
ATVIRO ŽODŽIO MĖNRAŠTIS

' P • L • B •
5620 So Claremont Ave.
Chicago, IL. 606J6

* W U V < W * .

j & ,1 Ą.' i. *1

1984 / SPALIS - OCTOBER / Nr. 9 (163) $1.00: L-i POietca i ' '

ŽYDŲ ŽUDYMAS

LIUDININKO PASISAKYMAS — I
Praėjusių metų spalio mėn. Akiračių nr. 9 

buvo pateikta ilgesnė ištrauka iš JAV ambasados 
Stockholme, Švedijoje. 1943 m. gegužės mėn. 
pranešimo JAV-ų Valstybės departamentui apie 
padėtį nacių okupuotoje Lietuvoje. Minimoje 
ištraukoje j kalbama apie žydų žudymą 1941 m. 
antroje pusėje. Man, deja, teko būti daugiau ar 
mažiau betarpišku tų įvykių liudininku. Jaučiu 
didelę, sunkią pareigą apie tai pasipasakoti ir tuo 
pačiu papildyti, patikslinti, o kur reikia ir kitaip 
pristatyti JAV-ių pasiuntinybės pranešime aprašo
mus įvykius.

ŽUDYNĖS VYTAUTO PROSPEKTE KAUNE

. . . Birželio 28 d. Pirma vieša žydų egzekucija 
Lietūkio garaže, Vytauto gatvėje, Kaune. Virš 
keturiasdešimt žydų buvo mušami kastuvais ir 
geležinėm lazdom iki sąmonės netekimo.^ Tada 
buvo apipilami šaltu vandeniu ir vėl mušami iki 
užmušimo. Vienas politinis kalinys, sukilėlių 
paleistas iš kalėjimo, atsisėdo ant lavonų krūvos ir 
pradėjo armonika groti polonezą.

Visi užmuštieji buvo komunistų partijos nariai. 
Užmušimus vykdė buvusieji lietuvių politiniai 
kaliniai, daugiausia darbininkai, vadovaujami SS 
karininko. Kai praeidamas vokiečių kariuomenės 
karininkas pareiškė savo pasipiktinimą, buvęs 
politinis kalinys, iš profesijos šoferis, jam atsakė: 
,,Mes buvome žmonės, tokie taip tu, bet bolševikų

turinyje
KELIONĖ Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Kokius [spūdžius iš Stalino imperijos prieš pusę 
šimto metų parsivežė Amerikos lietuvių komunistų 
laikraščio redaktorius Rojus Mizara.

KODĖL PASIRINKOTE VIENĄ?

Pokalbis su Austrijos sostinėje leidžiamo laikraščio 
Ost Nachrichten redaktorium Algiu Klimaičiu.

PONAMS ĮEITI NEDRAUDŽIAMA

Apie kliūtis, kurias turi nugalėti ,, tarybiniai“ 
jaunavedžiai ir fotografuoti mėgstantieji jų draugai.

APIE POETIŠKĄ KRITIKĄ

Naujos Vytauto Kubiliaus knygos recenziją.

SKILTYS, LAIŠKAI

IŠEIVIJOS SPAUDOS APŽVALGA

KRITIKA IR POLEMIKA

kalėjimas mus pakeitė. Aš ką tik nužudžiau žydą, 
mano sargą kalėjime. Tu negali jsivaizduoti, kiek 
tai man suteikė malonumo“.

(Akiračiai, 1984, nr. 9/153, p. 4)

Tą dieną, ryte, pėsčias ėjau iš Aukštosios 
Panemunės į Kauno senamiestį. Tai maždaug 9 
km. distancija, o autobusai dėl karo įvykių dar 
nekursavo. Pakeliui, nuo stoties žingsniavau 
Vytauto prospektu. Toje vietoje, kur prospektas 
sukasi į dešinę, kairėje pusėje stovėjo Lietūkio 
sandėliai, arklidės ir garažai. Artėdamas prie 
posūkio, išgirdau didelį triukšmą, riksmus, šūkavi
mus. Priėjęs arčiau, pamačiau ir vokiečių kareivius, 
visa gerkle rėkiančius ,,šneler, šneler“, kas lietuvių 
kalba reikštų ,,greičiau, greičiau“. Pamačiau ir 
keliasdešimt jaunų žydų, skubiai bėgiojančių į 
arklides ir grįžtančių iš ten su arklių mėšlu 
rankose.

Vokiečių kareiviai (sprendžiant iš uniformos, 
tai buvo reguliarios vokiečių kariuomenės dalinys, 
kavalerijos ar artilerijos, nes dar prisimenu raudo
nus antpečių bei kepurių apadus), taigi, tie vokiečių 
kareiviai mušė bėgiojančius žydus kuom tik pakliu
vo. Daugiausia kastuvais ir plieninėmis mėšlui 
krauti šakėmis, bet atsimenu ir vieną, turėjusį 
rankose didelį „prancūzišką“ vamzdžiams vežti 
raktą, o dar kiti laikė geležines lazdas (ar geležinių 
vamzdžių gabalus).

Vienas iš kareivių, pailgo veido, labai panašaus 
į arklio snukį, rėkavo garsiau už kitus ir badė 
vienam jaunam žydui šakėmis pilvą, o pastarasis 
turėjo stovėti ramiai, abejose rankose iškėlęs 
aukštyn laikomą mėšlą. O kareivis vis rėkė ir liepė 
jam stovėti ramiai. Ir vokietis dar stipriau staugė— 
„Jūs nukryžiavot Kristų“, o žydas vokiškai jam- 
„Aš nekryžiavau Kristaus“. „Jūs nukryžiavot 
Kristų“, o žydas vėl jam atsako, kad jis nekryžiavo 
Kristaus. Po penkto ar šešto posakio, įsiutęs vokietis 
arklio veidu visa jėga smeigė žydui geležines šakes 
giliai į pilvą. Žmogus susmuko, vos girdimai 
sudejavęs.

Buvo baisu, nepaprastai klaiku matyti kankina
mus, žudomus žmones ... O tuo tarpu iš raštinės 
išėjo vyresnio amžiaus, žilaplaukis, aukštesnio rango 
kariškis, kapitonas, o gal ir majoras. Pažvelgęs į 
vokiečių „soldateskos“ siautėjimą, į žydų žudymą, 
jis staiga visas nušvito, plačiai nusišypsojo, pralinks
mėjo ir skubiai pasuko į gatvę miesto centro link . . .

Mačiau, kaip kitas vokietis privertė jauną, 
atletiškos išvaizdos žydą ropoti keturiom ir valgyti 
arklių mėšlą. O kareivis tuo pat metu šakėmis badė 
jo užpakalį, gerokai žmogų sužeisdamas. O jis, 
kraujuotu užpakaliu, skubėjo rėplioti rankom ir 
kojom, ir rijo, rijo mėšlą.

O tų Wehrmachto kareivių buvo nedaug, gal 

kokie aštuoni, gal dešimt daugiausia. Kaip 
minėjau, jų ginklai buvo kastuvai, šakės, vamzdžių 
gabalai, vieną mačiau su plaktuku ir vieną su 
„prancūzišku“ raktu. O visi žydai atrodė jauni, 
sveiki, stiprūs, gerai nuaugę, kai kurie net 
atletiškos išvaizdos. Man atrodė, kad jų buvo apie 
30-40 asmenų. c

Stovėjau prie Lietūkio geležinės tvoros kaip 
paraližuotas. Dar buvo arti 30 kitų praeivių, vien 
vyrai, ir mes sustingę žiūrėjome, ką vokiečiai 
išdarinėja, kaip žudo. Mums, taikaus ir mažo krašto 
gyventojams tai buvo kažkas siaubingo, kažkas 
visiškai nesuprantamo.

Po daugelio metų, pats daug sykių klausdavau 
savęs, kodėl tie keliasdešimt žydų leidosi žudomi 
kaip avelės. Juk jei jie visi drauge pultų tą dešimtį 
praktiškai neginkluotų vokiečių kareivių, jie būtų 
galėję juos nesunkiai nugalėti.

Ir kodėl taip pat mes, žiūrovai, koks 30 
asmenų, stovėjusių prie geležinės tvoros, nors ir 
baimės paraližuojami, nepuolėm tos mažos įžūlių 
vokiečių grupelės? Būtumėm sutrynę juos į dulkes? 
Kodėl?

Mr Mr *

Tokios mintys man atėjo daug vėliau, kai 
1947 metais Rio de Žaneiro mieste sutiktas 
sutiktas jaunas dypukas, buvęs savisaugos dalinių 
kareivis, beveik verkdamas ir apgailestaudamas, 
man pasipasakojo, kad jis, tada dar tik 18-kos 
metų bernelis, drauge su kitais savisaugos batalio
no kareiviais šaudė žydus prieš savo valią, vokiečių 
terorizuojamas.

Pagal jį, prie duobės, kur stovėjo pasmerkti 
sušaudyti ir pusiau nurengti žydai, tebuvo tik 
kokie septyni ar aštuoni vokiečių esesininkai, 
ginkluoti vien kariškais pistoletais. Ir skaitlingas 
savisaugos bataliono dalinys, ape 80 vyrų, kuriems 
vokiečiai davė du sunkiuosius kulkosvaidžius ir 
keletą lengvųjų.

Esesininkas liepė šaudyti žydus. Bataliono 
vadui, kapitonui (pamiršau jo pavardę—štai jums 
kandidatas į šventuosius) atsisakius, esesininkas jį 
čia pat vietoj savo Mauzeriu nušovė. Priėjo prie 
leitenanto. Jam taip pat atsisakius šaudyti moteris 
ir vaikus (darbingi vyrai kol kas dar nebuvo 
šaudomi, jie dar buvo panaudojami specialiose 
darbo komandose), esesininkas nušovė ir jį. Dėl 
atsisakymo buvo nušautas ir viršila. Dalinys, 
netekęs savo vadų, visiškai sumišo, pakriko ir 
vokiečių komanduojamas aukas sušaudė.

Savo pašnekovo paklausiau: ,.O kodėl jūs 
kaip avinai stovėjot, kodėl nesušaudėt esesininkų? 
Juk kulkosvaidžiai buvo jūsų rankose? Jūsų buvo 
dešimt kartų daugiau negu vokiečių“. „Kad, 
ponuli, ir aš pats dabar taip galvoju, kodėl mes 
vokiečių nesušaudėm?“

* * *

Tuo tarpu šaligatviu prie manęs prisiartino 
vienas stačiatikių popas, kaunietis. Jo veide matėsi 
išgąstis, kurią net sunku būtų aprašyti. Pasakiau

(tęsinys 14-me psl.)
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KRONIKA

SPAUDA IŠEIVIJOJE

IŠEIVIJA SPAUDOS VEIDRODYJE
RELIGINIS KONGRESAS TORONTE 

IR JO ATGASIAI
Šv Kazimiero 500 m. mirties sukakties proga 

Toronte įvyko religinis kongresas. Apie šį kongresą 
Drauge (nr. 184, 1984.IX.15) B. Kviklys taip rašo:

Mūsų šventojo Kazimiero sukaktuvinių metų 
pabaiga buvo apvainikuota didingu jubiliejiniu 
kongresu, kuris įvyko rugsėjo 1-2 dienomis 
Toronte, Kanadoje. Tai buvo platus užmojis, kurio 
tikslas pagilinti mūsų žinias apie Lietuvos karalaiti 
bei globėją. Jo metu vykusios paskaitos, svarsty- 
bos, pamaldos, specialiai šiai iškilmei sukurta 
opera ,,Dux Magnus“, kun. dr. Pr. Gaidos 
žodžiais, siekė ,.atskleisti šimtmečių glūdumos 
pridengtą šventojo veidą ir priminti, kad jis yra 
mūsų tautos dalis bei stiprybė, moralinis kovo
jančios ir kenčiančios Lietuvos simbolis“. Reikia 
pasidžiaugti, kad šis tikslas buvo pasiektas, nes 
kongresas visais požiūriais buvo sėkmingas. Kon
gresas atnaujino pasaulio lietuvių žvilgsnį į ateitį ir 
sustiprino Lietuvos išlaisvinimo viltis. Štai kaip 
visa tai vyko.

Religinis pasaulio lietuvių katalikų kongresas 
Šv. K azimiero mirties sukakčiai paminėti buvo 
pradėtas rugsėjo 1 d. gražioje ir erdvioje Royal 
York viešbučio salėje, į kurią susirinko apie 600 iš 
JA V, Kanados, Europos, Pietų Amerikos, Austra
lijos ir kitų kraštų suvažiavusių lietuvių. Kongresą 
pradėjo Organizacinio komiteto pirmininkas to
rontiškis dr. Juozas Sungaila, pasveikindamas 
susirinkusius rengėjų vardu, pažymėdamas, kad šv. 
Kazimieras yra mūsų ,, laimės žiburys“, ragindamas 
ji paliesti—tuo pačiu nešti laimę visiems lietu
viams. Oficialiai kongresą atidarė.

Iš B. Kviklio patiektų duomenų atrodo, kad 
kongresas nepasižymėjo dalyvių gausa, ypač kai 
Toronte randasi labai gausi lietuvių kolonija (apie 
10,000). Pagal straipsnio duomenis, kongreso 
atidaryme dalyvavo 600 asmenų, pamaldose apie 
1.600 ir operoje apie 1.200.

Tačiau, nesigilinant į statistinius duomenis, 
reikia pripažinti, kad kongreso rengėjai sugebėjo 
suorganizuoti plataus mąsto programą su naujos 
operos „Dux Magnus“ pastatymu ir tuo pačiu 
atkreipti lietuvių ir kanadiečių dėmesį į persekioja
mos katalikų bažnyčios padėtį Lietuvoje. • . • *Tokio kolosalinio veikalo pastatymas kompo
zitoriui, dirigentui ir libreto autoriui uždėjo daug 
rūpesčių, problemų ir neišvengiamų kliūčių. Jau 
pats faktas, kad dirigentas ir pusė solistų gyveno 
Čikagoje, o kita pusė (su surinktu iš įvairių 
kolektyvų orkestrų) gyveno Toronte, turėjo atsi
liepti į muzikinio veikalo užbaigimą. Kai kurie 
primeta kalte ir kompozitoriui, kad jis, esą, 
nesuspėjęs užbaigti komponavimo darbo.

Štai V.R. ,,Dviejuose korizontuose“ (Draugas, 
nr. 184) taip rašo:

Pasigavę taksistą, su Romu nuvažiuojam į 
Ryersono teatrą prie Toronto technologijos institu
to, kur turi vykti operos ,,Dux Magnus“ generali
nė repeticija. Salė panaši į Marijos aukšt. 
mokyklos auditoriją Chicagoje. Maždaug tiek pat 
ir sėdimų vietų. Pati repeticija vyksta dar be 
kostiumų ir kitos butaforijos dirigento Dariaus 
Lapinsko dažnai stabdoma. Čia pat esantis 
kongreso rengėjų komiteto pirmininkas dr. J. 
Sungaila susijaudinęs, kad Šeštadienio rytą prieš 
pasaulinę operos premjerą reiks dar vienos 

papildomos repeticijos, ir kad taip stambios 
išlaidos dar labiau padidės. Užgirstu ir gandų, kad 
kompozitorius dar neparašė visų orkestrui gaidų. 
Bet tariu sau, kad Lapinskas žino, ką daro, ir jis 
žiūrovų bei rengėjų neapvils.

Muz. A. Kučiūnas tame pačiame Draugo 
numeryje, recenzijoj apie operos „Dux Magnus“ 
pastatymą, taip rašo. Randame operoje ir
daugiau neatitikimų tarp libreto ir jo sceninės 
interpretacijos. Paimkime kad ir pačią operos 
pradžią. Sekminių dieną Šventaragio slėny vyksta 
pagonių apeigos, kurias pertraukia rimtos vienuo
lių krikščioniškos giesmės. Skaitant libretą matai 
gyvastingus, beje, gal itin šovinistiškai nusiteiku
sius pagonius —

Perkūne Dievuli,
Netrenk į lietuvį, 
Tik trenki į prūsą, 
Į lenką, į rusą, 

bet teatro scenoje publiką tiesiog šokiruoja mūsų 
protėvių siautėjimas ir klyksmai (skaitytojas tegul 
įsivaizduoja, kiek triukšmo čia sukėlė ir orkestro 
būgnai!), primenantys Amerikos vakarų indėnus ar 
Afrikos laukinių genčių šokius. (... )

Kompozitorius Lapinskas šioje operoje daugkur 
naudoja senovišką, renesanso laikų komponavimo 
stilių. (Juk iš tikrųjų tuo metu, kai Kazimieras 
buvo skelbiamas šventuoju, būrelis poetų ir 
muzikų pradėjo auginti Florencijoje naują meno 
šaką—operą.) Toksai stilius, ypač 17-to a. pabai
goje pasižymėjo gerokai ornamentuotu dainavimu 
bei retu orkestriniu akompanimentu. Ar jis buvo 
efektingas ,,Dux Magnus“ operoje? Ir taip, ir ne. 
Davęs veikalui įdomų, atitrauktinį pobūdį, jis 
tačiau dėl daugelio fioritūrų, vokalinių ruladų darė 
operos tekstą sunkiai suprantamą (prie to, be 
abejo, prisidėjo ir aštuoni iš aštuoniolikos nelietu
viai solistai), o pačią muziką mūsų publikai 
neįprastą ir kažin ar patenkinančią. Klausytojų 
dalis, kaip ir šios recenzijos autorius, labiausiai 
pasigedo didesnio orkestro akompanimento, muzi
kinių įvadų ir užbaigimų paskiroms scenoms 
(beveik visos prasidėdavo ir baigdavos tyloje) bei 
kokių nors grynai muzikinių paįvairinimų, interliu- 
dijų. Atrodė, kad kompozitorius parašęs vokalines 
partijas, nerado reikalo ar tiesiog tingėjo imtis, 
tiesa, nelengvo ir nuobodaus orkestracijos darbų.

Tačiau recenziją Kučiūnas baigia gan optimis
tine gaida:

Toronto Ryerson teatre, kur įvyko ,,Dux 
Magnus“ operos spektakliai, teko sutikti senus 
pažįstamus, draugus ir buvusius Lietuvos operos 
bendradarbius. Daugelis jų kažin kodėl klausė, ar 
nesigailėjau atvažiavęs šios operos pamatyti. Mano 
atviras atsakymas buvo: ne, nė kiek! Nežiūrint visų 
operos silpnybių, tai buvo svarbus įvykis išeivijos 
gyvenime. Svarbesnis, negu tų nudainuotų pasauli
nių operų pastatymai, kuriais ,,stebiname“ savo 
publiką. Jeigu gailiuosi tai tik to, kad per ilgus 
savo veiklos metus, teturėjau progos prisidėti tik 
prie trijų lietuviškų operų atlikimo.

Daug kritiškiau atsiliepia Toronto Star 
muzikos kritikas Gaynor Jones. Jis pradeda savo 
straipsnį klausimu:

Kuri yra pasaulio ilgiausiai nusitęsusi neiš
baigta opera? Aš balsuočiau už ,,Dux Magnus“, 3- 
jų veiksmų veikalą, muzika Dariaus Lapinsko ir
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libreto K. Bradūno.
Jos pasaulinė premjera, pastatyta Ryerson 

teatre, užtruko 3 vai. ir 40 min.
Operos turinyje šv. Kazimiero, Lietuvos 

globėjo, gyvenimas. (... )
Opera prasidėjo 15 šimt. Lietuvoje ir Lenkijoj, 

bet kažkodėl nesimatė veiksmo, nors ir buvo 
neblogų atskirų scenų. Kompozitorius, kuris ir 
dirigavo tą operą, atrodo, nežinojo, kaip tas 
atskiras scenas apdirbti. (... )

Kartais jo muzika skambėjo lyg lietuvių tautinės 
dainos, bet vėl grįždavo į modernizmą. Tai buvo 
Stravinskio, Bartoko, Bergo muzikos skoliniai, 
paminint tik tuos kelis. Esmėje nieko čia blogo. Ir 
didieji kompozitoriai kartais taip darydavo, bet 
negali tą visą mišinį sumesti į krūvą ir galvoti, kad 
tai originali muzika. Čia kursavo gandai, kad, nors 
premjera turėjo prasidėti šeštadienį, penktadienį 
dar nebuvo išdžiuvęs rašalas ant partitūros. 17 vai. 
trūkusias repeticijos neužteko . . . 

«

Kongreso programoje buvo dvi paskaitos. 
Kun. prof. P. Rabikauskas skaitė apie šv. 
Kazimiero šventumą ir lietuviškumą, o dr. J. 
Girnius—apie krikščionybės ir ateizmo grumtynes 
mūsų tautoje.

Girniaus paskaita susilaukė gyvo atgarsio, 
nors ji dar nėra paskelbta spaudoje, bet išleistame 
kongreso programos leidinyje tos paskaitos turinio 
atpasakojimui paskirta net 6 puslapiai.

Dr. J. Girnius šį kartą pamiršo akademinį 
filosofinį stilių ir išėjo kovon ne tik prieš ateistus, 
bet ir prieš kovingus liberalus, konvertitus, savus 
bestuburius, kai kuriuos kunigus, ateitininkus, 
skautus, PLB pirmininką, marijonų leidžiamą 
Draugą (už pagonizmo idėjų skelbimą) ir visus 
kitus, kurie, pagal jo savaip suprastą toleranciją ir 
kitiems primestą fanatizmą, pasimaišė po kojomis.

Jis nupiešė tokį siaubingą religinį vaizdą, jog 
atrodė visur tik sėdi ateistai, atsukę strėles į 
popiežių, bažnyčią ir mūsų pačių moralinius 
dėsnius.

Iliustracijai čia pacituosime keletą ištraukų iš 
tos paskaitos santraukos:

Užuot tiesiogiai puolus krikščionybę ir atvirai 
skelbus ateizmą, labiau tenkinamasi nuolatiniu 
atskirų asmenų kandžiojimu. ,, Intelektualiau“ 
kandžiojamasi: vietoj ,,pirmeivių“ ir ,,atžagareivių“ 
kalbama apie save kaip ^teškančiuosius“, o į 
tikinčiuosius žvelgiama kaip į ,, misionierius“. 
Vadinasi, kai jie patys vis nenuilstamai ieško 
tiesos, tai kiti tik savo pasenusias tiesas propaguo-

2 akiračiai nr. 9 (163)

2



KRONIKA

ja- (• • ■ )
Nestvažoma atskirų asmenų grubaus puolimo. 

Pvz., pats spaudoj aiškinęsis, jog turi ,,šiokios 
tokios teisės būti vadinamas istoriku“, jau 70 metų 
perkopęs istorikas vieną savo polemini straipsni 
tiesmukai įvardijo — ,} Yla meluoja“. Mokslinėje 
polemikoje, rodos, neįprasta šitaip „melu“ švaisty
tis. Bet, matyt, pratinaminės: kitąkart tas pats 
istorikas vėl švaistėsi inkvizicija ... O kai pats 
buvo paliestas, jau moralizavo, kad dėl skirtingų 
nuomonių ,,nebūtinai mes turime taip bartis, ypač 
taip piktai“. (... )

Senosios kartos mūsų kovingieji liberalai yra 
,,konvertitai“. Lietuvoje buvo autoritetininkai, 
dabar atsivertė į demokratus, bet ir toliau liko 
ištikimi antireliginiam nusistatymui. Liberalizmo 
pagrindinė moralinė prasmė, kuria yra tolerancija, 
ne vienam šių ,,konvertitų“ yra likusi svetima, 
nesgi ne taip jau lengva iš tikrųjų persiauklėti. 
Fanatiškas, t.y. tolerancijos stokojąs liberalas lieka 
savyje prieštaringas. Kas neįstengia savyje nugalėti 
fanatizmo, kitų nepakantos, tas negali būti nė 
tikras liberalas. Todėl ir reikia skirti tikruosius 
liberalus—vis vien ar vieni jų yra tikintieji, o kiti 
netikintieji, nuo tų kovingųjų liberalų, kuriems 
liberalizmas tėra etiketė fanatiškam antireliginiam 
nusistatymui. O kaip tik vienas iš tokių „konverti
tų“ pirmasis šaukė liberalus vienytis. Nenuostabu 
buvo, kad jis barbariškai drįso ir popiežių Joną 
XXIII vadinti Ivanu!

