
ATVIRO ŽODŽIO MĖNRAŠTIS

Nors ligi šios 600 metų sukakties dar daug 
laiko, tačiau jau daromi pasirengimai ją minėti 
pačioje Lietuvoje, Vatikane ir išeivijoje. Jau pasigir
do ir tam tikrų nesutarimų balsų: girdi, ar verta labai 
iškilmingai minėti 1387 m. Lietuvos krikšto sukaktį, 
jeigu jau Lietuva buvo pakrikštyta Mindaugo 
laikais. Atrodo, mūsų išeivijos sluoksniuose tokia 
nuomonė gana populiari. Po prof. Pauliaus Rabi
kausko paskaitos apie Lietuvos krikštą daug kas Los 
Angelėse gyrė tą jo paskaitą, tačiau nesutiko su 
Rabikausko pagrindine teze, kad tikrasis Lietuvos 
krikštas įvyko 1387 metais.

Nežinau nei vieno rimtesnio istoriko, kuris 
nesutiktų su šia Rabikausko teze. Nei kun. A. 
Alekna, nei dr. J. Stakauskas, nei prof. Z. Ivinskis 
nelaikė Mindaugo krikšto Lietuvos krikštu. Paga
liau ir Adolfo Šapokos redaguotas ir Švietimo 
ministerijos išleistas Lietuvos istorijos vadovėlis 
tikruoju Lietuvos krikštu laiko 1387 m. Nesinorėtų 
tikėti, kad jie visi būtų klydę, juoba kad po to 
nebuvo atidengta beveik jokių naujų istorinių 
šaltinių, kurie leistų šią nuomonę keisti. Tačiau kas 
šiandieną skaitosi su bet kokiais autoritetais. 
Daugumai atrodo patriotiškiau nukelti krikštą 
pusantro šimto metų atgal. O be to priimti krikštą iš 
vokiečių kažkaip garbingiau negu iš lenkų. O kur 
dauguma, ten ir teisybė. Fox populi, vox Dei. Tai ir 
yra tikras demokratizmas.

Ir specialistai ne taip jau gerai sutaria dėl to 
krikšto vertinimo ir aplamai dėl lotyniškosios (tada 
buvo vadinama vokiškąja) krikščionybės vaidmens 
tolimesnėje Lietuvos istorijoje. Maždaug visi sutin
ka, kad pagoniškoji Lietuva nebegalėjo ilgiau 
išsilaikyti, kad ji iš visų pusių buvo spaudžiama ir 
kad Lietuvos sukrikščioninimas buvo neišvengia
mas. Su tuo sutinka ir dabartinis Lietuvos istorikas 
Mečislovas Jučas, kuris paskelbė nedidelę, bet 
gražią studiją Nuo Krėvės sutarties iki Liublino 
unijos (Kaunas, 1970 m.). Klausimas tik buvo, katra 
krikščionybė Lietuvoje nugalės. Faktas, kad didės-
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DIDŽIOJI DRAUGYSTĖ
Lietuvos TSR delegacija „antikomunisto“ Markoso 
valdomuose Filipinuose. Filipinų-SSSR draugystės 
draugija ir ponia Markosienė. Nedėkingas uždavinys 
Lionginui Šepečiui.

IŠEIVIJOS LITER ATI RIMS DERLIUS
Šį kartą—apie 1985 m. išleistas trumposios beletristi
kos knygas.

POKALBIS SU VYSKUPU BALTAKIU
Apie LKB Kroniką, Kauno kunigų seminariją, 
Lietuvos krikšto sukakti, Vilniaus klausimą, neti
kinčiųjų teises.

SKILTYS, LAIŠKAI, ATGARSIAI

LIETUVOS KRIKŠTO
SUKAKČIAI ARTĖJANT

nėję Lietuvos didžiosios kunigaikštijos dalyje jau 
buvo įsigalėjusi Rytų bažnyčia, leido manyti, kad ji 
įsigalės ir likusioje pagrindinėje Lietuvos dalyje. 
Tiesa, kaip vaizdingai rašo prof. Ivinskis, toje 
Lietuvos dalyje jau „nuo Mindaugo laikų ruseno 
katalikų tikėjimo liepsnelė“. Tačiau iš tikrųjų turbūt 
lemiamu faktoriumi, kad vis dėlto Vakarai nugalėjo 
Rytus, čia buvo ne toji katalikybės liepsnelė, bet 
aplamai Lietuvos valdovų sąmoningas pasukimas 
Vakaruosna. Nors tuos Vakarus ne kažinkaip gerai 
tada reprezentavo Vokiečių ordinas, niokodamas ir 
plėšdamas Lietuvos žemes, bet Lietuvos valdovai, 
dažnai per to ordino galvą, siekėsi Vakarų, ar tai 
palaikydami draugiškus ryšius su Rygos arkivysku
pu ir miestu, ar tai kviesdamiesi vienuolius, 
amatininkus ir prekybininkus iš Vakarų, garantuo
dami jiems visokias veiklos laisves. Tolerancijos 
pagoniškoji Lietuva kartais parodė daugiau negu 
krikščioniškieji Vakarai.

Žodžiu, kažkaip natūraliai etnografinė Lietuva 
linko į Vakarus. Užtat katalikybės, arba vokiškosios 
krikščionybės priėmimas ne tik nebuvo joks stebuk
las, bet ir joks didelis, radikalus ar revoliucinis 
posūkis į Vakarus, kaip kai kas mėgsta tvirtinti. Toji 
krikščionybė, gali sakyti, kaip koks nunokęs 
obuolys nukrito į Lietuvos žemę, arba, kaip 
poetiškai išsireiškė Simonas Daukantas, „įspindo 
linksma saulė vieros šventos katalikiškos“.

Dažnai taip pat mėgstama tvirtinti, kad 
katalikybės priėmimas išgelbėjo lietuvių tautą nuo 
jos paskendimo slavų jūroje. Lyg rodos lenkai 
nebūtų slavai. Tiesa, truputį vėliau, turkams užėmus 
Konstantinopolį (1453 m.), Rytų bažnyčios centras 
ėmė gravituoti į Maskvą, kaip „trečiąją Romą“ ir 
Rytų bažnyčia (..pravoslavija“) pasidarė tam tikras 
rusifikatoriškas veiksnys. Tačiau taip nebūtinai 
turėjo būti. Žinia, kaip Algirdas ir Vytautas kietai ir 
sėkmingai kovojo dėl Lietuvos Rytų bažnyčios 
nepriklausomybės, arba jos priklausomybės tik nuo 
Konstantinopolio.

Aplamai Rytų bažnyčia daugiau rūpinosi 
tautiniais reikalais negu lotyniškoji Romos baž
nyčia, kurios pagrindinis bruožas buvo visuotinu
mas (katalikiškumas), arba, prastai šnekant, kosmo
politizmas, atremtas į lotynų kalbą. Prisiminkime 
tik Kirilo ir Metodijaus misijas į slavų ir neslavų 
kraštus ir jų reikšmę tų kraštų tautinei kultūrai (IX 
amžiuje). Neištirpo slavų jūroje nei rumunų, nei 
graikų tautos, išsikovodamos savo bažnyčios ne
priklausomybę ir nuo Maskvos, ir nuo Konstantino
polio. To paties atsiekė ir serbų bei bulgarų 
bažnyčios. Mat, Rytų bažnyčia aplamai pripažino 
tautinės bažnyčios nepriklausomybę (autokefalite- 
tą), ko Romos bažnyčia dar ir šiandien nenori 
pripažinti, nors liturgijos sutautinimas yra geras 
žingsnis ta kryptimi.

Užtat priėmimas Vakarų bažnyčios, kuri iš 
esmės dar buvo totališkai paskendusi lotynizme, 
beveik visiškai nepažadino nei jokio didesnio 
susidomėjimo lietuvių kalba, nei nepaskatino 
savosios raštijos ugdymo. Faktas, kad daugiau kaip 
per du šimtus metų nuo krikščionybės priėmimo 
Lietuvoje nepasirodė nei vieno lietuviško katekizmo, 
nei maldaknygės, nei giesmyno, pakankamai gerai 
liudija, kaip mažai tada dar Vakarų bažnyčia 
rūpinosi tautine religija ir kultūra. O lietuviškos 
kunigų seminarijos atsirado tik Nepriklausomybės 
laikais.

Gal dėl to nebūtų tokia didelė bėda, jeigu 
katalikybę į Lietuvą būtų atnešę kokie nors 
misininkai, kaip tai atsitiko daugumoje kitų Euro
pos kraštų. Tegu savybėje ir santykiuose su Roma 
bažnyčia naudotųsi lotynų ar italų kalba, bet 
santykius su vietos gyventojais ji turėtų palaikyti 
lietuvių kalba, visiškai nebrukdama jiems svetimos 
lenkų kalbos. Deja, į Lietuvą ji atėjo iš Lenkijos ir ne 
tik lenkų kunigų, bet ir lenkų karių padedama. Tą 
paskutinį faktą iškelia teisingasis M. Valančius savo 
Žemaičių vyskupystės istorijoje. Lietuvos krikšto 
jokiu būdu negalima atskirti nuo viso lenkų-lietuvių 
santykių komplekso. Pirma buvo pasirašyta Kriavo 
sutartis, o tik po to pradėta Lietuva krikštyti. Ir 
prof. Z. Ivinskis pripažįsta, kad lotyniškasis krikštas 
„atidarė vartus lenkų kultūrai“. Kaip žinia, Jogaila 
dosniai aprūpino ne tik Vilniaus vyskupiją, bet ir 
pirmąsias parapijas ne tik žeme, bet ir vandenimis, 
kad pasninko dienai galėtų kunigai žuvies pasigauti. 
Nepamiršo net išskirti ir po medaus bačkutę ir teisę 
statytis smukles. Visa tai viliojo lenkų kunigus į 
Lietuvą. O kaip minėjome, savos mokyklos kuni
gams ruošti Lietuva dar ilgus amžius neturėjo.

Suprantama, kad įvairiais laikais nevienodai 
žiūrėjome į tą Lietuvos posūkį į Vakarus ir į patį 
Lietuvos krikštą. Vyresnieji dar prisimena, kaip 
badydavome akis Jogailai istorijos vadovėliuose. 
Net ir Maironis, pats kunigas būdamas, apie tuos 
penkius draugystės su Lenkija ir krikščionybės 
amžius „Jaunojoje Lietuvoje“ rašė:

Štai penketas amžių — naktis be aušros.
O kai lenkai ėmė veržtis į Vilnių, tas pat Maironis 
pasmerkė ir visą su krikštu susijusią lenkišką 
kultūrą:

Kultūros savo skarmalais
Mums plėšė kalbą dėl lenkystės
Ir smaugė savo verpalais.

Tačiau, anot Valančiaus, viskas šiame sviete 
persimaino. Bene pirmasis Z. Ivinskis ir kiti jaunesni 
Lietuvos istorikai rehabilitavo Jogailą ir ėmė 
blaiviau žiūrėti į visą lenkų-lietuvių santykių 
kompleksą. Ir užsienio reik, ministeris S. Lozoraitis 
ieškojo modus vivendi su Lenkija, ir kariuomenės

(tęsinys 3-me psl.)

1



KRONIKA

išeivija 
spaudos 

veidrodyje

„BALTŲ LYGA“ PRALAIMĖJO BYLĄ

Los Angeles mieste veikiančios Baltų lygos 
agresyvi ir kartais gerokai neapgalvota veikla 
pasibaigė Los Angeles tesme bylos pralaimėjimu.

Kaip žinia, ruošiant 1984 m. olimpiadą. Baltų 
lyga susidėjo su kita ekstremistų grupe ,,Ban the 
soviets“, norėdami sutrukdyti sovietų dalyvavimą 
olimpiadoje. Sovietai, tiesa, olimpiadoje nedalyva
vo bet toji Lygos veikla neišvengiamai suvedė ją į 
konfliktą su Olimpiniu komitetu.

Lyga be to reikalavo, kad olimpiados atidaryme 
būtų leista dalyvauti lietuvių, latvių ir estų tautinių 
šokių grupėms, kurios atstovautų Lietuvą, Latviją ir 
Lstiją. Kai Olimpinis komitetas tą jų reikalavimą 
atmetė, tai tada jie Olimpiniu! komitetui iškėlė 
civilinę bylą teisme. Kalifornijos pirminis teismas ir 
Apeliacinis teismas jų skundą atmetė. Liko paskuti
nė instancija—Kalifornijos vyr. teismas.

Matant, jog byla gali būti pralaimėta ir vyr. 
teisme, jiems pavyko susitarti su Olimpiniu komitetu 
su sąlyga, jog abi pusės apmokės savo teismo 
išlaidas.

Bendrame pareiškime, tarp kitko, taip sakoma:

. . . Olimpinis komitetas apgailestauja. kad 
buvo iškeltas civilinis ieškinys, tačiau Jie kompli- 
mentuoja lietuvių, latvių ir estų tautinių šokių 
grupes už puoselėjimą savo kraštų tautinių tradici
jų . . . Baltų tautinių šokių grupės užgiriu Olimpini 
komitetu už sėkmingų suorganizavimą Olimpia
dos . . . Abi ginčo šalys išreiškė norą, kad olimpinis 
judėjimas ir toliau klestėtų draugiškumo ir sportinės 
dvasios atmosferoje . . .

Reikia tikėtis, kad šis triukšmingas ir didžiai 
nesėkmingas Baltų lygos veiklos epizodas, bus jiems 
gera pamoka planuojant ateities veiklą.

