propagandos (lygiai kaip 
žinios apie priešingos pusės žiaurumus—tarybinės 
propagandos). Nesakau, kad jos būtinai perdėtos,

(tęsinys sekančiame psl.)

1978 m. balandžio mėn. 7

7



SVARSTYMAI

Vasario 16-tosios minėjimai paprastai praeina 
emocinio patriotizmo ženkle. Tačiau vien emocinis 
priėjimas neleidžia objektyviau pažvelgti j tautos 
praeitį bei jos ateitį. Todėl tikiuosi kad klausytojai 
man atleis, jei aš šiandien pabūsiu daugiau šaltu 
analitiku.

Manau aišku, jog Lietuvos ateitis yra tampriai 
susieta su visos Sovietų Sąjungos išsivystymu. 
Todėl kalbėsiu apie padėtį Sovietų Sąjungoje 
bendrai, Lietuvą paliesiu tik tam tikriems skirtu
mams ar įtakoms paryškinti.

♦ ♦ ♦

Sovietinės santvarkos transformacijos galimy
bės yra plačiai svarstomos tiek akademikų, publi
cistų, tiek ir pačių Sovietų Sąjungos disidentų. 
Šiuose svarstymuose tarp įvairių prognozių vyrauja 
dvi priešingos perspektyvos. Iš vienos pusės 
pabrėžiamas partijos-biurokratijos vaidmuo, kaipo 
raktas į santvarkos tolesnį vystymąsi. Manoma, jog 
ši partinė biurokratija, nežiūrint kaip sustabarėjusi 
ar atsilikusi ji bebūtų, savo turimo jėgos monopolio 
lengvai neatsižadės. Todėl nesitikėtina reikšminges
nių vidinių struktūrinių pakitimų (t.y. liberalizaci- 
jos), nes tai reikštų partijos vaidmens mažinimą. 
Šios pakraipos interpretatoriai taip pat nesitiki, kad 
esminiai pakitimai galėtų įvykti artėjančio vadovy
bės pasikeitimo metu. Kraštą valdantis partijos 
aparatas sutaria dėl partijos jėgos monopolio 
išlaikymo reikalingumo ir todėl, nežiūrint kas 
beatsisėstų į Brežnevo kėdę, nesitikėtina esminių 
santvarkos pakeitimų.

Iš kitos pusės, Sovietinė santvarka suvokiama 
kaip egzistuojanti beveik ant chaoso slenksčio. 
Partija esą supuvusi, ideologija praradusi savo 
jungiančią ir integruojančią rolę, liaudis pasiruošusi 
sukurti naują, daugiau ar mažiau demokratinę 
santvarką. Ši pažiūra ypatingą vaidmenį suteikia 
liaudžiai ir disidentiniam sąjūdžiui, kuris esąs 
santvarkos krizės ir simptomu ir priežastimi. Ši 
krizė esanti neišvengiama modernizacijos pasėka;

ATSAKYMAS
A. ŽUVINTUI

(atkelta iš 7-to pusi.)
bet nesutinku absoliučiai eliminuoti tokios galimy
bės. Totalitarinėse sistemose tikrai atsitinka siau
bingų įvykių. Betgi ir totalitarinė propaganda yra 
baisus daiktas.

Tačiau faktai ir šičia lieka faktais. Nusikalto ir 
kai kurie žydai, ir kai kurie lietuviai. Dar labiau 
nusikalto dvi antihumaniškos sistemos, kurios juos 
supjudė. Savo straipsnyje tvirtinu tik tiek: žmogžu
dystė lieka žmogžudyste, net jeigu ji yra išprovo
kuota. Ir sistemai čia visko suversti nedera, nes toje 
pačioje sistemoje galima pasielgti ir kitaip.

Jūs bandote išmatuoti lietuvių ir žydų kaltę, 
sakyčiau, procentais. Man rodos, procentai to
kiuose reikaluose netinka. Moraliniai klausimai nė
ra sprendžiami aritmetiškai. Kaltė tiesiog yra—tai 
viskas, ką apie ją galima pasakyti. Jūs—galbūt, 
polemikos įkarštyje—linkęs labiau akcentuoti žydų 
kaltes; ar Jums bent atrodo, kad aš jų be reikalo 
neakcentuoju, kalbu apie jas pernelyg santūriai. 
Potekstėje skamba: jeigu jau nesigaili savųjų, 
pripažįsti jų kaltę, tai ko varžaisi šnekėti apie 
svetimuosius? Atleiskite, jei netiksliai atspėjau Jūsų 
intenciją, nes poteksčių skaitymas—rizikingas dar
bas.

Matote, tėvynės ir tautos meilė būna dvejopa. 
Dažniau pasitaiko noras beatodairiškai girti ir 
teisinti visa, kas sava. Jis yra žmogiškas ir kartais 
net gražus. Tokiai daug pakėlusiai tautai, kaip
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modernizacijos, kuri sukuria diferncijuotą visuo
menę, autonominę galvoseną ir intensyvią komuni
kaciją, kurios nepajėgia sukontroliuoti jokia sant
varka. Atseit, yra rimtų galvų, kurios numato 
imanentišką sovietinės santvarkos pabaigą.

Man atrodo, jog nei viena nei antra pažiūra 
tikrovės teisingai nesuvokia. Iš vienos pusės, 
pasikeitimai partijos vadovybėje praeityje vedė ir 
tikriausiai ateityje ves į pasikeitimus pačioje 
santvarkoje. Neįmanoma tik nustatyti kuria krypti
mi vyks šie pasikeitimai. Iš kitos pusės, nei liaudies 
revoliucinis nusiteikimas, nei disidentinio sąjūdžio 
apimtis kolkas nerodo realių galimybių esminiam 
santvarkos pertvarkymui. Šiandieną norėčiau at
kreipti jųsų dėmesį į vieną šios klausimų grandinės 
sudėtinę dalį—į disidentinio sąjūdžio ir masių 
santykių klausimą. 

♦ * ♦

Visų pirma panagrinėkime disidentinio sąjū
džio apimtį. Aišku, kad preciziškų duomenų apie 
disidentų skaičių neįmanoma pateikti. Šiokį tokį 
vaizdą tačiau galime susidaryti suskaičiuodami 
tuos, kurie kada nors yra pasirašę kokį nors 
protestą ar pareiškimą, kurie buvo represuoti, kurie 
buvo paminėti kaip disidentai ar turį ryšius su šiuo 
sąjūdžiu. Tokių susidarytų gal kokie 5,000 žmonių. 
Užuominos apie aktyvių disidentų skaičių svyruoja 
nuo dviejų iki dešimties tūkstančių. Lietuvoje 
disidentų skaičius proporcingai nedaug didesnis. 
Nežiūrint kaip beskaičiuotum,—disidentų skaičius 
visoje Sovietų Sąjungoje tesudaro tik labai mažą 
gyventojų dalelytę. Apie 80% šios grupės sudaro 
inteligentija, daugiausia Maskvoje, su mažesniais 

mūsiškė, jis labai suprantamas. Tačiau man 
gražesnė meilė savo tautai, neatmetanti kriticizmo 
ir atsakomybės jausmo. Jeigu jau kalbėti apie 
„savuosius“ ir „svetimuosius“ (tam tikru aukščiau
siu požiūriu nėra nei savųjų, nei svetimųjų), tai 
saviesiems nebent dera kelti didesnius reikalavimus.

Atsakomybė nesibaigia ties savo genties riba— 
tuo paremta europinio tipo demokratija. Bet savo 
gentį ir tautą iš vidaus junti kaip tam tikrą 
organišką vienetą. Turime teisę didžiuotis tautos 
geriausiais žmonėmis, bet ir kiekvieno tautiečio 
blogi darbai yra ypatingai skaudūs. Jei ką nors 
reikšmingo padarė prancūzas ar ispanas—tai viena, 
bet jei lietuvis—man tai kas kita, nes tarsi ir aš pats 
tai padariau. Jei nusikalto žydas arba anglas— 
nusikalto šitas žydas ir šitas anglas, o ne visi žydai 
ir anglai; bet jeigu nusikalto lietuvis, tai kažkokia 
labai gilia prasme ir aš pats nusikaltau. Tik šitaip aš 
suprantu skirstymą į savus ir svetimus. Ir, man 
rodos, tik toks požiūris padeda spręsti istorinius 
ginčus ir anuliuoti istorines sąskaitas.

Todėl straipsnyje, neužmiršdamas nieko, kas 
anuomet darėsi, akcentuoju ne svetimas, o savas 
kaltes, ir ne savas, o svetimas skriaudas. Savą 
skriaudą ir šiaip visi puikiai juntame, bet pajusti 
svetimą yra tam tikro tautos brandumo ženklas.

Toks mudviejų filosofinis nesutarimas. Galbūt, 
plačiau išsišnekėjus jis praktiškai dingtų. Akis į akį 
kalbėtis tuo tarpu negalime, bet jeigu jau siunčiame 
kits kitam necenzūruotus laiškus per vandenyną, tai 
kada nors ir laisvai šnekučiuosimės.

Jūsų
T. Venclova 

centrais Leningrade, Kijeve, Vilniuje, Taline, 
Rygoje, Jerevane ir kitur. Nei skaičiumi, nei 
geografiniu išdėstymu disidentinis sąjūdis neturi tos 
kritiškos revoliucinės masės, kuri grėstų sistemos 
išlikimui. Sovietinis režimas kol kas gana efekty
viai, selektyvia represija, disidentinio sąjūdžio įtaką 
krašte išlaikė labai nedidelės apimties ribose. 
Daugiau bėdų režimui sudaro šio disidentinio 
sąjūdžio įtaka ir atgarsiai užsienyje. Tai labai 
kompromituoja sovietinę santvarką ir sudaro 
nepatogumų užsienio politikoje bei prekyboje.

Tačiau yra galvojančių, kad disidentinio 
sąjūdžio mes matome tik pačią viršūnę, kaip to 
plūduriuojančio ledo kalno keterą. Tad pasvarsty
kime kokią įtaką disidentai turi plačioje visuome
nėje.

Turbūt proporcingai didžiausio atgarsio disi
dentai susilaukia inteligentų tarpe. Tačiau didelė 
intelignetijos dauguma, tikriausiai bent 80 procentų 
(gal kiek mažiau Lietuvoje) yra visiškai nesuintere
suota krašto reformomis ir neprisideda prie 
disidentinio sąjūdžio. Sovietinis režimas visada 
buvo duosnus, atsilygindamas konformistinei 
inteligentijai. Inteligentija—taip vadinama naujoji 
klasė, kurios interesai sutampa su esamos santvar
kos interesais.

Tik labai nedidelė inteligentijos mažuma yra 
kritiškai nusiteikusi režimo atžvilgiu. Tačiau ir tas 
kritiškumas neišreiškiamas viešai, bet daugiausia 
tik labai artimų draugų rateliuose. Anot vieno iš tų 
pasyvių disidentų, „mes nekenčiame tylomis“. Ši 
pasyvioji disidentinė mažuma savo neveiklumą 
aiškina įvairiai, bet vienas motyvas ypač išryškėja. 
Štai būdingas tokio disidento pareiškimas:

Ši šalis yra taip desperatiškai atsilikusi politi
koje, tokia tamsi ir reakcinga, kad nėra realių 
galimybių pasikeitimui. ‘ Mes einame nuo vieno 
brutalumo prie kito, nes brutalumas gimdo brutalu
mą. Mes dar nepasiekėme tokio išsivystymo 
laipsnio, koks reikalingas demokratinei valdžiai“.

Kaip ten bebūtų, dėl įvairių priežasčių ši 
pasyvioji mažuma kolkas nemato prasmės jungtis į 
aktyvią opoziciją režimui. Todėl ir jos politinė 
reikšmė gali iškilti tik ateityje, sąlygoms pasikeitus. 
Tuo tarpu ji svarbesnio vaidmens vidiniame 
politiniame gyvenime dar nevaidina.

O kokia disidentinio sąjūdžio įtaka plačiose 
masėse? Padėtis šiuo požiūriu respublikų tarpe kiek 
įvairuoja. Tačiau bendras įspūdis (ypač tinkąs rusų 
masei) įtaigoja žemą masių revoliucinio ar reformis- 
tinio nusiteikimo lygį. Tai pripažįsta ir patys 
disidentai. Jie net skundžiasi, kad masės linkusios 
juos net išduoti, nekalbant jau apie disidentinių 
įdėjų ignoravimą. Padėtis primena narodnikų 
padėtų, kurie ėjo į liaudį tikslu ją išvaduoti, o 
liaudis išduodavo juos caro žandarams.

Toks masių pasyvumas ir nesuinteresuotumas 
demokratėjimu bei reformomis aiškintinas įvairiai. 
Paminėsiu dvi mano manymu svarbesnes priežastis. 
Iš vienos pusės rusų (ir, kiek mažiau, kitų Rusijos 
pavergtų tautų) politinė kultūra didele dalimi 
atitinka sovietinei santvarkai, kuri daugeliu atžvil
gių yra caristinės santvarkos tęsinys. Leiskim apie 
tai kalbėti patiems disidentams:

,, Dauguma žmonių, t.y. liaudis iš viso negali 
[sivaizduoti demokratijos. Jie gerai supranta fizi
nius pasikeitimus: daugiau ar mažiau kančios, 
stipresnė ar švelnesnė priespauda, aršesnis ar 
geresnis vadas. Bet tai tik sistemos rėmuose, su kuo
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nors priešakyje, kuris gali duoti ar atimti. Mintis, 
kad jie patys galėtų tai nuspręsti yra jiems visai 
nesuprantama“.

,,Ko trūksta Rusijos liaudies politiniame 
sąmoningume yra visa tai, kas yra demokratizuo
jančio ir liberalizuojančio paskutinių septynių šim
tų metų Vakarų istorijoje, nuo Magnos Chartos, 
Prancūzų Revoliucijos, iki hipių sąjūdžio“.

Arba vėl:
,, Rusai ilgisi vergystės. Jie nieko daugiau 

nesupranta; priespauda patenkina ne vien pastovu
mo troškimą, bet ir gilius emocinius bei dvasinius 
polinkius, troškimą paklusti—net pasidavimą žiau
riam autoritetui“.

