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REPORTAŽAS IŠ VOKIETIJOS — IV

KALTĖ IR ATSAKOMYBĖ
(Prieš 50 metų Hitleris tapo Vokietijos kancleriu)

Pradėsiu teiginiu: Vakarų Vokietija dabar yra 
demokratiškas, teise besivadovaujantis kraštas. Šis 
teiginys, be abejo, nedaug ką nustebins. Tačiau 
jame glūdi dar kitas: Vakarų vokiečiai dabar yra 
demokratiška tauta.

O tai visiems, kas matė prieškarinę ar karo 
meto Vokietiją kad ir vaiko akimis, yra labai 
stebėtina. Tiek stebėtina, kad daug kas tuo dar vis 
netiki. Tai prieštarauja įsigalėjusiems stereotipams, 
istorinei patirčiai, Holivude sukamiems filmams ir 
mūsų, lietuvių kolektyvinei sąmonei.

Kiek kartų esame girdėję, o gal ir patys 
kartoję—

vokiečiai mėgsta tvirtą ranką!,
vokiečiai pripratę prie drausmės ir autoriteto!, 
vokiečiai klauso įsakymo! (pastebėkim—

įsakymo, o ne įstatymo),
Ordnung muss sein! (turi būti tvarka),
Befehl ist Befehl! (Įsakymas lieka įsakymu), 
Heil Hitler!
Mitai negimsta tuštumoje. Visais laikais buvo 

išimčių, tačiau ne išimtys sukuria stereotipus. Kas 
vokiečius matė anais laikais, tam nereikia aiškinti, 
kad 1945 metais vokiečiai tikrai nebuvo demokra
tiška tauta. O tačiau 1983-iais jie tokie yra.

Pasikeitimas įvyko jau prieš kurį laiką. Vakarų 
vokietį dabar supa demokratinės visuomenės 
būdingumai—nuo svarbiųjų iki smulkiųjų ir ne itin 
pageidautinų imtinai. Teise pagrįsta asmeninė 
laisvė, nevaržoma spauda, nuomonių skirtumai, 
materialinių ir dvasinių patarnavimų pasiūlos 
platumas. Gatvėse mirga rinkiminiai plakatai,

______ turinyje
GAMTOS APSAUGA - AMERIKOJE 
IR LIETUVOJE

Pokalbis su Valdu Adamkum.

SMULKIOJI BELETRISTIKA IŠEIVIJOJE
Tęsiame pernykštės knygų leidybos išeivijoje 
apžvalgą, šį kartą stabtelėdami ties pasakojimu, 
novele, apsakymu.

ŽVILGSNIS Į LIETUVĄ

Pirkėjas, pardavėjas, parduotuvė. Kodėl prekiavi
mo laikas tampa „visasąjungine“ problema? 
Ateities miestai-milžinai. Ginčas dėl Klaipėdos 
kapinių.

SU KOVOJANČIA TAUTA . . .

Kai skambūs žodžiai prieštarauja gyvenimo realy
bei.

IŠEIVIJOS SPAUDOS APŽVALGA 

universitetuose dešimtys studentų organizacijų 
dalina atsišaukimus. Yra ir demonstracijos, ir 
išmargintos bendrabučių bei požeminių praėjimų 
sienos. Visa tai atrodo kasdieniška, įprasta. Kartais 
net nuobodoka. Vokiečiai dabar jau ne tokie 
drausmingi, ne tokie tvarkingi ir tikrai ne taip 
karingi, kaip kadaise. Sakyčiau, kad dabar jie 
mažiau karingi už amerikiečius. Uniformos čia 
mažiau gerbiamos, ir patriotinių bei valdžios 
simbolių matytis mažiau negu Amerikoje. Per 
penkis čia praleistus mėnesius neatsimenu kad 
būčiau matęs iškeltą Vokietijos vėliavą, ir tik vieną 
kartą girdėjau Vokietijos himną.

Jei kas netiki, kad tautos gali pasikeisti, tegul 
atvažiuoja į Vakarų Vokietiją. Manyčiau, jog tai 
vienas iš pačių svarbiausių XX a. antrosios pusės 
poslinkių. Svarbus jis ne tik vokiečių tautai, 
svarbus jis mums, Europai ir net viso pasaulio 
istorijai. Pavyzdžiui, vokiečių tautos sudemokratėji- 
mas pirmą kartą per šimtmečius panaikino 
prancūzų-vokiečių konfliktą. Gyvenu vietovėje, kur 
buvo to konflikto kovos laukas. Nuo Štauferinių 
kaizerių laikų (XII-as a.) čia vyko kovos tarp šių 
dviejų tautų. Truputį į šiaurę riogso prancūzų 
kariuomenės išsprogdinta (XVII-me a.) Heidelber
go pilis, tuo pačiu metu sudeginta (nors vėliau 
atstatyta) Speyer’io katedra. Toliau į vakarus tūno 
Maginoto linijos bunkeriai. Visur aplinkui tų kovų 
liudininkai—paminklai, griuvėsiai, vietovardžiai. 
Bet vietinių žmonių sąmonėje to konflikto nebėra. 
Nė vienas sutiktas vokietis nekalbėjo apie Elsaso 
atgavimą. Nė vienas net nepareiškė nuoskaudos, 
kad ta sritis prancūziška. Prancūzija dabar jiems 
yra turizmo, ekonominio bendradarbiavimo kraš
tas. Panašiai, kaip Kanada Amerikai. Prie sienos 
keli nuobodžiaujantys pareigūnai tik pamoja ranka, 
ir mašinų virtinės beveik nesustodamos važiuoja į 
vieną ar kitą pusę.

KAIP TO BUVO ATSIEKTA?
Pralaimėtas karas? Tačiau tai ne pirmas karas, 

kurį vokiečiai pralaimėjo. Nekalbant apie pirmąjį 
pasaulinį karą, jie pralaimėjo Napoleono, Liudviko 
XIV laikais. Karai buvo laimimi ir pralaimimi, 
tačiau įtampa ir nepakantumas liko. Tad kas 
pasikeitė šį kartą? Be abejonės, vienas iš svarbesnių
jų veiksnių buvo pačių vokiečių ataskaita dėl savo 
tautos netolerantiškumo, dėl demokratiškumo 
stokos. Ši ataskaita dar tebevyksta. Visų pirma tai 
reiškia atsiskaitymą su nacionalsocializmu. Ne tik 
su ta 12-ka metų, kuriuos tetvėrė nacionalsocializ- 
mo sukurtas Trečiasis Reichas, bet ir su įvykiais, 
privedusiais prie Hitlerio atėjimo į valdžią. Stebėjo
mės, kaip nuodugniai, kaip intensyviai ta analizė 
tebetęsiama. Imponuoja, ir kiekybinė tos analizės 
apimtis. Štai, visiškai neieškodami lektūros apie 

nacionalsocializmo šaknis, per penkis mėnesius jau 
matėme:

parodą apie vaikų auklėjimą nacistinėje Vo
kietijoje;

parodą apie Karlsrihės politiko (žydo) suėmi
mą ir nužudymą (už dviejų kvartalų yra jo vardu 
pavadinta gatvė);

kas sekmadienį 8-tą valandą rodoma serija 
„Europa po hakenkroicu“ (televizijoje netrūksta ir 
kitų filmų šia tema);

tuzinus, o gal net šimtus straipsnių visuose 
rimtesniuose žurnaluose ir laikraščiuose.

Knygų vitrinose—dešimtys pavadinimų, 
aprašančių Hitlerio laikus. Yra plakatų su kruvinu 
hakenkroicu, minėjimų nacizmo aukoms pagerbti. 
Viename kabarete net buvo dainuojami prieš nacius 
nukreipti tekstai, parašyti dar priešnacistiniame 
Berlyne.

Tačiau didžiausią įspūdį padarė teatras. Savo
tiškas jausmas sėdėti pilnoje vokiečių salėje ir 
stebėti, kaip scenoje du brutalūs S.A. naciai atneša 
senutei bulvių ir obuolių—Fuererio „dovaną“, o po 
to ją taip įbaugina, kad ji vos įstengia iššvepluoti 
„Heil Hitler!“; stebėti, kaip vyras išsižada žydės 
žmonos, kaip terorizuojamas į karingumą nelinkęs 
jaunuolis. Šie žinomi motyvai būtų šabloniški, 
sakykim, amerikiečių scenoje. Bet čia, vokiečių 
kalba vokiečių aktorių vokiečių auditorijai vaidi
nami, jie paveikia. Stebi tuo pačiu metu ir aktorius 
ir žiūrovus, ir stebina nuoširdūs ir gausūs plojimai. 
Pajunti tai tautai simpatijos ir pagarbos. Juk vienas 
iš sunkiausių veiksmų, kuriuos asmuo ar visuomenė 
gali atlikti, yra savo kaltės prisipažinimas, be kurio 
būna bergždžios betkokios tobulėjimo pastangos. 
Ne be reikalo Kristus asmeninės kaltės prisipažini
mą padarė privaloma krikščionybės apraiška. 
Kaltės samprata rišasi su atsakomybe.

Tas esminis, išlaisvinantis kaltės prisipažinimas 
yra įvykęs prieš kurį laiką. Dabar tebesitęsiantis 
nacionalsocializmo nagrinėjimas yra jau antroji, o 
gal trečioji tos analizės pakopa. Jos dėmesio centre 
nebėra nacių asmenybės, jų įvykdytos niekšybės ar 
tų niekšybių pasėkos. Apie tai jau kartota dešimt
mečius. Dabar nagrinėjama visuomenė, kurioje 
fašistinis judėjimas prigijo, brendo ir įsigalėjo. Toji 
analizė dalykiška, todėl nepaneigiami ir išoriniai 
veiksniai. Pavyzdžiui, ūkinė krizė, Versalio sutarties 
užkrauta kontribucijų našta, Vokietijos komunistų 
partijos atsisakymas bendradarbiauti ir kova prieš 
socialistus. Atsižvelgiama į išorinius pavyzdžius, 
kaip Stalino Rusiją ir Mussolinio Italiją. Visa tai 
buvo tuometinė realybė; norint suvokti to laikotar
pio dėsningumą, būtina suprasti ir išorinius 
faktorius. Tačiau visa tai pasvėrus, pagrindinė 
atsakomybė priskiriama tam, kam ji priklauso— 
pačiai vokiečių tautai.

Visų pirma, žinoma, tai tautos daliai, kuri už 
fašizmą kovojo, jį rėmė, už jį balsavo. Nes naciai 
nebuvo kokia nors nereikšminga, trečiaeilė partijė- 
lė, kuri neturėjo jokios vilties laimėti rinkimus ir

(tęsinys 16 - me psl.)
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KRONIKA

SPAUDA IŠEIVIJOJE

IŠEIVIJA SPAUDOS VEIDRODYJE

EKONOMIKA AR DEMAGOGIJA?

L. Dargis Drauge rašinėja ekonominiais 
klausimais. Jis yra diplomuotas ekonomistas, tad 
vien šis titulas turėtų jį įpareigoti objektyviai ir 
dalykiškai nagrinėti JAV gyvenimą. Deja, jo 
straipsniai su ekonomika nedaug teturi bendro, nes 
jis rašo, kaip ir daugelis vadinamų politinių 
komentatorių, kurie, gerai nesuvokdami Europos 
ir JAV politinių klausimų komplekso, visus savo 
argumentus grindžia antikomunistiniu baubu. Taip 
ir su Dargio ekonomika—visa kaltė dėl ekonomi
nių bėdų primetama demokratams, socialistams, 
įtartino plauko kairiesiems ir komunistams.

Aklai gindamas prez. Reagano ekonominę 
politiką, jis net nebando atviromis akimis pasižiū
rėti į tuos ekonominius faktorius, kurie privedė 
prie didžiausio nuo II-jo pasaulinio karo bedarbės 
ir negirdėto biudžeto deficito. O tie ekonominiai 
faktoriai yra labai aiškūs ir paprasti. Jei sumažinti 
pajamų mokesčius po 10% kasmet ir tuo pačiu 
metu padidinti karinį biudžetą 15-20%, o priedo 
dar turi 11 mil. bedarbių, kuriems reikia mokėti 
bedarbio pašalpas, tai rezultatai yra aiškūs— 
biudžeto deficitas 1984 metams, kaip dabar 
apskaičiuojama, sieks virš 200 milijardų dolerių. 
Prie tokio deficito, kuris tęsis iki 1986 metų, tikro 
ekonominio atkutimo negalima tikėtis.

Tačiau Dargis aiškina kitaip. Savo straipsnyje 
Drauge (nr. 25, 1983.2.5) jis šitaip rašo:

Vargu ar tenka abejoti, kad pagrindinė kova 
vyksta už gynybos išlaidas, kurias prezidentas 
pasiūlė sumažinti 55 bil. 5 metų laikotarpy ir už 
visišką 10% pajamų mokesčių sumažinimo nubrau
kimą. Kadangi tas sumažinimas įsigalioja 
1983.VII.1, tai tikėkimės, kad ,,greitumu“ žinomas 
Kongresas nespės to padaryti. Priešingu atveju, tai 
gerokai pakenktų ūkio atkutimui. Dėl gynybos 
išlaidų tai bus daina be galo; negi kairieji 
pasitenkins tokiu simboliniu jų mažinimu. Ką gi, 
nelabai ir stebėtina, jei ir Amerikos katalikų 
vyskupai pasidarė sovietinio karo žinovais.

Toliau dar linksmiau:

Tie sargai arba Naderio organizacija, tarp 
kitko, neskaitytini, kaip jų vardas klaidinančiai 
sako, kokiais pasišventėliais, kaip Šv. Pranciškus, 
žmonijos gerovei, o tuo, kuo jie yra—politinė labai 
raudona socialistinė grupė, griežtai nusistačiusi 
prieš kapitalizmą ir minkštai—prieš komunizmą. 
Gamtos sargų veiklos būdai tolygūs komunistų bei 
nacių metodams. Pagal Hayeką nacizmas irgi tik 
viena iš socializmo rūšių.

Tokių nesąmonių net birčininkų leidiniuose 
neteko pastebėti. Tuo tarpu mūsų ekonomistas, 
lengvai segiodamas komunistų etiketes, ir čia 
pasimeta. Naderio organizacija su gamtos apsauga 
nedaug teturi bendro—ji tarnauja pirkėjų interesų 
apsaugai, o jos nuopelnai yra neginčytini.

Reikia tik stebėtis, kad Draugo redaktoriai 
randa reikalo spausdinti tokius demagoginius 
straipsnius, kurie su tikrove ir faktais nieko 
bendro neturi. Ne taip seniai kitas rašeiva Drauge 
buvo apkaltinęs Amnesty International, kad ji yra 
prokomunistinė organizacija. Dabar Dargis aiški
na, kad tie asmenys, kurie stengiasi užtikrinti 
prekių ir maisto kokybę, pataisyti vairavimui 
pavojingus automobilius, ar išimti iš apyvartos
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kenksmingus žmonių sveikatai vaistus, yra „labai 
raudona socialistinė grupė“, kuri vartoja komunis
tų bei nacių metodus.

Tokia tad yra Dargio ekstremistinė ekonomi
ka. Raudonai akla . . .

DAR KARTĄ APIE ALTOS PIRMININKĄ

Pereitų metų Akiračiuose (nr. 10, 1982 m. 
lapkričio mėn.) mes rašėme apie ALTos pirmininko 
K. Šidlausko kompromituojantį elgesį Pabaltijo 
valstybių de jure pripažinimo sukakties minėjime 
Vašingtone, kur jis pasirodė neblaiviame stovyje.

Pasaulio lietuvis (nr. 2, 1983) pacitavęs tą 
Akiračių vietą, dar pridėjo tokių smulkmenų apie 
tą įvykį:

Minėtame minėjime dalyvavo arti dviejų šimtų 
asmenų. Tarp svečių ir pagerbtųjų buvo JA V 
delegacijos Madrido konferencijos pirmininkas dr. 
Max Kapelman, kuris yra žydų kilmės. Taip pat 
buvo ir įtakingų Valstybės departamento pareigū
nų: ad hoc komiteto Pabaltijo valstybėms ir 
Ukrainai ko-pirmininkai kongr. B. Donnelly ir 
kongr. C. F. Dougherty, daug kongreso atstovų, 
visų trijų Pabaltijo valstybių charge d'affaires, ir 
1.1. Gausiai atstovauta lietuvių, latvių ir estų 
visuomenė, dalyvaujant įvairių organizacijų vado
vams. Lietuvių gal buvo arti 40: VLIK’o, ALT’os, 
JAV LB pareigūnai, lietuviškos spaudos bendra
darbiai (tarp jų ir Akiračių redakcinio kolektyvo 
narys), „Amerikos Balso“ lietuvių sekcijos tarnau
tojai, ir 1.1. Dalyvavusiems lietuviams teko išklau
syti latvių ir estų priekaištus dėl dr. Šidlausko 
elgesio. Minėjime dalyvavusi jaunesniosios kartos 
visuomenininke, prasitarusi, kad pirmą kartą gy
venime jai buvo gėda prisipažinti esant lietuve.

Lietuvių spauda stengėsi garbės lietuviams 
nedarantį incidentą nutylėti. Sau politinį kapitalą 
krauti atsisakė ir JA V LB, su dr. Šidlausku ir jo 
vadovaujama ALT’a turinti daug metų besitęsian
čių nesutarimų. Atrodo, kad incidentą pradžioje 
vengė skelbti ir Akiračiai. Tačiau dr. Šidlauskui 
pradėjus varžytis dėl ALT pirmininko posto, 
Akiračiai incidentą išnešė į viešumą.

Dr. K. Šidlauskas JAV Lietuvių Bendruome
nei, linkusiai incidentą nutylėti, atsilygino jam 
įprastu būdu. Kaip Laisvosios Lietuvos 1982 m. 
gruodžio 16 laidoje rašoma, praėjusių metų 
gruodžio 4 dr. Šidlauskas nuvyko pasveikinti 
Lietuvių tautiniuose namuose vykusį „reorgų“ 
metinį suvažiavimą. Korespondentas (tkc) teigia, 
kad „Pirmasis sveikino ALT valdybos pirm. dr. K. 
Šidlauskas. Savo ir valdybos vardu pasveikino 
suvažiavimą ir priminė, kad reikia budėti, nes 
norima LB padaryti ,visų bendruomene4, atseit ir į 
ją įjungti net komunistus ir okupuotos Lietuvos 
okupanto pastatytus valdžios tarnus“. Korespon
dentas nepažymėjo kokiame stovyje dr. Šidlausko 
būta, tariant sveikinimo žodį „reorgams“.

Mes nenustebtume, jog sužinotume, kad 
ALTo pirmininkas, kalbėdamas reorgams vėl buvo 
panašiame stovyje, kaip ir Vašingtono minėjime. 
Nes tvirtinti, kad Bendruomenė bando apjungti 
lietuvius komunistus, blaivus žmogus negalėtų.

SEINŲ LIETUVIŲ PETICIJA POPIEŽIUI

1982 m. rugsėjo 15 d. Seinų lietuvių parapi
jiečių peticija buvo perduota Šv. Tėvui. Peticiją
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pasirašė 1806 asmenys, atstovaudami tikinčiųjų 
šeimoms, priklausančioms Seinų parapijai. Tai 
įrodymas, kad yra lietuvių, kurie priklauso prie 
šios parapijos. Paruošti tą peticiją buvo nelengva, 
nes kai Seinų klebonas kun. S. Rogovskis 
sužinojo, kad tokia akcija vyksta, paprašė kelis 
lenkus surasti tą peticiją ir tuos lietuvius, kurie tai 
organizuoja. Reikėjo kelių mėnesių laiko ir daug 
nervų, kol ta peticija buvo sutvarkyta, nes reikėjo 
pereiti visus kaimus su dideliu atsargumu, kad 
niekas nematytų tų asmenų, kurie rinko parašus. 
Peticija buvo dažniausiai paslėpta šulinyje arba 
užkasta darže. Ir visa tai buvo daroma tik dėlto, 
kad lietuviai galėtų turėti Mišias savo kalba Seinų 
bazilikoje, kurią jie statė ir kurioje yra palaidotas 
lietuvis vyskupas Antanas Baranauskas.

1982 m. gruodžio 15 d. Edmundas Putrimas ir 
dr. B. Vileišytė turėjo progą susitikti su popiežium 
Jonu-Paulium II. E. Putrimas įteikė Šv. Tėvui 
Seinų lietuvių audinėlį, kuriame išausti žodžiai: 
„Popiežiui geros sveikatos linki Seinų lietuviai, 
1981“. Ta proga popiežius prašė jo vardu perduoti 
lietuviams seiniečiams apaštališką palaiminimą! 
Jam buvo priminta, kad lietuviai seiniečiai už jį 
dažnai meldžiasi ir prašo, kad popiežius nepamirš
tų jų pageidavimų. Dr. B. Vileišytė padėkojo Šv. 
Tėvui už jo dėmesį lietuvių tautai ir prašė ateityje 
nepamiršti mūsų. Popiežius su malonia šypsena 
atsakė: „Laiminu visą lietuvių tautą!“

1982 m. gruodžio 27 d. Šv. Tėvas oficialiai 
paskyrė naują Lomžos vyskupą, 47 m. amžiaus 
Julių Paetz. Po paskelbimo Seinų lietuviai pasiun
tė telegramą anglų kalba naujam ganytojui: 
„Linkime naujam ganytojui daug laimės ganant 
savo tikinčiuosius“. Tik gaila, kad vyskupas gavo 
lenkų cenzūros iškraipytą telegramą, iš kurios 
buvo išimti net keli žodžiai kaip pvz., „Lithuanian 
parishioners“!

(Tėviškės žiburiai, nr. 5, 1983.II.3)

KAIP „NAUJIENOS“ MINI SAVO SUKAKTĮ

Naujienos (nr. 21, 1983.II.5) vedamajame 
„Naujienų 60 metų sukaktis“ šitaip rašo apie tą 
minėjimą:

Naujienos yra padėjusios visai eilei organizaci
jų iš mažos grupelės išgujoti į didelius vienetus. 
Pradėjo rūpintis savišalpos, kultūros ir visuomeni
niais klausimais. Naujienose iš metų į metus ėjo 
pranešimai apie klubus, draugijas ir įvairius

akiračiai nr. 3 (147)
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vienetus. Tvarkingai vedamos draugijos šiandien 
turi stambias sumas pinigų taupymo bendrovėse. 
Būtų gražu, kad vadovybės, pasinaudojusios 
Naujienomis, dabar užsakytų stalus bankete.

Banketas bus Martinique restorane, bet 
maisto kainos, turint galvoje pabrangimą, nebus 
tokios aukštos, kaip prašomos kitų organizacijų. 
Bilietas vienam asmeniui bus $20. Klubui paėmus 
stalą, kainuotų $200 dešimčiai žmonių. Jeigu kuris 
klubas nenorėtų išleisti tokios sumos, tai galėtų 
užsakyti pusę stalo, susidėti su kita panašia 
draugija. Už $20 žmogus galės skaniai pavakarie
niauti ir išgerti. Degtinės svečiai galės gerti tiek, 
kiek norės. Patirtis rodo, kad naujieniečiai 
nepasigeria. Jie geria su saiku. Martinique savinin
kas naujieniečius pažįsta. Pas ji jau buvo suruošti 
keli banketai. Žmonės galėdavo gerti kiek tik 
norėdavo. Bet jis pastebi, kad patarnautojos 
neturėdavo sunkaus darbo, nes alkoholio perdaug 
niekas negerdavo ir—kas svarbiausia—pasigėrusių 
nebūdavo.