ALTos PATRIOTINĖ VEIKLA

Draugas (nr. 46, 1986.IIL7) paskelbė tokį 
pranešimą:

Ryšium su įvyksiančiais koncertais, kur 
programai atlikti, susitarus su sovietinėmis įstaigo
mis. atvyksta menininkai iš už geležinės uždangos, 
Amerikos Lietuvių Tarybą parašė laiškus Mokslo h 
pramonės muziejaus vadovybei ir Beverly Arts 
klubui, kad patriotinė lietuvių visuomenė tam 
nepritaria.

Ne pirmą kartą Amerikos lietuvių taryba 
pasisako prieš ryšius su Lietuva. Mes, nors ir 
nepritardami jų vedamai izoliavimosi nuo Lietuvos 
politikai, nesistebime, kad jie savo pažiūras viešai 
skelbia ir bando kitus savo pusėn patraukti. Tai 
laisvos visuomenės narių teisė. Gaila tik. kad ALTos 
vardu kalbantieji savo pažiūras sutapatina su 
„patriotine visuomene“, lyg visi kitaip galvojantieji 
priklausytų kažkokiai „nepatriotinei visuomenei“. 
Toks tik sau taikomas patriotizmas truputėlį kvepia 
fašizmu . . .

1985 METAIS SUAUKOTA VIRŠ 
MILIJONO DOLERIŲ

Anksčiau buvo renkamos aukos nuolatinės 
veiklos išlaikymui, o dabar Lietuvių Fondo pavyz
džiu įsisteigė arba steigiasi ir daugiau fondų, kurių
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kapitalas lieka neliečiamas, o naudojamos jo 
pajamos. Labai gerai, kad atskirų sričių darbuotojai 
stengiasi sudaryti kapitalus, kad ateityje jų pajamo
mis galima būtų finansuoti veiklą. Bet per dažnas ir 
beatodairinis aukų rinkimas gali aukotojus supykin
ti ir nuo aukos davimo sulaikyti.

Pabandykime suminėti aukų prašytojus ir jau 
veikiančius fondus, būtent:

L Amerikos Lietuvių Taryba (ALTa),
2. Amerikos Lietuvių Bendras Šalpos Fondas 

(BALFas),
3. Tautos Fondas ir Laisvės Iždas (VLIKo 

kasa),
4. JA V Lietuvių Bendruomenė (JA V L U 

švietimo, kultūros, politiniai ir socialiniai reikalai),
5. Lietuvių Fondas (LF—Švietimas, kultūra, 

jaunimas ),
6. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Fondas 

(P LB F-Lit. katedra),
7. Kun. Br. Krištanavičiaus fondas (B. K. F.— 

studijų ir tyrimų centras),
8. Lietuvių tautinių šokių ir dainų šventės,
9. Pasaulio Lietuvių seimai ir jaunimo kongre

sai,
10. Vietinių lietuvių centrų: jaunimo, kultūros 

židin ių išla ikymas,
l L Lietuviškos parapijos ir vienuolynai,
12. Lietuviška perijodinė spauda ir radijas,
13. Skautų ir ateitininkų veiklos fondai,
14. Socialiniai reikalai,
15. Lietuvos krikšto minėjimas.
16. OSI reikalai,
17. Lietuvių opera ir 1.1.
Nereikia užmiršti ir atsitiktinių renginių, 

kuriems remti atidaromos lietuviškos piniginės, čia 
įrikiuotina įvairios institucijos, organizacijos, klubai 
ir klubeliai, premijos ir sportas. Visi gyvuoja ir savo 
veiklą remia gaunamomis aukomis iŠ lietuviškų 
kišenių.

Susumuokime didžiųjų institucijų 1985 metais 
gautas apytikres aukas ir patys išsigąsime jų 
didumu, labai grubiai sumetus, gauname daugiau 
milijono dolerių sumą.

Milijoninė vienerių metų aukų suma, be 
stambesnių renginių, parodo lietuvių jautrumą ir 
dosnumą lietuviškiems reikalams. Mes galime 
didžiuotis esą lietuviais.

(A. Juodvalkis, Dirva, nr. 6, 1986.11.6)

NEAIŠKUMAI DĖL UKRAINIEČIO 
JURININKO PABĖGIMO

Miroslavo Medvido bandymas pabėgti iš 
sovietų laivo kelia įvairių įtarimų Reagano adminis
tracijai, kuri, galbūt, norėjo tą reikalą užtušuoti, 
idant nebūtų sutrukdyta viršūnių konferencija 
Ženevoje. Apie 6'0 senatorių reikalauja tą keistą 
ukrainiečio jūrininko grąžinimą ištirti.

Tuo reikalu Draugas (nr. 45. 1986.II 1.6) taip 
rašo:

O Čia kaip tik galime pastebėti, kad vienintelė 
opozicija Medvido bylos ištyrimui kyla ne iš 
balsuotojų, bet iš vyriausybės pusės. Ir tai visą 
klausimą pastato į gana aiškią šviesą: Valstybės 
departamentas ir Baltieji Rūmai nenori investigaci- 
jos, nes nesitiki iš to sau naudos, ir nesitiki sau 
naudos, nes žino, kad Medvido bylą tvarkė ne taip, 
kaip reikėjo.

Mums, lietuviams, gali būti skaudu, kad tenka 
,, susidurti ragais" su Reagano administracija; 
skaudu dėl to, kad laikėme ją esant kietesne 
komunistų priešininke, tvirtesne žmogaus teisių 
gynėja, negu prieš tai ėjusios krašto vyriausybės.
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Tačiau šiuo atveju rodosi, kad ji kovoje prieš 
komunistus bus suklupusi (ir net bandanti savo 
suklupimą užslėpti), o mes savo bendros simpatijos 
Reagano režimui negalime statyti aukščiau už 
reikalą ištirti ir, jei įmanoma, išlyginti žmogaus 
teisėms padarytą skriaudą.

JA V kongresas, mūsų remiamas ir drąsinamas, 
turėtų priversti administraciją, jei ne Medvidą 
išgelbėti, lai bent imtis žygių užtikrinti, kad tokių 
nesusipratimų (ir „nesupratimų") daugiau nebepasi
kartotų (tai turėjo būti užtikrinta jau po Kudirkos 
incidento, bet. matyti, nebuvo vykdoma). Tokio 
užtikrinimo nepasiekus, kitą kartą gali ir vėl 
nukentėti lietuvis. Šia prasme (ai yra visų pavergtųjų 
tautų narių bendra kova, kad su mumis nebūtų 
elgiamasi, kaip su gatvės Šunimis.

NAUJA PASIŽYMĖJUSI SOLISTĖ

Sausio 20 d. solistė I ilija Mozūraitytė laimėjo 
pirmą vietą Mendelsono vardo muzikos ir dainavi
mo konkurse, Vakaru Berlyne. 4» r

Reikia pastebėti, kad tai yra vienas iš svarbiau
sių vokalinių konkursų Vakarų Europoje.

Solistei akompanavo pianistė Raminta 
Lampsatytė- Kollars. Abi menininkės taip pat 
laimėjo premiją už bendrą dainavimo ir muzikos 
išpildymo skambesį.

Solistė ypač puikiai atliko Seguidillos ariją iš 
operos Carmen.

Sekančią dieną abi menininkės dalyvavo 
iškilmingam laimėtojų koncerte, išpildydamos 
Bramso, Mendelsono, Čaikovskio, Rachmaninovo 
ir kilų muzikos kūrinius, o taip pat ir K. Brundzaitės 
lietuviško folkloro kūrinius.

Vilija Mozūraitytė bene pirmoji lietuvė daini
ninkė, laimėjusi tokį aukštos klasės znuzikos 
konkursą. Ji yra gavusi daug pasiūlymų ir kvietimų 
koncertuoti įvairiose V. Vokietijos vietose.

(Europos lietuvis, n r. 7, 1986.11.14)

PAGAL ĖRINGI, KGB AGENTAI 
AKMENIMIS MĖTO . . .

Bet kartais toks pabendravimas baigiasi kurio
ziškai ir palankiai Lietuvai ir išeivijai. Kai išeivijos 
spauda iškoneveikė universitetinę Vilniaus Lietuvių 
kalbos kursų tvarką ir programą išeivių jaunimui, 
tai tie kursai žymiai pagerėjo. O kai kursantai 
kitomis gatvėmis, negu nurodyta, laisvai vaikštinėjo 
po Vilnių (po atvirą užsieniečiams „laisvos" šalies 
miestą), tai KGB agentai iš tolimų patamsių apmėtė 
juos akmenimis. Ar pataikė? Ne, nepataikė, bet nuo
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io pragudrėjo galbūt net visa išeivių jaunimo 
generacija. Betgi išeivių jaunimui reikia sąlyčio su 
Lietuva ne vien dėl akmenų. Dalis jų nesugeba 
suvokti tėvų sielvarto ir pamilti tėvų kalbos, kol 
nepaliečia gyvos kraujuojančios ir kuriančios Lietu
vos. Todėl R. LB baiminimasis dėl ryšių su tėvyne 
grėsmės matyt yra perdidelis.

(Į laisvę, nr. 95, 1985 m. gruodžio mėn.)

Nors dr. Ėringis šį kartą pasisako už ryšius su 
Lietuva, advokatu šioje byloje mes jo nesamdytume, 
nes jis jau ne pirmą kartą sugeba pasakyti daugiau 
negu teisybę. Ėringio užuomina, kad lituanistinių 
kursų studentams Vilniuje nurodoma, kokiomis 
gatvėmis jie gali vaikščioti yra netiesa. Iš kitos pusės 
gal ir nereiktų perdaug stebėtis, kad tiek metų 
Lietuvoje tylėjęs antikomunistas dabar išeivijoje 
bando pasakyti daugiau, negu žino.

ĮDOMUS studento laiškas 
DAIL. TAMOŠAIČIUI

šis laiškas buvo paskelbtas Tėviškės žiburiuose 
(nr. 6, 1986.11.4). Čia cituojame keletą ištraukų:

Aš esu jaunas studentas, atradęs savo ,, šaknis“. 
Užaugau labai susiamerikėjusioje šeimoje: tėvas 
(pusiaulietuvis) ir mama lietuviškai nekalbėdavo, 
lietuvybės visai nebrangindavo. Priklausėm lietuviš
kai parapijai dėl artumo, bet niekada nesusieidavom 
su vadinamais ,.dypūkais“. Be t kažkaip toji lietuvy
bė sujudino lietuviška mano kraują. Pradėjau 
lankyti vietinę lituanistinę mokyklą, išmokau 
lietuvių kalbą. įsijungiau į visokias lietuviškas 
organizacijas. Keletui organizacijų aš dabar net 
vadovauju.

Susipažindamas su lietuvišku jaunimu, pastebė
jau jog mažai žinoma apie mūsų kultūrą, tautosaką, 
tautodailę. skaitau, kiek galima, apie mūsų 
kultūrines vertybes, vis jieŠkodamas tokios temos 
knygų. Manau neklystu sakydamas, kad dail. 
Tamošaičių išleistos knygos yra pačios geriausios ir 
įdomiausios apie mūsų brangia ir turtingą kultūra.

Esu labai susirūpinęs, kaip pačiam būtų galima 
įsijungti į Lie tuvių tautodailės instituto darbus. 
Mielai prisidėčiau prie Instituto veiklos, bet gyve
nant mažoje kolonijoje sunku rasti kaip. Reiškiuosi 
vietinėje kultūrinėje veikloje, bet norėčiau arčiau 
dirbti su Institutu. Reikia mums visiems susiburti ir 
dirbti išeivijoje mūsų kultūros išlaikymui, mokytis iš 
tokių, kurie šioje srityje turi daug patirties.

Pernai mano mamytė mirė vėžiu, tai aš 
pasilikau atsakingas už jaunesnės sesutės lietuvišką 
auklėjimą. Sesutė turi tik trylika metų. Tėvas serga, 
be to, jam lietuvybė visai nesvarbi. Sesutė šiek tiek 
domisi savo kilme. Finansiniai šeimos reikalai aišku, 
nėra geri. Aš, nors studentas, prisidedu, kiek galiu. 
O lietuviškai auklėti vaiką nepigu! (... )

Bet kokia pagalba šiame reikale ne lik padėtų 
įdiegti lietuvybę ir Lietuvos meilę sesutės širdyje, bet 
ir atneštų spindulėlį džiaugsmo mergaitei, kuriai 
gyvenimo kelias iki šiol yra labai sunkus.

Laurynas Vismanas,
Rochester, N. Y.

NESKLANDUMAI RYŠIUM SU 
KRIKŠTO MINĖJIMU

V. Ramojus Drauge (nr. 37, 1986 m.) savo 
skiltyje „Horizontai“, tarp kitko, taip rašo:

Neseniai gavau laišką iš vieno lietuvio kunigo, 
einančio vikaro pareigas gyvoje lietuvių parapijoje 
Chicagoje, į kurią mielai įsileidžiami apeigas atlikti

1986 m. kovo mėn.

svečiai lietuviai kunigai, jų tarpe ir jėzuitai. Kunigas 
iš Chicagos štai ką rašo: ,, Liūdna pasakyti, kad 
Lietuvos krikšto 600 metų minėjimas yra rengiamas 
be parapijų bendradarbiavimo. Patys susidarė 
komitetą, o komitetas nė karto nepakvietė nei 
klebonų, nei vikarų posėdžiui. Nežinome, ką jie 
svarsto, kur bus, kas susitars su kardinolu, su garbės 
svečiais, kokia bus liturgija, ką ir kas kalbės? Kun. 
Saulaitis rūpinasi, bet jam nėra progos susidurti su 
parapijos žmonėmis ir mažai su kunigais. Būtų 
gerai, kad jie nors referuotų ką planuoja ir kuo mes 
galėtumėm ruošti parapiečius . . . “

Tokia yra tikrovė, į kurią rengėjų komitetas 
turėtų atkreipti rimtą dėmesį. Prisiminkime ir tai, 
kad 1984 rudenį Toronte vykęs Laisvojo pasaulio 
lietuvių katalikų kongresas padarė klaidų savo 
paskelbiame manifeste.