Besąlyginė tolerancija virsta vertybes panei
giančiu visko leidimu. Į katalikų jaunimo žurnalą 
dėdamas blasfeminį eilėraštį, redaktorius kunigas 
turėjo pergalvoti, kad ne viską galima satyruoti. 
Kad buvusios vienuolės tuo eilėraščiu žavėjosi, irgi 
turėjo psichologui šį tą pasakyti. Stebina ir 
pornografinio romano aiškinimas moralinėmis 
alegorijomis. Ne katalikų spaudoj buvo vieta net 
pakartotinai skirti vietos pagonizmo idėjų skelbi
mui.

Žmogaus be Dievo pasauliui būdinga morali
nė erozija. Oaze sunku būti. Stengiamės skyrybo
mis neatsilikti ir nuo amerikiečių, ir nuo tautiečių 
tėvynėje. Tarp skautų ir ateitininkų šiuo atžvilgiu 
varžybos vyksta lygiomis. Galima būtų ironizuoti, 
kad tiktų ateitininkams šeimyniškumo principą 
sumoderninti skyrybų teisės įrašymu. Po „sekso“ 
revoliucijos“ įsiviešpatavusi skyrybų mada (taip— 
mada!) graužia ir lietuviškąsias šeimas. (... )

Kada amoralizmas mūsų dienomis taip išpo
puliarėjęs, kad „nebepažangu“ nesusigundyti nau
jos šeimos sukūrimu, ir tos pačios organizacijos 
žmonės paskutiniame P LB seime buvo tai pamiršę 
(vesdami agitaciją už kandidatą, ne tik nebepaisė 
savo ankstesnio nusistatymo, bet nesivaržė griebtis 
tiesiog ir melo—apšaukė Kanados sąrašo žmones 
„reorgais“). Dera priminti: be moralinio taurumo 
netenka vertės ir visuomeninis veiklumas. Morali
niais pagrindais remiasi tautinė ištikimybė. Morali
nis nykimas veda ir į tautinį nykimą.

Iki šiol mes turėjome tautinės drausmės 
sargybinius, kurie bandydavo mums nurodinėti, 
kaip mes galime ar negalime bendrauti su Lietuva 
ir jos žmonėmis. Dabar, atrodo, dr. J. Girnius 
apsiėmė religinės drausmės sargybinio rolę ir 
pradeda mums aiškinti, kaip mes turime tvarkyti 
savo asmeninį gyvenimą, kokias knygas skaityti, 
ką į laikraščius rašyti ir net kokius bendruomenės 
pirmininkus rinkti . . .

Tokioje „sargybinių“ atmosferoje gyvenimas 
pasidarys nejaukus ir duslus. O jeigu šios paskaitos 
autorius nori atsukti istorijos ratą atgal ir vėl 
pradėti pirmaisiais pokario metais įsiliepsnojusius 

1984 m. spalio mėn.

nepabaigiamus ginčus, kurie buvo ideologiniai ir 
politiniai, o ne religiniai (nors jis bando juos 
suplakti), tai mūsų „religinės drausmės sargybinis“ 
gali susilaukti visiškai priešingų rezultatų, negu tų, 
kurių siekia jo nauja religinės drausmės misija.

AR IŠ TIKRŲJŲ TAIP BUVO?

Drauge (nr. 179, 1984.IX.8) paskelbtas toks 
laiškas:

Renkant Vasario 16-tos gimnazijos Vokietijoje 
paremti aukas, tenka ir Žuliko titulą gauti. Esu 
paskirtas Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinės Chica- 
goje Vasario 16 gimnazijai paremti būrelio vadovu. 
Kaip paprastai, einu į visus parengimus—piknikus 
rinkti aukų. Niekas nedraudžia ir netrugdo.

Rugsėjo 2 d. surengtame Lietuvos Vyčių 
sendraugių renginy pradėjau ubagauti Vasario 16 
gimnazijai. Tada p. Gabalienė priėjus pasakė: 
esanti šio parengimo vadovė ir draudžianti rinkti 
aukas gimnazijai. Aš bandžiau aiškinti, kad tai yra 
žymi lietuvybės išlaikymo institucija, ir esu 
įgaliuotas Šaulių rinktinės rinkti aukas. P. Gaba
lienė nė griežtai pasakė: „Nesvarbu, esi žulikas“. 
Iki šios dienos aš tos ponios nepažinau. Manau, 
kad ir ji manęs nepažino. Tai kokiu motyvu ji 
mane pavadino Židikų? Yra ir liudininkas, kuris 
girdėjo tą mūsų nemalonų pasikalbėjimą.

Nemanau, kad tai būtų Lietuvos Vyčių 
sendraugių nuomonė, o tik p. Gabalienės nevykęs 
išsišokimas.

Reiškiu pagarbą:
V. D. Šaulių Rinktinės 

Vasario 16-tos gimnazijai 
paremti 

Būrelio vadovas 
Juozas Petrauskas

NAUJA BYLA

Dirvoje (nr. 35. 1984.IX. 13), skiltyje „Iš kitos 
pusės“. Vyt. Meškauskas taip rašo:

Rugpiūčio 15 d. 4:10 vai. p.p., kaip matosi iš 
antspaudo. Jonas Šoliūnas įteikė skundą Illinois’o 
Cook County apskrities teismui (Circuit Court of 
Cook County), kaltindamas, kad Lietuvių Katali
kų Spaudos Draugija, kuri priklausanti marijonų 
vienuolynui, 1981 m. sausio 5 d. pasamdžiusi jį 
(Šoliūną) savo leidžiamam Draugo dienraščiui (a 
world-wide daily) redaktorium už 15,000 dol. algos 
į metus, sekančių metų kovo 23 dieną jį atleido. 
Šalia tų institucijų Šoliūnas dėl savo atleidimo 
apskundė tų institucijų pareigūnus—kunigus Vik
torą Rimšelį ir Praną Garšvą, bei Draugo 
administratorių Petrą Cibulskį.

Pagal skundą Rimšelis Šoliūną priėmė tarny
bon iki jis išsitarnaus pensiją, o Šoliūnas iš savo 
pusės atsisakė turimo, geriau apmokamo, darbo. 
Tą žodinį susitarimą pažeidė Cibulskis Šoliūną 
atleisdamas iš darbo, kas padarė jam daug 
nuostolių.

Pradėjęs tarnauti, Šoliūnas gavo Draugijos 
asmeninės politikos ir taisyklių nuorašą, kurių jis 
laikėsi. Pagal tas taisykles Šoliūnas po trijų 
mėnesių tarnybos tapo nuolatiniu tarnautoju. 
Cibulskis jį atleisdamas prieš tai neįspėjo ir nedavė 
jokio paaiškinimo.

Šoliūnas, kuris prieš ateidamas / Draugą 
dirbo Soc. Security administracijoje, samprotauja, 
kad jis buvęs atleistas dėl to, kad jis atsisakė 
liudyti netiesą. 1981 m. spalio 1 d. Rimšelis jo 
prašęs padėti marijonams prašyti dėl Social 
Security mokėjimų. Tam tikslui Social Security 
administracijai reikėjo paaiškinti ryšį tarp marijo

nų ir Katalikų Spaudos D-jos. Rimšelis reikalavęs, 
kad Šoliūnas iškreiptų (Misrepresent) darbdavio- 
darbo ėmėjo ryšį tarp marijonų ir draugijos—ką 
Šoliūnas padaryti atsisakė.

Po to Rimšelis ir Garšva pradėję prieš Šoliūną 
akciją, kurioje buvę ir rasinės diskriminacijos (jis 
yra vedęs juodą), tikrino jo rašinius, nors kitų 
redaktorių netikrino, nepraleido palankių atsiliepi
mų apie juoduosius, nekelė algos, visai nesitarė su 
juo Draugo reikalais, išvadino KGB agentu ir 1.1.

Dėl viso to Šoliūnas prašo iš atsakovų 
priteisti jam pusę milijono dolerių kompensacijos 
ir vieną milijoną pavyzdinės baudos su visom 
teismo išlaidom.

Apgailestaujant, kad—koks būtų teismo
sprendimas—dali ir aukomis spaudai surinktų lėšų 
reikės atiduoti advokatams, čia norisi pastebėti, 
kad bent vieną ieškinio punktą galima būtų 
išsiaiškinti ir be teismo. Trečios dalies 15 str. (b) 
dalinyje teigiama, kad atsakovai prieš savaitę auto 
nelaimėje žuvusią ieškovo žmonos motiną 

pavadino BOBUTE, ‘Which is a ethnic slur’.

J. Šoliūno skundo nuorašą yra gavusi ir 
Akiračių red. Matyt skundėjas nori tą bylą plačiai 
išreklamuoti. Aplamai, ši byla yra dar vienas 
žingsnis į gausėjantį bylinėjimąsi, kuris dar prieš 
keletą metų išeivijos visuomenei nebuvo žinomas.

Ši byla charakteringa tuo, kad buvęs ateitinin
kas traukia teismo atsakomybėn Draugo leidėjus— 
vienuolius marijonus, kurie būdami nepatenkinti 
naujai pasamdyto redaktoriaus J. Šoliūno raši
niais, jį atleido iš darbo. Toje byloje pirmą kartą 
iškeltas ir rasinis elementas.

Bylos rezultatus sunku numatyti, bet laimėto
jai jau žinomi dabar. Tai advokatai . . .

SPAUDOS CHULIGANIZMAS?

Dirva šių metų rugsėjo 27 d. (nr. 37) išspausdi
no nežinomo, už J.R. inicialų pasislėpusio, žmogaus 
šmeižtą prieš Joną Jurašą ir kitus iš Lietuvos į 
Vakarus atvykusius disidentus. Štai jo ištrauka:

Trečiąją grupę sudaro disidentai. Jų nedaug. 
Čia mes irgi nesame vieningos nuomonės. Mums kaž 
kaip sunku suprasti, kaip Sov. Sąjungos nemėgstan
tis asmuo yra taip lengvai atsiradęs Vakaruose. 
Vienas atvažiavo, rodos, per Vokietiją savo nuosavu 
Volksvagenu. Kiti, pasirodo, jau buvo anksčiau gavę 
pakvietimus dėstyti Amerikos ar Europos univer
sitetuose. Dar kiti jau buvo taip gerai išmokę anglų 
kalbą, kad didžiosios Amerikos scenos juos pakvietė 
režisuoti sunkokus veikalus (?). Jie dalyvauja mūsų 
kultūriniame gyvenime, mūsų spaudoje, skaito 
paskaitas, kviečiami į minėjimus, etc. Iš jų, mano 
manymu, gal neturėtume priekaištų tik Simui 
Kudirkai, kurio istorija, atrodo, autentiška ir 
daugelio šaltinių patvirtinta. Nenorėčiau jų kaltinti, 
nes ’nežinomi visatos keliai’, bet kartais sunku ir 
patikėti. Jie, žinoma, apie Sov. Lietuvos gyvenimą 
kalba atvirai, atrodo nieko nebijodami, daugiausia 
iš neigiamos pusės. Gal jie, nutraukę galutinai ryšius 
su Sov. Sąjunga, ir nuoširdūs. O gal?

J. R.

Nei Jurašui, nei kitiems disidentams dėl šių 
šmeižtų nėra jokio reikalo aiškintis. Pasiaiškinti 
turėtų Dirvos redaktorius Vyt. Gedgaudas. Pasiaiš
kinti, kodėl spausdina anonimiškus šmeižtus, ir 
pasakyti, kas yra tas ponas J.R. Nes gal čia koks 
„sovietų agentas“ bando išeiviją kiršinti?! Sakysite, 
jog čia kvaili įtarinėjimai. Žinoma, kad kvaili. Užtai 
ir stebimės Dirvos redaktoriaus neapdairumu.

Vyt. Gedrimas
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RECENZIJOS

Kas yra poezija, Kubilius irgi nežino, bet jis 
gali pasakyti, ką vadiname poezija, būtent: ,,viską, 
kas parašyta eilėmis“ (p. 7). Toks apibrėžimas, 
deja, kiek per platus, ir Kubilius jį labai greit 
susiaurina pagal žanro požymius, išsirinkdamas
savo dėmesiui vien tik Ivrika. Tai veda Kubilių

J v £

prie gražiai išdėstyto aptarimo, kaip vystėsi
istorijos eigoj lyrikos sąvoka, kol sustojęs prie 
Baudelaire jis priima šio nuomone, kad lyrika „ne 
atspindi, o perkuria pasaulį“, kaip svarbiausią 
modernios lyrikos principą, galiojantį iki šių dienų. 
Tai Kubiliui reiškia, kad:

Eilėraštis pasuko ypatingos logikos vaga, kuri 
jau nesutapo su racionalaus protavimo logika, o 
ieškojo simbolių šifro, nepaisančio gyvenimiško 
panašumo, poetinės energijos, trykštančios iš 
netikėtos' žodžių sandūros, asociacijų tėkmės, 
metaforikos šuolių, (p. 9).

Iš šitokio nusakymo nevisai aišku, ar tai 
autorius mano, kad lyrikos pobūdis laike keitėsi 
pagal kritikų ar teoretikų jai duodamus apibrėži
mus, ar jis priklausė nuo pačių poetų. Per visą 
gražiai parašytą knygą šis pagrindinis klausimas 
taip ir lieka nepilnai išspręstas. Štai, pavyzdžiui, 
sunku suprasti, apie ką būtent Kubilius kalba, 
kada rašo:

Nuo pat lietuvių nacionalinio judėjimo pra
džios teoretinė mintis nedvejodama vadovavosi 
visuomeniniais interesais. . . . Eilėraštis pirmiau
siai tarnavo nacionalinio judėjimo programai, už 
kurią poetui ilgai nebuvo nieko aukštesnio ir 
svarbesnio, (p. 17)

Taip ir nebeaišku, ar tai, pagal autorių, buvo 
literatūros teoretikų, ar pačių poetų įsitikinimas ir 
darbai. Dalinai paėmus, gal neaiškumai kyla ir iš 
to, kad, kaip iš pirmosios citatos matome, 
Kubilius pats rašo tartum jis stovėtų kažkur 
pusiaukelėj tarp kritiko ir poeto, operuodamas 
analitinėmis sąvokomis pagal retorikos principus. 
Tai jo „specifinis mąstymo būdas“, kaip Kubilius 
kartą apibrėžė kritiką (žiūr. Šiuolaikines kritikos 
problemas, 1975, p. 94). Kaip tas Kubiliaus 
„mąstymo būdas“ atrodo, galima pamatyti kad ir 
iš šių komentarų apie ankstyvąją Mykolaičio- 
Putino lyriką:

Tai žydra mažybinių priesagų, gležnų kreipi
nių, glostančių tonų ir švelnių spalvų banga 
(,, Pabudai, gamtužėle, / šviesiaplaukio gegužio 
bučiuota, / Numylėta, šviesi, spinduliuota j, grakš
čiai ir vienodai siūbuojanti tvirtoje ritmo sce- 
moje, paklusni idiliškai lietuvių lyrikos stilisti
kai. Tai žaisminga plastinių vaizdų slinktis, vos 
paliesta drovios emocinės interpretacijos, tyliai 
pasakojanti apie pasaulio harmoniją be jokių ,,aš“ 
įsiterpimų, (p. 193)

Šitaip rašyti yra pavojinga: ko gero skaitytojui 
praeis visas ūpas domėtis poetais, bile tik jis turės 
prie savęs Kubilių, ko ne geresnį poetą už tuos, 
kuriuos jis aprašo. Kad ir kaip būtų, pagal Kubilių 
išeina, kad „visuomeniškumo“ primatas apsprendė 
lietuvių poeziją ankstyvuoju jos laikotarpiu, iki 
maždaug 1909-tų metų. Po to ėjo laikotarpis tarp 
1909 ir 1916, kada lietuvių poezijoj atsirado vietos 
„individualioms būties koncepcijoms^, buvo „įtei
sintas kintančios savimonės tekamumas be jokių 
moralizavimo užduočių“ (p. 150) . . . (nelabai 
aišku, ką reiškia terminas „savimonės tekamu
mas“) ir metaforika bei kitos asociatyvinės 
poezijos priemonės pakeitė „fabulinį pasakojimą“. 
Šiame etape, Kubilius didelę reikšmę priskiria 
vadinamai „liaudies dainų naudojimo srovei“ (p.
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VYTAUTAS KUBILIUS — 
PUSIAUKELYJE 

TARP KRITIKO IR POETO
50), kurioj ypatingi nuopelnai priklauso Liudui 
Girai, ypač todėl, kad jis, su lietuviškos liaudies 
kalbos sintaksės pagalba, patobulino rašytinės 
lietuvių lyrikos frazę, kuri iki tol „sunkiai 
grumdamasi su rusiško arba lenkiško mąstymo 
įgūdžiais, sukaustyta ritmo disciplinos, buvo gana 
sunki, laužyta ir asimetriška“ (p. 60). Pačioj gi 
tematikoj ir ideologijoj, Kubilius sako:

Nusistovėjo gana pastovi pažiūra į lyriką kaip 
į vieną iš politinės ideologijos formų. Eilėraštis— 
tai pažiūrų deklaracija, kurios teisingumas lemia 
kūrinio vertę. Eilėraštis tik poetizuoja ir populiari
na atskiros klasės ar partijos programą, (p. 85) 

Šiame kontekste yra įdomi ir reikšminga autoriaus 
pastaba apie sulenkėjusių dvarų kultūros atmeti
mą: £

Dvarų kultūra, maitinusi rusų literatūrą iki 
XIX a. vidurio, gana aukšta ir rafinuota Lietuvoje 
(puikios paveikslų galerijos, freskomis dekoruotos 
rūmų salės, savi orkestrai ir teatrėliai, turtingos 
bibliotekos įvairiomis kalbomis, artimi ryšiai su 
Vakarų Europos meno centrais), buvo po tam 
tikrų svyravimų ir abejonių kategoriškai išbraukta 
iš lietuvių meno atramos taškų, (p. 43 ir 44)

Kyla mintis, o kas gi būtų išėję iš lietuvių kultūros 
ir literatūros, jeigu būtume užtvirtinę etninį 
tautiškumą: kalbą, politines aspiracijas, visgi 
neatmesdami jau pas mus esančios dvarų kultūros? 
Tikriausiai būtų neįmanoma į tai surasti atsakymą. 
Istorija vystėsi tautiškumo ir hermetiškumo, 
atsiribojimo linkme, ir to pasėkoj, geroj ar blogoj, 
šiandien žiūrime į savąją kultūrą, kokia ji yra. 
Tokioj šviesoj autorius iš esmės mato ir Maironio 
poeziją, ir ypač Juliaus Janonio, kuris esąs:

. . . pirmoji apraška to radikalaus žmogaus 
sąmonės supolitinimo, kai politika iš tiesų pasidarė 
esminė žmogiškos egzistencijos dalis, to visuotinio 
kultūros ideologizavimo, įgavusio totalinį pobūdį 
(mano pabraukta, R.Š.) tolesnėje XX a. istorijoje. 
fp. 92).

Nekomentuodamas, ar šitoks kūrybinės sąmo
nės supolitinimas aplamai yra geras ar blogas 
reiškinys, Kubilius visgi, atrodo, juo pasiremdamas 
skiria Janoniui labai daug vietos (kaip, tarp kitko, 
daro ir visi kiti sovietiniai lietuvių literatūros 
svarstytojai, ir visai be tikro reikalo), nemažiau 
negu Maironiui, o iš to susidaro knygoje įspūdis, 
kad mes nežinome, kuris iš jų didesnis, ir todėl 
mūsų poezijos istorijos reikšmingesnis, poetas. Čia 
galima pridėti, kad ir aplamai šioje knygoje 
vietomis susidaro iškreipta mūsų poezijos raidos 
perspektyva todėl, kad Kubilius, atrodo, laikosi ne 
estetinės poetų kūrybos vertės hierarchijos princi
po, bet greičiau „istorinės“, skirdamas daugiau 
vietos poetams, kurie atrodo svarbūs žiūrint iš 
politinio taško arba kurie geriau atitinka Kubiliaus 
apibrėžtas normas kuriam nors laikotarpiui arba 
raidos etapui charakterizuoti. Tuo būdu, toksai Z. 
Gėlė, visai nežymus, bet užtat: „jautrios lyrinės 
sąmonės, demokratinės realistinės krypties . . . “ 
(p. 73) poetas susilaukia gana išsamaus aprašymo, 
tartum jis iš tiesų būtų mūsų poezijos raidos svarbi 
figūra. Panašiai traktuojami ir A. Lastas, ir K. 
Jurgelionis, tartum jie būtų reikšmingi pomaironi- 
nės lyrikos krypties atstovai, nors iš tiesų jų 
kūrybinis indėlis ir labai kuklus. Žymiai perdaug 

vietos gauna ir L. Skabeika, anot autoriaus, 
„keliolikos miglotų eilėraščių autorius“ (p. 278), 
todėl, kad jis buvo ne tik „futurizmo gynėjas“, bet 
ir „antiklerikalas“ (ten pat), ir J. Tysliava, „miklus 
prisitaikėlis ir madų rijikas“ (p. 290), dėl rolės, 
kurią jis suvaidino lietuviško futurizmo etape.

Dar tame pačiame 1906-1916 periode mūsų 
poezijos raida vystėsi, anot Kubiliaus, „tolyn nuo 
Maironio!“, į didesnę metaforinio mąstymo laisvę, 
emocinį egocentrizmą. poetinės kalbos daugiaklo- 
diškumą, perėjimą, tikrai pasakius, iš retorinio į 
literatūrinio principo dominantą. Kubilius visą 
vyksmą susumuoja tokiais žodžiais:

Bendroji Europos modernizmo estetika, brau
damas! į lietuvių literatūrinį gyvenimą, čia brėžė 
naujus meninės kūrybos postulatus: į menininko 
individualybės saviraišką, į estetinių vertybių 
atskyrimą nuo didaktinių tikslų. Tai buvo daugiau 
deklaruota negu įgyvendinta (Lietuvoje nebuvo nei 
visuomeninių sąlygų, nei auditorijos, nei pakanka
mos literatūrinės kultūros realizuoti šitai progra
mai), bet vis dėlto šie postulatai skatino perkainoti 
esamas vertybes, polemizuoti su vyraujančiais 
literatūros autoritetais, nes be šito jaunoji rašytojų 
karta iš tiesų negalėjo savęs suvokti, (p. 156)

Iš to išplaukė ir posūkis į simbolizmą, anot 
autoriaus, paskatinto noru: „Pabėgti iš kasdieninio 
skurdo, pakilti virš smulkių rūpesčių, atsiremti į 
tokius būties pagrindus, kurių negali išversti 
politinės reakcijos [t.y. rusų] siautimas“. įdomu 
pastebėti, kad Kubilius savo knygoje tiek nepa
brėžia rusų poezijos srovių įtakos besivystančiam 
lietuvių simbolizmui, kiek aplamai yra įprasta 
pabrėžti. Vieton to, apibūdindamas, pvz., Balį 
Sruogą, autorius rašo:

Išardęs vidinį įvykį, atsisakęs aiškios situacijos 
ir išorinio veiksmo spyruoklės, B. Sruoga iš tiesų 
įvykdė tą pačią reformą, kurią prancūzų lyrikoje 
buvo atlikęs P. Verlenas, rusų A. Blokas, estų G. 
Suitsas i J. Lyvas [t.y., Juhan liiv—R.Š.), lenkų 
,,Jaunosios Lenkijos“ grupė, (p. 148)

Lietuvių simbolizmas, tačiau, nuo kai kurių 
kitų skyrėsi tuo, kad neišvystė nuoseklios teoreti
nės bazės ir užtat nukrypo į jau pažįstamą tikrovės 
sferą įvaizdžių ieškoti. Anot Kubiliaus:

Svarbiausias pirmųjų modernistų rūpestis 
buvo ne tiek sukurti nuoseklią simbolizmo teoriją, 
kiek išplėsti skurdų lietuviškos simbolikos arsena
lą. Savo simbolių pagrindu lietuvių poetai ėmė 
konkrečius gamtos reiškinius, suteikdami jiems 
neapibrėžtą begalybės perspektyvą, (p. 178-9).