Taigi, degtinės bus kiek nori! Galima bus 
skaniai pavalgyti ir išgerti. Ko gi daugiau bereikia 
reorgų laikraščiui. Svarbu, kad bus išgerti . . .

KOKIUS LAIŠKUS SPAUSDINA 
„GIMTASIS KRAŠTAS“?

Negaunu ir niekada neskaitau Vilniuje leidžia
mo, užsienio lietuviams skirto „Gimtojo Krašto”.

Bet man buvo parodytas to savaitraščio šių 
metų Nr. 1. Pasirodo, ten tarp iš Britanijos 
sveikinusių ir atsiuntusių naujametinius linkėjimus 
įrašyta ir mano pavardė.

Pareiškiu, kad jokių laiškų ar linkėjimų 
„Gimtajam Kraštui“ nesu siuntęs ar rašęs. Taip 
pat nieko nesu prašęs, kad už mane rašytų. 
Sveikinimus, jei kam siunčiu, visada pats rašau. 
Vadinasi, kažkas tai padarė prieš mano valią ir be 
mano žinios. Dėl to tam neprašytam tautiečiui, jei 
pavardę žinočiau, už ši „pasitarnavimą“ reikėtų 
taip „padėkoti“, kad ilgą laiką neatsikeltų iš lovos, 
o jeigu taip padarė „Gimtojo Krašto“ redakcija, 
tai ji pasislėpusi už storų Kremliaus sienų yra 
nepasiekiama.

Biauri provokacija ir gėda kito žmogaus 
pavardę šitaip valkioti!

A. Pranskūnas

(Europos lietuvis, nr. 3, 1983.1.21)

AR ČIURLIONIS ABSTRAKTUS?

Tokį klausimą stato dail. Romas Viesulas 
Draugo kultūriniame priede (nr. 15, 1983.1.22). 
Prisimindamas A. Rannito pranešimą meno 
kritiką kongrese Paryžiuje 1949 m., dail. R. 
Viesulas taip rašo:

Ši žinia priimta, sakytumėm, lyg ir meno 
istorinis iššūkis, abstraktizmo pradų šventvagystė. 
Tai būtų lyg ir Kandinskio istorinio paminklo 
desekracija, kai nepagarbiai rausiamas! po jo 
seniai sucementuotais pamatais. Gi lietuvių išeivi
joje kilo pasipiktinimas dėl visai diametrališkai 
priešingų priežasčių: kam iškiliausiam mūsų meno 
istorijos dailininkui užtraukta abstraktizmo negar
bė. Taigi, kūrėjui, kurio darbuose yra tiek 
dvasingumo, simbolikos, misticizmo, gilios minties 
ir dvasinių gelmių, kažkas ėmė ir prisegė abstrak
tizmo kokardą. Fui! Susieti Čiurlionį kokiu nors, 
kad ir mažiausiu sąryšiu su abstraktizmu, tai kaip 
iešmu durti / pačią emigracinę širdį. O apšaukti ji 
abstraktizmo pionierium—tai jau, sakytumėm, 
blasfemija. (... )

1983 m. kovo mėn.

Tokiam mūsų reagavimui gali būti pora 
priežasčių. Viena jų gali būti ir ši: tai mūsų 
nusistovėjęs požiūris į Čiurlionį. Mat mes visi 
tariamės apie Čiurlionį žiną „viską“ ir jį matom 
tik „taip“. Čiurlionis yra mums pasidaręs užbaigta 
ir nekvestionuojama sąvoka. Užbaigta, vienalypė 
byla, tarytum dogma, kurioje tolimesnio klausimo 
negali būti. Gi Čiurlionis, anaiptol, nėra atbaigta 
meno istorinė byla. Ji vos pradėta. Jo kūrybos 
interpretacijoje ir aspektuose galima laukti staig
menų.

Antra priežastis gal ta, kad abstraktizmas 
aplamai visose kūrybos šakose, o ypač dailėje, 
daugumos mūsų senesnės kartos galvosenoje turi 
tam tikrą įtartiną prieskonį Tai lyg būtų koks tai 
kūrybinis nužmoginimas, kūryba su machinaciniu, 
mechaniškumo atspalviu. Ten kur nėra didelio 
emocinio užsiangažavimo, mes dažnai liekam 
skeptiški, klausdami, ar tai iš viso kūryba. (Mat 
esam „poetų” tauta ir abstraktuoto bei analitinio 
daikto ar elemento kūryboje nemėgstam. Negaliu 
prisiminti nė vieno abstraktaus dailininko ir 
Nepriklausomos Lietuvos laikotarpio dailėje, nors 
jų galėjo ir būti). Šis mentalitetas buvo atneštas į 
išeiviją ir jis formavo mūsų nusistovėjusią, nekom- 
promisinę, beveik kanoninę reakciją į Čiurlionį, 
neleidžiančią mums atvirai, analitiniai į jo kūrybą 
pažvelgti.

MENO PRATURTINIMAS AR TEISYBĖS 
SKRIAUDA

Gruodžio 22 d. Drauge išspausdinta štai kokia 
žinutė:

Valentinas Ramonis ilgu straipsniu aprašytas 
„Chicago Tribune” gruodžio 19 d. laidos „Maga
zine“, pailiustruotame jo su žmona nuotrauka. 
Straipsnyje paminima, kad jis yra lietuvis, su tėvais 
išbėgęs iš komunistų rusų okupuotos Lietuvos, 
dabar dirbąs meno srityje. Nors pradžioje gyveno 
Venecueloje, bet atvykęs netoli Chicagos gerai yra 
įsikūręs ir dirba meno praturtinime.

Ramoniai, įsikūrę netoli Čikagos (ne Chicagos) 
sėkmingai vertėsi meno kūrinių prekyba, turėjo net 
dvi galerijas. Bet dabar iš Chicago Tribune repor
tažo sužinome, kad prekyba nebevyksta sėkmingai, 
galerijas tenka uždaryti. Draugas, taip beatodairiš
kai teigęs, kad Amerikoje nėra skurstančių ir 
vargstančių, nedrįso paminėti teisybės apie Ramo- 
nių sunkumus. Palyginus su Chicago Tribune 
reportažu šį Draugo žinutė yra, švelniai tariant, 
skaitytojų klaidinimas.

AROGANCIJA

Nuolatinis bendradarbis vm Dirvoje (nr. 3, 
1983.1.20) aiškina, kodėl jam nepatinka Aki
račiuose spausdinami reportažai iš Vokietijos:

Kalbant apie spaudą . . . Nusivyliau paskuti
niu AKIRAČIŲ Nr., prasidėjusiu ’pirmaisiais 
įspūdžiais1 iš Vokietijos. Jei net mėnraščiams 
pradžiai trūksta lietuviškų temų, ko gali reikalauti 
iš dienraščių ar savaitraščių? Dar kad tas repor
tažas būtų taiklus. Konkrečiai užkliuvo tokia vieta:

„ Vokietijoje . . . beveik viskas pirmos 
rūšies . . . pavartykim žurnalus. Jų didesnis pasi
rinkimas ir jie storesnį. Tokių žurnalų kaip Spiegei 
arba Stern Amerikoje iš viso nėra. Jų apimtis 
beveik dvigubai didesnė už Time ar Newsweek”.

Toks pareiškimas liudija, jog jo autorius— 
Kazys Almenas—iki šiol nepastebėjo, kad JA V 
pergyvena komunikacijos tarnybos revoliuciją, 
kurios pirmosios aukos buvo savaitiniai bendro 
pobūdžio žurnalai. Perkelk šiandien Stern į JA V ir 

jį ištiks savaitinio LIFE likimas, kuris dabar 
bando mėnraščio laimę •

Valia V. Meškauskui, keliolika metų Dirvos 
skaitytojus maitinusiam iš Der Spiegei nurašytais 
politiniais komentarais, dabar reikšti savo nusivyli
mą ir Spiegel’iu, ir Akiračiais, ir kitais „komunika
cijos revoliucijos“ dar nepergyvenusiais leidiniais. 
Tačiau būtų daug rimčiau, jei kritikuodamas 
Akiračių straipsnius V.M. ribotųsi tuo, kas juose 
buvo rašyta, vietoj įrodinėjęs, ko kiti „nepastebė
jo“ (o Meškauskas pastebėjo!).

Šitokių „nepastebėjimų“ kiekviename straips
nyje galima priskaičiuoti milijonus. Jei Almenas 
rašydamas apie Vokietiją nepastebėjo komunikaci
jos „revoliucijos“ . . . Amerikoje, tai ir Meškaus
kas, tuo pačiu mastu matuojant, rašydamas apie 
Akiračius nepastebėjo, kad, pvz., pasikeitė kom
partijos vaidai . . . Sov. Sąjungoje. Ir dar daugy
bės kitų dalykų pastabusis apžvalgininkas „nepas
tebėjo“.

IŠ LAIŠKŲ „MŪSŲ PASTOGEI“

Ginčus, problemas pradėjome spręsti tik 
demokratiškai, išimtinais atvejais pavesdami vieti
niam teismui teisybę surasti. Pasilaikėme sau 
tačiau tą tikrai lietuvišką, Pulgio Andriušio gražiai 
įamžintą, argumentą: „Ne tik tu kvailas, bet ir 
tavo vaikai, tavo uošvė ir tavo kaimynai!“ Tuo 
mes išlaikėme (daugkultūrinėj aplinkoj būtiną) 
savo etniškumą ir kartu žymiai pakėlėme demok
ratiškų debatų bei diskusijų lygį.

(Mūsų pastogė, nr. 44, 1982.XI.8)

ŠMAUKŠT - IR REAGANAS PREZIDENTAS

Dėl kun. Šarausko kontraversinių paskaitų, 
Tėviškės žiburiuose (nr. 8, 1983.11.24) įsijungė į 
diskusijas žinomas reorgų šalininkas A.J. Kasulai- 
tis. Jo straipsnyje randame ir tokių įdomių minčių:

Prisimenu jau prieš keliolika metų veikęs, ir 
tai labai aktyviai, Rezoliucijoms Remti Komitetas. 
Kad tas komitetas ir jo energingasis pirmininkas 
pasiekė gražių laimėjimų, turbūt niekas neginčys. 
Tačiau kiek reklamos būta, kiek tam reikalui 
pinigų išleista, kiek triukšmo sukelta, kiek nervų 
sugadinta! Dar daugiau. Reklaminis įkarštis buvo 
pasiekęs tokį laipsnį, kad net buvo sudarinėjamas 
įspūdis, jog Ričardas Niksonas esąs kone komiteto 
narys, jau nekalbant apie daugybę senatorių, 
kongresininkų ir 1.1. Vienur kitur net mintelė buvo 
metama, kad R. Niksoną išrinkus JA V prezidentu, 
dideli dalykai prasidės . . .

Šmaukšt — ir R. Niksonas prezidentas! Visos 
tos reklamos ir pagyrų sukeltos viltys taip ir 
subliūško į Baltųjų Rūmų tvoros vartus. Kiek 
žinome, nei pirmininkas, nei kitas komiteto narys 
net augštesnės tarnybos negavo. O ką kalbėti apie 
pavergtosios Lietuvos bylą. Faktas tėra, kad 
komiteto veikla, užuot meteoriškai stiprėjusi 
„savam“ prezidentaujant, pamažu tilo, o dabar, 
rodos, ir visai nutilo.

Dabar scenarijus pasikartojo. Kalifornijoj 
nutilus rezoliucijų komitetui, atsirado kitas triukš
mingas Baltų lygos komitetas, o rinkimams 
prasidėjus, VLIKas ir ALTa vėl pradėjo su 
entuziazmu remti kitą kandidatą į JAV preziden
tus.

Šmaukšt — ir Reaganas tapo prezidentu. 
Tačiau nei Bobelis nei ALTos vadai ir vėl 
neperžengė Baltųjų Rūmų tvoros . . .

Vyt. Gedrimas
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Pernykščių metų smulkiosios beletristikos 
leidyba išeivijoje iš pirmo žvilgsnio atrodo gražiai 
išbalansuota, simetriška: pirmojoje metų pusėje du 
vyrai, antrojoje—dvi moterys; ir vienoje, ir kitoje 
pusėje po pusšimtį su viršum puslapių, po daugiau 
ir po mažiau žinomų vardų, po puslapių vidurkiu 
ilgesnių ir trumpesnių gabalų rinkinį . . . Tačiau 
dar nė neatsivertus anksčiausiai pasirodžiusios 
knygos, jau yra aišku, kad simetrija ir baigsis 
kiekybinėje plotmėje. Mat knygos viršelyje nurody
tas ne vien autorius ir knygos pavadinimas, bet 
surašyti ir visi kūrinių vardai: A.P. Bagduons 
Gyvenimas—na jūkaa ir visi „žemaitiški apsaky- 
maa“ . . .

■ ' i

A. P. BAGDUONS

GYVENIMS-
NAJUKAA:

KYTASKŪRIS
■■■■■■■■■B NABSULAUKI

SP A R N A A iB 
■■MBPASKUTĖNI KELIUONI •
■■■BSUDOŽUSI SVAJUONI •

^^■■■BSŪDNA DYNA e 
^PASKUTINIS PABUČEVIMS e
MBMHBŽVĖLGSNIS ATGAL • 
■■■■■■■■■BPRAKEIKĖMS • 
■■MaHMM^PASVEIKINIMS •

į/ ,>£'■. "rįį& ;X<
< V/- ? ■
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Apolinaras Bagdonas, pirmąjį eilėraščių rinkinį 
Sutemų ugnys išleidęs 1956 m. ir dviems ilgiems 

dešimtmečiams nutilęs, nuo 1978-jų vos ne kasmet 
išleidžia po knygelę žemaitiškai. Pora—eilėmis, o 
pernai jau ir proza. Jo dar lietuviškai rašytų poezijų 
kadaise radęs žemokos kokybės, nuo žemaitiškosios 
„dantį atkandęs“ po pirmųjų kelių puslapių, prozos 
skaityti nė nebebandžiau, širdyje dėkodamas 
dailininkui Petrui Aleksai, jos įspėjantį turinį 
atkėlusiam į viršelį . . .

Neteko periodikoje matyti rimtesnių A.P. 
Bagduons’o žemaitiškos kūrybos vertinimų: turbūt 
dar neišaugo žemaičių kritikų kadrai . . . Antra 
vertus, tarmiškos kūrybos traktavimas lygiomis su 
standartine neatrodytų logiškesnis už kaimiškos 
kapelos lyginimų su profesiniu kamerinės muzikos 
ansambliu.

♦ * *
. . . savo sąranga Jankaus pasakojimai prime

na įmantrų baldą (komodą), pilną stalčiukų bei 
durelių, kurių kai kurie neatsidaro, netikri, padaryti 
vien dėl simetrijos, pramanyti, kad paklaidintų 
neprašytą įsibrovėlį.

(Vytautas A. Jonynas, Draugas, 1982.IX. 18)

Beletristo karjerų meistriškai pradėjęs su ilgojo 
metražo proza, per keliolikų metų šalia pusės 
tuzino romanų teišleidęs tik vienų novelių rinkinį, 
Jurgis Jankus keliolikai metų iš viso buvo nutilęs. 
Sulaukęs pensininko amžiaus jis ne tik savotiškai
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PASAKOJIMAI, NOVELĖS,
APSAKYMAI

kūrybiniai atjaunėjo, bet taipgi forminiai padarė 
gana griežtų posūkį, per dešimtį vaisingų kūrybos 
metų teišleisdamas tik vienų (gerokai kitoniško 
pobūdžio) romanų. Tačiau pernykštis Lietuvių 
Bendruomenės literatūrinę premijų dar rankraštyje 
laimėjęs Paparčio žiedas yra jau ketvirtas pasakoji
mų rinkinys parašytas šiame laikotarpyje.

Pasakojimų etiketė šios rūšies J. Jankaus 
prozai ypač gerai tinka ne vien dėl to, kad 
pasakotojas (nežiūrint, ar jis jau nuo pat pradžios 
tokiu apsireiškia, ar atsiranda kūrinio eigoje, ar 
aiškiau nematomas kalba autoriaus vardu) čia iš 
tikrųjų yra svarbiausias veikėjas, viskų matantis, 
žinantis kas buvo ir kas dar bus, bet ir todėl, kad 
toksai titulas jam leidžia savo pasakojimų dailinti, 
grųžinti, nevengiant nukrypimų ar pašalinės orna
mentikos. Kaip atpasakota pasidaro tolygiai svar
bu, jei ne svarbiau už tai, kas papasakota. Šių 
pasakotojo teisę ar privilegijų Jankus visada pilnai 
išnaudoja, skaitytojui dažniausiai sųžiningai atsei
kėdamas jo sumokėtos kainos vertę, retkarčiais gal 
ir su kiek perdideliu kaupu. Autoriaus požiūrį, 
manau, nusako ir pateisina pasakojimo „Po tuo 
pačiu stogu“ veikėjas, žmonos paprašytas pasakyti 
kas rašoma ilgame draugo laiške, tardamas, jog 
trumpai atsakius „faktas bus tas pats, bet nebus 
niuansų, kurie žmogaus gyvenime ir yra esmė“ (216 
psl.).

Pasakojimų kontekstuose gana natūraliai 
atrodo ir šiaip jau ilgoki, netgi puslapiniai veikėjų 
monologai ar dialoguose visiems bendras vienodas 
tonas, spalva ir krūvis, nežiūrint, ar kalbėtų 
penkiametis vaikas, kaimo bernas ar išprusęs 
inteligentas. Instinktyviai jausdamas, kad visi jie 
vienodai perėję per pasakotojo galvosenos filtrų, ir 
skaitytojas juos priima be įtaringumo ar abejonių. 
Tik pasakotojo sugebėjimai ar jo taiklūs „niuansai“ 
išlaiko skaitytojo dėmesį kūriniuose, kurių ne tik 
turinys, bet ir svarbesnės situacijos ar idėjinis 
pamušalas yra iš anksto žinomi, stipriai nujaučiami, 
kažkur kitomis aplinkybėmis girdėti ar skaityti (Iš

pasakojimai 

namų, Paparčio žiedas), Tik to pasakotojo talento 
dėka paviršutinišku žvilgsniu gana smulkūs nutiki
mai, nereikšmingos istorijėlės išvirsta prasmingais, 
intriguojančiais, netgi charakterius formuojančiais, 
įtampos pilnais įvykiais (Knyga, Lapausis). Tiesa, 
[vairiausių aplinkos smulkmenų ir namų apyvokos 
darbelių aprašinėjimų „lašinius“ kiek apipjausčius, 
ne vienas pasakojimas gal tik pagerėtų, pasidarytų 
lengvesnis, grakštesnis, o iš „Tetos Domincės“ 
teliktų vien perkūno trenkto medžio istorija, 
titulinę veikėjų be didesnio nuostolio „degradavus“ 
į antraeilius, nors ir spalvingus personažus. Tačiau 
bent pasakojimo eigoje autoriaus pasirinktas kelias, 
nors ir netiesus ar nelygus, visada atrodo logiškas, 
jei ir ne vienintelis . . .

Visiems J. Jankaus vėlyviausiojo kūrybos 
periodo pasakojimų rinkiniams būdingas puslapiais 
stambus tūris ir gana panašus sudarymas, pustuzinį 
nuo keliolikos iki keliasdešimties puslapių ilgėjan
čios apimties kūrinių užbaigiant šimto ar daugiau 
puslapių gabalu. Vos ne 400 puslapių Paparčio 
žiede tokie „užbaigiamieji“ yra net du: „Po tuo 
pačiu stogu“ ir „Teta Domincė“. Pastarasis daugiau 
panašus į gerokai sentimentais pasaldintų ir 
nostalgijomis atskiestų ilgų laikotarpį apimančių 
buitinę apysakų, o pirmasis į psichologinį mini- 
romanų. Jame pasakotojas sutinka ilgus metus 
nematytų geriausių gimnazijos laikų draugų, kurį 
gelbėdamas nuo kų tik ištikusios šeimos subyrėjimo 
tragedijos atidaro savo namų duris ir netrukus 
pasijunta kankinamas kasdien augančių abejonių 
savo paties šeimos pastovumu. Klaidžiojimas 
erotinių jausmų labrintuose yra beletristo Jankaus 
stiprybė ir šį pasakojimų (kaip ir „Lapausį“) 
kokybiniai labiausiai išskirianti. Čia stipriausiai 
pagrindžiamas autoriui būdingas pagrindinio veikė
jo samprotavimas:

Turbūt niekas nesupras, kaip žmogaus mintis 
veikia. Jokie psichiatrai. Nė psichologai. Kas 
atspės koks smegenų narvelis kurį ir kada pajudina. 
O gal tas, kuris pajudina, yra visiškai ne smegenyse, 
bet kur nors šalia jų. Koks virpėjimas ir koks 
spinduliavimas. (192 psl.)

Paparčio žiedo pasakojimų veiksmas daugiau
sia vyksta jau šiame krašte, Lietuvoje gimusiems ir 
augusiems veikėjams čia patogiai įsikūrus, tapus 
stambesniais verslininkais, valdininkais, profeso
riais. Tačiau ieškant gyvenimo paspirties vermių ar 
atsakymų į sunkiausias problemas, ekskursijos į 
praeitį ir gimtųjį kraštų J. Jankaus pasakojimams 
tebėra nemažiau reikšmingos, negu moters vaidmuo 
visuose iškiliausiuose kūriniuose.

. . . Knygoje skaitytojas (... ) gal but kai kur I 
pasiges didesnės ir labiau įtikinančios harmonijos] 
tarp personažo charakterio, jo žodžio bei veiksmo 
ir situacijos.

(Vacys Kavaliūnas, Dirva, 1982.IX.30) I

Aurelijų Balašaitienę, pernai išleidusių pirmąjį 
rinkinį Susitikimas Pamary, debiutante vadinti 
būtų lyg ir nepatogu dėl jos brandesnio amžiaus (g. 
1923) ir dėl to, kad žodine kūryba periodikoje ji 
reiškiasi jau ilgus metus, o ir į išeiviškąjų L. 
Rašytojų draugijų buvo priimta berods dar prieš 
knygai pasirodant. Jos kūryba galėtų būti lyginama 
su to paties amžiaus ar ir vyresnių, kad ir 
nepirmaeilių, tai ne vienų knygų išleidusių ar
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konkursinėmis premijomis apdovanotų prozininkių 
darbais. Jei ši knyga būtų pasirodžiusi prieš 
keliasdešimtį metų, ji ir rimtuose moterų žurna
luose būtų buvusi pasitikta gal net su entuziazmu ir 
didelėmis viltimis; atsargius pamokinimus nustelbtų 
paskatinimai, kūrinių atpasakojimuose netruktų 
veikėjų motyvacijos stiprinančių komentarų. Šian
dien vargu ar tai bebūtų prasminga . . .

A. Balašaitienė dažniausia rašo apie aukščiau 
prasimušusius ar talentais apdovanotus žmones— 
dailininkus, skulptorius, balerinas, profesorius, 
dvasininkus, karininkus—kurių gyvenimus, atrodo, 
bent paviršutiniškai pakankamai gerai pažįsta. 
Kad tas paviršius jai ypatingai svarbus, vaizdžiai 
rodo cituojant pabraukti žodžiai ištraukėlėje iš 
novelės „Laimė nelaimėje“:

Kažkur iš netolimų mikrofonų sklinda Griego 
„Pavasaris“, o baltai dengto Kūčių stalo centre, 
šalia tamsiai žalių žvakių, guli sidabrinis padėklas 
su tradiciniais plotkeliais. (67 psl.)