DĖL TO PIKTO NIEKINIMO . . .

Frontininkų žurnale / laisvę (nr. 95. 1985 m.), 
tarp kitų straipsnių, buvo paskelbtas pasikalbėjimas 
su V.A. Dambrava, jo 65 m. amžiaus sukakties 
proga. V.A. Dambrava ilgą laiką dirbo JAV 
diplomatinėje tarnyboje, o dabar gyvena Venezue- 
loje. Tame pasikalbėjime buvo paliesti įvairūs 
klausimai. Paklaustas apie J. Brazaičio, vieno iš 
frontininkų vadų kultūrinę ir politinę veiklą, jis taip 
atsakė:

Jei yra kultūros politika, yra ir politikos 
kultūra. Galbūt visa nelaimė, kad mūsų tremties 
politikoje trūksta kultūros. Man. kaip ir daugeliui, 
buvo graudu, kad prof. Brazaitis savo talentą degino 
,. Darbininke“ už m i žemą atlyginimą. Reikia kaltinti 
tuolaikinius veiksnius, kurie nesistengė ir nesiteikė 
sudaryti jam minimalių sąlygų dirbti rezistencinį 
darbą -žodžiu ir plunksna. Jisai buvo kritikuoja
mas ir ujamas tų, kurie lengvai duoda sau teisę 
mestis į politiką—tų. kurie gilaus proto ir kultūringo 
žmogaus pernešti negali. Negalėjo pernešti, nes 
negalėjo jam prilygti. Jei prof. Brazaičio palikimas 
yra neįkainojamos vertės, tai mūsų visų ir ypačiai 
mūsų pinigingųjų veiksnių kaltė, kad jis neturėjo 
sąlygų palikti daug daugiau—gal net pagyventi daug 
ilgiau. Jo kalibro vyresnės kartos žmonių liko 
nedaug: prof dr. Antanas Maceina, prof. dr. 
Adolfas Damušis ir maža saujelė kilų. Branginkime 
juos! Ginkime juos nuo pikto niekinimo, kurį, 
pavyzdžiui. ..Akiračiuose“ turėjo pakęsti dr. Da
mušis. Dar sunkiau tokį dalyką pateisinti, kai 
..Akiračių“ redakciniame kolektyve figūruoja tokie 
vardai, kaip dr. Tomas Remeikis ir Tomas Venclo
va. Jiems krenta didelė atsakomybė—be jokių ,,ir 
taip ir ne“.

laigi, pakalbėkime apie tą tariamą niekinimą. 
Pirmiausia, reikia nustebti, kad V.A. Dambrava. 
dirbęs ilgus metus JAV diplomatijos tarnyboje ir be 
abejo gerai pažines vakarietiškos demokratijos 
principus bei laisvos spaudos uždavinius. įsijungia 
su kitais į tą keistą kai kurių politikų ir spaudos 
žmonių supratimą, kad. girdi, jei kas bando 
pareikšti priešingą nuomonę, atitaisyti klaidingai 
paskelbtus faktus, ar nurodyti kai kurių veiksnių, 
politinių organizacijų neleistiną politikavimą bendrų 
interesų sąskaiton—laikoma tai asmens niekinimu, 
bendro darbo trukdymu, pasitarnavimu priešui, 
arba tiesiogiai komunizmui.

Tai pigus ir nerimtas argumentas. Ir kažkodėl 
kai kuris katalikiškas sparnas, kai kurie frontininkai 
ir jų leidžiamas žurnalas Į laisvę kai kada tokį 
nerimtą argumentą pavartoja. Jie savo žurnale nori 
sukurti kažkokį asmenybės kultą, kad, girdi, 
Brazaitis, Damušis ir kiti yra „neliečiami“ asmenys. 

Negalima jų ir kritikuoti, nes, kaip V.A. Dambrava 
aiškina, tai būtų jų niekinimas.

Minėti asmenys aktyviai dalyvavo rezistencijoj 
ir politikoj, kartais gal padarydami klaidingų 
politinių ar rezistencinių ėjimų, todėl nereikia 
stebėtis, jei kiti, taip pat buvę aktyvūs toj veikloj 
bando nupiešti kitokį paveikslą, atitaisyti kai 
kuriuos faktus, suabejoti kai kuriais nuopelnais.

Juk ginčai eina apie įvykius, kurie įvyko prieš 
40 metų. Gyvų liudininkų skaičius retėja. Iš kitos 
pusės, visuomet yra tendencija tolimos praeities 
įvykius pagražinti, arba buvusias klaidas nuslėpti, 
todėl gyvos diskusijos tais klausimais tik pasitarnau
ja istorinei tiesai pažinti.

Atrodo, kad senas prez. Trumano pasakymas 
apie politiką, kad jei bijai karščio—neik į virtuvę, 
galioja ir šiam atvejui.

Jei dalyvauji politikoje, įsiveli į kontroversinius 
praeities politinius ir rezistencinės veiklos etapus, tai 
nebijok kritikos, priešingų argumentų ir kritikuoja
mas nešauk tada, kad jie tave muša ar niekina . . .

PROPAGANDA IR TIKROVĖ

Sustoję am skirtingų platformų, negalime 
susikalbėti. Okupanto patikėtinių rodoma per 
laikraščius ar kitais būdais krašto pažanga yra 
verčiama apibūdinti kaip tos vadinamosios ,,socia
listinės statybos“ pasekmė. Negi normalus žmogus 
gali tuo patikėti, kai per 40 metų visame pasaulyje 
tokia ar net geresnė pažanga padaryta. Juk ir 
Afrikos džiunglių vietoje dabar stovi daugiaau
kščiai namai, ir juodieji nebelaksto nuogi. Kam 
reikalinga ta tuščia propaganda? Negi po tiek metų 
dar vis reikia laikytis tokios žemo lygio propagan
dos, kurią naudodavo 1941 m. raudonarmiečiai, 
sakydami, kad apelsinai pas juos gaminami fabri
kuose?

Šiandieninis žmogus nebe pratę s klausytis 
niekų. Geriausia propaganda—ne žodis, bet daik
tas. ,,Gimtojo krašto“ voko kokybė pasako dau
giau, negu ilgiausi straipsniai apie socialistinius 
laimėjimus . . .
(Č. Senkevičius, Tėviškės žiburiai, nr. 44, 1985 m.)

Vyt. Gedrimas

LIETUVOS KRIKŠTO . . .
(atkelta iš 1-mo psl.)

vadas gen. S. Raštikis svečiavosi Varšuvoje.
O kaip šiandien? Šiandien situacija panaši, kaip 

Simono Stanevičiaus pasakėčioje apie Raudondvarį, 
kur susitinka arklys, kaip geresnių santykių su 
Lenkija simbolis, ir meška, kaip žemaitiško naciona
lizmo atstovas. Nėra ko vienam kito baidytis, kai 
vienam grandinė ant kaklo užnerta, o kitam pančiai 
ant kojų uždėti. Ir pati katalikų bažnyčia nebeturi 
šiandien nei tokios galios, nei tokios valios, kokią ji 
per amžius turėjo ir Lietuvoje ir Lenkijoje. Tad ir 
Lietuvos krikšto 600 m. jubiliejus įgauna visiškai 
kitokios reikšmės ir prasmės. Bet ir dabar dar 
nevalia krikšto atskirti nuo visos lietuvių-lenkų 
problematikos. Ypač kol Vatikane sėdi lenkas 
popiežius, kuriam turbūt bus sunkiau pripažinti 
Lietuvos bažnyčios nepriklausomybę nuo Lenkijos, 
negu būtų kitam italui popiežiui. Vis dėlto to 
jubiliejaus proga gal ir galima tikėtis, kad pagaliau 
Lietuvos bažnyčia tą nepriklausomybę išsikovos, 
juoba kad ir aplamai katalikų bažnyčia vis labiau 
kratosi savo kosmopolitizmo (lotynizmo).

V. Trumpa
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LITERATŪRA

Pernykščiai metai grožinėje mūsų išeivijos 
literatūroje skirtini prie turtingesniųjų. Gana 
aktyviai reiškėsi visos žinomos išeivijos knygų 
leidyklos, bendruoju išleistų knygų skaičiumi 
pralenkdamos daugelį ankstyvesniųjų ir pačių 
našiausių metų. Tiesa, iš dvidešimties su viršum 
knygų vos ne pusę sudaro poezijos rinkiniai, 
paprastai plonesni ir mažiau spaudos darbo 
reikalaujantys, tačiau bent vienu kitu leidiniu 
atstovaujami ir visi kiti literatūros žanrai, gerai 
pažįstamus veidus kartais atskleidę kitoniškoje ir 
kiek nesitikėtoje šviesoje.

Šią apžvalgą pradėti nuo trumposios beletris
tikos paskatino tai, kad bent dvi šio žanro knygos 
pasirodė jau pirmojoje pernykščių metų pusėje ir 
puslapių skaičiumi buvo gana liesos, tad ne tik 
pe”skaitytos, bet ir kitų recenzentų įvertintos buvo 
anksčiausiai. (Beje, pabraukimai tų vertintojų 
pastabose, kaip ir knygų ištraukose visur padaryti 
cituojant).

* *

— Gyvenimo griuvėsių chaose jaunas lietuvis 
ieško prasmės, kimba prie miražinės laimės 
skeveldrų, sutinka visą dešimtį jaunų moterų ir 
neranda nė vienos! Šie susitikimai, pusiau flirto 
properšos, ūpo šuoliai, apmaudo lūžiai, sudaro 
preudologinę studiją—autorius labai atviras, šito 
jis išmoko iš gyvenimo! Autorius—personažas!“— 
šūkteli Jurgis Gliaudą, Laisvosios Lietuvos 
1985.VI.27 numeryje aptardamas Anatolijaus 
Kairio Dulkių atspindžius, ką tik be išlygų sutikęs 
su paties autoriaus knygai duota novelių romano 
žanrine klasifikacija, nes, girdi, „psichologinis 
įtaigojimas“ ir „centrinis personažas sulydo dalis į 
vienetą“.

Autoriaus norus ir pageidavimus čia kolega 
rašytojas, manau, nusako gana taikliai, tačiau kiek 
tos jo pretenzijos yra pateisintos—jau visai kitas 
reikalas. Tiesa, devynetą įvairios apimties, nuo 
keturių iki trisdešimties puslapių, daugiausia 
užrašinio-dienoraštinio sukirpimo gabaliukų auto
rius bando apjungti gana dirbtinai priklijuotu 
įžanginiu dešimtuoju su alegoriškomis užuomino
mis nupasakojančiu Petro Dulkės vaikystės ar 
jaunystės išgyvenimus. Tačiau būtų kiek naivoka 
galvoti, kad to ir pakanka skirtingais laikotarpiais 
parašytiems ir aiškiai skirtingos vertės ir pobūdžio 
epizodams sulydyti į vientisą kūrinį—i omaną.

LIETUVIŲ LITERATŪRA IŠEIVIJOJE 1985 (1)

TRUMPOSIOS BELETRISTIKOS
RINKINIAI

Netgi gana lengvai sutikus su pačiam pirmam 
paragrafe knygos autoriaus padarytais teiginiais, 
kad „po visais vardais—pirmuoju ir trečiuoju 
asmeniu (...) už save ir apie save“ kalba „vienas 
ir tas pats“, taigi, J. Gliaudos žodžiais tariant, 
„autorius—personažas“ . . .