Pavyzdžiu paėmus kad ir Putino „Rūpinto
jėlį“, labai lengva įsivaizduoti, apie ką čia autorius 
kalba. Iš viso, nei lietuvių poezija, nei kritika iki 
pat pastarojo laiko nėra pasižymėjusi savo teore
tine galvosena. Dažniausia tai, ką laikome teorija, 
yra iš tiesų ideologiniai principai. Tarp kitko, ir 
pats Kubilius rašo daugiau kaip ideologas negu 
teoretikas.

Tolesnį lietuvių poezijos etapą Kubilius mato 
stovintį „Avangardinės lyrikos kryžkelėse“, ir 
tuomi jis supranta visų pirma Kazį Binkį su kitais 
„keturvėjininkais“. Čia ir vėl autoriui tenka 
pastebėti, kad tie keturi lietuviški vėjai švilpė 
daugiau ar mažiau tuščiuose teoretinio ar filosofi
nio mąstymo laukuose:

akiračiai nr. 9 (163)
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Suburta iš simbolizmo epigonų, laikinų 
eksperimentatorių, triukšmingų bohemistų, ji 
[lietuviškų modernistų grupė} negalėjo lygintis 
savo kūrybiniu potencialu su vokiečių, rusų ar 
lenkų avangardistais. Keturvėjininkai daugiau 
deklaravo naujas estetines idėjas negu jas meniškai 
realizavo, (p. 224)

Kitoje vietoje (p. 254) Kubilius tiesiog ir pasako, 
kad: ,,Smulkiaburžuazinis anarchizmas, gana 
išblėsęs ir padrikas, buvo vienintelė visuomeninė 
keturvėjininkų platforma“.

Trečiojo fronto poetai, pasisakę už savaip 
suprasta liaudies idėją ir jos vardan iškėlę „į 
eilėraščio centrą kasdienybės faktą, socialinės 
pasaulio struktūros panoramą“ (p. 264) neišvengė, 
anot Kubiliaus, „eiliuotos publicistikos“ pavojų, 
išskyrus tik pačius gabiausius (Neris, Boruta), 
kurių talentas ir emocinė įtampa grąžino juos prie 
romantinės tradicijos. Siame kontekste autorius 
įdomiai pastebi ryšį tarp Borutos ir vokiško 
ekspresionizmo:

Ekspresionizmo tapyba ir grafika, kurią K. 
Boruta pamėgo savo tremties metais Berlyne ir 
Vienoje, įpratino jį prie šiurkštaus potėpio, 
rėkiančių derinių, laužytų formų ir stačiokiško 
atvirumo, (p. 267)

Iš kitos pusės, Salomėja Neris vėl grįžo prie 
lietuviško gamtovaizdžio. Kubilius ją charakteri
zuoja su tikru poeto įsijautimu:

Kai S. Neris, tyra ir naivi svajotoja, dar 
neturėdama galvoje jokių nusistovėjusių vertybių, 
išskyrus romantinį ilgesį kažko nepaprasto ir 
gražaus, pasilenkė ties gamtovaizdžiu, ją iškart 
apsupo keisti pavidalai ir daugiaprasmiai ženklai. 
(P- 295)

Staiga pasidarai dėkingas Kubiliui už jo poetiškus 
polinkius: visai nebesvarbu pasidaro nei poezijos 
istorijos raida, nei klasifikacijos, nei idėjos, o tik 
malonu matyti, kaip žmogus su širdimi ir su 
žodžio dovana gali gražiai ir taip labai taikliai 
apibūdinti tikrą poetę.

Gana jautrus Kubilius ir jo vadinamiesiems 
„neoromantikams“ nepriklausomybės metų žymie
siems poetams, tarp kurių skaitome ir Brazdžionį, 
ir Aistį. Čia galbūt su autorium ypač nesutiks kai 
kurie mūsų daugiau į katalikiškai-filosofinę pasau
lėjautą linkę kritikai, ieškantys sau pavyzdžių ir 
atramos kaip tik pas, sakykim, Brazdžionį, bet 
atrodo, kad tenka visgi sutikti su knygoje išreikšta 
nuomone, kad kaip tik metafizinės gelmės mūsų 
„tikintiesiems“ poetams ir trūko. Štai, kaip 
Kubilius jų filosofinę atramą apibūdina:

Atsigręžę idealizmo ir katalikybės linkui, 
neoromantikai vis dėlto nebeturėjo metafizinės 
mąstysenos, kuria gyveno simbolizmas. O kartu su 
ja išnyko ir absoliučios tiesos, kontroliuojančios 
žmogaus prigimtį, brėžiančios nesibaigiančią bega
linio siekimo ir tobulėjimo perspektyvą. Jie vėl 
ieškojo grynos psichologinės tiesos, suvokdami ją 
kaip svarbiausią savo individualybės išraišką, (p. 
302)

Žinoma, čia sovietiniam kritikui gana pavojin
ga žemė, nes reikia kaip nors ir teisingai, ir 
„saugiai“ apibūdinti tą gilų lietuvišką patriotizmą 
visų šių „neoromantikų“ poezijoje, dėl kurio vieni 
poetai tapo tremtiniais, o kiti, kaip, pvz., A. 
Miškinis, užmokėjo skaudžią Sibiro jr nužmogi
nančių kankinimų duoklę. Šiuo atveju mūsasis 
kritikas istorikas sukuria tikrą įtikinančios pseudo- 
teisybės šedevrą:

Neoromantikų eilėraščiuose ,,tėvynės meilė“ ir 
,, tarnavimas tautai“ buvo suvokiama kaip pati 
aukščiausia žmogaus gyvenimo prasmė. Šitoks 
žmogiškos būties pateisinimas Maironį vedė į 
žūtbūtinį konfliktą su viešpataujančia politine 
sistema, o neoromantikus stūmė į ramaus susitai
kymo ir apologetikos padėtį, nes visos tautos ir 
atskiro žmogaus padėtis atseit nebesikirto su 
,,tautine santvarka“ ir todėl nebeturėjo jokių 
aukštesnių matavimų, (p. 304)

Kitoje vietoje jis dar ir daugiau prideda:

Lietuvos kraštovaizdžio ir lietuviško pasaulė
vaizdžio pastovumas, įgavęs objektyvaus dėsnio ir 
aukščiausios vertybės galią, stūmė poetą į apdai
nuotojo padėtį. Jis privalėjo ne tiek ieškoti naujų 
tiesų, kiek gražiai išdėstyti ir supoetinti jau 
žinomas, nustatytas ir valdžios pripažintas tiesas. 
(P- 320)

Visų pirma, čia nėra klausimas’,viešpataujan
čios politinės sistemos“, o, paprasčiausiai, rusų 
okupacijos, prieš kurią Maironis ir anksčiau 
Baranauskas, ir visi kiti atgimimo poetai kovojo. 
Antra, šita prasme „neoromantikai“ tiesiog pavel
dėjo iš to paties Maironio ir visą savo patriotizmą, 
ir visą maištaujančią dvasią prieš tautos pavergė
jus, buvusius ar besikėsinančius. Bet čia vistiek 
Kubiliui gražiai išeina ir diskredituoti Aisčio- 
Brazdžionio kartos lietuvius poetus patriotus, ir 
savintis Maironį „revoliucinio idealizmo“ tradici
jai. O kas dėl „valdžios pripažintų tiesų“, tai kas 
kas, bet tikrai sovietinis kritikas apie tai turėtų 
labai daug žinoti. Čia net kyla įtarimas, ar 
neturime reikalo su ezopine kalba. Tačiau tai 

nereiškia, kad Kubilius poetas, Kubilius jautrus 
lietuviško žodžio mylėtojas imtų ir nuvertintų 
grynai meninį šių „neoromantikų“ atsiekimą. 
Anaiptol, jis ir vėl su dideliu talentu ir įsijautimu 
sugeba pastebėti savaip magiškai viduramžišką 
Jono Aisčio poezijos koloritą ir lygiai taip 
poetiškai mitologišką ir giliai religinį Bazdžionio 
kūrybos aspektą, visą pe-rsunktą Biblijos dvasia ir 
simbolika. Nors neoromantikų poezija, anot Kubi
liaus, yra „širdingas ir tylus pašnekesys“, jis taip 
pat mato ir jų žymiai aukštesnį ir daugiau 
sofistikuotą kultūros lygį:

Į lietuvių lyriką neoromantikai, universitetinės 
kultūros žmonės, mokėję po kelias užsienio kalbas, 
puikiai apsiskaitę, įvedė didžiulės apimties kultūri
nių asociacijų klodą (nuo biblijos iki Čaplino), 
kuris atvėrė naujų įvaizdžių atsargas ir davė 
medžiagos stilizacijai—ne parodijinei kaip keturvė
jininkų kūryboje, o labai rimtai ir sutaurintai 
stilizacijai, kai literatūrinė kaukė virsta kūrybinės 
prigimties dalim, (p. 332)

Lygiai gražiai Kubilius pastebi ir, pagal jį, 
pačią vėliausią lietuvių poezijos būklę „ikitarybiniu 
laikotarpiu“, būtent, „individualių stilių plėtotę“. 
Jis, pavyzdžiui, puikiai supranta apie Radausko 
poeziją persunkiančią „sapno logiką“, nelyg 
Chagall paveiksluose, ir jis taip pat moka šį 
periodą apibendrinti tokiais žodžiais, kad tiesiog 
nebegali tikėti, kad Čia rašo sovietinių sąlygų 
suluošintas mąstytojas:

Svarbiausiu eilėraščio tobulėjimo faktoriumi 
darėsi kūrėjo talentas, jo asmenybės dvasios dydis, 
o ne bendra estetinė programa. Priėmusi indivi
dualių pažiūrų, poetinių sistemų ir skonių pluraliz- 
mą, lyrika krypo į begalinį įvairumą, kuris nerėžė 
akies, sudarytas iš nedidelių atraižų ir neišgarsintas 
manifestų, (p. 340)

Taigi. Ką čia ir bepridėti. Iš tiesų, reikia tik 
sveikinti Kubilių, tikrą ir nuoširdų, talentingą 
kritiką, su meile dirbantį savo darbą meilės 
nežinančio režimo dykumoje ir nutiesiantį grandį 
ateities dialogui tiek su mumis, tiek ir su 
būsimomis laisvų lietuvių kartomis, apie visiems 
mums didžiai brangų lietuvišką žodį.

Rimvydas Šilbajoris

Vytautas Kublius. XX amžiaus lietuvių 
lyrika. Stilių raida ikitarybiniu laikotarpiu. Vil
nius, Vaga, 1982, 395 p.

Vyt. Kubilius

PRIE MIŠKINIO BIOGRAFIJOS
Savo straipsnyje, kalbėdamas apie mūsų 

„neoromantikus“ poetus, R. Šilbajoris pamini, 
kad Antanas Miškinis ,, . . . užmokėjo skau
džią Sibiro ir nužmoginančių kankinimų 
duoklę“.

Privalu patikslinti, kad A. Miškinis itin 
skaudžiai nukentėjo gal ne dėl savo kūrybos, 
nors ir ji okupantui nebuvo smagi. 1946 m. 
viduryje A. Miškinis ir Juozas Deksnys buvo 
susekti ir suimti dėl to, kad buvo Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) vadovybės 
nariais Kaune. Įkalinti Vilniuje Lukiškių 
kalėjime, tardymų metu buvo stipriai mušami, 
kankinami. Juozas Deksnys tardymo metu 

buvo ir užmuštas, o Antanas Miškinis dar 
išliko gyvas ir po ilgus metus užtrukusių kan
čių Gulage turėjo laimės vėl grįžti Lietuvon. Mi
rė Lietuvoje pernai.

Prisimenu dar paskutinį pasimatymą su 
juo Kaune, Širvintų gatvėje, 1945 m. lapkričio 
viduryje, kai jis man pabučiavo į abu skruos
tus, linkėdamas laimingai prasimušti į Vakarus. 
LLKS vadovybė, ir A. Miškinis joje, buvo tada 
įpareigoję Joną Deksnį, vėliau užmuštojo 
Juozo brolį, ir mane ieškoti Vakaruose 
paramos Lietuvos pogrindžiui.

Karolis Drunga

1984 m. spalio mėn. 5
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POLITINIAI KLAUSIMAI

Manau, kad daug kam savotiška mįslė buvo ir 
liko senieji Amerikos lietuviai komunistai. Ne tiek 
tie eiliniai Vilnies ar Laisvės skaitytojai, gyvenę 
Čikagos pietuose ar Brooklyn’e. Jie tuos laikraš
čius pirko daugiau iš įpratimo. Su jais, ypač prie 
alaus stiklinės, susikalbėti buvo įmanoma. Ne, 
kalbu apie tuos Bimbas, Mizaras, Jonikus, 
Petrikus ir Prūseikas.

Savotiški tai buvo žmonės. Esu su eile jų 
susitikęs ir Vilnies redakcijoje Halstead gatvėje, 
Čikagoje, ir Brooklyn’e. Pasikalbėjome ne kartą, 
ar bent bandėme kalbėtis. Bent aš bandžiau. 
Nesikoliojome. Negalėčiau net sakyti, kad karštai 
ginčijomės. Ot, šiaip kalbėjomės. Tarsi lietuviškai, 
bet tarsi ir ne. Žodžiais, kurie atrodė turį 
skirtingas prasmes. Skyrė mus amžius, žinoma. 
Buvo tai maždaug 60-taisiais.o jų amžius tą skaičių 
jau tuomet viršijo. Stenogramos nevedžiau, tai 
negaliu tiksliai pasakyti, apie ką kalbėjome, bet 
įspūdis liko daugmaž toks: tai buvo senyvi, riboto 
akiračio ir gabumų žmonės. Nekalbant jau apie 
Lietuvą, jie nelabai suvokė ir amerikietiškąją 
aplinką, kurioje gyveno. Gyvenimas juos buvo 
kažkur, kažkada aplenkęs ir palikęs. Atsimenu 
gerai, kaip skųsdavosi negrais ir kunigais. Ir, 
būtent, tokia seka. Negrai jiems tada sudarė aiškiai 
didesnes problemas; dėl jų reikėjo užmūryti Vilnies 
redakcijos langus. O kunigai? „Jie veidmainiai ir 
gyvena su savo gaspadinėm“—buvo atsakoma.

Bet klausimo, kodėl jie tokie, tai nepaaiškino. 
Sakyčiau jį tik pagilino. Nes su jais pasikalbėjus, 
reikėdavo atmesti eilę atsakymų, kuriais lengva 
paaiškinti Lietuvos „komunistų“ elgseną. Būtent, 
reikėdavo atmesti baimės, prisitaikymo, naudos 
ieškojimo atsakimus. Jei jiems „naudos“ ir buvo 
iš to komunizmo, tai ji nebuvo didelė. Bent ne 
materialine prasme. O pinigams jie anaiptol 
nebuvo abejingi! Atsimenu, vienas gyrėsi, kad 
sūnų į inžinierius išleido, ir dabar tas gerai 
uždirba. Važiuoja „Buick’u“. Gerai atmenu, kad 
rado reikalinga paminėti mašinos markę.

Baimė? Jei baimės tema ir iškildavo, tai tik 
kad naktį baugu išeiti į gatvę. Tai Halstead gatvėje 
ir ’60-taisiais metais jau skaitėsi normalus jausmas. 
Tuo jie nesiskyrė nuo kitų amerikiečių.

Tai kas tada?
Lengva visa tai nubraukti ironija ir sarkazmu. 

Ko jau ko, o ironijos, ir tai skaudžios, tragizmą (o 
gal ir farsą) prilygstančios ironijos jų gyvenime 
netrūko. Pabandykime tik punktyru nužvelgti tos 
ironijos viršūnes.

Jaunystėje—streikai, demonstracijos, ūžiančios 
salės, mitingai, plakatai . . . Revoliucija nušluoja 
caro imperiją ... Ir Amerikoje užtvindo gatves. 
Jų bijomasi. Jie svarbūs . . .

Jau pasiekus brandų amžių—atoslūgis. Eilės 
retėja. Reikia įsikabinus laikytis tikėjimo į pergalę. 
Laikytis, nors vienas kitą seka absoliučiai neįtikėti
ni įvykiai.

Sovietijoje sušaudomi jų darbo ir kovos 
draugai? Reikia įtikinti save, kad jie iš tiesų buvo 
priešai. Net tada, kai tave ir jį čia pat prie Čikagos 
skerdyklų policija mušė!

Hitleris su Stalinu pasidalina Lenkiją? Reikia 
tikėti , kad fašizmas ne toks blogas.

Stalinas kariauja prieš Suomiją? Reikia tikėti, 
kad Suomija sudaro Sovietijai pavojų.

Išvežimai Lietuvoje? Reikia vėl tikėti, kad tai 
liaudies priešai. Nors ir atmeni, kad su vienu tų 
„buožių“ kadaise karves ganei prie Šešupės . . .

Reikia tikėti . . .
Kodėl? Ir kaip jie sugebėjo save įtikinti? 
Nežinau.
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KELIONĖ Į SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Dalinis atsakymas gal būtų toks: tie, kurie 

išliko, buvo atitinkamo mentaliteto žmonės. 
Jaunystės pergyvenimai išsėmė jų ribotas pajėgas ir 
toliau jie nepajėgė pažengti. Jei evoliucija atrenka 
pajėgesnius, tai komunizmas, bent Amerikoje, po 
3O-tųjų atrinko bukesniuosius. Čia pateiktos 
ištraukos paremia tokį modelį.

* * *
Pirma duosiu knygos metriką. Būtent, „Sovie

tų Sąjunga penkioliktais metais“ (nuo 1917 m. 
bolševikų revoliucijos—red.) R. Mizara. Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos leidi
nys. Nr. 35. Dienraščio Laisvės spauda, 1932. 
Knygos egzempliorius randasi ALKOS archyve. 
Tematiką įžangoje nusako pats Mizara:

Į Sovietų Sąjungą šiuo tarpu vyksta tūkstan
čiai visokių vizitorių: tūristų, korespondentų, 
darbininkų dirbti ir gyventi ir tų pačių kapitalistų 
ir buržujų susipažinti su kuriamu SSSR proletaria
to nauju gyvenimu. Važiuoja dar viena vizitorių 
rūšis—d ar b ininkų delegacijos.

1931 metais buvo atsilankę iš apie 30 įvairių 
kraštų darbininkų delegacijos. Aš pats vykau 
kaipo delegatas nuo Amerikos lietuvių darbininkų 
revol i utini ų o r gan izacijų.

Mūsų delegacijai, kai ir kitom visom, paskirta 
speciališkas geležinkelio vagonas. Profesinės Są
jungos aprūpino delegaciją vertėjais-perkalbėtojais. 
Aprūpino maistu, ir pasileidom kelionėn. Kur 
delegacija norėjo sustoti, vagonas būdavo atkabi
namas nuo traukinio ir paliekamas stotyj.

Tenka dar ir tas pridurti: ši knyga bus 
pirmutinė tos rūšies lietuvių kalboj.

Kaip matome, žanras pažįstamas. Tačiau 
neskubėkime jos klasifikuoti. Pažvelkime į metus. 
1931-mieji!

Ar įmanoma tada dar buvo būti nuoširdžiu, 
sąžinės kompromisų nedarančiu komunistu?

Manau, kad taip. Bent už Sovietų Sąjungos 
ribų. Tūkstančiai tokių tada buvo. Prisiminkime 
Ignązio Silone, Orwell Wells ir daug, daug kitų. 
Tiesa, pačioje Sovietų Sąjungoje idealisto revoliu
cionieriaus tipas jau buvo palaipsniui išstumiamas 
stalinistinio aparačiko. Tas procesas jau buvo tiek 
toli pažengęs, kad revoliucijos dainius Majakovskis 
dėl nusivylimo prieš metus nusišovė. Bet pačios 
didžiausios totalitarizmo įsigalėjimo bangos dar 
buvo prieš akis. Kai kurios čia pat, už durų. Tai 
priverstinė kolektivizacija ir Ukrainos ūkininkų 
išnaikinimas ’32-rais. Pirmoji naikinimo banga ’33- 
čiais.

Viso to kvapas tiems, kurie buvo jautrūs, jau 
buvo stipriai užuodžiamas. Tačiau, vėlgi, lengva 
mums tai suprasti žvelgiant iš istorinės perspekty
vos. Daug galvų, ir daug įžvalgesnių už Rojaus 
Mizaros, tada to neįžiūrėjo.

Tad priimkime šią knygą jos tuometiniame 
istoriniame kontekste. Prileiskime, kad Rojus 
Mizara rašė nuoširdžiai. Jis, kaip ir daug kitų, 
labai norėjo matyti alternatyvą juos supančiai 
aplinkai ir užtai ją matė. Kaip ir Wells, jis 
apsilankęs Sovietų Sąjungoje, „matė ateitį ir ji 
veikė“.

Šitai prileidęs, pristatysiu knygos ištraukas 
beveik be komentarų. Manau, jų ir nereikia. Tegu 
tik skaitytojas atsimena, kad tai rašyta prieš pusę 
su viršum šimtmečio. Būtent 1931-siais.

Tačiau vieno komentaro dar reikia. Tekstus 
teko atrinkti, o tai pasirodė nelengva. Mizaros 
knyga, deja, yra nuvyliančiai neįdomi ir trafaretiš
ka. Parašyta ji dažniausiai įprastomis propagandi
nėmis frazėmis. Nuo dabartinių Tiesos puslapių 
daug kur ją skiria tik prastesnis lietuvių kalbos 
vartojimas. Atrodytų,—kas gi čia ypatingo? Sovie
tinis propagandistas rašo sovietišku stiliumi. Ko 
kito ir galėtum laukti?

O visgi, laukti galėjome ir ko kito. Prisimin
kime vėl, kad tai 1931-mieji. Sovietinė propaganda 
tada toli gražu dar nebuvo vien nuobodus tų pačių 
frazių biurokratinis permalimas, kokiuo ji tapo 
vėliau. Tai buvo laikai, kai sovietų plakatas, kinas, 
poezija ne tik konkuravo pasaulyje, bet ir 
dominavo. Toje srityje dar dirbo žmonių su 
talentu, su polėkiu, su fantazija.

Jie tačiau jau buvo išstumiami. Ir išstumiami 
tokių, kaip Rojus Mizara. Nekalbu čia apie 
lietuvių komunistus. Jie niekuomet Majakovskių 
neturėjo. Tačiau būtų galėję turėti bent Majakovs- 
kio imitatorių. Tačiau iš Mizaros tekstų darosi 
aišku, kad jų sugebėjimams labiau atitiko kitas 
stilius. Pateiksiu čia ką vadinčiau dvi „standar
tines“ knygos atrankas.

Štai šūkiai ir maršai (p. 195):
Raudonosios Armijos paradas perėjo per 

Raudonąją Aikštę! Perėjo tarpe iš šalyse stovinčių 
būrių darbininkų krūtinių besiveržiančių šauksmų: 
,,Lai gyvuoja Raudonoji Armija, gynėja darbinin
kų šalies! Lai gyvuoja Sovietų Sąjunga! Lai 
gyvuoja Spalio Keturiolikametinės Sukaktuvės! 
Lai gyvuoja besiartinąs pasaulinis Spalis!”