Nereikėtų stebėtis, jog šitaip pedantiškai 
atrinktos butaforijos apsupti veikėjai ir vaidina 
„pagal reikalavimų“, tartum iš rašto atkalbėdami 
žodžius laikraštine kalba, ją ne kartą palydėdami 
atitinkamais teatrališkais mostais. Pavyzdžiui, 
intymus motinos ir dukters dialogas yra perkrautas 
tokiais išsireiškimais: „panagrinėsi savo nusistaty
mą“, „kam kitam pasireikšti“, „autoritetingam 
sprendimui“, „intensyviai mokiausi“, atkreipė 
ypatingą dėmesį“ ir pan. Tačiau tvirtesnio literatū
rinio sakinio nesusikūrusi, A. Balašaitienė dažnai 
parodo pakankamai psichologinio įžvalgumo, gana 
gerą savo pasirinkto žanro supratimą ir susitvardy
mą jo rėmuose. Neabejoju, kad savo „true 
confessions“ tipo istorijomis ji nuoširdžiai su
domins ne vieną mažesnio literatūrinio reiklumo ar 
jautrumo skaitytoją.

♦ ♦ ♦

Visos novelės yra tuo pačiu ir humoristinės, ir 
rimtos. Netikėti įvykiai, sukarikatūrinti veikėjai, 
sąmojingi išsireiškimai, net personifikacija— 
„ Marco Polo Lietuvoje” apsakyme katinas lyg 

kalbasi su Basanavičiumi—įneša juoko ir džiaugs
mo. Tuo pačiu įžvelgiama į veikėjų vidinį 
pasaulį—jų viltis, iliuzijas, išdidumą, nusivylimus, 
ištikimybes ir žmonių santykiavimą—meilę, laimę, 
neapykantą, pavydą, idealizavimą . . .

(Marija Stankus-Saulaitė, Draugas, 1983.11.26)

Prieš trisdešimtį metų pradėjusi eilėraščiais, 
po to romano ir dramos žanruose laimėjusi 
konkursus už kiekvieną (vėliau atskira knyga 
išspausdintą) veikalą, B. Pūkelevičiūtė pernai 
išleido ir apsakymų rinkinį, kurio turinyje irgi 
matosi Dirvos konkursus laimėjusių novelių. Taip, 
kad Marco Polo Lietuvoje, pasirodžiusį pernykš- 
tiems metams besibaigiant, skaitytojas ima į 
rankas su didesne viltimi, negu kito kurio rašytojo 
pasireiškimą iki tol neišbandytame žanre.

Kiekvieno B. Pūkelevičiūtės apsakymo centre 
stovi daugiau ar mažiau anekdotinis įvykis: jaunos 
moters nepakankamai švariai išplautų skalbinių 
vaizdas sugriauna didelę meilę (Prisiminimų 
mieste); velnią gundytoją nubaido kryželis ant 
jaunos moters kaklo (Kaip Arvis išėjo į žmones); 
tinklui nuo pertekliaus trūkus, praradę žuvis 
žuvautojai prisigaudo ežeran prikritusių medžioto
jų prišaudytų ančių, bet policijos suimti už 
medžioklę be leidimo (Šėriau žirgelį); į žinomas 
rašytojas išaugusiai aktorei nepavyksta savo 
triumfu atsikeršyti ją dar Lietuvoje įžeidusiai 
dainininkei, kai ši užsigina jos nepažįstanti (Kerlio 
perštas); senukas kunigas apsijuokia, kada kelio
nėje perdaug įsigėręs, netikėtai užsuktoj sodyboj 
susiduria su vyskupu (Kelionė į Marčiupį); Kaune 
besiviešintis prancūzas, ’su studentų ekskursija 
nuvežtas į provincijos miestelį, pamato ir pergyve
na groteskišką šventę, vertą Augusto Gailit’o 
plunksnos (Marco Polo Lietuvoje). Visa tai, 
žinoma, nėra blogai. Iš tikrųjų anekdoto sąranga 
(ypač savo nesitikėta atomazga) gana panaši į 
klasišką novelę, o lietuviškasis apsakymas juk ir 
yra jos atitikmuo. Tačiau kai apsakymas ir 
dėstomas anekdoto dvasioje, jis pavojingai artėja į 
feljetoną—gerokai skirtingų reikalavimų ir paskir
ties žanrą, o B. Pūkelevičiūtė vargu to siekė . . .

Humoro jausmas yra didelė ir rašytojui 
ypatingai reikalinga dorybė, kurios B. Pūkelevičiū
tė turi gana apsčiai. Saikinga groteską teikia 
veikėjų portretams gyvumo ir spalvingumo, juos 
padarydama skaitytojui artimesniais ir giliau 
įrėždama atmintin. Tačiau visai kitaip skaitytoją 
nuteikia piktas, pašiepiantis, sąmoningas geros 
valios veikėjų karikatūrinimas. Tokio nuolatinio 
šaržavimo ypač gausu antrojoje knygos pusėje. 
Tituliniame rinkinio apsakyme pasakotoja, atrodo, 
ne tik iš savo veikėjų atvirai tyčiojasi, bet ir 
skaitytoją laiko kažkokiu nesusitupėjėliu, išsilavi
nusio prancūzo trumputės pramoginės iškylos 
patirtis Lietuvoje XX amžiaus vidury pretenzingai 
lygindama su Marco Polo atradimais Europai visai 
nežinomuose XIII amžiaus Tolimuosiuose Ry
tuose, pati „editorializuodama“ mūsų tariamai 
įprastinius kompleksus dėl nepriklausomos Lietu
vos atsiekimų.

Beje, panašaus „editorializavimo“ dar daugiau 
randame apsakyme „Kerlio perštas“, nors čia apie 
netinkamą jaunų aktorių auklėjimą, nekompeten
tingą kritiką ar nevykusią teatro vadovybės 
politiką vokiečių laikais daugiau kalbama kitų 
veikėjų (daktaro Stasio Graičiūno ir jo žmonos 
Laimos) lūpomis, o ir pati pasakotoja Birutė yra 
apsakymo herojė (turbūt ne atsitiktinai vardu, 
profesija ir talentu sutampanti su autore).

Šiurkštoku ar net brutaliu „atsiskaitymu“ su 

savo apsakymų personažuose įkūnytais nemėgia
mais asmenimis bent paskutinieji kūriniai šiame 
rinkinyje primena pernai Draugo konkursą laimė
jusį romaną Devintas lapas. Pasakotojos (Marco 
Polo Lietuvoje) ar pasakojančios veikėjos (Kerlio 
perštas) aiškus pavydas dėl aplinkos dėmesio 
scenos menuose besireiškiantiems čia ne kartą 
iškyla iki sunkiai benuslepiamo laipsnio. Jei 
titulinio apsakymo operos solistė Mėta Rimkuvie
nė iki koktumo pabrėžtinai karikatūrinama ar 
parodoma vulgarumu padvelkiančiose situacijose, 
apsakymui absoliučiai nieko neduodančiose, tai 
„Kerlio peršto“ veikėja, operetės žvaigždė Joana 
Žilinskaitė pasakotojos Birutės jau tiesiai ir atvirai 
žodiniai „recenzuojama“ kaip „menkabalsė trečia
rūšė dainininkė“, „išpūstų ambicijų ir mažyčių 
gabumėlių (...) pretenzinga nevykėlė“. Panašiai 
traktuojamas ir Dorijanu Grėjumi pramintas 
dainininkės vyras suomis Taivo Saarinen, o ne ką 
geriau ir keletas kitų abiejų apsakymų veikėjų, tam 
pagrindo nerandančiam skaitytojui paliekant bur
noje nejaukiai nemalonų skonį ... Šie apsakymai 
betgi galėjo (ir turėjo!) būti patys geriausi, sukaupę 
daugiausia pačios autorės išgyventų ir dar niekeno 
taip gyvai ir įtikinančiai neatskleistų patirčių. Juk
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kiekvienam skaitytojui ar žiūrovui smalsu žvilgte
rėti į užkulisius, tą misterišką ir masinančią tereną, 
kurioje tarpsta scenos herojai. Pūkelevičiūtė kaip 
tik tą giluminę uždangą ir pakelia, atskleisdama 
pačius intymiausius išgyvenimus:

Man patinka vilktis nekasdienišku rūbu, jausti 
medžiagos šnarėjimą pažeme prie kojų, visų 
klosčių ir sagučių drausmę, o drauge ir savo 
minčių švarą, tvarką ir susitelkimą. Panašiai gal 
jaučiasi pilotas, prieš skrydį patikrindamas lėktuvo 
aparatūrą: ar tiksliai juda rodyklių strėlės, ar 
žybčioja šviesos, ar veikia visi kontrolės mygtukai. 
(-•

Publika mane dirgina. Man patinka ore 
susigaudyti elektrą, atspragsinčią iš salės, ir jos 
virpulingom srovėm susižeisti. Ypač mane jaudina 
tie, kurių negaliu patraukti ir laimėti. Jei matau 
bent vieną akmeninį veidą, dėl jo—dėl to akmeni- 

(tęsinys sekančiame psl.)
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Juozas Gučius — laisvės kovų dalyvis, visuomeni
ninkas, dramaturgas, režisierius, pedagogas. 
1983.11.22 sukanka penkeri metais nuo jo mirties.

Juozas Gučius gimė 1903 metais vasario 25 d. 
susipratusių lietuvių ūkininkų šeimoje Zirnajų 
kaime, Zarasų apskrityje. Dar būdamas gimnazistu 
jis įsijungė į Lietuvos nepriklausomybės kovas. J. 
Juodvalkio knygoje „Mano Dienos“ randame 
kuklią žinutę apie jauno savanorio veiklą:

Visų laiką iki karo veiksmų su lenkais 
pabaigos išbuvau fronte Smalvų sektoriuje karinin
ko aspiranto Jono Juodinto vadovaujamas. 
Drauge buvo gimnazistas Juozas Gučius, vėliau 
aktorius, ir kiti.

Taip anksti (jam buvo vos septyniolika metų) 
pasireiškusi meilė tėvynei lydėjo jį visą gyvenimą.

PASAKOJIMAI . . .
(atkelta iš 5-to psl.)
nio veido—paliksiu devyniasdešimt devynias 
aveles, kol jį—tą abejingą, negyvą, neapmonijamą 
veidą—atšildysiu. (140 psl.)

Savo apsakymuose vaizduojamos aplinkos 
pažinimą, pačios išgyventą ar išstudijuotą, Pūkele- 
vičiūtė veik visur atskleidžia iki perdėtai pabrėžtų 
detalių ar plonybių, ne kartą pavojingai kryptelė
dama snobiškumo ar pretenzijos demonstravimo 
pusėn. Leidėjų iškeltą geros pasakotojos talentą, 
rūpestingą dėmesį žodžiui ar sakiniui B. Pūkele- 
vičiūtės prozoje papildo ir jos aktorės pasiruošimas 
bei instinktas, kurių dėka personažai įgauna 
šviežesnių, ryškesnių bruožų ir kasdieniškai pilkos 
situacijos—kad ir kiek pozuoto dramatiškumo ar 
įtampos.

A.P. Bagduons Gyvenims — najūkaa. Žemai
tiški apsakymaa. Viršelį piešė dail. Petras Aleksa. 
Išleido Kražiškių sambūris. 189 psl., kaina $6.00.

Jurgis Jankus Paparčio žiedas. Pasakojimai. 
Viršelis dail. G. Cepaitytės. Lietuviškos Knygos 
klubas. 393 psl., kaina $10.00

Aurelija Balašaitienė Susitikimas pamary. 
Novelės. Viršelis Jūratės BalaŠtaitytės-Salerno. 
Išleido Vilties leidykla. 211 psl., kaina nepažymėta.

Birutė Pūkelevičiūtė Marco Polo Lietuvoje. 
Apsakymai. Dailininkas Kazys Veselka. Išleido 
Lietuviškos Knygos klubas. 306 psl., kaina $10.00.

kęstas reikalas

LIETUVIAI AUSTRALIJOJE

JUOZUI GUČIUI PRISIMINTI
Išeivijoje visas savo jėgas, energiją ir talentą 
pašventė kultūriniam ir pedagoginiam scenos 
darbui lietuvių bendruomenėje Adelaidėj.

Karo nutrauktą mokslą Juozas Gučius tęsė 
Aukštoje komercijos mokykloje, Suaugusių gim
nazijoje ir Vytauto Didžiojo universiteto humani
tariniame fakultete Kaune. Kartu dirbo finansų 
ministerijoje referentu.

Anksti pajutęs scenos trauką, įstojo į Antano 
Sutkaus Tautos teatro vaidybos studiją. Vėliau 
baigė B. Dauguviečio vadovaujamą Valstybinio 
teatro vaidybos mokyklą. Jis buvo Vaidybos 
mokyklos pirmos laidos studentas ir šešerius metus 
jos administratorius.

Scenon jį išvedė 1923 metais Tautos teatro ir 
Vilkolakio pastatymai. Vilkolakis* buvo satyros 
teatras, kuris, vadovo Antano Sutkaus pasisaky
mu:

. . . visuomet stengėsi analizuoti ano meto 
viešąjį gyvenimą, stengėsi suvokti, ko jame per 
gausu ir ko stinga. Toks suvokimas buvo teatro 
žygių kelrodis ir kertinis jo visuomeninės- 
kultūrinės veiklos akmuo. Užtat valdantieji sluoks
niai ir jų vienminčiai buvo priešiškai nusiteikę. 
Silpnutis teatras jiems atrodė galinga pabaisa.

Vilkolakio uždanga nusileido 1925 metais, 
ministerio pirmininko Leono Bistro vyriausybės 
laikais. Tai buvo smūgis jauno lietuvių teatro 
humoristinei, satyrinei ir pantomimos plėtotei. 
Užsikirto kelias vieninteliam improvizacinio žanro 
teatrui. Improvizacinė vaidyba, dažnai tik su 
trumpu scenarijum ar net visai be jo, pareikalau
davo iš aktorių be vaidybinio talento, greitos 
orientacijos, sąmojingų ad hoc replikų, išmaningu- 
mo, ir kitų gabumų. Nors ne visi šio teatro 
pasirodymai buvo sėkmingi ir aukšto lygio, bet 
dėka aktorių susivaidinimo, veiksmo eiga nesuby
rėdavo į palaidą siautėjimą ir blaškymąsi scenoje.

Jis (aktorius) turėjo sugebėti plastikos, ritmi
kos, mimikos būdais reikšti jausmus; jis turėjo ne 
tik vaidinti, bet ir šokti, dainuoti, būti akrobatu, 
mokėti net ir žongliruoti.

Antanas Sutkus, „Vilkolakio Teatras“

Vilkolakio scenoje aktoriai ir busimieji režisie
riai išeidavo nepamainomą ir neįkainuojamą stažą. 
Jis paliko gilų įspaudą ir Gučiaus režisūroje ir 
kūryboje. Nenuostabu, kad dramaturgijoje Gučius 
pasirinko radio vaidinimą, patobulindamas jo 
schemą, atsikratydamas tradiciniai vartojamu 
fabulos pasakotoju. Improvizacinės vaidybos 
technika išmokė jį giliai pajusti ir perduoti žodį. 
Radio vaidinimuose kalbos tikslumas ir jos 
išraiška, emocinė potekstė, ritmingumas ir preciziš
kas pauzavimas turi atsverti akivaizdinį momentą: 
mostą ir mimiką, kostiumus, dekoracijas ir 
apšvietimą. Gučius parašė penkioliką radio vaidi
nimų; jo dvylikos paveikslų misterija „Golgota“ 
būdavo Kaune transliuojama Didįjį penktadienį.

Nuo 1930 iki 1936 metų Gučius buvo Kauno 
Valstybinio radiofono sekretorius-administratorius, 

*Vilkolakis—asmuo turintis meninių sugebėjimų ir 
pasireiškiantis meno kūryboje (žemaičių interpre
tacija). Nors yra ir kitų šio žodžio interpretacijų, 
tuometiniams satyrinio teatro steigėjams ši buvo 
artimiausia.

direktoriaus pavaduotojas ir vaidinimų režisierius. 
1936 metais jis buvo pakeltas į vyriausio 
režisieriaus pareigas, kurias jis ėjo iki pasitraukimo 
į Vakarus. Neskaitant jo paties dramatinių kūrinių 
radiofonui, jis per tą eilę metų pritaikė ir 
surežisavo dešimt lietuvių rašytojų kūrinių bei 
išvertė ir pastatė septynioliką dramų pasaulinio 
masto dramaturgų. Gučiaus radio vaidinimuose 
visados dalyvaudavo Kauno Valstybinio teatro 
dramos aktoriai. Lietuvoje sukurta dramaturgija, 
proza ir publicistika liko tėvynėje ir jos likimas 
nežinomas.

1944 metais pasitraukęs iš Lietuvos, apsigyve
no Vokietijoje, britų zonoje. Ten būdamas suorga
nizavo Menininkų kolektyvą, kuris be įvairių 
koncertų, pastatė Gioacchino Rossini operą 
„Sevilijos kirpėjas“ ir suvaidino A. Rūko komediją 
„Bubulis ir Dundulis“.

Vokietijoje Juozas Gučius nepasitenkino vien 
kultūriniu darbu. Jis buvo britų zonos lietuvių 
Raudonojo Kryžiaus generalinis įgaliotinis, Lietu
vių bendruomenės tarybos narys, Augustdorfo 
stovyklos vadovas.

Atvykęs Australijon, Gučius buvo 1951 metais 
pakviestas režisuoti Adelaidės lietuvių teatro 
mylėtojų grupės pastatymus. Šitą kolektyvą subūrė 
1949 metais Elena Dainienė ir Paulius Rūtenis. Jie 
pastatė porą veikalų, su kuriais pasirodė ir 
išvykose Melbourne. Tačiau Gučiui atiteko di
džiausias darbas. Persiorganizavęs kolektyvas 
pasivadino Teatro studija. Čia iškilo Gučiaus 
pedagoginis talentas. Jo patirtis ir pedagoginiai 
gabumai greit pakėlė vaidybos lygį. Intensyvaus 
darbo dėka buvo tiek pažengta, kad tų pačių metų 
gale įvyko pirmas Teatro studijos spektaklis. 
Gučiaus inscenizuotoj Vinco Kudirkos satyroje 
„Viršininkai“ (ar ne Vilkolakio repertuaro aidas?) 
dalyvavo visas Teatro studijos sąstatas: S. Kanie- 
nė, G. Matulevičienė, B. Bakšinskas, A. Gutis, L. 
Karmazinas, Z. Kučinskas, A. Petrikas, B. Rainys, 
V. Ratkevičius, N. Skidzevičius, A. Trinka ir V. 
Užubalis.

Abu spektaklius Adelaidės publika šiltai 
priėmė. Pasisekimo paskatinti, jaunieji aktoriai 
tobulinosi, žengė pirmyn. Prityręs kolektyvo 
vadovas, kreipdamas daug dėmesio į studijinį 
darbą, sumaniai parinkdavo veikalus, kuriuose visi 
nariai galėdavo sužibėti.

Nebuvo pasitenkinta vien spektakliais lietuvių 
kalba lietuvių bendruomenei. Buvo išplaukta ir į 
platesnius vandenis. Per 1954 metų australų dramų 
festivalį Adelaidėj, Teatro studija suvaidino tris 
trumpas komedijas anglų kalba: Čechovo „Piršly
bas“, H. Duvernois „Ponia iš bronzos ir ponas iš 
krištolo“ ir John Maddison-Morton „Dviguba 
nuoma“. Tai istorinis įvykis: lietuviai aktoriai 
angliškai vaidino australų publikai. Meno kritikai 
palankiai įvertino vaidybą, aktorių dikciją ir A. 
Marčiulionio modernaus stiliaus dekoracijas. 
Adelaidės universiteto profesorius teatrologas dr. 
Derek van Abbe išreiškė savo susižavėjimą 
asmeniškame laiške Juozui Gučiui:

Mane stebina tas ištikimumas su kuriuo 
europiečių dramatinės grupės laikosi didingo 
stiliaus tradicijų. Jūsų kolektyvas sukėlė man 
prisiminimus didelių spektaklių matytų Anglijoje, 
Prancūzijoje ir Vokietijoje.
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Per septynerius vaisingo darbo metus Gučius 
surežisavo Teatro studijai penkiolikę spektaklių. 
Daugiausia tai buvo komedijos. Ypatingai palan
kios kritikos susilaukė V. Alanto „Aukštadvaris“ 
(1955), A. Gustaičio „Slogučiai“ (1956), Moliėre 
„Mokykla žmonoms“ (1957).

1958 metais Teatro studija ir Lietuvių teatro 
mylėtojų kolektyvas susijungė, pasivadindami 
Adelaidės lietuvių teatru, o 1962 metais susiforma
vo dabartinis „Vaidilos“ ansamblis. 1961 metais 
sujungtame teatre Juozas Gučius surežisavo A. 
Škėmos „Žvakidę“—modernia forma interpretuotą 
Kaino ir Abelio temą. Vaidybiniu atžvilgiu drama 
nėra lengvai įkandama, bet aktoriai publikos 
neapvylė. Jų profesionalizmas peršoko bet kokių 
lūkesčių ribas. Liūdnu supuolimu, Adelaidėje 
vykstant „Žvakidės“ premijai, talentingas jos 
autorius žuvo auto avarijoje Jungtinėse Amerikos 
valstybėse.

Gučiaus pastatymus publika priimdavo šilto
mis katutėmis, o kritikai nepasigailėdavo pagyri
mų. Pulgio Andriušio nuomone „Slogučių“ spek
taklis „ . . . staiga ėmė vaikščioti savo kojom be 
dirbtinų paramščių . . . burbuliuojantis sąmojum, 
nepertirštintas, stilingas“. Vladas Radzevičius, 
komentuodamas „Aukštadvario“ pastatymą, pažy
mi, kad „ . . . kolektyvas, kaip vaidybinis vienetas 
šį kartą pateikė žiūrovui tikrai gražių vaidybinių 
plonybių“.

Garbė režisieriui, kai kritikai giria jo spektak
lius, bet dar didesnis džiaugsmas pedagogui, kai jo 
mokinių pastangos susilaukia palankaus įvertini
mo. Gučius parengė tokį stiprų aktorių kolektyvą, 
kad iš jo išaugo brandžių scenos menininkų. Jis 
skatino juos siekti profesionalų lygio: nagrinėti 
veikalą, įsijausti, suprasti ir išgyventi veikėją, 
suharmonizuoti žodžių ritmą pabrėžiant juos 
gestais ir mimika, tinkamai laikytis scenoje ir 
tiksliai pauzuoti. Šitie privalumai yra veiksmo 
įtampos pagrindiniai šulai.

Aišku, Gučius nebūtų atsiekęs tokių gerų 
rezultatų be dailininkų ir administratorių talkos. Iš 
dailininkų nereikėtų pamiršti: A. Marčiulionio, J. 
Matulevičiaus, S. Neliubšio, A. Rūkštelės ir L. 
Žygo. Ir taip pat administratorių Povilo Kano, 
pirmojo kolektyvo „cementuotojo“, Z. Kučinsko, 
L. Žygo ir J. Matulevičiaus, kuris savo darbu, 
energija ir lėšomis daug padėjo Teatro studijai.

Po 17 metų darbo fabrike (ir septynerių metų 
su Teatro studija) Gučius pasijuto reikalingas 
fizinio ir dvasinio poilsio. Norėdamas daugiau 
atsidėti kūrybai, jis taip aktyviai nebedalyvavo 
Adelaidės teatro veikloje. Tačiau jis niekad 
neatsisakydavo talkininkauti, renginiuose ir litera
tūros vakaruose dažnai pradžiugindamas klausyto
jus savo kūryba.