Dabartinę politinę kultūrą—liaudies politinę 
sąmonę—sudaro eilė elementų, kurie remia esamą 
santvarką. Į tų ilgas istorines šaknis turinčių ele
mentų tarpą įskaitytini sekantys: neautoritarinės 
politinės satvarkos išgyvenimo ir patirties trūkumas; 
polinkis pasitikėti stipriu valdovu, o ne konsti
tuciniais bei teisiniais valdovų apribojimais; netvar
kos baimė; inteligentijos ir masių nepasitikėjimas 
vieni kitais; valstybės ir visuomenės sutapatinimas; 
hierarchinės politinės organizacijos pabrėžimas; 
autonominių visuomenės atsparų prieš valdžią 
nebuvimas; ir 1.1. Visa tai sudaro atsparą partinei- 
biurokratinei diktatūrai.

Iš kitos pusės, sovietinė liaudis ne tik kad 
nepatyrė demokratijos, bet ir ekonomiškai geriau 
niekada negyveno. Pastovumas, (kad ir priespaudi- 
nės sistemos sukurtas), reliatyvus ekonominis 
saugumas ir gyvenimo lygio kad ir lėtas kilimas— 
brangūs dalykai tarybiniam piliečiui. Iki šiol 
sovietinis režimas gana sėkmingai neleido masėms 
revoliucionizuotis. Težinomas tik vienas kitas dar
bininkų išstojimas prieš valdžią. Režimas nepada
rė tų klaidų, kurių neišvengta Lenkijoje. Gerai 
žinome, kas Lenkijoje įvyko, kai valdžia pabandė 
mases ekonominiai daugiau spustelėti. Sovietų 
Sąjungoje režimas vistik pajėgia kelti gyvenimo 
standartą. Vakariečių ekonomistai apskaičiuoja, 
kad gyventojų ekonominis pajėgumas kasmet 
padidėja apie 2-3%. Tai žinoma labai lėtas augimo 
tempas, vienok ilgainiui sudarąs įspūdingos pažan
gos vaizdą. Valstybė, pav., išleidžia bilijonus rublių 
maisto ir butų kainų subsidijoms. Kitaip tariant, 
ekonominės bei socialinės politikos dėka režimas 
pajėgia masių reikalavimus išlaikyti kontroliuoja
mame lygyje.

Politinė liaudies sąmonė ir ekonominė padėtis 
kol kas buvo pagrindiniai veiksmai, neleidę 
disidentiniam sąjūdžiui susilaukti didesnio atgarsio 
masėse. Reali padėties analizė veda link išvados, 
kad šiuo metu disidentinis sąjūdis nesudaro 
politinės jėgos, reikalingos esminiams santvarkos 
pakeitimams.

* * ♦

Tokia išvada nenoriu nuvertinti disidentinio 
sąjūdžio reikšmės bei prasmės; nenoriu tik jo 
vaidmens pervertinti, ką yra linkę daryti į Vakarus 
patekę disidentai. Nors dar ir nesudarydamas 
kritiško politinio faktoriaus disidentinis sąjūdis 
atspindi tam tikrus giluminius procesus ir santvar
kos problemas. Todėl, susidarius tinkamoms 
sąlygoms jis gali įgauti pagrindinę revoliucinę rolę. 
Disidentinis sąjūdis taip pat yra vienintelis sąžinės 
balsas ir standartas, pagal kurį galima vertinti 
režimo politiką. Todėl jis visuomet buvo ir bus 
potencialiai pavojingas režimui. Tuo tarpu, tačiau, 
režimas pajėgia disidentizmą kontroliuoti.

Disidentinis sąjūdis Lietuvoje, kaip ir kitose 
respublikose, turi dar ir kitą svarbią reikšmę. Jis 
palaiko tą įtampą tarp režimo ir tautos, kuri 
reikalinga tautinei sąmonei, tautinei įdėjai, tautinei 

savigarbai išlaikyti. Dėl savo pagrindinai tautinio 
pobūdžio, disidentinis sąjūdis Lietuvoje randa daug 
didesnį atgarsį inteligentijoje ir liaudyje negu 
disidentai Rusijoje ar kitose respublikose. Bet 
šiandieną būtų klaida skatinti tą masinį viešą 
pasipriešinimą okupacijai, kol nėra reikalingų 
sąlygų pakitimams visoje Sovietijoje. Pati Lietuvos 
disidentinė spauda tai yra ne kartą pabrėžusi. 
Svarbu, kad palaikoma įtampa tarp režimo ir 
tautos, kad kuriama tautos ateities vizija, kurios, 
sąlygoms atsiradus, būtų siekiama.

♦ * *

į\ Tai veda prie paskutinio klausimo: ar galima 
i įžvelgti ką nors, kas netolimoje ateityje galėtų 
j sudaryti sąlygas esminiams pakitimams sovietinėje 
/ santvarkoje?

Man atrodo, jog yra eilė faktų ir aiškiai 
pastebimų poslinkių, kurie įtaigoja rimtas pasikeiti
mų galimybes sekančiame dešimtmetyje. Norėčiau 
nurodyti tris problemas, su kuriomis sovietinis 

\ režimas neišvengiamai susidurs ir kurios vargu ar 
\ yra išsprendžiamos be partinės diktatūros esminio 
\ modifikavimo ar net visiško jos pakeitimo. i

Pirmoji problema—tai partijos vadovybės’ 
bakeitimas. Sprendžiant iš dabartinių politbiuro 
iarių amžiaus, (dauguma jų yra tarp 60 ir 70 metų) \ 

jis turi įvykti gana artimoje ateityje. Kadangi iki 
Šiol nėra nusistovėjusios normalios konstitucinės 

/ procedūros vadovams pakeisti, kova dėl vadovybės 
I yra neišvengiama. Tokios kovos logika reikalauja iš 

besirungiančiųjų kurti dominuojančią koaliciją 
įvairių pozicijų ir politikos kaina. Taktiniai politi
niai pakitimai sudaro svarbią tos kovos dėl valdžios 

\sudėtinę dalį. Kruščiovo pravesta destalinizacija į 
buvo vienas iš tokių ėjimų, įnešęs esminių pakitimų j 
policiniame režime ir režimo struktūroje. Ir po į 
Brežnevo reikia tikėtis naujovių, nors, dar ir 
neaišku kuria linkme. Konkurencija dėl valdžios 
sudarė ir ateityje sudarys sąlygas esminėms refor- 
ųioms pravesti. Ar tai įvyks,—priklausys tiek nuo 
pačių varžybų dėl valdžios, tiek ir nuo jas 
laimėsiančios fakcijos.

Taip pat prisimintina, kad kompartijos vado- 
vybėn ateina jau postalininė kompartijos generaci
ja. Galimas dalykas, kad ji bus daugiau linkusi 
eksperimentuoti bei pravesti gilesnes reformas.

Antras sunkiai sprendžiamas uždavinys yra 
tautybių statuso klausimas. Priešingai marksistinės 
teorijos teigimams, visuomenės modernizacija 
tautinių skirtumų ne tik kad nepanaikino, bet juos 
dar net išryškino. Senos, tautiniai sąmoningos 
tautos kolkas savo identiteto nėra praradusios, 
nežiūrint rusifikacijos ir „internacionalizacijos“ 
pastangų. Išaugusi inteligentija ir plačiai prieinamas 
mokslas veda link gilesnio tautinio susipratimo. 
Modernizacija taip pat išugdė tautinę sąmonę eilėje 
daugiau atsilikusių tautų,—sąmonę, kuri neegzista
vo sovietinei santvarkai kuriantis. Todėl, psichologi
nėje plotmėje tautinis klausimas aštrėja ir stato 
partiją prieš sunkią dilemą. Paspartinta rusifikacija 
ir tautinių skirtumų niveliacija galėtų vesti prie 
atviro nacionalistinio konflikto. Iš kitos pusės, 
didesnė tautinė autonomija reikštų partijos ir 
valstybės decentralizaciją bei politinio monopolio 
apribojimą. Tokia politika tikriausiai būtų pirmas 
žingsnis į sovietinės valstybės dezintegraciją į 
atskiras tautines valstybes.

Šią problemą komplikuoja ir demografiniai 
faktoriai. Mažiau išsivysčiusios periferinės (ypač 
Azijos) tautos auga taip sparčiai, kad sekančio 
gyventojų surašymo metu (1979 m.) rusų tauta 
tikriausiai jau bus mažuma savojoje imperijoje. Iki 
šiol nerusų nacionalizmas nesudarė rimtesnio 
pavojaus valstybės integralumui vien dėl to, kad 
rusų buvo daugiau, negu visų kitų tautų gyventojų.

Užtai tokie demografiniai poslinkiai turi didelės 
reikšmės tautiniam klausimui, valstybės struktūrai 
ir kompartijos vieningumui. Kas atsitiks, kai 
imperiją integruojantis rusų nacionalizmas neteks 
savo dominuojančio vaidmens?

Nacionalizmas šiuo metu jau pradeda sudaryti 
kaskart rimtesnį pavojų Sovietų Sąjungos vieningu
mui. Tai yra jėga, kuri krizės atveju gali įgauti 
sprogdinančią galią. Prisimintinas, pavyzdžiui, 
Amalriko scenarijus, pagal kurį Sov. Sąjunga 
subyra į atskirus tautinius vienetus 1984 metais, 
tarptautinės krizės metu.

Trečias kritiškas klausimas, iškylantis kaskart 
vis aštriau, yra ekonominio augimo problema. Dėl 
visos eilės priežasčių, Sovietų ekonomijos augimo 
tempai mažėja. Šiuo metu jie yra mažesni negu 
daugelio išsivysčiusių taip vadinamų kapitalistinių 
kraštų. Praėjusiais metais, pavyzdžiui, sovietų 
ekonomika paaugo tik trimis su puse nuošimčio,— 
mažiau, negu stagnuojanti Amerikos ekonomika. 
Ekonomistai mano, kad lėti augimo tempai 
neišvengiami ir ateinančiame dešimtmetyje. Tai turi 
labai didelės reikšmės Sov. Sąjungos kariniam 
pajėgumui, gyvenimo lygiui, ir palaidoja Kruščiovo 
mestą šūkį ekonominiai pralenkti Ameriką.

Mano nuomone, ekonominiai reikalai sudaro 
pačią kritiškiausią režimo problemą. Ekonomikai 
stagnuojant, nekils ir gyvenimo lygis. Tuo tarpu 
komunikacija vis labiau įgalina eilinį pilietį palygin
ti savo gyvenimo lygį ir būdą su kitų kraštų 
gyvenimu. Geresnio gyvenimo lūkesčiai neišvengia
mai kils, kai tuo tarpu ekonomika vis mažiau 
pajėgs tuos reikalavimus patenkinti. Tai klasiška 
revoliucinė padėtis, kada ir disidentinio sąjūdžio 
reformų reikalavimai gali rasti platų atgarsį masėse.

Žinoma, valdžia turi tam tikrų rezervų. 
Pavyzdžiui, didelę naštą kraštui sudaro apsiginkla
vimo išlaidos. Sov. Sąjunga išleidžia karo reikalams 
didesnę sumą, negu Amerika. Kylančius liaudies 
poreikius valdžia gali bent dalinai patenkinti ginklų 
sąskaita, bet tai labai atsilieptų sovietų politikai 
pasaulyje, ypač satelitiniuose kraštuose, kur tokie 
liberalizacijos bandymai, kaip Čekoslovakijoje, 
vargu ar bebūtų sustabdomi. Tai galėtų reikšti 
sovietinio bloko likvidavimą, kas sudarytų pagrin
dą ir pačios sovietinės santvarkos likvidavimui. 
Tad abejotina, ar partija tokią politiką galėtų 
pravesti dėl grėsmės jos vadovaujančiai rolei ir dėl 
karinio sektoriaus opozicijos.

Partija galėtų siekti platesnių ekonominių 
reformų, bet jos neįmanomos be esminių santvar
kos pakeitimų ir partijos galios apribojimo. Tad ir 
šiuo atveju, kaip ir tautiniu klausimu, partija stovi 
prieš dilemą.

* ♦ *

Tokių problemų akivaizdoje ir disidentinis 
sąjūdis gali įgauti kritišką uždegantį bei vadovau
jantį vaidmenį. Vien dėl to disidentinis sąjūdis yra 
reikšmingas ir potencialiai įtakingas ateities veiks
nys. Šių jėgų sąveiką turės daug įtakos ir lietuvių 
tautos ateičiai. Tikiu, kad tai bus demokratinio ir 
nepriklausomo gyvenimo ateitis.

Tomas Remeikis
P.S.

Šios mintys buvo skaitytos dviejuose Vasario 
16-tosios minėjimuose (Lemont, Ill. ir Beverly 
Shores, Ind.). Jomis siekiama apibendrinti pažiū
ras, plačiai paplitusias akademinėje ir disidentinėje 
literatūroje. Teiginių platesnis išdėstymas bei 
dokumentacija buvo neįmanoma laiko rėmuose. 
Nebandau šios temos plėsti ar dokumentuoti ir čia 
spausdinamame tekste, nes tai medžiaga svarsty
mui, o ne išsamus mokslinis straipsnis.

T.R.
1978 m. balandžio mėn.
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VĖLYVIAUSIOJI LIETUVIŲ IŠEIVIJOS LITERATŪRA

AŠTUONETAS POEZIJOS RINKINIŲ (II)
IV

Buvau akmuo, kai upės liejos
Naujom vagom šilta žeme, 
Buvau žėrutis suspindėjęs 
Pirmų aušrų raudonume

Buvau gyvūnas žalsvaodis
Ant evoliucijos ribos...
Dabar esu gyvasis žodis
Senosios protėvių kalbos.

{Metamorfozė, 15 psl.)

Australiškąja peizažine egzotika padvelkia ir 
antrasis Juozo Almio Jūragio eilėraščių rinkinys 
Akmens ir paukščio metas, išleistas aname toli
mame kontinente. Iš knygos turinyje pateikiamų 
parašymo metų atrodo, kad dauguma eilėraščių 
parašyta po pirmojo rinkinio {Tolimieji miražai, 
1964) pasirodymo, nors keletą jų paženklinti net 
1948 metais.

