
„DER SPIEGEL“ IR LIETUVIAI

VIENO PIKTO STRAIPSNIO ISTORIJA
Amerikoje gyvenantieji lietuviai išeiviai anti- 

komunistai reikalauja, kad būtų panaikinta Carte- 
riui prezidentaujant įsteigta įstaiga, ieškanti karo 
nusikaltėlių. Amerikoje šiuo metu gyvena daug nu
sikaltėlių, vokiečių okupuotoje Lietuvoje vykdžiu
sių žydų žudynes. Apie tai rašo 64 metų Leonidas 
Olšvangas, kuriam 1941 m. pavyko pabėgti. Jis 
vėliau tapo Raudonosios Armijos karininku, o 
1949 m. perėjo į Vakarus ir šiuo metu gyvena 
Bonoje.

Tokiu įvadu Der Spiegei žurnale (1984 m. nr. 
17) redakcija pradeda ilgą (trijų su puse psl.) ir 
piktą straipsnį rėkiančia antrašte: ..Žudikai dar 
tebenaudojami“ (Die Mor der ver den noch ge- 
braucht).

Straipsnio autorius Leonidas Olšvangas— 
Lietuvos žydas, gimęs ir augęs Plungėje. Jis rašo, 
kad 1941 metais Plungės žydus išžudė lietuviai 
savo iniciatyva, be vokiečių pagalbos. Taip, esą, 
savo knygoje Plungė, išleistoje prieš ketvertą metų 
Čikagoje, rašęs lietuvis Aleksandras Pakalniškis.

Prieš žudymą Plungės žydai buvę mušami, o 
mergaitės ištemptos iš sinagogos ir gatvėje išžagin
tos. Po žudynių viršila Sapalas pasakęs kalbą, 
pabrėždamas tos istorinės dienos svarbą. Žudynėse 
dalyvavęs ir kpt. Lipčius, anksčiau gyvenęs 
Olšvango name, o dabar gyvenąs Čikagoje. Kun. 
Lygnugaris bandęs išgelbėti kelias žydaites jas 
apkrikštydamas, tačiau Arnoldas Pabrėža jas už
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plaukų ištraukęs ir čia pat nušovęs. Kun. Lygnuga- 
riui dėl to esą pakrikę nervai ir jis užsidaręs 
vienuolyne.

Ypač nepatenkintas Olšvangas kun. J. Pruns- 
kio, Amerikos lietuvių tarybos (ALT) Informacijos 
direktoriaus brošiūra Lithuania’s Jews and the 
Holocaust (Lietuvos žydai ir holokostas). Joje esą 
bandoma žydų žudynes teisinti pačių žydų laikyse
na sovietų okupacijos metu. „Prunskis nepamini 
nei vieno iš tų žmogžudžių, bet sovietams 
tarnavusius žydus jis išvardina“.

Olšvangas mini pogromą Kaune, Lietūkio 
garažo kieme ir teigia, kad ten užmuštų žydų 
nuotraukos vėliau buvo panaudotos „Raudonojo 
teroro parodoje“. Jis rašo, kad tūkstančiai lietuvių 
tarnavo SS daliniuose ir saugojo koncentracijų 
stovyklas. Net ir tie 37 lietuvių rezistentai, kuriuos 
1943 m. Gestapas areštavo ir uždarė Štuthofo 
koncentracijos stovykloje, Olšvango pravardžiuoja
mi kvislingais, garbės kaliniais. Ypač piktai 
Olšvangas atsiliepia apie kpt. Noreiką, kpt. Buragą 
ir „švietimo ministerį“ dr. Praną Germantą.

Olšvangas pripažįsta, kad buvo lietuvių, 
gelbėjusių žydus, tačiau jų skaičius, palyginus su 
žmogžudžiais, labai mažas—„lyg šaukštas vandens 
pilname kibire“.

Straipsnio pabaigoje Olšvangas priekaištauja 
Prunskiui ir ALTai už pastangas kad būtų 
panaikintas JAV įsteigtas „Specialių investigacijų 
biuras“ (OSI), kuris pabėgėlių iš Rytų Europos 
tarpe ieško karo nusikaltėlių.

* * *

Milijoninio tiražo Spiegel’yje išspausdintas 
šitoks Olšvango straipsnis lietuviams garbės 
nedaro. Dėl to tačiau vien Olšvangą kaltinti būtų 
neteisinga. Geram lietuvių vardui pakenkė ir tie, 
kurie 1941 metais skriaudė ir žudė nekaltus 
žmones. Olšvangas smerktinas už tai, kad šalia 
karčios ir nemalonios tiesos jis prirašė ir daug 
neteisybės.

Beveik visi Plungės žydai buvo išžudyti 1941 
metais. Olšvangas tačiau iki šiol apie tai nebuvo 
parašęs nei vieno straipsnio. Tad savaime iškyla 
klausimas, kas jį apie tai rašyti paskatino dabar, 
praėjus 43-ms metams nuo str. aprašomų įvykių. 
Atsakymas į šį klausimą nustebins ne vieną 
išeivijos laikraščių skaitytoją. Olšvango straipsnis 
rašytas ne Spiegel’iui, o Toronte leidžiamam 
Tėviškės žiburiu savaitraščiui.

Jau ne pirmi metai, kai Tėviškės žiburiai 
spausdina ir lietuvių, ir žydų pasisakymus apie 
Lietuvos žydų tragediją ir šių dviejų tautų 
•antykius. 1982 m. ten buvo išspausdintas ilgas ir 
•ydų atžvilgiu labai įžūlus Antano Musteikio 
traipsnis, kategoriškai neigiantis lietuvių dalyvavi

mą žydų žudyme Lietuvoje vokiečių okupacijos 
metais. Iš kitos pusės, žydų vaidmuo bolševikme- 
tyje tame straipsnyje piešiamas taip sutirštintomis 
spalvomis, kad skaitytojui pasąmonėje tiesiog 
nebelieka vietos užuojautai vokiečių naikinamiems 
žydams. Olšvangas, perskaitęs minėtą straipsnį, 
parašė vokiečių kalba ilgą, 25 mašinėle rašytų psl. 
„Atvirą laišką p. Antanui Musteikiui“ ir 1982.IX.2 
pasiuntė jį Tėv. žiburiams, prašydamas atspausdin
ti savaitraščio atkarpoje. Tėv. žiburių redaktorius 
kun. Pr. Gaida Olšvangui pranešė, jog jo rašinio 
nespausdins. Tuomet rašinį jis pasiuntė Akira- 
čiams, kurie jo taip pat nespausdino. Tada, atrodo, 
tas pats rašinys buvo pasiųstas Der Spiegei 
redakcijai, kuri apie 2/3 rašinio išbraukė, o likusį 
1/3 truputį paredagavusi išspausdino. Taigi, už 
Olšvango str. pasirodymą Der Spiegel’yje visų 
pirma turime būti dėkingi ponui A. Musteikiui . . .

Ne ką mažesni ir ALTos informacijų direkto
riaus dr. J. Prunskio, parašiusio brošiūrą Lithuani
a's Jews and the Holocaust nuopelnai, kurioje, 
kalbant apie didžiąją žydų tautos tragediją, 
rūpestingai išvardinama daugybė lietuvius skriau
dusių žydų, bet tepaminimas tik vienas žydų 
žudikas. (Olšvangas neteisingai teigia, kad nepa
minėtas nė vienas žydšaudis). Toji brošiūra ne be 
pagrindo supykdė daugelį žydų, jų tarpe ir 
Olšvangą. 

♦ ♦ ♦
Svarstydami, ką daryti su Olšvango rašiniu, 

mes susidūrėme su nelengva moraline dilema. Iš 
vienos pusės, lietuvių išeivijos spaudoje labai ryški 
tendencija lietuvių nusikaltimus žydų atžvilgiu 
neigti arba švelninti, o žydų vaidmenį lietuviams 
nemaloniuose reikaluose perdėtai iškelti. Todėl 
moralinė pareiga būtų išklausyti ir žydų balsą, 
nežiūrint kaip nemalonus jis bebūtų. Iš kitos 
pusės, Olšvango straipsnyje yra tiek daug faktinių 
klaidų, tendencijos, netikslumų ir netiesos, kad 
visa tai spausdinti be komentarų būtų irgi 
nesąžininga. O viską ištaisyti irgi praktiškai 
neįmanoma. Der Spiegei redakcija paprasčiausiai 
išbraukė du trečdalius rašinio, ir tai dar liko 
straipsnis, Spiegel’iui garbės nedarantis.

Pagrindinė priežastis, tačiau visai kita. Olšvan
go straipsnio nespausdinome dėl tos pačios priežas

ties, dėl kurios nespausdiname ir antisemitinių 
straipsnių. Skaitome, kad mūsų uždavinys yra 
padėti žmonėms geriau pažinti ir suprasti vieni 
kitus, o ne skleisti grupinę neapykantą.

Turbūt pats nesąžiningiausias Olšvango teigi
nys liečia lietuvius Štuthofo koncentracijos 
stovyklos kalinius. Jis be jokio pagrindo visiems 
37 ten įkalintiems lietuviams prisega kvislingo 
titulą. Visų pirma, Štuthofe buvo ne 37, o 46 
lietuviai įkaitai. Galima bandyt įrodinėti, kad kai 
kurie jų buvo vokiečių talkininkai (pvz., keli 
įkalinti generaliniai tarėjai). Tačiau prisegti visiems 
ten kalinamiems lietuvių inteligentams kvislingo 
etiketę yra nedora.

(tęsinys 11-me psl.)
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SPAUDA IŠEIVIJOJE

IŠEIVIJA SPAUDOS VEIDRODYJE
TAUTINĖ IDEOLOGIJA AR 

VIENOS PARTIJOS REŽIMAS?

Tautinės S-gos seime Klivelande, tarp kitų, 
kalbėjo ir Vyt. Alantas—apie tautinę ideologiją. 
Savo pranešimo temą pavadinęs „Ką investuosime 
į Lietuvos ateitį?“, jis, tarp kitko, šitaip aiškinę 
tautinės ideologijos visuotinumą:

Pabrėžiu, mūsų tautinė ideologija yra pavo
jaus ideologija, apibūdinama trim žodžiais:—žūt ar 
būt! Mes be abejo pasirenkame būti. Jei taip, tai 
tada ir mūsų ideologija turi būti taikoma pavojams 
atremti ir tautos saugumui patikrinti.

Dar norėčiau trumpai šį klausimą paliesti ir 
kitu požiūriu. Tautinės ideologijos rėmuose gali 
sutilpti visokių pažiūrų bei konfesijų tautiečiai, net 
ir mažumos. Bet kai tu eini i Tautos Panteonu 
svarstyti ir spręsti bendrų valstybės klausimų, palik 
už durų partines programas ir konfesijas ir 
vieningai kelk ranką už bendrą tautos ir valstybės 
reikalą. Būtų klaidinga reikalauti, kad Petras, 
Jonas ir Jurgis, susėdę už vieno stalo, staiga 
užtrauktų sutartinę. Siekti visuotinės vienybės yra 
niekad nepasiekiamas idealas, nes žmonės lieka 
žmonėmis, ir nei jų galvosenos, nei charakterių 
nepabruksi po vienu vardikliu.

Betgi tautinė ideologija visuotinės piliečių 
vienybės negali atsisakyti tuo atveju, kai to 
reikalauja bendras tautos labas. Žodžiu, tautinės 
minties filosofija turi būti tas pertvaras, už kurio 
prityla nuomonių priešingybės ir visi jungiasi į 
bendrą žygį. Tuo atveju dingsta pozicija ir 
opozicija, ir visi piliečiai susiburia aplink tautos 
židinį. Ta prasme tautinė ideologija tampa ideolo
gijų ideologija vienijanti ir cementuojanti piliečius 
aplink tautos kamieną, kuris gali išleisti daugybę 
atžalų. Noriu pasakyti, kad politinių, profesinių ir 
konfesinių grupių darbuotės turi būti kreipiamos 
ta linkme, kad atsiremtų į tautinį pagrindą, ir 
neprieštarautų bendram tautos ir valstybės labui.

(Dirva, nr. 22, 1984.VI.7)
Šis gražiais žodžiais tautinės ideologijos 

aptarimas nėra koks nors naujas atradimas. Tai 
sena tautininkų partijos koncepcija, kurią Lietuva 
turėjo progos per tautininkų valdymo metus gerai 
pažinti.

Nėra jokio pagrindo tikėtis, kad lietuvių tauta 
vėl pasirinktų vienos partijos režimą, nesvarbu, ar 
jį pavadinsime „tautos židiniu“, ar kokia tai nauja 
„pavojaus ideologija“ . . .

NE KOLEKTYVINĖ KALTĖ, 
O KOLEKTYVINĖ GĖDA

Paskutiniu metu buvo daug rašyta lietuvių ir 
žydų klausimu. Kai kurie lietuviai sako: ,,Jau tiek 
daug metų praėjo nuo žydų naikinimo Lietuvoje, 
laikas visa tai pamiršti, nes kam gi tas padeda 
atverti senas žaizdas?" Ir jei kas apie tai atvirai 
rašo, susilaukia papeikimo. Tačiau juk tolerancija 
yra kiekvienos demokratinės sistemos pagrindas. 
Jos reikia išmokti. Aš nemanau, kad tolerancijos 
principas mūsų tarpe yra tobulas. Mūsų veiksniai 
ir autoriai dar iki šiai dienai visus kitaip 
galvojančius atmeta ir pasmerkia. Jie nemato savo 
kaltės, kaltina vien nacius, pačius žydus, bendrą 
politinę padėtį ir 1.1.

Neužtenka savo teisumo įrodymui aprašyti 
kaip lietuviai žydus gelbėjo ir jiems padėjo. Tai 
nėra ir negali būti nusikaltimo ir nusikaltėlių
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pasiteisinimo argumentas. Tai kilni, didvyriška 
mūsų tautiečių elgsena, kuria mes visi dabar 
didžiuojamės, tačiau per tai nusikaltimo esmė 
nepasikeičia. Žydų naikinimas lieka kriminalinis 
nusikaltimas, kuris nieko bendro neturi su žydų 
gelbėjimu. Tas dvi sąvokas—žydų naikinimą ir jų 
gelbėjimą galima viena su kita lyginti, bet yra 
neleistina, jieškant pasiteisinimų, jas dėti ant 
svarstyklių. (... )

Gvildenant šį klausimą, kalbama apie kolekty
vinę kaltę. Kolektyvinės kaltės klausimas negali 
būti teismų išspręstas. Valstybiniai demokratiniai 
organai kolektyvinės kaltės nepripažįsta. Jie 
remiasi vien faktais ir baudžia tik individą kuris 
yra nusikaltęs.

V. Vokietijos prezidentas Theodoras Heuss 
1949 m., kalbėdamas Wiesbadene apie žydų tautos 
holokaustą, paneigė kolektyvinę vokiečių tautos 
kaltę, bet pripažino kolektyvinę gėdą.

Mes, lietuviai, esam taip pat tauta ir mūsų 
nusikaltėliai—žydų naikintojai buvo mūsų tau
tiečiai. Todėl, jei mes nepripažįstant kolektyvinės 
kaltės, kaip ir T. Heuss, tai turim kartu su juo 
pripažinti kolektyvinę gėdą, kuri liečia visą mūsų 
tautą.

Nė vienas mūsų veiksnių iki šios dienos to 
jausmo nepažįsta ir todėl apie tai nieko nerašo. 
(Dr. Stasys Sereika, Tėviškės žiburiai, nr. 18,

1984.V.3)

LIETUVIAI STUDENTAI LENKIJOJ

Šiais mokslo metais Lenkijos universitetuose 
pradėjo studijuoti aštuoni nauji liet, studentai. 
Varšuvoje studijuoja keturi Punsko vidurinės 
mokyklos absolventai: Irena Valinčiūtė, Nijolė 
Kolytė, Vladas Jurkūnas ir Darius Čėpla. Be to, 
čia studijuoja varšuvietis Rimvydas Ratajus.

Lodzėje studijuoja Kristina Grigulytė, 
Balstogėje—Danutė Sinkevičiūtė ir Krokuvoje— 
Onutė Valinčiūtė.

Varšuvoje sukūrė lietuviškus šeimos židinius: 
Nastutė Aleksaitė su Vytautu Sidariu, Alicija 
Jonuškaitė su Adomu Sitarskiu ir Violeta Pykytė 
su Valdu Ramanausku.

1983 m. gruodžio mėn. lietuviai studentai 
Lenkijoje išleido savo vienkartinį žurnalą SUSITI
KIMAI Nr. 2. Tai Lenkijos studentų susivienijimo 
Aukščiausios tarybos tautinių mažumų studentų, 
lietuvių grupės oficialus leidinys. Žurnalo įžangoje, 
kuri parašyta lenkų kalba, paaiškinama, jog 
panašūs leidiniai buvo išleisti ir gudų bei ukrai
niečių kalbomis, Lenkijos valdžiai pareiškus 
tautinių mažumų veiklos klausimu palankią nuo
monę.

Lietuvių studentų grupė, norėdama pristatyti 
Lenkijos visuomenei lietuvių kultūrą, tradicijas ir 
papročius, šiuo leidiniu siekia supažindinti lenkus 
su Lenkijoje esančių lietuvių mokyklų darbu ir 
Lietuvių kultūros namų Punske bei Lietuvių 
visuomeniniai-kultūrinės draugijos veikla.

(Europos lietuvis, nr. 19, 1984.V.11)

OSI GINA RYŠIUS SU KGB

Teisingumo D-to specialių investigacijų įstai
gos (OSI) direktorius Neal M. Sher, kalbėdamas 
žydų bendruomenės suvažiavime, gynė tos įstaigos 
bendradarbiavimą su KGB ieškant JAV gyvenan
čių karo nusikaltėlių.

(USPS 706 - 500)
The Lithuanian Monthly — Published monthly, except August 
and December, by Viewpoint Press, Inc.. 6821 South Maple- 
woo<J Avenue. Chicago, 111. 60629. Subscription rates: S8.00 
annually in the U.S.. S8.00 in foreign countries; SI.00 per copy. 
Second class postage paid at Chicago. III.
•Šio numerio redakcija: D. Bielskus. K. Drunga. L. Mockūnas, 
Z. Rekašius, dr. T. Remeikis. T. Venclova. H. Žemelis; spaudos 
grafika A. Kurausko.
• Redakcija atsako už nepasirašytus straipsnius. Straipsniai, su 
kurių turiniu redakcija nesutinka, spausdinami tik pasirašyti. 
Slapyvardžiais pasirašyti straipsniai nepageidaujami. Skaitytojų 
laiškai turi būti pasirašyti ir laiškų skyriuje jie spausdinami, jei 
jų turinys liečia AKIRAČIUOSE svarstytus dalykus. Laiškai 
kitomis temomis gali būti spausdinami kaip straipsniai.
• Metinė 10 numerių prenumerata JAV - se — S8.00; kituose 
kraštuose — S8.00; atskiro nr. kaina — S 1.00. Prenumeratas ir 
aukas čekiais ar piniginėmis perlaidomis prašome išrašyti 
AKIRAČIŲ vardu ir pasiųsti aukščiau nurodytu adresu.

Draugas (nr. 126, 1984.VI.26) savo pranešime 
taip rašo:

Kalbėtojas paneigė kaltinimus, kad Sovietų 
Sąjunga sufabrikuoja įrodymus prieš nacių karo 
nusikaltėlius, kurie nelegaliai atvyko į šį kraštą. 
Tuos kaltinimus skleidžia kai kurie Rytų Europos 
bendruomenių šioje šalyje nariai ir kai kurie 
emigrantų spaudos organai. Jie labai norėtų, kad 
OSI pranyktų, pasakė Neal M. Sher, pasigyręs, 
kad jo štabas ieško ir apkaltina nacių karo 
nusikaltėlius rekordiniu greičiu. Šią dieną mes 
iškėlėme tris naujas bylas, pasakė Sher. (... )

Sher pasakė, kad susikaupusi medžiaga aiškiai 
rodo, jog Rytų Europos gyventojų kolaboravimas 
su naciais nėra tik KGB sugalvota pasaka. Jis 
pabrėžė, kad JA V teismuose esančios bylos ir 
sprendimai neš svarbų ir reikšmingą įnašą, liečiantį 
Europos žydų naikinimą okupuotose teritorijose: 
Ukrainoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Gudijoje. 
(...)

Kalbėdamas apie tris naujas bylas, Sher 
pranešė, kad bylos kaltina tris buvusius Lietuvių 
Schutzmannschaft Bataliono narius, kurie nuslėpė 
nuo Amerikos imigracijos pareigūnų, kad jie 
dalyvavo žydų ir kitų civilių žudymuose Lietuvoje 
ir Gudijoje. Viena byla pradėta Porland, Maine 
distrikto teisme prieš Joną Klimavičių. Byla siekia 
atimti jam pilietybę. Kitos dvi yra deportacijos 
bylos, pradėtos prieš Joseph Kisielaitį Bostone ir 
prieš Henriką Benkunską Chicagoje. (... )

PATAIKAVIMO POLITIKA

Australijoj išeinanti Mūsų pastogė (nr. 7, 1984 
m.) redaktoriaus skiltyje pasisako prieš dvikalbę 
lietuvybę. Straipsnyje „Pataikavimo politika“ taip 
rašoma:

Pastaruoju metu, įsitikinus (greičiausiai), kad 
anas romantiškasis šūkis gyvenime negalioja, 
siekiant atitaisyti padarytas klaidas, griebiamasi 
naujo tautybei išlaikyti pagrindo—prisitaikymo 
jaunajai „lietuvių“ kartai, kurie nesidomi lietuvių 
reikalais, kurie nemoka lietuviškai ir, atsižvelgiant 
į gyvenamąsias nuotaikas, teturi tik vieną 
užsimojimą—turėti „gerą laiką“ ir gyventi be jokių 
įsipareigojimų. Todėl pataikaujant siekiama įvesti 
anglų ar kitokio gyvenamo krašto kalbą spaudoje, 
kad lietuviškai nemokąs jaunimas iš jos patirtų, 
kas vyksta lietuvių veikloje, per radijo valandėles, 
kurios specialiai skirtos etninėms bendruomenėms, 
kalbėti vietine kalba, kad jaunimas suprastų ir gal

akiračiai nr. 6 (160)
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KRONIKA

per tat atvirstų į lietuvybę, susirinkimus pravesti 
irgi vietine kalba, kas patrauktų jaunimą / 
lietuvišką veiklą, ir 1.1. Klausimas—kas tuo 
laimima, ir kas prarandama?

Nežinome, kiek pagal tokią prisitaikymo ir 
pataikavimo programą atsirastų nutolusių lietuvių 
jungtis prie lietuviškos veiklos, ir koks jų būtų 
angažavimasis lietuvybei. Bet gi iš kitos pusės 
laikydamiesi tokios programos prarastame labai 
daug, greičiausiai viską: juk net ir tie, kurie su 
pilnu pasitikėjimu priima tėvų ar mokyklose 
mokytojų tautinius [taigojimus, pastebėję keistą 
politiką, priekaištaus: mokote vieno, o praktikoje 
vykdote visai ką kitą. Juk lietuvybės ne[skiepysi 
per svetimą kalbą.

DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE 
SUVAŽIAVIMUOSE

Taigi moralinis spaudimas politinėje srityje 
tebėra aktualus uždavinys. Tai sritis, kurioje turėtų 
stipriau darbuotis mūsų politikai. Vyksta [vairūs 
tarptautinio pobūdžio suvažiavimai, kuriuose 
svarstomi politiniai klausimai. Tai vieta, kur 
galima kelti ir pavergtų kraštų klausimą, įsidėti- 
nant į bendrą politinių jėgų strategiją. Pvz., 
tarptautiniuose krikščionių demokratų partijos 
suvažiavimuose yra galimybė kelti Lietuvos klausi
mą. Kiek matyti iš pranešimų spaudoje, ta 
galimybe yra naudojamasi. Ateityje ji turėtų būti 
dar stipriau ir plačiau panaudojama. Sunkesnė 
dirva yra kairės partijos, ypač socialistinės, kurių 
[taka Europoje yra didelė. Lietuvių ir kitų kraštų 
socialistams derėtų šioje srityje stipriau pasidar
buoti. To pat lauktina iš liberalinių ir kitų 
nepartinių politinių susigrupavimų, t.y. didesnio 
veržlumo atitinkamuose forumuose. Lietuvių 
dalyvavimas tarptautinės reikšmės politiniuose 
sąjūdžiuose yra svarbus dabarties uždavinys. Ir 
jeigu politinės lietuvių partijos išeivijoje pajėgs tą 
uždavinį tinkamai ir pakankamai stipriai atlikti, 
įprasmins savo buvimą už Lietuvos ribų. Tarpusa
vis stumdymasis lietuviškoje rinkoje tėra maža
reikšmis dalykas, menkai tepasitarnaująs Lietuvai. 
Stipresnis išėjimas į tarptautinę plotmę yra 
prisidėjimas prie minėto moralinio spaudimo, 
kurio prisibijo pavergėjas.

(Tėviškės žiburiai, nr. 18, 1984.V.3)

PARTINĖ MAIŠATIS

V.M. Dirvos skiltyje „Iš kitos pusės“ (nr. 18, 
1984.V.3), komentuodamas A. Damušio str. 
Tėviškės žiburiuose apie A. Vokietaičio knygą. 
Šitaip rašo:

Toliau autorius konstatuoja:
„Iš tikrųjų vardai "laicistinės grupės" ar 

krikščioniškos grupės nėra tinkami. Bet jie buvo 
IR DABAR TEBĖRA VARTOJAMI dirbtinai 
paryškinant ideologinį-politinį susigrupavimą. 
Prof. Stasys Šalkauskis krikščioniškąsias grupes' 
siūlė vadinti neantikatalikiškomis grupėmis".

Pagal tai tautininkai "antikatalikiška" grupė, 
nors jie, atėję valdžion, tuojau sudarė konkordatą 
su Vatikanu, ko krikščionys demokratai nepajėgė 
padaryti per 5 metus.

Žinia, po truputį viskas maišosi. Pvz., ALTai, 
kuri irgi sudaryta srovių pagrindu, pirmininkauja 
dr. Kazys Šidlauskas, atstovaudamas SANDARĄ, 
nors šiaip jis yra žinomas kaip krikščionis 
demokratas. Kaip nustebtų tai sužinojęs Sandaros 
šulas velionis Mikas Vaidila!

Kažin, jei dabar prireiktų į VLIKą pritraukti 
kokį kompetentingą asmenį, ar vėl reiktų jam 

įsteigti naują partiją, o kad išlaikyti lygsvarą,—dar 
vieną partiją iš kitos pasaulėžiūros grupių sambū
rio? Ar nebūtų laikas politinės akcijos komitetus 
sudaryti iš asmenų, bet ne įsivaizduotų partijų ar 
ideologinių grupių?

VIS TIE KAIRIEJI

Draugas (nr. 129, 1984.VI.29) pirmam pusla
pyje paskelbė žinutę apie Salvadoro dešiniųjų 
partijos vado Roberto D‘Aubuisson lankymąsi 
Vašingtone.

Drauge taip rašoma:

Washingtonas. — Salvadoro dešiniųjų partijų 
vadas Roberto d'Aubuisson susitiko su spauda ir 
Kongreso nariais. Daug senatorių ir kongresmanų 
susitikimą boikotavo, nes d‘Aubuissonas esąs 
įveltas į ,,mirties brigadų" veiklą Salvadore. Jis 
planavęs nužudyti JA V ambasadorių. Ne tik pats 
svečias, bet ir jo draugai Amerikoje kritikavo tokį 
žmogaus pasmerkimą be jokių įrodymų. Šiaurės 
Karolinos senatorius John East pasakė, kad tokie 
puolimai yra ,,pigus kairiojo sparno makartūž

KUR GYVENA TOFALARAI?
Tofalarai—viena pačių mažiausių Tarybų 

Sąjungos tautelių. Pagal statistiką mūsų šalyje 
gyvena per šimtą įvairaus dydžio tautų. Tačiau iš 
tikrųjų jų kur kas daugiau. Tvarkant gyventojų 
surašymo duomenis, mažos tautelės, turinčios po 
kelis šimtus ar net tūkstančius gyventojų, atskiru 
pavadinimu ne visada išskiriamos. Dažnai jos 
sujungiamos bendru pavadinimu „kitos tautybės“. 
1979 m. gyventojų surašymo metu kelios dešimtys 
mažų tautelių „kitų tautybių“ pavadinimu sudarė 
truputį daugiau kaip 100 tūkst. žmonių. Joms 
priklauso ir tofalarai.

Tofalarai (dar vadinami totais, o seniau— 
karagasais) gyvena Irkutsko srities pietvakarinėje 
dalyje, Rytų Sajano vakarinės dalies šiauriniuose 
šlaituose, Ūdos, Biriusos ir Įjos upių aukštupiuose. 
Jų gyvenami plotai yra į šiaurę nuo Tuvos ATSR 
ir Buriatuos ATSR. Praeityje tai buvo maža 
išmirštanti klajokių tautelė, besiverčianti tradicine 
kailinių žvėrelių medžiokle ir elnininkyste. Pirmojo 
carinės Rusijos imperijoje 1897 m. gyventojų 
surašymo duomenimis tofalarų tebuvo 386.

Kilme ir kalba tofalarai labai artimi tuvie- 
čiams. Jie priklauso Altajaus kalbų šeimos tiurkų 
kalbinei grupei. Pagal religiją praeityje jie buvo 
šamanizmo pasekėjai.

Spalio socialistinė revoliucija suteikė laisvę ir 
mažosioms carizmo engiamoms tautoms. Dauge
liui jų buvo sukurtas raštas, jų kalbomis leidžia
mos knygos, laikraščiai, transliuojamos radijo 
laidos. Dėl mažo gyventojų skaičiaus tofalarai 
savo rašto neturi, tačiau tarybiniais metais iš esmės 
pasikeitė jų gyvenimo sąlygos, išaugo kultūrinis 
gyventojų lygis. Tofalarai pakeitė gyvenimo 
būdą—iš klajoklių tapo sėsliais, be tradicinių 
verslų, ėmė verstis žemdirbyste.

Pagerėjus gyvenimo sąlygoms, pradėjo didėti 
ir jų skaičius. Pokarinių surašymų metu nustatytas 
toks tofalarų skaičius: 1959 m.—586, 1970 m.— 
620, 1979 m.—0,8 tūkst. Palyginti su cariniais 
laikais tofalarų padaugėjo daugiau kaip du kartus. 
Nedidelė tofalarų bendruomenė iki šiol išlaikė savo 
kalbą, nors beveik visi moka ir antrą, daugiausia 
rusų kalbą. 1959 m. 89,1%, o 1979 m. 62,1% 
tofalarų gimtąja kalba laikė savo tautybės kalbą.

Tik tarybiniais metais mažoms, carinės Rusi

mas". Vis ta pati sena istorija. Jei pakankamai 
dažnai kartosi kokį melą, atsiras žmonių, kurie 
patikės, pasakė sen. East.

D'Aubuissonas pripažino, kad sąmokslas prieš 
JA V ambasadorių buvo. Jis pats viešai sąmokslą 
pasmerkė ir padėjo jį išaiškinti. Kiti jam metami 
kaltinimai—politinių priešų sugalvoti Šmeižtai, 
pasakė svečias.

Draugas gali kartoti sen. John P. East 
apkaltinimus, jog Roberto D‘Aubuisson įsivėlimas 
į „mirties brigadas“ ir ruošiamas sąmokslas prieš 
JAV ambasadorių yra kairiųjų išmislas, bet faktai 
yra tokie, jog pati Reagano administracija ir ČIA 
tą sąmokslą atidengė ir net siuntė specialų 
pasiuntinį įspėti dešiniųjų partijos vadą nedaryt 
tokių kvailysčių.

Jam du kart nebuvo duota viza įvažiavimui į 
JAV, bet dabar, matyt spaudžiant konservato
riams, ypač sen. Helms, Reagano administracija jį 
įsileido ir davė progos susitikti su senatoriais. 
Tačiau iš 100 senatorių tame susitikime dalyvavo 
tik 12 . . . Visi kiti turbūt „kairieji“!

Vyt. Gedrimas

jos užguitoms tautelėms, taip pat ir tofalarams, 
sudarytos palankios gyvenimo sąlygos. Per trumpą 
laiką joms teko nueiti sudėtingą plėtros kelią nuo 
pirmykštės bendruomenės iki socializmo. O juk 
carizmo sąlygomis daugelis šių tautelių buvo 
pasmerktos išnykti. Daugėja ne tik tofalarų, bet ir 
kitų mažų tautelių gyventojų. Jos tapo daugiana
cionalinės Tarybų šalies lygiateisėmis tautomis.

Doc. Algirdas Stanaitis 
(Mokslas ir gyvenimas, 1984 m., nr. 1)

PADRĄSINIMAS MAŽOMS TAUTOMS

Pateikiame straipsnį iš Mokslo ir gyveni
mo (1984 sausis, nr. 1). Perskaičius paviršuti
niškai, jis mažos tautos atstovą nuteikia 
optimistiškai ir net padrąsinančiai. Štai paro
doma, kad tokia mažytė, vos keletos šimtų 
žmonių tautelė nenyksta. Atrodytų, kad tos 
optimistiškumo nuotaikos siekė ir autorius. 
Straipsnio gale jis pateikia štai kokią išvadą:

„Daugėja ne tik tofalarų, bet ir kitų mažų 
tautelių gyventojų“.

Tai išvada, tarsi nesiderinanti su iš 
tribūnų skelbiama „tautų susiliejimo“ teorija. 
O visgi, jei atidžiau pažvelgsime į pateiktą 
statistiką, tai vaizdas gaunasi toks:

1959 m. 1979 m. Pasikeitimas
Tofalarų (iš viso) 586 800 +214
Gimtoji kalba tofalarų 522 497 -25
Gimtoji kalba rusų 04 303 +230

Per apžvelgiamą 20-ties metų laiko- 
tarpj skaičius tofalarų, laikančių rusų kalbą 
savo gimtąja kalba, padidėjo beveik 5-kis 
kartus. Tofalariškai kalbančiųjų sumažėjo. 
Kadangi suaugę žmonės savo gimtosios kalbos 
nekeičia, išvados būtų tokios:

Tofalariškai kalbantieji išmiršta.
Naujoji generacija savo gimtąja kalba 

skaito rusų kalbą.
Dar keli dešimtmečiai tokio vystymosi, ir 

teliks tik rusiškai kalbantys tofalarų kilmės 
asmenys. Susiliejimas bus įvykęs, ir tofalarai 
jau tikrai taps „daugianacionalinės Tarybų 
Šalies lygiateisėmis tautomis“.

K. Almenas

1984 m. birželio mėn. 3
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RECENZIJOS

Po Lietuvių literatūros svetur (1968) pasirody
mo kažkaip vėl atgijo iki tol knygomis vegetavusi 
literatūros kritika: Pr. Naujokaičio literatūros 
istorijos 4 stambūs tomai, dr. J. Griniaus, J. Bra
zaičio raštai, V. Kulboko apžvalginiai veikalai, R. 
Šilbajorio straipsnių rinktinė . . . Tiesa, ne visa tai 
priklauso literatūrinei kritikai siauresne prasme. 
Gana didelę šių knygų turinio dalį sudaro mirusių 
autorių anksčiau išleistų knygų pakartojimas arba 
rašiniai, spausdinti periodinėje spaudoje per 
daugelį metų. Ir iš praėjusių metų leidybos Vyt. J. 
Bagdanavičiaus Kultūrinės gelmės pasakose (III d., 
Juodosios Globėjos variantai) paties autoriaus 
vadinama „tautosakine-teologine studija“, gi J. 
Brazaičio Raštų IV tome sutelkta medžiaga ne tik 
kad ne visa išeivijoje parašyta, bet apima straips
nius ir apie mokyklą, ir teatrą, ir asmenybes, ar 
kitokius „kultūrinius rūpesčius“. Tačiau džiugu, 
kad ir šios rūšies literatūrai jau atsiranda leidėjai, 
ir, reikia manyti, didėja skaitytojų paklausa.

KULI ŪKINES 
GELMĖS 

PASAKOSE
VYTAUTAS J. BACDANAVIČIUS

* * *
„ Raibos agavos yra vertinga knyga, nes 

jos autorius autoritetingas kalbėti įvairiais 
klausimais. Kartais jis yra kontraversiškas, kitaip 
manantis negu kiti, bet gyvenimo įvairovė ir glūdi 
įvairių nuomonių sankryžose.

(A. Kalnius, Tėviškės žiburiai, 1983.IX.3)
Vienas iš produktyviausių nefikcinės literatū

ros kultyvuotojų išeivijoje visada buvo Bronys 
Raila, savo rašymui skirtąjį laiką dalinęs tarp 
bendrosios ar daugiau politinės publicistikos ir 
literatūrinės kritikos bei esaistikos. Tai pailiustruo
ja ir pernai pasirodžiusios dvi jo knygos, iš kurių 
Kitokios Lietuvos ilgesys rikiuojasi pirmojon, o 
Raibos agavos — pastarojon grupėn.

Nors Kitokios Lietuvos ilgesio pobūdis taikliai 
nusakytas turinio apibūdinimu—antrasis „šimtas 
prakalbų į Lietuvą“ (pirmasis šimtas tų per 
Laisvės radiją transliuotų prakalbų išėjo prieš 
trejetą metų ir vadinosi Vaivos rykštė)—ir supo
nuoja daugiau politinę retoriką, tačiau jose 
užtinkami gausūs literatūroje besireiškiančių asme
nybių vardai rodo, jog ir čia literatūrai skiriama 
gana daug vietos. Ypač to apstu viduriniuose 
knygos skyriuose („Ar mūsų godos vien žaismas 
naktų“ ir „Likimai, troškimai, nusivylimai—Gėlės 
ant kiauliško mėšlo“), kurių pirmajame daugiausiai 
nuo įvairių apkalbų bei užpuolimų ginami ar šiaip 
minimi čionykščiai rašytojai (J. Savickis, T. 
Venclova, A. Rūkas, S. Santvaras, R. Spalis, V. 
Alantas, A. Gustaitis ir kt.), gi antrajame, jų 
sukaktuvinėmis ar knygų pasirodymo progomis,

LITERATŪRA IŠEIVIJOJE - 1983 (IV)

KRITIKOS RAŠTAI, KNYGOS

VAIKAMS IR JAUNIMUI
aptariami bei komentuojami tenykščiai: K. Boruta, 
V. Montvila, K. Jakubėnas, J. Avyžius, A. 
Drilinga, Just. Marcinkevičius, M. Karčiauskas, V. 
Sirijos Gira, K. Inčiūra, E. Mieželaitis, K. 
Korsakas, J. Baltušis, J. Paukštelis, M. Sluckis, 
etc.

Proginiai motyvai dažni ir Raibose agavose, 
užbaigtose pasikalbėjimais su autorium jo amžiaus 
sukakčių ar kitokiais pretekstais. O ir įžanginiame 
„Keleto nepamirštamų“ skyriuje Stasiui Santvarui 
ir Bernardui Brazdžioniui aptarti progą davė jų 
laimėtų literatūrinių premijų įteikimai, kuriuose 
Br. Raila buvo pagrindiniu kalbėtoju, gi Antanui 
Gustaičiui ir George Matore—-jų naujų knygų 
{Saulės Šermenys ir La musilierė) sutikimai. 
Rašytojai Jurgis Savickis ir Juozas (Balčiūnas) 
Švaistas autoriaus prisiminimuose iškyla jų mirties 
sukaktuvių progomis.

Kiek kitokio pobūdžio yra centriniai šio 
rinkinio ciklai apie Putiną (Putino žiedai) ir R. 
Spalį (Akimirkos apie rezistenciją). Pastarajame 
apžvelgiama neseniai mirusio autoriaus trejetą 
dešimtmečių rašyta šešių tomų „vienos kartos 
istorija“, plačiau paliečiami antibolševikinės ir 
antinacinės rezistencijos sąjūdžiai Lietuvoje. Pir
majame polemizuojama su įvairiais apie Putiną 
atsiminimus rašiusiais autoriais, kritiškai vertinami 
šio rašytojo veiksmai ir laikysena, ypač okupacijų 
metais.

„Putino žiedai“, dėl gana kieto ir vienašališko 
B. Railos požiūrio, jau sukėlė priešingus kai kurių 
recenzentų pasisakymus. Ne vienam skaitytojui 
(kaip ir man pačiam) šis ciklas pasirodys perdaug 
spekuliatyvus, perdrąsiai mėtantis šešėlius, parem
tus nuogirdomis, beverčiais (daugiau ar mažiau 
išprievartautais) „prisipažinimais“ ar oficialiais 
pareiškimais. Ne kartą susidaro įspūdis, kad tų 
pačių faktų ar nuogirdų kiek kitoks interpretavi
mas, ar net kitokia žodžių atranka juos aprašinė
jant, duotų diametraliai priešingą vaizdą. Juk bent 
mums jau neturėtų būti sunku suprasti, kad 
„svyruoti“ ar „taikytis prie sąlygų“ nebūtinai 
reiškia „nendrišką“ laikyseną, žinant, kad aiškus ir 
atviras pasipriešinimas neštų mirtį ar kančias ne 
vien opozicionieriui, bet ir jo artimiesiems . . .

Aplamai Bronio Railos knygos įgauna vis 
didėjančią vertę šiandien, kada mažėja žmonių, 

kurie ne tik pažįsta mūsų literatūros gyvąją 
dabartį, bet sugeba knygą susieti su autorium ir 
viską įstatyti į pulsuojančio gyvenimo ir aplinkos 
rėmus. Paties Br. Railos žodžiais tariant:

Man betgi neužtenka rašytojo veikalo. Man 
svarbu ir autorius—žmogus, kuris tą veikalą 
sukūrė: kas jis per vienas, ką patyręs, kokiais 
duomenimis remdamasis rašė, kaip problemas 
sprendė, kokią užduotį pats sau statėsi. Tuomet 
aiškesnis jo veikalas ir užsimojimo padariniai (205)

Abi Bronio Railos knygos ne vienu aspektu 
jau buvo aptartos jo paties raštiškame dialoge su 
Aleksandru Štromu keliuose ankstyvesniuose 
Akiračių numeriuose.

* * *
Žinant, kad kita proga vargiai beatsiras, 

reikėtų paminėti, kad vertimų srityje ir vėl gražiai 
pasidarbavo Povilas Gaučys, pernai išleidęs brazilų 
naujosios poezijos antologiją Lianų liepsna su 
pustrečio šimto eilėraščių, keliolikos puslapių 
apimties apžvalga ir trumpomis biografijomis, 
reprezentuojančiomis trisdešimt tris poetus.

* * *
Priešingai literatūrinės kritikos atvejui, per 

pastaruosius kelis metus vaikams ar jaunimui 
skirtos originalios literatūros leidiniai darėsi vis 
retesni ir jų nemažą dalį prirašydavo geranorės 
mamytės ar susirūpinusios mokytojos, skatinamos 
ne tiek literatūros, kiek auklėjimo interesų. 
Pernykščiai metai, vaikams skirtąja literatūra vėl 
vieni iš našiausių, pastarosios rūšies leidinėlių irgi 
neišvengė. Prie jų perdaug nesvyruojant būtų 
galima skirti Birutės Šlajutės-Nalienės Kalnų 
gėlytę—JAV LB Švietimo tarybos gana estetiškai 
išleistą ir turiniu patrauklią pasakaitę—dėl jos ne 
tik be jokio poetinio įkvėpimo, bet ir be ryškesnių 
eiliavimo pastangų surašytų posmelių, nejučiomis 
ir jaunąjį skaitytoją pratinančių prie perdėm prasto 
ir nerūpestingo eiliavimo.

Nė vieno sklandžiau sueiliuoto posmo nera
dau nė Alės Rūtos poemėlėje Sniego senis tarp 
gėlių, kurią vartant darosi dar nejaukiau, nes jos 
autorė yra subrendusi ir pripažinta rašytoja. Tiesa, 
ši knygelė, kaip ir kiek seniau minėtas eilėraščių 
rinkinukas suaugusiems, išleista mažu tiražu, 
rankraščio teisėmis, ir, atrodo, paskleista vien 
artimesniųjų tarpe, tačiau jau ir tai yra žingsnis už 
šeimos ribų ir jis turėtų būti bent kiek atsargesnis.

Smagiau, kad likusios dvi knygos pernykščių 
metų literatūriniame darže gali jaustis drąsiai ir 
stoti ne kur nors jo pakrašty, bet netoli centro, jį 
užleisdamos seniai lauktai ir 1984 m. pagaliau 
pasirodžiusiai Vytės Nemunėlio eilėraščių rinktinei 
Mažųjų dienos, sudarytai iš visų jo labai seniai ar 
bent žymiai anksčiau išleistų rinkinių ir vien dėl to 
iškrintančiai iš šios apžvalgos rėmų.

* * *

Algų t i, knygutė!
Tuoj sėskis prie stalo
Sklaidyki, skaityki, 
Bus džiaugsmo be galo.

Va, šitos rašytos
Lietuviškai — gražios!
Ten guli storulė
Spalvom nusidažius.

(„Knygutės“, 54 p.)

4 akiračiai nr. 6 (160)
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RECENZIJOS

Žiogas muzikantas, trečiasis Jono Minelgos 
eilėraščių vaikams rinkinys su 1982 m. leidimo 
data, turėjęs pernai pasirodyti, iš tikrųjų skaityto
jus tepasiekė tik šių metų pradžioje. Su juo 
Minelga, šiandien vienintelis aktyvus ir talentingas 
lietuviškosios Binkio-Nemunėlio-Žitkevičiaus mo
kyklos auklėtinis, pasirodė tebesąs savo pirmtakų 
vertas ir kūrybiniai dar neatvėsęs, tų tradicijų 
rėmuose nesustingęs jų tęsėjas.

Vaikams rašantis poetas visada susidurdavo 
su originalumo, naujos tematikos problema dau
giausia dėl vaiko pasaulio, jo daiktinės aplinkos 
siaurumo. Šiandieniniam išeivijos poetui iškyla ir 
naujų, vien jo padėčiai charakteringų problemų, iš 
kurių bene pati sunkiausia yra aktualumo ir 
lietuviškumo suderinimas. Iš vienos pusės poetas 
privalo išlikti vaikui suprantamas ir kalbėti 
šiandieninės jo aplinkos sąvokomis, kurios ir jam 
pačiam darosi kasdien vis labiau svetimos. O iš 
kitos pusės jis nuolat jaučia pareigą i tą aplinką 
žiūrėti lietuviškomis akimis, iškelti joje randamus 
vien lietuviškam požiūriui būdingus elementus, 
įskiepyti vaiko sąmonėn lietuviškų vertybių supra
timą ir tai atlikti natūraliu, nedirbtinu, neatkištiniu 
būdu. Abejoju, kad net lietuviškų parapijinių šio 
krašto mokyklų vaikai šiandien parsineštų tokį 
„Kalėdų Jėzulio“ paveikslą, kokį jiems piešia J. 
Minelga. Abejoju, kad jiems ką nors pasakytų 
„seneliukas“, kuris „už laisvę“ kovoti pasiryžęs 
„link Giedraičių ėjo“. O taipgi visiškai gerai žinau, 
kad į Detroitą važiuodamas elektrinis traukinys 
jau „čiuku-čiuku amžinai“ nebedaro . . . Tai yra 
tik mūsų pačių vaikystės prisiminimų ar nostalgijų 
pergromuliavimai, šiandieniniam išeivio vaikui ar 
anūkui vargu ar iš viso ką nors bepasakantys . . . 
Antra vertus, tą visą lituanistinę informaciją, kuri 
mums tebeatrodo tokia svarbi ar net esminė, gal ir 
yra tiksliausia perduoti eilėraščiuose, vaizduoja
nčiuose šeštadieninių mokyklų istorijos ar geografi
jos pamoką, kryžiažodžius ir pasivaikščiojimus 
Lietuvos miške, ką J. Minelga ir daro.