Šakotas Gučiaus talentas nebūtų galėjęs taip 
plačiai pasireikšti be jo gyvenimo palydovės 
pagalbos. Pati būdama solistė, dainavimo pedago
gė ir meno kritikė, ji talkininkavo jam kultūrinėj 
veikloj ir atpalaidavo jį nuo naminių rūpesčių. O 
jis tai giliai vertino:

. . . Šia proga turiu prisipažinti, kad esamo
mis sąlygomis, nebūčiau galėjęs eilės metų bėgyje 
dirbti „viršvalandžius“ su teatru, jei mano žmona 
Anatanina Binkevičiūtė-Gučiuvienė nebūtų perė
musi visą namų darbą ir visos naštos ant savo 
pečių, nors ir pati dalyvaudama koncertuose ir 
įvairių parengimų programose. Tą jos auką 
nepaprastai ir su dėkingumu vertinu.

J. Gučius, „Atsiminimai“
Kitų pastangas jis vertino su pagarba ir meile.

1983 m. kovo mėn.

NUO „MINTIES“ IKI „AKIRAČIU“

HENRIKUI ŽEMELIUI 70 METŲ

Šių metų kovo 26 d. žurnalistui ir redaktoriui 
Henrikui Žemeliui sukanka 70 metų. Nežiūrint jo 
išvarytos gana plačios vagos mūsų spaudos istori
joje, plačiajai mūsų visuomenei jis nėra per daug 
žinomas. Gal čia kaltas jo įgimtas kuklumas ir 
vengimas autoreklamos, kuria, kaip žinia, kai kas 
moka labai sumaniai pasinaudoti, ypač Amerikoje. 
Šiek tiek nuskriaudė H. Žemelį ir mūsų bostoniškė 
Lietuvių enciklopedija, pateikdama tik labai šykš
čias žinias ir apię jį patį ir ypač apie daugiausia jo 
pastangomis išugdytą laikraštį Mintis. Beveik 
viskas, kas toje inciklopedijoje parašyta apie tą 
laikraštį yra klaidinga ir netiesa. Visiškai užmirštas 
H. Žemelio vaidmuo ir aptariant Akiračius tos 
pačios enciklopedijos Papildymų tome.

H. Žemelis gimė 1913 m. kovo 26 d. Liepojuje. 
Tėvui išėjus į kariuomenę, jis su motina grįžo į 
Kėdainius, kur ir praleido savo jaunystę. Jo tėvas 
buvo kilęs iš Labūnavos apylinkių ir vertėsi siuvėjo 
amatu. 1932 m. Henrikas baigė Kėdainių gimnaziją, 
kurioje būdamas gerai įsisavimo elektrotechniko 
specialybę ir svajojo tapti inžinieriumi. Tačiau dėl 
lėšų stokos ėmė studijuoti teisę, kurios nemėgo, 
metėsi į žurnalistiką, kuriai ir pašventė visą savo 
tolimesnį gyvenimą. Dar studentu būdamas sureda-

Tik išskirtini žmonės yra apdovanoti tokiu 
žmogiškumu. O jo kūrybinę ir teatralinę veiklą jo 
buvę mokiniai apvainikavo gera vaidyba ir gražia 
gimtosios kalbos tarsena. Tai prasmingiausias 
režisieriaus ir pedagogo Juozo Gučiaus meno 
nuopelnų paminklas.

Isolda Poželaitė-Davis 

gavo korporacijos Romuva jubiliejinį leidinį. 
Atlikdamas karinę tarnybą baigė karo mokyklą 
aspirantu ir gavo atsargos leitinanto laipsnį.

Jau pirmuoju bolševikmečiu H. Žemelis 
įsitraukė į pogrindį, kuriame ypač aktyviai reiškėsi 
vokiečių okupacijos metu, priklausydamas Laisvės 
kovotojų sąjungai. Pogrindžio raginamas įstojo į 
gen. P. Plehavičiaus vadovaujamą Vietinę rinktinę. 
1944 m. pavasarį kartu su daugeliu kitų buvo 
areštuotas ir patalpintas Salaspilio (netoli Rytos) 
koncentracijos stovykloje. Karui baigiantis perga
bentas į Dancigą, iš kur paspruko į Vakarus ir 
apsigyveno Biberache, prancūzų zonoje. Savo 
išgyvenimus karo metu aprašė savo atsiminimų 
knygoje „Okupantų replėse“.

Reikšmingiausias H. Žemelio, kaip žurnalisto 
ir redaktoriaus, gyvenimo periodas prasidėjo nuo 
1946 m. pavasario, kai jis leidėjo Jono Vasaičio 
kviečiamas ėmė redaguoti Mintį. Netrukus Mintis 
iš menko stovyklinio laikraštuko išaugo į labai 
populiarų ir reikšmingą tremties laikraštį. Savo 
korektiška ir draugiška laikysena H. Žemelis 
sugebėjo aplink Mintį suburti labai didelį bendra
darbių būrį. Atsistojusi ant tvirto ekonominio 
pagrindo ji galėjo savo bendradarbiams neblogai 
atlyginti.

Nesusirišdama su jokia viena politine srove, 
Mintis užėmė plačią liberaliniai demokratinę liniją, 
nevengdama kritiškai pasisakyti apie visas ano 
meto mūsų gyvenimo problemas. Kartais tos 
kritikos neišvengdavo net ir Vlikas, kuriam tuo 
metu vadovavo kun. M. Krupavičius. H. Žemelis 
pasakoja, kad per vieną spaudos konferenciją jam 
prisistačius kaip Minties redaktoriui, Krupavičius 
pasakęs: „Ar tos Minties, kuri kartais neišmintingai 
parašo“. Tačiau aplamai Minties kritika buvo 
konstruktyvi. Lietuvių enciklopedija klysta, laiky
dama Mintį tautininkų laikraščiu.

Daug dėmesio Mintis skyrė literatūrai, menui 
ir kultūrai aplamai. Užtat joje mielai bendradarbia
vo rašytojai, dailininkai, kritikai, kaip prof. M. 
Biržiška, P. Andriušis, A. Gustaitis, F. Neveravi- 
čius, A. Rūkas,V. Trumpa, B. Raila, A.J. Greimas, 
P. Augius, J. Cicėnas ir kt. Net Stasys Leskaitis 
bene savo vieną vienintelį straipsnį apie naująją 
Amerikos literatūrą atidavė Minčiai. H. Žemelis 
gražiai sutvarkė ir technišką laikraščio pusę: 
laužymą, iliustracijas, kalbą. Užtat nenuostabu, kad 
Mintis tapo populiariausiu tremties laikraščiu.

1949 m. pradžioje H. Žemelis emigravo į JAV, 
kurį laiką gyveno Ročesteryje, ten vedė Gertrūdą 
Gailiūtę, paskum persikėlė į Čikagą, kur iš pradžių 
dirbo Margutyje, o nuo 1968 m. įsijungė į Akiračių 
redakcinį kolektyvą, kur tarp kita ko kiekvienam 
numeriui pateikia kritišką mūsų spaudos apžvalgą. 
Turbūt nesuklystu pasakęs, kad Akiračiai szlno 
atvirumu, kritišku žvilgsniu ir pažiūrų platumu bei 
tolerancija daug kuo primena Mintį.

Man asmeniškai ypač malonu pasveikinti 
Henriką Žemelį, sulaukusį 70 m. sukakties, nes mus 
riša sena, dar nuo Kėdainių gimnazijos laikų 
draugystė. Ta draugystė ypač sustiprėjo mums 
abiems triūsant aplink Mintį ir Akiračius. Tad 
ilgiausių metų, mielas Henrikai. Tau ir Tavo 
šeimai.

V. Trumpa
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POKALBIS

Valdas Adamkus gamtosaugos srityje darbuo
jasi nuo 1969 m., kuomet JA V Aplinkos apsaugos 
žinyba (U.S. Environmental Protection Agency) 
buvo dar planavimo stadijoje. Žinybą [steigus, jis 
buvo paskirtas Didžiųjų ežerų regiono viceadminis- 
tratoriumi, o 1981 m. administratoriumi.

Gimęs Lietuvoje prieš 56 m., V. Adamkus 
baigė inžinerijos mokslus Illinois technologijos 
institute ir kelerius metu dirbo konsultantu. 1968 
m. kandidatavo į Čikagos miesto Sanitarinių 
reikalų patikėtinių tarybą; rinkimus pralaimėjo, bet 
surinko daugiau balsų, negu kiti Respublikonų 
partijos kandidatai tam postui.

Amerikos gamtosaugininkų tarpe Adamkus 
yra susilaukęs daugybės teigiamų įvertinimų; jis 
laikomas vienu kompetetingiausių šios srities 
pareigūnų JA V-se. Pripažinimas siekia ir tarptau
tinę sferą: 1972 m. atstovavo JA V-ėms dvišaliuose 
pasitarimuose aplinkos apsaugos klausimais su 
Sov. Sąjunga, aktyviai dalyvavo Didžiųjų ežerų 
vandens švaros tarptautinės sutarties su Kanada 
sudaryme, buvo narys specialios komisijos, spren- 
dusios gamtosaugos problemas Lenkijoje. Šiuo 
metu yra Tarptautinės tarybos vandens švarai 
užtikrinti pirmininkas.

V. Adamkaus vadovaujamos įstaigos žinioje 
yra šešių vidurvakarių valstijų—Illinois, Indiana, 
Michigan, Minnesota, Ohio ir Wisconsin—ir 
Didžiųjų ežerų gamtosaugos reikalai. Tai pats 
didžiausias iš 10 JAV gamtosaugos regionų, turintis 
20% JA V gyventojų, 25% pramonės ir pačias 
sudėtingiausias aplinkos apsaugos problemos. Nuo 

š.m. kovo 1 Adamkus paskirtas jungtinės JA V- 
SSRS komisijos Vandenų teršimo apsaugai pirmi
ninku.

Pasikalbėjimą su Adamkum paruošė Akiračių 
proginis bendradarbis Romas Sakadolskis.

Lapkričio mėnesį JA V Aplinkos apsaugos 
žinyba (toliau—A.A.Ž.) ir Velsicol chemikalų 
gamybos bendrovė priėjo rekordines sumas kainuo
siančio susitarimo. Bendrovė įsipareigojo skirti 38,5 
milijonus dol. trims Mičigano valstijos vietovėms 
apvalyti nuo nuodingų pramoninių medžiagų. Ar 
toks valstybės įstaigos ir privačios bendrovės 
susitarimas ženklina posūkį nuo konfrontacijos, 
kuri persekioja Amerikos pramonės ir žinybos 
santykius nuo pat pastarosios įsteigimo 1970 m.?

Neabejotinai yra įvykęs posūkis ir jį apsprendė
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praktiška realybė. Pagal šiuolaikinius įstatymus 
A.A.Ž. gali paskiras bendroves patraukti teismo 
atsakomybėn po to, kai A.A.Ž. valstybės lėšomis 
įvykdo apvalymo darbus. Ji gali teismo keliu 
reikalauti trigubai didesnės pinigų sumos negu 
sunaudota apvalymo darbams. Todėl sprendimas 
savanoriškai vykdyti valymo operacijas turėtų būti 
palyginant nesunku padaryti.

Nepaisant tokių sąlygų, nevisuomet lengva 
susitarimo pasiekti: derybos su Velsicol bendrove 
užtruko beveik dvejus metus.

Iš kitos pusės, reikia pasakyti, kad Amerikos 
didžiosios pramonės atstovų tarpe yra įvykęs 
persiorientavimas. Pripažįstama, kad neatsakingam 
pelno ieškojimui, nepaisančiam pasekmių aplinkai, 
nėra ateities. JAV-ių pramonė tą atsakomybę 
supranta ir stengiasi praeities klaidas atitaisyti.

Esama ir visai kitokio šios pilietinės atsakomy
bės supratimo pavyzdžių. Antai, didžiulė ir pelnin
ga Manville bendrovė neperseniausiai paskelbė 
bankrotą, siekdama pastoti kelią ieškiniams, 
kuriuos kelia vėžio ir kitomis ligomis sergantieji, 
reikalaudami kompensacijos už asbesto padarytą 
žalą jų sveikatai.

Minėti ieškiniai yra privataus pobūdžio ir už 
institucinės struktūros ribų. Juk ir susitarimas su 
Velsicol bendrove neišsprendė asmeninių pretenzi
jų. Tie, kurie nukentėjo, ypač Mičigano valstijoje, 
greičiausiai ir toliau sieks kokios nors satisfakcijos. 
Iš kitos pusės, bankroto paskelbimas neatpalaiduo
ja bendrovės nuo didesnių padarinių. Jeigu yra 
padaryti ekologiniai pažeidimai, valstybė suras 
kelius ieškiniams kelti ir kompensacijai išieškoti.

Didžiųjų ežerų priežiūra yra Jūsų vadovauja
mos regiono žinybos atsakomybė. (Tie ežerai 
sudaro 95% JA V ir 20% visos žemės gėlo vandens.) 
Jų apsaugai 1981 biudžetiniais metais buvo numa
tyta 18.8 U. dol., pernykštiems lėšos sumažintos iki 
13.7 mil. dol., o šiems metams siūloma sumą 
sumažinti iki 3.8 mil. dol. Kodėl prezidento 
Reagano vyriausybė mažina lėšas šio ežeryno 
apsaugai?

Tam yra dvi priežastys. Pirma, biudžetas, 
skirtas Didžiųjų ežerų darbams, buvo bendro 
valstybinių išlaidų apkarpymo auka. Tačiau JAV 
Kongresas savo keliu paskyrė papildomų lėšų, 
kurios įgalina darbus tęsti. Antra, kai pradėta 
rūpintis ežeryno ekologine padėtimi, pati opiausia 
problema buvo jutrifikacija, atseit fosforo paskatin
tas vandens augmenijos stiprus plėtimasis, žalojan
tis biocenozę. Šiandien jutrifikacija jau yra apstab- 
dyta; tam sunaudoti milžiniški finansiniai ištekliai, 
būtent, apie 7.2 milijardai dol. Tai įvykdžius, lėšas 
galima skirti kitiem reikalam. Todėl tam tikras 
išlaidų sumažinimas yra pateisinamas.

Aišku, taip kaip negalima nuneigti Didžiųjų 
ežerų reikšmės šiam kraštui ir visam pasauliui, taip 
būtina toliau vykdyti jų apšvarinimą ir priežiūrą. 
Biudžetiniai sumažinimai skaudžiausiai palietė 
padėties sekimo pastangas. Toji padėtis keičiasi iš 
dalies todėl, kad vandenyse atsiranda žalingų 
chemikalų atmosferos keliu. Šios srities darbus 
turime intensyviai tęsti ir todėl, kad jie greičiausiai 
prives prie platesnės apimties sprendimų, kurie 
palies dar pilnai neištirtus rūgštinio lietaus povei
kius aplinkai.

Nemanau, kad reikėtų baimintis dėl šių 

pastangų apstabdymo. JAV Kongresas ir toliau 
rems šiuos darbus. Lemiamos reikšmės turės ir 
tarptautinės sutartys su kaimynine Kanada, kuriai 
nemažiau rūpi Didžiųjų ežerų padėtis.

Per pastaruosius kelerius metus mokslininkai 
yra nekartą įspėję apie rūgštinio lietaus pavojų 
augmenijai ir gyvūnijai. (Lietaus rūgštingumas kyla, 
didėjant sieros ir azoto oksidų kiekiams atmosfe
roje, kuriuos į orą išleidžia automobiliai ir jėgainės, 
varomos anglimi bei nafta. Atmosferoje sukaupti 
toksinai gražinami į žemę su lietumi.) Kas daroma 
šiam nuodijimui šalinti?

Rūgštinio lietaus šaltinis Amerikoje yra ne kur 
kitur, o Vidurio vakarų regione. Kol kas ne daug 
padaryta šioje srityje, nes klausimas yra tapęs ginčų 
objektu.

Viena pusė, t.y., gamtosaugininkai reikalauja 
tučtuojaus imtis priemonių sieros oksidų emisijai 
mažinti. Ypač dideliu jų šaltiniu laikomos elektros 
jėgainės. Kiti, įskaitant ir pramonininkus, šiuos 
reikalavimus neigia. Anot jų, trūksta mokslinių 
duomenų, nustatančių rūgštinio lietaus kilmę. Jie 
siūlo skirti daugiau lėšų ir laiko tyrimams. 
Pramonės, o taip pat ir vyriausybės oficialioji 
nuomonė yra tokia: naujų pramonės suvaržymų 
įvedimas kainuotų apie 200 milijardų dolerių per 30 
metų; nebūtų tikslu įpareigoti pramonę tiek pinigų 
išleisti, jeigu rūgštinio lietaus šaltiniai yra kur kitur.

Rūgštiniam lietui tirti jau paskirta apie 12 mil. 
dol. Manom, kad per dvejus metus bus galima 
surinkti pakankamai duomenų vienokiam ar 
kitokiam sprendimui pagrįsti.

Mano nuomone, sėdėti rankas sudėjus ir laukti 
dar du metus yra neatsakinga. Tam tikras paruošia
masis darbas gali ir turi būti dabar atliekamas; 
žinomi šio nuodijimo šaltiniai gali būti dabar 
kontroliuojami. Per kelerius metus esama padėtis 
bus tik paaštrinta.

Rūgštinio lietaus problema nesiriboja Šiaurės 
Amerika. Antai, Skandinavijoje ir Didžiojoje 
Britanijoje lietus su palyginant aukštu rūgštingumo 
koefeicientu pamažu nuodija geriamąjį vandenį. 
Centrinėje Europoje nyksta augmenija, nuodijama 
toksiško lietaus. Ar tarptautinės institucijos imasi 
žygių padėčiai gerinti?

Iki šiol Vakarų pasaulyje nieko konkretaus 
šiuo reikalu nėra padaryta. Klausimas svarstomas 
akademinėje plotmėje. Kanadiečiai labai jaudinasi 
šiuo reikalu, bet nieko konkretaus irgi nėra padarę. 
JAV tik dabar svarsto, ką reikės daryti ateityje. Kai 
kurios Europos valstybės, įskaitant Skandinavijos 
sritį ir kitas, jau smarkiai nukentėjo nuo rūgštinio 
lietaus. Tačiau tarptautinės organizacijos, net tos, 
kurios veikia Jungtinių tautų ribose, šiuo svarbiu 
reikalu nerodo jokios iniciatyvos.

Aplamai Reagano vyriausybė daugelio kaltina
ma didele atžanga aplinkos apsaugos srityje. 
Stengiantis padėti automobilių pramonei, siūloma 
susilpninti išmetamųjų dujų apvalymo standartus. 
Pesticidų kontrolė smarkiai sumenkėjo, vis dažniau 
suteikiant išimtis naudoti anksčiau draustus chemi
kalus žemės ūkio kenkėjams naikinti. Federalinės 
valdžios kontrolėje esantys milžiniški žemės plotai 
gali būti atidaryti mineralų eksploatacijai. Naftos 
bendrovėms suteikiami leidimai ieškoti naftos 
išteklių Amerikos pakrantėse. Kritikai aiškina, kad
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kai reikia rinktis tarp ekonominio šalies vystymo ir 
aplinkos apsaugos, Reagano vyriausybė nuosekliai 
renkasi pirmąją galimybę. Kokia Jūsų nuomonė?

Ekonominiai krašto sunkumai privedė prie 
tam tikrų kontrolės laisvėjimų. Kai kuriais atžvil
giais vyriausybę galima pateisinti, nes techninė 
pažanga sudaro galimybes tam tikriems varžtams 
atleisti. Tačiau pilnai suprantamas rūpestis tų 
asmenų, kurie stengiasi gamtų apsaugoti, kurie yra 
pasiryžę iki paskutiniųjų kovoti ir išsaugoti tai, kas 
buvo šioje šalyje laimėta per pastarąjį dešimtmetį.

Man regis, kad negalime daryti didelių 
nuolaidų gamtosaugos srityje. Nemanau, kad 
atsakingi pramonės pareigūnai norėtų visiško 
varžtų atleidimo; juk tai vestų prie visiško chaoso, 
prie piktnaudžiavimo, siekiant greitai pralobti bet 
kokia kaina. Pramonė yra išleidusi milžiniškas 
pinigų sumas ekologiniams pagerinimams ir norėtų 
toliau matyti pažangą gamtosaugos srityje.

Tačiau problema yra sudėtinga ir dažnai yra 
labai sunku užimti aiškią poziciją. Iš vienos pusės 
stengiesi aplinką apsaugoti, o iš kitos pusės matai 
ekonominę būklę, kuri prieš tavo norus veda prie 
apsaugos mažinimų.

Pernai Respublikonų partijos tyrimo komitetas 
paskelbė raportą, kuriame [spėjama apie šalies 
,aplinkos apsaugininkų šmėklą“. Ten rašoma, kad 
asmenys, besirūpiną gamtosauga yra ,,principiniai 
savanaudiškas“ elitas, kuris „ manipuliuoja teismus“ 
savo paties interesams apsaugoti. Kokia Jūsų 
reakcija į tokį apibūdinimą?

Labai paprasta: tai neatsakingo, radikalaus 
elemnto neatsakingas pareiškimas. Manau, kad jis 
neišreiškia nei partijos, nei krašto gyventojų 
daugumos nuotaikų ar valios.

Didžiuma šalies gyventojų yra aiškiai pasisa
kiusi už gamtos apsaugą ir savęs tikrai nelaiko 
kažkokiu išskirtinu elitu. Toks apibūdinimas yra 
paskirų asmenų išsišokimas, kuris neturėtų įtaigauti 
įei krašto, nei tos partijos vadovybės sluoksnių 
gamtos apsaugos atžvilgiu.

Tačiau kai kas mano, kad panašios nuomonės 
vyrauja pas tuos asmenis, kurie duoda patarimus 
^rezidentui Reaganui ir kurie padeda jam formu- 
'uoli politiką, taigi ir gamtosaugos politiką.

Galiu pasakyti, kad per pastaruosius dvejus 
metus nesu matęs nieko vyriausybės išleidžiamuose 
potvarkiuose, kas galėtų tokį pasisakymą pateisinti. 
Kiek tai liečia žinybą, nėra nė vieno potvarkio, 
kuris skatintų ardomąją gamtos apsaugos veiklą. 
Apsaugos įstatymai yra vykdomi tokiu pat intensy
vumu kaip ir anksčiau. Nesu matęs nei vieno 
potvarkio, kuris regionams, tiesiogiškai tvarkan
tiems įstatymų vykdymo priežiūrą, instruktuotų 
kokiu nors būdu šį darbą varžyti.

1979 m. Trijų mylių saloje, Pensilvanijoje, 
[vyko tragedija, radikaliai pakeitusi JA V gyventojų 
požiūrį į branduolinių jėgainių apsaugą ir plėtrą. 
Užpernai nutarta nestatyti naujos branduolinės 
jėgainės netoli Čikagos; daug kitų pavyzdžių rodo, 
kad Amerikoje apstabdyta šių jėgainių statyba. Tuo 
tarpu JAV Energetikos ministerijos duomenimis 
branduolinių jėgainių gaminamos elektros kaina 
yra beveik tolygi anglies kuru varomų turbinų 
elektros kaina. Kokia yra branduolinių jėgainių 
Uteitis Amerikoje?