Tiesa, prie moterų vardais pavadintų aštuonių 
novelių titulinių veikėjų pridėjus dar pirmajame 
epizode autoriaus įsimylėtą ketvirto skyriaus 
mokytoją ir jo motiną, susidarytų bent dešimt kad 
ir ne vien jaunų, bet nors aktyviau dalyvaujančių 
moterų (pridėjus senelę ir seserį, jų pasidarytų ir 
daugiau) tačiau toli gražu ne visos jos duoda 
pakankamai medžiagos „romaniškai“ autoriaus- 
personažo charakterio studijai ar net „noveliš- 
kiems“ jo gyvenimo lūžiams pavaizduoti. Marija 
Klein, „juodoji ponia“, kurios leidimas padeda 
Dulkei ištrūkti iš vis dažniau bombarduojamo 
Karaliaučiaus, ištaria vos keletą žodžių ir dingsta, 
jam atsidūrus Vienoje, vaizduotėje susiliedama su 
Dievo Motinos paveikslu . . . Vienos lietuvių 
komitete sutiktoji Nida, tėvynėje likusio partizano 
žmona, Dulkės globos nusikrato dar nespėjus nė 
dorai susipažinti . . . Keturiolikmetę prostitutę 
Gerdą Dulkė palieka vos jai spėjus nusirengti . . . 
Po palaimingos, vos ne visą puslapį egzaltacinės 
poezijos įkvėpusios nakties su medike Uršule, 
Dulkė, dabar jau Bepartinių partijos atstovas 
pokariniame VLIKe, turbūt iš didelės laimės ir 
meilės anksti rytą . . . pabėga „ne į tą pusę“ 
(94) . . . Tai ir yra visi penki epizodai, kuriuose 
pagrindinis veikėjas dalyvauja Petro Dulkės vardu, 
apie save pažerdamas pluoštą įspūdingos informa
cijos. Jis—„Marijos žemės vaikas (...) kare 
gimęs, varge užaugęs, skolintais pinigais mokslą 
baigęs, pagal Pijaus Kirvelaičio dorovės vadovėlį 
išauklėtas, stipriųjų ir kietųjų generacijos žmogus“ 
(82), filosofiją baigęs dvidešimt septynių metų 
amžiaus mokytojas, poetas, rašytojas, „laimėjęs 
keletą premijų“ ... Ir, žinoma, nemenkas mergi
šius, per, trumpą poros metų laikotarpį, įskaitant 
kitais vardais atpasakotas istorijas, mylėjęs bent 
keletą moterų. Tiesa, tiek apie jo dvasines dorybes, 
tiek ir apie fizinius privalumus („geltonos garba
nos, sangviniškas žvilgsnis, romantiška šypsena, 
naujutėlis paltas“—54) sužinome iš jo paties labai 
aiškiai vien sau pasitarnaujančiose tiradose. Skai
tant „tarp eilučių“, susidaro gerokai kitoniškas, 
pro išdidaus pretenzingumo kaukę lengvai perma
tomas nesimpatiškas, kitus niekinti mėgstančio 
pasipūtėlio egoisto paveikslas . . . Kaip tik dėl to 
lengviau paskaitomos ir įdomesnės ir yra tos 
novelės, kuriose Dulkės vardas iš viso nefiguruoja, 
kaip trečiuoju asmeniu atpasakota „Bilda“, ar 
titulinės veikėjos lūpomis atpasakota {Dirvos nove
lės konkursą laimėjusi) „Vaidilutė“, atskleidžian
ti tragiškas jos pačios ir jos motinos gyvenimo 
istorijas. Geriausiai atitikdami klasiškosios novelės 
apibrėžimus, tie apsakymai kaip tik sunkiausiai 
liejasi į apjungiančią romano visumą.

Anatolijus Kairys, Dulkių atspindžiai. Novelių 
romanas. Išleido Lietuvių literatūros bičiuliai. 
Viršelis dail. Petro Aleksos. 140 psl., kaina S5.00.

* * *

— Iš šito nuotykio buvo galima padaryti 
šmaikščią noveliukę, o išėjo tik žodžių srautas. Su 
trupučiuku vaizduotės, su šiek tiek kūrybinių 
pastangų ir kiti šiame skyrelyje minėti pasakojimai 

galėjo įgyti „simfoninę kompoziciją“ ir virsti 
literatūriniais kūriniais, o liko vien nereikšmingo
mis buities iškarpėlėmis. Dailus žodžių surikiavi
mas dar ne literatūra“—recenzuodamas Česlovo 
Grincevičiaus knygą 1985.IX.17 Tėviškės žibu
riuose visai pagrįstai kabutėse duotą leidėjų teiginį 
nuneigdamas polemizuoja rašytojas Balys Gražulis.

VIDUDIENIO

Česlovas 
Grincevičius

VARPAI

Iš tikrųjų anaiptol ne visi C. Grincevičiaus
Vidudienio varpuose aprašomi įvykiai yra smulkūs
ar nereikšmingi. Bent pusė jų vyksta Lietuvoje 
pirmosios bolševikų okupacijos metu, pasibaigda
mi tragiškais pagrindinių veikėjų likimais: šeimi
ninką okupantams suėmus, jo ištikimas šunelis
pastimpa „iš širdies skausmo“ (Pirmasis Sniegas), 
parapijiečių gerovei savo gyvenimą pašventusį 
kleboną nušauna besitraukdami bolševikai (Baž
nyčios statytojas), iš gimtojo krašto ištremtas ir 
nuo savo meilės atplėštas jaunuolis dramatiškai
miršta Sibiro taigose (Tyrlaukių rožė) . . . Tačiau 
Č. Grincevičiaus knygoje ir šios istorijos kažkaip 
nepakyla aukščiau anekdotinių pasakojimų apie 
savo konkurentą negarbingai apšmeižusį dailininką 
(Prasilenkę žodžiai), skirtingo temperamento po
niučių poelgių drabužių krautuvėje (Nuostabus 
atsitikimas) ar perdėm simplistiškos pasakėlės 
apie sugedusį „Vilniaus laikrodį“ ir įnoringą 
„Kėdainių ožką“. Tai proginiai laikraštiniai vaiz
deliai, skirti tragiškųjų birželio įvykių paminėjimui 
ar šventadieninio literatūrinio priedo paįvairini
mui. Knygą recenzavusio kolegos rašytojo prielai
da, jog iš vieno ar kito gabaliuko buvo galima 
padaryti noveliukę, kaip tik ir nusako jų kompozi
cijos silpnumą ar palaidumą, t.y. visišką priešin
gybę knygos aplanke leidėjų taip aukštai keliamai 
„labai išbaigtos“ kompozicijos dorybei.

Pats autorius, atrodo, už leidėjus yra žymiai 
kuklesnis, pripažindamas, jog „Bažnyčios statyto
jo“ istorija „būtų panaši į daugelį panašių 
nuobodžių pasakojimų, jei ji neturėtų šiurpaus 
epilogo“ (28). Gaila, kad ir šiurpus epilogas dalyko 
nepataiso ... O tokių teisingų savikritiškų pasta
bų Č. Grincevičius padaro ir daugiau, visada lyg ir 
prisidurdamas savotiškai pateisinančią ar lengvi
nančią aplinkybę. „Pasakotojas iš manęs menkas“,— 
sako jis, baigdamas vieną iš čia jau minėtų 
apsakymėlių. „Geriau tą atsitikimą aprašysiu ir jį
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pavadinsiu nuostabiu atsitikimu“ (86). Tartum 
aprašymui pasakotojo talentas tebūtų mažiau 
reikalingas ar ir visai nereikalingas ... Tų pačių 
(mano pabrauktų) žodžių kartojimai trumpuose 
sakiniuose, visai atsitiktinai parinktuose kam 
kitam iliustruoti skirtose citatose, kad ir nenoro
mis paneigia atlaidų recenzento pagyrimą už dailų 
žodžių surikiavimą.

Ne ką daugiau įtikina ir leidėjų teiginys, „kad 
žmogus, vaizduojamas Česlovo novelėse yra labai 
jautriai išgyventas“. Iš tikrųjų, jo vaizduojami 
žmonės dažniausiai yra suschematizuoti, juos 
griežtai suskirstant į neigiamuosius ir teigiamuo
sius, arba, geriausiu atveju, juos sukarikatūrinant. 
Kažin ar toks traktavimas rodo autoriaus jautru
mą . . . £

Nuo nedaug žadėjusių debiutinių Vidurnakčio 
vargonų (1953) iki Vidurdienio varpų praėjo 32 
metai, per kuriuos vieną romaną {Geroji vasara, 
1970) ir trejetą apsakymėlių jaunimui {Vyskupo 
kalinas, 1972) išleidęs Č. Grincevičius nedaug 
tepasikeitė, o dar mažiau į gerąją pusę. Tad ir 
leidėjų norai, išreikšti reklaminėse pagyrose, 
neturėdami jokio pagrindo realybėje telieka neiš
pirktais vekseliais.

Česlovas Grincevičius Vidurdienio varpai. 
Pasakojimai ir pasakos. Išleido Lietuviškos knygos 
klubas. Aplankas ir viršelis dail. Ados Sutkuvie
nės. 117 psl.

* * *

— Jurgio Jankaus pasakojimas lengvas, paį
vairintas gyvais dialogais, gal kiek linkęs prasiplėš
ti horizontaliai,—taria A. Rimtenis 1986.1.9 
Dirvoje recenzuodamas naujausią jo rinkinį Klajo

jančios liepsnos, pridurdamas:—Vienas kitas pa
sakojimas turi pakankamai Įtampos ir artėja į 
novelės žanrą. Vietom toji įtampa susijusi su gan 
aukšto diapazono dialogais, rodančiais polinkį į 
dramatinį išsireiškimą.

Viso to. ko labiausiai trūksta Č. Grincevičiaus 
pasakojimams—vaizduotės, išradingumo, intrigos, 
įtampos, dialogų—Jurgio Jankaus kūryboje visada 
randame su kaupu. Būtų galima tarti, kad patį 
pasakojimo žanrą J. Jankus išeivijoje tiesiog ir 
atrado, ar bent jį atnaujino ir išpopuliarino, per 
pastaruosius aštuoneris metus išleisdamas net 
ketvirtą stambių rinkinių, užimančių veik pusantro 
šimto puslapių, už paskutinį jų {Paparčio žiedas, 
1981) laimėdamas L.B. literatūros premiją.

1986 m. kovo mėn.

Klajojančiose liepsnose J. Jankus pasakoja su 
pasigardžiavimu, ne kartą ir mažesnius nuotykius 
išpūsdamas didžiausiais įvykiais, dažnai prie jų 
prieidamas plačiausiomis užuolankomis. Geru 
pavyzdžiu čia būtų „Nupjautos kelnės“—dirbtinai 
iki 68 puslapių išplėsta „apsukraus bičiulio 
istorija“, kurios centriniam įvykiui nupasakoti gal 
ir tuzino puslapių būtų buvę perdaug. Kada į 
mokslą besiveržiantis gabus, bet neturtingas 
jaunuolis atvažiuoja į miestą mokytis, smulkiausiai 
aprašinėjamas ne tik jo kambarėlis, bet ir namas, 
ir jo šeimininkė. Ir tai ne vien kas yra ar buvo, bet 
ir kas galėjo būti. Šeimininkės Daratos istorija 
nebūtų pilna be jos vyro Topylio, kuris, savo 
ruožtu, dažnai sėdi žydo Nokumo karčiamoje ir 
yra jam iki ausų prasiskolinęs. Skaitytoją supažin
dinti su jais visais vieno kito sakinio nepakanka: 
reikia sukurti tinkamą atmosferą, taip sakant, 
paruošti sceną, formai panaudojant kokį mažiau 
težinomą anekdotą, ir 1.1.

Tiesa, visi tie antraeiliai ir trečiaeiliai veikėjai 
yra gana spalvingi, groteskiški ir įdomūs, bet kaip 
sakoma, ką jie turi bendro su kiaušinių kaina? 
Pagrindinio „Nupjautų kelnių“ veikėjo žodžiai, 
tarti savo sportininkui draugui, paprašiusiam 
parašyti mokytojo jam duotą namų darbą, atrodo, 
tinka ir knygos autoriui. Užsakytojo paakintas, 
kad rašinys turįs būti su planu, jis atsako: 
„Prirašysiu, kai pabaigsiu. Man taip lengviau. 
Rašau, kas į galvą ateina, o paskum sudedu į 
planą“. (146)

Kiek tiesesniu keliu prie tikslo buvo, manau, 
galima.prieiti ir tituliniame (bene giliausiai praeitin 
nuklystančiame ir skaitytoją su dvasiniu pasauliu 
suvedančiame) pasakojime, o taip pat bent 
prielaidomis jam giminingame „Karštyje“, vaiz
duojančiame jau šiandieninio gyvenimo šiame 
krašte iškarpėlę.

Visi pasakojimai, išskyrus patį trumpiausią 
„Dubenėlį“, puikiai atskleidžiantį mažamečio 
anūkėlio ir senelės santykius, perduoti pirmuoju 
asmeniu, kuris dažniausiai ir pagrindinį įvykį yra 
pats pergyvenęs, arba bent buvęs jo artimu ir 
betarpišku liudininku. To pasakotojo nuoširdus, 
šiltas ir intymus tonas, sugebėjimas iš karto 
pasidaryti skaitytojui artimu ir savu, jį daugiausiai 
ir pririša, užintriguoja, priverčia sielotis jo išgyve
nimais, ar rūpintis jo likimu. Tai ypač akivaizdu 
„Dulkėse“, ilgiausiame rinkinio pasakojime. Bent 
po vieną tokį ilgesnį (virš šimto puslapių) kūrinį 
rasdavome kiekviename iš keturių paskutinių J. 
Jankaus rinkinių, tačiau šį kartą puslapių skaičiu
mi (184!) jis prašoka visus šešis pirmuosius ir 
užima daugiau nei puse knygos. Ši tampriai 
supinta ir intriguojanti dviejų draugų ir dviejų 
seserų meilės istorija aiškiai pranoksta pasakojimų 
rinkinio rėmus. Tiejc savo apimtimi ar siužetu, tiek 
ir įdomiais savitais veikėjais ji nusipelno kiek 
kitoniško traktavimo, individualios apysakos ar 
romano formos. Šio rinkinyje išspausdinto pasako
jimo ydos (tiek jį skaitant, tiek ir apie jį kalbant) 
lengvai galėjo virsti apysakos ar romano dorybė
mis. Skaitytojas, užuot bodėjęsis perdaug ištęstais 
ir besikartojančiais manomai betikslių meilės 
kančių varijantais, tada kartu su įsimylėjėliu galėtų 
tarti: „ . . . norėjau žinoti viską, kiekvieną žodį ir 
kiekvieną veiksmą, norėjau, kad papasakotų visas 
smulkmenas, kaip geroj knygoj, kur prišneka daug 
nesvarbių dalykų, kad svarbieji ateitų patys ir savo 
svarbumą parodytų“ (192)

Jurgis Jankus Klajojančios liepsnos. Pasako
jimai. Išleido, Nida. Viršelio dailininkė Giedrė 
Čepaitytė. 341 psl., kaina S9.00.