Milžiniškas dūdų orkestras griežia ,,Interna
cionalą”. Jis stovi Raudonosios Aikštės gale ir 
griežia, ir griežia, ir griežia, jei ne ,, Internacionalą” 
tai kitas revoliucines melodijas.

Paskui raudonarmiečius atmaršuoja darbinin
kų kolonos . . .

. . . Revoliucijos metu fabrikas buvo susilp
nėjęs ir apleistas. Tik įsisteigus ir įsistiprinus 
Sovietams, imtasi skubaus ir įtempto darbo. 
Šiandien jis veikia pilnu tempu. Ir dar vis 
plečiamas. Jeigu 1921 metais pagamino 200,000 
rublių vertės daiktų, tai 1925 m.— už 8 mil. 
rublių, 1930—20 mil. rub., o 1934 metais pagamins 
už 52 mil. rublių.

Ir sovietiniai skaičiai (p. 109):

Dirba 12,000 darbininkų pilną laiką, o 2,500 
mokinių, kurie pusę laiko dirba ir pusę mokinasi. 
Partijinių yra 2,900, o jaunųjų komunistų—4,500. 
10 tūkstančių darbininkų dalyvauja socialistinėse 
lenktynėse. Darbininkai lenktynėse dalyvauja 
brigadomis, koletyviai. Už gerą pasižymėjimą, 
trečiajam Penkmečio Plano mete, fabrikas gavo iš 
valstybės 700,500 rublių premiją ir Raudoną 
Vėliavą. Pinigus naudos statymui gyvenamųjų 
moderniškų namų, kuriuose pirmiausiai bus 
apgyvendinami darbo smarkiuoliai, katrie iki šiol 
gyvena prastuose, senoviškuose namuose. 50 nuoš. 
darbininkų studijuoja visokias mokslo ir technikos 
šakas. Dedamos pastangos, kad 1932 m. studijuotų 
75 nuoš.

Deja, diduma knygos parašyta tokiu stiliumi. 
Tai mums iliustruoja paties autoriaus ribotumą, bet 
nedaug ką pasako apie 1931-muosius. Toliau čia 
pateikiami tekstai to istorinio kvapo irgi nedaug
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turi, nors ir stengtasi jo surasti. Istorijos kontekstą 
čia turi susikurti pats skaitytojas, kuris jau žino, 
kas vyko tame penkiasdešimties metų laikotarpyje, 
skiriančiame mus nuo Rojaus Mizaros žodžių.

Apie techninę pažangą (p. 151):

1931 metais tūkstančiai nauju išradimų buvo 
padaryta ir pasiūlyta. Tiesa, ne visi jie priimti, ne 
visi jau pritaikyta prie gamybos, bet, sakoma, tik 
vienais 1931 metais, tik Leningrado mieste, 
darbininkai išradėjai pegerino gamybą ant tiek, 
kad sutaupyta 102,000,000 rublių. Paėmus visą 
kraštą—susidarys milžiniška suma! 1932 metams 
darbininkai išradėjai pasižadėjo savo išradimais 
sutaupyti kraštui vieną bilioną rublių!

Kiekvieną dieną didėja išradėjų kokybė ir 
kiekybė. Panaikinus išnaudojimą žmogaus žmo
gum, paliuosavus prislėgtąsias ir per šimtmečius 
nuožmiai išnaudojamas milionines darbininkų 
mases, revoliucija sutraukė visokius varžy klius, 
suteikdama plačiausią laisvę kiekvienai vienutei 
plėsti savo gabumus ir žiniją naudai savo ir visos 
dirbančios visuomenės!

Apie inžinierius (p. 146):

— Ką manai mokytis, kuo manai būti, 
užaugus?—klausiu apie 16-kos metų amžiaus 
mergaitės.

— Iškarto buvau manius mokytis gydytojos 
profesijos, bet dabar nusitariau būti inžinierius?

— O jūs?—į kitus.
— Inžinierius. '
— Inžinierius.
— Inžinierius.
Iš kokio tuzino užklaustųjų, tik du jaunuoliai 

pasirinkę skirtingą siekimąsi: viena—žurnalistės, o 
kitas—agronomo.

— Kodėl beveik visi norite būti inžinieriais?
Atsako: inžinierių labai trūksta. Reikia šalis 

atstatyti, reikia kapitalistinis pasaulis pavyti ir 
pralenkti. Į tai ragina draugas Stalinas, prie to 
šaukia Kompartija!

Apie žemės ūkį ir vynuoges (p. 91):

Visam Novorosyjsko distrikte nebeliko nei 
vieno privatinio žemės ūkio. Veikia du sovchozai 
ir 18 kolchozų. Smarkiai dera vynuogės. Geriau
sios rūšies vynuogės! Pereitais metais padaryta 
šampano, .kuris parduotas Francijoj už 80 mil. 
rublių! ,, Tegul francūzai buržujai ryja šampaną, o 
mums duoda mašinas. Ilgainiui pamatys, kad tas 
šampanas—jiems nuodai!“ išsitarė vienas darbinin
kas.

Apie gerėjantį darbininkų gyvenimą (p. 244):

Per tą 15-ką metų Sovietų Sąjungos darbinin
kų gyvenimas vis gerėja ir gerėja; algos didinamos; 
darbo valandos trumpinamos, visos gyvenimo 
sąlygos gerinamos. Jų pragyvenimo lygmala auga 
paraleliai su augimu visos šalies ūkio, technikos 
plėtote ir skubiu socialistinės kūrybos pirmyn 
žengimu. Kapitalistinio pasaulio darbininkų gyve
nimas vis blogėja ir blogėja. Baisi bedarbė, algos 
kapojamos, darbo valandos ilginamos, darbo 
sąlygos sunkinamos. Juo gamybos įrankiai— 
mašinerija, technika—čia labiau gerėja, tuo juodes
nės dienos ant darbininkų gula.

Apie jų puikius butus (p. 98):

Apsilankome visoj eilėj darbininkų gyvenamų 
butų—naujai statytų butų. Po tris, keturis kamba
rius šeimynai. Nuoma: Po 12-14 rublių mėnesiui. 
Butai moderniški.

Apie paprastus įstatymus (p. 173):

— Mūsų teisminė sistema labai paprasta,— 
aiškina jis.—Mūsų įstatymai dar paprastesni ir 
juos gali suprasti kiekvienas, be ypatingo smegenų 
laužymo. Mūs įstatymai, ne kaip buržuazinėse 
šalyse, ne keleprasmiai: ką jie sako, tai ir reiškia. 
Tas sudaro jų paprastumą. Jų pritaikomybė taip 

jau pravedama paprastu keliu, be didelių ceremo
nijų, dažniausiai vaduojantis nusikaltimo aplinky
bėmis ir sąlygomis.

Apie laimingus kalinius (p. 180-181):

Idant jis galėtų taisytis, tai kalėjimas neturi 
būti jo sveikatos ardymo vieta; negali būti ir 
psychologiniai prasižengėlio gadinimo vieta, bet 
taisymo. Turi būti mokykla. Tuo dėsniu vaduoda
mas!, Sovietų Sąjunga kalėjimus taipgi padarė 
daugiau mokyklomis. Sovietų kalėjimai neturi 
jokių panašumų į buržuazinius kalėjimus. Kaliniai 
patys ten palaiko savo komitetus. Kaliniai dirba, 
tiesa, tokias valandas, kokias tos profesijos 
darbininkai dirba fabrikuose. Jiems mokama 
pilnos algos. Jie turi savo teatrus, knygynus ir 
mokyklas. Jų kambariai ir visos gyvenimo sąlygos 
artimai panašios fabrikų darbininkų sąlygoms. 
Skirtumas tik tame, kad jie, kaliniai, negali, kada 
nori iš ten išeiti ir važiuoti.

Apie teatrus (p. 191):

Užtat Sovietų teatrui pasaulyj lygių nėra. Su 
tuo pasakymu sutiks kiekvienas, pažįstąs kiek tiek 
teatrą buržuaziniam pasaulyj ir matęs SSSR. Kaip 
minėta, vaidinama prieš karą gamintų klasiškų 
veikalų ir porevoliucinių. Net ir Maskvos Dailės 
Teatras, kuris seniau buvo gerokai konservatyvus, 
kurio repertuaras susidėdavo grynai iš klasiškų 
veikalų, šiandien jau gerokai sumoderniškėjo. 
Nauji veikalai nusveria klasiškus.

Ir apie jų režisierius (p. 192-193). Čia minimas 
Mejerholdas žuvo Gulage:

Mejerholdo teatras šiandien yra bene populia- 
riškiausias Sovietų Sąjungoj. Pats Mejerholdas yra 
buvęs Stanislavskio mokinys. Bet su bolševikų 
revoliucija, jis nesvyruodamas atsistojo darbininkų 
pusėj ir padarė revoliuciją pačioj scenoj. Jo 
perstatomuose veikaluose publika aktyviai sujun
giama su scena, su veikimu.

Apie religiją (p. 157):

Maskvoj dar vis matosi daug cerkvių. Ne
mažai jų išgriauta, daug stovi tuščių, kitos į 
muziejus paverstos, o tūlose vis dar yra, kas 
meldžiasi.

Teko užeiti į kelias. Pamaldininkų mažai. 
Daugiausiai seniai ir viduramžiai. Jauną retai kur 
pamatysi. Jaunoji karta, ypačiai miestuose, sube- 
dievėjusi, sukultūrėjusi.

Kalbant apie cerkves, puola mintin švento 
Ganytojo Katedra, kurios storos sienos šiuo tarpu 
energingai ardomos. Praeidamas pro ją ir matyda
mas tą milžiną virstantį į griuvėsius, ne vienas 
sustoja ir pamąsto: ,, Sugriuvo ganomojo sostas, 
griūva ganytojo' namas!“

Apie Maskvos lietuvius (p. 208) Čia minimi 
Mizaros kolegos žuvo Gulage:

Daugiau, žinoma, mūs judėjimu domisi buvę 
amerikiečiai, kurių Maskvoj yra nemažas būrelis. 
Vadapalas, Daubaras, Košiuba, Bieliauskas ir 
kt.—vis tai buvę pas mus veikėjai. Nuvykę į 
SSSR, jie ir ten darbuojasi, sekdami mūs darbus 
Amerikoj, skaitydami dienraščius ir jiems net kart
karčiais parašydami.

Kapsuko žodžiai apie kolegas (p. 209). Kodėl

POLITINIAI KLAUSIMAI

Rojus Mizara
čia koneveikiamas Pruseika—neaišku. Vėliau jis 
buvo priimtas partijom Jam pasisekė. Jei jis būtų 
„statęs socializmą“ sovietijoj, būtų kaip ir kiti 
Kapsuko kolegos žuvęs 1939-tais.

— Amerikos lietuvių komunistinis 
judėjimas—sako jie—suoportūnistėjęs. Ilgus laikus 
judėjimo priešakyje stovėjo Prūseikos-Buikai, 
kurie stelbė savikritiką, podraug stelbdami revoliu
cinį artavojimąsi. Jūs organizacijose tebeviešpatau
ja daug menševikiškos ideologijos. Lietuviai 
komunistai perdaug atsitvėrę nuo tarptautinio 
judėjimo, ,,tebemirksta savo pačių syvuose“. 
(Kapsukas,). Tas viskas atsispindi jūs literatūroj, 
jūs spaudoj. Jūs dienraščiai—toli tikroj to žodžio 
prasmėj nuo bolševikiškų dienraščių turiniu.

Apie Baltarusijos lietuvius (p. 226-227): 
Minimi Svotelis ir Želpis žuvo Gulage. Svotelis 
anot M.L.T.E. 56-tais „reabilituotas“. Rojus Mizara 
dar to sulaukė. Sulaukė jis ir Gudijos lietuvių 
persekiojimo:

Baltarusijoj šiuo tarpu turi atsakomingas 
pareigas ir du amerikiečiai: Svotelis ir Žalpis. 
Pirmasis lietuvių ir vokiečių kolektyvų darbe, o 
pastarasis—lietuvių kultūrinio ir švietimo darbe. 
Lietuviško kultūrinio darbo plėtimas ir juo 
visapusis susirūpinimas ryškiau negu kas kitas 
vaizduoja Sovietų Sąjungos brolišką nusistatymą 
linkui tautiniu mažumu, c c

Suradusi juos, Sovietų vyriausybė, ažuot kišus 
jiems baltarusių ar rusų ar lenkų elementorių, 
jieškojo lietuvių mokytojų, kultūrinių darbininkų, 
kurie jų prigimtoj kalboj keltų iš ilgo miego, 
žadindami prie švietimosi ir stojimo į bendrą 
socialistinį darbą su milionais kitų tautų darbinin
kų ir darbo valstiečių!

Surasta eilė mokytojų, atidaryta kiekvienam 
kaime, kur randasi lietuvių darbo valstiečių 
žymesnė dalis, mokyklos, skaityklos. Leidžiama 
lietuvių kalba mokyklom medžiaga, elementoriai, 
skaitymų vadovėliai. Leidžiamas laikraštis, ,, Rau
donasis Artojas“. Be pradinių mokyklų šiuo tarpu 
Dynamovoj veikia vidurinė mokykla su virš 100 
kolektyviečių ir darbininkų studentų. Jie ruošiami 
augštesniem mokslam, didesniem socialistinės 
kūrybos darbam vadovauti. ,, Raudonasis Artojas“ 
organizuoja darbininkų ir kolektyviečių korespon
dentų kadrus—kitas didžios svarbos kultūriniam ir 
podraug politiniam fronte žygis!

Apie užsienio propagandą (p. 204-205):

— Heilo! Heilo!! Maskva kalba! Maskva 
kalba!!. . .

Taip! Maskva kalba į anglišką pasaulį, anglų 
kalba! Maskva kalba lapkričio mėn. naktį, 11 

(tęsinys pwtoyyjt)
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POKALBIS

Jaunas išeivijos žurnalistas Algis Klimai t is, gimęs ir 
augęs pokario Vokietijoje, nuo 1982 metų yra 
Vienoje, Austrijoje vokiečių kalba leidžiamo 
laikraščio Ost-Nachrichten vyr. redaktorius.

Kada, kodėl ir kaip atsirado Ost Nachrich- 
ten laikraštis?

„Ost Nachrichten“ pradėjome leisti 1982 
metais. Jį skyrėme „nuomonių gamintojams“ 
(Meinungsmachern) Vakaruose (turėjome galvoje 
žurnalistus, (politikos bei ekonomijos tyrinėtojus, 
mokslininkus, o taip pat ir politikus), kad jie 
galėtų susipažinti su žinių atrankomis bei politinė
mis analizėmis, darytomis žurnalistų, kurie patys 
yra kilę iš krašto, iš kurio žinia ateina. Daugumas 
vakariečių, Rytų politikos tyrinėtojų, žiūri į Rytų 
Europą ir Tarybų S-gą pro vakarietiškus akinius.

Įvykiai Lenkijoje „Solidarumo“ egzistavimo 
laikais, o taip pat ir dabartis rodo, kad Vakaruose, 
ypač Vakarų Europoje, egzistuoja poreikis daugiau 
ir detaliau patirti apie padėtį Rytų Europoje. 
Įžengėme į vis dar esančią spragą, turėdami mintį, 
drauge su pažįstamais iš demokratinės opozicijos 
aktyvistais, neseniai pabėgusiais iš Lenkijos, 
Čekoslovakijos, Vengrijos ir Bulgarijos, steigti 
laikraštį vakariečiams. Taip ir atsirado Ost Nach
richten.

Šiek tiek vėliau į mūsų grupę įsijungė žinomas 
publicistas-sovietologas, buvęs Maskvos Lumum- 
bos universiteto profesorius ir „nomenklatūros“

KELIONĖ J . . .
(atkelta iš 7-to psl.)
valandą, Maskvos laiku, iš galingos radio stoties, 
esamo Darbo Palociuj.

Mūs delegacija pakviesta susipažinti su ta 
radio stotimi, kurią ne vienos buržuazinės šalies 
išnaudotojai prakeikė. Kur gi jie nekeiks, jei iš jos, 
per ją ne rečiau sykio i savaitę angliškai kalbantie
siems radio klausytojams po platųjį pasaulį 
pasakojama apie Sovietų Sąjungos darbininkų 
gyvenimą. Iš Darbo Palociaus, nuo Seliankos, 
Raudonosios Maskvos, tiesiai į angliškai kalban
čiųjų darbininkų ir kitų radio klausytojų ausis!

Apie Sovietija susižavėjusius jūreivius (p. 92):

Kadangi šilan uostan dažnai atplaukia daug 
buržuazinių kraštų laivų, tai Sovietų Sąjungos 
jūrininkų profsąjunga turi įkūrusi apstų, patogų ir 
dailų tarptautinį jūrininkų kliubą, kuriame bran
gus svečias kiekvienas svetimos šalies jūreivis. 
Panašūs kliubai randasi Leningrade ir Odesoj. Bet 
buržuazinių laivų viršininkai griežtai draudžia savo 
jūreiviams lankytis kliubuosna. Atsilankiusieji, 
mat, susipažįsta su sovietiniais jūreiviais, suranda 
komunistinių laikraščių visokiom kalbom; prisi
klausę kalbų, pasiskaitę raudonųjų laikraščių — 
,,genda“. Draudžiama jiems pirktis daiktus Sovietų 
krautuvėse.

Ir galop, apie dar pasitaikančius trūkumus (p. 
247):

4. Stoka industrinių kasdieniniame gyvenime 
naudojamųjų daiktų. Esant trūkumui, kuomet 
kolektyvietis arba valstietis negauna jų mainan už 
grūdus arba kitus valgomuosius daiktus, jis mažiau 
turi entuziazmo dirbti, auginti javus, kelti žemės 
ūkį, aprūpinti maistu miestą, fabrikus.

Taip. Pakartokime dar kartą: tai rašyta prieš 
penkiasdešimt su viršum metų . . .

Kazys Almenas
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POKALBIS SU ALGIU KLIMAIČIU

VIENA — RYTŲ

EUROPOS

ŽINIŲ MIESTAS

knygos autorius Michail Voslenky. Vienas iš mūsų 
pagrindinių uždavinių yra nuolatinis informavimas 
apie Rytų Europos demokratinės opozicijos 
pastovų tarpusavį bendradarbiavimą.

Kodėl pasirinkote Vieną?

Vienos miestas randasi beveik 300 km toliau į 
rytus negu Praha. Austrijos šiaurinėje yra Čekoslo
vakija, rytuose—Vengrija, pietuose—Jugoslavija. 
Netoli yra Lenkija ir Ukraina, net Albanija yra 
arčiau Austrijos negu, pvz., Hamburgas. Aišku, 
kad vien dėl mūsų reikalams puikios geopolitinės 
vietos pasirinkom Vieną kaip laikraščio vietove. 
Dauguma pabėgėlių iš minėtų Rytų Europos 
kraštų pereina per Vieną ir atneša įdomių žinių. 
Praktiškai kiekvienas žydas emigrantas iš Sovietų 
Sąjungos turi pereiti Vieną. Jų tarpe ir žydai iš 
Lietuvos. Viena yra tradiciškas žinių miestas, kiek 
tai liečia Rytų Europą.

Ar yra sunku prieiti prie laikraščiui įdomių 
žinių? Ir kas iš viso domisi Jūsų leidiniu?

Nėra taip sunku prieiti prie tikrų žinių iš Rytų 
Europos. Mes jas renkame, kiekvienas redaktorius 
iš savo krašto, sujungiame, perredaguojame ir 
talpiname Ost Nachrichten laikraštyje. Mūsų 
Eikraščio negalima pirkti kioskuose, jį tik galima 
užsisakyti. Iš atsiliepimų ir pagal prenumeratorių 
kartoteką, tai mus daugiausia skaito kitų laik
raščių redaktoriai, laisvieji žurnalistai, tyrimų 
institutai, pasiuntinybės, universitetai, o paskutiniu 
laiku jį užsisakė net bankai. Skaitytojų turime 
Austrijoje, Šveicarijoje, žinoma, daugiausia Vak. 
Vokietijoje. Siunčiame laikraštį ir į Šiaurės 
Ameriką, Pietų Afriką, Australiją ir net į Raudo
nąją Kiniją.

Kiekviename laikraščio numeryje yra ir žinių 
iš Lietuvos. Kodėl?

Kaip lietuvis jaučiu pareigą laikraštyje skleisti 
ir žinias iš Lietuvos. Minime bendrai viską: 
korupciją Lietuvoje, tikinčiųjų persekiojimą, eko
nomines problemas. Rašome be to apie Lietuvos 
gamtos naikinimą, statant Ignalinos atominę 
elektrinę, ir 1.1.

Ką konkrečiai rengiatės artimoje ateityje 
rašyti apie Lietuvą?

Apie Lietuvos rusifikaciją! Pagrįsime tai 
turimais faktais ir skaičiais, pvz., apie Sniečkaus 
miesto statybą kaip paradinį rusifikacijos pavyzdį 
Lietuvoje. Pateiksime žinių apie Lietuvoje vykstan
čias diskusijas ir protestus dėl Ignalinos atominės 
elektrinės statybos. Rašysime apie Lietuvos miškų 
naikinimą. Ir kas dabar svarbu: pateiksime žinių, 
kur Lietuvoje ir Pabaltyje yra pastatytos SS 20 

raketos.
Kaip Lietuvos žmonės reaguoja į SS 20 raketų 

pristatymą krašte?

Pokalbiuose su emigrantais, kurie išvyksta per 
Vieną, susidaro įspūdis, kad Lietuvos žmonės yra 
labai susijaudinę dėl po jų nosim, Lietuvos 
miškuose, pristatytų atominių raketų ir bijo, kad 
„šilto“ karo atveju jie bus pirmoji auka.

Keičiant temą, noriu paklausti, ar tik bažnyti
nis pasipriešinimas vyksta Lietuvoje?

Lietuvoje šalia tikinčiųjų pasipriešinimo vyks
ta ir tautinis. Deja, Vakaruose apie tai mažiau 
žinoma. Todėl vienas iš Ost Nachrichten tikslų yra 
apie tai informuoti. Nesuprask klaidingai, aš 
nenoriu mažinti tikinčiųjų pasipriešinimo reikšmės, 
kai prieš akis turime 130.000 parašų dėl Tamke- 
vičiaus ir Svarinsko. Bet ir tautinis pasipriešinimas 
yra labai platus. Jis pasireiškia tarp kitko tuo, kad 
lietuviai yra prieš viską, kas yra ruso arba rusiško. 
Tai matosi akivaizdžiai per sportininkų susitikimus 
ir 1.1. Be to dauguma rusų mokyklų Lietuvoje yra 
su išdaužytais langais . . . Kadangi ta neapykanta 
rusams yra tokia didelė, yra labai lengva paprašyti, 
kad lietuvis apkultų rusą vien dėlto, kad jis yra 
rusas.

Ar kenkia lietuvių reikalams neapykanta 
rusams ir rusifikacijai?