Branduolinis klausimas yra begaliniai jautrus, 
iusidarius bet kokiai potencialiai galimybei kur 
ors nelaimei ištikti, nesvarbu, ar tai būtų jėgainėje 
r kurioje kitoje aplinkoje, tuoj kyla milžiniškas

.983 m. kovo mėn.

skandalas visoje šalyje.
Taip įvyko ir Trijų mylių saloje. Tačiau ten 

neįvyko jokios tragedijos: kontroversija kilo ne dėl 
kokios nelaimės, o tik dėl jos galimybių. Žinoma, 
visa tai apstabdė tolimesnę branduolinių jėgainių 
plėtrą, nes davė progos priešininkams pirštu rodyti 
į potencialius pavojus krašto gyventojams.

Mano nuomone, žinant, jog energijos naudoji
mas šalyje didės ir nematant tam naudojimui ribų, 
branduolinės energijos ateitis yra užtikrinta. Vis tik 
tai vienas švariausių, greičiausiai pasiekiamų 
energijos šaltinių. Tiesa, iš anglies gaunamos 
energijos kaina yra beveik lygi branduolinei. 
Tačiau, manding,—anglies šaltiniai yra riboti. Be 
to, pats jų pavertimo energija procesas yra ilgokas. 
Pagaliau, gamtos apsaugos požiūriu, procesas nėra 
iš švariausių: jis sukelia atmosferinių problemų, 
ypač didindamas atmosferos sieringumą. Neišspren
dus šių ir kitų problemų, teks rinktis branduolinę 
energiją, nepaisant galimybių įvairiems nelaimin
giems atsitikimams, susietiems su jos gamyba.

Tačiau viena problema, kuriai būtinai reikia 
surasti atsakymą, yra—kas darytina su radiacijos 
atliekomis? Beje, čia gal būtų vienintelis motyvas, 
skatinantis pergalvoti—ar naudoti fosilinį kurą, 
kuris atneša taršą, ar plėtoti branduolinio kuro 
naudojimą, drauge ieškant būdų saugiai atsikratyti 
radiacijos atliekomis.

Šiuo metu saugiausias, mums žinomas būdas 
yra šias atliekas užkasti giliai žemėje. Juk Uranas ir 
kiti pagrindiniai radiacijos šaltiniai yra kilę iš 
žemės; vienintelis kelias yra juos grąžinti atgal į 
žemę, kaip galima giliau, kaip galima saugiau.

Beje, esu priešingas skandinimo jūroje proce
sui. Vieną dieną dugne esančios nuodingos atliekos 
gali pasklisti, iškilti į jūros paviršių: tuomet 
turėsime vėl naujų problemų.

Apskaičiuojama, kad Sov. Sąjungoje veikia 
mažiausiai 23 branduolinės jėgainės, tiekiančios 
10% šalies energijos poreikių, maždaug tiek pat 
kiek JA V. Tačiau anot Vakaruose skelbtų studijų, 
per ateinančius penkerius metus sovietai yra 
numatę smarkiai paspartinti šių jėgainių statybą, 
kasmet pastatant po maždaug 10 naujų branduoli
nių jėgainių. Bene didžiausia statoma Ignalinoje, 
rytinėje Lietuvoje. Koks bus šio komplekso 
poveikis Lietuvai?

Noras statyti branduolines jėgaines Sov. 
Sąjungoje yra suprantamas: ten energijos poreikiai 
yra dideli ir jie didės, ypač plečiant sunkiąją 
pramonę. Atrodo, kad ir sovietai mato, jog 
branduolinės jėgainės yra greičiausias ir švariausias 
kelias šiems poreikiams tenkinti.

Tačiau Ignalinoje statoma jėgainė kelia didelį 
susirūpinimą ir tuo pačiu nusistebėjimą. Respubli
kiniu mastu nėra jokio reikalo Lietuvai turėti tokio 
ar net mažesnio didumo branduolinės jėgainės. 
Lietuvos elektrifikacijos ir esamos pramonės 
poreikiams tenkinti pilnai pakanka esamų jėgainių, 
hidroelektrinių stočių. Jos ne tik aprūpina visą 
Lietuvos teritoriją, bet tiekia elektrą ir kaimyni
nėms respublikoms. Kur čia išmintis: statydinti 
branduolinę jėgainę Ignalinoje, palyginant toli nuo 
Sov. Sąjungos pramoninių centrų? Į tą klausimą 
atsakyti tegali tik tie planuotojai, kurie šitą 
projektą sufantazavo.

O sritiniu mastu, t.y. Pabaltijo ruožo apimtimi, 
ar galima pateisinti branduolinės jėgainės statybą 
Ignalinoje?

Ne. Tame regione esančiose respublikose nėra 
tiek sunkiosios ar kitokios specifinės pramonės 

koncentracijos, kuri pareikalautų tokios milžiniškos 
elektros gamybos. Taigi, kaip bežiūrėtum, sunku 
pateisinti branduolinės jėgainės statybą Lietuvos 
teritorijoje.

Kitas projektas, keliąs panašius klausimus apie 
respublikinius ir nerespublikinius interesus, yra 
neperseniausiai pradėjęs veikti ir toliau plečiamas 
naftos rafinerijos kompleksas Mažeikiuose, šiauri
nėje Lietuvoje. Valymo operacijų gamybinė atlieka, 
mazutas, per Klaipėdos uostą gabenamas iš 
Lietuvos. Kaip jau skelbta spaudoje (žr. Akiračių, 
1982 sausio nr.), užpernai mazutas išsiliejo uosto 
apylinkėse, užteršdamas didelius vandens ir kranto 
plotus. Ar Mažeikių rafinerija yra Lietuvai naudin
ga?

Tiek branduolinė jėgainė Ignalinoje, tiek 
naftos apvalymo kompleksas Mažeikiuose yra 
tikras nesusipratimas. Lietuva praeityje neturėjo 
naftos apvalymo pramonės; krašto geografinės ar 
gamtinės sąlygos nėra ypačiai geros tokiems 
darbams. Tokio kombinato statymas būtų labiau 
pateisinamas netoli Baku, ar kitur, kur yra 
natūralieji naftos šaltiniai, o ne žemės ūkio šalyje. 
Lietuva tiek naftos negali sunaudoti. Ji neturi 
galimybių ją čia pat perdirbti, paverčiant vartoto
jams naudingais gaminiais.

Gamtosaugos atžvilgiu, rafinerija yra milžiniš
kas nuostolis Lietuvai, ką jau įrodė minėta nelaimė 
Klaipėdoje. Be to, valymo darbams reikalingi dideli 
vandens ištekliai, kurie Lietuvoje yra labai riboti. 
Kiek žinau, naudotas vanduo kanalais teka net iki 
Baltijos jūros. O ką kalbėti apie tos pramonės 
atmosferinę taršą, neigiamai veikiančią Lietuvos 
miškus, augmeniją. Tai nepateisinami gamtos 
pažeidimai, kurie nepadeda išlaikyti trapios ekolo
ginės pusiausvyros.

Kai kas čia įžiūri pastangas Lietuvą negrįžta
mai integruoti į Sov. Sąjungos ekonominį gyveni
mą.

Integraciją būtų galima kur kas lengviau ir 
išmintingiau atlikti, jeigu būtų sparčiau plėtojama 
lengvoji pramonė, nes tai Lietuvą padarytų labiau 
priklausomą nuo kaimyninių respublikų rinkos. 
Tuo tarpu naftos pramonė tokio poveikio negali 
turėti. Jos staigus sustabdymas nesužlugdytų 
Lietuvos ekonominio gyvenimo ir neturėtų didesnės 
įtakos visasąjunginei ekonominei sistemai. Todėl 
nematau nei ryšio, nei logikos naftos pramonei 
plėtoti Lietuvoje.

Lietuvos žemės ūkis yra smarkiai pakitęs dėl 
suintensyvinto trąšų naudojimo. Tatai turi didelio 
poveikio ir taršai, nes trąšos naudojamos be 
didesnės atodairos aplinkai.

Čia yra sudėtinga problema, sukelianti gyvas 
diskusijas daugelyje pasaulio kraštų, įskaitant JAV, 
kur rūpinamasi dėl cheminių trąšų, herbicidų ir 
pesticidų poveikio žmonių sveikatai.

Seniau Lietuvos žemės ūkiui pakakdavo 
natūraliųjų trąšų; dirbtinės įvestos palyginant vėlai. 
Nėra abejonės, kad susipažinimo su dirbtinėm 
trąšom stoka ir nepakankama kontrolė yra davu
sios milžiniškų nuostolių gamtai.

Aplamai, plėtojant žemės ūkį, svarbu dirbti 
atsargiai, nepersistengiant. Geras pavyzdys yra 
dirvožemio nusausinimas Lietuvoje. Su kokiu 
entuziazmu tie darbai buvo vykdomi, kur reikėjo ir 
kur nereikėjo! Tik vėliau susigaudyta kiek žalos 
padaryta gamtai, pradėjus dingti augmenijai, 
paukščiams, kitiems gyvuliams. Kai kurios augme-

(tęsinys sekančiame psl.)
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RECENZIJOS

LIETUVOS KELIAI

TARP TECHNIKOS IR
NETEKTIES

„Transportas—svarbi socialistinio liaudies 
ūkio šaka“—oficialiu rimtumu prasideda 1982 
metais Vilniuje Minties leidyklos išleista knyga 
Lietuvos keliai, sudaryta Prano Bubelio.

Nepilnos keturios dešimtys fotografijų iš 
bendro 102 skaičiaus vaizduoja rinktinius dabarti
nės Lietuvos transporto kelius—autostradas: 
Kauno-Vilniaus (baigta 1970 m.), Vilniaus- 
Ukmergės (b. 1980) ir dar nevisai baigtą Kauno- 
Klaipėdos, viso apie 200 km.

Fotografijos vaizduoja autostradų techniškąjį 
grožį: Lietuvos landšafte įrašytus rombo ir 
keturlapio dobilo kelių mazgus iš lėktuvo žvilgio 
ar gelžbetoninius tiltus su galimai mažiau atramų. 
Kai kada knygos sudarytojai nusileidžia į smulk- 
menius šių kelių statytojų atsiekimus, pavyzdžiui, 
autobusų sustojimų pašiūres, tarybiškai vadinamas 
autopavilijonais. Kartais pasigiriama ir gerais kelio 
ženklais.

Kai įspūdingoji technika grąsina savo neasme- 
niškumu paslėpti adresą krašto, kuriam ir kuriame 
ji sukurta, Lietuvos kelių reprezentacijai tada 
įterpiami dar priešnepriklausomybiniai tašytų 
akmenų keliai su žydinčiomis vyšniomis pakelėje. 
Arba Raudonės pilis be jokio pažymėtino kelio, ar 
antys vidury keliuko. Arba ir miškai, laukai, ežerai 
paskendę rūkuose. Taigi, čia Lietuva.

Autostrados statytos taupiai. Kuone visur tarp 
abiejų važiuojamųjų dalių tik minimalus privalo
mas žalios vejos plotis. Vakarų Europoje tokiu 
atveju dažna krypčiai statmenų lentelių tvora, kuri 
naktį uždengia priešais atvažiuojančių mašinų 
lempas. Pas mus Lietuvoje tai būtų dar per didelė

GAMTOSAUGOS . . .
(atkelta iš 9-to psl.)
nijos rūšys visai išnyko, nes pravestas neišplanuo
tas, neišgalvotas dirvožemio nusausinimas visos 
Lietuvos mastu. Aišku, dabar stengiamasi tą žalą 
atitaisyti. Tačiau kas žuvo, nesugrąžinsi.

Kaip atrodo, su žymiai mažesniu entuziazmu 
rūpinamasi Vilniaus miesto tarša. Teko skaityti 
studiją, kurioje aiškinta, jog Lietuvos sostinė yra 
vienintelis tokio dydžio miestas Sov. Sąjungoje, 
kuris neturi nutekamojo vandens kontrolės. Jeigu 
taip yra, tai kodėl?

Vilnius nėra vienintelis tokio dydžio miestas be 
šios kontrolės. Jų yra daugiau, kitose respublikose.

Kalba eina apie komunalinio nutekamojo 
vandens biologinį apvalymą. Tokio dydžio miestui 
kaip Vilnius biologinis apvalymas yra būtinas: bėjo 
nėra prasmės kalbėti apie vandens švarinimą 
Nemune arba Baltijos pakraštyje.

Visiems šios srities darbuotojams Lietuvoje 
valymo technologija ir ekspertizė yra prieinamos ir 
gerai žinomos. Vilnius iki šiandien neturi gerų 
biologinio apvalymo sąlygų todėl, kad valstybi
niame ižde tam reikalui nėra skiriama lėšų.

Palyginus su kaimynėmis, Latvija ir Gudija, 
ar Lietuva yra tipiška, pažangesnė ar atsilikusi 
gamtosaugos atžvilgiu?

10

prabanga.
Net didelio eismo vietų—auto kelių, sustojimo 

aikštelių, sankryžų ar tiltų—dirbtinas apšvietimas 
turbūt tik tolimesniųjų penkmečių planuose. 
Prožektorių šviesoje maudosi tik dažni pakelių 
tarybiniai smūtkeliai—betoniniai paminklai tarybi
nėmis temomis.

Drenažas irgi nesudaro žymesnių išlaidų: 
vanduo ras kur nutekėti, sakysime, kad ir 
dviaukštėje sankryžoje apatiniu keliu važiuojan
tiems tiesiai ant mašinų stogų.

Dviejų lygių sankryžose viadukų atramos 
apsaugotos tik paprastomis atatvaromis, bet ne 
smūgį slopinančiomis betono sienelėmis. Šventas 
yra tikėjimas, kad apatinio kelio vairuotojas 
niekad nepraras kontrolės ir netrenks į tilto 
atramą, pakeisdamas tilto statinę pusiausvyrą ir 
padarydamas viršutinį kelią nebesaugiu.

Keliai ežerų pakrantėmis ir tiltų kraštai 
neapsaugoti nuo nuslydimo nuo kelio. Paprastos 
tilto atramos Vakaruose nelaikomos pakankama 
apsauga auto mašinoms.

Kelių inžinieriai taip pat pasitiki, kad apylin
kės gyventojai šunis laiko pririštus, o žvėrys 
miškuose savaime pilni tarybinės drausmės ir per 
autostradą nebėgs—taigi autostrados Lietuvoje 
neaptveriamos.

Iš nuotraukų matyti, kad kai kur dar 
naudojama suprastinta dobilo lapo versija sank
ryžom, kur autostradon įvažiuojantieji ir išvažiuo
jantieji trumpą tarpą naudoja tą pačią, nors ir 
dviejų krypčių kelio atkarpą ir todėl gali susidurti. 
JAV tokie bėdos variantai jau išnaikinti.

Aplamai paėmus, Lietuva nėra nei atsilikusi, 
nei pranašesnė už kitas regiono respublikas. 
Mokslinis pasiruošimas, akademinis darbas ir 
gamtos apsaugos populiarinimas yra išskirtinai 
aukšto lygio. Tačiau praktiškojo darbo sferose tuoj 
susiduriama su lėšų stoka, su šaltinių prieinamumo 
problemomis. Norai geri, bet teorinius svarstymus 
paversti konkrečiais darbais yra žymiai sunkiau.

Aplinkos apsaugos problemos nėra išspręstos 
nei pramoniniuose kraštuose nei besivystančiose 
šalyse. Pastarosiose ekologiniai klausimai net 
nesusilaukia didesnio dėmesingumo. Ar yra pagrin
do manyti, kad jų požiūris pasikeis artimoje 
ateityje?

Žinant kokiu tempu kai kuriuose kraštuose 
naikinami miškai, teršiamos upės, nuodijamas oras, 
prarandami didžiuliai dirbamos žemės plotai, 
netrukus tuose kraštuose ekologija turės tapti 
svarbiu ir rūpimu klausimu. Ateis diena, ir labai 
greitai, kuomet jiems teks norom, nenorom 
persiorientuoti ir pradėti tvarkingą žemės ūkio bei 
pramonės vystymą.

Tačiau reikia pasakyti, kad per pastarąjį 
dešimtmetį daugelyje valstybių padaryta milžiniška 
pažanga ekologijos atžvilgiu. Pripažįstama ir 
įsisąmonintą, kad žmogus negali švaistytis gamtos 
ištekliais, kad jos resursai riboti, kad civilizacijos 
pažanga įmanoma tik per planingą planetos išteklių 
naudojimą ir atsargų tausojimą. Tik tokiu keliu 
einant galima optimistiškai žvelgti į žmonijos 
ateitį.

Kai kurie kelių tiesimo skirtingumai paaiški
nami skirtingu žmonių gyvenimo būdu: pavyz
džiui, sustojimų vietos pakelėse labiau tinka 
skautiškos prigimties tipams, kurie ir maistą pasi
ruošia patys ir pasitenkina mažesniais gyvenimo 
patogumais. Čia prisimintina, kad daug privačių 
automobilistų savo mašinų žiemą nenaudoja. 
Pigesnė darbo jėga ir brangesnė medžiaga Rytuose 
negu Vakaruose paaiškina ir tai, kodėl tiltai ne 
tokie masyvūs, bet su daugeliu smulkių atramėlių.

Knygoje autostrados vadinamos Automagis
tralėmis, nes taip vadina ir „didysis brolis“. Tuo 
tarpu automagistralių neteikia nei daugiatomis 
Lietuvių kalbos žodynas, nei Dabartinės lietuvių 
kalbos žodynas, abu išleisti dabartinėje Lietuvoje.

Vidutiniai ir smulkieji keliai, kurie mažiau 
tinka techninės pažangos demonstracijai, yra 
apsodinti medžiais ir supami mažai paliestos 
gamtos. Ir autostradų poilsio aikštelės ar stovykla
vietės važiuotojams yra jaukios, o kai kur ir 
truputį net perdėtai dekoratyvinės.

XX amžiaus pabaigoje, kai gamtos apsauga 
tapo viena iš dėmesio centre stovinčių problemų, 
kai Europos ūkinės bendruomenės parlamente 
ruoniukų užmušimas lazdomis randa beveik 
visuotiną pasmerkimą, kai statant šiaurinio Kvebe
ko gigantiškas elektrines didelės sumos buvo 
paskirtos žuvų laiptų statymui, kai Vakarų 
Vokietijoje ekologinė pacifistinė grupė, pasivadinu
si žaliaisiais, atranda 5-10% rinkimuose į parla
mentus, kai miestų „subetoninimas“ tapęs keiks
mažodžiu, tos visos kelių kilpos Lietuvos 
gamtovaizdyje, kuriomis didžiuojasi šios knygos 
leidėjai yra jei ne anachronizmas, tai bent 
atsilikimas nuo mados. Kai skaitai, kad seni 
pakelės medžiai Kauno-Šilutės plente, sudarantys 
pavojų eismo saugumui, vietomis bus iškirsti, 
prisimeni eilėraštį „Atsisveikinimą su piene“: „Ten, 
kur kalbėjai su mėnuliu, plytės autostrada ar 
aerodromas“. Jis yra iš Janinos Degutytės knygos 
Tarp saulės ir netekties.

Donatas Bielskus

P.S. Nuotraukų autorių nuorodose knygos gale 
yra išvardinti nuotraukų puslapiai, kurių numerių, 
deja, negali atrasti, nes knygos redaktoriai nepasi
rūpino jų atspausdinti.

akiračiai nr. 3 (147)
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SKILTYS

ATVIRAI
KALBANT

DEBESYS IR PROPERŠOS
Mūsų laikraščių vedamuosius skaityti jau 

seniai buvau atpratęs dėl jų perdažnai siauros, 
neaktualios, nuobodžios tematikos, vienodo ir 
įkyraus tono, nuolatinio pamokslavimo, moraliza
vimo ir iš viso labai jau žemo publicistinio, 
žurnalistinio lygio. Į jų skaitymą4(bent Drauge) vėl 
patraukė prieš pora metų ten atsiradusi naujoji 
pilnalaikių ir pagalbinių redaktorių karta su G. 
Remeikyte, A. Liulevičiene, E. Sakadolskiene, M. 
Drunga, J. Šoliūnu ir kitais jaunesniaisiais. Na, 
tegul ir ne visi pirmos jaunystės, bet daugumoje jau 
išeivijoje gimę ar bent brendę. Jie įnešė šviežesnį 
požiūrį, prabilo kitokiu tonu, iškėlė visą eilę naujų, 
jei ir ne visada vienodai priimtinų minčių ir idėjų. 
Kaip tik jų parašomų vedamųjų dėka dabar akis 
dažniau užkliūva ir už vyresniųjų (taip sakant, 
svečių-pensininkų) parašyto žodžio. Taip b.(ro- 
niaus) kv.(iklio) vedamasis apie lietuvių išeivijos 
spaudos rūpesčius vasario 17 d. Drauge ir atkreipė 
dėmesį į vasario 3 d. Tėviškės žiburių redakcinį 
„jaunimas laikraštijoje“ straipsnį, kuriame rašoma:

„Taigi turime šokantį, dainuojantį, muzikuo
jantį, sportuojantį jaunimą, pasirodantį gausiais 
būriais per dainų, o ypač sporto ir šokių šventes, 
bet neturime lietuviškai rašančio jaunimo. Jei kuris 
ir atsiranda, jau yra graži išimtis. Tokių išimčių dar 
yra beveik visuose laisvojo pasaulio kraštuose, kur 
gyvena didesni lietuvių telkiniai. Jų rašinių matyti 
Ateities ir Skautų aido žurnaluose, „Jaunimo 
žiburiuose“, „Akademinėse prošvaistėse“. Bet jų 
skaičius yra labai nežymus, palyginus su šimtais ir 
tūkstančiais lietuviško jaunimo išeivijoje. Norint 
rasti kiek geriau lietuviškai rašantį, reikia paieško
ti“. ' ;į.

Šias mintis cituojant Drauge ir sutinkant, kad 
šiandien dar pakenčiamo išeivijos spaudos lygio 
artimiausioji ateitis jau gana problematiška, pride- 

Idama:
„Iš jaunimo laikraščių gal tik viena Ateitis, 

savo redaktoriaus kun. dr. K. Trimako, didžiule 
energija, sugebėjo paruošti keliolika jaunųjų spau
dos bendradarbių“.

Esmėje abiejuose laikraščiuose keliamos min
tys ir faktai tikrai verti didesnio dėmesio. Tačiau 
juose pastebėtas išimtis norėčiau papildyti bent 
dviem tikrai ryškiais, džiuginančiais ir skatinančiais 
per pastaruosius kelis metus išaugusių ir suklestėju
sių leidinių pavyzdžiais, kuriuose jaunimo žingsniai 
darosi kaskart tvirtesni ir aiškesni. Tai Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės leidžiamas mėnesinis žur
nalas Pasaulio lietuvis ir lietuvių Jėzuitų ir Jaunimo 
centro Čikagoje biuletenis Mūsų žinios. Jei pirma
sis, kaip atrodo, ėmė gana sparčiai plėstis ir į vis 
tolimesnius lietuvių išeivijos pasaulio pakraščius, 
tai antrasis užsikariauja Čikagoje kaskart platesnį ir 
pastovesnį dėmesį kaip tik jaunųjų skaitytojų 
rateliuose.

Pasaulio lietuvis, šiais metais jau švenčiantis 
savojo gyvavimo dvidešimtmetį, ilgą laiką buvo 
užpildomas jo pirmojo ir ilgamečio redaktoriaus, 
didžiojo LB darbuotojo Stasio Barzduko plunksna 
ir rūpesčiu. Skirtas LB reikalams kelti, stiprinti ir 
aprašyti, esmėje jis liko prie to uždavinio ir 
šiandien. Tačiau gerokai praplatėjus LB tikslų 
supratimui bei jos veiklos pobūdžiui, ir šiam 
leidiniui atsivėrė nauji horizontai.