* ♦ *

— Stamboką leidinio dalį užima Škėmos 
satyros ir humoras—trumpos komedijėlės, recenzi
jų parodijos. Siužetinę jų medžiagą sudaro 
daugiausia DP stovyklų buitis. Pažintine prasme 
tos humoreskos įdomios, protarpiais net žavios 
grotesko priemaiša, nes kaip bebūtų keista, tas 
išeivijos gyvenimo laikotarpis mūsų raštijoj labai 
skystai pavaizduotas,—rašo Vytautas A. Jonynas 
dviejuose Tėviškės žiburių (1985.XI. 12 ir 19) 
numeriuose aptardamas A. Škėmos raštų trečiąjį 
tomą. c

Pirmasis A. Škėmos raštų tomas—visa jo 
atskiromis knygomis išleista proza—pasirodė dar 
1967 m. Netrukus (1970) išėjo ir antrasis tomas, 
sutelkęs visą jo draminę kūrybą. Trečiojo (ir 
paskutinio) tomo reikėjo laukti net penkiolika 
metų gal dėl to, kad jame paskelbtą rašytojo 
rankraštinį palikimą ir prieš keliasdešimtį metų 
periodikoje išbarstytus gabalus surinkti ir peržiūrė
ti ėmė žymiai daugiau laiko.

Svarbiausią, o taipgi vienintelį užbaigtą ir dar 
niekur nespausdintą šio tomo kūrinį, apysaką 
Izaokas, dar paties autoriaus numatytą išleisti 
atskira knyga ir prieš pat tragišką mirtį įteiktą 
leidėjams, teks kiek plačiau paminėti sekančioje 
apžvalgos dalyje. Prie smulkesnės beletristikos 
reikėtų skirti visą „Prozos“ skyrių, kurio didžiau
sią dalį sudaro poros sumanytų, bet neužbaigtų 
romanų fragmentai įvairiuose varijantuose. Atski
ruose skyriuose duodami keli trumpučiai „Dramos 
fragmentai“ (13 p.) ir „Poezija“ (16 p.) čia taipgi 
gal geriausiai tiktų. Ir, žinoma netrumpas „Satyros 
ir humoro“ skyrius, kurio apimtį ir pobūdį gerai 
nusako ką tik cituotoji recenzijos ištrauka.

Veik visi užbaigti smulkiosios prozos gabaliu
kai periodinėje spaudoje buvo skelbti daugiausiai 
po pirmosios jo knygos pasirodymo {Nuodėguliai 
ir kibirkštys, 1947) ir juos vertinti reikėtų ano 
laikotarpio ir autoriaus kūrybinio subrendimo 
šviesoje.

Apie dviejuose skyriuose išspausdintą kritiką 
ir literatūrinę bei teatrinę publicistiką, rinkinyje 
užimančią virš pusantro šimto puslapių, taigi veik 
visą trečdalį knygos, teks irgi prasitarti vėliau. Šį 
kartą gal užtektų pasidžiaugti, kad šis prieš 
dvidešimti metu užsimotas didelis ir sunkus darbas C L
buvo atliktas.

Antanas Škėma Raštai III. Šį tomą redagavo 
L. Mockūnas. Išleido Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas. 509 psl., kietais drobės viršeliais; 
kaina nepažymėta.

kęst, reikalas

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos metraštis 1984Į5. 
Paruošė Bronė Lipšienė, Ona Šiugždinienė, Marija 
Šmitienė ir Andrius Šmitas. Viršelis Alfonso 
Krivicko. 71 psl. Išsiuntinėtas rėmėjams pernykščių 
metų gale.

Algirdas Gustaitis Kelionės nežinomuose kraštuose. 
Išleido Lietuviškos knygos klubas. Viršelį piešė dail. 
Ilona Brazdžionienė. 306 psl., kaina S9.00.

Bronius Kviklys. Lietuvos bažnyčios, V 
tomas. Šis tomas skirtas Vilniaus arkivyskupijos 
dalies—Vilniaus miesto bažnyčių aprašymui. Išlei
do Lithuanian Library Press, Inc., Čikagoje, 1985 
m. 432 p. Kaina nepažymėta. Tiražas 1500 egz.
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1984 m. Aidų 4-tam numery tilpo įdomus 
Juozo Liepinio straipsnis, svarstantis istorinio 
romano problemas Sovietijoj. Paskatų tai apžvalgai 
ouvo skandalas, iškilęs ryšium su uzbekų rašytojo 
Mamadalio Mahmudovo romanu Nerąirtingos 
uolos, kurį autorius, cenzūros spaudžiamas, turėjęs 
radikaliai pertvarkyti. Pripažindamas, kad rusai, 
ukrainiečiai ir uzbekai yra sugebėję atgaivinti 
istorinį romaną. Liepinis apgailestavo, kad Lietu
voje šis žanras visiškai nekultyvuojamas: ,,Lietuvoj 
istorinis romanas merdi. O be jo lietuvių literatūra 
neatlieka svarbios funkcijos—žvelgti į dabartį 
praeities akimis“.

Be abejo, leistina būtų pakoreguoti šią tezę, 
prisimenant, kad istorinio romano pakaitalu 
Lietuvoj vykusiai pasitarnauja dramaturgija. Istori
nėm J. Grušo, Justino Marcinkevičiaus, J. Vaičiū
naitės, Juozo Marcinkevičiaus ir kitų pjesės. Bet 
aplamai J. Liepinio diagnozė teisinga. Ir sunku 
nesutikti su jo straipsnyje cituojamomis savilaidinės 
Aušros (nr. 81) mintimis: ,.Dabartinėje Lietuvoje 
.egali būti sukurtas tikras istorinis romanas. Mūsų 
literatūra nėra lygiateisė su rusų literatūra, nėra 
laisvės mintims reikšti, nėra ryšio su pasauline 
literatūra“.

Tokia pat padėtis egzistuoja (bent egzistavo) ir 
kitose Pabaltijo respublikose. Užtat juo įdomesnis 
yra estų rašytojo Jaan Kross’o atvejis. Jei tikėti 
viešėjusių Lietuvoje pasakojimais, jo romanas 
Imperatoriaus beprotis buvo labiausiai diskutuoja
ma privačiuose pokalbiuose knyga 1985 metų 
būvyje. Nustelbusi savo aktualumu Cingis Aitmato- 
vo Ilgą kaip šimtmečiai dieną.

Nemažiau populiarus (sprendžiant iš Krosso 
pasisakymų knygos įvade) autorius ir Estijoje. Mat 
tai nebe pirmas jo bandymas istorinės apysakos 
priedanga išryškinti stambias estų kilmės istorines 
asmenybes. Prieš tai jis buvo parašęs Michelsono 
imatrikuliaciją, kurioj centrine figūra buvo estas 
Ekaterinos H-sios (Katrės Paleistuvės) generolas. Ir 
nuo to laiko, giriasi autorius, jis neapsiginąs nuo 
skaitytojų paraginimų pavaizduot kitas „literatūri
niam apdorojimui dėkingas istorines figūras“.

Kame glūdi jo patrauklumas skaitytojams? 
Kokia formule, kokia „combinaison gagnante“ 
naudojasi jis. kad laimėtų visuomenės prielankumą 
ir puoselėtų (jei ne atnaujintų) istorinio romano 
žanra? c

Formos atžvilgiu J. Krosso romane novatoriš
kumo maža. Autorius pasinaudoja tradiciniu triuku 
prabilti į skaitytoją nežinomo pasakotojo balsu. 
Atseit, sakosi aptikęs stebuklingai išlikusį rankraštį 
ir jį perteikiąs, išversdamas kai kuriuos vokiškus ar 
prancūziškus tekstus, ir suvienodindamas stilių 
„šiuolaikiniam skaitytojui daugmaž priimtina 
kalba“. Iš tiesų, istorinio kolorito iliuzijai išgauti 
naudojamasi archajinės, kanceliarinės kalbos regis
trais.

Rankraštis—Jakobo Metiko (Mettich’o) 
dienoraštis—prasideda 1827 m. gegužės 26-tos 
dienos data ir rašomas iki 1859 metų. Taip sakant, 
laikomasi chronologinės įvykių sekos, nors protar
piais raštvedžiui tenka daryti šuolius atgal ir tie 
„flash-back“, skaitytoją gerokai painioja. Iš kitos 
pusės, tie siūlų traukymai ir suraišiojimai pasitar
nauja pavaizduoti pasakotojo nesusigaudymui ir 
yra vienintelė naratyvinė plonybė šiaip jau lėtos 
slinkties romane.

Dienoraštį rašo tūlas Jakobas Metikas. Išlais
vintas ir savo pono Timotiejaus von Bocko dėka 
pramokytas estukas. Timotiejus von Bockas (kuris 
knygoj toliau vadinamas Timu) yra vokiečių kilmės 
baronas, vedęs Metiko seserį Evą-Kitę. Tai atsargos

ROMANAS APIE CIESORIAUS
BEPROTĮ IR 

IMPERATORIŲ PAMIŠIMUS
pulkininkas imperatoriaus Eleksandro I-jo kariuo
menėj. Dalyvavęs mūšiuose su Napoleonu, vienuo
likos ordenų kavalierius, pabuvojęs Vokietijoj, 
netgi Anglijoj, dvarponis. Apsišvietęs, liberalinių 
kairuoliškų pažiūrų žmogus, netgi įvykdęs socia
lines reformas pirm laiko savo paties valdose, 
paliuosuodamas savo būrus iš baudžiavos. Žodžiu, 
panašus savo profiliu į busimuosius dekabristus. 
Jų, sakytumei, pirmtakas. Tačiau knygoj anaiptol 
nebandoma iškelti estų įnašo į šį revoliucinį sąjūdį. 
Nors von Bockui artimi dekabristų siekiai įvesti 
Rusijoj konstitucinę monarchiją ir panaikint 
baudžiavą, jis nėra anaiptol joks konspiratorius ar 
slaptų kuopelių narys. Tai veikiau ekscentrikas, 
provincinis atskalūnas, kurio atitrūkimą nuo didikų 
luomo paskatina sutuoktuvės su baudžiauninkaite 
Eva-Kite. Jei jo neužkapoja vištos-šlėktos, tai vien 
todėl, kad von Bockas yra artimas imperatoriaus 
draugas. Taip artimas, kad Aleksandras I-sis netgi 
jam piršęs savo sugulovės Marijos Naryškinos 
giminaitę, bet Timas atsisakęs ją vesti.

Bet ne už tą netaktą jis papuolė imperatoriaus 
nemalonėn. Dienoraštis pradedamas 1827 metais, 
tą dieną, kai von Bockas grįžta savo dvaran iš 
Šliselburgo kalėjimo—pageltęs, sumenkęs, iškultais 
dantim. Paleistas laisvėn kaipo beprotis, psichiniai 
nesveikas žmogus. Už ką teko jam kalėti tuos 
devynerius metus? Ar yra jis iš tikrųjų pusiau 
pamišęs? Tai klausimai, kurie kankina dienoraštį 
rašantįjį Metiką ir tie dalykai išryškės pamažėli jo 
užrašų, komentarų dėka. Stebėdamas, analizuoda
mas kas darosi aplinkui, aptikdamas paties von 
Bocko memorandumo carui nuorašą, sesers ir kitų 
korespondenciją, Jakobas atidengs palengvėle 
faktus, nulėmusius svainio pražūtį.

Pasirodo, kad iš tiesų von Bocko kažkada 
tikrai bičiuliautasi—obuoliauta, riešutauta su Alek
sandru I-ju, ir kad vieno sentimentalaus priepuolio 
metu imperatorius jam liepęs duoti priesaiką, kad 
šis Estijos bajoras visuomet jam sakytų vien tiesą, 
visą tiesą. Timas prisiekęs. (Henry Troyat mini 
panašų įvykį, ištikusį karininką Karajevą, bet tai 
buvo kur kas anksčiau, pirmaisiais Aleksandro I-jo 
viešpatavimo metais).