Ilgų metų kūrybą apimantis rinkinys suskirsty
tas į penketą tematinių skyrelių, kurių pirmajame 
(Antrasis užgimimas) pagerbiamas žodis, jo esmė ir 
galia, antrajame (Brėžiniai smėlyje)—žmogiškosios 
būties prasmė svarstoma antikinės kūrybos pa
minklų šešėlyje, trečiajame (Akys ir žiedai) kalbama 
apie moterį, grožį ar meilę, o paskutiniųjų dviejų 
tematiką nusako jų pavadinimai : „Monologai apie 
kasdieninius daiktus“ ir „Saulė virš Warragamba 
slėnio“.

Šis rinkinys nuo pirmojo daugiausiai skiriasi 
tuo, kad aname gana sąžiningai laikęsis įprastinės 
eilėdaros normų, skrupulingai paisęs ritmo ir rimo, 
šiame poetas jau daugelį eilėraščių (ar net ištisą 
skyrelį) parašo baltomis eilėmis. Tokį posūkį 
formoje būtų galima įvertinti ir teigiamai, apibūdi
nant kaip poeto laisvėjimą, žingsnį su laiko dvasia, 
ypač kai formomis nesuvaržytos eilės nestokoja gra
žių, sparnuotų, ornamentuotų, jausmingų žodžių, 
skambių vardų. Gaila, kad tie ..poetiški žodžiai“ 
J.A. Jūragio eilėraščiuose pernelyg dažnai lieka 
banalūs, proziški ir užsimiršta nespėjus pabaigti 
eilėraščio skaityti. Jie neturi to šviežumo, to 
spindėjimo, tos jėgos, kuri sugebėtų kasdienybę 
sualegorinti, padaryti ją nekasdieniška. Tai nėra 
geriausi žodžiai sudėti geriausia tvarka... J.A. 
Jūragiui tepavyksta įrodyti nebent tai, kad jeigu 
žodis ar forma ir yra esminiai poezijos elementai, 
nė vien žodžiai, nė vien formos nesudaro poezijos 
esmės.

Reliatyviai stipriausias, man rodos, šio rinki
nio skyrelis yra įžanginis, kuriame kaip sykis 
naudojama vien įprastinė, „senamadiškoji“ eilėda
ra, rimo sąskaiton kartais nevengiant vieną kitą 
žodį savotiškai „išprievartauti“, iškraipant jo formą 
ar provokuojant netikslų kirtį. Nežiūrint vietomis 
akivaizdaus manieringumo, kiek dirbtino pagudra
vimo, čia dažniau užtinkama svaresnė (jei ir ne visai 
originali) mintis, drąsesnis palyginimas, ar iš viso 
platesnis mostas...

Ne vien įtaigiai skambančių posmų, bet ir 
ištisų eilėraščių pasitaiko ir kituose skyreliuose, 
tačiau įsimena jie ne tiek minties ar alegorijos 
svarumu, kiek dainingumu (Rūta, rūtelė, 100 psl.) 
ar kitomis dorybėmis, išduodančiomis, kad J.A. 
Jūragio dvasiai artimesnis „primityvus“ ar klasiškas 
eiliavimas.

Apie atranką kalbėti vargu ar būtų prasminga; 
mažesnio reiklumo laikraštinės poezijos mėgėjas 
kiekviename eilėraštyje ras pakankamai įdomių ar 
patrauklių vietų.

(Jurgis Almis Jūragis. Akmens ir paukščio 
metas. Eilėraščiai. Išleido Mintis, 1977 m., Australi
joje. Tiražas—250 egz.).

V

Bėga ir juokiasi mano gyvenimo dienos 
Moterys sako man: „Sensti, Stasy!“— 
Betgi širdis kupina dar gegužio žalios mėne

sienos, 
Gundo dainuoti ir šokt ilgesio saulė šviesi...

Netikiu aš, kad išnyksta ir miršta
kiekvienas— 

Trykštančią versmę išsemki, Stasy!— 
Bėga ir juokiasi mano gyvenimo dienos, 
Gundo dainuoti ir šokt ilgesio saulė šviesi...

{Juokiasi dienos, 38 psl.)

Ką tik cituotą dvieilį parinkdamas turinio ir 
formos iliustracijai, pagalvojau, jog iš tikrųjų Stasio 
Santvaro šeštosios lyrikos knygos Dainos ir sapnai 
aptarimui kaip rnotto gal dar geriau tiktų tasai 
skyrelis iš Byrono Don 2uano, kuris pradedamas 
maždaug (iš atminties cituojant ir už nukrypimus iš 
anksto atsiprašant): „Jeigu išgirsite ‘Aš tau penkias
dešimtį kartų sakiau4, žinosite, jog barnis prasideda, 
jeigu poetas jums pasakys: 4Aš penkiasdešimt 
eilėraščių parašiau4, jūs nusigąsite, kad jis neimtųjų 
skaityti...“ ir baigiasi: „...bet, sulaukus penkias
dešimties metų, iš jaunos moters tikėtis meilės vien 
tik už meilę sunku, nors surogatą galima nusipirkti 
už penkiasdešimt luidorų“.

Ne vienas skaitytojas septyniasdešimt penkerių 
metų amžiaus sukaktį atšventusio poeto erotinę 
kūrybą skaitys (švelniai tariant) su didesne ar 
mažesne nuostaba, nežiūrint autoriaus paaiškinimo, 
jog „dauguma šio rinkinio eilėraščių parašyti 1947- 
1967 m. laikotarpyje“. Vertintojui nejučiomis 
peršasi prielaida, jog už daugelio šių eilėraščių 
nepatekimą į porą tame laikotarpyje pasirodžiusių 
stambokų rinkinių bent didele dalimi atsakingas 
esmėje sveikas paties poeto savikritikos jausmas, 
kurį šiandien aiškiai nusveria nostalgiškų šviesesnių 
dienų prisiminimų pergromulavimo pagundos...

Kaip gi knyga būtų vertinama nieko apie 
autoriaus deimantinį jubiliejų nežinant? Žingeidu

mo ir savotiško nejaukumo jausmas gal ir suvisam 
pranyktų, gi stebėtis tektų dėl permažos atrankos ar 
visiško jos nebuvimo. Atsiekimais ir amžiumi 
užsitarnauta pagarba vargiai beapsaugotų nuo 
pritaikymo nuopelnams tolygių kriterijų poetą, 
bepuoselėjantį aiškią savosios kūrybos infliaciją...

Rinkinys suskirstytas į trejetą skyrelių (Šauks
mas į saulę, Slėnių atspindžiai, Sielvartai ir 
šešėliai), nors visųjų tematika, bendrai paėmus, yra 
gana vienoda, tiksliai nusakoma didelės dalies 
eilėraščių pavadinimais: Pirmoji meilė. Laukiamoji, 
Mylima, Romantiški prisiminimai, Pabučiavimas, 
O mylima, Pagundų uoga. Meilės akloji gatvė, etc. 
Tiesa, kai kurie pavadinimai yra daugiau rafinuoti 
ar sofistikuoti (kaip Ilgesio, Meilės ar Praradimo 
sonatos, savo ruožtu suskylančios į poskyrius nuo 
Andante cantabile iki Allegro Maestoto), tačiau 
klasišką muzikalų skambumą sugestionuojantys 
vardai dažnai lieka tuščiai pretenzingomis etiketė
mis, nepajėgiančiomis paslėpti banalaus šlagerinio 
tono ar kupletiškų sąskambių. Patoso ir egzaltaci
jos nepakanka esmėje grotestiškoms situacijoms, 
abejotinos vertės bei originalumo įvaizdžiams 
pakelti į meninę plotmę, ar pigokai komiškas 
situacijas skaitytojui įpiršti širdį sukrečiančiomis 
dramomis...

Šiame stambokame rinkinyje neabejotinai 
rastume nevieną gerą posmą ar pakenčiamą 
eilėraštį. Rastume dar daugiau gerų minčių, 
vertingų idėjų, kurios betgi veik niekada nėra 
tolygiai sėkmingai išvestos iki galo, kurioms veik 
visada kažkaip pritrūksta pilno ar pakankamo 
poetinio apipavidalinimo. Kartais atrodo, kad 
įkvėpimo pagautas poetas padarė gana gerus 
eilėraščio apmatus ir jį užmetė, vėliau užbaigimui 
pritrukdamas ne tik įkvėpimo, bet ir kantrybės... Iš 
kitos pusės reikia pripažinti, kad tiek geresniuose, 
tiek ir prastesniuose eilėraščiuose lengvai atpažįsta
mas specifiškas Stasio Santvaro braižas, jo susifor
muotas kūrybinis veidas, kurio jau nei laiko 
pustomos dulkės, nei jo gilinamos raukšlės nebepa- 
naikins.

(Stasys Santvaras. Dainos ir sapnai. Šeštoji 
lyrikos knyga. Išleido Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla, 1977. Viršelį ir skyrių pavadinimus darė 
dail. Julius Špakevičius. 125 psl., kaina S5.00)

VI

10 akiračiai nr. 4 (98)
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Todėl išsigiedrija dykumos
Ir smėlį įveikia voras.
Ir niekas netars, kad likome,
Kur slegia išretintas oras,
Kad miegam su ašarų priemaiša,
Druska išmokėdami grąžą,
Netars, kad vidurdienio priemiesčiuos 
Išaugo poezijos medžiai.

Jų šakos nukrinta keliautojams, 
Per naktį nusvyra nuo tiltų, 
Nutoldamos ir reikalaudamos, 
Kad niekas ilgai neprabiltų, 
Nes žodis, nuo vakar nutylimas, 
į žmonių kalbas neišverčiamas, 
O plaučiuose plaukia flotilijos, 
O pirštai pavirsta paparčiais.

{Eilėraštis apie pabaigą, 75 psl.) 
Šią apžvalgą bebaigiant su pernykščių metų 

| data pasirodė vos prieš metus Vakaruose atsidūru
sio poeto Tomo Venclovos rinkinys 98 Eilėraščiai, 
pakėlę ne vien pernykščio poetinio ir literatūrinio 
derliaus tūrį bei svorį. Daug pasako jau ir įžangoje 
užsimenami faktai, kad rinkinyje sutelkta net du 

. dešimtmečius apimanti poetinė kūryba, kurios 
branduolį sudaro prieš keletą metų Lietuvoje 
išleistas vienintelis rinkinėlis Kalbos ženklas (1972), 
įvadinį skyrių „Achilo skydas“ užpildo vėlyvesnioji 
kūryba, o į paskutinį („Kiti eilėraščiai“) sudėta ir 
daug ankstyviausių eilėraščių, arba tų, kurie į 
debiutinį rinkinį negalėjo patekti dėl cenzūros ar 
kitokių sumetimų. Kiekvienu atveju tai jau susigu
lėjusi, ne kartą paties autoriaus savikritikos ugnį 
perėjusi ir kitų komentuota poezija.

Išeivijos recenzentams apie šį rinkinį teks 
kalbėti su dar didesniu atsargumu ne vien dėl to, 
kad tai naujo ir labai mažai tepažįstame, visai 
kitame pasaulyje subrendusio autoriaus kūryba, bet 
ir todėl, kad ir žinomesnės ar įprastinės ano 
pasaulio kūrybos mastu ar jos kontekste šis 
rinkinys anaiptol nėra konvencionalus. Jau prieš 
kelis metus Kalbos ženklą pasitikdamas, A.J. 
Greimas, manau su pagrindu, rašė, kad T, 
Venclovos poezija „tai bėgimas nuo konvenciona
liai į pasaulio daiktus įrašytų prasmių, tai užšifruo- 

1 tas raportas apie ‘tikrovę4, kuriai išsakyti raktas 
nepatiektas, gal net tyčia pamestas“. {Metmenys, 
nr. 23, 1972). Iš kitos pusės betgi, autorius įžangoje 
tikisi, kad „atidesnis skaitytojas nesunkiai išlukš
tens jų antikinius ar biblinius motyvus, paslėptas 
lietuvių ir kitataučių poetų citatas“. Šitaip paglosty
tas čionykštis skaitytojas turėtų autoriaus parodyto 
pasitikėjimo neapvilti, ypač kai juo užsikrėtę 
leidėjai knygą išleido poezijai neįprastu 1000 egzi 
tiražu.

Ką tik nusakytų aplinkybių skatinamo skaity- 
„į tojo lūkesčius T. Venclovos rinkinys netrunka 

pateisinti: jau patys pirmieji puslapiai tiršti šviežio
mis ir vaizdingomis metaforomis, turtingi mintį 
provokuojančiomis, „ezopine kalba“ tartomis, 
tačiau budresniam ir ieškančiam surasti ar suvokti 
įmanomomis užuominomis, svarūs neįprastais 
įvaizdžiais ar poetinėmis figūromis. Dar daugiau į 
akį krinta itin krupščiai ir rūpestingai parinkti 
žodžiai, nušlifuoti sakiniai, išdailintos formos, 
kalbančios į skaitytoją ne vien žodžiais, bet ir 
pauzėmis, nutylėjimais, minties lūžiais, garsų 
sąskambiais. Ištisus eilėraščius galima cituoti kaip 
formos grakštumo, elegancijos ir skambumo 
pavyzdžius. Dėmesio formai iliustracija galėtų būti 
ir ilgokas eilėraštis, parašytas itin sunkia ir 
sudėtinga sestinos forma, viduramžiais vartota 
trubadūrų, o vėliau Dantės ir Petrarkos puoselėta, 
kurios lietuvių poezijoje iš viso dar neteko užtikti. 
T. Venclovos žodžio magika turėtų ypač imponuoti 
mums, apsipratusiems aplinkoje, kur tas žodis

1978 m. balandžio mėn.

vegetuoja, vysta, kur jisai nemažiau piginamas, 
susinamas ir nuprasminamas mūsų pačių abuojumo 
ir ignorancijos.