Geriausiai pavykusiais šios knygos eilėraščiais 
laikyčiau tokius kaip „Pasakėlė“, „Kiškis“, „Rug
sėjis“ ar „Kai aš mažas buvau“, kuriuose poetas 
remiasi daugiau ar mažiau prisimenama ar 
išgyventa patirtimi, ją perduoda tiesiogiškai, 
nebandydamas perstatinėti dekoracijų, nekeldamas 
jų svetimon aplinkon, kaip bandoma eilėraščiuose 
„Astronautas“, „Kai užaugsiu“, „Prie Nilo“ ar 
„Riestainiai“. Yra ir gerai pavykusių čionykščiu, 
šiandieniniu gyvenimu alsuojančių posmelių („Pa
plūdimy“, „Beisbolininkas“, „Prie televizijos“ ir 
kt.), tačiau daugumoje autorių aiškiai varžo 
tematikos, situacijų ar žodyno trūkumai, jų 
ribotumas, todėl juose bene dažniausiai kartojasi 

1984 m. birželio mėn.

ne tik incidentai ar nuotykėliai, bet ir formos ar 
rimai.

Svarbiausia tačiau, kad J. Minelga kaip buvo, 
taip ir liko sąžiningiausiu jaunųjų poetu. Jis, 
atrodo, visada ieško naujų temų, naujų formų, 
šviežių, nebanalių, nenuvalkiotų rimų ir jei tos 
pastangos ne visada atneša tolygiai gerus rezulta
tus, tai jų dėka net ir prastesnieji J. Minelgos 
eilėraščiai atrodo gana skambūs ir neatkištiniai.

J. Minelgos eilėraščių skaitytojams iliustraci
jos sudaro esmine ar bent labai svarbią knygos 
dalį. Kiekvieną iš trijų jo iki šiol pasirodžiusių 
knygų iliustravo vis kitas dailininkas. Ne vien 
estetika, vaizduote, polėkiu, bet ir technikiniu 
atlikimu šiuo atžvilgiu aukščiausiai stovi pirmasis, 
Kazio Veselkos iliustruotas rinkinys Labas rytas, 
vovere. Vandos Aleknienės iliustracijos Kiškio 
pyraguose—kiek mažiau originalios, daugiau 
trafaretiškos, bet irgi patrauklios. Žiogas muzikan
tas, Dianos Kizlauskienės iliustruotas kiek primity
viau ir mėgėjiškiau. Paveiksliukai čia perdaug 
statiški, dekoratyvūs ir kiek murzini. Blogiausia 
betgi, kad vaikai čia savo veidukais ne vienu 
atveju primena neūžaugas ar senelius, o jų judesiai 
dažnai pozuoti ir sustingę, gi spalvos (kur jų 
yra)—perdaug tamsios ir niūrios . . .

* * *

Prieš šešetą metų savo pirmąja knyga Senojo 
bokšto paslaptis (1978) gerai pasirodžiusi Mirga 
Girniuvienė pernai išleido ir antrąją panašaus 
pobūdžio ir turinio apysaką jaunimui. Iš tikrųjų, 
Dingusio gintaro paslaptis yra pirmosios apysakos 
savotiškas tęsinys, su tais pačiais, dabar kiek 
paaugusiais pagrindiniais veikėjais, ir veiksmui vėl 
vykstant vienoje Čikagos lietuvių kolonijoje.

Birutė ir Danutė Janutytės, kartu su drauge 
Laima Laučiūte ir jos broliu Liutauru tebelanko tą 
pačią lituanistinę mokyklą kaimyniniame Jaunimo 
centre. Jų grupė, pasipildžiusi Vaišvilku Kuraičiu 
ir Aristidu Paukščiu, ir vėl pasišauna detektyvi
niam uždaviniui: surasti kur dingo gintariniai 
papuošalai iš čia pat ruošiamos lietuviškų lėlių 
parodos. Jaunuosius detektyvus savo uždavinio 
imtis skatina ir tai, kad papuošalų pasisavinimu 
įtarinėjamas Aristido dėdė, gintaro apdirbimo 
menininkas.

Patogiai pasinaudojant detektyvinių veikalų 
recenzavimo nerašytais etikos principais ir nesigili
nant į apysakos siužetą (kuris, beje, šioje knygoje 
bent suaugesnį skaitytoją kiek sunkiau įtikins), ir 
šį kartą M. Girniuvienės apysakoje skaitytoją 
labiausiai patraukia naujųjų ateivių jaunimo 
lietuviškosios kasdienybės itin gyvas paveikslas, 
piešiamas gausiais ir autentiškai skambančiais 
dialogais, atskleidžiančiais jaunųjų veikėjų rūpes
čius, troškimus ir individualybes. Gal nemažiau negu 
detektyvinis siužetas, skaitytoją intriguoja autorės 
sugebėjimas gana natūraliai į tą savo veikėjų 
kasdienybę įpinti mus labiausiai jaudinančias 
lietuviškąsias aktualijas, parodyti tą jaunimą 
besirūpinantį pavergtu savo tėvų gimtuoju kraštu, 
susisielojusį dėl ten vykstančio bendraamžių 
kitaminčių persekiojimo, rašant laiškus tremties 
lageriuose dėl savo įsitikinimų kenčiančiam Juliui 
Sasnauskui ir surandant būdų su juo dvasioje 
solidarizuoti.

Skaitytojas, kad ir žinodamas, jog ne vienu 
atveju autorė didaktiniais sumetimais iškelia savo 
veikėjų dorybes, sąmoningai nepastebėdama jų 
ydų, yra autorei ne tik atlaidus, bet ir dėkingas, 
nes vien tik suradimas efektyvesnių būdų supažin
dinti jaunesniuosius su šiomis temomis yra 
nemažas atsiekirpas. Nujausdamas, kad apysakoje

aprašytų įvykių pagrinde yra pačios autorės dar 
taip neseniai išgyventos patirtys, skaitytojas 
nuoširdžiai trokšta, kad tos apysakos tolygiai 
sudomintų bei patrauktų ir tą kartą, kuriai jos su 
aiškia meile dedikuotos: rašytojos dukrelių Žaros 
ir Rikantės bendraamžius.

Dingusio gintaro paslaptis rodo, kad savo 
pažadus skaitytojui, netiesiogiškai padarytus su 
pirmąja knyga, M. Girniuvienė ištęsėjo su kaupu: 
ji dar daugiau rūpinasi būti savojo skaitytojo 
suprasta, sąžiningai bando jį sudominti, natūraliais 
ir sąmojum nuspalvintais dialogais piešdama 
įdomius ir skirtingus charakterius, keldama įtampą 
tirštėjančios intrigos pynimu.

Užsiminus charakterių piešimą, pabrėžtina, 
kad Mirga ir vėl tai atlieka ne vien žodžiais, bet ir 
savo pačios pieštomis gana gausiomis iliustracijo
mis, su tekstu tiesiogiškai susietomis ir gabiai jį 
papildančiomis. Jos paprastos, bet kartu ir 
sofistikuotos, dinamiškos, gyvos ir skaitytojo 
vaizduotę visokeriopai žadinančios ar net savajai 
kūrybai jį pakurstančios.

Mirga Girniuvienė, parodžiusi, mano suprati
mu, savo tikrąjį kūrybinį pašaukimą, jį turėtų ir 
vystyti kaip tik šioje srityje.
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LITERATŪRA

1. PARTIZANINIO LAIKOTARPIO TRAGIKĄ.
Svarbi dalis Algirdo Pociaus prozos, prade

dant su trečiuoju novelių rinkiniu Verpetas (1963), 
skirta vadinamų aštrių pokario konfliktų temati
kai, arba partizaninių kovų laikotarpiui, kurį jis 
(gal labiau negu kiti dabartiniai Lietuvos rašytojai) 
stengėsi kiek galint objektyviau nušviesti. Užtai jis 
sukūrė įtikinančių ir tikroviškai šiurpių to gyveni
mo vaizdų.

„Ir šiandien drąsiai galime tarti, jog būtent 
Algirdas Pocius taip epiškai rūsčiai ir bene 
meniškiausiai mūsų novelistikoje nupasakojo 
kokiais klastingais būdais, apeliuodamas kaip tik į 
šimtmečiais lietuvių ištobulintas gailestingumo, 
užuojautos, žmogiško solidarumo sampratas, 
viliojo žmonių gyvybes žiaurios klasių kovos 
pasaulis“—rašė Algimantas Bučys (Literatūros 
atvaizdai, Vilnius, 1979).

Žinoma, nei Pocius, nei kuris kitas Lietuvos 
rašytojas, aprašydamas šį laikotarpį, nemini rusų 
okupacijos ir nevaizduoja partizaninių kovų kaip 
tautos pastangų nusikratyti svetimų prispaudėjų. Ir 
geriausioji tos tematikos literatūroj vaizdas, deja, 
liks iškreiptas ir nepilnas. Bet išprusęs skaitytojas, 
ir Lietuvoj, ir išeivijoj, moka potekstėj šifruoti 
tikrąją perspektyvą.

Pocius rašo adresatui, gerai žinančiam, kas 
kaltas dėl tiek daug pralieto kraujo, žiaurumų ir 
skausmo. Kai novelėj „Sugrįžimas naktį“ tėvas 
duoda sau žodį „nebesileisti į jokias politikas“, o 
novelėj „Šieno vežimas“ ūkininkas Juška „neken
čia visokių valdžių“ („jei vienas kaimynas girdavo 
tarybas, o kitas Smetonos laikus, tai jis nusišaipy
davo iš abiejų“),—skaitytojas žino jų nusivylimo 
priežastį ir kodėl jie taip ištroškę ramybės.

Anot Bučio, pasakotojas žvelgia savo mėgsta
miausių veikėjų akimis, „kurios taip atkakliai nori 
gėrėtis žmogaus ir gamtos harmojija, atsisako 
skaldyti natūraliai darnų žemdirbio pasaulį į 
priešingas, besigrumiančias stovyklas ir vengia jų 
abiejų“.

Bet vengia „politikos“ ne vien tik žemdirbiai, 
ir ne vien žmogaus ir gamtos harmonija jiems rūpi. 
Štai mokytojas Selenis novelėj „Dešimt prancūziš
kų žodžių“ domisi tik svetimom kalbom ir 
matematika, „mokslais, kurie nebijo istorijos 
vingių“, kuriems galima uždėti „raudoną aplankėlį, 
žalią ar baltą, bet nuo to mažai kas pasikeis“.

Traukiamas „į platesnį pasaulį“ ir baramas už 
„spyravimąsi“, mokytojas Selenis, pagaliau, švieti
mo skyriaus atleidžiamas iš darbo apskrities 
gimnazijoj ir išsiunčiamas į nuošalų Striukių 
bažnytkaimį. Čia, vieną naktį, jam ramiai besėdint 
ir besimokant lapely surašytų dešimties prancūziš
kų žodžių, pas jį užeina du vyrai su automatais ant 
krūtinės. Jis negali įspėti, kas jie yra, nes „tiek 
drabužiai, tiek automatai galėjo vienodai tarnauti 
ir tiems, kurie ateina iš miško, ir tiems, kurie iš 
miesto“. Sutrikęs, jis nežino, kaip šnekėti. Visa šio 
apsakymo įtampa ir kyla iš mokytojo svyruojan
čių, baimingų spėliojimų.

Pasiaiškindamas, kodėl lentynoj sustatyta 
„politinė literatūra“ (pačiam centre—Stalino raš
tai) jis sako: „kitaip negalima“, tos knygos 
„parodymui“. Bet už jų pasirodo užslėpta antra 
eilė knygų, „visai kitokie šriftai ir kitokie auto
riai“, tarp jų Brazdžionis, Šeinius, stori Lietuvių 
enciklopedijos tomai ... Jo veidas nusišviečia 
„lyg jis žiūrėtų į blizgantį auksą“.

O ką jis daro, kai mokiniai užklausia apie 
tarybų valdžią? Jis paprašo netrukdyti darbo 
„pašaliniais dalykais“. Tik kai klasėj sėdi inspekto
rius, jis „šį tą paaiškina“.
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ALGIRDO POCIAUS NOVELISTIKA

TAUTOS LIKIMO
Ironiškai atėjūnų pabartas, kad jis blogas 

Tarybų sąjungos pedagogas, mokytojas vėl sutrin
ka. O kas, jei jie „iš miesto“? „Kaime toks sunkus 
laikas. Užeina vieni, užeina kiti, visi ginkluoti“, 
teisinasi jis. Prisimena partizanų nušauto mokytojo 
Žemaičio laidotuves. „Teroras nieko gera negali 
duoti. Jis prieštarauja žmoniškumui ir atneša tik 
didesnes nelaimes (...) Toks yra mano šventas 
įsitikinimas“.

Vyrų veiduose kreivos šypsenėlės, jie neišsi- 
duoda, kas jie yra. Apsakymo užbaiga atvira. 
Atsiprašę už sutrukdytą laiką, neprašyti svečiai 
išeina, o mokytojui neberūpi ant popierėlio 
surašyti dešimt prancūziškų žodžių. Jis. sėdi 
suspaudęs galvą rankom.

Kokią skaitytojas pasidaro sau išvadą, pa
skaitęs šį įtaigiai parašytą kūrinį? Paviršutiniam 
prasmės klode yra sugestija, jog žmogui reikia 
vienaip ar kitaip užsiangažuoti, kad neįmanoma 
likti nuošaliai nuo istorijos vyksmo. Bet skaitytojui 
čia palikta „svarstymų erdvė“, jis gali ir kitokios 
išvados prieiti. Priešindamasis autoriaus sugestijai, 
jis gali pritarti pagrindinio veikėjo pasyviai 
rezistencijai. Juk vėliau tautos dauguma tą taktiką 
ir įsisavino. Jis gali sutikti ir su jo „šventu 
įsitikinimu“ jog teroras atneša tik didesnes ne
laimes.

Įdomi ir pati „miškinių“ laikysena. Jie 
nevadinami banditais ir tokiais nevaizduojami, 
priešingai, jie pilni žmogiško orumo, mandagūs, 
inteligentiški, subtiliai įžvalgūs, visa galva aukštes
ni už suglumusį mokytoją ir ironiškai su juo 
žaidžia.

Savo straipsny „Partizanų laisvės kovų 
prasmė“ (Varpas, nr. 18, 1982-1983), dr. Kazys 
Karvelis rašo, kad nelengva buvo sovietinei 
valdžiai su „bandito“ tipo sukūrimu ir įamžinimu 
literatūroj. Išvardinęs visą eile rašytojų, rašiusių 
apie partizaninį laikotarpį, jis sako, kad dauguma 
jų norėjo partizanus pavaizduoti banditais, „ištroš
kusiais plėšimų ir žudymų“, bet „jiems tai 
daugumoj nepasisekė“.

Algirdas Pocius yra vienas tų, kuriems 
„nepasisekė“. Savo rinktinės Išskridę iš lizdo 
(1980) novelėse, atrinktose iš įvairių rinkinių, jis 
partizanus dažnai vadina tokiais švelnesniais 
terminais, kaip „miškiniai“, „žmonės iš miško“ ir 
nekaltina jų plėšikavimu. Jie pasiima tik tai, kas 
jiems tuo tarpu miške reikalinga.

Užėję pas ūkininką Jušką („Šieno vežimas“), 
partizanai pasiima dešros, lašinių paltį, o vieną 
vyrą, traukiantį iš pasuolės aulinius batus, vyresny
sis sudraudžia „tau jie dar nereikalingi“ ir šis juos 
palieka.

Partizanai nevaizduojami nė kaip kraujo 
ištroškę žudikai. Tik kraujo praliejimas iš abiejų 
pusių dokumentuojamas. Ir partizanai, ir stribai 
šaudo iš automatų. Naujokas partizanas pasiunčia
mas „sutvarkyti“ naują apylinkės pirmininką („Du 
jauni ir trys seniai“). Stribai gaudo įtariamus 
žmones.

„Nupils tave kaip kurapką“, sako partizanas 
nuo stribų besislapstančiam jaunam ūkininkui 
Narušiui („Verpetas“). Nežiūrint cenzūros, Pocius 
stengiasi visapusiškai atvaizduot pokario laikų 
šiurpumą, kai baimėj gyveno ir „kalti“ ir „nekalti“ 
žmonės.

Pabrėždamas, kad patys žmonės Lietuvoj 
partizanų kraujo praliejimu nekaltino, dr. Karvelis

KRONIKA — II
savo straipsny cituoja Elenos Juciūtės pasisakymą 
Akiračiuose (1982, nr. 6/140, pasikalbėjime su 
Tomu Remeikiu), kad Lietuvos gyventojai partiza
nų Dievo rykšte“ nelaikė, „laikė tiktai kaip 
žmones, kurie bėgo nuo kančių ir kiekvienas 
stengėsi jiems padėti“.

Pociaus novelių veikėjai žino, kad tragiška 
situacija stumia vyrus į mišką, ir padeda jiems iš 
žmoniškumo jausmo, taip kaip ūkininkas Juška, 
kuris sako sužeistam partizanui: „Man nesvarbu 
kas tu toks, ir iš kur tu atėjai, jei tikra bėda ištiko, 
aš tave nuvešiu“. („Šimtmečiais lietuvių ištobulin
ta“, anto Bučio, „žmogiško solidarumo samprata“)

Jie žino, kad gali dėl to skaudžiai nukentėti, ir 
nuo stribų, ir nuo tų pačių partizanų, kaip ir 
Juška, sustojęs miestely dviejų silkių nusipirkti ir 
įtartas šieno vežime paslėpto sužeisto partizano 
išdavimu. Novelėj nepasakyta, kas jį ir jo namiš
kius išžudė. Juodai apsirengęs vyras ir čia galėjo 
būt partizanas arba stribas—skaitytojui paliekama 
atspėti.

Titulinėj novelėj „Verpetas“ Narušis kaltina 
tas „aplinkybes“, kurios ir vienus, ir kitus atvedė 
prie jo durų, įtraukė jį į verpetą. Į verpetą buvo 
įtraukta visa tauta.

Reikia atsiminti, kad dabartinių Lietuvos 
rašytojų kūriniuose (ir prozoj, ir poezijoj) į tuos 
žiaurius laikus žvelgiama jau iš tolo, iš kelių 
dešimtmečių perspektyvos, susimąsčius apie tautos 
išgyventą tragediją. Pokario kovoms dabar sutei
kiama ne banditizmo, o civilinio karo tragiška 
skraistė.

Dažė langus aušra gelsva,
Kai išsivedė brolis brolį.
Sugirgždėjo svirtis kreiva.
Močios šauksmas perplėšė tolį . . .

Taip rašė Vincas Giedra eilėrašty „Iš anų 
metų dienoraščio“. Lyg ne rusams priešinosi 
lietuviai, o brolis pakėlė ranką prieš brolį.

O Janina Degutytė, „ta mūsų poezijos 
Antigonė“, anot Rimvydo Šilbajorio, „su pasišven
timu laidojanti ir menanti visus brolius, žuvusius 
abejose barikadų pusėse šiam tautai klaikiame ir 
tragiškame laike“ skundėsi:

Tik mano rankos brolių sukepusio kraujo
Tik mano rankos šių marškinių neišvelėja. 

(R. Šilbajoris, „Žmogus ir žodis pokarinėje 
lietuvių poezijoje“, Aidai, nr. I, 1983)

Pocius irgi „laidojo“ visus žuvusius brolius, 
savo vertybių skalės viršūnėn įkėlęs žmoniškumą ir 
broliškumą.

Apsakyme „Du sūnūs“ (iš to pat vardo 
rinkinio), vienas sūnus, Kostas, užėjus vokiečiams 
buvo „pasitraukęs į Rytus“, kitas, Vidmantas, yra 
„banditų būrio vadas“. Kostui, jis dabar priešas. 
„Bet neužmiršk, kad ir brolis“, primena motina 
„Jos ramus balsas ritasi per tamsą, kaip per juodą 
vilną“. Tai lyg liūdinčios tėvynės balsas. O 
„kruvinai raudona žara blėsta, kaip besibaigiantis 
gaisras“—tai besibaigiančio partizaninio karo 
metafora. Tragiškus išgyvenimus kontrastiškai 
įrėmina kvapi vasaros gamta: „Nakties vėsa, kve
pianti diemedžiu ir kmynais, padvelkia į veidą“.

Radęs laukuose mirtinai sužeistą brolį partiza
ną, Kostas bėga prie jo. „Tegu medžiai, žolės ir 
akmenys žiūri, kaip jis bėga prie savo brolio“. 
Sužeistasis paprašo paskutinės paslaugos—kad

akiračiai nr. 6 (160)
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būtų palaidotas čia pat tėviškės laukuose, niekam 
nepasakius, net motinai, nes „niekas neturi žinot, 
kad mane nudobė“, „tegul jie ir toliau bijo“. 
Kostas, nepaisydamas savo nusistatymų, paskutinį 
brolio prašymą įvykdo.

Jis „žiūri į mirusį brolį su gailesčiu ir 
apmaudu“, kaltindamas ne brolį, o tą situaciją, 
kuri vertė jį eiti į mišką, ir „norėtų su kažkuo 
išsibarti, išsiplūsti, kruvinai susigrumti“. Ši daugia
reikšmė užuomina užbaigta daugtaškiu.

Vėlesnėj novelėj, „Sugrįžimas naktį“, iš 
rinkinio Per laukus iki miesto (1979), seržantas 
Ežerskis, grįžtant raudoniesiems, savo tėvų na
muose jieško pagalbos sužeistam draugui žvalgui, 
nors dar aplink vokiečiai. O motina dejuoja: „Ak, 
vaikai, vaikai, kokia audra jus taip blaško?“ Duktė 
Rūta su vyru ruošiasi bėgti į Vakarus. „Ji bijo 
bolševikų“, paaiškina tėvas, „sako jūs visus vežate 
pas baltąsias meškas“. (Tai reta užuomina apie 
Sibirą). Bet jis nueina su sūnum pagelbėti sužeista
jam.

Net ir „liaudies gynėjų“ sąžinėj kartais 
subruzda žmoniškumo jausmas, nors ir ne be 
skrupulų. Novelėj „Ryte, kai norėjosi miego“, iš to 
paties rinkinio, pagrindinis veikėjas-pasakotojas su 
keliais vyrais , miške tris naktis jieško „banditų“ 
bunkerio. Apyaušry, pagavę vaiką, nešantį tėvui 
maišelį maisto ir rūbų į mišką, mušdami ir 
gąsdindami jį tardo, kad išduotų, kur partizanų 
bunkeris. (Skaitytojui tai primena ir kitokius 
komunistų tardymus). Berniukas kantriai kenčia, 
net ašarų nerodydamas.

DĖL NEPALANKIAI SUSIKLOSČIUSIŲ APLINKYBIŲ . . .
Pereitą vasarą Annabergo (Vak. Vokieti

ja) Lietuvių literatūros diskusijų būrelis buvo 
pas save pakvietęs iŠ Lietuvos rašytoją Algirdą 
Pocių ir kritiką Petrą Bražėną. Būrelio 
susirinkime turėjo būti aptariamos Pociaus 
novelės. Dvi savaites prieš aptarimą, iš 
Lietuvos gauta žinia, kad Pocius ir Bražėnas 
negalėsią atvykti. Persispausdiname A. Po
ciaus laiško Annabergo būreliui ištraukas, 
kurios pasirodė Annabergo lapelyje (nr. 13, 
1983 m.)—Red.