1983 m. kovo mėn.

Pačiu didžiausiu dabartinio Pasaulio lietuvio 
redaktoriaus Broniaus Nainio nuopelnu laikyčiau 
tai, kad jis, susitelkęs energingą redakcijos talkinin
kų būrį, sugeba įtraukti kaskart naujų, jaunų 
bendradarbių, lituanistiškai išaugusių jau grynai LB 
globojamų šeštadieninių mokyklų suoluose. Svar
biausia, kad tie jaunesniųjų pasireiškimai daugeliu 
atvejų yra nepaviršutiniški, įžvalgūs ir įdomūs.

Beveik tą patį būtų galima tarti ir apie Mūsų 
žinias, taipgi jau išleidusias netoli poros šimtų 
numerių, skirtų Čikagos lietuvių kultūrinio gyveni
mo aktualijoms. Čia tas jaunimo veiklos požiūris iš 
dalies dar ryškesnis dėl to, kad didžiųjų prožektorių 
šviesos nukreiptos į Jaunimo centrą, kur kaip tik ir 
vyksta didelė dalis kultūrinių ar visuomeninių 
parengimų, vyksta jų paruošiamieji darbai. Čia— 
mokyklos, organizacijų susirinkimai, šokėjų ir 
dainininkų repeticijos. Mūsų žiniose visa tai dažnai 
ir aprašoma pačių jaunųjų plunksnomis.

Abu šie leidiniai turi keletą bendrų bruožų: jie 
gausiai iliustruoti, pilni vardų ir aktualios ir 
detalios informacijos ne vien apie tai, kas buvo, bet 
ir tai, kas bus. Rašoma ne tik apie didžiuosius 
renginius, bet ir apie šeimų šventes, krikštynas, 
vestuves, smulkesnius pobūvius. O tai juk ir sudaro 
mūsų gyvenimo didelę dalį.

Jaunųjų bendradarbių įtraukimas turėtų bent 
dalinai padėti išspręsti ir antrąjį, turbūt patį 
sunkiausią uždavinį—prenumeratorių skaičiaus 
pakėlimą jaunesnio amžiaus grupėse. Draugo 
bendradarbio skatinimas į šį darbą aktyviau 
įsijungti tėvams, mokykloms, jaunimo organizaci
joms, LB apylinkėms, o pagaliau ir šiais metais 
įvykstančio Jaunimo kongreso darbuotojams yra 
vertas didžiausio, nuolatinio ir pastovaus atgarsio.

Algirdas T. Antanaitis

IR TAIP, IR NE
AR TIK SU KOVOJANČIA TAUTA?

Antrųjų pasaulio lietuvių dienų organizatoriai 
paskelbė labai pretenzingą šūkį „Vienybėje su 
kovojančia tauta“. Kažin ar to šūkio autoriai 
rimtai apsvarstė, ką toks šūkis galėtų ir turėtų 
reikšti.

Savo laiku Pulgis Andriušis mėgdavo juokauti 
sakydamas, kaip reiks gyventi, kai karas pasibaigs. 
Vis dar kai kas galvoja, kad karas nepasibaigė. 
Kaip tie Sibiro užkampių gyventojai, kurie ilgai 
tebegalvojo, kad „tėvelis caras“ vis dar tebevaldo 
Rusiją, arba kaip tie Ramiojo vandenyno salelėse 
išblaškyti japonų vienetai, kurie vis dar tebekaria- 
vo su JAV, nors karas buvo užsibaigęs. Yra ir tarp 
mūsų labai karingų žmonių, kurie ne tik galvoja, 
kad karas tebesitęsia Lietuvoje, bet, o tas keisčiau
sia, kad ir jie tame kare tebedalyvauja, nors ir 
vaikštinėdami arba lakstydami Pacifiko pakrantė
mis. Būdinga, kad tokių kovotojų kaip tik juo 
daugiau, juo jie toliau nuo Lietuvos.

Paskutiniu metu jų gal dar padaugėjo. Prie jų 
padrąsinimo turbūt gerokai prisidėjo ir vieno kito 
disidento perėjimas į šią pusę, ir pogrindinių 
leidinių pasirodymas (kai kas tik juos ir teskaito), 
ir padidėjęs ginklavimasis, ir ypač garsesnis 
pasišvaistymas žodžiais iš Reagano administracijos 
pusės. Kai kas kalba apie šaltąjį karą ir tuo 
džiaugiasi, kaip džiaugėsi ir vengrų sukilėliai anais 
senais prieškariniais laikais.

Kova kartais būna gražus dalykas. Juk, 

berods, ir ateitininkai vietoj „dirbkim kaitykime 
dėl Lietuvos“ įsirašė žodžius „dirbkim kovokime 
dėl Lietuvos“. Bet šalia kovos žmonės dar turi ir 
gyventi: rūpintis kasdienine duona, auginti vaikus, 
statyti namus ir kelius, šviestis ir šviesti, kurti 
visokias materialines ir dvasines gėrybes. Ne kova, 
bet darbas yra pagrindinis gyvenimo variklis. 
Vokiečių filosofas Hėgelis pirmenybę atidavė ne 
ponui, kuris tik naudojasi kitų sukurtomis gėrybė
mis ir kovoja, bet darbininkui. Ir mūsų Dionizas 
Poška beveik tuo pačiu metu beveik tą patį sakė, 
tik daug paprastesniais žodžiais.

Be abejo, visados buvo ir visados bus 
kovotojų. Jų yra ir šiandieninėje Lietuvoje: vieni 
kovoja už komunizmo pergalę, kiti nori ją 
sutrukdyti. Bet didžioji mūsų krašto žmonių dalis 
(kalbėjimas tautos vardu visados atsiduoda dema
gogija) pirmiausia nori gyventi. Mes, kurie ir 
norėdami negalime įsijungti į anų kovotojų eiles, 
galime tik eiti su tais, kurie visomis galimomis 
priemonėmis siekia susikurti sau geresnį ir lais
vesnį gyvenimą. O tokių yra daugiausia. Užtat 
mūsų šūkis turėtų būti ne „vienybėje su kovojančia 
tauta“, bet „Veidu į Lietuvą“, kaip savo laiku 
skelbė prof. Steponas Kairys ir kaip dar anksčiau 
ragino kun. J. Tumas-Vaižgantas. Kokie tie 
Lietuvos žmoneliai bebūtų, mes su jais tol, kol 
mumyse pačiuose dar tebėra bent lašelis Lietuvos. 
Deja, dažnai tie, kurie garsiausiai šaukiasi į 
kovojančią tautą, mažiausia rūpinasi pačia Lietu
va.

Vincas Trumpa

LAIŠKAI

AR NE PER DAUG APIE 
„TREČIĄ FRONTĄ“

Niekas nepaneigs, kad Trečias frontas buvo 
įdomus reiškinys mūsų literatūriniame gyvenime. 
Jeigu ne kuo kitu, tai savo ekstravagancija. 
Prisimenu, gimnazistu būdamas ir aš juo žavėjausi. 
Bet iš tikrųjų jis sumedžiojo berods tik vieną 
Salomėją Nėrį, ir tą greičiausiai ne savo idėjomis. 
Juk ar ne Trečią frontą turėdamas galvoje J. 
Tumas-Vaižgantas pasakė: „Pasišlapinti po savimi 
tai dar nereiškia sukurti literatūrinę srovę“.

Užtat kažin ar ne per daug Akiračiai ir 
Metmenys įsitižo į tą Trečią frontą^

V. Trumpa 
Santa Monica, Ca.

IR TOKS NUMERIS BUVO!
Sausio mėn. Akiračiuose buvo įdomiai recen

zuotas sovietinio literatūros žurnalo prancūzų 
kalba specialus numeris, skirtas lietuvių 
literatūrai—Lettres soviėtiųues 284-tasis numeris 
(La littėrature et les arts de la Lituanie sovietique).

Recenzijos autorius J. Aleksandravičius pasi
genda šio žurnalo „pusbrolio“ anglų kalba—Soviet 
Literature specialaus numerio skirto Lietuvai. (Abu 
šie žurnalai yra rusiško Sovietskaja literatūra laidos 
svetimom kalbom, su tuo pačiu redakciniu kolekty
vu).

Jis rašo: „Nežinau ar yra buvęs angliškos 
laidos numeris skirtas Lietuvai. Bent nebuvo jo 
šįmet“. (1982 metais?)

Kaipgi nebuvo? Buvo! 1982 m. Soviet Litera
tures 8-tasis numeris! Ir buvo jis visai panašus į

(tęsinys 14-me psl.)
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LIETUVOS GYVENIMAS

SVARSTYMAI APIE MEGALOPOLĮ IR 
GYVENAMUOSIUS NAMUS

Industrinė revoliucija Lietuvoje yra dar tik kelių dešimtmečių senumo. 
Tačiau ji jau transformavo kaimietiškų kraštą į miestietišką. Kadangi Lietuvos 
urbanizacijos lygis iki karo buvo žemas, sparčiais tempais kuriant industriją 
susidarė galimybės per gamybinių jėgų išdėstymą kreipti miestų vystymo tempus 
ir išdėstymą Lietuvoje. 1964 m. buvo priimtas kompleksinis Lietuvos urbanizaci
jos planas, pagal kurį didieji miestai (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, 
Panevėžys) turėjo būti ugdomi lėtesniais tempais, o jų sąskaita greičiau auginami 
dešimt regioninių miestų maždaug tolygiai išdėstytų Lietuvos teritorijoje. Žiūrint 
iš beveik 20 m. perspektyvos matosi, kad šis planas buvo tik dalinai 
įgyvendintas. Didžiųjų miestų augimo tempų nepavyko užtenkamai sumažinti, o 
regionų centrai nepasiekė plane numatyto gyventojų skaičiaus. Nėra, tačiau, 
jokios abejonės, kad be šio plano gyventojų koncentracija didžiuosiuose 
miestuose būtų buvusi kur kas didesnė.

Šiuo metu jau 64% Lietuvos gyventojų gyvena miestuose. Tačiau dar yra 
nemažai galimybių tolimesnei urbanizacijai. Manoma, pvz., kad šiuo metu pusę 
milijono gyventojų skaičiuojąs Vilnius šio šimtmečio pabaigoje pasieks 700,000, 
o milijoną—sekančio pirmoje pusėje. Tas pats ir su kitais miestais. Atseit, yra 
dar likę nemažai galimybių miestų augimą planuoti, jų augimo kryptis reguliuoti, 
ir perstatant, naujai statant atsižvelgti į visuomeninius ir individualinius miesto 
gyventojų poreikius. Apie tokių galimybių išnaudojimo kryptis neseniai 
Komuniste (1982 m. nr. 6) rašė prof. V. Mikučianis, 1945-62 m. buvęs Vilniaus 
vyriausias architektas. Patiekiame ilgesnę jo straipsnio ištrauką. (Antraštės 
Akiračių redakcijos.)

KAUNO-VILNIAUS MEGALAPOLIS

1961-1964 metais buvo sudaryta re
spublikos gamybinių jėgų įkurdinimo ir 
paskirstymo schema iki 1980 metų. Pagrin
dinės generalinės schemos kryptys buvo 
patvirtintos Lietuvos KP CK ir Lietuvos 
TSR Ministrų Taryboje. Jose buvo numa
tyta vystyti 10 miestų, kurie vykdytų 
regioninių centrų funkciją. Be šių miestų 
pripažinta tikslinga vystyti Telšių, Mažei
kių, Ukmergės, Jonavos, Švenčionėlių, 
Kėdainių ir Rokiškio pramonę. Šis doku
mentas įgalino vystyti mažus miestus, 
kuriuose pastatytos stambios pramonės 
įmonės (Mažeikius, Kėdainius, Alytų, 
Jonavą ir kt.), taip pat numatyta apriboti 
tokių didelių miestų, kaip Vilnius ir 
Kaunas augimą.

Generaliniame plane laikotarpiui iki 
2000 metų numatyta, kad Vilniaus gyven
tojų padaugės iki 700 tūkstančių. Spėjama, 
kad tokiais pat tempais miestas vystysis ir 
po apskaičiuotojo laikotarpio ir viršys 1 
milijoną gyventojų. Iš esmės Vilnius augs į 
šiaurės vakarus (Ukmergės pusėn). Kad 
miestas pasiektų tokį mastą, reikės sudėtin
gesnių ir brangesnių inžinerinių įrenginių, 
sudėtingiau bus spręsti visus miesto gyveni
mo ir jo ūkio eksploatavimo klausimus. 
Apie neigiamas miestų milžinų puses daug 
rašyta ir kalbėta, tad nėra reikalo kartotis. 
Savo vystymusi nuo Vilniaus ne kažin kiek 
atsilieka ir Kaunas.

Nejučiomis peršasi mintis: gal reikėtų 
gerai pagalvoti apie dviejų mūsų didžiausių 
miestų—Vilniaus ir Kauno vystymąsi, kad 
ateityje jie artėtų vienas prie kito.

Miestų linijinio vystymo idėja ne 
nauja ir kai kuriose šalyse įgyvendinama, 
visų pirma tai pasakytina apie labai 
urbanizuotas teritorijas. Lietuvoje Vilniaus 
ir Kauno linijinio vystymo idėją pirmą 
kartą pokario metais iškėlė architektas F. 
Bielinskis, bet tuomet ji gal buvo dar 
tesavalaikė, nes pirmajame penkmetyje
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pakako ir kitų reikalų pačiuose miestuose 
ir ypač Vilniuje. Dabar, kai šiuose dvie
juose miestuose užstatomos laisvos gamti
nės teritorijos ir dar lieka didelių rezervų 
rekonstruojant anksčiau užstatytus plotus 
ir baigiant pradėtus rajonus, taip pat 
racionaliau naudojant miesto teritorijas, 
nėra rimtų kliūčių įsavinti naujas teritorijas 
Vilniaus-Kauno kryptimi. Tarp Kauno ir 
Vilniaus veikia gera autostrada, elektrifi
kuotas geležinkelis, palankios gamtinės 
sąlygos. Autostrados pusiaukelėje sėkmin
gai įsikomponavo Lietuvos Lenino VRE ir 
auga Elektrėnai, taip pat plečiasi Kaišiado
rys, Žiežmariai, Vievis, Lentvaris ir Grigiš- 
kės. Nauji gyvenamieji ir kiti funkciniai 
rajonai, būtini Vilniui ir Kaunui, išsidėsty
tų išilgai autostrados, sudarydami pastatų 
ir gamtos kompleksų vėrinį.

SENAMIESČIŲ IR 
NAUJAMIESČIŲ DERINIMAS

Apie 60 respublikos miestų turi 
istorinę miestų statybos planavimo struk
tūrą, ir į ją iš dalies turi būti atsižvelgiama 
ne tik generaliniuose planuose, bet ir 
formuojant statybą. Praktika rodo, jog tai 
daroma ne visada. Pavyzdžiui, Trakai 
faktiškai užstatyti kaip eilinis miestas, 
neatsižvelgiant į tradicijas, mastą, istorinę 
reikšmę ir landšafto ypatumus. Naujos iš 
esmės tipinės statybos agresyviai įsibrovė į 
senąjį miesto centrą, iš bendro miesto 
masto ypač išsiskiria ant kalvos pastatytos 
dvi didelės naujos mokyklos. Šitaip sta
tant, vargu ar bus galima kalbėti apie 
Trakų architektūros grožį. O juos kasmet 
aplanko šimtai tūkstančių poilsiautojų, 
turistų, svečių. Matyt, atidesni ir reiklesni 
turėtų būti Statybos reikalų ir Gamtos 
apsaugos komitetai, Kultūros ministerija.

Trakuose naujosios statybos suardė 
istoriškai susiformavusią struktūrą, o, 
pavyzdžiui, Rokiškyje galima pasidžiaugti, 
kad istoriškai susiformavęs miesto centras 

neliečiamas, o už miesto statomas jo 
tęsinys. Rokiškis vienintelis respublikoje 
miestas, turintis klasikiniu principu supla
nuotą centrą, kai pagrindinę gatvę kerta 
plati uždara eksplonada (bulvaras), kurį 
abiejuose galuose baigiasi monumentaliais 
pastatais, o jos kraštai užstatyti vienaaukš
čiais ir dviaukščiais mediniais namais.

Tai, kad naujoji masinė statyba 
perkelta į laisvas teritorijas, abejonių 
nekelia. Tačiau rajoninės ir miesto reikš
mės visuomeninius pastatus tikslingiau 
būtų išdėstyti istoriškai susiformavusiame 
centre senosios statybos rekonstravimo 
pagrindu.

I VIRŠŲ AR Į PLOTI?
Štai jau trečią dešimtmetį butų statyba 

vyksta industriniais metodais—pastatyta 
daug. Butų statybos tempai ir objektai jau 
nedaug ką stebina. Mūsų respublikoje, 
kaip ir visoje šalyje, butų problema 
sėkmingai sprendžiama remiantis šiais 
metodais. Maždaug pusė gyventojų gyvena 
naujuose namuose. Tai kiekybinė pusė. 
Tačiau kokybinė smarkiai atsilieka. Mono
toniškumas, pilkumas, formų vienodumas 
drumsčia Lazdynuose ir kai kuriuose 
kituose rajonuose pasiektus laimėjimus. 
Respublikoje veikia trys namų statybos 
kombinatai, ir kiekvienas iš jų gamina 
įvairias tipinių namų serijas, tačiau jų 
architektūrą gali atskirti tik specialistas. 
Architekto kompoziciniame arsenale, kaip 
ir anksčiau, dominuoja pirminis vienetas— 
tipinis namas, o ne lankstesnis jo 
elementas—sekcija. Nors į tipinių projektų 
seriją įeina įvairaus aukščio ir ilgio 
daugiaaukščiai namai, architektui sunku 
siekti išraiškingesnės ir įvairesnės kompozi
cijos. Praktikoje ir dabar plačiai naudoja
mos atviros erdvės, taip susidaro didelės 
laisvos teritorijos, kurios ilgą laiką netvar
komos, o jei ir sutvarkomos, tai iškyla jų 
tinkamo panaudojimo problema.

Monotoniškumo buvo tikimasi iš
vengti statant dar aukštesnius gyvenamuo
sius namus (9-16 aukštų), bet patirtis rodo, 
jog jie nėra labai efektingi. Be abejonės, 
dideliuose miestuose tokie namai kaip 
atskiri pasiteisinę akcentai bus statomi ir 
ateityje, bet pernelyg jais žavėtis nepatarti
na. Kuo aukštesnis namas, tuo didesnis 
atstumas turi būti nuo kito namo. Juos 
koncentruojant, monotoniškumo problema 
neišsprendžiama, greičiau atvirkščiai— 
darosi dar sudėtingesnė. Ekonominiu 
požiūriu—tokie namai brangesni, sudėtin
gesnės inžinerinės komunikacijos, sunau
dojama daugiau metalo ir cemento, juos 
eksploatuoti kebliau ir brangiau. Tokius 
daugiaaukščius namus geriau paversti 
viešbučiais, viešbučio tipo namais— 
bendrabučiais, visuomeninės paskirties 
pastatais ir kt.

Per pastaruosius 15 metų susidarė 
nuomonė, kad gyvenamojo ploto tankį 
padidinti 1 hektaru galima didinant aukštų 
skaičių. Esant dabartiniams normatyvams, 
tai pavyksta pasiekti toli gražu ne visada.

1980 metų sąjunginio konkurso rezul
tatai, Estijos architektų projektai ir užsie
nio praktika įrodo, jog statant 2-3 aukštų 
namus sutankintai, pilnai galima pasiekti 

daugiaaukštės statybos gyvenamojo fondo 
tankį. Suprantama, atitvarinės konstrukci
jos turi atitikti pastatų aukštų skaičių ir 
tada savo verte jie bus pigesni už daugia
aukščius namus: juk juose nereikia liftų, 
pigesnės inžinerinės sistemos, juos lengviau 
statyti, apsieinama be bokštinių kranų, 
pakanka manevringesnio autokrano. Be to, 
statant neaukštus namus, ypač kooperati
nius, į namų statybos ir apdailos darbus 
galima pasitelkti busimuosius gyventojus.

Gyvenamųjų masyvų teritoriją (tam 
pačiam gyventojų skaičiui), statant neaukš
tus namus, galima sumažinti maždaug 20 
procentų. Tai irgi gana svarbus veiksnys 
ekonomiškai naudojant žemę. Kelių aukšty 
name daugiau komforto, lengviau adap
tuotis negu daugiaaukščiuose, taip pat 
apgyvendinus tokiuose namuose po kelias 
šeimas, kurių butai sugrupuoti aplink 
jaukų kiemelį, jų gyventojai, manau, būty 
labiau komunikabilūs.

UŽ MAŽAAUKŠTI 
INDIVIDUALŲ NAMĄ

Kad miesto žemės nebūtų naudojamos 
neekonomiškai, nuo 1957 metų Vilniaus 

. miesto zonoje neskiriami sklypai indivi
dualioms statyboms. Tuomet buvo galvo
jama, jog šį poreikį patenkins kooperatinė 
butų statyba. Nors pastaroji užima svarbią 
vietą bendroje gyvenamųjų statybos apim
tyje, gyventojų poreikiai patenkinti dar 
nepilnutinai.

Pastaraisiais metais vis daugiau indivi
dualių gyvenamųjų namų, taip pat ir sodo 
namelių statoma už miesto ribos. Be to, 
individualių mašinų garažams sklypai 
skiriami mieste, palyginti netoli gyvenamo
sios vietos. Jiems taip pat reikia nemažy 
plotų.

Kiek darbo ir medžiagų reikalauja 
visa ši statyba? Daugelis nori turėti savo 
dirbtuvę (nekalbant jau apie kūrybinius 
darbuotojus). Daugiaaukščio namo bu
tuose jų neįsirengsi.

Nejučiomis peršasi mintis,—juk vertė
tų susieti butą, garažą su dirbtuve ir 
sklypą. Statant individualų namą, ši 
problema savaime išsisprendžia. Toks 
variantas pilnai galimas statant 2-3 aukšty 
namus, kaip ir daroma daugelyje šalių, kur 
žemutiniame aukšte įrengiamas garažas, 
dirbtuvė su įėjimu į namą, o virš jų—butas.

Iš vienos pusės, ne visiems reikalingi 
sodai, daržai ir net automobiliai. Bet, antra 
vertus, tokio tipo gyvenamiesiems namams 
ne visada bus galima skirti didelius 
sklypus—600 kv. m. bet tokiais atvejais jie 
gali būti 2-3 kartus mažesni, priklausomai 
nuo miesto statybos masto ir urbanistinės 
situacijos.

Tokiuose namuose ne tik kur kas 
patogiau gyventi,—jie praturtintų architek
tų paletę, suteiktų miestui būdingų indivi
dualių bruožų.

Bet tokių projektų kol kas nėra. 
Respublikos Valstybinis statybos reikalą 
komitetas šiuo klausimu gana pasyvus. Jo 
žinioje sutelktos visos pagrindinės projek
tavimo organizacijos bei Statybos ir 
architektūros mokslinio tyrimo institutas, 
pajėgus spręsti daug sudėtingesnius uždavi-
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LIETUVOS GYVENIMAS

nius. Jei kol kas laikinai trūksta biudžeti
nių lėšų projektavimui, kodėl nepanaudo
jus kooperatines ir ūkines lėšas?