Bet 1818 metais Timas išdrįso nupliekti carui 
memorandumą apie menkystas viešūnėse, apie 
duotų pažadų liaudžiai nepaisymą. Jo žygis 
iššaukia caro rūstybę ir Timas uždaromas Šliselbur
go tvirtovės požemiuose vaikyti žiurkes, kęsti šaltį 
ir drėgmę, be teisės skaityti, rašyti, net susižinoti su 
šeima. Vienok net ir tapęs slaptu kaliniu (jis gali 
kalbėtis vien su kalėjimo viršininku, ne su jo 
pavaldiniais) Timas nelieka imperatoriaus užmiršta 
auka. Jam visaip duodama suprasti, kad imperato
rius jį amnestuotų, jei tik jis paduotų malonės 
prašymą. Išdidus Estijos bajoras jra tačiau sau 
prisiekęs (ir prisaikdinęs žmoną Evą-Kitę) to 
nedaryti, nežiūrint, kad caras parodo jo šeimai 
paslaugumo. Jis ima globot nuo šlėktelių Evą, jis 
apmoka Timo skolų dalį, vėliau pašaukia jo sūnų 
Jurį mokytis Carskoje Selo liciejun. Ir pačiam 
kaliniui suteikiama nelauktų privilegijų. Jo davinį 
kasdien pagerina šokolado ir cigarų priedas, jam 
duodama alaus (nors jame primaišyta kažkokių 
chemikalų), jam netgi atgabenamas celėn fortepijo
nas. Timas mato visur vien pastangas palaužti jo 
valią. Jurio išgabenimą Petrapiliu jis interpretuoja 
(nesuklysdamas) imperatoriaus klasta atplėšti nuo 

jo sūnų, fortepijono atsiuntimą—noru pabrėžt 
kontrastą tarp kalėjimo nykumos ir skrydžio į 
dvasios aukštumas ir 1.1. Visi tie I „šilta-šalta“ 
metodai sako jam, kad imperatorius netvirtas 
savyje ir kad jam, von Bockui, skirta būti „geležine 
vinim imperijos kūne“. Jis įsivaizduoja vedąs 
asmenišką karą—„katras katrą“—ir vieną kartą jis 
pamato (ar jam pasivaidena), kad pats Aleksandras 
I-sis įsmunka jo celėn ir suklumpa melstis prie jo 
guolio, idant išmaldautų iš dangaus jo, nusidėjėlio, 
atsivertimą.

Kadangi Jaan Krossas panaudoja savo roma
nui dienoraščio schemą, jam netenka kurti scenų, 
kuriose pasimatytų, kalbėtų, veiktų pats imperato
rius. Aleksandro Pirmojo, kažkada laikyto 
Europoj caro-liberalo įsikūnijimu, profilis išryškėja 
vien iš von Bocko pasipasakojimų Jakobui, iš jo 
brolio Georgo liudijimų, iš jo memorandumo 
nuorašų. Galbūt pačiam Krossui tie dalykai 
nežinomi, bet aliuzijos į netolimą praeitį kiaurai 
permatomos. Aukos-budelio sindromas, sakysim, 
netgi caro apsilankymo į celę scena, primena 
Stalino poelgius su kritiku Voronskiu, apie kuriuos 
pasakoja Dm. Šostakovičius savo autobiografijoj. 
Bet ar neapsilenkiama su istorine tiesa, ar nešaržuo
jamas Aleksandro I-jo portretas?

Ar iš tikrųjų jo būta nesusitupėjėlio, demago
go, veidmainio, pasiduodančio kitų įtakai despoto, 
„krapylo ir bizūno santarvės“ skelbėjo, į gyvenimo 
pabaigą nugarmėjusio misticizman ir kitokion 
šventakuprystėn? Atrodytų, kad taip. Kad Krossas 
to „Siaurės Sfinkso“ nenujuodina. Sprendžiant iš 
Henri Troyat monografijos Alexandre I-er. Le 
sphinx du Nord. (Paris, Flammarion, 1980) ir iš 
studijos Origine et heritage du mouvement dės 
dėcembristes (Paris. Institut d’ėtudes slaves, 1980) 
prasižengimų su istoriniais faktais J. Krosso 
romane nėra. Ir istorinis fonas—reakcijos siautėji
mas, šnipų-išdavikų tinklo išugdymas, prasidėjęs 
Aleksandro I-jo ir Nikolajaus I-jo valdymo 
metais—perteikiamas be persūdymų. Užtat tie 
puslapiai, kuriuose vaizduojamas sąlyginiai amnes
tuoto Timo gyvenimas nuolatinėj šnipų baimėj, 
kada jam tenka vaidint beprotį, yra įtikinamiausia 
romano dalis. įtartiniau skamba tolesnė romano 
tąsa.

Išleistą laisvėn Timą nuolatos seka šnipai. Jo 
sveikata nesiliauja blogėjusi ij Eva-Kitė nemato 
kitos išeities kaip bėgti į užsienį. Bet kai po pirmųjų 
nesėkmių dalykai ima klostytis palankiai, Timas 
staiga pakeičia savo nusistatymą. „Kieno vargas 
didesnis—jų, kurie klajūnai be šaknų svečioj žemėj, 
ar mūsų, tapusių .šešėliais, kalinamais savo pačiu 
namuose? Velniai žino“,—samprotauja jis. Prisimi
nęs kažkada jam sakytus von Pahleno, Livonijos 
gubernatoriaus žodžius: „Svetur keliauja tik tie, 
kurie nori atkeršyti už save. Kas siekia aukštesnių 
tikslų, lieka namuose“, jisai pakartotinai pabrėžia 
savo ryžtą būti „geležine vinim imperijos kūne“, 
nors visa jo pogrindinė veikla pasireiškia vien sau 
pačiam rašomų miglotų apmąstymų forma. Dar 
keisčiau, jisai pasiklausia savo nepilnamečio sūnaus 
patarimo. Tasai, perėjęs Carskoje Selo ir jūrų 
kadetų mokyklos muštrą, žinoma, bėgimui neprita
ria. Tai, esą, būtų nedėkingumo jo globėjui, 
imperatoriui Nikolajui, parodymas.

Indoktrinacijos poveikis dar smarkiau išryškė-
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ja vėliau, kai tėvui žuvus neaiškiomis aplinkybėmis, 
metraštininkas Jakobas parodo Juripi, dabar 
septyniolikmečiui, tėvo rašto ciesoriui lapus. Sū
naus reakcija nemažiau nelaukta. Jis atsisako tuos 
lapus skaityti. „Aš turiu pajėgt“, sako jis, „apsigint 
nuo savo tėvo. Aš pernelyg daug perskaičiau. 
Jaučiu, kad jeigu skaitysiu toliau, privalėsiu jį 
pasmerkti. O aš nenoriu“. Mat Timo sūnaus „idėe 
fixe“ įyra atstatyti Bockų giminės garbę, kurią 
suteršė „mišiūgena“ jo tėvas. Laimingam, kaip 
nieko neatmenančiai žuviai savo akvariume, jam 
baisūs istorijos košmarai.

Romane esama ir kitų peripetijų. Šalutine 
intryga eina paties Jakobo gyvenimo istorija ir čia 
nūslystama į melodramą. Kai 1859 metais Jakobas 
ima jausti senatvės slėgį, jam dingteli mintis, kad 
nebus kam patikėti savo rašinio. Tada įplaukia 
Talinan karo laivas, kuriam vadovauja tas pats 
Timo sūnus Juris, dabar tapęs kontradmirolu ir 
keturiasdešimties metų vyras.

„Taigi, atiduosiu savo dienoraštį į Jurio 
rankas . . .

Jeigu Juris sunaikins mano dienoraštį, vadina
si, pasaulis neturi vilties. Jeigu jis jį išsaugos, 
pasaulis turi viltį. Labai gerai, kad nesužinosiu, 
kaip jis padarys.

Tai duos man tikėtis net ir tada, jeigu vilties 
nebus“.

Tokia atvira kilpa, tokiais sibiliniais žodžiais 
užbaigiama Krosso istorinė apysaka. Tarsi pasišai
pymu iš memuaristikos, iš savilaidos. Tarsi cinišku 
pabrėžimu, kad beprasmiška norėt perteikt busi
mom kartom savo gyvenimo patirtį.

Nežinia tik, kas juos taria—istorikas ar 
beletristas. Manding beletristas, ir čia susiduria su 
istorinio romano žanro aikštingumu. Šia proga 
prisimintina A. Durnas, nemirtingųjų Trijų muškie
tininkų autoriaus, mintis: „Valia istoriją prievartaut 
kaip tinkamam, bet su sąlyga, kad būtų padarytas 
jai vaikas“. Šio postulato laikantis (jo Birutė 
Ciplijauskaitė nepaminėjo savo išsamiam straips
nyje Aidų 1980 metų pirmam numeryje „Pastabos 
apie istorinį romaną“) J. Krosso galinėjimasis su 
istorija pasimato nevaisingu. Kas be ko. galima 
įžvelgti jame kai kurias aliuzijas į dabartį, bet 
visumoj savo struktūra, dirbtiniu archaizmu 
Imperatoriaus beprotis kvepia vadovėlinio formolio 
kvapais. Schematiškas jis ir savo skirstymu perso
nažų į gerus ir blogus. Skaitytojui norėtųsi 
simpatizuoti Timui, bet tam veikėjui trūksta 
slėpiningumo. Pernelyg jis pastypęs ant pirštų galų, 
kad atrodytų didesnis, perdaug sumaniai jis įveikia 
šnipų provokacijas. Mažiau gelžbetoninė, patrau
klesnė yra jo žmona Eva-Kitė, bet galbūt todėl, kad 
visumoj ji primena skaitytojui herojiškas deka- 
bristes žmonas, lydėjusias katorgininkus į Sibirą, 
(Tarp kitko, | to paties Henri Troyat romanų 
personažus). Kiti veikėjai dar blankesni. Veikalo 
centre yra ne Estijos, bet vienos šeimos, vieno 
kalavijuočių ordeno palikuonio istorija. Ir dargi 
baudžiamo ne už kokius vyriškus veiksmus, bet už 
naivumą. Tiesa, autorius nepagaili vaizduoti jo 
pranašumo prieš kitus to meto žmones. Pamini, 
kad jis nusipelnęs Goethės eilėraščio, kad jo 
draugu buvęs rusų poetas A. Žukovskis, kad jį 
lankęs Fr. Telmanas, Estijos mokslo draugijos 
steigėjas, tautosakininkas. Deja, kaip tik tos 
užuominos dvelkia užsieniečiui skaitytojui banalia 
istorijos vulgarizacija, „Who was who“ kamšalu. 
Piešdamas istorinį foną, J. Krossas privelia dar kitų 
ištęstumų, bet vėl tie dalykai, kaip sakysim estų- 
vokiečių žodyno rankraščio dingimas, įterpiami 
dirbtinai. Vien puslapiuos, kuriuose aprašomos

1986 m. kovo mėn.

Anos ir Jakobo glamonių laivelyje scenos, dvelkteli 
šiokia tokia gyvastim. Tiesa, Krossas, bent pra
džioj, sugeba užimponuoti skaitytoją savo dovana 
groti įvairiais pasakojimo registrais, perteikdamas 
dokumentų stilių, arba sukurdamas dialogus, 
kuriuosna įmaišoma prancūziškų ar vokiškų posa
kių. Juo labiau, kad jais išryškinamas Evos greitas 
išprusimas ir sąmojus.

Deja, susipažinus su baigiamuoju žodžiu, 
savotišku senamadišku epilogu, užskleidžiančiu 
knygą, skaitytojo akyse sumenksta net ir tie 
rašytojiški įgūdžiai. Tenai pakartotinai pabrėžiama, 
kad Jakobo Metiko dienoraštis yra autentiškas

1984 m. vasarą dvi švedės radijo 
korespondentės, Ingegerd Lundgren ir 
Maarja Talgre, lankėsi Pabaltijo kraštuose 
ir Švedijos radijui įrašė į juostą eilę 
pasikalbėjimų su šių kraštų rašytojais. Čia 
spausdinama ištrauka apie Švedijos žurna
lisčių susitikimą su estų rašytoju Jaan’u 
Kross’u imta iš Baltic Forum (Spring, 
1985). Joje randame truputį J. Krosso 
biografinių duomenų, kurie galbūt padės 
suprasti ir aptariamojo romano kūrimo 
aplinkybes — red.

Antroji programa buvo apie istorinių 
romanų rašytoją Jaan’ą Kross’ą. Jis pami
nėjo Walter Scott’o įtaką savo vaikystėje. 
Tačiau, pagal Lundgren ir Talgre įvertinimą, 
Kross’as yra daug įvairesnis už Scott’ą: 
siekdamas aprašyti istorinę tikrovę, jis 
kartu iškelia egzistencinius klausimus.

Jo romanas Keisrihull (Imperatoriaus 
beprotis) buvo neseniai dramatizuotas 
Estijos valstybiniame teatre. Tai veikalas 
apie istorinę asmenybę Timą von Bock’ą, 
areštuotą devyniolitojo amžiaus pradžioje 
caro Aleksandro I įsakymu ir paskelbtą 
bepročiu. Knyga yra apie įkalinimą ir 
izoliavimą, ir apie kainą, sumokėtą prieši
nantis valdžiai pasikliaunant tiesa (romane 
von Bock’as apkaltina Rusijos valdovus 
tironija ir įstatymų nepaisymu. Kross’as 
nenori duoti aiškaus atsakymo apie von 
Bock'o beprotystę. Nors jis galvoja, kad 
tikrasis von Bock’as laike savo įkalinimo ir 
po to greičiausiai buvo beprotis, romano 
tikslas yra parodyti, kaip sunku nubrėžti 
liniją tarp sveiko proto ir beprotystės. Kita 
svarbi tema, išvystyta romane—troškimas 
likti gimtajame krašte, nežiūrint visų 
sunkumų, ir dirbti už sąlygų pakeitimą— 
„būti ten geležies vinimi imperijos kūne“.