Apgailestauju, kad dėl nepalankiai susi
klosčiusių aplinkybių susitrukdė mano ir ma
no kolegos P. Bražėno atvykimas į . . . Lietuvių 
Literatūros būrelio susirinkimą. Manau, kad, 
nežiūrint į tai, darbas vyks pagal numatytą 
programą, pokalbis-diskusija bus įdomi ir 
turininga. Autoriaus žodis, dažniausia, mažai 
ką gali pridurti prie to, kas išsakyta jo 
kūriniuose. Dėl savo emocinio prieraišumo 
prie atlikto darbo, autorius visuomet lieka šiek 
tiek subjektyvus, todėl kitų mintys šiuo 
atžvilgiu yra reikšmingesnės. Tuo nenoriu 
pasakyti, kad aš pats į savo noveles nebesuge
bu kritiškai pažvelgti. Jaučiu, kad vienos jų 
stipresnės, kitos silpnesnės, bet apsakymininko 
kūrybiniame kelyje visuomet taip būna. 
Kartais nulemia sumanymo įdomumas ir 
reikšmingumas. Juk rašydamas naudojiesi 
įvairiausiais gyvenimo pastebėjimais, įvykiais, 
sutiktų žmonių charakteriais. Gyvenimas labai 
įdomus ir margas, todėl ir apsakymų knyga 
turėtų būti marga. Esu gimęs ir išaugęs kaimo 
aplinkoje, todėl ir mano apsakymų veiksmo 
vieta dažniausia kaimas. Žmonės, kurie aria 
žemę, prižiūri javą, šeria gyvulius man iki šiol

Pagaliau pasakotojo širdis suminkštėja, jis 
sudraudžia kitus vyrus: „Mums Milašius banditas, 
o jam tėvas“, ir šie vaiką nenorom paleidžia. 
Vėliau nuo jų kulkų žūva pamiškėj užtikti trys 
„banditai“, bet žūva ir stribas, kankinęs vaiką. 
Lavonai parvežami į kaimą dviem vežimais, 
viename partizanų kūnai, kitame stribo.

Pasakotojo dvasioj konfliktas, išgelbėjo vaiką 
nuo kankinimų, bet už tai žuvo draugas. Ar 
teisingai pasielgė, paklusdamas žmoniškumo jaus
mui? Skaitytojui paliekama spręsti. Bet jis jau 
nuteiktas užjausti vaiką, kuris novelės pabaigoj dar 
pribėgęs prašo savo kankintojų parodyti, ką veža 
vežime.

Šitaip virš visko iškeldamas žmoniškumo 
primatą, Pocius nedaro jokių „ideologinių nukry
pimų“, nes kaip skaitome, ne be nustebimo, 
Mažojoj lietuviškoj tarybinėj enciklopedijoj (Min
tis, Vilnius, 1966), socialistinis humanizmas, tai 
„neatskiriamas visos tarybinės kultūros ir meno 
bruožas“, jo „esmė ir principai atsispindi TSKP 
programoje“ (I, p. 632).

Per paskutinį dešimtmetį socialistinio huma
nizmo samprata buvo įvesta ir į dabartinės lietuvių 
literatūros kritiką. (Žiūr. Arturo Hermanno 
straipsnį apie socrealizmą Akiračiuose, 1983 m., 
nr. 10/154) Ideologinėj plotmėj, žmoniškumo 
principo iškėlimas kūryboj netgi gali išpildyti 
„partiškumo“ reikalavimą.

Grįžtant prie stribų „žygdarbių“, aišku, kad ir 
šiandien neleidžiama apie juos viską atvirai rašyti. 
(Pocius net niekur nerašo, kas buvo daroma su 

yra artimesni, labiau suprantami. Daug jų 
atvedžiau į savo noveles, apsakymus. Nors 
karo metais buvau dar vaikas, bet mane giliai 
jaudino tos dramos ir tragedijos, kurios teko 
kaimo žmonių daliai. Jos nesibaigė ir pokario 
metais. Aštriems tų dienų konfliktams paskir
tas ne vienas mano apsakymų.

Literatūros būrelis savo pokalbiui pasirin
ko vieną iš jų, būtent: „Žiląjį brolį“. Jį 
parašyti mane paskatino išgirsta tikro gyveni
mo istorija. Žinoma, tų žmonių nepažinojau ir 
charakterius sukūriau, remdamasis daugiau 
savo fantazijos pagalba. Apsakymas „Atsis
veikinimas“ man brangus savo autobiografiš- 
kumu. Stimulą jį parašyti davė mano artimųjų 
aplinka. Senelė, kuri pavaizduota šiame 
apsakyme, įkūnija mūsų kaimo moters nepa
prastą darbštumą ir gerumą. Šis mažas 
apsakymėlis susišaukia su kitu kūriniu, pasi
rinktu aptarimui, būtent, „Užmarštis“. Šis 
apsakymas neįeina į knygą ir atspausdintas tik 
Pergalės žurnale.

Nemaža mano novelių jau yra skirta ir 
miesto temai. Panaudoju tuos įspūdžius, kurie 
susikaupė begyvenant Vilniuje. Bet tikro 
miestiečio iš manęs, matyt, nebeišeis. Domina 
amžinos problemos: gėrio ir blogio kova, 
žmogaus dvasinis ryšys su kitu žmogum, 
tradicijų tąsa besikeičiančiame pasaulyje.

Kartais parūstauju ant savęs, kad nesuge
bėjau taip sutvarkyti savo gyvenimą, kad kuo 
daugiau laiko galėčiau atiduoti kūrybai. 
Padariau nedaug. Sumanymų nemaža ateičiai, 
kad tik pavyktų juos įgyvendinti.

Šiomis padrikomis mintimis norėjau nors 
neakivaizdiniu būdu įsijungti į pokalbį apie 
lietuvių apsakymą . . .

partizanų kūnais.)
Pavieniai epizodai skaitytojui yra tik kaip 

užuominos, sukeliančios daug baisesnių prisimini
mų, kurių cenzūra nepraleidžia. O gal jų tikslas 
tuos kraupius prisiminimus, susitelkusius žmonių 
sąmonėj, „neutralizuoti“? Gal rašytojas stengiasi 
juos paversti nepavojingais, kaip rašo J. Avyžiaus 
kontroversinio romano Degimai recenzentas, 
slapyvardžiu Scrib., Aiduose, (1983 m., nr. 6)?

Tam savo romane Avyžius pamini partizanų 
kūnus, patiestus miestelio rinkoje, ir kaip motinos, 
seserys neišsiduoda, praeidamos pro šalį. „Tik ten, 
kur užkas jį ( . . . )—ten jos vaikščios keliais, klyks 
iš sielvarto išprotėjusiais balsais, bučiuodamos 
nešventintos žemės lopinėlį“. {Pergalė, 1981 m., nr. 
9, 53 p.)

Jis irgi pasakoja, kaip stribai žiauriai tardė 
vaikus ir jų tėvus, teiraudamiesi apie „banditus“, ir 
„ne vieną vertingą daiktą pasiglemžė“. Vožė 
automato buože tėvui per galvą, apspardė išsitie
susį ant grindų. To paties susilaukė ir motina, 
puolusi jį ginti. O vaikus, „buožių išperas“ 
apdalino „guzais ir mėlynėmis“, mergaitei perplėšė 
suknelę, norėjo nusitempti į kamarą, tik vado 
sudrausti paleido. {Pergalė, tas pats numeris, 23 
p)

(Šis stribų veiklos epizodas, knygos forma 
išleistame romane, jau cenzūros ištaisytas, kaip 
rašo Kęstutis K. Girnius, Draugo H daly, 1983 m. 
gruodžio 17 d.)

Pociaus rinktinėj spausdintos novelės, be 
abejo, irgi cenzūros peilio apskutinėtos, nors jis 
tiek daug „pilietinės drąsos“ nerodo.

2. PASAKOJIMO ĮTAIGUMAS

Pociaus naudai reikia pasakyt, kad jo kūrinių 
idėjos neišreiškiamos pasikalbėjimuose tarp veikė
jų, kaip Avyžiaus romane, jos „dažnai plaukia iš 
vaizdo, iš viso apsakymo konteksto“. Jis daro tai 
„beveik nepastebimai išdėstydamas idėjinius ak
centus“, kaip rašoma Lietuvių Literatūros Istorijos 
II t. (Vilnius, 1982, p. 452-454). „Pociaus apsaky
mai dažniausiai kompaktiški, tvirtai siužetiškai 
suręsti, talpios minties, aukštos stilistinės kultū
ros“.

Jo proza pasižymi dideliu įtaigumu. Pažiūrė
kim, kokiom priemonėm rašytojas veikia skaityto
ju

Novelėj „Verpetas“, neteisingai persekiojamas 
Povilas Narušis, apkaltintas „banditų“ rėmimu, 
kai šie pasislėpė jo daržinėj, nušovė vieną iš 
„liaudies gynėjų“. Suimtas, jis pabėga, slapstosi ir, 
neturėdamas kitos išeities, beveik tampa partizanu.

Beskaitydamas šį kūrinį, skaitytojas nuo pat 
pirmos pastraipos pajunta bėgliui užuojautą dėl 
suardyto gyvenimo ir pajunta antipatiją nehuma
niškam milicininkui Daukšai, jį areštavusiam, bei 
„liaudies gynėjui“, vežančiam jį į kalėjimą. Tą 
antipatiją sukelia tekste naudojamos detalės, 
herojų veiksmai ir pasakotojo apibūdinimai.

Vežėjas, nesigailėdamas arklio, pliaukši bota
gu. Skaitytojo sąmonėj iškyla paralelė: nesigaili jis 
ir žmogaus. O Daukša Narušiui išdrožia: „Dešimt 
metų gali išbraukti iš savo gyvenimo. Prisivirei 
košės!“ Jis „turėjo nelabai gerą įprotį visus 
gąsdinti bausmėmis“. Paties pasakotojo simpatijos 
visą laiką persekiojamojo pusėj. Skaitytojas kartu 
su juo jaučia tą paslėptą džiaugsmą, kai Narušis, 
„nugriovė“ bėgančiam arkliui po kojų „liaudies 
gynėją“ ir „nėrė į krūmus“, „bėgo lengvai ir 
greitai, kaip jaunas briedis“. Smagiai skaitytoją 
nuteikia veiksmažodžiai „nugriovė“, „nėrė“ ir ypač

(tęsinys 9-me psl.)

1984 m. birželio mėn.
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1977 m. Akiračiuose (nr. 6/90) buvo išspaus
dintas vilniečio Eitano Finkelšteino straipsnis 
„Senos viltys ir nauji dvelkimai nūdienėj Lietu
voj“. Velionis Vincas Rastenis anuomet tą straipsnį 
pavadino geriausiu, kokį jam bet kada yra tekę 
skaityti, apie šiandieninį Lietuvos gyvenimą.

Finkelšteinas gimė 1942 m. Sverdlovske 
(Rusija) fizikos mokslų daktaras, kurį laiką dirbo 
tenykštėje Mokslų akademijoje prie kosminės 
programos. 1976-1980 m. priklausė Lietuvos 
Helsinkio grupei.

1970 metais Finkelšteinas padavė prašymą 
išvykti Izraelin ir šių metų pradžioje, po maždaug 
14 metų laukimo, ten atvyko.

Su Finkelšteinu Akiračių bendradarbis kalbė
josi Jeruzalėje šį pavasarį, tačiau atsakymus į 
mūsų klausimus jis atsiuntė raštu.

♦ * *
FznA'e/šremtfs.Palikau SSSR tik prieš tris 

mėnesius, todėl atsakyti į visus jūsų klausimus 
man dar sunku. Ypač į tuos, kurie liečia mano 
paties asmenį ir mano ateities planus. Lygiai taip 
pat sunku kalbėti trumpame interview apie 
svarbiausias praeities ir ateities problemas. Paban
dysiu atsakyti į kelis klausimus; į kitus—gal kada 
vėliau . . .

Akiračiai: Sovietų saugumui sustiprinus akciją 
prieš disidentus, Lietuvos Helsinkio grupė atrodo 
buvo priversta nutraukti savo veiklą. Jūs taip pat 
pasitraukėte iš grupės. Ką galėtumėte plačiau tuo 
reikalu pasakyti?

F.: Lietuvos Helsinkio grupė (LHG) niekada 
nebuvo pareiškusi, kad nutraukia savo veiklą.

Aš pasitraukiau iš LHG 1980 m. sausio 
mėnesį. Apie tai savo metu paskelbė oficialų 
pareiškimą LHG atstovas užsienyje Tomas Venclo
va. Mano pasitraukimo priežastys yra žinomos 
jam ir kitiems asmenims, susijusiems su Helsinkic 
sąjūdžiu. Tačiau mes tuo tarpu jų neskelbiame, nes 
tai gali pakenkti asmeniui, esančiam sovietų 
kalėjime; tatai mūsų manymu yra moraliai neleisti
na.

A.: Pas mus kalbama, kad žydai, norintieji 
išvykti Izraelin, Lietuvoje (kaip ir kitose Pabaltijo 
respublikose) traktuojami palankiau negu Rusijoje. 
Todėl, esą, Rusijos žydai, apsisprendę emigruoti, 
pirma persikelia į Pabaltijį. Ar turi pagrindo tokie 
gandai?

F.: Valdžios požiūris į žydus, norinčius 
emigruoti Izraelin, vienodas visoje SSSR kontro
liuojamoje teritorijoje, taigi ir Lietuvoje. O jei 
kalbėsime apie vietos gyventojų požiūrį—jis, be 
abejonės, skirtingas. Lietuvoje žydas, norįs emi
gruoti, gali tikėtis daugiau supratimo ir paramos, 
negu daugelyje Rusijos ir Ukrainos miestų.

A.: Neseniai buvo paleista Ignalinos atominės 
jėgainės pirmoji eilė. Išeivijoje daug kas būkštauja 
dėl jos ekologinių pasekmių ir avarijos pavojaus. 
Kaip Jums, kaip fizikui, atrodo šis klausimas?

F.: Kaip fizikas aš visiškai remiu atominių 
elektrinių statybą. Atominė energija yra „švariau
sias“, ko gero vienintelis perspektyvus energijos 
šaltinis žmonijai. Bet kokiai valstybei, juo labiau 
mažai valstybei, itin svarbu ir vertinga turėti savo 
atominę elektrinę.

Sovietų politika branduolinės energetikos 
srityje nukreipta į atominių elektrinių intensyvią 
statybą. Sovietų atominės elektrinės aplamai 
paėmus yra visai patikimos. Tiksliau, visai patiki
mi yra sovietų branduoliniai leaktoriai. Silpnoji
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APIE ANTISIONIZMĄ, SOVIETIZACIJĄ, 
ATOMINĘ JĖGAINĘ

vieta šios rūšies sovietų elektrinėse—energetiniai 
įrenginiai, automatizacijos bei kontrolės priemo
nės, pagalbiniai įrenginiai. Kaip tik todėl pastaruo
ju metu SSSR atominėse elektrinėse įvyko ne
mažai avarijų, kurios, tiesa, neturėjo rimtų 
pasekmių.

Kai dėl atominės elektrinės statybos Lietuvoje, 
Ignalinos ežerų rajone, tai čia kyla eilė kitokių 
nepaprastai svarbių klausimų. Mat, tos elektrinės 
statyba visai nesusijusi su Lietuvos interesais. 
Energetinę politiką nustato Maskva, remdamasi 
stambių industrinių, daug energijos reikalaujančių 
sričių interesais. Lietuvos interesai čia tiesiog 
ignoruojami. Štai pavyzdys. Lietuvoje, kaip ir 
kitose Baltijos respublikose, įmanoma ir tikslinga 
pereiti į dvilypę ir netgi trilypę elektros energijos 
tarifinę apskaitą. Tai būtų labai naudinga gyvento
jams, teigiamai paveiktų ekologiją ir papigintų 
pramonės produktų gamybą. Tačiau kadangi 
daugiatarifinė sistema netikslinga stambiosios 
industrijos srityse, ji ligi šiol neįvesta ir Lietuvoje.

Be to, jeigu SSSR branduolinės elektrinės 
kaipo tokios visai patikimos, tai jų statyba dažnai 
vykdoma tiesiog siaubingai, be jokių ankstesnių 
rimtų tyrimų (ypač ekologinių). Ryškiausias 
beprotiško neatsakingumo pavyzdys statant gigan
tiškus objektus yra Atommašo katastrofa. Ta 
didžiausia pasaulyje gamykla ir miestas šalia jos 
grimzta į žemę, nes prieš statybos pradžią nebuvo 
deramai ištirta ir pakankamai įvertinta statybos 
rajono geofizinė struktūra. Šis ir kiti panašūs 
atvejai statant milžiniškus objektus verčia rimtai 
nerimauti ir dėl Ignalinos atominės stoties. Juk 
Ignalina yra stebėtinas gamtos kampelis, kurio 
ekologinė sandara itin sudėtinga bei subtili. Kas 
atsitiks, pastačius tokį stambų objektą ir ištisą 
miestą pačioje to rajono širdyje? Kaip atsilieps 
rajono ir visos aplinkinės zonos ekologijai didelių 
miško plotų iškirtimas, vandens arterijų užtvenki- 
mas, galybės vandens sunaudojimas ir aibės 
šilumos bei atliekų atsiradimas? Deramą atsakymą 
gali parūpinti tiktai rimti tyrinėjimai bei studijos— 
tačiau ar tai buvo padaryta? Viešoje spaudoje apie 
tai nieko nebuvo rašoma. Turiu tikrų žinių, kad 
ežerai aplink statybos rajoną biologiškai jau yra 
mirę. Labai daug žmonių, taip pat ir aš, nerimau
ja, kad šiam unikaliam žemės kampeliui, „Lietuvos 
perlui“, bus padaryta esminė, o gal ir nepataisoma 
žala.

Yra ir trečiasis reikalo požiūris—politinis. 
Ignalinos elektrinės statybą vykdė daug darbininkų 
bei tarnautojų, atgabentų iš Gudijos, Ukrainos, 
Rusijos. Elektrinę eksploatuoja taip pat daugiausia 
„importuoti“ specialistai. Sniečkaus mieste, ben
draudami su gyventojais, jaučiatės tarytum būtu
mėte centrinėje Rusijoje, Ukrainoje ar Gudijoje. Ir 
tik miesto moderni architektūra bei planavimas 
(kurį atliko lietuviai architektai) rodo, jog nesate 
Kirove, Dnepropetrovske ar Gomelyje.

Taigi Ignalinos atominė elektrinė iš esmės 
nėra Lietuvos tautinis turtas—ji yra eilinis smūgis 
Lietuvos demografijai bei ekologijai.

A.: Ar Lietuvoje dar veikia žydų religinė 
bendruomenė? Kokia galimybė jaunam žydui 
išmokti jidiš ar hebrajų kalbas—tiek Lietuvoje, 
tiek aplamai Sovietijoje? Ką galite pasakyti apie 
tenykštį žydų kultūrinį gyvenimą?

F.: Jokios žydų religinės bendruomenės 
Lietuvoje dabar nėra. Nei jidiš, nei hebrajų kalba 
SSSR nestudijuojamos. Tas faktas, jog jidiš kalba 
SSSR neuždrausta (!), nieko nekeičia, kadangi 
nėra kur jos mokytis ir nėra kur jos naudoti: 
niekur SSSR nėra nei mokyklų, nei spaudos, nei 
literatūros, nei teatro jidiš kalba, neskaitant 
reklaminių pavyzdžių, skirtų užsieniečiams klaidin
ti.

A.: Valdžiai lojalūs žydai Maskvoje įsteigė 
taip vadinamą Antisionistinį komitetą. Toks 
komitetas veikia ir Lietuvoje? Kokių tikslų siekia 
tokie komitetai?

F.: Pirmiausia, Antisionistinį komitetą (ASK) 
sukūrė ne lojalūs valdžiai žydai, o pati sovietų 
valdžia. Lojalūs žydai jame dalyvauja griežtai 
pagal Stalino-Goebbelso propagandos principus. 
ASK tikslas yra kova prieš žydų tautinį atgimimą 
ir emigraciją. ASK sukurtas, norint likviduoti žydų 
tautinio atgimimo aktyvistus, kovotojus už emi
graciją, tarsi visuomenės rankomis, tarsi net žydų 
visuomenės rankomis. Tai bandymas įtikinti 
Vakarų viešąją nuomonę, jog tarp SSSR žydų 
esama ne tik tautinio atgimimo šalininkų, ne tik 
Izraelio šalininkų, bet ir ištikimų sovietiniam 
režimui asmenų, palaikančių SSSR antisemitinę ir 
antiizraelišką politiką. ASK potencialiai yra 
baisiausia ir pavojingiausia sovietų valdžios akcija 
prieš žydus nuo „gydytojų bylos“ laikų.

Lietuvoje Antisionistinis komitetas egzistuoja 
ir yra žinomas ne dėl objektyvių priežasčių—juk iš 
kelių milijonų SSSR žydų Lietuvoje gyvena 
maždaug 10-12 tūkstančių. Priežastis yra subjek
tyvus faktorius, būtent labai odiozinė seno 
bolševiko, „stalininio erelio“, Sniečkaus bendražy
gio Genriko Zimano figūra. Apie to asmens 
nusikaltimus lietuvių tautai sklinda legendos. 
Sunku pasakyti, kiek jose teisybės, bet jas 
netiesiogiai įrodo faktas, jog po Stalino demaska
vimo Zimanas neteko partinių postų ir buvo 
praktiškai pašalintas nuo politinės scenos. Jis vėl 
išplaukė į paviršių tik tada, kai akiratyje vėl iškilo 
„žydų klausimas“—šį kartą kova su sionizmu bei 
emigracija Izraelin. Tada ir prireikė žmonių 
žydiškomis pavardėmis, sutinkančių pasirašyti 
laiškus prieš Goldą Meir, pasaulinį sionizmą ir 1.1. 
Kadangi Lietuvoje jų rasti labai sunku, iš nebūties 
buvo ištrauktas Genrikas Zimanas.

Galimas daiktas, G. Zimanas, tasai „interna
cionalistas“, laiko savo dabartinę veiklą smaugiant 
žydų tautinį sąjūdį antraeiliu reikalu, palyginus su 
veikla praeityje. Tačiau jis, atrodo, susitaikė su 
„pažeminimu“, ir naujojoje srityje rodo itin daug 
aktyvumo. Jis dažnai lankosi Maskvoje, kur 
šnekasi su užsienio žurnalistais, spausdina straips
nius ir t.t.

Tuo tarpu Lietuvoje pono Zimano reikalai 
nepalyginti blogesni. Žinau daug atsitikimų, kada 
žmonės, kuriuos Zimanas bandė užverbuoti į 
ASK, atsisakė su juo bendradarbiauti. Taigi ligi 
šiol G. Zimanas vienas vienintelis atstovauja 
Lietuvos žydams Antisionistiniame komitete.

A.: į Izraelį emigruojančių žydų tarpe pasitai
ko ir komunistų, net žymių kompartijos narių. 
Kokie kriterijai nulemia tokių žmonių apsisprendi
mą tarp ištikimybės socialistinei tėvynei ir senosios
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žydų tėvynės traukos?

F.: Kalbant apie emigraciją, toks kriterijus, 
kaip „ištikimybė socialistinei Tėvynei“, iš viso 
neegzistuoja. Pirmiausia žmonės pasveria savo 
galimybes išvažiuoti iš SSSR, paskui galvoja apie 
tai, ar jiems pasiseks susitvarkyti Izraelyje arba 
Vakaruose. Jeigu nusprendžia, kad išvažiavimas 
realiai įmanomas, ir tiki, jog sugebės apsiprasti, 
tinkamai įsikurti naujame pasaulyje, prašosi 
leidimo išvykti, nė trupučio negalvodami, ar turi 
partijos bilietą, ar ne. Neturiu tikslių skaitmenų, 
bet tikrai žinau, kad per pastaruosius 15 metų iš 
SSSR išvažiavo labai daug buvusių partijos narių. 
Vien 1983 metais iš Vilniaus emigravo Sovietų 
Sąjungos Didvyris pulk. C. Vilenskis ir Vilniaus 
universiteto profesorė, marksistinės politekonomi- 
jos dėstytoja S. Ginaitė.