Rimtas klausimas, rimta problema! Ypač 
jaunesni lietuviai nemėgsta Lietuvos surusintų 
miestų. Pvz., Vilnius. Po karo Vilniuje apsigyveno 
tiek rusų, kiek jų nei skaičiais, nei procentais tame 
mieste niekados nebuvo. Dabar dar daugiau savų 
prisivežė. Todėl daug kas iš jaunų lietuvių nenori 
net Vilniuje studijuoti. Jie nemėgsta, kaip jie sako, 
to rusų, lenkų, baltarusių ir žydų miesto! Neapy
kanta yra tokia didelė, kad net pogrindžio 
sąmoningi lietuviai šaukia „Vilnių grąžinti lietu
viams“. Nes jie mano, kad vieną dieną šį rusifikaci
jos politika prives* prie to, kad kas nors galėtų 
paklausti, kam jums reikia Vilniaus, kad ten 
lietuviai mažumoje! Turėtų baigtis ta Vilniaus ir 
Kauno konkurencija dėl lietuviškumo, kuri neša 
tik rusams naudą ir yra rusų sąmoningai skatina
ma! Manau, Lietuvos tautinis pogrindis būtų 
mums vakariečiams lietuviams dėkingas, jeigu per 
savo galimybes—radijo stotis ir 1.1.—kritiškai 
iškeltume tą nelogišką konkurenciją tarp Vilniaus 
ir Kauno. Be to lietuviai Lietuvoje, kas kur gali, 
turėtų trukdyti rusų sumanymus savo skaičiui 
padidinti krašte.

Baigiant, kaip įvertini Lietuvos padėtį dabar?

Iš daugelio pokalbių su emigrantais ryškėja, 
kad gyventojų aprūpinimas yra paskutiniu laiku 
pagerėjęs, palyginus su prastu aprūpinimu Sovietų 
Sąjungoje aplamai. Bet per tai vėl kyla rusifikaci
jos spaudimas, nes daug rusų iš kitų prastai 
aprūpintų sričių mėgina persikelti į Lietuvą. Tas 
geras aprūpinimas nėra „meilė žmogui“, bet 
„bacilus polonicus“ baimė. Todėl ir rusų kareivių 
skaičius Lietuvoje padidėjo. Vis tiek aprūpinimas, 
palyginus su Vakarais yra labai prastas, ir žmonės 
neišgyventų, jeigu Sovietų S-goje nebūtų „antros 
rinkos“. Kartais jaučiasi neviltis, nesimatymas 
perspektyvos savo ar aplamai lietuvių asmeniniame 
gyvenime. Vieni išeitį mato tautiniame pasiprieši
nime. Jis plečiasi. Daug kas svajoja apie laisvą 
Lietuvą. Bet mažiau atsparūs žmonės, kurių 
skaičius, gaila, gana didelis, savo neviltį rodo 
chuliganizmu, alkoholizmu ir naudojimu hašišo, 
kuris atgabentas iš Kaukazo.

akiračiai nr. 9 (163)
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PIRMASIS ŽINGSNIS Į KETVIRTĄ 
DEŠIMTMETĮ

O iltą ir saulėtą rugsėjo popietę Vytau- 
tas Kavolis, atidarydamas trisdešimt J

pirmąjį Santaros-Šviesos federacijos suvažiavimą, 
dar kartą įvykusį tradicinėje vietoje (Tabor 
farmoje, Mičigane) ir tradiciniu metu (savaitgalyje 
po Darbo dienos, rugsėjo 6-9 d.d.), priminė, jog 
šiais meais suėjo ar sueis dvidešimtmetis nuo 
rašytojo Jaliaus Kaupo ir poeto Algimanto 
Mackaus mirties, o taipgi dvidešimt penkeri metai 
nuo Metmenų užgimimo. Nors pirmoji sukaktis šį 
kartą nebuvo paminėta (A. Nykos-Niliūno ruošia
ma J. Kaupo raštų rinktinė vargu ar šįmet 
pasirodys), tačiau puošnią A. Mackaus poezijos 
rinktinę Augintinių žemė, išleistą jo paties vardo 
fondo (irgi sukaktuviniu!) penkiasdešimtuoju 
leidiniu, leidyklos darbuotojai jau sėkmingai 
platino farmos daržinėje. Jos sienas puošė knygos 
dailininko Prano Lapės iliustracijų originalai 
drauge išstatytos ir R. Viesulo iliustracijos Vergili
jaus „Georgikoms“). Pr. Lapė jų atsiradimo 
istoriją papasakojo vėliau, penktadienio vakare. 
Tos pačios dienos rytą Romas Sakadolskis ir 
Kęstutis Keblys apžvelgė ir per ketvirtį šimtmečio 
Metmenų nueitą kelią.

Dail. Pranas Lapė

Iš tikrųjų šis suvažiavimas dar buvo reikšmin
gas ir tuo, kad Almai ir Valdui Adamkums 
neseniai Tabor farmą pardavus, jis pirmą kartą 
vyko naujųjų šeimininkų globoje, aiškiai jaučiamo 
savotiško susivaržymo ir netikrumo ženkle. Padi
dėjusios suvažiavimo išlaidos (buvę savininkai 
pasirūpindavo programos dalyvių pragyvenimu, 
kurį dabar turėjo padengti patys rengėjai) gerokai 
pasunkino programos sudarymą ir vertė kelti 
kainas, rizikuojant lankytojų sumažėjimu. Nežino
mos buvo ir naujųjų savininkų svetingumo ribos, 
galėjusios taipgi paveikti (o gal ir paveikusios?) 
programos pobūdį ir svečių nuotaikas bei ateities 
planus. Atrodo, kad viskas praėjo laimingai, 
principiniai susitarta jau ir dėl ateinančių metų 
suvažiavimo.

Paviršutiniškai žvelgiant, šio suvažiavimo 
programa buvo kiek konservatyvi, daugiau laiko

Feliksas Bajoras ir Aldona Stempužienė-Švedienė

skirianti savajai netolimos praeities veiklai apžvelg
ti, įvertinti bei kultūrines apraiškas gimtajame 
krašte kritiškai panagrinėti. Dominavo, galima 
sakyti, pastaroji sritis. Su ja glaudžiai siejosi ir 
gausi informacinė, iliustracinė medžiaga, užfiksuo
ta skaidrėse ar magnetofono juostose. Jos dalį jau 
matėm ketvirtadienį vakare, kai Nijolė 
Kupstaitė supažindino su liaudies 
skulptoriaus, medžio drožinėtojo Ze
nono Voluntos kūryba („Gintaro šalies 
vaikai“), o Algimantas Kezys, SJ rodė 
ir komentavo išleidimui paruoštą 
pernykščių metų viešnagės Lietuvoje 
albumą („Glimpses through the 
Wall“)—fotografo dienoraštį iš kelio
nės namo po keliasdešimties nesilanky
mo metų, nors iš tikrųjų paskutinio 
žingsnio į tuos namus ar tėviškes 
padaryti globėjai neleido . . . Vėlų šešta
dienio vakarą mažojoje salėje gausiomis skaidrėmis 
buvo demonstruojami ir moderniosios taikomosios 
dailės (audinių, keramikos, ir 1.1.) pavyzdžiai, jų 
kūrimo aplinkybės ar gamybos būdai šiandieninėje 
Letuvoje.

Turint (galvoje dar paveikslų nuotraukomis, 
katalogais ir kitokia archyvine medžiaga iliustruo
tą turiningą Viktorijos Kašubaitės-Matranga pas
kaitą apie jos porą metų studijuotą dail. V.K. 
Jonyno įsteigtos Freiburgo meno mokyklos istoriją 
ir mokyklos šiandieninę reikšmę mūsų dailei, 
reikėtų sutikti, kad šis suvažiavimas dailei parodė 
išskirtinai didelį dėmesį.

Su avangardine Lietuvos muzika penktadienio 
vakare supažindino Amerikoje jau ne pirmą sykį 
viešintis kompozitorius Feliksas Bajoras, komen
tuodamas juostose įrašytas kūrinių ištraukas, 
nupasakodamas jų atsiradimo istorijas bei vietą 
bendrajame mūsų muzikinės kūrybos kontekste. Iš 
vyresniosios kartos kompozitorių girdėjome Lie
paičių choro išpildomas J. Juzeliūno „Lygumų 
giesmes“, jaunesniosios—Algio Martinaičio „Can
tus ad futurum“, Mindaugo Urbaičio „Meilės 
dainą ir išsiskyrimą“viduriniosios—Osvaldo Bala
kausko „Ludus modorum“, Br. Kutavičiaus 
panteistinę oratoriją „Iš / Jotvingių akmens“ ir 
paties F. Bajoro kai kurias „Dzūkų dainas“. Buvo 
paminėta ir daugiau šiandieninėje kūryboje reikš
mingų vardų, vienu kitu sakiniu aptariant ir jų 
kūrinius taip, kad vaizdas susidarė pakankamai 
pilnas ir džiuginantis.

Naujajai muzikai daugumoje buvo skirtas ir 
publikos entuziastiškai sutiktas ir išklausytas 
Aldonos Stempužienės-Švedienės serenadų ir 
sakmių rečitalis. Girdėjome Dariaus Lapinsko, 
Jono Švedo, Johannes Brahmso bei Franz Schu- 
berto serenadas ir Felikso Bajoro „Sakmių siuitą“. 
Publikos nesibaigiančių aplodismentų skatinama 
solistė dar padainavo sąvo mėgiamąsias operų 
arijas („Carmen“ ir „Fausto“) ir dar keletą 
populiaresnių dainų.

Kritiški svarstymai buvo pradėti penktadienį 
Algio Mickūno dabartinės Lietuvos filosofijos 
apžvelgimu. Filosofijos dabar ten rašoma daug, tik 
gana vienapusiškai. Nesunkiai atpažįstamas 
„duokliškas“ marksizmo sujungimas su leninizmu 
yra greičiau skirtinas jau teologijos sričiai. Egzis
tencializmas, lingvistinės kryptys ir istoriniai 
veikalai (Kantas ir 1.1.) diskutuojami pakankamai 
objektyviai, prisilaikant aplinkos ir laikmečio 
poreikių. Diskusijos konservatyvios, išsiskiriančios 
daugiau tuo, kas nediskutuojama (pvz., šiandieni
niai radikalieji filosofai, hermeneutika, Haber
mas) . . . Kuriamas naujas ir įdomus filosofijos 
žodynas. Individualiai kiek plačiau buvo aptarti: 
A. Šliogeris (egzistencializmas), Sodeika (fenome
nologija, 19-to amžiaus „valios filosofija“), A.J. 
Greimo mokinys R. Pavilionis (kalbinės kryptys) ir 
Br. Kuzmickas (religijos filosofija).

Algis Mickunas
A. Mickūnas šeštadienio priešpietį taipgi 

supažindino publiką su savo draugo—pernykščio 
suvažiavimo prelegento—Alfonso Lingio naująja 
knyga Excesses: Eros and Culture. Šis lietuvių 
kilmės filosofas, nuolat keliaujantis po pasaulį ir 
ieškantis išraiškų, kurios jau dingsta ar darosi 
nebeprieinamos, naujojoje knygoje aprašo savo 
patirtis iš gyvenimo su Gvinėjos galvų medžiotojais 
ir Afrikos kūno žalotojais, analizuodamas sąmonės 
lūžius iš beprasmės į prasmę ir atvirkščiai.

Illinois universitete naujai įkurtos lituanistikos 
katedros (ar „kėdės“) ką tik paskirtas vedėjas dr. 
Bronius Vašeklis kalbėjo apie šiuolaikinio romano 
diskusiją Lietuvoje, sukeltą J. Avyžiaus romano 
„Degimai“ ir gana ilgai užsitęsusią tenykštėje 
periodikoje. Joje paaiškėjo, kad neseniai plačiai 
liaupsintas vadinamųjų „vidinio monologo“ roma
nų pranašumas tebuvo kritikų išpūstas burbulas, 
kad šiandieninis romanas yra varginamas daugelio 
ydų, įskaitant prisitaikėliškumą, neprincipingumą, 
žodingumą . . . (nepaminint, žinoma, pačios svar-

(tęsinys sekančiame psl.)

1984 m. spalio mėn. Q

9



SKILTYS

ATVIRAI
(atkelta iš 9-to psl.) KALBANT
blausios nuosmukio priežasties—ideologinių reika
lavimų, anksčiau vadintų socialistiniu realizmu, 
dabar—liaudiškumu ir kitais vardais) . . . Paaiš
kėjo, kad kritika yra sunkus ir sudėtingas 
procesas, kad tarp kritikų ir rašytojų nėra darnios 
ir kolegiškos santaikos, o pagaliau ir tai, kad 
diskusijas sukėlęs romanas iš tikrųjų nėra jau taip 
blogas, o avangardiškumo prasme—,,balta varna“, 
sulaužiusi visą eilę ..tabu“ ir atskleidusi žalingąją 
industrializacijos pusę ... Iš visos eilės diskusijose 
suminėtų, pastarajame dešimtmetyje pasirodžiusių 
romanų, prelengento (kaip ir kelių tenykščių 
kritikų) nuomone, vertingiausias buvo pirmas ir 
vienintelis neseniai Lietuvoje nusižudžiusio jauno 
rašytojo A. Radzevičiaus romanas Priešaušrio 
vieškeliai (žiūr. Akiračių, 1983 m. nr. 1/155).

Pašnekesys šia tema toliau vystėsi šeštadienio 
pavakarėj, kritiškus žvilgsnius i ,,literatūrinį 
sovietinės Lietuvos avangardą“ nukreipiant Ilonai 
Maziliauskienei (proza) ir Rimvydui Šilbajoriui 
(poezija). I. Maziliauskienė, pateikusi keletą 
avangardo apibūdinimų, nutarė, kad prozoje 
avangardiniu rašytoju ar veikalu laikytinas tas, 
kuris atneša naują žmogaus supratimą. Avangar
das, tai organizuotas maištas prieš nusistovėjusias 
formas. Viena ir kita prasme tikrieji prozos 
avangardistai Vakarų literatūroje dar ir šiandien 
tebėra M. Proustas (forma), J. Joyce (žmogus ir 
kalba) ir D.H. Lawrence (instinkto primatas). 
Dabartinėje Lietuvos literatūroje tokių nėra (o gal 
ir negali būti) jau vien dėl pačios avangardo 
definicijos. Artimiausiais avangardui kai kuriais 
požiūriais laikytini P. Venclova (novelėje „Akvari
umas“) ar jaunutė Anita Kapočiūtė (su vieninteliu 
apsakymu „Metro“ pasirodžiusi š.m. Nemuno, nr. 
D.

Panašiai avangardą suprasdamas, R. Šilbajo
ris pastebėjo, kad ir šiandienine Lietuvos poeziją 
svarstant ši sąvoka tebėra sąlyginė. Jeigu visapusiš
ko naujoviškumo kriterijus ir atpuola, tai bent 
susidaro naujai skambančios kūrybos įspūdis. 
Tokiai sampratai artimiausias yra J. Juškaitis 
(avangardiškas ne tiek idėjomis, kiek poetinės 
kalbos deformacija, atveriančia naujas prasmės 
galimybes ar dimensijas), V. Bložė (kai kuriais 
eilėraščiais „Polifonijose“, kalbėdamas keliais 
balsais, duoda asmeniška, ironiška, drąsu ir 
komišką komentarą apie laiką ir aplinką) ir 
Gintaras Patackas (gerai įsisavintos vpoetinės 
tradicijos pastatymu kitokiu kampu). Avangardiš- 
kų elementų būtų galima rasti ir J. Vaičiūnaitės, S. 
Gedos, M. Martinaičio ar net A. Žukausko 
eilėraščiuose.

Šeštadienio popiečio pozicija programoje 
tradiciškai duodama paskaitininkui, iš kurio 
daugiausiai tikimasi tiek turinio, tiek ir’publikos 
sutraukimo prasme. Netolimoje praeityje joje teko 
girdėti C. Milošą, Litvinovą, J. Brodskį, T. 
Venclovą, A. Ginzburgą, A. Štromą ir 1.1. Šį kartą 
dr. Antanas Prancevičius, kalbėjęs apie neoficia
liosios kultūros raidą Tarybų Sąjungoje, daugumą 
klausytojų gerokai apvylė, kalbėdamas tai, kas 
suvažiavimo klausytojams buvo jau gana gerai 
žinoma ar iš paties prelegento girdėta prieš 
pusantrų metų. Stebino visa eilė jo padarytų 
netikslumų ar vos ne su pasididžiavimu parodytas 
nesidomėjimas tiek tenykšte, tiek ir čionykšte 
„oficialiąja“ lietuvių kultūra . . .
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Dr. Antanas Prancevičius su žmona
Išeivių kultūrinio judėjimo ar bendrinių kultū

ros apraiškų svarstymai daugiau liko j suvažiavimo 
programos periferijose. Apie juos kalbėjo tradiciš
kai įžanginis paskaitininkas Vytautas Kavolis 
(„Nepriklausomo žmogaus problematika lietuvių 
istorijoje“) ir suvažiavimą užbaigęs kalbininkas dr. 
Petras Jonikas („Kalbos ir tautos sąsaja Europos 
istorijoje). Jos iškilo ir ekspromtu Liūto Mockūno 
padarytame pasikalbėjime su šių metų L. Rašytojų 
draugijos literatūrinės premijos laureatu poetu 
Leonu Lėtu ar ir jau minėtame Metmenų žurnalo 
literatūrinio bei visuomeninio veido aptarime.

Uždaruose posėdžiuose ar mažesnėse salėse 
buvo aptarti Metmenų reikalai (feministinei temati
kai skirtas numeris, sukaktuvinio 50-jo sudary
mas . . . ), A.M.&M. fondo stovis bei užmojai 
(netrukus išeis A. Škėmos raštų trečiasis tomas, 
monografija apie A.M. Katiliškį, A. Veščiūnaitės 
eilėraščių rinkinys), išrinkta nauja Santaros- 
Šviesos federacijos valdyba (Valdas Adamkus, 
Raimundas Mieželis ir Marytė Cerniūtė) ir būsimo 
suvažiavimo rengimo komisija (V. Kavolis, R. 
Sakadolskis, N. Linkevičiūtė. R. Misiūnas, L 
Maziliauskienė, R. Šilbajoris) . . .

Ko pasigęsta? Vieni pasakys—žymesnių vardų, 
šviežesnių minčių ar idėjų programoje, kiti- 
literatūros vakaro, daugiau jaunesnių, o taipgi ir 
daugelio jau įprastinių nuolatinių veidų, o pagaliau 
ir didesnės minios antrojoje šeštadienio pusėje tiek 
salėse, tiek bare, tiek ir naktiniuose pasižmonėji- 
muose . . . Nežiūrint viso to, suvažiavimas, 
atžymėjęs federacijos žingsnį į brandesnį amžių, 
praėjo gana gerai.

Algirdas T. Antanaitis

NETIKĖTA KAZIMIERINIŲ METŲ

UŽSKLANDA

Atrodė, kad kazimierinius metus užbaigsime 
iškilmingai ir oriai su Dariaus Lapinsko opera ir 
religiniu katalikų kongresu Toronte. Ypač kai 
paaiškėjo, kad to kongreso pagrindiniais paskaiti
ninkais buvo pakviesti kun. prof. P. Rabikauskas 
ir dr. J. Girnius. Su malonumu skaitau prof. 

Rabikausko straipsnių seriją apie šv. Kazimierą 
Europos lietuvyje. Taip pat visi gerai prisimename, 
kaip savo laiku dr. J. Girnius pakėlė balsą prieš 
kultūrinį nuosmukį.

Deja, šį kartą J. Girniaus paskaita gerokai 
atsiduoda tuo nuosmukiu (naudojuosi jos autori
zuota santrauka Toronto kongreso leidinyje). 
Keistas jau pats paskaitos pavadinimas „Krikščio
nybės ir ateizmo grumtynės mūsų tautoje“. 
Grumtynės gali būti tik tarp maždaug lygio priešų. 
Niekas, pavyzdžiui, rimtai nekalba apie vaiko ir 
suaugusio žmogaus grumtynes. J.G. tas grumtynes 
pradeda su XVII a. ateistu Kazimieru Liščinskiu. 
kuris, anot Girniaus, buvo vienišas. Tad kokios čia 
galėjo būti grumtynės.—paėmė vyrelį ir nugalabi
no. J.G. nutyli, kad tuo pačiu metu buvo deginami 
šimtai, o gal ir tūkstančiai, visokių „bedievių“ 
raganų, deginamos ir griaunamos protestantų 
bažnyčios, rengiami pogromai prieš nekatalikus 
Vilniuje ir kitur. Bet ir tai žinant, negalima kalbėti 
apie grumtynes, nes visvien partneriai buvo per 
daug nelygūs.

Šlubuoja ir visa J.G. susigalvotų grumtynių 
istorija. Kodėl, pavyzdžiui, tautinio atgimimo metu 
mūsų šviesuomenė suskilo į „kunigus patriotus“ ir 
„pasauliečius inteligentus“. Ar tie „inteligentai“ 
nebuvo patriotai, nors ir virę „Rusijos katile“. O 
ar tam katile nevirė ir Šalkauskis, ir Dovydaitis? 
Kažin ar ne per drąsu Ateiti lyginti su Aušra 
(Šalkauskio mintis, kuriai pritaria G.)? Ar tik 
ateitininkai stojo į savanorius ir karo mokyklas? O 
tikrai nei su šakaliu ieškodamas nesurasi krikščio
nybės ir ateizmo grumtynių Smetonos valdomoje 
Lietuvoje.

Galbūt būtų galima kalbėti apie tam tikras tų 
dviejų veiksnių (ateizmo ir katalikybės) grumtynes 
senojoje mūsų emigracijoje ir dabartinėje Lietu
voje, nors pati dabartinės Lietuvos bažnytinė 
hierarchija ir aktyvieji katalikai ir, mano galva, 
visiškai teisingai vengia tą kovą vadinti grumtynė
mis. O ir pati valdžia ieško vis subtilesnių ir 
moksliškesnių kovos priemonių (kad ir, pvz., 
skelbdama straipsnius apie St. Šalkauskio filosofi
ja).

Bet juokingiausia, kai tas tariamas ateizmo ir 
krikščionybės grumtynes J.G. bando perkelti į 
dabartinę mūsų išeivių visuomenę. Turbūt ant 
pirštų būtų galima suskaičiuoti visus ateistinius 
straipsnius mūsų spaudoje. Retkarčiais koks 
straipsnelis pasirodo Vienybėje, bet užtat ji gauna 
pylos iš Naujienų (sic!). Aš pats .tikrai nesu parašęs 
nei vieno ateistinio straipsnio, nors J.G. nori 
mane pastatyti į patį tų tariamų grumtynių centrą. 
Kad ir mano poleminis straipsnis „Kun. Yla 
meluoja“ (šiandien aš pasakyčiau „Kun. Yla 
netiesą sako“, nors prasmė būtų visiškai ta pati) 
nėra ateistinis, matytis jau ir iš to, kad aš išėjau 
ginti prof. A. Šapokos, kurį visados laikiau ir 
dabar tebelaikau vienu geriausių mūsų istorikų. 
Nors J.G. sako, kad mokslinėje polemikoje 
netinka melu švaistytis, tačiau jau toje pačioje 
paskaitoje jis melu apkaltina visą tam tikrą PLB 
seimo narių grupę. O gal dabar J.G. pavadintų 
ateistiniu ir mano įvadą į kun. A. Aleknos knygą 
Vysk. Motiejus Valančius, kurį savo laiku tas pats 
G. pagyrė Aiduose. Beje, tą puikią kun. A. 
Aleknos monografiją daugiausia mano iniciatyva 
Lituanistikos institutas ir išleido.

Dėl kitų taip pat ginčytinų dr. J.G. teiginių 
(tolerancijos sampratos, siūlymo įsivesti cenzūrą 
kat. spaudoje ir 1.1.) palauksime, kol visa paskaita 
bus atspausta Aiduose ar kur kitur.

Vincas Trumpa

akiračiai nr. 9 (163)
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LITERATŪRA

GEDOS VERTIMAS

— Kokios gražios tavo kojos, kilminga mergele,
sandaluos!

Tavo šlaunų išlenkimai kaip žiedas, 
nagingai nukaltas,

Tavo bamba — apvali taurė,
visuomet pilna vyno,

Tavo pilvas — pėdas kviečių,
su lelijom iš šonų,

Tavo krūtys — stirniukų pora,
gazelės dvynukai,

Tavo kaklas — drambliakaulio bokštas, 
Tavo akys — Hešbono tvenkiniai

prie Al Šar Bat Sabimo vertų, 
Tavo nosis Libano bokštas,

besidairantis prie Aramo,
Tavo galva — Karmelo viršūnė, 

plaukų sruogos kaip purpuras, —
Jos surišo karalių.