Kross’o pirmoji knyga buvo išleista 
1958-ais, po to kai jis praleido septynius 
metus Sibire. Kadangi laike pasikalbėjimo 
oficialus gidas buvo visą laiką kartu, 
žurnalistėms nebuvo įmanoma tiesioginiai 
paklausti apie jo patirtį Sibire. Vietoj to jos 
paklausė, kodėl jo pirmoji knyga buvo 
išleista taip vėlai (kai jam jau buvo 
trisdešimt aštuoni metai). Atsakydamas 
Kross’as nusijuokė ir pasakė, kad ,ji dar 
nebuvo užbaigta“. Pasikalbėjimas baigėsi 
Kross’o perskaityta ištrauka iš rašomo 
veikalo, Professor Martensi a rasoil (Profe
soriaus Martens’o išvykimas), kuriame 
romano pasakotojas bando aprašyti laivą, 
kuriuo jis plaukia, nežinodamas kas tai per 
laivas ir kur jis keliauja.

archyvinis dūlėsys. Taip pat išvardinami visi 
šaltiniai, tiek raštiški, tiek žodiniai (yra dar ir 
padėkų litanija padėjusiems juos surasti), kuriais 
rėmėsi autorius, rašydamas savo biografinę apy
braižą. O tas sąrašas toks smulkmeniškas ir ilgas, 
kad ima pasibaisėjimas, kaip maža vaizduotės 
skrydžių toje Bockų šeimos istorijos rekonstrukci
joje. Rasit toks kruopštumas, pedantiškumas ir bū
tų dorybė istorikui. Bet užsieniečiui skaitytojui šis 
apsidraudėliškumas grožinės literatūros kūrinyje 
neįprastas. Žvangąs pančių žvangesiu. Iš tiesų, jei 
tik tokių nuorodų į šaltinius dėka, palydint 
kiekvieną dalykėlį išnašom, kiekvieną saulėlydžio 
aprašymą meteorologinės stoties įrašu, galima 
vaizduoti praeities žmonių pergyvenimus, aistras, 
vidinius konfliktus, nerimą ir dvejonę, dievaži, tada 
istoriniam romanui tarpti Pabaltijo kraštuose 
perspektyvos ne kažin kokios. Ribotos. Ir tų 
pastangų vaisių skonis lengvai atspėjamas. Voltai- 
re’as yra sakęs: „Visi žanrai turi savo paskirtį, 
pateisinimą, išskyrus nuobodųji žanrą“. Galbūt iš 
tikrųjų, istorinio žanro specifine žyme yra tai, kad jį 
nuo to nuobodaus, chloroforminio žanro teskiria 
tik vienas žingsnis.

J. Aleksandravičius

Jaan Kross. Imperatoriaus beprotis. Romanas. Iš 
estų kalbos vertė Danutė Sirijos-Giraitė. Vilnius, 
Vaga, 1985, 362 p.

Justinas Marcinkevičius

DVI BENDRATYS

1. TYLĖTI

kalba
yra tylėjimas 
tylėjimas yra kalba 
kuria kalba nenoras 
pasakyti 
netiesac
tylėti
tačiau taip
kad sudrebėtų
žodžiu nepasiekiamas 
melas

II. KALBĖTI

garsiai kalbėt o girios 
noriu į medžio kamieną
balsą kaip metinę rievę

ošia ir eina per kaulus
paukščiai atsineša dangų
lesa iš mano kurtumo

tuščias gyvenimo bokštas
varpas ištirpęs varva
gyvybė mano sekundė

vertas ar ne kalbėti
neviltį tamsą kraują
šaknį maitinančią širdį

štai jis vidurnakčio riksmas
lūžtantis medis o niekas
be galo tik niekas o gal
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Paulius Baltakis gimė 1925.1.1 Troškūnuose, 
Panevėžio apskrityje. Mokėsi Anykščiuose. 1946 
m. Belgijoje įstojo į pranciškonų vienuolyną, 1952 
m. įšventintas kunigu, o 1984 m. paskirtas 
vyskupu lietuvių katalikams, gyvenantiems už 
Lietuvos ribų. Prieš tai buvo lietuvių pranciškonų 
vienuolijos provinciolu Bruklyne.

Gerbiamas Vyskupe, jau antri metai, kai Jums 
patikėta už Lietuvos ribų gyvenančių lietuvių 
katalikų sielovada. Daug kas Vakaruose (ypač 
Vak. Europoje) katalikybės dabartį piešia gan 
pesimistinėmis spalvomis, todėl ir Jums rūpesčių 
tikriausia netrūksta. Sakykite, kas labiausiai rūpi, 
žiūrint / katalikybės ateitį lietuvių išeivijoje?

Visiems bendras viešpataujantis materializmas 
ir dvasinio gyvenimo lėkštumas, vedąs prie 
religinio indiferentizmo, Daugelio mūsų, ypač 
vidurinės kartos, tikėjimas yra paviršutinis, pasy
vus ir be vidinio įsitikinimo. Neturėdami vientisos, 
sąmoningos pasaulėžiūros, mes esame linkę užsida
ryti savo asmeninių interesų kiaute. Kada žmogui 
materialinė gerovė ir karjera pasidaro pagrindiniu 
gyvenimo tikslu, jis nebejaučia pareigos rūpintis 
savo vaikų religiniu ir tautiniu išauklėjimu. Mūsų 
padėtį dar pasunkina šeimų kėlimasis į priemies
čius ir nutolimas nuo lietuviškų parapijų.

Tuo pačiu norėtumėm pirmąjį klausimą 
pasukti optipiistiskesne kryptimi. Taigi, kas nau
jose pareigose teikia daugiausia vilties?

Jaunimo tarpe augantis susidomėjimas religija 
ir savo kilme. Didžioji Amerikos svajonė— 
konsumerizmas pradanda populiarumą jaunimo 
tarpe. Jaunimas pradeda ilgėtis kažko daugiau. Jis 
nori tarnauti kam nors didesniam negu savo 
asmeniniams interesams. Dievas darosi vėl gyvas ir 
realus jaunimo gyvenime. Mes turime jaunimo, 
kurie nepasitenkina vien sekmadienio mišiomis, o 
ieško gilesnio religinio išgyvenimo. Pavyzdžiui, 
Toronte gražus lietuvių studentų būrelis reguliariai 
susirenka maldai ir religinėms žinioms pagilinti. 
Kituose miestuose, kaip Čikagoje ar Montrealyje, 
jauni žmonės yra įsijungę į vietinius amerikiečių ar 
kanadiečių religinius sąjūdžius. Tą patį galima 
pasakyti ir apie jaunas šeimas. Jos pradeda 
organizuotis į jaunų šeimų būrelius ir rengti savo 
vasaros stovyklas. Ateitininkai moksleiviai praėju
sio kongreso išvakarėse viešai reiškė nepasitenkini
mą dėl stokos religinio auklėjimo ir reikalavo, kad 
religijai stovyklose ir kursuose būtų skiriama tiek 
pat dėmesio, kaip ir sportui ar visuomeniniam 
auklėjimui.

POKALBIS SU VYSK. JP. BALTAKIU

APIE VILNIŲ, VATIKANĄ, 
KAUNO SEMINARIJĄ

Beveik visur Vakarų pasaulyje šiandien 
jaučiamas katalikų kunigų trūkumas. Tuo tarpu 
protestantams kunigų netrūksta; kai kur jų net 
perdaug. Dėl to daug kas katalikų tarpe mano, 
kad nuo kunigystės jaunus vyrus atbaido celibato 
reikalavimas. Kard. Hume rašo, kad bažnyčia 
norom nenorom turės ateityje pradėti į kunigus 
šventinti ir vedusius vyrus. Lietuvių išeivijoje, kaip 
teigė neseniai įvykusio ateitininkų kongreso pas
kaitininkai, kunigų amžiaus vidurkis—68 metai, 
tuo tarpu lietuvių klierikų šv. Kazimiero kolegijoje 
Romoje beveik nebėra. Ar nemanote prašyti 
popiežiaus, kad lietuvių išeivijai jau dabar leistų 
ruošti ir šventinti kunigais vedusius vyrus?

Ne privalomas celibatas, o visus palietusi 
tikėjimo krizė yra pagrindinė pašaukimų trūkumo 
priežastis. Anksčiau šeimos laikė garbe, jei sūnus 
ar dukra pasirinkdavo dvasinį luomą. Dabar tik 
išimtinais atvejais šeimoje yra kalbama su vaikais 
apie galimybę tapti kunigu ar vienuole sesele. 
Daug dažniau sūnus, norįs stoti į seminariją, 
sutinka iš tėvų pasipriešinimą, o ne pritarimą.

Tarp kitko, su atbundančiu jaunimo tarpe 
susidomėjimu religija,, pradeda gausėti ir pašauki
mų skaičius. Šiuo metu šv. Kazimiero kolegijoje 
yra keturi klierikai ir du jauni kunigai gilina 
teologines studijas. Šalia to, lietuviškos vienuolijos 
pradeda irgi susilaukti pašaukimų, o Šiaurės 
Amerikos Kolegijoje Romoje yra net šeši lietuvių 
kilmės kunigai, giliną studijas.

Didelė pagalba lietuviškoje pastoracijoje būtų 
Vatikano II atgaivinti pasauliečiai diakonai. Jie 
gali krikštyti, tuokti, laidoti, sakyti pamokslus, 
katekizuoti ir 1.1. Gaila, lietuvių tarpe šia dvasine 
tarnyba mažai kas domisi.

Artinasi Lietuvos krikšto 600 metų sukaktis. 
Kaip ją ruošiamasi paminėti? Ar tai bus kas nors 
panašaus į užpernai įvykusį šv. Kazimiero minėji
mą, ar planuojama kas nors specifinio ir skirtingo?

Kadangi 1387 metų krikštas lietuvių tautai 
turėjo lemiamos reikšmės ne vien religiniu, bet ir 
tautiniu, kultūriniu bei politiniu atžvilgiu (sėkmin
gai atribojo Lietuvą nuo slavų kultūros bei 
Maskvos politinės įtakos), mes bandome šiuo 
jubiliejaus minėjimu išryškinti krikščionybę kaip 
didžiąją dvasinę vertybę, suvaidinusią lemiamą 
vaidmenį jos istorijoje. Faktas, kad visos mūsų 
lietuviškos organizacijos (berods 42) įėjo į Centrinį 
jubiliejaus komitetą, rodo, kad krikščionybė ne 
vien pavergtoje tėvynėje, bet ir čia, išeivijoje, 
tebėra mus visus vienijanti jėga, vilties ir stiprybės 
šaltinis.

Centrinis komitetas nustatė jubiliejaus šventi
mo gaires, kviesdamas talkon mūsų mokslininkus, 
muzikus, dramaturgus ir dvasininkus. Šv. Tėvas 
yra prašytas vadovauti iškilmingam jubiliejaus 
atidarymui šv. Petro Bazilikoje, birželio 14, 1987, 
išleisti specialų apaštalinį laišką, bei jubiliejaus 
proga paskelbti arkivyskupą Jurgį Matulaitį palai
mintuoju.

Pogrindžio LKB Kronikoje neseniai buvo 
išspausdintas Religinių reikalų įgaliotinio praneši
mas, kuriame teigiama, kad šiuo metu Lietuvoje 
pakrikštijama maždaug 35% naujagimių, su religi
nėmis apeigomis atliekama 35% laidotuvių, 22% 
jungtuvių pakartojama bažnyčioje. Sekmadieniais 

pamaldose dalyvauja apie 300,000 tikinčiųjų. 
Šiame pranešime, skirtame ateistinę politiką 
vykdančiai valdžiai, skaičiai apie gyventojų religin
gumą gali būti sumažinti. Jums be abejo tenka 
panašiais klausimais kalbėtis su iš Lietuvos 
atvykstančiais kunigais ir su tais, kurie Vatikane 
domisi panašiais klausimais. Kaip Jums atrodo 
šiandieninis Lietuvos katalikų religingumas? Ko
kie, Jūsų žiniomis ar spėjimu, galėtų būti krikšto, 
laidotuvių ir bažnytinių jungtuvių procentai ir 
bažnyčių lankomumas?

Žinant padėtį, laukti tikslių duomenų būtų 
labai naivu. Viena yra aišku, ir tai liudija ne tik 
pogrindžio spauda, bet ir oficialūs ateistinio 
auklėjimo pareigūnai, kad religija lietuvių tautoje 
tebėra reali ir gyva, ,,stipriai veikianti naująją 
kartą“, o „marksistinės ideologijos bei socialistinio 
būdo tradicijos mūsų respublikoje dar nėra tokios 
gilios“. (J. Jaselskis, Religija ir Jaunimas, Vilnius, 
1977, p. 37). Ypač paskutiniu laiku jaunimas 
pradėjo domėtis religija. Anot J. Jaselskio, 
ateizmo auklėtojus „stebina ir liūdina, kad 
jaunuoliai ir merginos įžiūri religijoje kažką- 
pozityvaus . . . Jiems nesuprantama, kaip dabarti
nėmis sąlygomis dar gali funkcionuoti dvasinės 
mokymo įstaigos, pasireikšti religinis fanatizmas 
daugelio religinių bendruomenių narių. Tokie 
reiškiniai kai kuriuos pesimistus nuginkluoja: jie 
tikėjosi religiją įveikti per keletą dešimtmečių, o 
pasirodo, kad . . . “ (Ten pat, p. 41).

Vienintelė Lietuvoje veikianti Kauno kunigų 
seminarija per visą pokario laikotarpį yra išleidusi 
per 500 kunigų. Dalis jų jau mirę, o maždaug 85% 
jų dar ir šiandien dirba parapijose. Tik keli iš jų 
metę kunigystę. Šitokios savo auklėtinių ištikimy
bės bažnyčiai galėtų pavydėti bet kurios Vakarų 
seminarijos rektorius. Kažin ar iš viso yra kur nors 
kita kunigų seminarija, kuri galėtų pasigirti tokiu 
mažu jos buvusių auklėtinių nubyrėjimu. Kas Jūsų 
nuomone nulemia tokią ištikimybę?