A.: Išeiviją pasiekia gana daug Lietuvos 
disidentinės pogrindžio spaudos. Daugiausia tai 
katalikų leidiniai, todėl susidaro įspūdis, jog 
kitokių disidentų kaip ir nėra. Kaip Lietuvos 
disidentai atrodo Jums, daug metų juos stebėju
siam iš labai arti?

F.: Katalikai—vieningiausias, tvirčiausias ir 
atspariausias kovotojų su režimu būrys. Jie turi 
tam tikrą organizacinę struktūrą, o svarbiausia, 
senas ir stiprias kovos su valdžia tradicijas. Be to, 
jie pajėgia palaikyti šiokį tokį kontaktą su pasauliu 
už SSSR ribų. Natūralu, jog Vakarai neblogai 
informuoti apie jų egzistavimą ir veiklą. Tai tikrai 
pati stipriausioji iš visų disidentų grupių. Bet jei 
kalbėsime apie įtaką Lietuvos gyventojams ir 
dalyvavimą busimajame galimame visuomenės 
pertvarkyme, katalikai anaiptol neturi monopolistų 
pozicijos. Jų veikimo sfera gana ribota. Nors 
didelė dalis gyventojų stengiasi laikytis katalikiškų 
tradicijų, junta simpatiją Bažnyčiai, Lietuvoje vis 
dėlto vyksta tie patys procesai, kaip ir visose 
industrinėse šalyse. Visuomenės sluoksnis, tradiciš
kai buvęs Bažnyčios atrama, tolydžio mažėja. 
Aišku, esama ir naujo reiškinio, vadinamojo 
religinio atgimimo. Jis juntamas ir Lietuvoje. 
Ryškiausias liudijimas—neseniai įvykęs Vilniuje 
skandalas, kada LTSR Mokslų Akademijos 
darbuotojas Kazys Boruta (poeto giminaitis), 
apgynęs fizikos kandidato disertaciją, pareiškė, jog 
yra baigęs pogrindžio seminarijos kursą ir nori 
būti kunigu. Tačiau religinio atgimimo pagrindas, 
mano manymu, dažniausia yra ne gilus tikėjimas 
Dievu, o veikiau neapykanta sovietiniam režimui, 
jaunimo dvasinis sąmyšis ir alkis. Taigi aš abejoju, 
ar tasai sąjūdis turės labai pozityvios vertės.

Disidentų tarpe itin įtakinga „grynųjų“ nacio
nalistų grupė. Jų tikslas—Lietuvos nepriklausomy
bė bet kuria kaina, bet kokiomis sąlygomis. 
Dažniausia tai dešiniųjų konservatyvių pažiūrų 
žmonės, labai griežtai nusistatę prieš rusiškumą. 
Šiaip jau tai gana įvairaus plauko grupė, neturinti 
aiškaus supratimo, kokiais būdais ir metodais 
išsikovoti nepriklausomybę. Paprastai jų nuomo
nės labai įvairios ir prieštaringos, bet visus jungia 
du bendri tvirtinimai: „visa, kas bloga, eina iš 
rusų“ ir „prie Smetonos viskas buvo gerai“. Gal 
tas apytikris jų idėjų pobūdis ir kreipimasis veikiau 
į jausmus, o ne į protą, ir teikia jiems gana daug 
populiarumo.

Lietuvoje veikia ir disidentai demokratai. Jų 
politinės simpatijos siejasi su demokratiniais 
pertvarkymais. Tie žmonės laiko svarbiausiu 
daiktu ne šiaip sau nepriklausomybę bet kokia 
kaina, bet pirmiausia demokratinį visuomenės 
pertvarkymą ir ypač Lietuvos prisijungimą prie

1984 m. birželio mėn.

laisvojo pasaulio, kaip garantiją, jog istorija 
nepasikartos. Disidentai demokratai gerai supran
ta, jog be pasikeitimų Maskvoje negalima tikėtis ir 
pasikeitimų Lietuvoje. Todėl jie bendradarbiauja 
su Maskvos disidentais. Disidentai demokratai 
verčia į lietuvių kalbą ir skelbia savilaidoje 
Sacharovo, Turčino, Avtorchanovo ir kitų knygas. 
Jų įtaka stiprėja, \nes žmonės pradeda suprasti, jog 
partijos funkcionieriai ir valdininkai lietuviai nė 
kiek negeresni už savo rusiškuosius brolius.

Tarp lietuvių disidentų esama ir tokių, kurie 
orientuojasi į socializmą, į darbininkų sąjūdį. Nors 
jie egzistuoja seniai, į juos pradėta rimčiau žiūrėti 
tik tada, kai jų mėgiamas Lech Walęsa ir 
„Solidarumas“ pasiekė stebėtinų laimėjimų Lenki
joje-

Visos tos disidentų grupės silpnesnės ir ne 
tokios organizuotos, kaip katalikai, juo labiau kad 
valdžia jas labai aktyviai persekioja ir stengiasi 
visais būdais neutralizuoti jų veiklą. Tačiau jų 
įtaka yra esmėje stipri, žymiai platesnė už jų 
veiklos mastą.

A.: Kokią Jūs įsivaizduojate Lietuvos ateitį?

F.: Lietuvos ateitis? Tai labai didelis, labai 
sudėtingas klausimas, kurį reikia svarstyti atskirai.

Rusifikacija mano manymu nėra stipri. 
Lietuvoje praktiškai nėra rusų tautinės kultūros, 
rusų tautinės tradicijos ir rusų inteligentijos. Kai 
kuriems rusų kultūros pradams (muzikai, literatū
rai ir 1.1.) Lietuvoje tradiciškai atstovavo žydai. 
Lietuvoje gyvenantys rusai daugiausia atlieka 
„kolonizatorių“ funkcijas. Tai Sovietų Armijos, 
milicijos, KGB karininkai ir eiliniai, atsiųstieji 
pramonės darbininkai, jų šeimos ir palikuonys. Jie 
patys nėra rusų tautinės kultūros produktas ir juo 
labjau nepajėgia įskiepyti tos kultūros lietuviams. 
Sakyčiau, kad Kremliaus tautinės politikos tikslas 
yra ne rusifikacija, o sovietizacija. Nors sovietizaci

TAUTOS LIKIMO KRONIKA — I
(atkelta iš 7-to psl.)

palyginimas ,,bėgo lengvai ir greitai, kaip jaunas 
briedis“.

Jis ima su veikėju identifikuotis, mąstyti jo 
mintimis, aplinką jausti jo pojūčiais, kuriuos 
pasakotojas apsčiai naudoja itin konkrečiose, 
kondensuotose detalėse.

„Po kojomis šiugždėjo karštoje saulėje per
džiūvusi melsva smėlynų šilkerpė“. Šitam glaus
tam, meniškai išbaigtam sakiny, skaitytojas ne tik 
mato kas po bėglio kojomis, bet ir girdi, jaučia 
melsvos šilkerpės perdžiūvusį šiugždėjimą. Net ir 
sakinio garsai—atsikartojančios priebalsės š, ž, ir 
ilgosios balsės o, ė—išreiškia miško aplinkos 
jutimą, o ritmiškos grupuotės ojo, ėjo, oje, ėję 
atkartoja tylų bėgimo ritmą.

Juslinė plotmė siejasi su jausmine plotme. 
Skaitytojas jaučia bėglio baimingą nuotaiką. Kai 
bėgantysis pasižiūrėjo į savo pėdas, „jos buvo 
ryškios ir giliai įsispaudusios. Pirmą kartą Narušis 
pabūgo šių paprastų duobučių, kurias paliko 
eidamas per žemę“. Vaizdas virsta metafora—giliai 
savo žemėn įmynusio pėdas lietuvio. Emocinė 
plotmė dabar siejasi su simboline. Kai Narušis 
slapstydamasis slinko pro savo sodybos laukus, 
„Jis ėjo lyg per svetimą žemę, kurioje kiekvienas 
šešėlis galėjo slėpti pavojų ir mirtį“. Tai toks juk 
buvo visas Lietuvos kraštas. Baimėj gyveno visa 

ja numato platų rusų kalbos įdiegimą, rusų 
politinės bei socialinės tradicijos pradų išplitimą, 
jos galutinis tikslas yra sukurti naują žmogų— 
„homo sovieticus“. Tenka pripažinti, jog po 40 
metų žudynių, trėmimų, papirkinėjimo, ekonomi
nės ir politinės struktūros suliejimo, specifiškos 
švietimo politikos dabartinis lietuvis iš dalies jau 
yra įgijęs naujo sovietinio žmogaus bruožų. 
Tradicinis lietuviškas darbštumas, sąžiningumas, 
tikėjimas, pagarba mokslui ir mokytiems žmonėms 
bei kiti lietuvių mentaliteto bruožai užleidžia vietą 
abejingumui, cinizmui, melui, smulkiam bizniavi- 
mui, darbo vengimui ir kitiems būdingiems 
sovietinio žmogaus požymiams. Potencialiai tai 
labai pavojingas reiškinys.

A.: Išeivijos lietuviai kartais pavydi sateliti
nėms Rytų Europos tautoms, kurioms pavyko 
išsaugoti valstybinę nepriklausomybę. Ar iš tikrųjų 
jų padėtis daug geresnė?

F.: Nėra jokios abejonės, kad tautos, išsaugo
jusios valstybinę nepriklausomybę, yra laiminges
nės, negu Lietuva, Latvija ir Estija, prijungtos prie 
SSSR. Nors Lenkija, Vengrija ir kitos tokios šalys 
politiniu atžvilgiu yra šimtaprocentinės Maskvos 
marionetės, jos vis dėlto išlaikė tautinę egzistenci
ją. Turbūt nei vienas sveikai mąstantis žmogus 
pasaulyje neabejoja, kad tų valstybių tautos pirmai 
progai pasitaikius bandys išsiveržti iš Maskvos 
glėbio. Kas keleri metai vienoje ar kitoje sateliti
nėje valstybėje būna įvykių, patvirtinančių tą 
faktą. O Baltijos valstybės, prijungtos prie SSSR, 
yra ties pat tautinės egzistencijos riba. Slenka 
metai, keičiasi demografinė gyventojų sudėtis, 
unifikuojasi švietimas, buitis, kultūra, vyksta 
ekonominė integracija, keičiasi tautos mentalitetas.

Šiandien visi tie procesai, mano manymu, dar 
neturi negrįžtamų pasekmių. Bet kas bus rytoj, 
poryt?

kas gyva. Tai išreikšta vaizdu prasmingoj detalėj:
„Iš po kojų kartais purptelėdavo išgąsdintas 

paukštis ir cypsėdamas nuskrisdavo per blausią 
tamsą. Kažkur netoliese jis vėl nusileisdavo. Šio 
mažo žemės grumstelio namai buvo visur“.

Skaitytojo sąmonėj blyksteli potekstėj užslėpta 
sugestija: o persekiojamam žmogui—lietuviui— 
brangūs vieninteliai jo namai.

Ši sugestija rišasi su novelės pabaiga. Narušis 
sužino, kad jo jauna žmona Živilė jau vežama į 
Sibirą su partizanų šeimomis. Apylinkės pirminin
ko prikalbintas, jis nutaria pasiduoti ir su juo 
važiuoja žmonos „parsivežt“. Ar Narušis tikrai ją 
parsiveš, ar tik pats įklius, kaip daugeliui atsitikda
vo anais baisiais laikais, pasakotojas nesako, 
palieka skaitytojui novelę užbaigti.

Taigi, konkrečiom detalėm, (kurios remiasi 
veikėjo pojūčiais ir emocijom), vaizdais-metaforom 
ir potekstinėm užuominom, rašytojas veikia 
skaitytoją ir skatina jį pasidaryti savo paties 
išvadas.

Ir mes paliekam skaitytojui pasidaryti sau 
išvadas apie šio rišlaus rašymo būdo įtaigumą.

(Paskutinė šio rašinio dalis, apie noveles, 
kuriose liečiamos šių dienų problemos,—kitam 
numery).

Alina Staknienė
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SKILTYS

DIDŽIUOKIMĖS LIETUVIŠKOMIS 
PAVARDĖMIS

Patinka man tautiečių pavardės. Ypač dvi
skiemenės, retos, fonetiškai stangrios. Mane intri
guoja Trumpos pavardė. Taip pat Railos, Kliorės, 
Gliaudos, Šėko, Drungos . . . Tai charakteriai su 
kirčiu ant pirmo skiemens.

Neseniai sužinojau, kad kaimynystėje vegetuo
ja ilgus metus nuo lietuvių veiklos atitokęs 
Sudmantas Nuoma.Buvęs smulkus prekybininkas. 
Dabar ,,pensijos priedui“ turįs nedidelį butnamį.

Užšokau aplankyti. Pasirodo, Sudmantas 
Nuoma didžiuojasi savo ypatinga pavarde. Taip 
sakant, su ja guldo galvą už lietuvybę.

— Tokios, tamstele, niekur nesi girdėjęs. 
Vartyk sušilęs telefonų knygas, per visą Ameriką— 
niekur nerasi kito Nuomos.

— Ar tai tikroji pavardė, nuo pat gimimo?
— O kaip. Jei gyvenote Kaune ir turėjote 

progų vasarą pakeliauti Neries pakrantėm, tai už 
Krėvų kaimo galėjote prieiti soduose paskendusį 
Nuomkiemį. Tame sodžiuje gyveno keli mažaže
miai, pavardėm Nuomos. Aplinkiniai žmonės mus 
ir pravardžiavo nuomininkais.

— Keliauti keliavau, su draugais valtimi prieš 
srovę, bet į jokį Nuomkiemį nesu įžengęs . . . 
Sakykite, o kaip amerikiečiai ištaria Nuomą?

— Jokio vargo neturi. Tie vietoj dviejų 
skiemenų taria tris: Niu-o-ma. Blogiau su vardu. 
Niekas dar neištarė taisyklingai. Daugelis vadina 
sutrumpintai, mūsiškai tariant—Sad. Ir esu jų 
tarpe Sad Niuoma, kaip koks indėnas. Viena 
nuomininkė kartą klustelėjo, ką manoji pavardė 
reiškia. Atsakiau: rent. Nesusilaikė nuo juoko. 
Mėnesio pabaigoje, atėjusi mokėti nuompinigius, 
išsišiepusi tarė: Here is my rent, Mr. Sud Rent. 
Buvo juoko abiem.

Sudmantas papildė mano stiklą iš Carlo Rossi 
butelio ir tęsė:

— Prieš kelioliką metų susidėjo toks keistas 
sutapimas. Turėjau tada dviejų butų namą. 
Viename gale gyvenau su žmona, o kitą nuoma
vau. Kartą apsigyveno pas mane braižytojas Balys 
Butas. Sakėsi esąs architektas. Tegul būna architek
tas. Neprašiau parodyti diplomo. Svarbiausia, 
buvo mandagus, švarus ir gražiai dainavo barito
nu. Priklausė chorui. Ten jį juokais klausdavo: kur 
gyveni? Jis linksmai atšaudavo: nuomoju butą pas 
Nuomą. Tie, neatleisdami, komantinėjo: o kiek 
nuompinigių moki Nuomai? Butas taikliai atsikirs
davo: tiek, kiek tas butas vertas.

Manydamas, kad atitokėlis Sudmantas nela
bai žino, kas vyksta mūsų turiningoje nausėdijoje, 
tariau:

— Keisčiausių dalykų pasitaiko su tom 
lietuviškom pavardėm. Tamsta gal negirdėjai, kad 
praėjusiais metais mūsų lietuviškoje padangėje 
beveik tuo pačiu metu buvo kelios vestuvės: vedė 
Kiškis, po to Vilkas. O po kelių savaičių pasimirė 
Briedis.

— Apie tai skaičiau spaudoje. Čikagos laik
raštį prenumeruoju. Amžiną atilsį uoliam fotogra
fui Briedžiui, ir laimingo gyvenimo linkiu jaunie
siems Kiškiams ir Vilkams . . . Kadangi šnekame 
apie lietuviškas pavardes, aš tamstelei pasakysiu 
tai, ką man pasakojo iš Lietuvos pas mus viešėjęs 
žmonos pusbrolis Ignas Kruopas. Ar neskubate 
kur nors?

— Ne, neskubu. Namuose niekas nelaukia.
— Porino Ignas, kad jo gimtinėje yra tokia 

pavyzdinga kaimavietė, kur net keliolika šeimų 

turi pavardes vaikiškom galūnėm: Vidzbelis, 
Svetelis, Kojelis, Kovelis, Darbelis, Krušelis . . .

— Mažybinės formos pavardė gan populiari 
Lietuvoje. Sakoma, kad jos savininkai—energingi 
žmonės.

— Dar kaip. Tik paklausyk, mielasai, ką 
Kruopas man dėstė. Spalio revoliucijos šventės 
išvakarėse rajono kultūros rūmuose vyko iškilmin
gas minėjimas. Atvažiavo valdžios šulų iš Vilniaus, 
susėdo garbės prezidiume. Pirmoje eilėje pūpsojo 
pasižymėję kolūkiečiai; trys iš jų patys šauniausi: 
traktorininkas Kovelis, trąšų tiekėjas Darbelis ir 
melžėjas Krušelis. Jiems buvo pasakyta, kad 
sutartu laiku jie iš eilės scenoje prie mikrofono 
tartų didžiojo Spalio garbei trumpą entuziastingą 
įžadą, geriausia vieno sakinio. Po rajkomo 
sekretoriaus atėjo eilė ir trims minėtiems pirmū
nams. Pirmas prie mikrofono priėjo Kovelis. 
Pranešėjas dėl viso ko paklausė jo pavardės. 
„Kovelis“. „Tai ką, draugas Koveli, pasakysite 
šlovingajam Spaliui?“ „Kovojau, kovojau, kovo
siu!“ „Ačiū, draugas Koveli, tarybinis kovingumas 
mums labai reikalingas“. Tada į sceną užlipo

IR TAIP, IR NE
TUMO-VAIŽGANTO PAVYZDYS

Kai kurios pietinės Kalifornijos ekstremistinės 
grupės stengėsi išnaudoti šios vasaros olimpijadą 
antisovietinei propagandai, tarp kita ko, skatinda
mos sovietinio bloko sportininkus defektuoti ir 
žadėdamos jiems visokią paramą. Ką tokia parama 
iš tikrųjų reikštų, manau, ne vienas pabėgėlis 
patyrė ant savo kailio. Aplamai, raginimas palikti 
savo kraštą yra labai neatsakingas ir nedoras 
darbas. Visai suprantama, kad tokios akcijos imasi 
žydai, kurie laisvame pasaulyje turi net dvi tėvynes 
ir kuriems R. Europa jau nebe tėvynė. Supranta
ma taip pat, kad Vakarų Vokietija tiesiog perkasi 
savo tautiečius iš R. Vokietijos. Bet įsivaizduokite, 
kaip atrodytų, jeigu R. Vokietijos vokiečius imtų 
pirkti kokia nos Brazilija ar Čilė. Ar tai nebūtų 
baltųjų vergų prekyba? Suprantama irgi, kad 
vienas kitas Amerikos „showbiz“ ar komercinis 
sportas galėtų pasipelnyti iš vieno kito pabėgusio 
sportininko. Tokiai Kotrynai Vitaitei (Katarina 
Witt), R. Vokietijos dailiojo čiuožimo čempijonei, 
Sarajave buvo siūloma net 11 milijonų dolerių. Ji 
atsisakė.

Ką reiškia pabėgti iš savo krašto, tegu 
pailiustruoja atsitikimas su kun. J. Tumu- 
Vaižgantu.

1896 m. jo brolis Jonas pakliuvo su lietuviškų 
leidinių kontrabanda į caro žandarų nagus. Į bylą 
buvo įveltas ir pats Tumas-Vaižgantas. Vilniaus 
generalgubernatorius jį nubaudė 5 tremties me
tams. Jo mokslo draugas kun. A. Kaupas ragino 
Vaižgantą bėgti į Ameriką, kur jis buvo labai 
reikalingas kaip redaktorius. Jam buvo dar 
siūloma ir turtinga parapija. Pabėgti tada buvo 
palyginti lengva. Svarstydamas ką daryti, Tumas- 
Vaižgantas, tarp kitų, atsiklausė ir savo vyresnio 
konfratro kun. A. Dambrausko-Jakšto nuomonės, 
kuris jau buvo atpylęs 5 metus tremtį tolimoje 

Darbelis. Išgirdęs, kad bičiulio tris žodžius 
auditorija ir prezidiumas palydėjo griausmingais 
plojimais, jis irgi, pasakęs savo pavardę, pakeltu 
balsu rėžė: „Dirbau,, dirbu ir dirbsiu!“ Ir jam visi 
audringai plojo. Lėto būdo Krušeliui atsidūrus prie 
mikrofono, pranešėjas vėl pagal tvarką paklausė jo 
pavardės. Kolūkietis, drovėdamasis, lėtai, bet 
aiškiai išskiemenavo savo užsiėmimą ir pavardę. 
Klausytojų veidais nuvilnijo tramdomas juokas. 
Sekretorius apmirė: negi iš šis, kaip anie du, tars 
didžiajam Spaliui tris, jo pavardę atitinkančius 
žodžius? Virš salės ir garbės prezidiumo pakibo 
spengianti tyla. Tuo tarpu melžėjas ramių ramiau
siai pasakė: „Buvau, esu ir būsiu darbštus ir 
kovingas Krušelis“. Auditorija, atgavusi žadą, 
prapliupo valiavimais. Sakoma, kad po pusmečio 
Krušelis buvo apdovanotas kažkokiu tarybiniu 
medaliu—už nuopelnus didžiojo Spalio garbei.

Po šio lyg ir anekdoto suskambo telefonas. 
Nuoma nuskubėjo į virtuvę. Girdėjau, kaip jis 
linksmai šūketelėjo į ragelį: „Sveikas, Grybai! Kur 
buvai pražuvęs?“

Vakare, sugrįžęs į butą, kurį iš kuklumo 
vadinu buteliu, ilgai mąsčiau apie lietuvių pavar
džių grožį. Naktį sapnavau poetus Sruogą ir Bložę, 
sėdinčius ant suolelio Vingio parke ir šnekučiuojan
čius apie keistą mūsų gyvenimą.

Pr. Visvydas

Ustiužnoje. Jakštas, visiškai nesvyruodamas, pata
rė nebėgti, nes tuo tik savo tautos priešams 
pasitarnautų. Tumas-Vaižgantas paklausė jo nuo
monės. Laimingu supuolimu, jo bausmė Petrapi
lyje buvo panaikinta, ir Tumas pasiliko Lietuvoje. 
Vėliau Vaižgantas sakėsi tą Jakšto laišką visados 
nešiojęsis prie širdies. Dar daugiau. 1911 m. 
Tumas-Vaižgantas apsilankė Amerikoje ir savo 
brošiūroje „Ten gera, kur mūsų nėra“ taip sudirbo 
lietuvių gyvenimą Amerikoje, kad ir daugelį kitų 
sulaikė nuo bėgimo į tą vadinamą laimės kraštą.

Išvada iš to labai aiški. Žinoma, ją sunkiau 
supras čia gimę ir gerokai atitolę nuo Lietuvos 
žmonės, kurie daugiausia ir vadovavo tai defekta- 
vimo akcijai.