* * *
— Kokia tu graži, kokia maloni,

meile, geidulių dukra!
Tavo liemuo tarsi palmė,

krūtys kaip kekės.
Aš sakau: įlipsiu į palmę,

įsitversiu į jos šakas,
Tavo krūtys tebus vynuogių kekės,

Tavo alsavimas kaip obuoliai, 
Tavo burna kaip saldžiausias vynas!

— Vertas jis, kad mielasis jį gertų, 
Dantys jo ir jo lūpos ragautų.

— Aš priklausau mylimajam,
o jis manęs geidžia,—

Bėkime, mano mielasis, bėkime į laukus, 
palapinėse mes nakvosim,

Rytų eisim į vynuogynus:
ar žaliuoja jų rykštės,

Ar pumpurai jau išsprogo,
ar pražydo granatai?

Ten aš tave
glamonėsiu.

Mandragora jau kvepia,
o prie durų daug saldžių vaisių, 

Šviežių ir džiovintų,
mylimasis, tau aš išsaugojau.

* * *

BRETKŪNO VERTIMAS

Kaip graszus ira tawa waikschtineghimas 
( . . . ) Kurpesų, tu duktė Kunnigaikschczio. 
Strėnos taw sutaisitos stow kaip pagraikschchczes 
kūrės. Miestro rankos dare. 2. Tawa Bamba, kaip 
apwali Kupkele, kurri gerimmo niekad ne pristoks- 
ta. Tawa pilwas ira kaip Kwiecziu Kruwa 
apkaiszita Roszemis,

3. Tawa du papu ira kaip Dwinai iaunų 
Stirnų.

4. Tawa kaklas ira kaip Elephanto Thurmas. 
Tawa Akis ira kaip Eszeras Hesbone, pas wartus 
( . . . ) Bathrabbim. Tawa Nasis ira kaip Turmas 
ant Libano, kursai prisch Damasku stow.

5. Tawa Galwa ant tawens stow kaip 
Carmelas, Plaukai ant galwos tawa, ira kaip 
purpuras Karaliaus stulposna surischti.

6. Kaip graszi, ir kaip graikschta essi, tu 
milima raschkaschtije.

7. Jlgumas tawa liginassi Palmo maedzui, ir 
tawa papai Winoogams.

8. Esch tariau, uszkopsiu ant Palmo maedzio, 
ir io schakas nutwersiu. Testow tawa Papai kaip 

1984 m. spalio mėn.

„GIESMIŲ
GIESMĖ“

( . . . ) Ogos ant winomedzio, ir Nases tawa 
Kwapas kaip abolei,

9. ir tawa Gurkle kaip geras winas, kurį mana 
Prietelius smailei geria, ir kalbėtų apie pernikschtį.

10. Mana Prietelius ira manas, irgi laikos 
( . . . ) manenspi.

11. Eik schę manas Prieteliau, ischeikime ant 
lauko, ir passilikime Kiemosų.

12. Jdant anksti keltumbimes Winicziump, 
idant regetumbim, bau szid Wino medis ir bau 
gawa akis, bau issproga Granatų (...) mędis. 
Thinai esch taw dosiu mana papus.

13. Lilios dust Kwapa, ir thies musų wartų ira 
wissokio waisiaus. Manas prieteliau esch taw bei 
scho bei pernikschczių palaikiau.

DRAUGAMS ĮEITI DRAUDŽIAMA
Gedimino Kostkevičiaus straipsnį „Draugams 

įeiti draudžiama“ persispausdiname iš Vilniuje 
leidžiamo Jaunimo gretų žurnalo, 1984 m. nr. 7. 
Jame atsispindi sovietinės kasdienybės bruožai, 
apie kuriuos mes, gyvendami Vakaruose, net 
nepagalvojame. Pavyzdžiui kliūtys, su kuriomis 
susiduria jaunavedžiai jau pačioje savo bendro 
gyvenimo pradžioje.

Straipsnis vakariečiui skaitytojui palieka visą 
eilę neatsakytų klausimų. 'Ne apie kapitalistinės ar

Vestuvės... Ateina savaitgalis, ir 
senoji Rotušė vėl atgyja, prisipildo 
malonaus šurmulio, šypsenų, gėlių. 
Prie jos durų rikiuojasi prašmatnūs 
kortežai, nutįsta ilgos automobilių 
eilės, šventė! Nepakartojama jau
nystės šventė! šventė ir tiems, kurie 
augino, kurie lydėjo jaunuosius nuo 
lopšio ligi pat savarankiško gyveni
mo kelio — visų draugų ir artimųjų 
šventė.

Laukiamoji salė... Kilniai susikau
pę, rimti veidai... Tuoj tuoj pakvies 
į viršų tarti priesaikos žodžių ir pa
puošti rankų jungtuvių žiedais. O 
tada šaudys šampanas, netils svei
kinimai ir linksmas juokas, krikšti
jantis naujų šeimų plaukiojimui gy
venimo vandenyse.

Bet kas tai! Iš kur tas triukšmas! 
Kodėl apsiniaukė jaunųjų veidai, ko
dėl stumdosi, vos ne už drabužių 
graibstosi svita su tvirtai nuaugusia 
moteriške Rotušės tarpduryje* Kas 
gi atsitiko!!

—...Nepraleisiu! Neturit teisės! 
Fotografuoti Rotušėje gali tik „Pa
žangos“ kombinato darbuotojai, — 
gųsdina to paties kombinato kasi
ninkė Irena Zmitrulevičienė. — Jei 
norite fotografuotis, nuotraukas pra
šome užsakyti pas mane. Galime ir 
filmų susukti, — paaiškina, kūnu 
pridengdama strateginę reikšmę įgi
jusi praėjimų.

— Bet čia mano draugas, geriau
sias mano draugas...— bando aiš
kintis jaunasis.

— Jokių draugų! — lyg kirviu nu
kerta Zmitrulevičienė, o tuo metu 
Santuokos rūmų darbuotoja jau kvie
čia porų į viršų.

— čia ne karinis objektas! — ne
nusileidžia svita ir bando prastumti 
vaikinų su aparatu. Bet klysta tas, 
kuris tikisi, kad galima lengvai pra
smukti. štai iš kur triukšmas, stum
dymasis, keiksmai. Žinoma, ne visa
da — kartais žmonės suabejoja (o 
kas žino, gal iš tikrųjų nevalia) ar

ba nenori dar labiau gadintis nuo
taikos. Neretai ir patys džiaugiasi 
sutikę „Pažangos“ darbuotojus, no
rėdami užsakyti jiems fotografijas. 
Šiaip ar taip, kombinatas aptarnauja 
daugiau kaip trečdalį visų vestuvių.

— Fu, kaip sunku dirbti, — atsi
dūsta Irena Zmitrulevičienė, koman
duojanti Santuokų rūmuose visai 
„Pažangos“ kombinato brigadai. — 
Reikia ne tik užsakymus priiminėti, 
bet dar grumtis su tais privatinin
kais.•

Ne kartų teko lydėti jaunuosius į 
senųjų Rotušę, ir, deja, kiekvienų 
sykį nuotaikų užtemdydavo konflikto 
šešėlis, jei tik pabandydavom atsi
sakyti „Pažangos“ kombinato pa
slaugų. „Žinai, — pasakiau kartų 
vienam iš savo draugų, besirengian
čiam susijuosti Himenėjaus saitais, 
— nueik pas Santuokų rūmų vedė
jų ir paprašyk Tadui leidimo foto
grafuoti, nes kitaip tikrai nepra- 
smuksit pro kasininkę, ir nežinia, ar 
nesusigadinsit sau nuotaikos.“

— Laba diena. Fotografuositės! — 
pasitiko jaunuosius Irena Zmitrulevi
čienė. — Galite ir filmų užsisakyti.

— Ne, dėkui, — padėkojo jau
nasis. — Santuokų rūmų vedėja lei
do draugui fotografuoti, štai leidi
mas.

— Jokia vedėja neturi teisės duo
ti tokius leidimus, — pasipiktino ka
sininkė. — Fotografuoti čia gali tik 
„Pažangos“ kombinato darbuotojai.

— O kas Jums tokių teisę davė!
— pasidomėjo jaunasis. — Rūmų 
vedėja sakė, kad jokių leidimų fo
tografuoti nereikia ir man tik „dėl 
visa ko“ išrašė.

Konfliktas tada neįsiliepsnojo, ir

Pereitais metais pagaliau buvo pirmą kartą 
išspausdintos apie keturius šimtus metų 
rankraštyje gulėjusio Jono Bretkūno Biblijos 
vertimo ištraukos. J. Bretkūnas buvo pirmasis 
išvertęs visą Bibliją į lietuvių kalbą. Vilniuje 
išleistuose Jono Bretkūno Rinktiniuose raš
tuose, tarp kitų Biblijos ištraukų, ištisai 
patiekta ir Giesmių giesmė.

Tais pačiais metais Vaga išleido Sigito 
Gedos verstą Giesmių giesmės poetinį vertimą. 
S. Geda yra pirmasis išvertęs šį erotinės 
lyrikos šedevrą į lietuvių kalbą kaip poetinį 
kūrinį, prisilaikydamas meninio vertimo dės
nių.

Skaitytojų supažindinimui persispausdi
name Jono Bretkūno ir Sigito Gedos „Septin- 
tiosios giesmės“ vertimus ir kviečiame pasvars
tyti, ką lietuvių kalba yra atradusi, ir ką pra
radusi amžių bėgyje — Red.

socialistinės ekonomijos pranašumą—klausimą, 
kurį jau seniai palaidojo apdulkėję ideologinės 
dogmos. Tai klausimai apie buitines problemas, 
kurias neblogai sprendžia ir kai kurie socialistiniai 
kraštai. Jeigu šiame straipsnyje keliamus klausimus 
gan sėkmingai sprendžia pvz., komunistų valdoma 
Vengrija, kodėl tokie pat sprendimai nebandomi 
komunistų valdomoje Lietuvoje?

Akiračių red.

jaunojo draugas buvo įleistas užfik
suoti juostoje iškilmingų vestuvių 
apeigų. Bet paskutinis jaunojo sa
kinys taip mane suintrigavo, kad 
panorau tiksliai išsiaiškinti, kas gi 
suteikė „Pažangos" kombinatui ves
tuvininkų aptarnavimo monopolį.

„Pažangos“ kombinato fotocechc 
viršininkas Valentinas Kriučkovas 
pasirodė gana naudingas žmogus iš
kilusiai problemai spręsti. Pasirodo, 
„Pažanga" neturi jokio „popierė
lio“, duodančio jiems išimtines tei
ses veikti Santuokų rūmuose, bet 
tai tik, taip sakant, ne spaudai. 
„Mes esame priversti sakyti, kad tik 
mes turime teisę fotografuoti, nes 
mus nukonkuruos privatininkai".

— Kokie privatininkai! — ste
biuosi. — Ar tai jaunavedžių gimi
nės, draugai!

— Et, — numoja ranka V. Kriuč
kovas, — kad tik šitie. Juk San
tuokų rūmuose veikia tikra „foto- 
mafija". Vos tik jaunieji išlipa iš 
mašinos, prie jų lipte prilimpa foto
grafai privatininkai, siūlantys savo 
paslaugas ir susižeriantys už jas 
didelius pinigus. Jūs juk suprantate 
žmonės tų akimirkų būna dosnūs.

— Tai Jūs manote, kad konkuruo
ti su privatininkais yra sunku!

— Ne tik sunku! Neįmanoma... Jie 
turi japoniškų aparatūrų, o mūsiškiai 
jei kas ir turi tokių, tai tik už save 
lėšas įsigiję. Jų ir nuotraukų koly- 
bė kitokia, nors ir mes jau esame 
pasiekę gana aukštų lygį. Privatirffn- 
kai jus lydės per visas vestuves, o 
jau kitų rytų pristatys gatavas nuot
raukas. Juk jie dirba brigadomis: 
vieni fotografuoja, kiti ryškina irt. t.

— O kodėl Jūs negalite organi
zuoti panašaus aptarnavimo!

— Kas gi apsiims! — aiškina V.
(tęsinys sekančiame psl.)
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PUBLICISTIKA

PASAK FILOSOFO BADVEIZERIO

PENSININKŲ NUASMENINIMAS
Jali kurį laiką ruošiausi parašyti pakilų 

vedamąjį apie mūsų pensininkų veiksmingumą. 
Mane jis nuolat stebina. Į kokį tik visuomenės 
kampą nepažvelgsi—klubą, draugiją, susivienijimą, 
sąjungą, radiją, federaciją, kuopą, sambūrį ir 
pan.—visur uoliausiai pluša išeivijos senjorai. O ką 
jau besakyti apie mūsų spaudą. Be ilgaamžių 
leidėjų, redaktorių ir šiaip rašto talkininkų pasi
šventimo išeivijos spauda būtų ribota, sausa, atite
kusi nuo lietuvybės problemų.

O savųjų tarpe pensininkai vis tiek yra 
nuasmeninti žmonės. Kaip tai? Negali būti. Nesą
monė.

Taip—jie yra nuasmeninti. Ir visai nekaltu 
būdu.

Anądien perku bilietą į retą lietuvių atlikėjų 
rečitalį. Sumoku aštuonis žaliukus. Matau, kad ant 
bilieto aiškiai užrašyta: S8 asmeniui, $5 pensinin
kams ir studentams.

Tuo gi pasakoma, kad pensininkai nėra

DRAUGAMS
(atkelta iš 11-to psl.)
Kriučkovas. — Nėra patvirtintų ant
kainių. O kas gi sutiks savo inicia
tyva trankytis po vestuves, paskui 
paryčiais daryti nuotraukas, jei tą 
patį atlyginimą gauna ir be to 
Vidaus reikalų organai į kovą su 
privatininkais kreipia pernelyg ma
žai dėmesio, — tęsia fotocecho ver
šininkas. — Prieš porą metų porą 
patys nuvilkom į miliciją. O šiaip 
pagalbos nesulauksi.

— O kaip su giminėm, draugais! 
Kodėl jie negali fotografuoti! Ar 
nebūtų geriau, jei Santuokų rūmai 
jaunųjų prašymu duotų vardinius 
leidimus, — dėstau savo pasiūlymą. 
— Tam pritaria ir rūmų vedėja, nes 
ir jai nusibodo klausytis skundų dėl 
šiurkštaus Jūsų darbuotojų elgesio. 
O leidimų registracijos žurnalas pa
dėtų nustatyti, kas ateina fotogra
fuoti draugų, o kas uždarbiauti

— Ne, nereikia, — prieštarauja 
pašnekovas. — Tėvus ir brolius mes 
ir taip praleidžiame, tegul tik paro
do pasą. O jei Santuokų rūmai pra
dės dal'jti tokius leidimi/s, tai galo 
nebus, o mums reikia vykdyti pia 
nūs.

ĮEITI . . .

Manau, niekas neprieštaraus, kad 
vestuvės — nepakartojama šventė, 
nes tie, kurie pakartotinai apsilanko 
Santuokų rūmuose, stengiasi tai at
likti tyliai, be didelių iškilmių. Tad 
kokias paslaugas „Pažangos“ kombi 
natas teikia šioms neužmirštamoms 
akimirkoms įamžinti!

— Vienspalves nuotraukas 13x18 
cm formato. Vieningas formatas 
įvestas norint pagerinti kokybės 
kontrolę. Užsakymas atliekamas per 
2—3 savaites. Galima užsisakyti ir 
8 mm vienspalvį filmą, kurį pade
monstruojame tą patį vakarą. Skaid
rių atsisakėme, nes mažai kas užsa
kydavo, — aiškina Valentinas Kriuč
kovas.

Gana skurdus pasirinkimas: nei 
skaidrių, nei spalvotos fotografijos, 
nei spalvoto filmo. O ir nuotraukos 
įspraustos į 13x18 cm rėmelį. Be 
to, jaunuosius į Rotušę lydi tik jų 
„pulkas“, o pagrindinė vestuvininkų 
„kariauna“ renkasi pažįstamų pa
rūpintoje pirtelėje ar kitoje erdvioje 
patalpoje (deja, Kaune iki šiol dar 
nėra tokioms progoms skirtų vi- 

suomeninių patalpų). O šiai „ka 
riaunai“ nuotraukos reikalingos dar 
vestuvių metu, o ne po kelių sa
vaičių, kai šventės įspūdis ir nuotai
ka jau seniai bus išblėsę.

Su tokia menka paslaugų pasiūla 
ir dar ne visada patenkinama koky
be „Pažangos“ kombinatui tikriau
siai nelengva konkuruoti su privati
ninkais. Privatininkais tikra šio žo
džio prasme, o ne jaunųjų artimai
siais, kuriuos pažangiečiai taip pat 
skiria privatininkų luomui. Praėjusių 
metų gruodžio mėnesį laikraštis 
„Sovetskaja Litva" išspausdino strai
psnį „V salone madam Aldony“ 
apie Aldonos Rozenbergienės „fir
mos“ paslaugas. Palyginti su jomis 
„Pažangos“ kombinato pasiūla 
nuomojant vestuvinius rūbus atro
do itin kukli. Vien Kaune tokių 
„firmų“ yra apie penkiasdešimt. 
Vos tik jaunuoliai paduoda pareiš
kimus santuokai įregistruoti, tuojau 
pradeda plūsti laiškai su vizitinėmis 
kortelėmis: „Jonas Gplumbauskas 
(fotografas). Kaunas, Varėnos 7—2, 
tel. 2—80—26. Skambinti 8—10 
vai.“, „Nuomojamos, parduodamos 
ir siuvamos vestuvinės suknelės ir 
nuometai. Kreiptis adresu: Kaunas, 
Draugystės 2—91, tel. 5—71—59“. 
„Krapikas Kristupas (muzikantas). 
Kaunas, L. Giros 13—2, tel. 2—89 
—16“. Patarnavimai ieško klientų. 
O „Pažanga“ mano kitaip: klientai 
turi ieškoti „Pažangos". Išgirdęs 
mano pasiūlymą išleisti reklaminį 
prospektą apie vestuvininkams tei
kiamas paslaugas, V. Kriučkovas 
liūdnai palingavo galvą: „O ar jūs 
įsivaizduojat, kiek bus rūpesčių, kol 
pavyks „pramušti“ pro spaustuvę?“

Žinoma, atsiras ne vienas, kuris 
pasakys: „Draugai, padėtis gerėja, 
nereikia matyti vien blogas puses. 
Vakar ir to neturėjom“. Negaliu ne
sutikti su tokiais draugais, bet kar
tu negaliu nepasiūlyti jiems perskai
tyti V. Žilinskaitės humoreską „Ne
įtikėtina". Antai pernai rugsėjo 
mėnesį Vestuvių ir vardynų biuras 
egzistuojantis šešiolika metų kaip 
biuro vedėjos, buities tarnybos žy- 
mūnės Aldonos Sadauskienės žo
džiais tariant, „klajojantis klubas“ 
po įvairias keliolikos kvadratinių 
metrų ploto kamaraites, pagaliau įsi

asmenys, ir jie už įėjimą moka pigiau. 
Ekonomiškai—gražu, bet etiškai—ne.

♦ * *
Sėdžiu salėje. Laukiu dainingo Lietuvių dienos 

koncerto, kaip programoje parašyta, „Šv. Kazimie
ro jubiliejaus ženkle“. Ne po ženklu, ne po aureole, 
bet ženkle. Čia tas vietininko linksnis mane tiek pat 
erzina, kaip anoji laikraščio antraštė—„Lenkija 
naujame slenkstyje“. Paprasčiausiai, pasidarėme 
nejautrūs tiksliai vietininko vartosenai.

Taigi, laukdamas koncerto pradžios, žiūriu į 
papuoštą sceną. Fone įvairiaspalvė uždanga. 
Priekyje iš dešinės sumaniai ant stovų iškeltas 
apskritas Šv. Kazimiero įvaizdis su aureole. Virš jo 
įtvirtintas lenktas transparentas su jubiliejaus 
skaitmenimis: 1484*500*1484.

Šalia sėdintis tautietis pastebi: „Ar ne keista— 
pagal tuos skaitmenis mūsų šventasis išgyveno tik 
nepilnus metus. Gimė ir mirė 1484.

„O ne“,—imu rimtai aiškinti. „Gimnazijoje

kūrė rekonstruotame name Daukšos 
gatvėie. Stebina entuziazmas, meilė 
darbui, kuria spinduliuote spindu
liuoja A. Sadauskienė, pasakodama 
apie ateities planus ir drauge pri
simindama dar tokią netolimą praei
tį...Biure galima išsinuomoti vestu
vinių drabužių, autobusą, taksi, len
gvąjį automobilį „Čaika“, vestuvinių 
tradicijų atributų. Netrukus turi būti 
išspausdintas reklaminis prospektas; 
civilinių apeigų organizatorė Laima 
Liauškaitė gali konsultuoti įvairių 
švenčių ir jubiliejų šventimo klau
simais. Bet kaip apsiniaukia vedėjos 
veidas, kai kalbama apie Aldoną 
Rozenbergienę. Vien entuziazmo 
nepakanka. Neprisiviliosi klientų tuo, 
kad nuoma pigi — reikia turėti ir 
gerų prekių, o tai jau priklauso nuo 
kitų organizacijų, nuo tiekėjų. Rei
kia ne tik suknelių ir nuotraukų, 
reikia pokylių salės (Vilnius ir Klai
pėda jas jau turi), šeimininkių, an
samblių ir t. t., nes, pavyzdžiui, pri
vatūs muzikantai, nejausdami jokios 
buitininkų konkurencijos, plėšikauja 
dar plačiau negu garsioji „fotoma- 
fija". Kol buitininkams nerūpės tai, 
kas turi paklausą, tol niekas nesu
laikys landaus privatininko, kad ir 
kaip mosikuotume rankomis Rotušės 
tarpdury.

Manau, neverta aiškintis tuo, kad 
nėra reikiamų įkainių, ir laukti, ka
da juos kas nors nuleis iš aukščiau. 
Buitinis gyventojų aptarnavimas — 
taip pat ekonomika, o ekonomikos 
valdymas turi būti lankstus.

Nenorėčiau, kad kas nors, per
skaitęs šį straipsnį, iš tribūnos pasa
kytų: „Nepaisant mūsų laimėjimų, 
reikia pripažinti, kad dar kai kur 
(t. y. Kaune) pasitaiko trūkumų ap
tarnaujant vestuvininkus“. Neseniai 
Vilniuje buvau vieno fakto liudi
ninkas. Kai sostinės buitininkams 
nepavyko „apsaugoti" Santuokų 
rūmų nuo jaunosios dėdės, kuris 
pasirodė esąs plačiai už respublikos 
ribų žinomas fotomenininkas, jie iš
jungė elektros srovę rozetėse (kad 
nebūtų galima naudoti dirbtinio ap
švietimo).

Tad kur išeitis!
Negalima leisti, kad Santuokų 

rūmuose būtų baramasi, kad trūki
nėtų siūlės vestuvininkų drabužiuo
se. Reikėtų užtikrinti tokį aptarna
vimo lygį, kuris leis nukonkuruoti 
privatininkus, bet ne vestuvininkų 
artimuosius.

Tik nereikia gadinti šventės!

atidžiai kaliau Šapokos Lietuvos istoriją. Šv. 
Kazimieras gimė 1458 ir mirė 1484. Užrašo 
projektuotojas matyt norėjo pabrėžti, kad kara
laičio mirtis, įvykusi prieš 500 metų, turi dvigubą 
prasmę—kaip šventojo ir kaip žmogaus“.