Iš vienos pusės T. Venclovos eilėraščiai yra 
turtingi stilistinėmis figūromis ir jų įvairumu, kupi
ni rafinuotų įvaizdžių, o daugiareikšmiai žodžiai ar 
išsireiškimai juose sąmoningai atrinkti, bandant 
mintį ar išgyvenimą nuslėpti, padaryti vien bendra
minčiams tesuprantamu, iš kitos pusės, kontradik- 
tiškai, siekiama aiškumo, paprastumo, vientisumo, 
minties ar emocijos išryškinimo. Tai atsispindi ne 
vieno eilėraščio pavadinime, tiesioginiai juo išreiš
kiant aptariamą objektą (Naktis, Žemė, Veidrodis), 
vietovę (Maskvos eilėraštis, Šventoji, Rusnė, 
Signachi), alegorinį krūvį (Tamanė, Danton, 
Daphne), o pagaliau ir tematiką nusakant pačiu 
paprasčiausiu būdu: Du eilėraščiai apie meilę, 
Eilėraštis apie draugus, Eilėraštis apie atmintį, 
Eilėraštis apie vasarą ir laimėjimus, Bandymas 
aprašyti kambarį, etc.). Tie pavadinimai, daugu
moje duodami skaitytojui eilėraščio raktą, paaiškin
dami fonines dekoracijas, atstovaudami lygybės 
ženklą tarp palyginimų, simbolių ar laikų, nutiesda- 
mi tiltus į alegorines aukštumas, taipgi gali tarnauti 
ir kaip sąmoninga diversija, pilnai suprantama ir 
pateisinama šių eilėraščių kūrimo aplinkybėse.

Pasikliaudamas (gal daugiau intuityviai) šį 
rinkinį skaitant sukeltomis nuotaikomis, drįsčiau 
spėti, kad jame dominuoja draugystės tematika, 
žmogiškųjų suartėjimų ir išsiskyrimų sukeltų 
emocijų ar pergyvenimų išsakymai. Teigimui 
paremti nurodyčiau eilę vardinių ir bendrinių 
dedikacijų, kaip ir faktą, kad tie asmenims 
dedikuoti eilėraščiai išsiskiria kokybe ir įtaigumu. 
Ne vien T. Venclovos eilėraščiams apibūdinti, bet 
dažnai ir jų santykiui su skaitytoju ar gerbėju 
nusakyti tiktų ir parafrazuoti žodžiai muzikos 
kritiko P. Nelson‘o, tarti nusakant Boby Dylon‘o 
dainas: jos gali būti kiečiausios, sunkiausios, 
liūdniausios, saldžiausios ir išmintingiausios iš bet 
kada jūsų girdėtų, ir jūs ne visada suprasite, apie ką 
jose kalbama...

(Tomas Venclova. 98 Eilėraščiai. Išleido 
Algimanto Mackaus Knygų leidimo fondas, Čika
ga, 1977. Apipavidalino Henrieta Vepštienė. 136 
psl., kaina $6.00).

VII

Aš atradau Dievą
žolėje miegantį;

Supantis medyje,
Aukštai ant šakos—

> Sode, ,,
kur paukščių klegesys; kur vėjas vaikšto, 

pasirišęs j
žalią prijuostę,
su perkąsta kriauše

rankoje.
{Vasara. 82 psl.)

I. Saulė (tas jaunas valkata)! lietus (šūkaująs
krūme). „Medis žaibuoja žaluma“. Vėjas - (žiūr. 
cit. viršuj). Tada:Rožės, alyvos, irisai----- —. Ir,
žinoma, Saulė, saulė saulė (čiaudanti, lošianti 
kortomis, kraustanti kišenes, renkanti mokesčius, 
sėdinti ant žolės). Visais metų laikais... poetės 
atsiminimų rėmuose... jos nuotaikų perspektyvose...

II. intymus pokalbis su Viešpačiu? Antruoju
asmeniu, iš Didžiosios raidės. (Ir----- su aplinka, su
savimi, su skaitytoju) Žiemai artėjant. Saulei 
leidžiantis. /Apie džiaugsmą, ir laimę, ir skausmą... 
ir prasmę. (Jo nuostabiame pasaulyje— kur ak
muo, mestas per virtuvės langą, pavirsta čiulbančiu 
paukščiu poetės saujoje )--------

III. Konkrečiau! (Gal: autobiografiškai?) neį
prasto ilgumo ; ; ; šešių, septynių, aštuonių (tegul ir

trumpučių, ne vien žodžiais, bet ir taškais, ir 
brūkšniais negausių) skyrelių! trijų, keturių penkių 
(tegul ir netirštai „druku“ išmargintų, pusiau 
tuščių—sakytum: baltais pauzių lopais 
bylojančių-----). puslapių. Daug vietovardžių,
daug asmenvardžių : : vaikystė, jaunystė, kaimynai 
iš Amalių—iš Petrašiūnų, ir Pažaislio... Tetos ir 
dėdienės: „(Teta Matilda, teta Elizabieta...)“.

Prisipažinsiu: negalėjau (kaip skaitytojas gali 
pastebėti, pirmuosius tris paragrafus palyginęs su 
viršuje cituotu eilėraščiu) atsispirti pagundai visą 
Danguolės Sadūnaitės šeštojo rinkinio Baltas Ievos 
medis apybraižėlę (ar įvertinimą) parašyti pamėg
džiojant poetės kūrybos stilių ir formą, kurių 
nekonvencionalios ir neįprastos paviršutiniškos 
išvaizdos paveiktas dažnas skaitytojas pamiršta 
giliau susikaupti ties pačia skaitomos poezijos 
esme. Buvo didelė pagunda be jokių išlygų stoti tų 
D. Sadūnaitės kūrybos nesuviliotų deklamatorių ar 
jos atbaidytų recenzentų pusėje ir užtikrintai susi
laukti skaitlingų pritarėjų... Ieškant populiarumo ar 
pigesnio būdo skaitytojui pralinksminti, šitaip gal 
būtų saugiausia pasitikti ne vien D. Sadūnaitę, bet 
ir kiekvieną konvencionalumo nesivaikantį ar jo 
besikratantį kūrėją.

Kas yra Danguolės Sadūnaitės poezija? Kaip ji 
gimsta? Ką ji reiškia? Ar tai žodžiai pirmojo 
impulso poveikyje, susidūrus su daiktais ir žmonė
mis? Ar tai ilgamečių poetės išgyvenimų ir patirčių 
išmąstyta koncentracija ir esencija? Žodžiai ir 
pauzės (jei pauzėmis arba savotiškais nuotolių tarp 
dviejų negiminingų įspūdžių išreiškimas, o ne vien 
beprasmiška vizualine ornamentika, laikytum ir vis 
dažnėjančias įvairiai išdėstytų skyrybos ženklų 
eiles)... Yra daug keistų, nekasdieniškų, neįprastų 
vaizdų ar palyginimų, išsakytų paprasčiausiais ir 
kasdieniškiausiais žodžiais, kurie pirmuoju žvilgs
niu gali pasirodyti nesąmonėmis, tik vėliau juose 
įžvelgiant savotišką logiką, surandant prasmę, 
pajuntam grožį... Suvokiant, kad iš tikrųjų ir D. 
Sadūnaitės eilėraščius tikrąja poezija paverčia ne 
vien tik bloga sintaksė, keistas žodžių išmėtymas, 
eilučių išstumdymas... Geriausiais jų reikėtų laikyti 
tas miniatiūras, kuriose taupiais žodžiais išreiškia
mas vienas poetės įspūdis, vienas išgyvenimas, 
viena akimirka džiaugsmo ar kančios, pirminį ar 
vientisiausią užfiksavimą taip ir paliekant, jo 
nebekomplikuojant, nebeapsupant jokiais pašali
niais elementais. Pavyzdžiais čia būtų galima 
išvardinti: Ruduo medyje, Akacijos žydi, Alyvos

(tęsinys sekančiame psl.)
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DAR VIENAS PORNOGRAFINIS ROMANAS?
Tautininkų prieš keletą metų pradėtas leisti 

politikos ir kultūros žurnalas Naujoji viltis buvo 
pasišovęs rodytis bene pora kartų metuose, tačiau 
pastaruoju metu žingsnį sulėtino taip, kad tarp 
devintojo (išleisto 1976-tais) ir dešimtojo (neseniai 
pasirodžiusio su pernykščių metų data) nr. praėjo 
virš metų laiko. Sulėtinimas, atrodo, gana teigiamai 
atsiliepė į žurnalo kokybę: šis numeris yra vienas iš 
šiandien tikrai retų periodinių leidinių, kurie 
traukia skaityti nuo pradžios iki galo, ar tai dėl 
medžiagos aktualumo, ar dėl minties bei formos 
originalumo, įžvalgios analizės ir brandžių išvadų.

Žinoma, skaitytojo akį dažnai lengviau patrau
kia lėkštoki poleminio pobūdžio rašiniai,—-jei 
diskutuojama aktualiu reikalu, gyvai, netgi šokiruo
jančiai, ypač dar jei užsipuolamas visiems žinomas 
asmuo (priešingos ideologijos, savaime supranta
ma!). Tačiau rimtam kultūros žurnalui šitoksai 
skaitytojo užintrigavimo būdas ne visai tinka prie 
veido... Kas be ko, tokios rūšies rašinių nestokoda
vo nė Naujojoje viltyje, ypač apžvalginiame jos 
skyriuje, didele dalimi užpildomame paties (įvairiais 
slapyvardžiais ar inicialais pasirašančio) vyr. 
redaktoriaus. Prie tokių šiame numeryje būtų 
galima skirti šio krašto politiką liečiančius komen
tarus, samprotavimus ,,Vilniaus lituanistikos kursų 
reikalu“, ar apie „tariamąjį bendradarbiavimą“, 
kurie tiek savo tonu, tiek argumentais prilygsta 
Gimtajam kraštui ir čionykštei ,,geltonajai spau
dai“. (,,į neviltį patenki perskaitęs pasirašytą J.D. 
inicialais ‘Namie ir svetur4 skyrių...“,—teisingai 
pastebi savo skiltyje Dirvos bendradarbis v.m., 
1978.III.2.). Tačiau rimtas ir informatyvus Br. 
Nemicko pranešimas apie Belgrado konferenciją, 
kritiška ir kieta, bet logiškai argumentuota recenzi
ja apie buv. opozicinės partijos istoriją angliškai 
{Lithuanian Christian Democracy') ir šio numerio 
apžvalginę dalį nusveria į aktyvo pusę, nežiūrint 
kad saviškių veikla čia vertinama taip ryškiai 
skirtingais ir vien „pliusiniais“ kriterijais (palygint: 
„Korp! Neo Lithuania 12-sis suvažiavimas“ ir

AŠTUONETAS
POEZIJOS RINKINIŲ (II)
(atkelta iš 11-to psi.)
žydi, Žvaigždės, Tos džiaugsmo ašaros ir (ačiū 
Dievui) dar daug kitų.

Kad išsikalbėjimas ar didesnis konkretumas 
nėra D. Sadūnaitės stiprybė, parodo ir trečiasis šio 
rinkinio skyrius, kuriame daugiausia proziško 
sausumo, pasikartojimų, dirbtinumo ar manieros, 
poezijos vardu bandant prakišti ir akivaizdžiai 
lėkštus bei kiaurai seklius pasimaivymus.

Net ir subjektyviu požiūriu, D. Sadūnaitės 
eilėraščius lengviau ir tiksliau vertinti, neišleidžiant 
iš akių šio amžiaus pradžioje imažistų susikurtų 
principų, iš poezijos reikalaujančių koncentracijos, 
neįprastų žodinių vaizdų, jungiamų tarpusavyje ne 
tiek minties ir reikšmės giminingumo, kiek naujų 
rimų, sąskambių, ritmų, asonansų ar aliteracijų. 
Prisiminus, jog šios rūšies įtakoms atviriausią 
kūrybinio formavimosi amžių D. Sadūnaitė pralei
do Anglijos mokyklose, kur imažistai stipriausiai 
pasireiškė, jų poveikis darosi lengvai suprantamas.

Ne vieno žinomesnio mūsų literatūros vertinto-
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„Ateitininkų IX kongresas Clevelande“). Tris 
ketvirčius iš 156 sąsiuvinio puslapių užpildo 
korpusinė žurnalo dalis.

Daug reikalingos ir retos informacijos su
kaupęs Kazys Vėlyvis straipsnyje „Lietuvių kalba 
okupuotoje Lietuvoje“, apžvelgiančiame darbus 
šioje srityje nuveiktus 1940-70 metų laikotarpyje, 
įdomiai dr. Aleksandro Flaterio apžvelgiama 
„Senosios Lietuvos teisės raida“, kaip ji atsispindi 
Lietuvos Statute. Jono Vengrio straipsnis apie 
„Žemės ūkį ir aplinką“ iš tikrųjų irgi yra žymiai 
aktualesnis, negu iš antraštės atrodo, nes liečia 
moderniojo žemės ūkio „įnašą“ į aplinkos teršimą. 
Autoritetingą žodį „Apie mitologiją iš esmės“ taria 
neabejotinas dalyko žinovas Jonas Balys, polemi
zuodamas su neseniai Metmenyse rašiusiais artimų 
sričių specialistais: archeologe M. Gimbutiene ir 
semantikų A.J. Greimu.

Jeigu ne poleminiais, tai daugiau ar mažiau 
polemiką provokuojančiais būtų galima laikyti 
pirmuosius tris šio numerio straipsnius: Mečio 
Valiukėno „Penkių lietuvių pareiškimas“ (apie 
žinomų visuomenininkų nesėkmingas pastangas 
tarpininkauti tarp ALT-os ir L.B. jų nesutarimams 
pašalinti), Vytauto Alanto „Paskutinieji aisčiai 
didžiojoje kryžkelėje“ (svarstantis lietuvių, latvių ir 
estų išsilaikymo galimybes), ir Kazimiero Nausėdo 
„Viltis ateina iš bevilčių“ (bandantis šiandieninėje 
pespektyvoje vertinti 1968-taisiais Prancūzijoje 
vykusias jaunuomenės riaušes prieš „establišmen- 
tą“). Poleminiai šie straipsniai yra ta prasme, kad 
visais klausimais galėtų būti žymiai skirtingų 
nuomonių, išvadų ar sprendimų.