Ieškant įdomesnių racionalių ir eko

GALAS „BREZNIOVKOM“
„Brežniovka“—tai specialus maisto ir kitokių gerybių paketėlis, kurį įmonė 

maždaug kartą per mėnesį parūpina savo personalui. Mat maistą perkant reikia 
stovėti eilėje, o norint gauti trūkstamų prekių—dar darbo metu. Naujas 
Andropovo režimas bando atstatyti darbo drausmę ir pakelti gamybos 
produktyvumo rodiklius. Viena iš priemonių, kuri gali sumažinti ir „brežniovkų“ 
reikalingumą, buvo apsvarstyta Kompartijos Centro komiteto Politiniame biure. 
Ar tas nutarimas padės stiprinti darbo drausmę, sunku pasakyti. Dalinai tai 
priklausys ir nuo prekių buvimo krautuvėse, kurios bus atidarytos darbininkams,
o ne biurokratams patogiu laiku. Štai 
ištrauka {Tiesa, 1983 m. sausio 15 d.):

Posėdyje buvo pasikeista nuomonėmis 
dėl būtinumo sutvarkyti gyventojus aptar
naujančių įmonių, organizacijų ir įstaigų 
darbo režimą. Buvo pažymėta, kad daug 
aptarnavimo sferos įmonių dirba tokiomis 
valandomis, kai darbo žmonės užimti 
gamyboje, dėl to daug kas negali apsipirkti 
ir pasinaudoti įvairiomis paslaugų sferos

MODERNI UNIVERSALINĖ PARDUOTUVĖ
Paslauga pirkėjui—kapitalistinis išmislas. Tokia pažiūra ženklino pirkėjo- 

pardavėjo santykius sovietinėje prekyboje. Tiesoje (1983.1.15) buvo paskelbtas 
|„naujo tipo“ parduotuvės Kaune atidarymas. Tai universalinė parduotuvė 
■„Merkurijus“ Laisvės alėjoje Kaune. Ši amerikietiško tipo „department store“ 

atrodo bando įgyvendinti kapitalistinį požiūrį—pirkėjas yra karalius. Ar tai 
pradžia naujos pažiūros į pirkėją, paaiškės ateityje.

Šiuolaikinės architektūros pastatas 
įaugo į rekonstruotos centrinės miesto 
gatvės panoramą. Pirmosiomis šių metų 
dienomis nauja prekybos įmonė atvėrė 
duris. Čia prekiaujama audiniais, dovano
mis, suvenyrais, prekėmis moterims bei 
Įvyrams. Kasdien prekių parduodama 
įmaždaug už pusantro šimto tūkstančių 
rublių—apie pusė tiek, kiek jų realizuoja
visos septyniasdešimt tokiais pačiais pra- ties jokios.

Įjmoniniais gaminiais prekiaujančios Kauno

ŽODIS PIRKĖJAMS

Danutė Prašmantienė, Antano 
p?

Snieč-

nomiškų sprendimų, būtų tikslinga sureng
ti atvirą geriausio mažaaukščių gyvenamų
jų namų projekto konkursą mūsų 
respublikoje.

pranešimo apie Politbiuro pasitarimą 

rūšimis. Dėl viso to teisingai priekaištauja 
darbo žmonės, tai atsiliepia darbo draus
mei, darbo našumui ir galiausiai daro 
didelę žalą visuomenei. TSKP CK Politinis 
biuras priėmė žiniai, kad TSRS Ministrų 
Taryba artimiausiu metu apsvarstys prak
tines priemones, kaip įvesti reikiamą 
tvarką šioje srityje.

kaus politechnikos instituto vyresnioji 
dėstytoja:—Užėję į naujus parduotuves, 
žvalgomės, kuo jos skiriasi nuo kitų, 
lyginame, kur mažiau sugaištame laiko. 
„Merkurijuje“ įdiegta prekybos technologi
ja, manau, pasidžiaugs kiekvienas. Išvai
kščiojusi visas tris didžiules prekybos sales, 
daugelį pageidaujamų pirkinių įsigijau per 
pusvalandį. Žmonių daugoka, tačiau spūs-

Alfonsas Kurklietis, elektros tinklų 
darbininkas:

—Gerai, kad parduotuvėje tiek daug 
dėmesio skirta informacijai. Visur aiškūs 
užrašai, atmintinės pirkėjams, per radiją 

išgirsti, kokiais gaminiais ir kuriame 
aukšte prekiaujama.

Alė Pluntinskienė, Kapsuko vaikų 
poliklinikos medicinos sesuo:

—Dažnoje stambesnėje respublikos 
parduotuvėje galėtų būti panašiai kaip čia. 
Reikia taksi — gerų paslaugų biuras iš- 
viečia, nenori su savimi nešiotis pirkinio— 
galima atiduoti į saugyklą, dėl mažmožio 
negražiai atrodė įsigytas drabužis—tuojau 
pat pataiso. Kad ir su kokia nuotaika 
pirkėjas įeitų į parduotuvę, išeiti privalo su 
gera.

Atsižvelgiant į pirkėjų srautus, prekės 
išdėstytos tarsi atskiruose kambariuose, 
kur į drabužį gali pasižiūrėti iš visų pusių, 
prie veidrodžių jį pasimatuoti. Laiką taupo 
kiekvienoje sekcijoje įrengtos kasos. Iš viso 
jų parduotuvėje septyniasdešimt.

Salėse jauku ir pirkėjui, ir pardavė
joms. Malonios akiai sienų ir baldų 
spalvos, reklaminės nuorodos, neonu 
švytintys užrašai ir mažomis vitrinomis 
tapę organinio stiklo kupolai.

ŽODIS PARDUOTUVĖS 
DARBUOTOJAMS

Laima Krūminienė, vilnonių audinių 
sekcijos vedėja:

—Dar ne taip seniai galvojome, kad 
audinių pardavėjos darbą palengvinti 
negalima. Rietimams kilnoti prekybos 
salėje mechanizmų lyg ir nepritaikysi. 
Miesto prekybos organizacijų inžinerinės 
projektavimo tarnybos „Merkurijui“ tokią 
įrangą sukūrė. Audiniai parduodami nuo 
specialių stovų su ritėmis, prie jų pri
važiuoja staliukai—tai palengvina mūsų 
darbą, o pirkėjai turi didesnę galimybę 
pamatyti medžiagos privalumus ir trūku
mus.

Nijolė Mykolaitienė, direktoriaus pa
vaduotoja:

KULTŪRININKŲ IR BIUROKRATŲ DIALOGAS
Apie pastangas sunaikinti senąsias Klaipėdos miesto kapines, jas 

paverčiant skulptūrų parku, prieš keletą metų rašėme Akiračiuose. Visai 
netikėtai diskusijos šiuo klausimu įsiliepsnojo Lietuvos spaudoje. Jas sukėlė 
rašytojo Romualdo Lankausko laiškas, išspausdintas Literatūros ir meno 1982 
m. 45-me nr. Po to sekė visa eilė kitų skaitytojų laiškų, ginančių kapines. 
Paaiškėjo, kad kapinių naikinimas prieštarauja įstatymams. Tačiau pareigūnai, 
teisindami kapinių naikinimą, dėl to nesijaudino, tik biurokratiniu žargonu

—Parduotuvės statyba buvo dar tik 
įpusėjusi, o prekybos organizacijų valdy
bos specialistai jau važinėjo į didžiausias 
šalies universalines parduotuves ir domėjo
si prekybinių baldų konstrukcija, įrengi
mais, pakrovimo ir iškrovimo darbų 
mechanizavimu ir net, atrodytų, tokiu 
mažmožiu kaip pakabai. Kai ko pasimo
kėme, daug ką projektavome patys, į talką 
kvietėme miesto įmones. Norėjome pato
bulinti iki šiol mūsų parduotuvėse esamą 
prekybos technologiją, įdiegti kuo daugiau 
prekių transportavimo, priėmimo ir perda
vimo į prekybos sales naujovių.

Dažnas pirkėjas, užėjęs į „Merkurijų“, 
pastebi, kad naujai išdėstyti drabužiai, 
avalynė, galanterijos gaminiai. Dauguma 
prekių sudėliotos ant lengvų eglutės tipo 
įrengimų. Jie talpūs, mobilūs, per pusva
landį gali būti pertvarkyti į kitokią 
konfigūraciją, labiau tinkančią naujai 
gautoms prekėms. Estetiškai atrodančios 
„eglutės“ padeda išryškinti labiausiai 
akcentuotinas drabužio, avalynės ypatybes.

Smulkesnėms prekėms iš įmonių 
gabenti suprojektuotos ir pagamintos 
specialios kasetės, inventoriaus dėžės. 
Išlyginamieji tilteliai-keltai pagreitina ga
minių iškrovimą iš bet kokio aukščio 
automobilio. Sandėliuose dauguma darbų 
mechanizuoti.

—Nauja universalinė parduotuvė įsi
kūrė miesto centre. Čia mes telkiame ir 
specializuojame prekybą,—sako prekybos 
organizacijų valdybos viršininkė Valerija 
Urmonienė.—Kiek anksčiau įrengėme erd
vią vaikiškos avalynės parduotuvę, praėju
siais metais—drabužių ikimokyklinio 
amžiaus vaikams prekybos įmonę „Mažy
lis“. Po netrukus prasidėsiančios rekon
strukcijos išsiplės berniukų ir mergaičių 
drabužių parduotuvės.

pastebėdami, kad kapinių sunaikinimo 
biurokratinėmis įstaigomis.

KULTŪRININKAI KALTINA

Klaipėdoje netoli M. Gorkio gatvės 
yra išlikusi senųjų miesto kapinių dalis; ji 
susisiekia su šalia esančiu skulptūrų 
parku, kur anksčiau taip pat buvo 
kapinės. Skulptūrų parkas prižiūrimas, 
jam skiriamas nuolatinis dėmesys. Tačiau 
pakanka užsukti į kapines ar bent pa
žvelgti į jas iš tolo — ir aklai atsiveria 
vaizdas, paliekantis slegiantį įspūdį, nes ši 
vieta klaikiai apleista: antkapiai' išvartyti 
ir sužaloti, išgriautos metalinės kapų 
tvorelės, šen, bei ten mėtosi dailaus tašyto 
akmens luitai (kadaise buvę kapinių 
pakraščių sutvirtinimai), voliojasi tušti 
gėrimų buteliai, šiukšlės, želia piktžolės. Iš 

1983 m. kovo mėn.

reikalas „buvo suderintas“ su kitomis 

karto pasidaro aišku, kad kapinės jau 
daugelį metų tinkamai netvarkomos, 
paliktos likimo valiai. Negana to, jos yra 
tapusios lyg kokiu praeinamu kiemu, 
kadangi nepasirūpinta jas aptverti ir 
saugoti kaip istorinį-kultūrinį Klaipėdos 
miesto praeities paminklą. Tad ko stebė
tis, jei čia renkasi įvairios degradavusios 
žmogystos, jei čia neretai ir dienos metu 
girtuokliaujama, susėdus ant kapų. Koks 
baisus pasityčiojimas iš mirusiųjų atmini
mo.

Klaipėdiečiai ne kartą rašė į spaudą 
dėl tokios nepakenčiamos tvarkos kapi
nėse, bet padėtis nesikeičia. Vis dėlto taip 
be galo tęstis negali. Būtina kapinėmis

(tęsinys 15-me psl.)
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LAIŠKAI

NUO ŽVIRGŽDO
Paėmęs į rankas amerikiečių dienraštį, visų 

pirma pavartau sporto skyrių. Čia pasiutiškai daug 
entuziazmo pergalėms. O kai gaunu lietuvių 
kultūrinį leidinį, pirmiausia skaitau poeziją. Čia 
irgi, nežiūrint liūdesio, pergalingai triumfuoja 
dvasia. Be to, su mažomis išimtimis, nei sporto 
puslapiuose, nei poezijoje nėra įkyrėjusios politikos.

Anądien atsitiktinai atsiverčiau poetą, kuris 
ypatingų įvaizdžių fone audžia sunkiai įmenamas, 
bet matyt labai gilias mintis. Nelabina jis nei 
paukščių, nei medžių, nei žvaigždžių. Vyriškai 
trokšta būti upės žvirgždu.

Pamanykite, ir kuo tie poetai nenorėtų būti. 
Raibuoju sakalu, gegute, jūros banga, šešėliu, 
dulkėtu vieškeliu, rasos lašeliu, dykumų žole, 
saulėta senamiesčio siena . . .

Tačiau upės žvirgždu!? Ligšiol panašaus 
lyriško pageidavimo nebuvau girdėjęs. Gal kada 
nors šis troškimas išsipildys—po tūkstančių metų iš 
poeto kaulų dulkių susidarys žvirgždo akmenėlis ir 
dugnu riedės į tolimą jūrą. Juk, šiaip ar taip, 
priklausome visuotinei kaitai. Niekas niekur ne
dingsta. Viskas transformuojasi. Pagaliau ir pati 
transformacija yra poezijos esmė.

* * *
Sykį gavau mažai pažįstamo tautiečio laišką. 

Par Avion, Luftpost, Air Mail etiketės buvo 
užklijuotos ant abiejų voko pusių. Akį masino 
gražūs pašto ženkliukai. Tikras filatelijos šedevras.

Žmogus rašė: „Esu lakūnas. Mėgstu skraidyti 
savaitgaliais. Tarp kitko, žaviuosi poezija. Turiu 
parašęs eilėraščių knygą. Noriu išleisti savo lėšomis. 
Tik neaišku dėl pavadinimo. Ar nebūtų prasminga 
pavadinti „Eilėraščių eskadrilės“?“

Nedelsdamas atsakiau: „Puiku. Spausdink. 
Gražus pavadinimas. Tegul skrieja eilės po šalis 
plačiausias. Tegul suartina dangų su žeme. Vakarus 
su Rytais. Tegul primena Dariaus ir Girėno žygį. 
Lakioje poezijoje visuomet džiūgauja laisvė. Mes 
čia, varganoje žemėje, nūdien suraizgome eiles į 
neišnarpliojamus akademiškus mazgus. Gal su 
Tavo eskadrilėmis bus mums lengviau“.

Gaila, kad iki šiol jo rinktinė nepakilo į erdvę. 
Iš kitų sužinojau, kad vyrui nepasisekė—prarado 
gerą darbą ir taupią žmoną, sutaupos ištirpo, o 
šaunioji eilėraščių eskadrilė įstrigo stalčiaus angare.

Galėtų nusiųsti rinkinį į kokį nors poezijos 
konkursą. Tačiau ir čia be kablio ar grandinės 
neapsieinama. Pavyzdžiui: Maironio vardo poezijos 
konkurso sąlygos reikalauja: „turinys neturi prieš
tarauti Maironio idėjoms“. Nei estetinėms, nei 
religinėms, nei patriotinėms.

Mano žiniomis, poeto-lakūno estetika yra 
kukutiška, religija—maždaug pagoniška, o patrioti- 
ka pagrįsta meile laisvei.

* * *
Prozos rašymas su linksmomis grimasomis ir 

dažnais lyg ir poetiškais reveransais netinka rimtam 
mėnraščiui. Laikraštyje reikia blaivaus faktų 
dėstymo, reikia logikos, įdomaus turinio. Žinau tai 
puikiai, o vistiek negaliu atsikratyti įpročio eilėda
rai (žiūrėk, ir susirimuoja sakinių galai). Negaliu 
išsiversti ir be linksmo priekabumo.

Sunku pasidaryti blaiviu prozininku. Sunku, 
nes dabartis yra perdėm iracionali. Iš tiesų ji 
visuomet buvo kvanktelėjusi, kaip ratas ant iš
klibusios ašies. Nūdien dar labiau. Priviso tiek daug 
visokių ajatolų, su pramuštgalviškom ideologi
jom. Visi jie pasišovę mus nuvesdinti į dangų ar į
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pragarą. Jų sukeltos kruvinos revoliucijos išmuša 
mane iš prozos balno.

Todėl išminties dažniausiai ieškau gerų, šiek 
tiek skeptiškų poetų pasisakymuose. Štai Vytautas 
Bložė, kurio vaizdingos „Polifonijos“ padarė 
nepaprastą įspūdį, sako: „Pėdsakai veda ten, kur 
poetai niekad nebūna“. Ta pačia prasme Marcelijus 
Martinaitis su kukutišku keistumu pažymi: „Poezi
ja prasideda ten, kur ji baigiasi“. Tai tiesa. Juk pas 
mus yra daug vadinamų kūrėjų, kurie vis dar 
perdarinėja seniai pasibaigusią poeziją. Kitais 
žodžiais, tebežaidžia su priešmokyklinėmis kaladė
lėmis. Nieko nepadarysi—malonus užsiėmimas.

Laureatas E. Mieželaitis „rožiniame sonete“ 
sakosi turįs „kosminę širdį“. Ką su tokia širdimi 
veikti, nežinau. Ontologiškai ji pateisinama. Bet 
šiaip, jeigu man, prireikus, pasiūlytų pasirinkti 
žmogaus ar Visatos širdį, nedvejodamas imčiau 
žmogaus organą. Visa bėda su Eduardu: jo širdis, 
per ilgai besisukdama sėkmės ir šlovės orbitoje,

LAIŠKAI
(atkelta iš 11-to psl.)
prancūziškąjį „pusbrolį“, nors ir netapatus, nes 
kūrybos „gabalai“ ne visi tie patys. O apžvalginiai 
straipsniai atrodo pakartoti, irgi versti iš rusų 
kalbos (rašoma Ričardas Gavelis, Vytautas Bložė). 
Poezijos nedaug, bet yra ir Juditos Vaičiūnaitės 
eilėraštis, verstas Liongino Pažūsio. Visi vertimai 
padaryti labai gera anglų kalba.

Tikriausiai šis numeris jau pasiekė ir ameri
kines bibliotekas!

Alina Staknienė 
Jamaica, N.Y.

Gerb. „Akiračiai“

A.A. Stasys Vidmantas buvo vienas iš pirmųjų, 
kuris suprato laisvos minties mėnraščio reikalingu
mą išeivijoje. Reikėjo išsivaduoti iš nusistovėjusio 
galvojimo ir pažvelgti kitom akim į tarptautinę ir 
mūsų pačių padėtį.

Jo manymu, Akiračiai bandė to siekti, ir dėl to 
prieš mirtį jis įgaliojo mane paskirti jiems dalį 
palikimo, kurį jis laikė Kanadoje. Vykdydama jo 
valią, siunčiu Jums banko perlaidą su nuoširdžiau
siais linkėjimais ir toliau eiti savo pasirinktu keliu.

Toronto, Ont.

Su pagarba
M. Vasiliauskienė

Pomirtinė St. Vidmanto dovana Akiračiams— 
1,000.00 kanadiškų dolerių. Tai tikrai ne pirmoji, ir 
ne tik Akiračiams. Jo paramos, talkos bei dovanų 
yra susilaukę ir kiti darbai, ypač Pedagoginis 
lituanistikos institutas Čikagoje.

Prieš daugeli metų, nesigailėjęs aukų ir dalinęs 
dovanas tiek kairėn, tiek dešinėn, jis kartą 
prasitarė: „ . . . galėčiau duoti ir po daugiau, bet 
susilaikau, nes labiausiai ko nekenčiu, tai padėkų, 
paliaupsinimų, gyrimų spaudoje ..."

Galbūt todėl kaip tik dabar, kai niekas jo 
pasiekti nebegali, St. Vidmantas išdalino savo 
didžiausias dovanas. Būdamas atviras ir kitų tautų 
kultūroms, kurių geriausias ir blogiausias puses 
turėjo progos pažinti, savo širdyje jis visad buvo 

priprato plakti kosminio satelito ritmu.
* * *

Ar tai skonis pasikeitė, ar kas? Neseniai mane 
sudomino anksčiau nepastebėtas muzikalaus Griš
kabūdžio poeto, didelio medžių mylėtojo Martyno 
Vainilaičio posmas:

Toli — už toliūnų,
kur ūkas kaip šilkas, 
bolavo tarp liūnų 
Nakšikalnis pilkas.

Nieko reikšmingo šitame ketureilyje, tik 
vietovardis primena vaikystę Kauno Žaliakalnyje. 
Prie Obuolių ir Telšių gatvių galo esantį šlaitą 
vadinome Lepšio kalnu, kartais Lepšikalniu. Nuo 
tos vietos puikiai matėsi Makabi stadijonas Neries 
pakrantėje. Čia pat gyveno mūsų žaidimų sėbras 
Kulakauskas, kurį kažkodėl, gal dėl lėtumo, 
pravardžiuodavome Lepšiu. Ilgainiui pripratome 
sakyti: „Einam pažaisti ant Lepšikalnio“.

Štai kokios mielos sąsajos gimsta beskaitant 
poeziją.

Pr. Visvydas

vien lietuvis, labjausiai žemaitis, būdingas gal tik 
žemaičiuose daugiausiai užtinkama ypatybe— 
kuklumu. Dovanos jam buvo ne priemonė rekla
mai pirktis, bet savo tautinės ištikimybės vairuoja
mos sąžinės reikalavimams tenkinti. Ir išdrįstu 
šiandien taip viešai kalbėti tik todėl, kad mano 
žodžiai jo pasiekti nebegali. Jei sakyčiau tai jam 
gyvam tebesant, nesusilaukčiau iš jo malonios 
reakcijos . . .

Karolis Drunga

DAR APIE NOMENKLATŪRĄ
Su įdomumu perskaičiau E. Vilko straipsnio 

ištrauką („Nomenklatūros labirintuose“, Akiračiai, 
1983, nr. 1). Joje neabejotinai kalbama ne tiktai 
apie dr. K. Ėringio pasitraukimą iš SSSR. E. Vilkas 
rašo: „Per pastaruosius metus kadrų klausimais 
gerokai padirbėjo Filosofijos, sociologijos ir teisės 
instituto partinė organizacija. Respublikos partiniai 
organai kritikavo institutą už trūkumus darbe su 
kadrais“. Kur nekritikuosi, jeigu ten kurį laiką 
dirbo šių eilučių autorius, o kiek anksčiau už 
jį . . . Vaclovas Sevrukas. Buvo aišku kaip diena, 
jog instituto vadovybė gaus pipirų už „liaudies 
priešų“ priėmimą dirbti. Tačiau tik iš E. Vilko 
straipsnio aiškėja, kad ji tų pipirų tikrai gavo, nors 
konkrečias pavardes E. Vilkas ir drovisi skelbti.

Beje, palyginti neseniai ponas E. Vilkas buvo 
pats atsidanginęs į JAV, nors ir nevisai tokiu būdu, 
kaip dr. K. Ėringis. Buvau jį netgi susitikęs prie 
vyno stiklo. Nuramindamas smalsuolius, iš karto 
pasakysiu: jis manęs neragino grįžti ir neverbavo 
dirbti sovietų saugumui, taip pat ir aš jo neraginau 
pasekti dr. Ėringio pavyzdžiu, nes ką jis, vargšas, 
veiktų krašte be nomenklatūros? Tačiau pokalbis 
šiaip jau buvo korektiškas ir daugeliu atžvilgių 
įdomus.

Tomas Venclova

PAPILDYMAS
Š.m. Akiračių sausio mėn. numeryje (11 psl.) 

buvo aprašytas Tennessee Williams dramos „Štai* 
ga pereitą vasarą“ pastatymas Lietuvių klubo 
salėje Sydnėjuje, Australijoje. Aprašyme turėjo 
būti pažymėta, kad spektaklį režisavo Paulius 
Rūtenis.

akiračiai nr. 3 (147)

14



POLEMIKA

KULTŪRININKŲ . . .
(atkelta iš 13-to pis.)
susirūpinti, įtraukiant į šį darbą ir 
visuomenę, ypač besimokantį jaunimą. 
Daug kas kapinėse jau sunaikinta, bet kai 
ką dar įmanoma atstatyti ir restauruoti, 
kaip, pavyzdžiui, buvo gražiai restauruo
tos senosios Nidos kapinės, išsaugojant jas 
savitai Klaipėdos krašto ir nerijos istorijai. 
Tuo tarpu dabar, kol senosios Klaipėdos 
kapinės net neaptvertos, kol kiekvienas, 
gali jas niokoti, neverta tikėtis, kad 
mirusiųjų giminės įstengs tinkamai prižiū
rėti savo artimųjų kapus, kad vaizdas 
pasikeis į geresnę pusę, nebedarydamas 
gėdos miestui ir jo kultūriniam prestižui.