„Ak taip“,—įtariai mane nužvelgia tautietis, 
tikriausiai netikėdamas mano sapaliojimu.

Tarp kitko, pagalvoju, gal skaitmenų piešėjas 
tuo metu malšino troškulį Kalabrijos vynu, kaip 
kadaise Mykolas Angelas; per tai paskutinėj 
skaitlinėj vietoj 9 užrašė 4. Dailėje visko pasitaiko. 
Ne kiekvienam Mykolui lemta būti Angelu.

* * *
Neseniai po ilgesnės pertraukos nuvažiuoju 

parapijon. Diena karšta. Troškulys verčia iš 
klumpių. Ačiū būsto aitvarui, bufete yra šalto 
alaus. Maloni šeimininkė pripildo didelį popierinį 
kaušą, kaip beisbolo stadijone.

Su tuo kaušu prieinu prie gerų pažįstamų 
jaukiam pašnekesiui. Juk seniai nesimatėme. Staiga 
vienas iš jų, neleidęs man net prasižioti, šašt pakiša 
lakštą, kuriame rašoma (skubiai permetu akimis) 
apie numatytą išleisti stambią iliustruotą knygą, 
tačiau išleidimui verkiant reikia piniginės paramos.

Iniciatyva neabejotinai tauri. Gal vertėtų duoti 
kelis žaliukus. Bet mielasis lėšų rinkėjas nori 
mažiausiai penkinės: mat, atpratęs skaičiuoti 
pavienius dolerius. Kadangi mano kišenėje tokiais 
atvejais likęs kapitalas numatytas gazolinui, tai 
ramiausiai atsisakiau. Tuo, aišku, pabrėžiu savo 
šykštumą spaudai. Kaip individualūs batsiuviai 
neremia artelės batsiuvių, taip ir vieniši 
plunksnagraužiai—enciklopedinių tomų leidėjų.

Bandau atgaivinti pašnekesį, bet nieko iš to 
neišeina. Kažkaip nemalonu, kad šitaip turėjau 
atstumti pažįstamą lėšų teikėją.

O būtų knygos leidimo sumanytojai visą 
užmojį glaustai ir lanksčiai išdėstę tame popieriuje, 
su nuoširdžiu prašymu aukoti, ir padauginę viską 
Xeroxu, ir paplatįnę tautiečių tarpe, žinoma, įteikę 
ir man, kad galėčiau namuose ramia galva 
perskaityti ir apsispręsti, kokiai sumai išrašyti čekį, 
reikalas būtų darnus, draugiškas, atitinkąs nūdie
nos lėšų telkimo būdus.

Pasak filosofo Badveizerio: Yra laikas ir alui, 
ir pašnekesiui, ir rimtam dalykų apsvarstymui.

* * *
Iš inercijos pradėjęs pamokslauti, pridėsiu dar 

vieną etniškai etinę smulkmeną.
Mielai skaitau reportažus apie iškilios žvaigž

dės Ann Jillian (Jūratės Nausėdaitės) artistinę 
veiklą. Visais atžvilgiais ji yra nuostabi moteris. 
Neseniai korespondentas ar -dentė (neprisimenu 
kur) pagyrė Jūratę ur tai, kad „nesigėdi iš scenos 
prabilti lietuviškai“.

Man atrodo, veiksmažodis „gėdytis“ visai 
netinka aprašant Ann Jillian meilę savo tautie
čiams. Lietuvių kalba yra ne tik garbinga, graži 
kalba, bet viena iš seniausių pasaulyje. Keli sakiniai 
ta kalba, iš scenos pasakyti, prisideda prie progra
mos paįvairinimo, taip pat prie pačios aktorės 
intelekto išryškinimo. Tuo ji tik parodo savo 
brandumą.

Psichines mažavertiškumo painiavas, susijusias 
su savo kilmės slėpimu ar gėdijimusi viešai kalbėti 
lietuviškai, palikime tiems tautiečiams, kurie su 
panieka žiūri į lietuvių spaudą, nelanko jokio 
išeivijos kultūrinio renginio, dargi atsisako, kad jų 
pavardės ir antrašai būtų atspausdinti parankiame 
lietuvių nausėdijos almanache.

Pr. Visvydas
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SVARSTYMAI

AR GALIMA BŪTI NEPRIKLAUSOMU ŽMOGUM
NELAISVOJE VISUOMENĖJE

(Iš Santaros-Šviesos suvažiavime skaitytos paskai
tos „Nepriklausomo žmogaus problematika lietu

vių kultūros istorijoje“)

J nepriklausomo žmogaus problematiką vė
liausiajame laiktotarpyje šviesos įneša dviejų sovie
tinėje Lietuvoje subrendusių rašytojų — Justino 
Marcinkevičiaus ir Tomo Venclovos—pasisakymų 
palyginimas. Pagrindinė Marcinkevičiaus autobio
grafijos Dienoraštis be datų tema—meilė žmonėms 
ir noras būti jų mylimam. Marcinkevičius džiau
giasi, kai jo eilėraštis pavirsta liaudies daina ir, 
žmonėms užmiršus jo individualybę, ištirpsta 
spontaniškajame gyvosios kalbos sraute. Jo daly
vavimo istorijoje būdas—kentėjimas kartu su kitais 
lietuviais dėl jų pergyventų skriaudų ir nepriteklių. 
Jam tiek svarbu būti savo žmonių mylimam, kad 
jis nedarys nieko, kas atimtų jam galimybe su jais 
kalbėti ir jų meile džiaugtis. Mylinti lietuvybė 
reikalauja būti žūt būt arčiau žmonių ir verčia 
nesakyti visos tiesos, jei tai neleistų man gyventi 
Lietuvoje arba būti mano artimųjų mylimam. Ir 
Marcinkevičius savo autobiografijos gale pasisako 
už laisvę viską pasakyti, bet nesako nieko, kas 
būtų pavojinga pasakyti.

Tokią pačią reikšme, kokią Marcinkevičiui 
turi meilė ir noras būti mylimam. Tomui Venclo
vai turi ištikimybė tiesai. Savo straipsnių rinkinyje 
Lietuva pasaulyje jis atskleidžia kritišką santykį su 
savo tautos istorija: Venclova ir didžiuojasi, kuo 
savo istorijoje didžiuotinasi (religine tolerancija 
istorinėje Lietuvoje, lietuvių atsparumu sovietų 
koncentracijos stovyklose), ir gėdisi, ko savo 
istorijoje reikia gėdintis (lietuvių dalyvavimu 
Antrojo pasaulinio karo metu žydų žudymuose). 
Jo yra „meilė savo tautai, neatmetanti kriticizmo 
ir atsakomybės jausmo“. Kritiška lietuvybė reika
lauja būti žūt būt arčiau tiesos ir sakyti visą tiesą 
net jei tai neleistų man gyventi Lietuvoje ir būti 
mano artimųjų mylimam. Pasakyti tiesą ir apie 
visuomenę ir apie save: ir tai, kas visų aiškiai 
matoma, ir tai, kas sunku įžvelgti ir pavojinga 
pasakyti.

Meilė žmonėms skatino Marcinkevičių priimti 
sovietinį režimą. Ištikimybė tiesai nuvedė Venclovą 
į atvirą disentą. Tai pagrindinė moralinė dilema 
sovietinės Lietuvos kultūroje. Kaip ir kiekviena 
autentiška dilema, ji nėra pasirinkimas tarp 
„gėrio“ ir „blogio“, bet tarp dviejų gėrio pavidalų, 
kurių kiekvienas savyje slepia—bet visiškai 
skirtingą—pavojų: meilė žmonėms gali versti 
meluoti, ištikimybė tiesai—neatpažinti žmonių. Čia 
kalbame ne apie individus jų gyvenimo visumoje, 
bet apie tekstus ir apie laikysenos tipus.

Sovietinės Lietuvos kultūroje matau dar dvi 
alternatyvas—laisvę ir sukrėtimą. Jei laisvė nėra 
suvokiama kaip netrukdoma tarnyba kuriam nors 
savu laikomam idealui (pvz., „laisvė nuo religinės 
ar antireliginės priespaudos“), tai ji kultūriniame 
procese reiškia teisę eksperimentuoti, iš anksto 
nežinant, kur eksperimentas nuves. („Pats tas 
plaukimas mums yra viskas“.) Sukrėtimo ilgimasi, 
kai gyvenimas organizuotas pilkos rutinos pagrin
dais: dėl to vieni ieško jų gyvenimus intensyvuojan- 
čių religinių ar meninių ritualų, kiti sukrėtimus 
pajunta tame, kas anksčiau buvo vadinama 
„nuodėmė“. (Alkoholio reikalavimas irgi priklauso 
šiai dvasinio gyvenimo kategorijai.) Galvotume, 
kad ištikimybė tiesai yra vienintelis patikimas 
nepriklausomam žmogui kelrodis.

Reikia pridurti ir projekciją ateitin. Marcinke
vičius užaugo kaime, patyrė tradicinį religinį 
auklėjimą su visom jo naminėm apeigom (kuris 
tačiau jo neimunizavo prieš komunizmą), jo 
vaikystę supo liaudiškai, tautosakos principais 
suvokta gamta. Venclova vaikystę patyrė mieste, jo 
auklėjimas buvo griežtai sekuliarinis, jo pasisaky
muose ir poezijoje visai nėra liaudiškai suvoktos 
gamtos. Iš savo aplinkos Marcinkevičius išmoko 
galvoti sentimentaliai, Venclova—jausti analitiškai. 
Tokios aplinkybės, kurios užaugino Marcinkevičių, 
nesulaikomai traukiasi iš šiandieniniu lietuviu 
patirties. Gal būtų galima todėl padaryti išvadą, 
kad Justinais Marcinkevičiais jau nebegalime būti, 
Tomais Venciovais dar turime išmokti tapti.

Kokios aplinkybės stiprina galimybę nelais
voje visuomenėje egzistuoti nepriklausomam žmo
gui? Galiu įsivaizduoti penkias tokias aplinkybes:

1) Savos nepriklausomų žmonių tradicijos 
įsisąmonimas, savo maištininkų ir nenuoramų 
prisiminimas, savo kultūros istorijos suvokimas 
kaip laisvės istorijos.

2) Apsiskaitymas tarptautinėje literatūroje ir

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI

KAIP MANE APMĖTĖ GĖLĖMIS . . .
Ryšium su Der Spiegei vokiečių žurnale 

paskelbtais Plungėje gimusio, vėliau raudonar
miečio karininko Leonido Olšvango tvirtinimais, 
kad Plungės žydus, karui kilus, išžudė lietuviai, be 
vokiečių įsakymo ir pagalbos, norėčiau pateikti 
žiupsnelį savo atsiminimų.

Tai beveik vienos dienos nuotykių įspūdžiai, bet 
budinti 1940 m. atmosferai Plungėje. Neabejotinai ir 
po metų tat galėjo ir turėjo neigiamai atsiliepti į 
lietuvių santykius su žydais.

1940 m. vasarą žudikų dar nebuvo nei tarp 
lietuvių, nei tarp žydų. Bet iškart ryškiai atsidengė ir 
ėmė veikti lig tol nematytos aistros ir nežinotos 
nuotaikos. Tada pasirodė didelės Plungės žydų 
dalies viešos simpatijos raudonarmiečiams ir bolšev
ikams, taip pat didelės Plungės lietuvių dalies 
nustebimas ir pasipiktinimas tokiu žydų elgesiu. Ne 
visų apie visus, statistikos čia niekas negalėtų duoti, 
bet abiejose pusėse taip pasireiškė didelė dalis, gal ir 
daugumas.

Mano prisimenamos nuotaikos 1940 m. birže
lyje neužgeso ir, be abejo, gal dar stipriau suliepsno
jo 1941 m. birželyje, prasidėjus rusų-vokiečių karui.

1940 m. birželio 15 dieną Telšiuose buvo 6-jo 
pėstininkų pulko šventė, po pamaldų paradas ir 1.1. 
Telšių policijos vadas pranešė, kad į Lietuvą jau 
įžygiavo sovietų kariuomenė. Aš tada buvau pulko 
vadas, pasakiau trumpą sveikinimo kalbą, patariau 
visiems ramiai ir drausmingai laikytis. Po to, tuoj 
grįžau į Plungę, kur buvo pulko štabas.

Šeštasis pėstininkų pulkas buvo pilnai paruoš
tas kautynėms. Šauliai irgi buvo atitinkamai įspėti, 
ką turėtų veikti. Taip buvo daroma pagal vadinamą 
planą „V2“ (atvejis, jei rusai žygiuotų nuo Latvijos).

Randu divizijos štabo viršininko pulk. A. 
Urbšo įsakymą tą „V2“ planą ko skubiausiai 
atšaukti, iš šaulių perimti ginklus ir 1.1. Birželio 16 d.

Vytautas Kavolis
įsigilinimas į vėliausius mokslų ir menų pasieki^ 
mus.

3) Išvystymas savito etinio diskurso „tarp 
sistemų“ arba „be sistemų“, tiesiog iš patirties, 
praktikos.

4) Pačių nepriklausomųjų buvimas kūrybiš- 
kesniais, daugiau visuomenei duodančiais negu 
duoda, Čiurlionio žodžiais tariant, „pasikartojan
tys žmonės“.

5) Visų nepriklausomųjų solidarumas ir 
tarpusavė pagalba.

Vytautas Kavolis

gaunu iš divizijos (pulk. S. Zaskevičiaus) įsakymą 
pasitikti sovietų kariuomenės vorą, kuri iš Telšių 
atžygiuos į Plunge . . .

Galvojam: kaip pasitikti rusus? Man labai 
nesinorėjo, kad sutikimas ir pasisveikinimas įvyktų 
miestelyje, matant daugybei žmonių. Sutarėm, kad 
aš, pulko vadas, su pulko adjutantu išvyksiu toliau, 
už poros kilometrų nuo Plungės, ir ten „draugiškai 
sutiksiu sąjungininkus“, kurie ateina su „pagalba 
Lietuvai“ . . .

Su adjutantu, vieni du, sustojam ant kalnelio ir 
laukiam. Netrukus pamatom: atšliaužia sovietų 
tankų vora, sustoja, iš priešakinio tanko išlipa rusas 
pulkininkas ir jo adjutantas pulk, leitenantas. 
Rusiškai pasisveikina.

Labai formaliai pasisakau gavęs įsakymą juos 
sutikti ir kad tą dabar vykdau. Tada paklausiu: „Jei 
ne paslaptis, kur vykstate—ar į Plungę, ar kitur?

Tankistų pulkininkas atsako, kad jie vyksta į 
miestelį (pamini neaiškų vardą), kuris yra 4 
kilometrai nuo Klaipėdos(I) . . .

Nustembu: juk ten dabar nebe Lietuva, negi 
būtų galima? Tada rusas ištraukia ir man rodo jo 
turimą žemėlapį. Pažvelgiu: tikrai, jo žemėlapyje 
nėra sienos tarp Klaipėdos krašto ir Lietuvos. 
Žemėlapis labai smulkus, ir vietovių vardai pavadin
ti lietuviškai. Matyt, tai senesnis lietuvių ruoštas 
žemėlapis. Mano adjutantas jam parodo mūsų 
naujausią lietuvišką žemėlapį, kuriame nužymėta 
siena su Klaipėdos kraštu, dabar jau Vokietijai 
priklausančiu. Tada rusas trumpai pasako: „Na, 
mūsų štabas, matyt, 5 nova nagavnial (vėl prišūdi- 
no) . . . “

Šiek tiek užtrunkami. Jie tikrina padėtį ir iš savo 
štabo gauna naują įsakymą—sustoti netoli Palan
gos, Plungėje nesustoti, tik pravažiuoti. Jie nebejuo-

(tęsinys 15-me psl.)
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POLEMIKA

TORONTO MANIFESTAS

UŽ KAZIMIER1NĘ LIETUVĄ
Toronte susirinkę šv. Kazimiero 

gerbėjai paskelbė manifestą, kuriame 
surašyta I0 reikalavimu Sovietų Sąjun
gos vyriausybei.

Reikalavimai kaip reikalavimai, 
tik adresas naujas. Anksčiau viską į 
Vašingtoną siųsdavom. Ypač kai re
spublikonai valdžioj. Gal, sakau, mani- 
festininkai dabar prieš rinkimus šį tą 
nujaučia? Juk su pačiais šventaisiais 
alkūnėm trina . . .

P i r m a s i s reikalavimas—grąžinti 
Vilniaus katedrą. Iš tikrųjų, kur jūs 
matėt — katedroje paveikslų galerija. O 
Naujų metų išvakarėse, sako, ten dar ir 
balerinos. Kraipo plikas blauzdas, 
Sondeckiui maršą grojant. Ne! Kultū
ringame pasaulyje su katedromis šitaip 
nesielgiama.C?

Labai logiški bei nuosaikūs ir kili 
reikalavimai. Grąžinti Klaipėdos baž
nyčią. surasti tinkamesnes patalpas 
ateizmo muziejui, nekontroliuoti semi
narijos. Ir taip toliau, iki pat dešimto 
reikalavimo.

Ne vienas, perskaitęs pirmus 
devynis reikalavimus, pagalvojo, kad 
broliai kazimierėnai skelbia naujos 
lietuviškos Realpolitik manifestą: ne
reikalauk sovietiniuose rėmuose neį
manomu dalvku. Toki klaidinanti 4.-1 4 4
įspūdi atitaiso dešimtasis reikalavimas: 
atitraukti okupacine kariuomene ir 
grąžinti Lietuvai savarankišką gyveni
mą.

Paskutinis reikalavimas man pasi
rodė nebe visai logiškas. Ne todėl, kad 
būčiau prieš nepriklausomybę. Priešin
gai! Už tą vieną dešimtąjį reikalavimą 
aš nedvejodamas atsisakyčiau pirmųjų 
devvniu. Tegul tik atitraukia karino- 
menę. Ateistams geresnį muziejų suras
tume ir be Maskvos pagalbos. Ir dėl 
Klaipėdos bažnyčios nereikėtų klausti 
patarimo . . . Trumpai drūtai pasa
kius, paskutinis reikalavimas pirmuo
sius devynius paverčia bereikšmiais. Ne
bent. dėl kokių nors man nesupranta
mų priežasčių, manifesto autoriai 
norėtų, kad reikalavimai būtų ir 
vykdomi tokia eilės tvarka, kokia jie 

surašyti. Atseit, nep klausomybė tik 
po to, kai kiti reikalavimai jau paten
kinti. Tuomet, žinoma, visas manifes
tas būtų labai logiškas. Bet kodėl už 
būtent tokią, o ne priešingą logiką 
apsispręstų manifesto autoriai?

Visai be reikalo, pasirodo, klai
džiojau painiuose logikos labrintuose, 
Jeigu būčiau iki galo perskaitęs dešim
tąjį reikalavimą, būčiau iš karto suži
nojęs, kad jis ne už nepriklausomybę. 
Priešingai, ten reikalaujama priklauso
mybės. Tik kitokios nemi dabar. -• 4—
Manifestas pasisako už kazimierinę 
Lietuvą!

Kazimierinė Lietuva? Tokia, ko
kia ji buvo šventojo Kazimiero laikais'.’ 
Betgi tada ji buvo labai priklausoma. 
Didžioji Lietuvos kunigaikštystė su 
Lenkijos karalija buvo surišta labai 
tvirtais personalinės unijos ryšiais.

Aš. žinoma, nieko prieš persona
lines unijas, jei tik jos pradedamos 
tradiciškai vedybomis. Kaip gali 
žmogus būti prieš tokią puikią progą 
pašokt, išgert, padainuot. I ačiau tik su 
sąlyga, kad unija remtųsi labai aiškiu 
principu: arba lietuvis karalius, arba 
karalius lietuvis. Kazimierinėje Lietu
voje taip ir būdavo. Pradžioje lietuviai 
būdavo karaliais, vėliau karaliai pasi
darydavo lietuviais. O tai anais laikais 
nebūdavo labai sunku. Norint pasida
ryti geru lietuviu, nereikėdavo net 
lietuviškai išmokti. (Koks patrauklus 
pavyzdys išeivijos karališkajam jauni
mui!)

O vis dėlto sunku įsivaizduoti, 
kaip atrodytų kazimierinė Lietuva XX- 
jo šimtmečio gale. Be abejo nebūtų tai 
karalių, baudžiauninkų, dvarų Lietuva. 
Istorija šiai sąvokai paliko labai nedi
delį palikimą, lai unija su Lenkija, ir 
beveik nieko daugiau. Tokia ji buvo 
atkurta 1920-taisiais Vilniuje. lik

LIUDININKO . . .
(atkelta iš 1-nio psl.)
jam lietuviškai: ..Batiuška, nueikite į Lietūkio 
raštinę, pasikalbėkite su vokiečių vyresniuoju, su 
karininkais, kad sustabdytų šitą sauvalę, juk tai 
tikras linčiavimas, be jokio teismo. Juk jie žmonės, 
taip gi negalima, negalima Lietuvoj be teismo 
žmones žudyti. Jei eisiu aš ar koks kitas civilis, tai 
įsiutę vokiečiai gali mus užmušti. Bet Tamsta, 
dvasiškio stono. Jums saugiau: vokiečiai dvasiškius 
gerbia“.

Popas su tokiu išgąsčiu į mane pažiūrėjo, bet 
nė vieno žodžio man nepasakęs ir tik trigubai 
sulinkęs skubiai, skubiai pasišalino. Atrodė, lyg 
būtų nuėjęs ant visų keturių . . .

Galų gale, nusikratęs lyg hipnozo žiūrėjimo į 
žydų kančias, skubiai pasišalinau. Buvo apie 10 
vai. ryto.

Grįždamas į Panemunę apie 2-3 vai. po pietų, 
praėjau vėl pro tą pačią vietą, pro Lietūkio kiemą.
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pavadinta truputį kitaip. Litvva srodko- 
wa . . .

Ar ne apie tokią ..kazimierinė 
Lietuvą“ atostogų į savo dvarą prie 
Vilniaus sugrįžęs vakarais svajodavo 
maršalas Juozas Pilsudskis? Ir turbūt 

ne tokios ..kazimierinės Lietuvos“ 
norėtu manifesto autoriai! c

Kokie negailestingi gali būti tik du 
žodžiai tiems, kurie rašydami mani
festus. nepagalvoja apie tautos istorinę 
patirtį . . .

Per tvorą pamačiau jau tik lavonus, sukrautus į 
rietuvę, lyg kokius gelžkelio pabėgius. Visų veidai 
sužaloti, sukruvinti, patinę. Pas vieną veido dalis 
užlieta tirštu krauju ir balta smegenų mase.

Algirdas Mošinskis
S. Paulo. Brazilija

( Tęsinys ateinančiame nr.)

Algirdas Mošinskis (gimęs 1905.V.16), 
architektas. Studijavo Sorbonoje ir Berlyno 
Aukštojoje technikos mokykloje, kurią baigė 
1933 m. Dirbo inžinieriumi Susisiekimo 
ministerijoje, vėliau Lietuvos Raudonajame 
kryžiuje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, nuo 
1947 m. gyvena Brazilijoje.

1983 m. gegužės mėn. Mošinskis su 
žmona lankėsi Izraelyje, kur Halina Mošins- 
kienė buvo pagerbta Izraelio valdžios, sutei
kiant jai Pasaulio teisuolės titulą už žydų 
gelbėjimą nacių okupacijos metais.
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LAIŠKAI

LAIŠKAI

TIK NE . . .

Džiugu girdėt balsus (B.R. „Kada išbrisim iš 
chaoso?“ ir Pr. Visvydo „Didžiuokimės lietuviško
mis pavardėmis“, Akiračiai, nr. 6/160) už mūsų 
pavardžių lietuviškumų bei jų galūnių įvairumą.