Polemikai (gal ir nesąmoningai) kursto ir šio 
numerio literatūriniai darbai: Birutės Pūkelevičiūtės 
„Vakaras Varniuose“ ir Jurgio Gliaudos „Romual
do Spalio epopėjos dalis“. Pirmajame jų įdomiam 
dialogui (ar trialogui) suvedami skirtingose epo
chose gyvenę didieji lietuviai (kunigaikštis Vytau
tas, vyskupas Valančius ir daktaras Basanavičius), 
o antrajame recenzuojamas paskutinis R. Spalio 
romanas „Mergaitė iš geto“. B. Pūkelevičiūtės 
„minorinės humoreskos“ atveju metasi į akis jos 
forminė idėja, pas mus dar gal ir visai šviežia, nors 
visumoje anaiptol ne originali. Humoreskinių (tur 
būt, recenzentui to nenorint) elementų netrūksta nei 
J. Gliaudos recenzijoje, kur jie dar daugiau 
minoriniai. Ne vienam gal pasirodys, kad čia 
humoro iš viso nesama. Bet kaip tada pavadinti tą 

jo mažai tepastebėta ar suvisam ignoruota, D. 
Sadūnaitė atkakliai ėjo savo pasirinktu keliu, 
nesvyruodama ir neabejodama. Jos kūrybą kiek 
plačiau apžvelgusi kritikė Viktorija Skrupskelytė 
{Lietuvių poezija III) rado ją netgi lietuviškiausią iš 
visų bendraamžių ir jaunesniųjų išeivijos poetų. 
Vartydamas šeštąjį rinkinį (neskaitant dviejų anglų 
kalba), šiandien jai prideramą vietą reikšmingesnių- 
jų mūsų poetų grupėje turėtų pripažinti ir labiausiai 
skeptiškai nusiteikęs vertintojas.

(Danguolė Sadūnaitė, Baltas Ievos medis. 
Eilėraščiai. Išleido Ateitis, 1977. Literatūros serija 
Nr. 14. Aplankas Nijolės Palubinskienės. 121 psl., 
kaina $5.00).

VIII

(Pernai Feliksas Breimeris antrąja papildyta 
laida pakartojo savo pirmąjį ir vienintelį 1932 m. 
Lietuvoje pasirodžiusį eilėraščių rinkinėlį Skamban
tis laikas. Tiems, kurie bus pamiršę (ar nežinoję), 
kad F. Breimeris yra populiaraus artileristų himno 
„Ech, patranka, patrankėle!“ autorius, ši knygelė 
padės prisiminti su keliasdešimčia puslapių to 
paties ar žemesnio lygio eilėraščių.).

kęstas reikalas 

tiesiog stulbinančią (nors J. Gliaudai, iš tikrųjų, 
būdingą) egzaltaciją?

Nemanau, kad ką nors papiktintų ar nustebin
tų R. Spalio romanų ciklo (vienos kartos istorijos) 
sugretinimas su Alės Rūtos keleto romanų „idealis
tine epopėja“, pavadinta (antriniu) „Didžiosios 
Meilės“ vardu, ar tematinių paskutinės dalies 
panašumų su A. Barono „Trečiąja moterimi“ 
iškėlimas. Tačiau palyginimo su Putino „Altorių 
šešėly“ būtinybe ar reikalingumu, manau, ne vienas 
suabejos. O kai recenzentas ima švaistytis tokiais 
vardais, kaip Henri Barbusse „Le Feu“, Levo 
Tolstojaus „Ana Karenina“ ar Emile Zola „Les 
Rougon-Macquart“, manau, kad jau dauguma 
skaitytojų suabejos jo saiko ir standartų nuovoka, 
nežiūrint kokia prasme ar kokiomis intencijomis tie 
vardai būtų naudojami.

Tačiau labiausiai skaitytoją pritrenkia šitokia 
R. Spalio romano charakteristika:

—Lytinio gyvenimo stichija čia beveik ne
pažabojama. Erotiškos dekameroniškos scenos (psl. 
92, 111, 125, 186...), natūralistinės autoriaus foto ar 
kino kameros pagautos, tampa personžų atskleidi
mu „už uždarų durų“...

Jei kuris skaitytojas šį recenzijos paragrafą 
aplenkė, ar perskaitė paviršutiniškai, gerai nesu
vokęs jo prasmės, recenzentas jį galutinai įtikina 
sekančiai:

—Šis epizodas puikiai atestuoja seksualinės 
stichijos audras Spalio personažų sielose. Patiniš- 
kumas, patetiškumas—tai neretai diktatas, priver
žiąs elgtis taip, ne kitaip...

„Dekameroniškos scenos“, „lytinės stichijos“, 
„banalinės pikanterijos“ ir „komandoiliški pasažai“ 
„intriguoja“ skaitytoją ir toliau... Bent J. Gliaudos 
recenzijoje. Žinant, kad R. Spalis yra vienas iš 
labiausiai jaunimo mėgiamų ir mokyklose moki
niams rekomenduojamų autorių, kyla klausimas— 
kur dingo stropieji mūsų moralės ir doros sargai, su 
M. Gudeliu ir kanauninku Vaclovu Zakarausku 
priešakyje? Nejaugi jie, taip įsigilinę į saujelę 
skatikėlių, nepastebėjo viso kalno luidorų?.. O gal 
jiems terūpi tik marijonų dorovė, o į tautininkų 
dorovę tai jau nusispjaut?

O gal visa šio romano pornografija tebuvo ir 
tėra tik recenzento galvoje, kaip ir panašybės su 
Putinu, Zola ir Tolstojum, kaip ir pornografinės 
audros ano kanauninko ir redaktoriaus galvoj, 
kurias šie tarėsi radę premijuotame detektyviniame 
romane?..

Algirdas T. Antanaitis

DIALOGAS APIE MĖGINIMUS KAKTA 
PRAMUŠTI SIENĄ

Tomas Venclova—poetas, kalbininkas, litera
tūros kritikas—jau per keliolika mėnesių apsistojęs 
Amerikos vakaruose, Kalifornijoje, nė kiek nepa
miršo savo nusivylimų ir karčios patirties sovietinė
je imperijoje. Vos tik atsiradęs užsienyje, jis iškart 
pasireiškė, kaip aštrus tarybinės santvarkos kriti
kas, žmogaus teisių gynėjas lietuviškosios Helsinkio 
grupės apimtyje, didžiai įžvalgus ir įdomus disiden
tas, gal tiksliau—rezistentas prieš kultūrinę ir 
dvasinę priespaudą sovietinėje Lietuvoje. Už tai 
SSSR valdžios organai iš jo bematant atėmė pasą ir 
sovietinę pilietybę (kurią jis tuoj mielai pakeitė, 
išskūpmdamas^nepriklausomos Lietuvos Respubli
kos pasą). —------- ---------------------- -

akiračiai nr. 4 (98)
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Tomo šeima Lietuvoje kadaise trumpą laiką 
man buvo labai artima, ypač draugystė su jo tėvu 
Antanu Venclova. Tik visa tai anuomet greit ir 
griežtai nutrūko ir niekada nebegalėjo atgimti dėl 
mūsų politinių konfliktų aštrumo ir ideologinių 
principų priešiškumo. Bet keista—nuo, pat pirmo 
momento, kai susitikau jo dar niekuomet nematytą 
sūnų Los Angeles universiteto (UCLA) patalpose (o 
paskui ir dažniau, jam čia atsikėlus kalbos dalykų 
dėstyti)—iš karto nuostabiu būdu užsimezgė mud
viejų šiltas bendravimas, kurio pergyvenimai man 
buvo ir liks, kaip žodžiais neaprašomi, nes 
staigmeniški likimo šypsenų perlai.

Kovo pradžioj, draugų paskatinti ir patys 
susigundę, mudu su Tomu sutarėm gyvu žodžiu 
įrašyti juoston du penkių minučių pokalbius 
Laisvės Radijo programom, siunčiamom iš Miun
cheno Lietuvon pasiklausyti. Taip pat iš anksto 
nusistatėm mūsų klausimus ir atsakymus formuluo
ti ko ramiausiai, neprovokuojančiai, be retoriškų 
išpuolių, amerikoniškai sakant „low-key“. O po to 
dar pagalvojom, kad šis tėvynės Lietuvos klausyto
jam skirtas mudviejų dialogas, iš dviejų dalių 
čionai į vieną sujungtas, gal būtų vertas raštu pateik
ti ir užsienio lietuvių skaitytojam.

* * *

B. Raila:—Jūs, Tomai, vienoj viešoj paskaitoj 
pabrėžėt jau ankstyvesnį savo pasiryžimą „būti 
laisvu žmogumi“. Ar pavyko tai pasiekti? Ir koks 
jausmas dabar pačiam fiziškai atsiradus tuose 
kraštuose, kuriuos mes čia, teisingai ar kiek 
klaidingai, vadinam demokratiniais ir laisvais?

T. Venclova:—Apsisprendimas būti laisvu yra 
asmeniškas ir vienkartinis. Taip apsispręsti galima 
net konclageryje. Pavyzdžiui, visiškai laisvas buvo 
tėvas Maksimilijonas Kolbė nacių lageryje, pasiryž
damas aukoti savo gyvybę už kitą kalinį. Laisvas 
buvo Bukovskis, kada ir lageryje ryžosi nenutraukti 
kovos už savo ir kitų teises. Laisvas buvo Simas 
Kudirka, tardamas paskutinį žodį teisme, arba 
Romas Kalanta, apsipildamas benzinu, arba ir 
Jonas Jurašas, Vladas Žilius, rašydami atvirus 
laiškus Lietuvos komunistinei valdžiai. Toks 
pasiryžimas susijęs su didele rizika, bet šiais laikais 
kartais baigiasi laimingi. Nenoriu ir neturiu teisės 
savęs lyginti su tikrais didvyriais. Man neteko būti 
kalėjime ar beprotnamy, ir negaliu šimtu procentų 
garantuoti, kad ten išlikčiau nepalūžęs. Vis dėlto 
ryžausi būti laisvas dar Lietuvoje, ir nuo to

Tomas Venclova ir Bronys Raila dviejų dvejopų 
generacijų pokalbyje Hollywoode, Kalifornijoje— 
Pauliaus Jesiukonio studijoje.

momento man nebeliko kelio atgal. Tiksliau 
pasakius, kelias atgal būtų reiškęs visišką asmeny
bės žlugimą. Dėkui Dievui, ligi šiol esu laisvas—tai 
yra, sakau, ką galvoju; darau, ką laikau esant 
reikalinga; nuo nieko nepriklausau, išskyrus savo 
sąžinę. Be abejo, tas daug lengviau demokratiniame 
pasaulyje, negu totalitariniame.

BR:—Nemaža spėjot pakeliauti per tą Vakarų 
pasaulį—Europoj, Amerikoj, net ir Australijoj— 
visur liudydamas totalizmo sukaustytų tautų, ypač 
lietuvių tautos šauksmą dėl žmogaus teisių laužy
mo, ryškindamas jų kovą prieš tautinę ir dvasinę 
priespaudą... Kartą minėjot, kad šitoks pasipriešini
mo būdas ten remiasi daugiau moraliniais princi
pais, be ryškesnės organizacijos ir vadovybių, už tat 
saugesnis nuo priešo infiltracijos. Mes tatai čia 
dažnai vadinam tautine savigyna. Kaip tokią tautos 
atsparumo išraiškos formą jūs vertintumėt dabar, 
žiūrėdamas ne iš vidaus, bet žvelgdamas iš laisvojo 
užsienio ir savo naujų patyrimų?

TV:—Tarybų Sąjungoj būna įvairių pasiprieši
nimo būdų. Yra tikras pogrindis, kurio esama ir 
Lietuvoje. Yrą disidentų, kurie nuo nieko neslepia 
savo pažiūrų ir veikia atvirai (pavyzdžiui, Sacharo
vas, arba Helsinkio grupės, įskaitant ir lietuviškąją, 
arba velionis Mindaugas Tomonis, arba kad ir 
Lietuvos kunigai, pasirašantys peticijas dėl religinių 
teisių). Yra dar pasyvus, bet platus pasipriešinimas 
tautinei, religinei ar kultūrinei priespaudai, ką jūs 
vadinot tautine savigyna. Jis susiliečia su atviru 
disidentizmu, kartais ir su pogrindžiu. Jis mažiau 
pastebimas, bet apima daug daugiau žmonių. Galų 
gale jis turbūt yra svarbiausias.

BR:—Dabar asmeniškai jūs be abejo labiau 
išplėtėt vadinamąją „laisvės zoną“. Ar per tą laiką 
jutot vykstant kokius pasikeitimus tėvynėje? Pavyz
džiui, kad ir žmogaus teisių bylos srityje? Kuo mes, 
užsienio lietuviai, galėtume prisidėti tautos rūpes
čius ir sielvartus kiek palengvinti,—-jeigu, žinoma, 
iš viso būtų tokios galimybės?

TV:—Lietuvoj ir visoj Tarybų Sąjungoj reika
lai dabar yra pablogėję. Nemažai žmogaus teisių 
gynėjų areštuota, ir jų likimas neaiškus. Tačiau, 
mano manymu, tai laikinas reiškinys. Kova už 
žmogaus teises ir toliau stiprės, nepaisant represijų. 
Užsienio lietuviam reikia populiarinti laisvės 
kovotojus ir, kiek galima, nuteikti jų naudai 
Vakarų spaudą, net vyriausybes. Tokia veikla 
dažnai būna sėkminga, ką rodo pvz., Simo 
Kudirkos atvejis.

BR:—Jei kalbėtume apie pasitraukimą iš 
Lietuvos ar pasišalinimą nuo svetimos okupacijos, 
tai mano patirtis, kaip žinot, Čia buvo irgi 
netrumpa. Todėl pretenduočiau suprasti, kad 
tėvynės netekimas, ypač kai tai įvyksta ne šiaipjau 
emigruojant, o ją tenka palikti išorės aplinkybių 
priverstam ar prieš ką nors protestuojant, yra nors 
ir nekruvina, bet labai didelė auka, neužgyjantis 
skausmas... Kokie buvo svarbiausieji jūsų motyvai 
ryžtis tokiai aukai? Turiu galvoje motyvus, kuriais 
galėtų remtis ir ten pasilikusieji...