Vincas Trumpa

ATVIRAI
KALBANT

VIENUOLIKTOSIOS POEZIJOS 
DIENOS ČIKAGOJE

Paskutiniame Akiračių numeryje, kalbėdamas 
apie keletą šiųmetinių lietuviškosios Čikagos 
literatūrinių šiokiadienių, galėjau priminti, kad 
panašių jų čia būdavo reguliariai kiekvienais 
metais. Keitėsi tik susibūrimo vietos ar rengėjai, 
ankstyvesniais laikais žymiai aktyviau organiza
vime besireiškiant santariečiams , šiandien juos 
pakeitus ateitininkams. Kur kas daugiau, gal būt 
dėl sumažėjusio dėmesio, pasikeitė literatūrinių 
šventadienių paveikslas. Metų metams vien Čika
goje vykusios Draugo romano premijų įteikimo 
šventės dabar jau rengiamos kituose lietuviais 
gausesniuose miestuose, kaip ir kitų literatūrinių 
premijų įteikimo iškilmės, įskaitant ir L.B. Kultū
ros tarybos įsteigtų premijų šventę, iki šiol 
Čikagoje dar nebuvusią. Tiesa, pernykštės Lietuvių 
rašytojų d-jos literatūrinės premijos įteikimas 
įvyko Čikagoje, netgi didžiųjų Pasaulio lietuvių
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dienų metu, tačiau apie jį labai mažai kas žinojo. 
Toji premija nebuvo įteikta per geriausiai tam 
tikusį ir iškilmingiausią literatūrinį PLD renginį— 
literatūros vakarą, nors laureatas Anatolijus 
Kairys, tada naujai išrinktas LRD pirmininkas 
visaip bandė ten įsiprašyti. Susidūrus su nepalaužia
ma literatūros vakaro dalyvių (B. Pūkelevičiūtės, 
K. Bradūno ir A. Landsbergio) bei rengėjų 
opozicija, toji premija be didesnės reklamos ar 
iškilmių buvo įteikta mecenato Lietuvių fondo 
narių suvažiavime. Opozicija, žinoma, buvo visai 
pagrįsta, nes ne vien premijos paskyrimo už 
mažavertišką kūrinį faktas, bet ir laureato kalba 
(vėliau išspausdinta Draugo šiokiadieninėje lai
doje) iškilmingą ir gerai pavykusį literatūros 
vakarą būtų gerokai nupiginę . . .

Kiekvienu atveju, bene pati reguliariausia 
šventadieniško lygio literatūros pramoga Čikagoje 
liko Poezijos dienos, virtusios tradiciniu paskuti
niojo gegužės mėnesio savaitgalio įvykiu. Šiemet jos, 
Kazio Bradūno organizuojamo įvyko jau vienuo
liktą kartą! Iš tikųjų šį sumanymą vykdyti dar 
keliais metais anksčiau pradėjo Jonas Boguta, 
nusižiūrėjęs į tada jau Lietuvoje sėkmingai įsipilie- 
tinusį Poezijos pavasarį, savuosius renginius netgi 
ir pavadindamas Poezijos pavasariu Čikagoje. Tik 
renginio pobūdis tada buvo gerokai skirtingas. 
Jonas Boguta įvairių interpretatorių magneto, no 
juostose įskaitytą poetinę kūrybą iliustruodavo 
viename ar keliuose ekranuose kaleidoskopiškai 
besikeičiančiais vaizdais, foto menininkų užfiksuo
tais skaidrėse ir turėjusiais poetiniam žodžiui 
suteikti naujų dimensijų. Dar prieš J. Bogutai 
išvykus specializuotis į Vakarų Vokietiją, poezijos 
dienų organizavimą perėmęs K. Bradūnas pakeitė 
ne tik jų pavadinimą, bet ir formatą, šiandien jau 
irgi gana tvirtai nusistovėjusį.

Poezijos dienos Čikagoje ilgainiui tematiniai 
susiaurėjo ir susikoncentravo į vieną ar du taškus, 
temoms angažuojant paskaitininkus, rečituotojus ir 
jas pagyvinant muzikinėmis intermedijomis. Taip, 
kad žvilgterėjus per petį vien į netolimą praeitį:

1980- tieji, Kristijono Donelaičio dviejų šimt
mečių mirties sukaktuvių metai, buvo skirti šiam 
didžiajam mūsų poezijos pradininkui. Apie jį 
paskaitą skaitė dr. Marija Stankus-Saulaitė, o 
Metų ištraukas rečitavo Algimantas Dikinis. 
Antrąjį vakarą su savo kūryba dalyvavo: Aloyzas 
Baronas, Vitalija Bogutaitė, Eglė Juodvalkytė, 
Liūne Sutema, Julija Švabaitė-Gylienė ir Kazys 
Bradūnas (skaitęs negalėjusio atvykti Balio Augino 
kūrybą).

1981- mieji metai, trisdešimtieji nuo Žemės 
pasirodymo, ir buvo skirti šiai, reikšmingą posūkį 
lietuvių poezijoje atžymėjusiai antologijai paminėti. 
Apie žemininkų poezijos poveikį sovietinėje Lietu
voje kalbėjo Tomas Venclova. Kūrybos pavyzdžius 
skaitė žemininkas Kazys Bradūnas, juos palydėda
mas gyvais komentarais apie autorius ir kūrybinį 
procesą, Emilijai Sakadolskienei, Juditai Burgess ir 
Linui Rimkui įterpiant kai kuriuos muzikiniai 
apipavidalintus dalykus.

1982- siais buvo pagerbti didieji mūsų patrioti
nės poezijos kūrėjai—Maironis ir Brazdžionis— 
pirmojo 120 m. gimimo ir 50 m. mirties, antrojo— 
75 m. amžiaus sukakčių proga. Apie Maironį ir jo 
kūrybą kalbėjo Bernardas Brazdžionis, kitą vakarą 
pats savąją kūrybą rečitavęs. Maironio dainas 
(publikai pritariant) dainavo ar vedė solistė Elena 
Blandytė, o Darius Polikaitis Brazdžionio vakarą 
paįvairino pagal eilėraščių tekstu parašytomis 
melodijomis.

1983- siais buvo iškilmingai atžymėtas Aušros

1984 m. birželio mėn.

šimtmetis. Paskaitą skaitė Aušrelė Liulevičienė, gi 
Aušros poetų kūrybos montažą atliko Antras 
kaimas (Vida Gilvydienė, Jūratė Jakštytė, Indrė 
Toliušytė, Eugenijus Butėnas, Juozas Kapačinskas, 
Arvydas Vaitkus), sesutės Guoda, Daina, Gailė ir 
Indrė Antanaitytės, kartu su sesutės Rimos ir 
broliu Mariaus, Andriaus ir Dariaus Polikaičių 
kvartetu, sudainavusiu Aušros poetų eilėraščiams 
Dariaus parašytas melodijas. Antrasis vakaras 
buvo skirtas dabarties poezijai, kurią rečitavo akt. 
Marytė Smilgaitė, pasirinkusi trijų šiandieninės 
Lietuvos (Putino, J. Degutytės, J. Vaičiūnaitės) ir 
trijų išeivijos (J. Aiščio, B. Brazdžionio, A. Nykos- 
Niliūno) poetų kūrybą.

Pirmasis šiųmetinių poezijos dienų vakaras, 
įvykęs Jaunimo centre gegužės 25 d., kaip ir dera 
šv. Kazimiero metais, buvo skirtas religinei 
poezijai. Paskaitą tema „Ar poezija yra realybė?“ 
skaitė kun. V. Bagdanavičius. Įvairių poetų 
sukurtos religinės poezijos pavyzdžius rečitavo 
Čikagos amerikiečių scenoje bekylanti aktorė 
Ingrida Blekytė. Dariaus. Lapinsko sukurtas 
melodijas K. Bradūno „Prierašų“ tekstams, pačiam 
muzikui akomponuojant, išpildė Laima Lapinskie
nė.

Antrojo vakaro programoje apie Alfonso 
Nykos-Niliūno poeziją, poeto gyvenimą ir jo 
asmenį kalbėjo iš Vašingtono atvykęs režisierius ir

VIENO PIKTO . . .
(atkelta iš 1-mo psl.)

Olšvangas teigia, kad dauguma Štuthofe 
kalintų lietuvių buvo Lietuvos karininkai. Tai 
netiesa. Buvo ten kunigų, rašytojų, istorikų, 
ekonomistų, sportininkų. Buvo ir keli karininkai. 
Bet ką gi tai reiškia? Nejaugi būti nepr. Lietuvos 
karininku yra nusikaltimas. Nejaugi vien už tai 
galima jiems, net pakliuvusiems į nacių koncentra
cijos stovyklą, segioti kvislingo etiketes. Tuo 
labiau, kad tai daro žmogus, kuris (laiške kun. 
Gaidai) didžiuojasi 1945 m. vilkėjęs . . . Raudono
sios armijos karininko uniformą.

Olšvangas teigia, jog vokiečiai areštavo įkaitus 
bijodami, kad Lietuva nesudarytų savarankiškos 
vyriausybės. Šis teiginys neturi nieko bendra su 
tikrove ir tik rodo, jog Olšvangas nežino (ar 
nenori žinoti) labai gerai žinomų istorinių faktų: 
1943 m. vokiečiai ėmėsi represijų už tai, kad 
lietuviai sabotavo mobilizaciją į SS legioną. Dėl to 
vokiečiai buvo priversti legiono organizavimą 
atšaukti, uždarė universitetus, areštavo 46 inteli
gentijos atstovus ir pan. Olšvangas tuo tarpu teigia, 
kad tūkstančiai lietuvių tarnavo SS daliniuose. Tai 
melas. Lietuvių SS dalinių iš viso nebuvo.

Olšvangas rašo, kad 1941 m. Raudonojo 
teroro parodai buvo panaudotos ir Lietūkio garaže 
užmuštų žydų lavonų nuotraukos. Tai irgi nelabai 
gabi klastotė. Visų pirma, Raudonojo teroro 
parodai eksponatų netrūko. Antra, Lietūkio 
garažo kieme Kaune grupė lietuvių, stebint 
vokiečiams, užmušė apie 50 ten dirbusių žydų. Tai 
turbūt pats gėdingiausias momentas mūsų tautos 
gyvenime. Jo nebandome nei neigti, nei teisinti. 
Tačiau, jei kas ir fotografavo žemėje gulinčius 
užmuštųjų lavonus, tai tose nuotraukose nebūtų 
matyti „Lietūkio garažo“ užrašo. Gaila, kad 
Olšvangas dar ir dabar tebekartoja sovietų 
falsifikatą, bandantį paneigti sovietų žudynes 
Lietuvoje.

Klaidų Olšvango straipsnyje tiek daug, kad 
visų jų neįmanoma net suminėti. Neteisingai jis 
Menachem Begin (buv. Izraelio min. pirmininką) 

poetas Jurgis Blekaitis, pats ją rečituodamas, 
magnetofono juostoje keletą eilėraščių paskaitant 
ir aptariamajam poetui. Pagal trejetą A.N. Niliūno 
tekstu savo pačios parašytų dainų, gitara pritarda
ma, padainavo Rita Markelytė-Dagienė.

Vakaras buvo labai jaukus, įdomus, gerai 
pasiruošusio (kelis vakarus dėl to su poetu 
praleidusio ir jį nuodugniai išklausinėjusio) kalbė
tojo labai intymiai ir išradingai pravestas. Gausią 
publiką jis suartino su retai kieno arčiau tepažintu 
kūrėju ir ją praturtino geresniu jo kūrybos 
pažinimu bei supratimu.

Keliais sakiniais aprašydamas anksčiau praė
jusias Poezijos dienas, išvardindamas jų temas ir da
lyvius, turėjau tikslą toliau nuo Čikagos gyvenan
čius skaitytojus supažindinti su jų pobūdžiu, gal 
net duoti progos pasvarstyti: kas gi tose šventėse 
gana gausią publiką kasmet sutraukia? Bent man 
atrodo, kad ne paskutinėje vietoje čia būtų 
pastangos surasti naujų vardų, naujų interpretaci
jos formų, ypač bandant įtraukti jaunesniuosius 
talentus. Prie švenčių pasisekimo, žinoma, prisidė
jo daug žmonių, įskaitant patarnautojus, šeimi
ninkes, knygų stalo tvarkytojus ir salės dailininkus, 
ir, be abejo, Kazio Bradūno vaizduotė ar vizija; 
tačiau pirmiausia buvo žodis ... Ir jis tapo 
poezija . . .

Algirdas T. Antanaitis

vadina Lietuvos žydu. Dr. Pranas Germantas 
niekada nebuvo švietimo ministru, kaip kad 
tvirtina Olšvangas. Netiesa, kad „senojoje Lietu
voje“ nebuvo nei pensijų, nei ligonių kasų. 
Stebėtina, kad to „nežino“ buvęs Lietuvos finansų 
ministerijos vyr. revizorius. Stebėtina ir nepriklau
somybės laikotarpiui Olšvango naudojamas sovie
tinis „senosios Lietuvos“ terminas (plg. L. Gira: 
Lietuva—LTSR, Lietuvos senos nebėr) Kiekvie
nam bent truputėlį susipažinusiam su Lietuvos 
istorija, senoji Lietuva reiškia visai ką kitą. Jeigu 
Lietuvos istorija p. Olšvangas ir nesidomi, tai vien 
Lietuvos žydų istorija turėtų jam šį tą pasakyti 
apie senąją Lietuvą.

Olšvango straipsnyje sukaupta tiek pagiežos ir 
neteisybės Lietuvai ir lietuviams, kad diskutuoti su 
juo tiesiog neįmanoma. Tačiau ne tik įmanoma, 
bet ir būtina atvirai ir sąžiningai pasižiūrėti, koks 
iš tikrųjų buvo lietuvių vaidmuo Lietuvos žydų 
tragedijoje. Ir kas anuo metu darėsi Plungėje. Tai 
bandysime padaryti sekančiame numeryje.

IVINSKIS APIE OLŠVANGĄ

Olšvangas Leonas (g. 1905.XI.3 Plungėje) 
žydų kilmės rašytojas, žurnalistas. Nuo 1919 
lankė Plungės Saulės gimn. ir aukštesniąją 
technikos mokyklą Kaune, studijavo Vokieti
joje 1924-27. Tarnavo finansų ministerijoje. 
1941.VI.6 išvykęs į Kaukazą dėl vokiečių-rusų 
karo nebegalėjo grįžti. (...) baigė karininkų 
kursus 1943 ir tarnavo rusų dalinyje. Įvai
riuose frontuose prieš vokiečius buvo 3 kartus 
sužeistas (apdovanotas 2 ordinais ir 4 meda
liais). (...) pasirinko korespondento darbą 
Sovietų informacijos biure (...) ir 1947-49 
buvo tokio spaudos biuro viršininku Pots
dame. Nusivylęs sovietų laisve4, O. pasitraukė į 
Vakarus. (...) V. Vokietijos laikraščiams ir 
žurnalams yra parašęs vaizdelių, pasakų, 
trumpų istorijų ir iš nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimo. (...) 1938 O. vedė lietuvaitę Juzę 
Asauskaitę ir savo šeimoje tekalba lietuviškai. 
(...)

Lietuvių Enciklopedija, XXI, 102-103
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LIETUVIŲ KALBA

KALBOS KLAUSIMAI

KADA IŠBRISIM IŠ CHAOSO?
Mano lūženos lietuvių kalbos rūmuose šį 

kartų bus kitokios. Mat pastaruoju metu susido- 
mėjom lietuvių merginų ir moterų pavardžių 
galūnėm. Kodėl kai kurios iš mūsų ėmė vadintis 
neįprastai? Kadaise buvo tik viena Deveikė (iš 
Deveikytės), o dabar jau rodosi Saulaitė, Juodval- 
kė . . . O kas bus toliau? Žinovai laikraščiuose 
surašo visokių vyriškų pavardžių ir prideda galūnę 
ė. Kartais išeina labai juokingai, net erotiškai. Ar 
tokios bus mūsų merginų ir žmonų sumodernintos 
pavardės?

Neseniai kalbėjaus su į Vakarus atvykusiu 
Rygos universiteto studentu latviu apie jų krašto 
moteriškas pavardes. Jis žinojo latvių ir lietuvių 
bylą. Latvių kalba, anot jo, greičiau sumodernėjo, 
ten nėra yčių ir ienių. Jei vyras Leimanis, tai jo 
duktė ar žmona Leimanė. Maždaug kaip dabar 
mūsų Juodvalkė ar Saulaitė.

Per anksti nepradėkim juokauti—gal ir mūsų 
kalbos raida ligi tol nuves. Žodžiai ir jų formos 
kinta amžiam bėgant. Daug neišspurdėsim, jeigu ir 
mūsų merginų pavardės po poros šimtų metų 
pasuks kryptimi, kurios pionierė buvo įdomaus 
būdo ir ugningo patriotizmo istorikė Jonė Devei
kė.

Vardai ir pavardės žmogui svarbus dalykas. 
Dale Carnegie liudijo, kad kiekvienam iš visokių 
žodynų artimiausi yra du žodžiai—jo vardas ir 
pavardė. Leiskit tik pakeisti jūsų vardus ir 
pavardes—sulenkinkit, suvokietinkit, suprancūzin- 
kit, suanglinkit,—anksčiau ar vėliau nusitrins ir 
jūsų lietuviškumas. Mūsų istorija liudija to proceso 
pasekmes.

Per kelis dešimtmečius Amerikoj (o dabar ir 
plačiau) mūsų išeiviai šiuo atžvilgiu groja liūdnai 
keistas, tiesiog gąsdinančias simfonijas. Ar dar 
nepastebit, koks pasimetimas, nesusigaudymas, 
išverstskūriavimas, kokia pasibaisėtina suirutė?! 
Gudriau sakant, chaosas.

Paklausit: ar ką dar galima pataisyti?
Nežinau. Geriau kalbėkim pavyzdžiais. Tikrais 

vardais ir tikrom pavardėm. Dovanokit, jei tai 
būtų kiek nemandagu. Bet kai pavardės viešai 
skelbiamos, jos tampa tartum vieša „nuosa
vybe“ . . .

* * *

Štai 20 puslapių oficiali brošiūra apie Baltų 
studijų draugijos konferenciją Montrealyje, Kana
doje, šių metų vasarą. Vertingi tikslai, naudinga 
draugija. Joje gabiai reiškiasi ir lietuviai moksli
ninkai, tik gal kiek pritingėdami, lyginant su 
latviais ir estais. Ir šiais metais ten lietuvių 
pasirodys pora tuzinų paskaitininkų ar diskusijų 
dalyvių.

Pasižiūrėkim, kaip mūsų broliai ir sesės 
tenajos „išplaukia į tarptautinius vandenis“ su 
savaisiais vardais ir pavardėm. Man akin krito 
iškart dvi grupes: save gerbiančių lietuvių ir to ma
žiau paisančių.

Va pirmoji grupė, kuri save reprezentuoja 
drąsiai, atvirai, be pataikavimų ar prisitaikėlišku
mo. Jų vardai ir pavardės rašomos, kaip iš tikrųjų, 
kaip lietuviam derėtų. Pvz., Algirdas J. Greimas 
(kurį Baltų studijų draugija išrinko garbės nariu, 
jis specialiai pagerbiamas per šią konferenciją), 
toliau Bronius Kasias, Gitą Merkevičiūtė, Saulius 
Girnius, Julius Slavėnas, Ilona Maziliauskienė, 
Violeta Kelertienė, Rimvydas Šilbajoris, Stasys
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Goštautas, Viktorija Skrupskelytė (deja, kitoj 
vietoj iš jos vis tiek atsiranda „Skrupskelis“) . . .

Antroj grupėj randam vyrų su gryniausiom 
lietuviškom pavardėm, bet kažkodėl suanglintais 
vardais: Richard Vidutis, V. Stanley Vardys, 
Leonard Simutis, Romuald Misiūnas, John Genys, 
George Račkus . . .

Ton pačion šeimon skirtini dar keistesni 
reiškiniai, kai merginos bei ištekėjusios moterys, 
daugiausia su tautiniais vardais, staiga suvyrėja 
savo pavardėse, kas lietuvio dvasiai ir ausiai 
nuskamba, kaip pjūklo žviegsmas pjaunant meta
linę tvorą:—Rasa Mažeika, Milda Dannys, Birutė 
Saldukas, Giedra Jonynas (Troncone), Aldona 
Šlepetys (lannace), Emilija Sakadolskis, Maria 
Slavėnas . . .

O chaoso viršūnė galėtų būti įrašas, kad 
paskaitą apie „mergaitės ir žalčio vedybas lietuvių 
mitologijoje“ turės Ada Martinkus Greimas (iš 
Paryžiaus). Tokios transkripcijos pasekmės buvo 
tos, kad poroj mūsų laikraščių skaičiau šios 
informacijos „sulietuvintą“ versiją į . . . Adą Mar- 
tinkutę Greimienę (!). Štai kas atsitiktų tiem, kurie 
nežinotų, kad prof. A. Greimo podukra Ada nėra 
nei jo žmona, nei mama.

Savotiškai lietuviškiau suskamba, kai iš 
Lietuvos kilę Haifos universiteto profesoriai Abba 
Stražas ir jo žmona Nedda Stražienė konferencijos 
programoje savo pavardę įrašo „Strazhas“, tuo 
pabrėždami garsą ž ir greičiausiai pavardės 
lietuvišką galūnę—as, kurios jiedu nenorėjo pra
rasti ir hebrajų kalboje.

* * *
Panašus vaizdas vartant naują Amerikos 

lietuvių katalikų laikraštį The Observer, kur per 
visą skiltį surašyta daug vardų ir pavardžių: 
redaktorių bendradarbių, administratorių, leidė
jų .. . Maždaug pusė teisingai lietuviškai. Kitoj 
pusėj—tas pats pasimetimas, visiškas chaosas.

Dar laimė, kad vyr. redaktorius pasirašo ne 
Mike, o Mykolas Drunga, kaip ir dalis 
bendradarbių bei pareigūnų: Jonas Kuprys, Sau
lius Kuprys, Linas Sidrys, Arūnas Liulevičius, 
Mindaugas Bielskus, Vytautas Volertas, Grasilda 
Meiluvienė . . .

Bet daugumas visaip darkosi, gadina lietuviš
ka^ pavardes, suanglina vardus, moterys suvyrėja: 
Gintė Damušis, Aldona Zailskas, Danguolė Kvik
lys, Laima Sidrys, Casimir Pugevičius, Alexander 
Domanskis . . .

Dar blogiau, kai viceprezidentais surašomi: 
Anthony Markus, Irene Šankus, Mitch Silkaitis, 
Mary Jurgel, Estelle Kamenske. Pati klaikiausia 
kombinacija, be abejo, priklauso tam, kuris 
dalyvauja „Lietuvių kultūros institute" (!)—Rev. 
William Wolkowich-Valkavicius.

Viešpatie! kur mūsų protas, skonis, kalbinė 
logika, garbė, kad net lietuvių „kultūros instituto“ 
narys susigalvoja šitaip pasivadinti.

Kaip mes apginsim ar išlaikysim lietuvybę, 
jeigu jos jau išsiginam savo varduose ir pavardėse?

* * *

Nesiruošiu būti buldogu tautinės drausmės 
sargyboje. Suprantu kai kuriuos teisinius sunku
mus ir formalumus, su kuriais susiduria lietuvės 
moterys kraštuose, kur šeimose vyrų ir moterų 
pavardės turi būti tos pačios. Neišvengiamai tenka 
paklusti kitokiem įstatymam.

Bet tuo atveju, kai reiškiamės kaip lietuviai 
išeivijos lietuviškame gyvenime, kaip lietuviai 
dalyvaujame vieno ar kito pobūdžio kitakalbiuose 
veiksmuose, kalbam ar rašom lietuviškais reikalais, 
arba norim, kad kiti lietuviai apie mus kalbėtų bei 
rašytų, tokiais atvejais siūlyčiau mažinti įsigalėjusią 
anarchiją ir pamėginti pratintis prie nuoseklesnių, 
lietuviui garbingesnių įpročių. Gal tokių, pavyz
džiui:'

1. Krikščioniškus vardus vartoti ir rašyti, kaip 
įprasta lietuvių kalboje.

2. Branginti, daugiau vaikų krikštyti tautiniais 
vardais, priešintis jų iškreipinėjimais (iš Audronės 
daryti Audrey, iš Danutės Daną ir pan.).