Reikia tokių balsų, nes šiuo metu užėjo 
kažkokia „mada“ daugiausia tarp jaunųjų akademi- 
kių, lyg tai moterų lygybės tolimesniam ieškojime, 
„sulygint“ moteriškas pavardes vartojant tą pačią 
galūnę „ė“.

Kalbant tik apie gražumą, reta pavardė su „ė“ 
skamba dailiau negu „aite“, „ytė“ ar „ienė“. 
Dauguma jų įgauna smarkiai komiškus atspalvius. 
Pvz., tik pridėkim „ė“ Kubilienei (Kubile), Nek- 
rošiūtei (Nekrošė), Kaulienei (Kaulė), Kiaulėnaitei 
(!), Gervaitei, Stankutei . . . Bet ne tame esmė.

Lietuvoje rusinimui darbuojantis plačiais 
barais, o išeivijoj kalbai skurdėjant svetimų kalbų 
įtakoj, tikrai neprotinga laisvu noru atsisakyt to, 
kas mūsų kalbą daro ypatingą ir turtingą, kaip tos 
įvairios pavardžių galūnės.

Bet kai „mada“ užeina, logiška ji ar ne, 
tinkama ar ne, visada atsiranda jos sekėjų. Ir, gink 
Die, nepasakyk Birutei, Danutei ar Julytei, kad tas 
sukirpimas jo figūrai netinka! Gausi pylos! Kalbu iš 
patyrimo, nes teko pavardžių tema viešai pajuokau
ti. Įsitikinau, kad baisiai mažas lietuviškas „juoko 
kauliukas“ . . .

Prie „ė“ mados, atrodo, prisideda dar viena: 
vaikui duodama dviguba pavardė—motinos ir tėvo. 
Lietuvių kalboje yra įprasta menininkėms, rašyto
joms vartoti dvi pavardes—mergautinę ir vyro, 
pvz., Julija Švabaitė-Gylienė. Bet, sakykim, Birutė 
Petraitytė-Jonaitytė skamba, na, . . . skonio reika
las. Tačiau kai ta maža Birutė pavadinama 
Petraičiu-Jonaičiu (teko tokių pavyzdžių spaudoj 
pastebėti), tai jau nesusipratimas.

Dėkinga B.R. ir Pr. Visvydui už reikalingus 
straipsnius,

Nijolė Jankutė-Užubalienė
(TIK NE Jankė-Užubalis)

ATGARSIAI
„AKIRAČIAI“ TĘSIA SAVO TRADICIJĄ

(„Vieno pikto straipsnio istorija“, Akiračiai, 
1984 m. nr. 6/160)

Vargiai surasime bent vieną„Akiračių“ numeri, 
kuris išvengtų nesavo spaudos straipsnių iškraipy
mų. Tik pasiskaitykite 1984 m. birželio mėn. 
straipsni ,,Der Spiegei ir lietuviai; Vieno pikto 

straipsnio istorija“. Ten ,,Akiračių redaktoriai 
atsiliepė i mano straipsni „Opioji tema; lietuvių- 
žydų santykiai dialoge“ (TŽ, 1981. V.28, VI.4, 11, 18, 
25) šiais žodžiais: „ Išspausdintas ilgas ir žydų 
aiž\ ilgiu labai įžūlus Antano Musteikio straipsnis, 
kategoriškai neigiantis lietuvių dalyvavimą žydų 
žudyme Lietuvoje vokiečių okupacijos metais“.

Tie redaktoriai, naudodamiesi visų propagandi
ninkų patentuotu ginklu—blizgančiomis bendrybė
ms, išranda, jog mano straipsnis parašytas „sutirš
tintomis spalvomis“ ir kt. Ir jei kas juos teisins, jog 
jie taip išskaito pro savo juodus ar „sutirštintus“ 
akinius, tai jokie akiniai nepateisins tų redaktorių 
melo, jog mano straipsnis yra „kategoriškai neigian
tis lietuvių dalyvavimą žydų žudyme Lietuvoje 
vokiečių okupacijos metais“.

Akiratininkų aš nemaišau su komunistais, o vis 
dėlto pakaltinimu ir kaltės nuosprendžiu jie yra 
artimi giminės. Be įrodymų jie mane (ir kitus) 
padaro kaltu, ir aš privalau pats įrodyti savo 
nekaltumą. (... )

Antanas Musteikis
(Tėviškės žiburiai, 1984.X.9)

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Algimantas Mackus. Augintinių žemė. Knygą 

sudaro anksčiau išleisti poezijos rinkiniai. Leidinys 
skirtas autoriaus 20 m. mirties sukaktuvėms 
paminėti. Įvadas Rimvydo Šilbajorio. 
Dailininkas—Pranas Lapė. 19 pilno p. iliustracijų 
ir 13 užsklandų. Išleido A. Mackaus knygų 
leidimo fondas 1984 m. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Čikagoje. Tiražas—800, 191 p., kaina— 
$ 15.00.

Juozas Kralikauskas. Ąžuolai piliakalnyje. 
Devynių istorinių romanų gelmenys ir problemos. 
Leidėjai—Tėviškės žiburiai ir specialus komitetas. 
Aplankas ir viršelis Romo Viesulo. Spausdinimui 
paruošė Tėviškės žiburiai, spaudė „Litho-Art“ 
spaustuvė Toronte, Kanadoje, 1984 m. Tiražas— 
700 egz., 205 p., kaina nepažymėta.

Jonas Gutauskas. Tik vienas šuolis. Poezija. 
Įvadas Marijos Stankus-Saulaitės. Kalbą tikrino 
Juozas Vaišnys, SJ. Spaudė Tėviškės žiburiai 1984 
m. Toronte. 90 p., kaina nepažymėta.

. . . GĖLĖMIS
(atkelta iš 13-to psl.)

kavo, surimtėjo, beveik suglumo. Suprantama . . .
Aš jaučiuos man duotą įsakymą įvykdęs, t.y. 

raudonarmiečius sutikęs, pasveikinęs, padėjęs. 
Malonu, kad Plungėje naujo sutikimo nebereikės. 
Tai grįžtu atgal į štabą Pungėn. Mano automobilis 
važiuoja pirmas, užpakaly—daugybė rusų tankų.

Pasiekiame Plungės miestelio pakraštį, ir regiu: 
jau prisirinkę nemaža publikos, daugiausia miestelio 
žydų visuomenės. Kadangi važiuoju pirmas, o jie, 

nieko nežinodami, mano, kad būsiu sovietų tankistų 
vadas, tai pirmiausiai apmėto gėlėmis mano auto
mobilį. Su šviežiais žiedais, su šūksniais, sveikini
mais rusų kalba.

Tiesa, ne visi, bet tokį pakeltą entuziazmą rodė 
ypač jauni žydai ir žydaitės.

Tuojau pat matau ir dramą . . .
Žydai Lietuvos miesteliuose, bent Plungėje, 

tada nesistengdavo ar nemėgdavo laikyti darželių ir 
juose puoselėti gėles. Paprastai tai būdavo lietu
vaičių užsiėmimas. Tai ir Plungėje, nelaikant savų 
darželių, žydukai ir žydaitės, žiūriu, įsikarščiavę 
įšoka į lietuvių darželius, plėšo iš ten gėles ir tada 
meta ant mano lietuviško automobilio ir ant 
užpakaly slenkančių sovietinių tankų.

Menkniekis? Galbūt.
Bet įspūdis tada buvo baisus, deginantis. Viena 

Plungės gyventojų dalis džiūgauja, kita—verkia. 
Matau, kaip verkia viena lietuvė ūkininkė, iš kurios 
darželio žydaitės plėšia gėles. Tartum dvi žmonių 
grupės atsidalijo, išsiskyrė, nebebus tarp jų taikos. Ir 
man tie akimirksniai taip įstrigo atmintin, kad juos 
ir šiandien regiu, po 44 metų.

Rusai pravažiavo Plungę nesustodami. Nebuvo 
jokių kitų iškilmių, sutikimo prakalbų, nieko—tik, 
kaip minėjau, gėlės ant mano automobilio ir 
sovietinių tankų.

Kitą dieną pulk. Zaskevičius iš divizijos štabo 
įsakė atvykti į Telšius, prisistatyti rusų korpuso 
vadui ir teikti jam pagalbą,—jeigu paprašys.

Neprašė, ir mano misija buvo baigta.

Ats. pulk. Jonas Andrašiūnas

ISTORIKAS . . .
(atkelta iš 16-to psl.)

Labai džiaugiuos I. Jonyno Istorijos baruose 
pasirodymu. Visą prof. I. Jonyno gyvenimą lydėjo 
pakili humanistinė dvasia ir didelė tiesos meilė. Tai 
liudija kad ir tai, ką iškelia dr. V. Merkys toje 
Jonyno biografijoje. 1951 m. svarstant Lietuvos 
istorijos vadovėlio klausimą Jonynas pareiškė: 
„Istorija be faktų—ne istorija, o istorinė pasaka. 
Svarbu nustatyti istorijos faktus ir juos interpretuo
ti“. Reikia, „kad teiginiai būtų padaryti, remiantis 
faktais“ (31 p.). Žinant, kada tie žodžiai buvo 
pasakyti ir kur, negalima nesistebėti prof. L Jonyno 
drąsa, nes jis lengvai galėjo būti apkaltintas 
„buržuaziniu objektyvizmu“.

Būdamas prof. I. Jonyno mokinys aš visados 
lenkiau galvą prieš jo didelį humanizmą ir tiesumą. 
Turbūt nieko nėra lengviau, kaip kokio nors 
patriotizmo ar ideologijos vardu nuslysti nuo tiesos 
kelio. Reikia tikėtis, kad anas prof. L Jonyno 
įspėjimas laikytis istorinių faktų bus prieš akis 
kiekvieno, kuris imasi tyrinėti mūsų tautos ir 
žmonijos paeities kelius ir žygius.

Vincas Trumpa

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:

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

Prašau man siuntinėti A KI RAČIUS/pratęsti prenumeratą.

Vardas ir pavardė: .............................................................................................

Gatvė: .................................................................................................................

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

AKIRAČIAI Prenumerata $8.00
6821 So. Maplewood Ave. Auka $........
Chicago, Illinois 60629 Pridedu čekį $........

1984 m. spalio mėn. 15

15



ISTORIKAS IGNAS JONYNAS
Šiais* metais sukanka 100 metų nuo prof. Igno 

Jonyno gimimo ir 30 m. nuo jo mirties (1884-1954). 
Jeigu reikėtų vienu sakiniu nusakyti, kas buvo Ignas 
Jonynas, turbūt geriausiai jam tiktų: istorikas, kuris 
nemėgo rašyti. Kaip tik, atrodo, šios šimtmetinės 
sukakties proga jo mokiniai ir bičiuliai parengė ii 
išleido Igno Jonyno Istorijos baruose (Vilnius, 
Mokslas, 1984, 320 p.). Tame leidinyje randame 
porą Jonyno studijų—„Vytauto šeimyna“ (33-99 p.) 
ir „Lietuvos istoriografija“ (99-189 p.). Be to čia 
dar telpa gana plati I. Jonyno biografija (5-32 p.); 
kurią parašė ir visą leidinį sudarė dr. Vytautas 
Merkys; trumpa paties profesoriaus autobiografija; 
nemažas pluoštas L Jonyno laiškų (194-271 p.); 
rūpestingai Juozo Tumelio sudaryta spausdintų I. 
Jonyno straipsnių bibliografija. Be to, leidinys 
aprūpingas V. Merkio paaiškinimais, asmenvardžių 
rodykle ir keliolika iliustracijų.

Galbūt įdomiausia\ir vertingiausia šio leidinio 
dalis—patys Jonyno laiškai, iš kurių matytis, kaip 
labai prof. Jonynas stengėsi aprūpinti jauną 
Lietuvos universitetą istorine literatūra ir šaltiniais 
ir kiek jis prisidėjo ir stengėsi prisidėti prie Lietuvos 
istorijos katedros ugdymo. Tų laiškų galėjo būti ir 
daugiau, ne tik jo rašytų, bet ir jam adresuotų. 
Vieną Jonyno laišką iš dr. J. Šaulio archyvo esu 
paskelbęs Lituanistikos instituto darbuose ) (IV t., 
1979 m.). Jis rašytas 1911 m. Jame 1. Jonynas 
reiškia susirūpinimą dėl V. Kapsuko sveikatos, 
kuris tada sėdėjo Vladimiro kalėjime.

Kam teko klausytis jo paskaitų ir dalyvauti jo 
vedamuose seminaruose, tas visados apgailestaus, 
kodėl prof. Ignas Jonynas j neparengė ir neišleido 
dviejų ar trijų tomų viduramžinės Lietuvos istori
jos. Juk nėra jokios abejonės, kad jis labai gerai tą 
laikotarpį pažino, mokėjo kritiškai įvertinti visus 
istorinius šaltinius bei literatūrą ir turėjo labai 
inteligentišką ir aiškų stilių. Dar ir šiandien vienas 
malonumas skaityti jo „Vytauto šeimyną“, beveik 
vienintelę platesnę L Jonyno istorinę studiją. Tas 
jam padaryti buvo juo lengviau, nes jis savo 
paskaitas rūpestingai pasirašydavo.

Iš kitos pusės, labai gaila, kad karas ir 
okupacijos sutrukdė Lietuviškosios enciklopedijos 
leidimą, į kurią jos vyriausias redaktorius prof. 
Vaclovas Biržiška (Jonyno vienametis) buvo labai 4»
smarkiai įtraukęs ir mūsų istoriką. Kai kurie 
Jonyno straipsniai toje enciklopedijoje (Algirdas, 
Aleksandras, Batoras ir kt.) buvo nedidelės, bet 
labai vertingos monogrąfijėlės. Toje enciklopedijoje 
Ignas Jonynas būtų turėjęs progos išsakyti visą 
savo istorinį patyrimą, kuris tikrai buvo be galo 
impozantiškas. Labai gerai, kad mūsų bostoniškė 
enciklopedija įkinkė į panašų darbą prof. Antaną 
Salį, kuris taip pat nebuvo didelis mėgėjas rašyti, 
bet kurio patyrimas ir žinojimas taip pat buvo 
tiesiog nuostabus.

Beje, tarp tų dviejų mokslininkų buvo dar ir 
tas panašumas, kad jie abu baisiai mėgo sodą ir 
daržą, gal net daugiau negu savo istoriją ar 
filologiją. Prisimename visi, kaip prof. Jonynas 
džiaugėsi išauginęs naują Briuselio kopūstų rūšį. 
Nemažiau didžiavosi ir prof. Salys, pasigaminęs 
naują naminio vyno ar midaus porūšį. Kas anais 
laikais gyveno Žaliakalnyje, kur Jonynai turėjo 
savo medinuką (jo nuotrauka puošia aukščiau 
minėtą leidinį), tas turbūt prisimins, kaip gražią 
rudens ar pavasario popietę Jonynas skubėdavo 
prie Neries kranto, dešinį petį truputį išstūmęs į 
priekį, lyg juo orą skrosdamas. Mat, ten prie Neries 
jis turėjo savo daržą.

Prie L Jonyno nenoro rašyti („neraštingumo“) 
galbūt prisidėjo viena skaudi istorija, apie kurią 

anais laikais Kauno universiteto sluoksniuose buvo 
daug kalbama. Viena mėgiamiausių Jonyno temų 
buvo Mykolas Lietuvis ir jo lotyniški fragmentai 
„Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius“. Jis 
ruošėsi išleisti naują to traktato laidą su vertimu į 
lietuvių kalbą ir su platoka studija apie patį 
Mykolą Lietuvį. Kaip labai Jonynas norėjo 
šaiškinti Mykolo Lietuvio asmenybę, matytis ir iš 
dabar skelbiamų jo laiškų prof. M.K. Liubavskiui 
ir I.I. Lappo. Darbas jau buvo beveik baigtas, kai 
Martynas Yčas paskleidė gandą, kad neva jo brolio 
istoriko prof. Jono Yčo pasakojimu (jis tada jau 
buvo miręs) Jonynas savo tezę apie Mykolą Lietuvį 
pavogęs iš prof. Liubavskio. Byla buvo atsidūrusi 
Universiteto garbės teisme, ir M. Yčas buvo 
priverstas atsiprašyti. Tą istoriją mini ir V. Merkys 
savo Jonyno biografijoje (21 p.).

Kaip žinia, dabar tie Mykolo Lietuvio frag
mentai yra išleisti (Vilnius, 1966 m.) su fotografuo- 
tiniu lotynų originalu ir su prof. J. Jonyno vertimu 
į lietuvių kalbą. Prie to leidinio yra pridėti prof. L 
Jonyno ir prof. M. Liubavskio straipsniai apie 
Mykolą Lietuvį. Tarp jų skirtumas tik tas, kad L 
Jonynas rašo, kad Mykolas Tiškevičius galėjo būti 
tų fragmentų autorius, o Liubavskis tiesiog teigia, 
kad M. Tiškevičius buvo jų autorius. Iš L Jonyno 
laiškų Liubavskiui ir Lappo matyti, kad anksčiau 
Jonynas buvo nuomonės, jog M. Tiškevičius 
negalėjo būti jų autorius. Matyti, Liubavskis įtikino 
Jonyną, nors ir ne visiškai, kad tų fragmentų 
autoriumi reikia laikyti Mykolą Tiškevičių.

Kadangi tas traktatas apie totorių, lietuvių ir 
maskvėnų papročius yra labai įdomus XVI a. 
istoriografinis ir sociologinis bei etnologinis veika
las (pirma jo laida pasirodė 1615 m. Bazelyje, 
Šveicarijoje), manyčiau, visų tų problemų komplek
sas ir paties veikalo analizė galėtų būti gera tema 
jauno istoriko, sociologo ar etnologo daktarinei 
disertacijai. Žinoma, jam turėtų būti prieinama 
Lietuvos metrika, kuri šiuo metu laikoma Centrinia
me valstybiniame senųjų aktų archyve Maskvoje. 
Tada galbūt galutinai pasisektų išaiškinti, kas buvo 
tas Mykolas Lietuvis, kuris taip įdomiai, naudoda
masis palyginamuoju metodu, pavaizdavo lietuvių, 
totorių ir maskvėnų papročius. Įdomus tas veikalas 
dar ir tuo, kad, būdamas patriotas lietuvis, jo 
autorius nenuslėpė ir blogųjų lietuvių charakterio 
bruožų. Pavyzdžiui, jis rašo, kad „Lietuvos 
miestuose jokių įmonių nėra tiek daug, kaip alaus ir 
degtinės bravarų“, arba kad „kaimiečiai, pametę 
ūkio darbus, renkasi į smukles“, arba kad „tuos 
nuodus geria vyrai, moterys, jaunikaičiai gatvėse, 
aikštėse ir pakelėse“ ir 1.1. To nesą nei pas totorius, 
nei pas maskvėnus.

Igno Jonyno asmuo yra glaudžiai susijęs su 
visa naujo Lietuvos istorijos mokslo ir istoriografi
jos raida. Tiesa, jis turi nemaža nuopelnų ir 
Lietuvos diplomatijos istorijai, ilgą laiką būdamas 
aukštu Užsienio reikalų ministerijos pareigūnu ir 
dalyvaudamas daugelyje tarptautinių derybų ir 
konferencijų. Bet tai jau kita istorija. 1924 m. 
įsijungęs į Humanitarinių mokslų fakulteto Lietu
vos istorijos katedrą, 1931 m. mirus prof. J. Yčui jis 
tapo tos katedros vedėju. įAplink jį sukosi dvi 
pagrindinės ano meto Lietuvos istorijos mokslo 
problemos: universiteto ir istorijos seminaro biblio
tekų aprūpinimas šaltinių Į leidiniais ir knygomis, ir 
naujų istorikų parengimas ir ugdymas. Vilnių oku
pavus lenkams, Lietuva pasidarė ypač neturtinga 
bibliotekomis. Iš 1. Jonyno laiškų matytis, kiek 
pastangų jam teko padėti aprūpinant universitetą 
pagrindine istorine literatūra ir šaltinių leidiniais. 
Dirbdamas keletą metų Istorijos seminaro bibliote
kininku pats galėjau stebėti, kaip augo knygų ir 

šaltinių fondai. Seminarui tada vaddvSvcPprof. 
Leonas Karsavinas. Prof. L Jonynas buvo susikom
plektavęs labai turtingą asmeninę biblioteką, kuria 
leisdavo pasinaudoti ir savo studentams. Po jo 
mirties ji buvo perduota Lietuvos Mokslų akademi
jos Centrinei bibliotekai.

Prof. Ignas Jonynas

Vienas labiausiai gerbiamų L Jonyno mokyto
jų buvo Maskvos universiteto prof. M.K. Liubavs
kis (1860-1936), kapitalinių veikalų iš Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos istorijos autorius. Iš 
dabar skelbiamų Jonyno laiškų matytis, į kokias 
bėdas tas garbingas istorikas buvo pakliuvęs po 
1917 m. revoliucijos. Žinia, kurį laiką istorija buvo 
visiškai panaikinta Sovietų Sąjungos universite
tuose. Daugiausia prof. L Jonyno pastangomis 
mūsų universitetas norėjo prof. Liubavskį atsikvies
ti į Lietuvą. Deja, tos pastangos nuėjo niekais.'

Nepasisekė prof. I. Jonynui išgelbėti ir žymaus 
lenkų istoriko prof. Henriko Paszkiewicz, kuris 
karo metu, kaip lenkų karininkas, buvo pakliuvęs į 
vokiečių nelaisvę. Prof. Jonynas net bandė jį 
paversti lietuviu, garsaus D. Poškos palikuoniu, bet 
ir tas nieko nepadėjo. Tačiau prof. H. Paszkiewicz 
vokiečių nelaisvėje nežuvo (Jonynas jam siuntė 
siuntinių), po karo* atsidūrė Anglijoje, kur berods ir 
dabar dar tebegyvena. Kaip savo ankstesniuose 
veikaluose, taip ir dabar angliškai rašomuose 
Rusijos istorijos pradžiai skiriamuose darbuose 
Paszkiewicz labai objektyviai nušviečia ir Lietuvos 
D. K-jos istoriją, net palikdamas lietuviškus 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių vardus.

Rūpinosi prof. L Jonynas ir naujos kartos 
istorikų paruošimu. Tai matytis iš jo laiškų Adolfui 
Šapokai, A. Vasiliauskui (vėliau Vasiui), M. Jučui 
ir kt. Atrodo, ypač artimas jis buvo A. Šapokai, 
kuris labai sėkmingai įsijungė į Lietuvos istorijos 
tyrinėjimo ir mokymo darbą.

Prof. I. Jonynas buvo vienas iš nedaugelio 
Humanitarinių mokslų fakulteto personalo narių, 
kuris karui baigiantis nepasitraukė į Vakarus. Kitas 
buvo prof. Leonas Karsavinas, kuris, deja, neišven
gė Stalino gulagų ir mirė pačioje Rusijos šiaurėje 
(1952 m.). Atrodo, nelengvai sekėsi ir prof. L 
Jonynui priprasti prie naujų istorijos rašymo ir 
dėstymo metodų. Tai pastebi ir V. Merkys savo 
Jonyno biografijoje. Pokariniu metu prof. L 
Jonynas parašė berods tik vieną stambesnį darbą, 
tai aukščiaus minėtą „Lietuvos istoriografiją“, kuri 
ištisai skelbiama dabartiniame leidinyje. Tai yra 
pionieriškas darbas, kuriame gana smulkiai nagri
nėjami Lietuvos metraščiai, senieji lietuviai ir 
nelietuviai istorikai, svarbiausi rusų ir lenkų 
istorikų darbai liečiantys Lietuvos istoriją. Studija 
baigiama jaunąja Lietuvos istorikų karta (Šapoka, 
Jakštu, Avižoniu, Ivinskiu). Joje visiškai nekalba
ma apie tarybinius Lietuvos istorikus.

(tęsinys 15-me psl.)
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