TV:—Be abejo, palikti tėvynę ilgam laikui nėra 
lengva. Bet esu beveik tikras, kad Tarybų Sąjungoj 
ir Lietuvoj gana greit įvyks esminių pasikeitimų, ir 
tada galėsiu grįžti kartu su daugeliu kitų emigrantų. 
Lietuvoj liko mano motina, žmona ir ketverių metų 
duktė. Laimė, jų padėtis, kiek žinau, tuo tarpu nėra 
sunki. Turbūt čia turi vaidmens ir mano bylos 
išpopuliarėjimas Vakaruose... Iš Lietuvos ryžausi 
išvykti, nes joje nebeturėjau kultūrinės veiklos 
galimybių. Emigracijoje tokias galimybes turiu: 
dėstau gerame universitete, neseniai išleidau savo 
eilėraščių rinkinį, esu jau paruošęs kitų darbų, daug 
keliauju ir tt. Jei žmogus jaučia, kad Lietuvoj 
kultūriškai reikštis dar turi daugiau šansų, negu 
Vakaruose, jam yra natūralu likti tėvynėje. Tačiau 
man, kaip ir Jurašui ir kai kuriem kitiem, tokių 
šansų nebuvo duota.

BR:—Dabar gal suktelkim trupučiuką į kitą 
pusę—asmeniškiau... Man su jumis besikalbant 
kyla jautrūs pergyvenimai, tartum kokie jaunystės 
atospindžiai. Aš artimai pažinau kadaise Antaną 
Venclovą, jūsų tėvą, su kuriuo redagavom Trečio 
Fronto literatūrinį žurnalą (1931 m.), studentauda
mi net metus viename kambaryje gyvenom. 
Atsimenu, anais vadinamais buržuaziniais laikais jis 
stipriai stengėsi priešintis blogiui, priespaudai, 
socialiniam neteisingumui, Smetonos diktatūrai. 
Kur čia viską beišminėsi... Bet vėliau, kai ta jojo 
savaip įsivaizduotų idealų svajonė su Rusijos 
komunistų ir raudonarmiečių pagalba, lyg kirviais 
kapojant, buvo ir Lietuvoje įgyvendinta—jis gal 

i nebesuprato, kad su tuo buvo užkrautas mūsų 
tautai naujas blogis ir daug sunkesnė svetimųjų 

/ priespauda... Tas pokarinis laikotarpis—tai jau jūsų Į 
jaunystė, Tomai. Man kartais dabar įdomu: negi 
jum nebuvo pagundos pasinaudoti maždaug privile
gijuotom specsąlygom, kaip naujosios raudonosios \ 
buržuazijos augintiniui? O štai įvyko visiškai kitaip, \ 
atsiradom kitoniškos atomazgos akivaizdoje. Gal \ 
čia buvo šis tas paveldėta iš senųjų tėvo maištau
jančių „genų“—tasai įgimtas polinkis prieštarauti, 
nesutikti su primestom normom, atkakliai siekti

I savo individualių svajonių išsipildymo?
TV:—Šie klausimai man taip pat jautrūs ir 

nelengvi. Kol kas apie savo tėvą Vakaruose nesu 
kalbėjęs. Aš jį mylėjau ir gerbiau, taip pat ir dabar 
myliu ir gerbiu. Atvirame laiške Lietuvos komunis
tų partijos centro komitetui pabrėžiau, kad ištiki
mybės savo principam mokiausi ir iš jo. Ne vien tik 
iš jo, bet ir iš jo. Žinau, kad išeivijoje mano tėvo 
veikla dažniausiai vertinama neigiamai. Bet manau, 
kad rimtas istorikas joje įžiūrės ir teigiamų 
momentų. Tėvas, kiek žinau, įtikėjo komunizmu ir 
stengėsi nepastebėti jo blogybių. Iš dalies dėl to, 
kad tapęs hitlerizmo priešininku, jis komunizme 
matė vienintelį vaistą prieš hitlerizmą. Vis dėlto jam 
ligi mirties tikrai rūpėjo ir lietuvių tautinės kultūros 
reikalai. Pavyzdžiui, jis stengėsi „prastumti“, 
populiarinti Čiurlionį, Vaižgantą, Putiną. Sutiksiu, 
kad turbūt daug charakterio bruožų, na ir „genų“, 
esu paveldėjęs iš tėvo.

BR:—Mėgstu kartais peržiūrėti sovietinę spau
dą, kai tokios pasitaiko gauti. Pastebėjau, kad ten 
ligšiol tartum užsispyrusiai nutylima ar ignoruoja-

(tęsinys sekančiame psl.)
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SKILTYS

ANTRAIP
(atkelta iš 13-to psl.)

ma jūsų, kaip laisvo žmogaus, veikla Vakaruose— 
net patsai užsienin išvykimo faktas... Ar tokiu 
ignoravimu jie tikisi apsaugoti lietuvių kultūrinį 
elitų ir šiaipjau padorius tarybinius piliečius nuo 
apsikrėtimo jūsų pavyzdžiu?

TV:—Tarybinė spauda, aplamai imant, vi
suomet ignoravo naujuosius emigrantus, nors kai 
kada juos (pavyzdžiui, Joną Jurašą) gana begėdiš
kai ir bejėgiškai išplūsta. Be abejo, ji bando 
apsaugoti kitus nuo apsikrėtimo mūsų pavyzdžiu. 
Spėju, apie mane ji gana ilgai, gal ir visada tylės, 
nes mano pavardė dabar yra, palyginti, plačiai 
žinoma ir tarybų valdžiai nepatogi.

BR:—Bet kai kurie vis dar sako, kad jūsų ir 
mūsų užmojai—tai tik tuščios pastangos ,,kakta 
pramušti sieną“. Kakta susprogsta, o mūro siena 
lieka stovėti... Ką manytum, Tomai: argi visada 
taip turės būti?

TV:—Jei neklystu, rodos, didysis norvegų 
dramaturgas Ibsenas yra rašęs: „Kas nebando 
kakta pramušti sienos, tam nebus atleista nei šiame, 
nei aname pasaulyje“. Manau, norvegų dramatur
gas iš esmės yra teisus.

BR:—Kai taip sakai tu, ir dar paremia Ibsenas, 
tai ir mes kiti mėginsim patikėti. Jei būtinai reikia, 
tai turi būt ir galima!

Bronys Raila

SIZIFAI
Kalbos kampeliai mūsų laikraščiuose labai 

primena graikų pasakose minimą Sizifą, kurs buvęs 
dievų nubaustas amžinai dirbti bergždžią darbą: risti 
didelį akmenį į kalną, kurio viršūnėn beveik įrištas 
tasai akmuo būtinai užkliūva ir vėl nurieda pakal
nėn.

Ir mūsų kalbininkai—rodo rodo, šluoja šluoja 
mūsų spaudos, radijo ir viešųjų prakalbų kalbines 
šiukšles, o kaip buvom, taip ir liekam prisišiukšlinę. 
Krito nelygioj kovoj jau keturi toki mūsų pastarųjų 
laikų išeivijos Sizifai—Skardžius, Salys, Dambriū- 
nas. Kalvaitis,—ir dabar jau, regis, vien tik 
Barzdukas, Vaišnio ar Stonio retkarčiais patalkina
mas, ne už savo, o už mūsų kitų nuodėmes, vis dar 
vargsta, risdamas šalin kalbos šiukšlių maišus, 
kurie, tačiau, vis prakiūra ir šiukšlės vėl subyra 
stačiai į laikraščių skiltis ir prakalbininkų burnas.

Prieš kokius metus ar daugiau atsirado dar 
vienas kalbos rūpintojėlis,—ligšiol nei pažintas, nei 
girdėtas T. Klyga. Matyt jau pastebėjęs, kokios 
sizifiškos buvo ligšiolinių mūsų kalbos šiukšliavežių 
pastangos, savo skiltį, maždaug kas 3-4 savaites 
pateikiamą Dirvoje, pavadino Kalbos vargais. Bet 
jis kol kas dar nesikėsina nei sunkių akmenų, nei 
kalbos šiukšlėmis kupinų maišų kur nors ritinti. Iš 
viso, jis atrodo ne tiek kalbos teoretikas, kiek 
romantikas. Kone kiekvieną skiltį pradeda meilin
gais. todėl ir neapdairiai perdėtais pagyrimais 
lietuvių kalbai. Pavyzdžiui: Mūsų kalba taip tur
tinga. taip patogi smulkiausiems sąvokų atspalviam 
išreikšti, kad tikrai sunku kitom kalbom prie 
mūsiškės prilygti. Arba vėl, kitu atveju: Mūsų kalba 
nuo senovės grakšti, skambi, patogi vartoti. Ir gana 
turtinga bet kokiom sąvokom ir vaizdam, net 
smulkiom plonybėm reikšti. Matyt, nėra bandęs 
versti į tą mūsų tokią turtingą kalbą jokio kita kalba 
ne primityviai, o žodingai ir stilingai parašyto 
teksto. Pabandytų—pamatytų, kad. kaip daugeliui
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mūsų kalbos plonybių stinga gerų atitikmenų kitose 
kalbose, taip nepalyginti dar didesniam kiekiui kitų 
kalbų plonybių ar storybių nėra tikslių atitikmenų 
mūsų kalboje. Kultūrai bei civilizacijai vystantis, 
sukuriama daug naujų dalykų ir prireikia daug 
naujų pavadinimų. Todėl, kaip kitoms, taip ar net 
dar labiau ir mūsų kalbai prireikia skolinių ir 
naujadarų. Romantiškos deklamacijos apie mūsų— 
ar bet kurios kitos—kalbos neva jau senovėje 
pasiektą tobulybę yra svaiginimasis iliuzijomis.

Romantiškai grožėdamasis lietuvių kalba, T. 
Klyga savo Kalbos varguose lyg ir nepastebi 
didesniųjų tos mūsų kalbos bėdų. Kol kas jisai tik 
nupūtinėja dulkeles nuo vienos kitos kalbinės 
plonybės, arba pabando užlyginti kokį šiurkštumėlį. 
Pavyzdžiui, skatina justi skirtumą tarp žodžių dailus 
ir gražus, drauge ir kartu, manyti ir ketinti... 
Pasamprotauja apie pono ir ponios vartojimą, 
stengiasi išvaryti iš mūsų vartosenos per lenkus mus 
pasiekusią prancūzišką bliuzę, bet—keista!—labai 
įtikinančiai gina lenkišką tarką (bulvėms tarkuoti), 
atmesdamas žodynų (neprivalomai) teikiamą trin
tuvę ir nė neužsimindamas apie aukštaičiuose šiek 
tiek sulietuvintą to lenkiško žodžio pavidalą—torką. 
Be to, dar skatina nepamiršti mergvakario ir pataria 
apartmenthauzą vadinti butnamiu (Kodėl ne 
daugiabučiu?).

Nedaug ir nedidelių kalbos vargelių prilesinėja 
tas rūpintojėlis, tur būt, pasiklausydamas tik šeimos 
ar kaimynų pokalbių, daugiausia apie namų 
apyvokos reikalus. O didieji mūsų kalbos vargai gi 
šakoja ir lapoja daug viešesnėse vietose,— 
laikraščiuose ir tribūnose. Ir ne tiek žodyno, kiek 
sintaksės, stiliaus, tikslaus sąvokojimo nepaisantieji 
ar neišmanantieji straipsnių rašytojai ir prakalbų 
sakytojai begėdiškiausiai kompromituoja tą mūsų, 
tegu gal ir ne pačią tobuliausią, betgi gana gerą 
kalbą. Tos kompromitacijos, daugiau ar mažiau, 
berods gali sutikti kone kiekviename mūsų laikraš
tyje. bet Kalbos vargų kampelio vedėjui nėra reikalo 
jos pavyzdžių toli ieškoti: lietuvių kalbos kompromi- 
tuotojais likimas itin gausiai yra aprūpinęs kaip tik 
tą skiltį priglaudusįjį lietuvių tautinės minties 
laikraštį, vardu Dirva. Cit, paklausykit:

Rečitalio programa yra ta terena, kurioje tenka 
vokalo rečitalistui atskleisti savo dainavimo meną ir 
balso turini. Vykęs repertuaras, sutapdamas su balso 
struktūra, su solisto muzikine kultūra ir veikalo 
atlikimo technika rečitalio sėkmei. (1977, Nr. 48, psl. 
9).

Kada tokia mina sprogsta, sprogimas ne tik 
sunaikina auką, bet mediniai pašinai sminga į kūną. 
Jų negalima kūne surasti, nes ex-ray spinduliai tokių 
neatranda. (1977-46-11).

Organizacinio solidarumo stoka... ypač atstū
miu jaunąją kartą, kuri gerai žinodama, jog mūsų 
likimas priklauso nuo laisvojo pasaulio, nuo Vakarų 
likimo, kurie vis dar komunizmo atveju rodo daug 
naivumo, savo įtaka jaunieji turi daugiau progų 
atverti akis Vakaru pasaulio visuomenei. (1977-32- 
2).

Musų spauda tuos uždavinius patenkinamai 
atlieka, nors būdama įvairių ideologijų bei organiza
cijų rankose, kas taipgi yra teigiamas reiškinys, nes 
parodo jos demokratinį veidą, nuomonių reiškimo 
skirtingumus, bet žinoma, kartais parodo ir vieno ar 
kito laikraščio tolerancijos stoką. (1977-14-3).

(J.T. gen. asamblėja 1977 m. pask. sesiją 
užbaigė gr. 21 d.). Šiais metais iki birželio mėn. 
pabaigos paskirti komitetai vykdys tos asamblėjos 
nutarimus. (1978-3-1). Kaip gi iš tikrųjų! ar iki 
birželio pabaigos turi būti paskirti komitetai, kurie 
tik tada pradės vykdyti nutarimus, ar komitetai jau 
yra paskirti ir iki birželio galo turi nutarimų 
vykdymą baigti?