3. Merginos ir moterys lietuviškame gyvenime, 
saugok Dieve, nevartokim vyriškų pavardės formų, 
ypač griežtai to vengkim lietuviškoj spaudoj ir 
organizacijose (bent ligi tol, kol mūsų kalbos raida 
tiek toli nenuriedėjo).

4. Vyrai tvarkingai ir toliau vartoja savo 
lietuviškus vardus ir pavardes lietuviško gyvenimo 
akiračiuose ir, kol ne per vėlu, gydosi nuo tautinio 
mažavertiškumo bronchito santykiuose su gyvena
mojo krašto aplinka.

Aišku, visos tos problemos sudėtingos, vargi
nančios, kartais keblios. Bet pavyzdžiai rodo, kad 
ten, kur nestinga tikro noro, susipratimo ir 
tautinės garbės jausmo, jos ten ne per sunkiai 
išsprendžiamos net ir be tautinės drausmės 
buldogų talkos . . .

B.R.

LAIŠKAI
Juozo Žygo informacinis straipsnis „Lenkiški 

Lietuvos globėjai“, (Akiračiai 1984 m., nr. 4/158) 
vertas dėmesio. Tenka pastebėti, kad panašiai 
informacijai kiti laikraščiai yra nepaprastai šykš
tūs. Akiračius pelnytai reprezentuoja jų antgalvinis 
įrašas: „Atviro žodžio mėnraštis“.

Deja, per aklą sutapimą ar tyčios valią 
įkandin atspausta nei iš šio, nei iš to save ateistu 
besitituluojančio Gedimino Viesulo rašinys, neva 
kritikuojąs Bronio Kviklio Lietuvos Bažnyčios 
knygos pavadinimą. Reikia manyti, kad ir Viesului 
yra gerai žinoma, jog Katalikų Bažnyčia buvo 
viršijantis veiksnys Lietuvoje. Todėl pagal Viesulą 
iš katalikiškos Bibliotekos Leidyklos reikalauti 
šalia Lietuvos Bažnyčių albumo išleisti dar ir kitų, 
ne bažnyčiomis vadinamų maldyklų albumą būtų 
gal tas pat, kaip iš komunistų partijos reikalauti 
lygiagrečiai partijos istorijai išleisti dar ir katalikų 
bažnyčios istoriją . . . Viesulas turbūt žino, kad 
lazda, kuria pasiremiama, turi du galu. Kreivąjį 
galą paprastai stengiamasi laikyti savoje rankoje 
tvirtai apgniaužus . . .

Atrodo, kad Viesulas, besišvaistydamas būk 
tai iš tėvų paveldėtu ateisto titulu, bando inspiruo
ti religingųjų jausmus, kad anų laikų lenkų 
„vviaros“ licencijuotoji baudžiava buvo lengvesnė, 
kai baudžiauninkas galėjo iki soties melstis, o 
visokie heretikai (atseit, pagal Viesulą, ateistų 
protėviai) buvo naikinami.

Būtų įdomu, jei Viesulas aiškiai (taip, kaip jis 
savoje, iš „nepraktikuojančių katalikų“ paveldėtoje 
būtybėje jaučia) aptartų ateisto sąvoką. Žodynai ir 
enciklopedijos ateistą aptaria kaip žmogų, nei
giantį dievus. įdomu, kokiu Viesulas save laiko? 
Ar jis neigia ir dėsnius, kurių įtakojamas žmogus 
pradėjo garbinti Poną Dievą? . .

Čikaga, III. A. Dagys

akiračiai nr. 6 (160)
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LIETUVOS GYVENIMAS

AR REIKIA LIETUVAI ATOMINĖS 
JĖGAINĖS?

Praėjusių metų gale prie Drūkšių ežero, 
šiaurės rytų Lietuvoje pradėjo veikti Ignalinos 
atominės jėgainės pirmoji eilė. Ją sudaro vienas 
1500 megavatų galingumo atominis reaktorius ir 
dvi turbinos su generatoriais, po 750 megavatų 
kiekviena. Šiuo metu statoma visiškai tokių pačių 
parametrų antroji jėgainės eilė, o iš viso numato
ma joje pastatyti keturis tokius energetinius 
vienetus, bendro 6000 MW galingumo. Taigi, jei 
jau būtų užbaigtos visos keturios eilės, Ignalinos 
atominė jėgainė būtų pati galingiausia visame 
pasaulyje. Gigantomanijos liga sergantiems tai be 
abejo yra labai įspūdingi skaičiai. Tačiau pavojus, 
kad Lietuva gali tapti didžiausios atominės 
jėgainės šeimininke, iš tikrųjų nėra. Šiuo metu yra 
jau statoma ir galingesnių jėgainių, o Ignalinos 
atominė bus baigta tik pačiame šio šimtmečio gale, 
ar net sekančio pradžioje.

Ryšium su šia statyba išeivijos spaudoje 
netrūksta balsų, reiškiančių įvairiapusį susirūpini
mą. Daug kas rūpinasi branduolinės avarijos 
grėsme, kiti baiminasi dėl neigiamų ekologinių 
pasekmių. Pasitaiko nuomonių, kad Lietuvai 
daugiau elektros energijos iš viso nebereikia. Kiti 
siūlo vieton atominės jėgainės statyti hidroelek
trines. Dar kiti baiminasi, kad besivystant elektrifi
kacijai, Lietuva vis labiau integruojama į Rusijos 
ekonomiką, arba priekaištauja, kodėl Lietuvos 
elektros tinklai įjungti į sovietų Šiaurės vakarų 
energetinę sistemą. Keliami ir demografiniai 
klausimai ryšium su tokiomis stambiomis statybo
mis.

Dažnai šie klausimai svarstomi su tam tikru 
išankstiniu ideologiniu nusiteikimu ir panaudojami 
politinei propagandai. Todėl skaitytojui, ir šiaip 
techniškuose klausimuose sunkiai susigaudančiam, 
dažnai kyla klausimas, kaip gi iš tikrųjų yra.

AR TRŪKSTA LIETUVAI ELEKTROS?

Iš tikrųjų, reikėtų klausti, ar užtenka krašte 
pagaminamos elektros energijos. O jei neužtenka, 
tai ar galima daugiau pagaminti nedidinant 
jėgainių galingumo, ar reikia statyti naujas jė
gaines?

Daug kas propagandiniais sumetimais teigia, 
kad atominė Lietuvai nereikalinga. Mane šiek tiek 
nustebino Valdas Adamkus, žymus ir sąžiningas 
JAV ekologas, pasikalbėjime su Akiračių bendra
darbiu pareiškęs, kad Lietuvai dabar pagaminamos 
energijos užtenka ir naujų elektrinių nereikia (žiūr. 
Akiračių 1983 m. nr. 3/147). Tiesa dar visai 
neseniai Lietuvos elektrinės pagamindavo maždaug 
tiek energijos, kiek jos krašte buvo sunaudojama. 
Tačiau paskutiniaisiais metais elektros energijos 
suvartojimas jau buvo pralenkęs jos gamybą. 
Dabar, paleidus pirmąją eilę Ignalinos atominės 
jėgainės (IAJ), energijos balansas vėl yra teigia
mas. Tačiau energijos suvartojimas krašte dar vis 
didėja gan sparčiais tempais, todėl atrodo, kad po 
kokių 10-ties metų bus reikalinga ir antroji IAJ 
eilė.

Žvilgterėkime truputį į praeitį. 1975 m. buvo 
pagaminta elektros energijos:

Prancūzijoje — 184,000 mil. kwh.
JAV — 2,100,000 mil. kwh.

Lenkijoje, pvz., gyvena maždaug 11 kartų 
daugiau gyventojų negu Lietuvoje. Elektros energi
jos irgi 1975 m. buvo pagaminama maždaug II 
kartų daugiau. Taigi, Lietuvos elektrifikavimo 
laipsnis maždaug prilygo Lenkijai. Prancūzijoje ei. 
energijos vienam gyventojui jau tenka žymiai 
daugiau, o JAV—beveik tris kart daugiau.

Krašto ekonominį gerbūvį ir elektros energiją 
saisto labai aiški ir paprasta emipirinė taisyklė: 
aukštam ekonominiam gerbūviui reikia daug ir 
pigios elektros energijos. Tiesa, energija neužtikri
na gerbūvio, bet be jos gerbūvis praktiškai 
neįmanomas. Todėl ir mes, siūlydami Lietuvai likti 
prie dabartinio elektrifikacijos laipsnio, nuspren
džiame ir jos materialinio gerbūvio ribas. Kažin, ar 
tai būtų pats geriausias sprendimas? Greičiau, 
sakyčiau, Valdas Adamkus tik pusiau teisus: 
Lietuvai reikia atominės jėgainės, bet ji galėtų būti 
dvigubai mažesnė už Ignalinoje statomą gigantą.

O KODĖL NE HIDROELEKTRINĘ?

Priekaištų sovietams, kodėl jie stato šilumines 
ir atomines jėgaines, teršiančias ir niokojančias 
Lietuvos gamtą, išeivijoje niekad netrūko. Deja, 
iliuzijas apie Lietuvos hidroelektrifikaciją—mano 
ir daugelio mano kartos lietuvių jaunystės 
svajones—negailestingai griauna skaičių logika.

Kaune ant Nemuno 1959 m. pastatyta 100 
MW galingumo jėgainė. Palyginimui, šiluminės 
Elektrėnų jėgainės galingumas—1800 MW. Apla
mai, Kauno hidroelektrinė kartu su visomis 
kitomis mažesnėmis hidroelektrinėmis 1975 m. 
pagamino mažiau negu 5% krašte sunaudotos 
elektros energijos. Dabar, paleidus 1AJ pirmąją 
eilę, hidroelektrinių lyginamasis svoris Lietuvos 
energetiniame balanse dar sumažės.

Kur dar būtų galima statyti hidroelektrines? 
Pasirinkimas iš tikrųjų nedidelis. Galima užtvenkti 
Nemuną ties Jurbarku, ties Birštonu ir prie 
Druskininkų.

Ties Jurbarku lyguma, sąlygos užtvankai labai 
nepalankios. Užtvanka brangiai kainuotų ir užlietų 
didelius derlingos žemės plotus. Panaši bėda ir 
Birštone—po vandeniu atsidurtų 2/3 garsiojo 

Punios šilo. Panaši padėtis ir ties Druskininkais. 
Žodžiu, perspektyvos naujoms hidroelektrinėms iki 
šiol buvo ne kokios. Tačiau pernai Mokslo ir 
gyvenimo (1983 m. nr. 9) žurnale dr. J. Burneikis 
išspausdino techniškai gan įdomų pasiūlymą vieton 
vienos stambios Birštono hidroelektrinės statyti dvi 
mažesnes Birštone ir vieną ties Alytumi. Prisi
pažinsiu, kad jo str. antraštė (,,Ar statysime 
Birštone HE?“) mane pradžioje gerokai nustebino. 
Nejaugi skaičiai, iki šiol taip negailestingai kalbėję 
prieš naują HE statybą, staiga apsivertė aukštyn 
kojom? Burneikis tačiau neturi iliuzijų apie bendrą 
hidroelektrinių potencialą. Jis pripažįsta, kad 
Birštono HE padengtų tik apie 6% Lietuvos ei. 
energijos poreikių. Jos svarba tačiau glūdi visai 
kitur. Tačiau, kad būtų aiškiau, pasvarstykime 
prieš tai kitą klausimą.

KODĖL STATOMA KAIŠIADORIŲ 
HIDROAKUMULIACINĖ?

Iš tikrųjų, nauja stambi hidroakumuliacinė 
jėgainė statoma ne Kaišiadoryse, o tik Kaišiadorių 
rajone — prie Kruonio, and Nemuno kranto. Tai 
gan stambus energetinis statinys, maždaug 3 kartus 
galingesnis už Kauno HE. Ir gan įdomus. Tačiau 
pradžioje turbūt reikėtų paaiškinti, kas gi čia 
dabar darosi. Juk ką tik rašėme, kad IAJ ne tik 
pilnai patenkins Lietuvos energetinius poreikius, 
bet liks dar ir kaimynams. Tad kam reikalinga toji 
Kaišiadorių hidroakumuliacinė. Nejaugi sovietai 
nebeturi kur dėti pinigų?

Hidroakumuliacinės elektrinės iš tikrųjų elek
tros energijos negamina. Jos atlieka energijos 
„taupomųjų kasų“ funkciją: kai kitos elektrinės 
pagamina energijos daugiau negu reikia, hidroaku
muliacinės ją „pasiskolina“, kad vėliau prireikus 
galėtų ją „grąžinti“ į tinklą kitiems vartotojams. 
Panašiai dirbs ir Kaišiadorių hidroakumuliacinė. 
Naktį, kai energijos pareikalavimas mažesnis, ji 
atliekamą energiją panaudos pumpuodama Nemu
no marių vandenį į gelžbetonio baseiną, esantį apie 
100 m. aukščiau, kalvos viršūnėje. Vidudienį, kai 
elektros energijos labiausia reikia, vanduo iš 
baseino grįš atgal į Kauno marias, sukdamas 
hidroakumuliacinės turbinas ir grąžindamas į 
tinklą didžiąją dalį anksčiau pasiskolintos energi
jos. Jeigu nebūtų statoma Kaišiadorių hidroaku
muliacinė, tada reikėtų didinti šiluminių ir atomi
nių jėgainių pajėgumus, kad nepritrūktų energijos 
didžiausio jos pareikalavimo metu. Tokiu atveju 
šiluminės ir atominės jėgainės dirbtų nepilnu

(tęsinys sekančiame psl.)

Lietuvoje — 9,000 mil. kwh.
Vengrijoje — 20,000 mil. kwh.
Lenkijoje — 97,000 mil. kwh.
Italijoje — 146,000 mil. kwh.

1984 m. birželio mėn. 13
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LIETUVOS GYVENIMAS

. . ATOMINĖS 
JĖGAINĖS?

(atkelta iš 13-to psl.)

apkrovimu, o tai surišta su dideliais energijos 
nuostoliais. Hidroelektrinės šiuo atžvilgiu yra daug 
parankesnės. Dėl to ir Kaišiadorių hidroakumulia- 
cinės statyba technišku požiūriu yra labai išmintin
gas sprendimas. Jau ir dabar Kauno HE ir visos 
trys Latvijos hidroelektrinės (Rygos HE, Kegumo 
HE ir Pliavinių HE) vartojamos tik vidudieniais 
zenitiniams energijos poreikiams patenkinti; likusią 
paros dalį jos neveikia, taupydamos vandenį. 
Ateityje, plečiant IAJ, zenitiniams poreikiams 
patenkinti nebeužteks ir Kaišiadorių hidroakumuli- 
acinės. Todėl spėčiau, kad kada nors ateityje gali 
būti pradėta ir trijų Birštono-Aiytaus HE statyba, 
kaip kad siūlo J. Burneikis.

Daugiau vietų, tinkamų stambesnėms HE 
Lietuvoje nėra. 1940 m. dar buvo svarstomas 
Turniškių HE projektas, ant Neries netoli Vilniaus. 
Dabar Neries aukštupys yra užtvenktas ir dalis jos 
vandens nukreipta Minsko miestui aprūpinti. 
Todėl Neris ties Vilnium ir žemiau yra susiaurėjusi 
ir HE ten statyti nebeapsimoka.

Ne vienas išeivis, po daugelio metų apsilankęs 
Lietuvoje, pastebi, kad ir Nemunas, ir Neris, ir 
daugelis kitų upių dabar atrodo mažesnės, negu 
buvo išlikę jaunystės prisiminimuose. Tai nėra vien 
iliuzija. Daug mažesnių upių ir upelių dabar 
užtvenkiami, įrengiamos vandens saugyklos pra
monei ar žemės ūkiui (dirvų drėkinimui). Todėl 
upėmis nuteka kaskart mažesnė kritulių dalis, o tai 
dar mažina ir taip jau nedidelius Lietuvos 
hidroenergijos resursus.

TARŠOS IR AVARIJOS BAIMĖ

Daug kas Vakarų pasaulyje baiminasi, ypač 
po avarijos Trijų mylių atominėje jėgainėje, dėl 
atominių jėgainių pavojingumo ir radiacijos taršos. 
Lietuvos spaudoje iki pat šių metų pradžios tuo 
klausimu neteko pastebėti nei specialistų straips
nių, nei susirūpinusių skaitytojų laiškų. Šiais 
metais Mokslas ir gyvenimas (1984 m. nr. 1) 
išspausdino Maryland univ. (JAV) profesoriaus 
Kazio Almeno ir vilniečio Erdvilo Adomaičio 
straipsnį ,,Rizika, baimė ir branduolinės jėgainės“. 
Jame autoriai teigia, kad iš visų jėgainių rūšių 
atominės jėgainės yra pačios saugiausios, švariau
sios ir patikimiausios. Nesunku pastebėti, kad 
Almenas yra pagrindinis straipsnio autorius, nes jo 
išvados grindžiamos daugiausia duomenimis iš 
JAV ir kitų amerikiečių mokslininkų išvadomis. 
Įdomu, kad straipsnio paskelbimas sutapo su IAJ 
pirmosios eilės paleidimu. Tai lyg ir rodytų, kad 
IAJ Lietuvos gyventojams kelia nemažai rūpesčio. 
Dar įdomiau, kad rūpesčiams išsklaidyti buvo 
pasirinktas autorius iš lietuvių išeivijos. Iš viso 
užsieniečių rašytų straipsnių Mokslo ir gyvenimo 
žurnale būna labai nedaug, o išeivijos lietuvio 
(dargi „nepažangaus“, Akiračių ir kitų „burž. 
nacionalistų“ leidinių bendradarbio)—tai tikra 
retenybė. Nuo sovietų valdžios nepriklausomo 
užsienio lietuvio liudijimas tokiu jautriu klausimu 
Lietuvos skaitytojui turbūt bus labiau įtikinantis.

Dėl avarijos galimybių perdaug nesirūpina ir 
fizikas Eitanas Finkelšteinas (žiūr. pasikalbėjimą 
su juo šiame Akiračių numeryje). O kokios bus 
ekologinės IAJ veikimo pasekmės, neturint tikslių 
duomenų iš anksto labai sunku nuspręsti.

Z.V. Rekašius

KO VERKIA DIEVO MOTINA
Vieną gražią birželio popietę, pagautas smal

sumo, nuvažiavau pažiūrėti Šv. Jono nuo Dievo 
bažnyčios (Čikagoje, Racine ir W. 52 g-vė), kur 
girdėjau prieš pora savaičių įvykus stebuklą— 
pravirkusį Dievo motinos statula . . .

Nedidukė Dievo motinos statulėlė stovėjo 
apsupta gausybės gėlių. Priešais klūpčiojo būrelis 
tikinčiųjų: daugumas meksikiečiai, keletas juodu
kų, šiek tiek baltųjų; kelios moterys kalbėjo 
lenkiškai litaniją. (Lietuviai, atrodo, šį įvykį 
ignoravo—gal todėl, kad ne jų parapijoje . . . 
Balys Brazdžionis per savo radiją net pamokė, jog 
tai joks stebuklas).

Jinai stovėjo tokia balta ir skaisti, nepaprastai 
gražaus veido. Kai žiūrėjau į Ją, Ji neverkė, bet jos 
akys žėrėjo—tarytum pilnos ašarų; ir Jos žvilgsnis 
buvo be galo liūdnas . . .

Apleidęs bažnyčią, nuėjau pavaikščioti po 
gražų Sherman parką, esantį priešais bažnyčią. 
Vaizdingi ežerėliai, tilteliai, kyšą iš už krūmokšnių, 
žaliuojančios pievutės—visa tai man priminė gerai 
žinomąjį Marquette parką. Apimtas kažkokio 
savotiško mistiško palaimos jausmo, iki vėlyvo 
vakaro vaikštinėjau po parką, dariau nuotraukas, 
gulinėjau po pievutes, sėdinėjau ant tiltukų ... O 
apylinkė buvo jau vien tik juoda; kadaise viena 
didžiausių lenkiškų parapijų, dabar apgyventa 
juodosios rasės (už kelių kvartalų į šiaurę ir 
vakarus—meksikiečiai). Būrys juodukų žaidė 
beisbolą, pora juodųjų su vaikais meškeriojo.

Kai prie manęs artindavosi juodaodžiai, man, 
prisiskaičiusiam lietuvių spaudoje apie įvairius 
užpuolimus, kildavo mintis: „Štai jie tuojau mane 
užpuls! Atims foto aparatą, piniginę, primuš! . .“ 
Bet—nieko panašaus neatsitiko. Niekas į mane net

LAIŠKAI

VEIDU J LIETUVĄ
Toks šūkis buvo paskelbtas, ruošiantis pernai 

Lietuvių dienoms. Vieniems jis patiko, kiti bandė 
įrodyti jo netinkamumą arba siūlė geresnius. 
Lietuvių dienos jau praeityje, o kai kam galbūt ir 
visai užmirštyje, tad apie šūkių tinkamumą gal 
nebereikėtų nė kalbėti. Iš viso, įvairūs šūkiai, skirti 
tik vienam įvykiui pažymėti ar išryškinti, neturi 
išliekančios reikšmės. Nežiūrint jų gerumo ar 
tinkamumo, jie, atlikę savo paskirtį, nueina į 
užmirštį. O veidu į Lietuvą vis tik neturėtų būti 
užmirštas! Lietuva turėtų būti mūsų šiaurės 
pašvaistė, mūsų darbo ir veiklos pagrindas, ir 
akstinas. Savo mintis ir savo talentus mes 
turėtume nukreipti ta linkme!

Deja, visi gerai žinome, kad gyvenime taip 
nėra. Visi esame paskendę dienos rūpesčiuose, 
besistengdami pasivyti ar net pralenkti savo 
kaimyną, o visuomeninėje veikloje svarbiausiai 
žiūrime, kad kas ant kojos neužmintų! Apie 
Lietuvą daugiau ar mažiau pakalbame tik įvairių 
minėjimų proga, žinoma—jeigu ten dalyvaujame! 
Daugelis neberanda jokio reikalo ir ten dalyvauti. 
Taip ir tolstame nuo tos savo šiaurės pašvaistės. 
Bet sau nenorime dar to prisipažinti, bent savo 
sielos gelmėse bandome tikėti poeto žodžiais: 
„mylėsi Lietuvą iš tolo . . . “ Kad tos vizijos 

nekreipė dėmesio. Ir aš pajutau pagarbą šiems 
žmonių iš tolimosios Afrikos palikuonims. Pasiju
tau netgi smagiau ir saugiau negu Marquette 
parke . . .

Pagalvojau — o jeigu taip juodukas išeitų 
pasivaikščioti po Marquette parko pievas?! Tik
riausia baltieji žaliūkai jį nedelsiant apkultų, bent 
jau apkoliotų ir išvytų . . . Juk atsimenu gerai, 
kaip prieš porą metų 71-je gatvėje (beveik priešais 
vieno lietuvių laikraščio redakcijos patalpas) 
išdidžiai plevėsavo Hitlerio vėliava (negirdėjau, 
kad kas iš lietuvių būtų dėl to protestavęs); ne 
kartą teko matyti slampinėjant palei Marquette 
parko ežerėlius ignorantiškai besimaivančius snar
glius, apsikabinėjusius nacių emblemomis, o ant 
stulpų — užrašus „Niggers beware!“. O ir šiandien 
rasistinė Marquette parko Namų savininkų draugi
ja {Naujienos, nr. 88) šaukia lietuvius į kovą „prieš 
juodųjų antplūdį“. Tikrai man daug simpatiškesni 
juodaodžiai (šiaurinėje Čikagos dalyje gražiai 
sugyveną kartu su baltaisiais) už Marquette parko 
rasistus!