Romualdas Lankauskas

Praeitą šeštadienį perskaitęs „Literat
ūroje ir mene“ LTSR komunalinio ūkio 
ministro pavaduotojo Č. Norkaus pasi
rašytą raštą nusistebėjau—jokių įtikina
mesnių kapinių iškėlimo motyvų! Kapų 
iškėlimo darbus būtina sustabdyti, nes tuo 
pažeidžiamas LTSR Ministrų Tarybos 
1979 m. lapkričio mėn. 30 d. nutarimas 
Nr. 386, kuris tarp kita ko numato, jog 
kapinės gali būti iškeliamos, praėjus 
septyniasdešimčiai metų po paskutinio 
laidojimo, o anksčiau—tik esant valstybi
nės svarbos reikalui. Šiuo atveju, kaip 
pažymima minėtame atsakyme, „paskuti
nysis laidojimas užregistruotas 1956 m.“ O 
valstybinės svarbos reikalo juk nėra.

Jonas Mikelinskas
Vilnius

Aš asmeniškai dėkingas R. Lankauskui 
už jo žodžius. Didelė daugybė žmonių bus 
dėkingi tiems, kurie jau ne preteksto, o 
veiksmo, praktikos forma pajudins šį 
klausimą teisinga bei vertinga kryptimi.

Kaunas Vaclovas Zakaras

Kasmet tenka buvoti Klaipėdoje—ir 
labai dažnai girdime panašias pastabas bei 
nuomonę apie kapinių padėtį iš klaipėdiš
kių inteligentų lūpų. Todėl būtina kuo 
greičiau spręsti šią skaudžią problemą. 
Klaipėda dabar yra stambus ir rimtas 
kultūros židinys respublikoje, čia daug 
kūrybinio jaunimo, kraštotyrininkų, inteli
gentų. Visų pareiga—sutvarkyti ir išsaugo
ti senąsias Klaipėdos kapines.

Vilnius Giedrė Juknienė

Pagarba žmogui—ne tik jam pasakyti 
gražūs žodžiai, apie jį parašyti straipsniai, 
pakabinti plakatai ar įteiktų medalių 
skaičius, bet ir prideramas elgesys iš 
pagarbos tą valandą, kai jo mūsų tarpe 
jau nebėra. Tai bene ir bus svarbiausia 
pagarbos dalis, kuri pagaliau liudija ir 
žmogaus ar krašto kultūros išsivystymo 
lygį. Nes vienadienė pagarba, išnykstanti 
su išėjusiu žmogumi—tėra fikcija, apgau
linga gržbylystė.

Eugenijus Ignatavičius
Vilnius

Šiemet teko matyti vienas įdomias 
kapines Helsinkyje. Jos labai senos ir visai 
netoli miesto centro. Paminklų ir kapa
viečių likę nedaug, o gal kai kurios jų ir 
sąmoningai sulikviduotos. Matyti, kad 
specialiai įrengta daug naujų takų, žalių 
vejų, suolų lankytojams. Taip sutvarkytoje 

aplinkoje likę paminklai ir antkapiai 
orginaliai atrodo, derinasi prie bendros 
urbanistinės aplinkos. Vakarė, kaip ir 
gretimos gatvės, jos apšviečiamos. Nesun
ku pašaliečiui suvokti, kad kapinės įgavo 
keleriopas funkcijas. Čia ir senolių atmini
mas, ir miesto žalia sala, ir poilsio bei 
ramybės vieta atsilankiusiems.

Kas trukdo Klaipėdos miesto valdžiai 
ir jos gyventojams panašiai sutvarkyti tas 
miesto centre esančias istorines kapines?

Vygandas Čaplikas
Vilnius

BIUROKRATAI AIŠKINASI

Neveikiančiose Klaipėdos kapinėse, 
tarp S. Daukanto, M. Gorkio, Trilapio 
gatvių ir parko, paskutinieji žmonių 
palaikai buvo palaidoti 1956 metais. 
Paskelbus, jog šias kapines numatoma 
panaikinti, paaiškėjo, kad ketvirtadalis 
žmonių nori čia palaidotų savo artimųjų 
palaikus perkelti kitur. Kiti kapai čia jau 
10-15 metų yra neprižiūrimi, ir todėl 
Komunalinio ūkio valdyba privalo juos 
išlyginti. Iškilo klausimas, kaip toliau 
pasielgti su šiomis kapinėmis. Buvo 
nuspręsta, kad netikslinga, panaikinus 
neprižiūrimus kapus, aptverti ir toliau 
tvarkyti šias kapines, o jas reiktų iškelti. 
Miesto vykdomasis komitetas, vadovauda
masis Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 
1958 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. 97 „Dėl 
kapinių užlaikymo tvarkos“ ir 1979 m. 
lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 386 „Dėl 
tolesnio kapinių tvarkymo respublikoje“, 
kapinių iškėlimo klausimą suderino su 
Valstybiniu statybos reikalų komitetu, 
Lietuvos TSR kultūros ministerija, Lietu-

esantys 
perduoti

šiaurės

vos TSR komunalinio ūkio ministerija ir 
Klaipėdos sanitarine epidemiologine stoti
mi. Lietuvos TSR kultūros ministerijos 
nurodymu kai kurie kapinėse 
meno paminklai atrinkti ir bus 
kraštotyros muziejui. (...) 

Šalia šių kapinių, parko 
vakarinėje dalyje yra memorialinis an
samblis, pradėtas kurti skulptūrų parkas. 
Šiuo metu ruošiamas parko pertvarkymo 
projektas. Iškėlus kapines, ši teritorija bus 
tvarkoma, nevykdant statybų darbų.

Klaipėdos m. vykdomasis komitetas 
mano, kad sustabdyti kapų iškėlimo 
darbus nėra tikslinga.

Valentinas Greičiūnas 
Klaipėdos miesto LDT vykdomojo 

komiteto pirmininko pirmasis 
pavaduotojas

Vykdomasis komitetas 1978 metais 
suderino kapinių iškėlimą su Valstybiniu 
statybos reikalų komitetu ir Kultūros 
ministerija. Tam pritarė ir LTSR komuna
linio ūkio ministerija.

Suprantami žmonių jausmai ryšium 
su artimųjų palaikų perkėlimu. Nepaisant 
to, gyventojai, matydami, kad tai daroma 
miesto, jo darbo žmonių interesais ir 
vadovaujantis nustatyta tvarka, nesiskun
džia, pritaria kapinių iškėlimui.

LTSR komunalinio ūkio ministerija 
išanalizavo klausimą kartu su Klaipėdos 
miesto vykdomuoju komitetu ir mano, 
kad sustabdyti kapų iškėlimo darbus 
nebūtina.

Česlovas Norkus
LTSR komunalinio ūkio ministro 

pavaduotojas

GYVŲJŲ IR MIRUSIŲJŲ GRAMATIKA KRUVINI PANČIAI IR VLIKO
VEIKLAi

bausmės sargyboje

Kažkas šmeižia VLIKą. Štai koks 
melas skleidžiamas prieš šį mūsų 
veiksnių vyriausiąjį:

„Baigiantis antrajam pasauliniam 
karui, tūkstančiai į Vakarų Vokietiją 
nublokštų lietuvių ruošėsi emigracijai 
į visus pasaulio kraštus. VLIKas 
ėmėsi iniciatyvos organizuoti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę, kuri apjungtų 
tautiečius emigracijoje . . . “

Matote, kaip gudriai įpakuotas 
melas: ne laisvė ar nepriklausomybė, 
o emigracija buvo svarbiausias VLI- 
Ko rūpestis. Dar net karui nepasibai
gus! . . .

Lapelį, kuriame atspausdinta ši 
neteisybė, išleido Tautos fondas (P.O. 
BOX 21073, Woodhaven, N.Y.) o 
pasirašė . . . VLIK AS / ELTA (1611 
Connecticut Ave., N.W., Washington,

Kažkas šmeižia ne tik VLIKą, 
bet ir Ameriką. Visi juk žinome, kad 
kruvini vergijos pančiai Sov. Sąjun
goje. O štai Čikagoje leidžiamo 
Draugo (1983.1.21) Chicagos žiniose 
skaitome, kad ir čia milijonai kruvinų 
pančių:

„Vidurinės Amerikos Raudonasis 
Kryžius 1982 m. surinko 5,9 milijonų 

pančių kraujo“.
Jeigu pančiuose tiek daug kraujo 

Chicagoje, tai ir Čikagoje turbūt 
kruvini vergijos pančiai . . .

Kažkas šmeižia krikščionis de
mokratus. Štai 1982 m. gruodžio 
mėn. LKDS biuletenyje rašoma:

„Kaip iš eilės gyvų ir mirusių 
bendruomeninkų pasisakymų ir darbų 
aišku, jie nori kitaip galvojančių 
mirties o ne sutarimo“.

Manau, kad nė aiškinti nereikia, 
jog šį LKDS biuletenį leidžia ne 
krikščionys demokratai, o jų priešai, 
norėdami šią išeivijos politinę grupę 
sukompromituoti. Juk su mirusių 
priešų pasisakymais ir darbais galėtų 
kovoti kokie donkichotai, o ne 
demokratai. Ir dar krikščionys . . .

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:

PARAMA, 2534 W. 69 St., Chicago, 111., 60629
J. VAZNEL1O prefc. namai — Gifts International, 2501 W. 71 St., 
Chicago, Ill. 60629
SPAUDA — knygos iš Lietuvos — 1602 So. 48th Court, Cicero, Ill., 
60650
PARISH LIBRARY, 1465 De Seve St., Montreal, P.Q. H4E 2A8
SPAUDA, 10 John St., Waterbury, Ct., 06702
S. PRAKAPAS, 49 Norseman St., Toronto, Ont., M8Z 2P7

Prašau man siuntinėti AKIRAČIUS/pratęsti prenumeratą.

Vardas ir pavardė. ..........................................................................................
Gatvė- ...................... ........................ ........................................................................

Miestas: .................................... •.... ... Valstybė:.............. Zip:..........

AKIRAČIAI Prenumerata $ 8.00
6821 So. Maplewood Ave. Auka $.............
Chicago, Illinois 60629 Pridedu čekį $............. »
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TAKOSKYRA
Kas svetur atsidūręs miršta savo tautai, tas krašto 
palikimą paverčia tautos išdavimu.

— Juozas Girnius

Juoda ir balta.
Už ar prieš.
Šitokiais žodžiais Lietuvos pogrindžio jauni

mo žurnalo bendradarbis Liudas Stankus atsako į 
savo paties statytą asmeninio tautinio apsisprendi
mo klausimą (Pastogė, nr. 2, 1979.VII).

Nurodęs, kad lietuvių tauta, lietuvių kultūra 
yra takoskyroje, pavojingoje ir lemtingoje padė
tyje, Stankus nukreipia žvilgsnį į XIX šimtmečio 
pirmąją pusę, kada taip pat stovėta „ant pražūties 
slenksčio“, ir palygina Adomo Mickevičiaus ir 
Simano Daukanto nueitus kelius, jų asmeninius 
apsisprendimus:

Kas mums Daukantas ir kas Mickevičius? 
Kuo jie skiriasi? (... ) takoskyra eina per pačią 
širdį—per žodi Lietuva.

(...) Abu mylėjo Lietuvą. Abu—jos kraujo. 
Tačiau Mickevičiui—tai miręs žodis, brangus, bet 
miręs. (. . . Jam) realybė—tai Žečpospolita, lenki
škoji kultūra, lenkiškoji kalba.

Tuo tarpu Daukanto darbuose (... ) nuosta
biai gilus pojūtis jos—girių ir žmonių Lietuvos 
(... ) Ir apsisprendimas—gyventi ir dirbti tam, 
kad (Lietuva) būtų (... ) kad nenudžiūtų, būtų 
gyva tūkstantmetė šaknis.

Apsisprendimas—štai kur eina takoskyra.

Būtų klaidinga, būtų išdidų, būtų labai savimeilu 
galvoti, kad šis apsisprendimo, tautinio sąmonin
gumo pasirinkimo ar atmetimo, būtinumas yra 
taikytinas tik tėvynėje gyvenantiems.

Pažvelkime į keletą pavyzdžių iš išeivijos 
spaudos, atkreipdami dėmesį į įvardžio „mes“ 
įvairių lyčių vartojimą:

„Mūsų prezidentas“
„Mūsų ambasada (Irane)“
„(mes) davėme (Iranui)“
„mūsų bedarbiai“ ir t.t.
Vieno laikraščio vedamajame JAV-se gyve

nantiems lietuviams buvo aiškinama, kad jie, kaip 
patriotiški amerikiečiai privalo pirkti JAV-se, o ne 
kur kitur gamintus automobilius.

Žodis „mes“ čia reiškia Jungt. Amerikos 
Valstijos, JAV vyriausybę, amerikiečių tautą.

Kalbėdamas už save, sakyčiau, kad nei 
Karteris, nei Reiginas, nei koks kitas JAV 
prezidentas nebuvo nei mano, nei mūsų; kad JAV 
ambasada nei Irane, nei kurioje nors kitoje 
valstybėje nėra nei mano, nei mūsų; kad nei aš, nei 
mes nieko nedavėme Iranui.

Ir iš tikrųjų, sąmoningam, tautiškai susipratu
siam lietuviui, kad ir gyvenančiam JAV-se, JAV 
valstybė turėtų būti tokia pat svetima, kaip, 
sakykim, Rusijos valstybė, ir jis neturėtų turėti nė 
kiek daugiau prisirišimo JAV valstybei kaip 
Rusijos valstybei, ar tai būtų carinė ar sovietinė.

Nenorima čia vieno ar kito žmogaus nuopel
nus nuvertinti ar „reorgiškai“ medžioti tariamus 
išdavikus. Tačiau tokia žodžio „mes“ vartosena, be 
abejo, liudija tam tikrą tebevykstančią ar jau 
įvykusią psichologinę plėtotę, kuri nebūtinai yra 
subjekto sąmoningai pasirinkta ar net pastebėta; 
ne per vieną dieną tai įvyksta. Ir vis dėlto iš lėto, 
pasalūniškai tai gali įvykti ir įvyksta, kaip kad 
praeityje įvyko mūsų bajorijoje.

Šia proga vertėtų paminėti kelias tikras 
akistatas, įvykusias tarp karo meto pabėgėlių 
(„dipukų“) ir užsienyje gimusio bei augusio jų 
prieauglio.

• Vienu atveju, Lietuvoje gimęs, augęs, ir 
mokslus išėjęs žmogus, išgirdęs svetur gimusio 
jaunuolio pareiškimą, jog lietuvių kalba jam 
mielesnė už gyvenamojo krašto kalbą, tą jaunuolį 
pavadino komunistu. Tiesa, šis „dipukas“, rodos, 
buvo šiokioje tokioje vadinamųjų „reorgų“ įtakoje; 
tačiau neatrodo, kad tai šiuo atveju sąlygojo jo 
pasisakymą.

• Kitą kartą viena „dipukė“, jaunuoliui 
pasakius, kad jis, lietuviško patriotiškumo pagrin
du, neitų į gyvenamojo krašto kariuomenę, bet 
tokiu atveju vyktų į neutralią valstybę, pavadino tą 
jaunuolį „tėvynės“—t.y. ne Lietuvos, bet gyvena
mojo krašto—išdaviku.

• Aštriausia bei skaudžiausia tokio pobūdžio 
akistata įvyko vienoje šeimoje, tarp tėvo „dipuko“ 
ir sūnaus. Sūnus tvirtino, kad, nežiūrint kur gimęs 
ir augęs, jis—sūnus—yra lietuvis ir tiktai lietuvis; 
kad tėvyne jis laiko tik Lietuvą, ir tik Lietuvai 
priklauso visa jo ištikimybė; gyvenamasis kraštas 
jam nieko nereiškia. Tėvas į tai atsakęs, kad jeigu 
sūnus taip galvojantis, tai sūnus esąs „tėvynės“— 
t.y. gyvenamojo krašto—išdavikas. Jam esą gėda 
tokį sūnų turėti.

Tarp kita ko, minėtas pokalbis buvo dvikal
bis: sūnus, svetur gimęs ir augęs, kalbėjo lietuviš
kai, o tėvas, Lietuvoje gimęs ir augęs—gyvenamojo 
krašto kalba.

Ką gi—partija baigėsi lygiosiomis. Tėvui gėda 
turėti tokį sūnų; sūnui dvigubai gėda turėti tokį 
tėvą.

Ir tai nieko naujo. Praeityje yra buvę, kad 
vieni šeimos nariai yra racijonalūs, gyvenimiški 
ir—eina lenkybės ar rusybės keliu; kiti tos pačios 
šeimos nariai yra bepročiai, „litvomanai“. O kaip 
tik tokių „bepročių“ dėka ir šitas žurnalas 
spausdinamas ne lenkiškai ar rusiškai, bet lietuviš
kai.

Šių eilučių autoriui atrodo, kad šitokios 
viršminėtos nutautėliškos nuotaikos nėra išimtys; 
atvirkščiai—jos tipiškos. Ne tik užsienyje gimusių 
ir augusių, bet ir Lietuvoje gimusių' tarpe, 
remiantis asmeniniais stebėjimais ir išeivių spauda, 
vyrauja gente lituanus, natione americanus, na- 
tione canadicus ir t.t. nuotaikos. Tiesa, „dipukų“ 
dauguma tarpusavyje dar šnekasi lietuvių, kad ir 
darkyta kalba. Bet kokia jų tautinė sąmonė? Beje,

KALTĖ IR ATSAKOMYBĖ
(atkelta iš 1-mo psl.)
valdžios tegalėjo siekti vien smurto keliu. Jau 1932 
metais NSDAP buvo stipriausia skaitlingų Vokieti
jos partijų tarpe ir surinko virš 30% visų balsų. 
Prieš 50 metų Hitleris nepasiekė valdžios pervers
mu. Jis ją pasiekė legaliai.

Tiesa, didžiuma vokiečių tautos balsavo prieš 
Hitlerį. Tai irgi istorinis faktas, tačiau į jį žvelgiant 
keliami svarbesni klausimai. Būtent—kodėl ta 
didžiuma liko tokia pasyvi? Kodėl demokratines 
tradicijas atstovaujančios partijos nepajėgė susi
jungti veiksmingesniam pasipriešinimui? Kodėl jos 
nesugebėjo išugdyti vadovų, kuriems teisėtumas 
būtų virš partinių ir asmeninių kivirčų? Ir pagaliau, 
kodėl po valdžios užėmimo, per tokį trumpą laiką 
pasipriešinimas supliuško ir naciams pasisekė 
užvaldyti daugumos „širdis ir protus“?

Tai skaudūs klausimai. Atsakymų į juos 
negalima rasti kokiuose nors išoriniuose veiks
niuose. Jo ten ir neieškoma. Atsakomybė lieka 
vokiečių tautoje.

Šitai galima dabar suprasti ir priimti, nes 

jų vaikų bei vaikaičių tarpe, kiek šiam autoriui 
teko pastebėti, padėtis ir kalbos atžvilgiu yra visai 
liūdna, nors yra išimčių. Išimtys: reikia pasakyti, 
kad yra užsienyje jaunimo, kuris, kaip rodo 
anksčiau pateikti pavyzdžiai, laikosi dėsnio gente 
lithuanus, natione lithuanus, kuriam vienintelė tėvy
nė yra Lietuva; bet tokių yra labai labai maža.

Žinoma, gerai, kad yra jaunimo, kuris moka 
lietuviškai kalbėti ir stengiasi ne tik su vyresniai
siais bet ir tarpusavyje lietuviškai kalbėtis ir 
nevengia dalyvavimo lietuviškame gyvenime. 
Tačiau net ir tokie sudaro mažumą ir jų nueitas 
kelias tėra pusiaukelis. To dar per maža, jeigu 
anksčiau ar vėliau drauge nėra apsisprendžiamą už 
Lietuvą kaip vienintelę tėvynę. O apsispręsti reikia, 
apsisprendimas yra neišvengiamas.

Kalbos apie dviejų tėvynių turėjimą tėra 
išsisukinėjimas, savęs apgaudinėjimas. Iš esmės, tai 
pasisakymas už gyvenamąjį kraštą, tikrosios 
tėvynės sąskaiton. Nėra trečio kelio; pasiskolinant 
Juozo Girniaus palyginimą, žmogus negali turėti 
dviejų tėvynių, kaip negali turėti ir dviejų motinų.

Delsimas apsispręsti, neapsisprendimas, ar 
nesąmoningas pasileidimas pasroviui taip pat yra 
apsisprendimas. Pabrėžiame—neapsispręsti vis 
dėlto reiškia apsispręsti.

Maironis kadaise paskelbė rūstų ir griežtą 
nuosprendį:

O tu, kurs lietuvio tik vardą nešioji,

Tegul ir tave ateitis tolimoji
Minėja kaip išgamą mūsų dienos.

Negalime nematyti tragizmo: didelė dalis 
lietuvių tautos sulenkėjo ar buvo sulenkinta, 
sugudinta, suvokietinta, surusinta. Prieškariniai 
išeiviai daugmaž visiškai ištirpo įvairiose tautose. 
Ir pokario pabėgėliai bei jų vaikai ir vaikaičiai 
žengia tuo pačiu keliu. Tautiečiams tėvynėje gręsia 
rusinimas (nors žymiai mažiau, negu išeiviams 
nutautėjimas). O formulė gente lituanus, natione 
americanus ar natione canadicus ar britannus ar 
columbianus ir t.t., ir t.t. yra nemažiau tragiška ir 
gėdinga už gente lituanus, natione polonus ar 
natione rusinus.

Takoskyra eina per pačią širdį—per žodį 
Lietuva (... ) Apsisprendimas—štai kur eina 
takoskyra.

Juoda ir balta.
Už ar prieš.

Gediminas Viesulas

tauta, kuri dabar nagrinėja 50 metų senumo įvykius 
jau nebėra ta pati. Demokratiniai principai, dėl 
kurių anuomet tiek mažai tesisielojo Hitleriui 
priešingos partijos, yra tapę natūralia tos tautos 
gyvenimo apraiška.

Vokiečiai yra pasikeitę.
Ir visa tai prasidėjo su atsakomybės pajautimu.
Tai geras, viską susumuojantis sakinys. Juo 

turėčiau šį reportažą ir baigti. Tačiau minčių tėkmė 
čia nesustoja.

Žinau, dauguma vadins mane naiviu. Gal toks 
ir esu. Tačiau—štai turime istorinį pavyzdį— 
pasikeitė tauta! Mano gyvenime, prieš mano akis, 
pasikeitė. Ir tas pasikeitimas, tikėkite brangieji, 
didelis.

Tai kodėl negalėtų pasikeisti ir kita tauta? 
Kodėl negalėtų pasikeisti rusai? Ar ruso nesuprati
mas demokratijos tikrai gilesnis, negu kadaise buvo 
vokiečio? Ar jis pagrįstas genetika? Aišku, ne. Tai 
kodėl negalėtų ir jie pasikeisti?

Kazys Almenas
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