Bet šiuo metu didžiausią rūpestį turi... UNDP, 
kuri teikia technišką paramą neturtingiems kraš
tams, būtent, kaip sunaudoti komunistinių kraštų 
gaunamas pinigines aukas, kurių suma pereitais 
metais viršijo 50 milijonus, skaitant komunistinių 
kraštų valiuta. Problema yra dvejopa: tarptautine 

prasme su tais pinigais neįmanoma operuoti. (1978- 
3-2).

Dabar A. Goldbergas grįžta atgal į Belgradą, 
kur bus pasirašoma visų tautų bendras susitarimas 
įvairiais klausimais, kuriais yra vieningos nuomo
nės. (1978-3-11).

Jis (t.y., Jonas Budrys), būdamas įsitikinęs, jog 
tiek visos Lietuvos, tiek taip vadinamos Mažosios— 
Klaipėdos krašto gyventojų pastangos bei ryžtas 
atgauti sau priklausantį kraštą stiprėjo ir augo ir, 
vyriausybės pavedimu pradėjo ruoštis laukdamas, 
kol ateis lemiantis momentas sukilti ir patiems 

krauju atgauti dalį Mažosios Lietuvos. (1978-3-3).
Tai argi ne sizifiškas darbas—krapštinėti iš 

kalbos kur nekur užtiktą be reikalo įsileistą svetimą 
žodį ar nenusisekusį naujadarą, kai ant beveik pačių 
aukštųjų mūsų spaudos laktų sutūpę laikraščių 
bendradarbiai-ės paraduoja tokiais vargiai teišši- 
fruojamais ar visiškai prasmę kažkur pakeliui 
praradusiais žodžių kratiniais! Kai redaktoriams 
toki dalykai nebeužkliūva! Kai redakcijose niekas 
nepasistengia ar gal net ir nebemoka jų deramai 
aptvarkyti! Ir kai didžiuma skaitytojų tokiais 
kratiniais apsikenčia, lyg manydami, kad gal dabar 
taip rašyti reikia ir gal net gražu...

Žodyninės ar etimologinės ydos mūsų viešojoj 
kalboj, kad ir dažnokos, dar ne pati didžioji bėda. 
Didysis vargas tas, kad netvarkingi, nenuoseklūs, 
nutrūkę-nulūžę sakiniai ir sutrikusios prasmės 
tirados nebekliudomai naudojasi visomis pilietinė
mis teisėmis... Nesiryžta prieš tokias kalbos „paži
bas“ išsitarti ir Kalbos vargų aiškintojas. Savo rūstų 
žvilgsnį nuo savojo kiemo kreipia tolyn, tenai. 
Lietuvon, kur, esą, „dabar mūsų kalba beatodairiš
kai teršiama griozdiškais bolševikiniais priesko
niais“, kaip visasąjunginis, bendrasąjunginis, 
prisitaikėliškumas, prisiskaitėliškumas, smulkia- 
savininkiškumas, ikikapitalistinis, agitpunktas, 
pravaikštininkas... Sako, „maskvinė prievarta 
prigrūdo“, į lietuvių kalbą tokių gramozdiškų 
naujadarų, ir jie dabar „užsiaubia mūsų kalbos 
darnumo grožį“, tad—„kada nors bus daug vargo 
mums ta svetimą jaukala išvalyti laukan“. (1978-3- 
6).

Na, atleiskite, bet mums to vargo tai tikrai 
neteks vargti. Su politine sistema susijusioj! termino
logija ir idiomatika tenai apyvartoje bus, ir niekas 
mūsų su šluotomis į tenai neįsileis tol, kol ta sistema 
laikysis. Kai ji kažkada, tikėkimės, subyrės, tai mū
sų gal jau nė nebus. O jei katras dar ir tebebūtumėm 
tai vistiek ir be mūsų Lietuvoj bus pakankamai 
sugebančių apsivalyti nuo visų nebereikalingomis 
šiukšlėmis tampančių tos sistemos nuobirų.

Antra vertus, daugumas pirma paminėtųjų „to 
svetimo jaukalo“ pavyzdžių, kaip ir daugumas jų 
giminaičių, kurių žodyne gali rasti dar kokį puskap.; 
ar daugiau, nėra nei rusiški, nei politiški, o kai 
kurie—netgi ne naujadarai. Visi jie sudaryti iš 
lietuviškų žodžių, priešdėlių ir galūnių, prisitaikant 
lietuvių kalbos gramatikos ir žodžių darybos dėsnių. 
Tik tie su priestatu visa ar bendra atsiduoda rusišku 
kvapu. Žinoma, kai žodis sukrautas iš septynių ar 
daugiau skiemenų, tai, nors ir lietuviškiausias, 
vistiek griozdas. Bet nenusiminkim: nors DLK 
žodynan ir tokių yra įtraukta, (regis pirmajame 
pokario dešimtmetyje jie ypač buvo įėję madon) 
dabar praktikoje jų—ir be mūsų įsikišimo!—vis 
rečiau bepasitaiko.

Iš tikrųjų tai laikraščių kalbos švara Lietuvoje 
dabar uoliau prižiūrima ir sėkmingiau išsaugoma 
net negu nepriklausomybės laikais. Tik mūsų 
čionykščiuose laikraščiuose kalbos šiukšlių daugėja 
metai iš metų, o kai kur net diena iš dienos 
Rinkyklos riktas ar koks nusižengimas lietuvių 
kalbos rašybos, etimologijos arba sintaksės 
taisyklėms—tenai spaudoj dabar retų rečiausia 
retenybė. Ko tenai daug daugiau, tai svetimų žodžių, 
bet ir tai ne rusiškų, kaip čia daugelis aimanuoja, o 
tarptautinių, vakarietiškų, išmoktų, žinoma, iš 
dabartinės rusiškos spaudos, kuri kaip tik dabar
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tenai irgi yra itin tirštai tų žodžių prisikaišiojusi. Iš 
rusiškos spaudos yra perimtas ir dabartinis stilius.— 
išpūstai oficialus arba patetiškai ideologiškas, o 
dažnai dar ir su didelėmis pretenzijomis skambėti 
moksliškai. Y pač tokiu stilium pasižymi specialistų 
raštai. Štai kaip dabar rašo tautietis ekonomistas 
{Liaudies ūkyje, 1977 /S, 241 psl.):

Vyriausios materialinio techninio tiekimo val
dybos specializuotos valdybos buvo sujungtos su spe
cializuotomis tiekimo bazėmis, esančiomis Vilniu
je, ir pervestos į ūkiskaitą. Dėl to atsirado vientipės 
specializuotos pagal daiktini požymi ūkiskaitinės 
tiekimo ir realizavimo valdybos... Be to, analizuoda
mi specializuotų ūkiskaitinių valdybų veiklos patirti, 
pastebime, kad skirtingų produkcijos rūšių tiekimo 
valdymo analogiškų struktūrų [vedimas duoda 
nevienodus rezultatus.

O štai gabaliukas iš filosofų draugijos estetikos 
sekcijos diskusijų apie pažintinę meno funkciją 

; atpasakojimo (Lit. ir menas. 1977/53, 10 psl.):
/L Katalynas analizavo meno specifikos ir 

meno kūrinio suvokimo problemų logini ryši. Jis 
akcentavo, kad gnoseologinėms meno teorijoms 
būdingas pažintinės meno funkcijos atriravimas ar 

j absoliutinimas suponuoja ir pažintinių kriterijų 
radikalų taikymų meno kūrinio suvokimo tobulu
mui.

Na, ką gi! Viskas šimtu nuošimčiu taisyklinga, 
kiekviena mintis pasakyta labai tiksliai. Tik prasme 
apčiuopti tai. kažin ar lengviau, kaip čionykščiuose 
apdraudos polisuose smulkiosiomis raidytėmis 
surašytųjų nuostatų... Žinoma, ne visa viešoji kalba 
Lietuvoj šitokia, bet laikraščiuose tokių bei panašių 
dėmių gana apstu. Tik, tur būt, tos perdaug 

moksliškos tirados vistiek mūsų kalbai sarmatos 
daro mažiau, negu tos pirma minėtos mūsiškės 
nemokšiškosios...

Daug daugiau ir blogesnių kalbos šiukšlių 
dabar Lietuvoj, matyt, prikreikia Įmonių ir Įstaigų 
viršininkai su savo raštininkais tarnybiniuose 
raštuose. Jas gana dažnai registruoja Šluota, lyg 
tikėdamasi šiukšlintojus sugėdinti ir bent tuo būdu 
šiukšles iššluoti. Bet ir tos pastangos sizifiškai 
bergždžios, kaip ir mūsų čionykščių kalbos vargų 
apverkinėtojų.

V. Rastenis.

IŠEIVIJAI TRŪKSTA...
(atkelta iš 16-to psl.)
suteikti. Deja, mūsiškiai, galima sakyti, šitokios 
pagalbos bijo tartum velnias kryžiaus. Jie skaito 
Įžeidimu, jeigu psichologinė pagalba yra pasiūloma. 
Žinoma, tas pats galioja ir psichiatrijai, nes žmogus 
galvoja, kad jisai turi psichinę ligą tik tada, kada 
vaikšto pas psichiatrą gydytis, o jeigu jis ten 
nevaikšto, tai jis normaliausias žmogus!.. „Ar aš 
durnas, kad eičiau pas psichiatrą?!“—sako lietu
vis...

— Esate gan aktyvus lietuvių kultūriniame 
gyvenime, nors pats gyvenate gana atokiai nuo 
didesnių lietuvių išeivijos centrų. Kaip tasai mūsų 
kultūrinis gyvenimas Jums atrodo, žiūrint iš 
didesnės perspektyvos?

Mūsų naujoji emigracija turi daug išsilavi

nusių žmonių ir dėl to darome daug stipresni Įnašą Į 
JAV kultūrą, negu bet kada anksčiau. Pačių 
lietuvių kultūrinis gyvenimas, mano supratimu, yra 
pasiekęs zenitą. Kada istorijoj buvo girdėta, kad 
emigrantai gali turėti savo operą, rengti mokslinin
kų suvažiavimus, dainų ir šokių šventes, turėti 
nuolatines televizijos programas, kurios yra ne 
kartą geresnės už Vilniuje profesionalų paruošia
mas?... Turim labai stiprias mokslo, dailės, literatū
ros ir kitų sričių pajėgas... Gaila, kad daugelio šių 
sričių darbuotojai jau yra pasiekę savo pajėgumo 
viršūnes, o vis dar nesimato tų. kurie turėtų juos 
pakeisti. Todėl mums tiesiog būtinas kultūrinis 
bendradarbiavimas su savo kraštu. Šio bendradar
biavimo pasėkoj mes galėtumėm ne tik iš krašto 
gauti, bet ir jam duoti...

Nėra abejonės, kad kultūrinis gyvenimas 
dabartinėje Lietuvoje yra stipriai veikiamas ar 
paveiktas politinės sistemos, tačiau ir šios sistemos 
ribose, mano nuomone, lietuviškumas nėra praras
tas. Ir nepalankiausiose sąlygose ten vis atsiranda 
menininkų, dramaturgų, muzikų, rašytojų, kurie 
sugeba išvystyti savo kūrybines asmenybes...

— Ko tąja prasme mūsų išeivijoje labiausiai 
pasigendate?

— Mūsų išeivijai trūksta subrendimo ir savimi 
pasitikėjimo jausmo, be kurio kultūrinį bendradar
biavimą su kraštu yra sunku vystyti. Tol, kol mes 
bijome, kad kiekvienas sąlytis su gimtuoju kraštu 
mus pačius politiniai ar ideologiniai sunaikins, tol 
pasikeisti nuomonėmis, kaip tai daro subrendę 
žmonės, mes niekada nesugebėsim...

Nelengvos mano pareigos. Viską 
reikia saugoti — nevien tautinę 
drausmę. O ilgapirščių šiais laikais 
niekur netrūksta, net ir laikraščių 
redakcijose. Vis prie svetimo linkę.

Kad ir, sakykim, Naujienos. Kol 
Pijus Grigaitis jose šeimininkavo, 
laikraštis buvo kaip ir visi. Bet dabar

Drausmės sargyboje

APIE SPAUDOS VAGYSTES

ILGAPIRŠČIAI IR REORGANIZUOTA
MORALĖ

Martynas Gudelis pradėjo tvarkytis 
r savaip. Pinigus tik glemžia i kišenę 

abiem rankom: mašinų fondas, naujų 
prenumeratorių vajus, banketai, pikni
kai, aukos. Juk vien tiktai reorgai savo 

j „oficiozui“ ne vieną tūkstantėli sume- 
j ta... Turėtų, rodos, užtekti, nes išlaidų 

nedaug: spaustuvėje dar vis tos pačios 
( senos mašinos tebegirgžda, bendradar

biai beveik visi išbėgiojo, redaktoriai ir 
darbininkai irgi dėl pinigų skundžiasi.

/ Net ir bičiulio Voldemaro šalininkų 
paskolintas redaktorius nebeiškentėjo.

O dienraštis, pasirodo, gali issi- 
1 versti be bendradarbių ir redaktorių. 
. Kam jie reikalingi, jei straipsnius 
! galima persispausdinti iš kitų, rečiau 
• išeinančių laikraščių: vieną iš Dirvos, 
i kitą iš Keleivio, iš Kario, iš M.G. 

/ T ai p,—iš M. G!_ Nie kas j uk_ nepaga L 
' vos, kad karįngiąusįųjų jeorgt^jdien- 

raštis persispausdinėtų straipsnius iš

Vilniuje bolševikų leidžiamo Mokslo ir 
gyvenimo.

Ir iš senų knygų daug ką galima 
persispausdinti. Kitaip sulojus,—iš 
senienų reorganizuoti Į naujienas. O 
naujesnės knygos—tikros skanių kaulų 
(mano supratimu—Buldogas) kasyklos 
Naujienų persispausdinėtojams. Iš 
Skatikų tai tik pačias riebiausias vietas 
atrinko! Persispausdino, apsilaižė, 
užsigardžiavo ir... atskaitė moralės 
pamokslą vienuoliams marijonams.