Ir aš supratau, kodėl verkė Dievo motina toje 
bažnyčioje jaukaus Sherman parko pakraštyje . . . 
Jinai pravirko dėl to, kad tiek daug mūsuose yra 
tautinės ir rasinės neapykantos; kad lietuvis 
nekenčia lenko, o baltasis—juodojo ... Ji, 
atvykusi iš saulėtosios Italijos, tokia balta ir 
skaisti, apsigyveno juodųjų kaimynystėje. Ir Jinai 
pravirko—idant nuplautų savo ašaromis (kartais 
nevisai baltas) sąžines; kad atkreiptų mūsų visų— 
lietuvių, lenkų, meksikiečių, baltaodžių ir negrų 
dėmesį į mus pačius, į blogį, tvyrantį mumyse; kad 
mus visus apšvarintų ir sujungtų . . .

Leonardas Gogelis

niekas iš mūsų nepaviliotų ir neatimtų, tai 
stengiamės mes ją apsaugoti ir giliai paslėpti, 
atsitverti nuo pasaulio ir tą viziją tik sau 
pasilaikyti. Viskas, kas yra už tos vizijos ribų, yra 
tolima ir net svetima.

Esą tikroji Lietuva yra su mumis ir tik 
mumyse, o visa kita—nerealu ir apgaulė! Nuo 
pastarosios apgaulės reikia apsisaugoti ir atsitverti. 
Tad ir tveriame įvairias matomas ir nematomas 
tvoras, jeigu kas bando per tokią tvorą pralysti, tai 
jeigu nėra visai aiškus priešas—tai bent išdavikas. 
Taip ir pradedame savo tarpe išdavikų, priešų ir 
raganų medžioklę!

Tokios medžioklės ir kovos įkarštyje atitrūk- 
stame nuo realybės, vaikomės tik oazės miražą. 
Tikroji oazė yra toli prie gintaro jūros, galbūt ten 
pučia žvarbūs vėjai, bet ten ji yra ir tik ten tegalės 
ji išlikti.

Mes tesame tik karavanas dykumoje, kurioje 
dingsta varpelių skambėjimas ir smėlis užneša, 
padengia paliktas pėdas. Tik oazėje yra gyvybė ir 
jos tęstinumas, nes ten yra šaltinis!

Juozas Žygas

ATITAISYMAS

Gedimino Viesulo straipsnyje ,,Lietuvos baž
nyčios“ ir kataliko centrinis požiūris (ž. Akiračių 
š.m. balandžio mėn., nr. 4/158) buvo padaryta 
korektūros klaida, keičianti sakinio prasmę. 16-to 
psl. trečios skilties trečioje eilutėje vietoj „Lietuvos 
katalikai“ turėjo būti „Lietuvos kitatikiai“.

14 akiračiai nr. 6 (160)
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POLEMIKA

MIUNCHENE . . .
(atkelta iš 16-to dsI.)
Čeginskui, kaip šefui, buvo atitvertas stiklinėm 
sienom kampas. Tame kampe ir vyko pokalbis. 
Kambarys ne toks didelis, užgrūstas baldais, jau 
tinkančiais laužui, o rašomos mašinėlės į muziejų. 
Anksčiau maniau, kad Čeginskas yra verkšlenan
čio tipo žmogus, bet dirbti tokiose sąlygose ir 
tokioje aplinkoje—ne juokai.

Aišku, Čeginskas nesupažindino su kitais 
bendradarbiais, taigi ir nežinau, kiek jų ten dirba, 
ir kas dirba, ir kokiose darbo sąlygose. Tikriausia 
ir nesužinosime, nes jų logiškam argumentui, kad 
lietuvių redakcija yra darbu taip apkrauta, kad 
neturi laiko susitikti su rašančiais, nėra dar 
logiškesnio atsakymo. Apie lietuvių redakciją ir jų 
darbą reikės ir ateityje pasiskaityti Vilniaus 
Tiesoje. Jie, atrodo, turi geresnius šaltinius.

Apsilankymui baigiantis pamaniau, kad esu 
paranoikas. Kai kalbėjau su Čeginsku jo užtvaroje, 
prie atdarų durų kokias penkias minutes stovėjo 
man nepažįstamas žmogus ir skaitė Draugą. Išėjus 
iš lietuvių redakcijos, prie mano oficialaus palydo
vo prisidėjo dar ir kitas žmogus, kuris mane

palydėjo laukan iki Angliškojo sodo. Kai pasukau 
už kampo į sodą, jis toliau manęs nebelydėjo.

Romas Šileris

Laisvosios Europos radijo Miunchene pagrin
dinis valdymo pultas. Per jį programa perduodama 
į Ispanijoje ir Portugalijoje esančius siųstuvus.

Smagu gyventi turtingiems. Net 
ir tada, kai svieto lygintojai pabando 
sumažinti prarają tarp turtuolių ir 
vargšų. Žmogus gali bent pasigirti.

— Man pavogė auksinę grandinę. 
Tik praeitą mėnesį parsivežiau iš 
Madagaskaro, ir jau nebėra . . .

— Trys deimantai buvo apyran
kėje. Kiekvienas po dvyliką kara
tų .. .

— Audinės kailiukų kailiniai. 
Tokie švelnūs! Tik vieną kartą buvau 
užsidėjusi . . .

Kai senam bičiuliui padejavau, 
kad ir Akiračius apvogė, tas tik 
nusikvatojo.

— Voks kas iš ubago lazdą! 
Prenumeratą juk banke laikot, nes

Drauginės sargyboje

DĖMESIO! VAGYS!

APVOGĖ „AKIRAČIUS“
sąskaitas reikia čekiais apmokėti. 
Tarifai, revizoriai, mokesčiai—visur 
valdžia šiais laikais nosį kiša.

— Tai kad iš mūsų ne medžia
gines, o dvasines vertybes vagia.

— Ką? Sąžinę praradot? Ar 
nekaltybę ... O, žinau! Turbūt 
reorgai nukniaukė bylą susirašinėjimų 
su KGB. Juk bendradarbiaujat . . .

— Straipsnius, bičiuli, straipsnius 
iš Akiračių persispausdina. Kaip savo 
nuosavybę.

— Kas! Naujienos!
— Anksčiau ir Naujienos taip 

darydavo. Bet kartą parodžiau dantis, 
pradėjau urgzti. Išsigando. Dabar iš 
Akiračių nebe . . .

— Tai pagąsdink ir naujus vagis.
— Kad nebijo. Sėdi sau anapus 

Atlanto. Žino, kad nepasieksiu minkš
tos vietos.

— Tai, reiškia, Lietuvos spauda 
Akiračių straipsnius persispausdina. 
Bet jūs irgi tą patį darot!

— Taigi kad ne! Mes nurodome 
iš kur persispausdinta. O Lietuvos 
laikraščiai Akiračių straipsnių ne
spausdina. Taip gerai dar nėra. Nemu
no kraštas Vokietijoje mūsų straips

nius spausdina kaip savo. Melžia, lyg 
kokią kolchozinę karvę. O šerti kiti 
tegul šeria!

— Bet juk pasimirė tas Nemuno 
kraštas. Patys Akiračiuose palaidojot. 
Su visais riterkroicais ir Naujosios 
Europos uniformom. Aš iš gailesčio 
net su „Heil Hitler“ persižegnojau. 
Amžiną . . .

— Redaktorius mirė, ne Nemuno 
kraštas. Aukščiausioji taryba dabar 
naują paskyrė . . .

— Gal tas ir lietuviškai moka? 
Kokia pavardė?

— Masalskis. Hans Masalskis. 
Lietuviškai truputį supranta . . .

— Iš kur žinai, kad tik truputį?
— Laišką parašė.
— Lietuviškai?
— Beveik. Tris dienas bandžiau 

iššifruoti. Su žodynais ir kompiute
riais. Lyg ir šį tą supratau.

Tas mano bičiulis tikras velnio 
advokatas. Jeigu Antanaičio, Ne- 
micko, Trumpos ar kitų Akiračių 
bendradarbių straipsnis pasirodo ir N. 
krašte, ir dar be prierašo kad persi
spausdinta iš Akiračių, tai gal čia 
pačių bendradarbių kaitė. Gal jie tą 

patį straipsnį ir šen, ir ten. Tokiems 
žurnalistams juk specialus vardas 
nukaltas—kalkiniai žurnalistai. Anks
čiau, kol dar Xerox nebuvo, tokie 
per kalkę rašydavo.

Su savo bičiuliu daugiau nebesi- 
ginčyjau, o užklausiau visų Akiračių 
bendradarbių, kuriuos tik užtikau N. 
krašte, ar jie ir tenai bendradarbiauja.

Išsigynė visi iki vieno. Kai kurie 
net nežinojo, kad tokia „gazieta“ 
egzistuoja. Gal tu, sako, susimaišei. Iš 
Vilniaus ateina Gimtasis—ne 
Nemuno—kraštas. O vienas tai tiesiog 
supyko.

— Kas aš tau? Žurnalistinė kekšė 
kokia, ar ką, kad į tokią, atsiprašant, 
smirdalynę nosį kiščiau. Net ir paleis
tuvės, kol dar šio to vertos, pasirenka 
„namus“ kuriuose uždarbiaus. O 
mane, va, kažkoks Hansas Maslenskis 
Nemuno krašte viešai barškina, ir dar 
už dyką! Nė ačiū, rupūžė, nepasako.

* * ♦

Atsiprašau, kad šį kartą apie- 
Akiračių bėdas tiek daug dejavau. 
Norėjau tik įspėti kitus, kurių ponas 
Hansas dar nespėjo apvogti. Pasisau
gokite!

Linkiu visiems taikos ir ramybės!

Jūsų
Dogas Buldogas
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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 AKI RAČIUS/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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REPORTAŽAS IŠ „LAISVĖS RADIJO“

MIUNCHENE, BAVARIJOS SOSTINĖJE
Bavarijos sostinėje Miunchene nuo 1950 m. 

veikia Laisvosios Europos radijas (Radio Free 
Europe, sutrumpintai—RFE). O nuo 1951 m. 
pradėjo veikti JAV-ių Centrinės žvalgybos agentū
ros (ČIA) įsteigtas Laisvės radijas (Radio Liberty, 
sutrumpintai—RL).

Pagal gautų prospektų informaciją, ryšiai su 
ČIA pasibaigė 1971 m., o lėšos buvo toliau 
gaunamos iš Valstybės departamento. JAV-ių 
kongreso iniciatyva 1973 m. buvo įsteigta „Tarp
tautinė radijo laidų taryba“ (Board of Internatio
nal Broadcasting, sutrumpintai—BIB), tvarkanti, 
skirstanti ir kontroliuojanti iš JAV-ių biudžeto 
toms radijo stotims skiriamas lėšas (1983 m.— 
$90,3000,000.00). Tiesa, 1976 m. abi stotys buvo 
sujungtos į RFE/RL bendrovę.

Abi radijo institucijos supranta savo darbą 
kaip dialogą su Rytų Europos ir Sov. Sąjungos 
valdžioje esančiomis tautomis. Stotys informuoja 
apie pasaulio ir kraštų, į kuriuos bangos nukreip
tos, įvykius. Tai darydama, RFE/RL norėtų 
jaustis lyg vietinis radijas to krašto, kurio kalba 
transliacija vyksta. Siekiama informuoti klausyto
jus apie įvykius, kurie Rytų Europoje ar Sov. 
Sąjungoje dėl cenzūros nepatenka į spaudą, radiją 
ar televiziją. Žinoma, tuo pat metu RFE/RL 
radijo laidos saugojasi, kad neprasilenktų su 
bendrąja JAV-ių užsienio politikos linija.

RFE/RL kasien paruošia 146 valandas pro
gramų 21-a Rytų Europos kraštų kalba. Kadangi 
laidos kartojamos, tai kasdien susidaro 953 vai. 
transliacijų, siunčiamų per 46 stotis Vokietijoje, 
Ispanijoje ir Portugalijoje. Bendras stočių galingu
mas yra 7 milijonai vatų, o laidos eina 65-75 
trumpų bangų frekvencijomis. Stotyse dirba 1674 
žmonės, daugumas Miunchene.

RL lietuvių kalba prabilo 1975 m. sausio mėn. 
Latviai ir estai—pusmetį vėliau. Vėlavimosi 
priežastys esą buvusios politinės. Nusitęsimas 
įvyko dėl politinių priežasčių. Pabaltiečių veiksniai 
priešinosi, nes norėjo, kad laidos eitų per RFE, o 
ne per RL, kuri buvo skirta tik laidoms į Sov. 
Sąjungą, kai tuo tarpu JAV-ių vyriausybė nepri
pažįstanti Baltijos valstybių aneksacijos. Kadangi 
tuo metu abiejų stočių sujungimas jau buvo 
numatomas, tai vistiek pradėta siųsti per RL laidas 
lietuvių, estų ir latvių kalba.

Iki praėjusių metų spalio mėn. pabaltiečių 
redakcijos buvo dar Sov. Sąjungos tautybių 
programų direktoriaus priežiūroje. Dėl specialaus, 
anksčiau minėto Baltijos valstybių teisinio statuso 
ir dėl baltų veiksnių intervencijų, praėjusiu metų 
lapkrityje buvo paskirtas Pabaltijo laidų direkto
rius. Praktiškai tačiau niekas nepasikeitė. Tas pats 
Sovietų tautybių redakcijų direktorius gavo dar 
naują titulą (alga nepadvigubėjo, kaip jis pats 
tvirtino). Ateinančiais metais norima paskirti 
pabaltietį direktorių Pabaltijo sekcijai.

Dėl to, kad paskutiniu laiku Vilniaus Tiesa vis 
tą patį kartoja ir kartoja apie RL ir joje dirbančius 
lietuvius, norėjau nuvykti į Miuncheną, dieną 
pasėdėti lietuvių redakcijoje ir parašyti straipsnį 
apie savo patirtį. Savo norą telefonu išdėsčiau K. 
Čeginskui, lietuvių redakcijos šefui. Maniau, kad 
sumaišiau numerius, vieton į Radio Liberty, 
paskambinau į Radio Erivan. Iš principo taip, 
bet . . . Reikėjo kreiptis į RFE/RL viešųjų ryšių 
skyrių (Public Relations, sutrumpinatai—PR). Jie 
sutiko man viską aprodyti, tik nematė galimybės 
man pabūti lietuvių redakcijoj, nes ten esą dirba 
per mažai žmonių, ir jie darbais apkrauti. Po to 
užtruko beveik 3 mėn., iki galėjau nuvykti ir rašyti 

nors ir ne idealiom, bet mano rašinį nekompromi- 
tuojančiom sąlygom. Kaip paaiškėjo, viso šio 
nedraugiško cirko reikšmė—kai kurie lietuvių 
redakcijos žmonės norėjo mane nubausti, kadangi 
savo laiku rašinėjau į Čikagos Vilnį.

♦ * *
Jau iš tolo RFE/RL pastatu nusivyliau. 

Barakinio tipo namas, kurio kambariuose ir net 
rūsyje labai susigrūdę dirba daug žmonių. Šis 
pirmas įspūdis pasitvirtino būnant viduje. (Iš 
pasakojimų žinau, kad tokiose sąlygose „dypukai“ 
po karo gyveno ir kai kas dirbo Vak. Vokietijoj.) 
Procedūra įeinant—bombastiška. Lengviau įeiti į 
kongresą ar Baltuosius rūmus Vašingtone, negu į 
Radio Liberty. Bet ką padarysi, reikia dirbančiųjų 
„ego“ bent kuo pakelti.

PR atstovas William G. Mahoney aprūpi
no mane fotografijom ir visokia medžiaga apie 
RFE/RL. Su šiuo pagyvenusiu amerikiečiu 
(kaip iš pokalbio paaiškėjo, aplamai visi ten 
dirbantieji amerikiečiai yra vyresnio amžiaus. 
Juokais sutarėme, kad ten name dabar didelės 
statybos, stato liftą tiems, kurie jau nebegali lipti 
laiptais) apžiūrėjom kai kuriuos skyrius. Žinių 
skyrius dirba gana impozantiškai. Teleksais sueina 
visų žinomiausių spaudos agentūrų žinios. Jie 
techniškai sugeba gauti net tik vietinei apyvartai 
teikiamas sovietų TASS‘o žinias. Be to visa eilė 
žmonių klausosi Rytų Europos kraštų ir Sov. 
Sąjungos radijo stočių. Nugirstas informacijas 
perduoda centriniam punktui, kuris visas žinias 
tikrina pagal žurnalistams įprastą metodą: kiekvie
na žinia turi turėti bent du šaltinius, iki ja galima 
pasinaudoti. Šios žinios suredaguojamos ir perduo
damos teleksu į 21 RFE/RL esančias redakcijas, 
kurios verčia į savas kalbas ir panaudoja pagal 
galimybes savo programose. Žinios šioje stotyje 
turi didelės svarbos ir todėl jos turi būti aktualios. 
Lietuviai žinias verčia iš angliškojo telekso 
varianto, nes redakcijoj dirba tik du žmonės, 
mokantys rusų kalbą. Apžiūrėjom kai kurias 
studijas, kur įkalbamos programos, bei centrinį 
transliacijos tašką, iš kurio eina laidos į Portugali
ją ir Ispaniją, kur randasi siųstuvai, nukreipti į 
Rytų Europos kraštus ir į Sov. Sąjungą.

Visa technika pasirodė man gana nudėvėta, 
studijos irgi ne pačio geriausio įrengimo. Mano 
manymu, reikėtų lėšų jų atnaujinimui. Žmogus, 
pripratęs prie geresnės technikos, nesijaustų 
laimingas, jei jam reikėtų dirbti RFE/RL sąlygose.

Mahoney pasigyrė, kad RFE/RL patalpose 
yra didžiausia privati biblioteka su knygom, 
žurnalais ir iškarpom apie Rytų Europos kraštus ir 
Sov. Sąjungą. Ja pasinaudoja ne tik radijo 
darbuotojai, bet ir mokslininkai, žurnalistai ir ji 
prieinama visiems, kam šie kraštai rūpi. Aišku, 
norėjau sužinoti, kiek knygų yra lietuvių skyriuje. 
Nusigandau! Tarybinės lietuvių enciklopedijos 2 
tomai, Bostono angliškos lituanistinės enciklopedi
jos 3 tomai—iki Mykolaičio Putino—ir dar keletą 
knygų. Liūdnai atrodė lietuviškas knygų kampelis. 
Pačiam Mahoney ir knygyno vedėjai tai atrodė 
keista ir patarė man būtinai užklausti, kai būsiu 
pas atitinkamus žmones. Aišku, paklausiau 
Čeginską ir Pabaltijo skyriaus direktorių. Gavau 
atsakymą, kad tie skyriai įsisteigė 1975 m., o į 
klausimą, ar bibliotekai skiriama per mažai lėšų, 
net atsakymo negavau.

Aišku, kad daug kas neįkerta lietuvių kalbos. 
Bet, kiek žinau, lietuviai yra išleidę visą eilę knygų 
anglų bei kitom kalbom. Būtų gaila, kad žmonės, 

kurie pasinaudoja RFE/ RL biblioteka, apie 
Lietuvą žinotų tik . . . iki Mykolaičio Putino.

* * *
Pagal išankstinį susitarimą mane pokalbiui 

priėmė Mr. Pennar, pabaltiečių ir Sovietų tautų 
redakcijų direktorius. Šis estas aiškino, kad jis su 
pabaltiečiais mažai vargo turi. Savo darbe tik 5% 
laiko panaudoja jų reikalams. Bendrai pokalbis su 
Pennar man nelabai sekėsi. Iš pradžių maniau, kad 
jis akustiškai manęs nesupranta, nes aš kiek 
švepluoju. Pasirodo, kad jis priklauso prie tų 
žmonių, kurie į klausimus atsako tai, kas jiems 
patinka. Kai kurias iš jo gautas žinias turėjo po to 
Čeginskas koreguoti. Pasirodo, tik 5% darbo 
pabaltiečių reikalams neužtenka.

Pennar man išdėstė, kad 50% kasdieninės 
pusvalandžio laidos ir 50% savaitgalio valandinės 
programos (jos per parą kartojamos tiek kartų, 
kad paroje susidarytų 3 vai.) yra skirta lietuviš
kiems reikalams. Pagal jį, RL laidos smarkiai 
trukdomos Vilniuje ir Kaune. Apie transliacijų 
atgarsį Lietuvoje, jie galį sužinoti tik iš ateivių 
apklausinėjimo. Žinių specialiai Lietuvos klausyto
jams jie neruošia. Jos yra tos pačios kaip ir 
klausytojams Vakaruose, tik bent du kartus 
patikrintos.

Į pasisakymą, kad pagal mano patirtį iš 
pasikalbėjimų su žmonėmis iš Lietuvos, klausytojai 
tėvynėje labai daug ko nesupranta, kas čia 
Vakaruose dedasi, ir kad jie su tokiom žiniom 
mažai ką gali pradėti, o kartais jas visai kitaip 
supranta, taigi, į tą pasisakymą Pennar atsakė, kad 
jie savo laidas esą skiria tik inteligentams. Be 
antrojo patikrinimo per eterį sklinda ištraukos iš 
gautos lietuvių pogrindžio spaudos ar skaitymai iš 
išeivių spaudos.

Išeinant jis davė man vakarykštės, gegužės 24 
d., lietuvių pusvalandinės laidos programą. 
Važiuodamas atgal namo, traukinyje perskaičiau ir 
labai nustebau. O buvo ji tokia:

Iš 29:43 minučių užtrukusios 1984 m. gegužės 
24 d. laidos nė vienos minutės nebuvo skirta 
grynai lietuviškiems reikalams. Vienintelis artimes
nis dalykas buvo Čeginsko 2:05 minutes užtrukęs 
pranešimas apie pabaltiečių rezoliucijos įnešimą į 
JAV senatą. Šios dienos programoje buvo dar: 
įvadas, atpažinimo muzikos transliacija ir 
pranešimai—2:29 min. Žinios kalbėtos K. 
Girniaus—5:50 min., E. Juodvalkytė kalbėjo apie 
Sacharovą—2:50 min. Vėl Čeginskas apie lenkiš
kus dalykus—4:10 min. Apie Afganistaną 6:15 
min. kalbėjo Jurašienė ir pabaigoje vėl K. Girnius 
5:55 min. kalbėjo apie Havelio kalbą.

* * *
Galų gale su Mahoney pagalba RFE/RL 

labirinte suradom Čeginsko darbo vietą. Čeginskas 
maloniai priėmė, susitarėm, kad jis gali su manim 
praleisti 10 minučių. Paaiškino man laidų struktū
rą: kad jie laidas ne vien redakcijoj gamina, bet 
turi Europoje ir kitur bendradarbių; vieni jų savo 
pavardėm, kiti slapyvardžiais teikia medžiagą. 
Paskutiniu laiku nebepasirodo pogrindžio leidinių 
tęsiniai, tik vienkartiniai Lietuvos pogrindžio 
raštai. Šito priežastis dar neaiški. Į klausimą, 
kodėl jie lietuvių visuomenę labai mažai informuo
ja apie savo darbą, atsakė, kad jie apkrauti 
einamųjų darbų ir neturi laiko. Per tas 10 min. 
nebuvo galimybės pakankamai išsikalbėti, bet visgi 
susidariau šiokį tokį vaizdą apie darbo sąlygas ir 
aplinką, kurioje turi dirbti lietuvių redakcija šioje 
stotyje.

Čeginskas, kaip redakcijos šefas, sėdėjo 
viename kambaryje ’SU dviem man asmeniškai 
nepažįstamais tarnautojais. Tame kambaryje,

(tęsinys 15-me psl.)
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