Iš Akiračių tai nieko 
nepersispausdinėja,—aiškiai manęs
bijo. Nepavydėčiau. jei kartais ir iš 
Akiračių ką nors persispausdintų. Jei 
tik ačiū pasakytų. Sako, jog net 
deglosios sukriuksi, svetimo ėdalo 
priėdę.

SuknuKsi ir Naujienų redaktorius. 
Tik labai savotiškai. Štai, persispaus
dino iš Keleivio A. Štromo Bostone 

skaitytos paskaitos atpasakojimą. Visą 
iš Keleivio „atmušė“—tik klaidu tai 
savo pridėjo. O vieton ačiū—išpyškino 
Martynas vedamąjį (1978.11.20).

Reikėjo Štromo paskaitą ne 
atpasakoti, o išspausdinti ištisai,— 
pamokslauja jis Keleivio redakto
riams.

Tą pačią paskaitą A. Štromas 
skaitė ir Čikagoje, beveik Naujienų 
panosėje. Galėjo tad naujieniečiai 
patys pasirūpinti jos tekstą. Bet,— 
lengviau iš Keleivio svetimą darbą 
pasivogti, o paskui pamokslauti, kad 
ne taip Keleivis medžiagą paruošė, 
kaip kad Naujienų ilgapirščiai svetimų 
straipsnių persispausdinėtojai pagei
dautų.

Tai matote, kas pasidaro, kai 
laikraščius ima redaguoti reorganizuo- 
tos moralės spaudoTTagišiai. Ir kaipgi 
tatai man, tam pačiam tikriausiam 
tautinės drausmės sargui neloti tokių 
žmogiškųjų piktadarysčių akivaiz
doje?! Jei tik galėčiau iššokti iš šio 
puslapio, tai dėl savosios prigimties 
tikrai suleisčiau dantis tiems ilgapirč- 
čiams redaktoriams...

—
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PASIKALBĖJIMAS SV VYTAUTU BIELIAUSKU

IŠEIVIJAI TRŪKSTA PASITIKĖJIMO
SAVIMI

Vytautas J. Bieliauskas filosofijos daktaro 
laipsnį įsigijo Vokietijoje, Tuebingeno universitete 
1943 metais, būdamas dvidešimt trijų metų 
amžiaus. 1944 m. jis įsteigė kultūros žurnalą Aidai, 
vieną reikšmingiausių išeivijos periodinių leidimų, 
porą metų būdamas jo leidėju ir vyr. redaktoriumi. 
Tuoj po karo kelis metus dėstė psichologiją 
Muencheno universitete. 1949 metais atvykęs / 
JA V, profesoriavo King's (Wilkes-Barre) ir William 
and Mary (Richmond) kolegijose. Nuo 1958 metų 
jis profesoriauja ir vadovauja psichologijos katedrai 
Xavier universitete (Cincinnati) ir daug rašo 
profesiniuose šio krašto žurnaluose.

— Mielas profesoriau, iš asmeninės patirties 
žinau, jog ir išsilavinę žmonės šiandien tikrai 
nežino, ar psichologija yra filosofijos šaka ar 
medicinos sritis. Kur baigiasi psichologija ir 
prasideda, sakykim, psichiatrija?

— Psichologija nėra nei filosofija, nei psichia
trija. Čia, Amerikoje, psichologai baigia kolegijas, 
kur įgija platų humanitarinį išsilavinimų, bet tai 
tėra pasiruošimas tolimesniam žingsniui. Besispe- 
cializuodami. pobaigminėse (graduate) studijose, 
psichologai gauna pasiruošimą, skirtingą nuo 
psichiatrų (medicinos). Kalbant apie psichologijos 
šakas, užtektų paminėti, kąd Amerikos psichologų 
draugija šiuo metu turi net 27 padalinius. Kai kurie 
jų su medicina neturi visiškai nieko bendra, pvz., 
industrinė psichologija, meno psichologija, inžineri
jos psichologija ir 1.1. Bene arčiausiai medicinos yra 
medicininė ar klinikinė psichologija. Jos siejasi 
psichodiagnozės bei psichoterapijos srityse. Skirtu
mas tame, kad psichiatras pirmoj eilėj yra gydyto
jas, kuris žiūri į žmogų iš ligos taško, kurio tikslas 
yra gydyti žmogų, naudojant įvairias fiziologines 
priemones, vaistus ar psichoterapiją, kai tuo tarpu 
klinikinis psichologas žiūri į žmogų iš normalaus 
elgesio taško, t.y., mėgina nustatyti, kiek žmogus 
yra nukrypęs nuo normalybės, ir tą nukrypimą 
daugumoje laiko ne liga, bet tam tikru elgesio 
trūkumu, kurio papildymas gali būti vykdomas 
įvairiais psichoterapijos metodais. Klinikinė psi
choterapija niekuomet nevartoja vaistų, nei fiziolo
ginių priemonių. Psichologas mėgina pakeisti 
žmogaus elgseną ar jo asmenybę žodžių pagalba. 
Mano nuomone, šios abi sritys ar disciplinos 
daugiausia gali nuveikti bendradarbiaudamos ir 
viena kitą papildydamos, nes yra galima (ir 
reikalinga?) į žmogų žiūrėti ir iš ligos, ir iš 
normalvbės taško. J

— Žinau, kad esate didžiai aktyvus savosios 
disciplinos judėjimuose. Kokius šios mokslo srities 
atsiekimus laikytumėte svarbiausiais per paskuti
niuosius dešimtmečius?

— Šiuo metu esu vieno Amerikos psichologi
jos draugijos padalinio pirmininkas. Tai padalinys, 
kuris apjungia psichologus, besidominčius religi
niais klausimais, ir yra dalinai mano paties įkurtas. 
Anksčiau turėjom Amerikos katalikų psichologų 
draugiją (jos pirmininku irgi teko man būti), paskui 
nutarėm darytis „ekumeniški“ ir pasivadinti pciho- 
logais, besidominčiais religiniais klausimais, ben
drauti grupėje, kurios nariais galėjo būti kiekvienas 
psichologas, nežiūrint jo religinio priklausomumo. 
Pastebėjom, kad daugumas narių buvo ir Amerikos 
psichologijos draugijos nariai. Tada atsisakėm savo 
nepriklausomumo ir prašėm draugijos priimti mus 
kaip padalinį. Prašymas buvo patenkintas ir nuo 
1976-tų metų atsirado tas ,,36-tas padalinys“... Esu 
buvęs pirmininku ir Tarptautinės mediciniškosios 
psichologijos sąjungos, kuri dabartiniu metu turi 
savo būstą Romoje.

Svarbiausiais iš vėlyviausių psichologijos atsie- 
kimų yra: išvystymas naujų metodų žmogaus 
asmenybei pagerinti, psichologijos pritaikymas 
auklėjimui ir psichologijos įvedimas beveik į visas 
medicinos šakas... Įdomu, kad šiuo metu yra 
ligoninių, kurių kiekviename skyriuje naudojamasi 
psichologų pagalba: ir širdies ligų skyriuje, ir 
ginekologijoje, ir vėžio ligų tyrimuose, ir neurologi
joje, ir kitur... Yra statistikos, kuri rodo, kad, jeigu 
psichologas patarnauja prieš ir po operacijos, 
pacientas pasveiksta greičiau ir jo buvimo ligoni
nėje laikas sutrumpėja net trisdešimčia procentų.

— Šiame krašte spausdinami bent keli gana 
populiarūs žurnalai, kaip Psychology Todav, skaito
mi šimtų tūkstančių prenumeratorių ir bandantys 
psichologiją glaudžiausiai sieti su įvairiausiomis 
meno ar mokslo, o taipgi ir kasdieninio žmogaus 
gyvenimo apraiškomis. Kaip vertinate šios rūšies 
populiariosios periodikos pastangas ir jos reikšmę?

— Bendrai paėmus, psichologija J.A. Valsty
bėse yra labai populiarus dalykas, ir dėl to daug kas 
ja domisi. Domisi ir biznieriai, ypač knygų ir 
žurnalų leidyklos. Tokie žurnalai, kaip Psychology 
Today ar Human Behavior leidžiami tikslu paten
kinti visuomenės smalsumą ir supažindinti ją su 
įvairiomis naujenybėmis psichologijos srityje. Esmė
je tai nėra blogai, tačiau šie žurnalai, norėdami 
patraukti skaitytojus ieško sensacijų ir pateikia 
pusiau apdirbtus faktus kaip tikrą tiesą. Aš pats tų 
žurnalų nevertinu ir patariu skaitytojams jais 
naudotis labai kritiškai... Beje! Psychology Today 
prieš metus prašė mane parašyti straipsnį... Atsisa
kiau, nes nebuvau tikras, ką jie spausdins. Mat aš 
žinau, kad jų redaktoriai labai laisvai daro 
visokiausius pakeitimus... Žmonėms, kurie norėtų 
geriau susipažinti su modernios psichologijos raida, 
patarčiau skaityti American Psychologist, arba 
A PA Monitor. Šie abu leidiniai, nors ir taikomi 
psichologams, viską stengiasi perduoti taip aiškiai, 
kad ir ne specialistas galėtų juos suprasti.

— Keletą kartų lankėtės Lietuvoje ir, manau, 
turėjote progos sueiti į sąlytį su savosios srities 
specialistais. Koks yra šios disciplinos stovis 
Sovietų Sąjungoje bendrai ir Lietuvoje specifiniai?

— Sovietų Sąjungoje psichologija yra gana 
naujas dalykas. Tik maždaug prieš dešimtį metų 
psicholigija pasidarė atskira sritimi tarybinėj 
Mokslų Akademijoje. Prieš tai ši disciplina buvo 
sujungta su pedagogika. Ir universitetuose psicho
logija pradėjo įgauti daugiau reikšmės. Maskvos ir 
Leningrado universitetai pasidarė svarbiausiais 
Sovietų Sąjungos psichologijos centrais. Maskvos 
universitete psichologija įgavo daugiau mokslinių 
tyrinėjimų kryptį. Ten labai mažai tesidomima 
praktišku jos pritaikymu. Tuo tarpu, Leningrado 
universitetas Bekhterevo instituto įtakoje stipriai 
puoselėja pritaikomąją psichologiją. Iš šių dviejų 
centrų abi kryptys buvo perkeltos ir į įvairias 
respublikas. Taigi ir Lietuvoje, Vilniaus universi
tete, pasireiškia dvi įtakos: Maskvos ir Leningra
do... Bendrai imant, Lietuvoje šiandien psichologija 
ir psichiatrija yra glaudžiai siejamos šakos. O 
kadangi psichiatrija daugiau domisi praktiškumu, 
tai, man rodos, Leningradas turi daugiau įtakos 
negu Maskva... Psichologija Vilniaus universitete 
yra labai naujas dalykas. Ji ir dabar dar tebėra 
žurnalistikos katedros padalinys. Šiuo metu psicho
logijos skyriui vadovauja prof. Lapė, kuris šias 
pareigas perėmė iš prof. A. Gučo. Juodu abu 
priklauso prie „suaugusių“, nes visi kiti yra labai 
jauni. Jaunesnieji yra išmokyti arba Maskvos, arba 
Leningrado įtakoje ir su Vakarų psichologija

susipažįsta tik per juos labai ribotu mastu pasie
kiančią literatūrą. Tačiau visi jie labai apsiskaitę, 
uolūs, daugumoje beruošią doktoratus Leningrade 
ar Maskvoje, nes Vilnius šiuo metu doktoratų 
negali suteikti.

Paskutinį kartą Vilniuje buvau 1976-jų vasarą, 
kaip susitarta National Institute of Health moksli
ninkais pasikeitimo programoje. Vilniaus universi
tete skaičiau paskaitas ir turėjau progos susipažinti 
su visa eile psichologų ir psichiatrų. Bene įdomiau
sias dalykas Lietuvoje yra šeimos terapijos klinika, 
atidaryta berods 1975 m. Vilniuje, kaip pirmoji 
tokia įstaiga visoje Sovietų Sąjungoje...

— Ko, Jūsų manymu, Lietuvoje labiausiai 
trūksta?

— Labiausiai trūksta galimybių ir sąlygų 
paruošti klinikiniams psichologams. Ten nėra 
prityrusių psichologų, kurie galėtų jaunesniuosius 
mokyti. Tokių mokytojų Vakaruose neieškoma, nes 
nėra būdų juos atsikviesti... Bene blogiausia, kad 
galimybės vietiniams vykti į užsienį pasitobulinti 
yra labai ribotos, nes mokslininkų pasikeitime 
pirmenybę turi Maskvos ir Leningrado profeso
riai...

Būdamas Lietuvoje, turėjau galimybių pasi
keisti nuomonėmis su daugeliu psichologų ir 
psichiatrų. Jie susipažino su „namo, medžio ir 
žmogaus“ testu, kuris priklauso mano specialybei. 
Ta proga ten surinkom šio testo pavyzdį tarp 
lietuvių studentų, kurį parsivežęs įvertinau ir dabar 
baigiu suvesti tų duomenų statistiškus palyginimus 
su mūsų studentų testais. Randame skirtumų ir 
panašumų. Netrukus tai bus paskelbta mokslinėje 
spaudoje. Toks mokslinis bendradarbiavimas man 
buvo vienas iš gražiausių pergyvenimų.

— Ar psichologiją būtų galima pritaikinti 
mūsų specifinėms lietuviškos išeivijos problemoms 
geriau pažinti, suprasti ir išspręsti?

— Man rodos, kad visa mūsų išeivija savo 
esmėje yra psichologinė problema. Ir tai didžiulė 
psichologinė problema! Nė vienas išeivis, kuris yra 
praradęs savo šaknis ir nesugebėjęs rasti naujų 
šaknų šiame krašte, negali likti be asmeninių 
psichologinių problemų. Žymus britų psichologas 
Erik Erikson‘as išeiviją lygina su asmenišku 
prakeikimu, tragedija, kurios nė viena asmenybė 
negali pernešti neišgyvenusi pažeidimo. Mūsų 
išeiviams reikia psichologinės pagalbos daugelyje 
atvejų, ir mes čia JAV-se turime didelį skaičių 
lietuvių psichologų, kurie tokią pagalbą galėtų

(tęsinys 15-me psl.)
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