Turbūt keletas faktorių nulemia ištikimybę 
pasirinktam luomui ir prisiimtiems įsipareigoji
mams. Tačiau pagrindinis jų, be abejo, yra 
religijos persekiojimas. Normaliose sąlygose jau
nuolis gali pasirinkti dvasinį luomą, ir neturėda
mas autentiško pašaukimo, o tik paveiktas 
praeinančio entuziazmo. Dabartinėje Lietuvoje 
jaunuolio pašaukimas yra išbandomas įvairiais 
būdais. Jis turi pereiti per „ugnį ir vandenį“. 
Klierikas neturi jokių iliuzijų. Jis gerai žino, kokį 
gyvenimą pasirinko.

Nors rezultatai nuostabiai geri, Kauno kunigų 
seminarijos vadovybė susilaukia daug, o kartais ir 
gan piktų priekaištų iš LKB Kronikos. Kaip Jums 
atrodo, kodėl taip yra?

Sovietų Sąjungoje bažnyčia yra atskirta nuo 
valstybės, tačiau ateistinė valdžia išleistais įstaty
mais ir viešai neskelbiamais potvarkiais bando 
tvarkyti visą tikinčiųjų gyvenimą. Dėl viešosios 
pasaulio opinijos ir pogrindžio baimės 'valdžia 
toleruoja Kauno seminariją, tačiau visokiais būdais 
stengiasi pasigaminti sau palankių, „nepavojingų“ 
kunigų, kurių pagalba galėtų siekti savo tikslo— 
religijos sunaikinimo. L. K. B. Kronika, būdama 
laisva nuo bet kokios cenzūros, reaguoja į valdžios
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neteisėtą kišimąsi. Seminarijos vadovybė yra be 
galo sunkioje padėtyje, tarp kūjo ir priekalo, bet 
be L. K. B. Kronikos kritikos jai būtų dar sunkiau 
ruošti gerus ir pasišventusius dvasios vadovus.

„Labai pageidaujama, kad kiekvienoje diecezi
joje būtų [steigta speciali pastoracinė taryba, kuriai 
pirmininkautų pats vyskupas ir priklausytų tam 
tikslui parinkti kunigai vienuoliai ir pasauliečiai"— 
teigia Vyskupų dekretas Antrajame Vatikane.

Lietuvių katalikų vyskupai išeiviams į tokias 
tarybas iki šiol žiūrėdavo pro formą. Ikišiolinį 
Bažnyčios dėmėsi pasauliečiams akivaizdžiai išreiš
kia Vatikano ordinu atžymėtas dr. K. Bobelis ir jų 
negavę profesoriai dr. J. Girnius ir dr. A. 
Maceina. Kokia pastoracinė taryba talkins vysk. 
Baltakiui?

Išeivijos lietuvių vyskupų padėtis yra skirtinga 
nuo vietos ordinarų. Lietuviams vyskupams 
talkina Lietuvių Romos Katalikų Kunigų Vienybė 
ir Katalikų Federacija, bei prieš kurį laiką įsteigta 
Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrija. Prieš šių jau 
nuo seno veikiančių organizacijų, įsteigiau tris 
lanksčias, praktiškas komisijas-talkos būrelius su 
specifiniais uždaviniais ir plačia veikimo laisve: L 
Pastoracinę komisiją, 2. Religinio auklėjimo 
komisiją su pakomisijom: Suaugusių švietimo, 
Jaunų šeimų, Mišrių šeimų, Jaunimo ir Religinių 
radijo valandėlių; 3. Pašaukimų komisiją.

Paprastai vyskupai rekomenduoja Vatikanui 
tuos asmenis, kuriuos visuomenė prašo atžymėti. 
Visų nusipelniusių nėra įmanoma pagerbti.

Išeivijos katalikai yra išvystę plačią akciją, 
reikalaujančią Lietuvai religinės laisvės. Lietuvių 
istorinė patirtis sako, kad religinė laisvė nebūtinai 
reiškia sąžinės laisvę. Nepriklausomybės metais 
Lietuvoje bažnyčia turėjo daug privilegijų, kokių 
šiais laikais nebeturi jokiame krašte. Tačiau 
sąžinės laisvė kartais būdavo pažeidžiama labai 
grubiai. Ypač netikinčiųjų sąžinės laisvė: religijos 
privalėjo mokytis visi mokiniai, bažnyčia nebuvo 
atskirta nuo valstybės, surikiuoti kareiviai sekma
dieniais žygiuodavo j bažnyčią, nebuvo civilinės 
metrikacijos, nes prieš ją visomis išgalėmis kovojo 
katalikų bažnyčia. Dabar, po II Vatikano susirin
kimo, daug kas pasikeitė. Todėl norėtume paklaus
ti, kaip Jūs suprantate religijos laisvę ir kuo ji 
skirtųsi nuo sąžinės laisvės, tokios, kaip ji 
suprantama, pvz., Amerikoje?

Sąžinės laisvė reiškia, kad kiekvienas žmogus 
turi įgimtą teisę gyventi pagal savo giliausius 
įsitikinimus. Religijos laisvė—teisė ir galimybė 
praktikuoti savo religiją.

Lietuva buvo ir tebėra krikščioniškas kraštas. 
Bažnyčia nebuvo atskirta nuo valstybės, bet 
valdžia rėmė visas religijas lygiai: katalikų, 
protestantų, žydų ir kt. Kitų (konfesijų kareiviai 
nebuvo verčiami eiti į katalikų pamaldas. Tikybos 
pamokos buvo privalomos, bet atskiros konfesijos 
turėjo savo kapelionus. Supažindinti ir „netikin
čiųjų“ tėvų vaikus su tikėjimo tiesomis, dar nereiškia 
juos versti praktikuoti vieną ar kitą religiją.

Vilniaus vyskupiją Vatikanas dar vis laiko 
Lenkijos bažnytinės provincijos dalimi, nors po 
karo Lenkijos bažnytinės provincijos ribos buvo 
pakeistos, prijungiant prie Lenkijos anksčiau 
Vokietijai priklausiusias sritis. Lietuviams Vilniaus 
klausimas labai jautrus, todėl daug kas išeivijoje 
bando paveikti Vatikaną, kad Vilniaus vyskupija 
būtų priskirta Lietuvos bažnytinei provincijai. 
Kaip ir kokiomis priemonėmis to būtų geriausia 
siekti?

1986 m. kovo mėn.

Vatikanas, ypač dabartinis Popiežius Jonas 
Paulius II, gan gerai supranta, kaip jautrus 
lietuviams yra Vilniaus klausimas. Iliustracijai 
noriu priminti jo pokalbį su kun. B. Pacevičium, 
buvusiu Londono, Ont., klebonu. Kardinolui 
Karoliui Wojtylai, dabartiniam popiežiui, lankantis 
Kanadoje, Londono vyskupas surengė priėmimą. 
Kardinolas, sužinojęs, kad kun. Pacevičius yra 
lietuvis, paprašė, kad jis būtų pasodintas šalia jo. 
Pietų metu, įsidrąsinęs, kun. Pacevičius paklausė 
kardinolą, ką jis galvoja apie Vilnių. Kardinolas 
tiesiai atsakė, kad tai yra istorinis nesusipratimas. 
„Aš tą patį galvoju apie Vilnių, ką dauguma lenkų 
galvotų, jei kas nors pradėtų savintis Lenkijos 
sostinę Varšuvą.

Vilniaus arkivyskupijos sutvarkymo klausimas 
yra painus ir, pagal Vatikano pareigūnus, šiuo 
metu jo negalima sutvarkyti dėl sekančių priežas
čių:

a. Vatikanas paprastai oficialius patvarkymus 
daro tik tada, kai teritoriniai klausimai yra 
išspręsti tarptautinėmis sutartimis. Pavyzdžiui, 
prieškarinės Vokietijos rytinės sritys su ten 
esamomis vyskupijomis Vatikano buvo priskirtos 
prie Lenkijos Bažnytinės provincijos tik po to, kai 
Federalinė Vokietija ir Lenkija pasirašė oficialią 
sutartį, pripažindama tas sritis Lenkijai.

b. Vilniaus kraštas tarptautine sutartimi 
juridiniai nėra sutvarkytas. Sovietų Sąjunga jį 
savarankiškai padalino ir paskirstė Lietuvai. 
Lenkijai ir Gudijai.

c. Vatikanas nepripažįsta nei Lietuvos prievar
tinės inkorporacijos į Sovietų Sąjungą, nei pagal 
jos planą nubrėžtų Rytų Europos sienų.

d. Kol Vilniaus krašto sienos nėra oficialia 
sutartimi nustatytos, Vilniaus arkivyskupiją, kari
nės okupacijos suskaldytą, Vatikanas valdo ne per 
Lenkijos episkopatą, kaip kartais manoma, bet 
tiesioginiai savo iniciatyva. Lietuvai ir Lenkijai 
priklausančioms dalims yra paskirti atskiri admi
nistratoriai. Lietuvos dalis yra pilnateisiai įjungta į 
Lietuvos vyskupų konferenciją ir jos administrato
rius yra, pagal Vatikano oficiozą Annuario 
Pontiftcio, vysk. Julius Steponavičius. Sovietų 
valdžiai neleidus vysk. Steponavičiui atvykti į 
Romą vizitui ,,ad limina“, Vilniaus arkivyskupijos 
valdytojas kun. Gutauskas buvo popiežiaus priim
tas sykiu su kitais Lietuvos vyskupais.

e. Oficialus arkivyskupijos sutvarkymas reikš
tų ne vien status quo, bet, turbūt, ir de jure 
dabartinių Vilniaus krašto sienų ir Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą pripažinimą.

Tačiau aš nemanau, kad bet kokie mūsų 
žygiai turėtų pozityvios reikšmės.

Kaip žiūrite i išeivijos kunigų keliones į 
Lietuvą? Ar tai kiekvieno asmeninis reikalas, ar 
dažnesnis išeivijos kunigų lankymasis galėtų būti 
naudingas ir kokiu nors visuomeniniu požiūriu?

Kunigai lankosi kaip privatūs asmenys. 
Nelankyti savo giminių vien dėl to, kad jie gyvena 
okupuotam krašte, būtų lygu atsisakyti aplankyti 
kalinį, teisinantis, kad jis yra neteisingai nuteistas. 
Visuomeninę apsilankymų naudą labai vaizdžiai 
išreiškė vieno svečio pasakymas: „Tiek jūsų 
apsilankymai tėvynėje, tiek mūsų pas jus yra lyg 
apkrėtimas slogos bacilom—jūs apkrečiat mane, aš 
savo draugą, draugas kitą ir taip ta laisvės vilties 
bacila plinta po visą kraštą“.

Girdėjome, kad ir Jūs pats jau ruošėtės 
kelionei į Lietuvą, tik netikėtas paskyrimas 
vyskupu pakeitė planus. Ar negalvojate dabar jau 
kaip vyskupas pabandyti aplankyti tikinčiuosius 

brolius tėvynėje?

Taip, ruošiuos, bet rusai, neteisėtom priemo
nėm sužinoję, kad esu paskirtas vyskupu, dieną 
prieš išvykstant atšaukė vizą. Mano padėtis yra 
pasikeitus. Aš nebegaliu vykti kaip privatus 
asmuo. Galėčiau aplankyti tikinčiuosius brolius 
tėvynėje tik tuomet, jei gaučiau oficialų iškvietimą 
iš Lietuvos vyskupų.

atvirai 
kalbant

NEGĘSTANTI „NAUJOJI VILTIS“ IR 
NEPAILSTANTIS (SENASIS) „VARPAS“

Tautininkų leidžiamo politikos ir kultūros 
žurnalo Naujosios vilties nr. 18 ir liaudininkų (t.y. 
Varpininkų filisterių draugijos) „žurnalo tautos bei 
žmogaus laisvei, tautinei kultūrai ir lietuvybei“, t.y. 
Varpo nr. 20 pernykščių metų sąsiuviniai maždaug 
tuo pačiu laiku pasirodė šių metų pradžioje. 
Leidėjai, atrodo, stengiasi šių vienodo formato ir 
maždaug vienodos poros šimtų puslapių apimties 
žurnalų kasmet išleisti bent po vieną numerį, kas 
liaudininkams ne visada lengvai sekasi, nes kartais 
to paties dydžio sąsiuviniams sudaryti prireikia 
dviejų metų.

Naujoji viltis, dr. J. Baliui redaguojant (iki 
1980 metų) pasižymėjusi itin agresyviu ir oponen
tams užgauliu antiliberalizmu. pastaraisiais metais 
tapo liberalesnė ir nuosaikesnė. Jeigu ne vedamasis 
ir vienas ilgokas poleminis straipsnis, tokiu būtų 
galima laikyti ir paskutinį numerį, užpildytą 
daugumoje jau gerai pažįstamų nuolatinių bendra
darbių straipsniais. Vytautas Alantas rašo apie 
„Pabaltijo valstybių federaciją“; Bronius Nemickas 
(„Nekuklūs kėslai po kukliu vardu“), nagrinėda
mas Allan Ryan’o knygą Ramūs kaimynai, duoda 
gerą OSI veiklos apžvalgą; Martynas Gelžinis 
aptaria „Tremties mažlietuvių politinę veiklą ir 
siekimus“, o Alfonsas Koncė papasakoja keletą 
patirčių iš susidūrimų su senųjų prūsų istorija . . . 
Artimesnė ir tolimesnė praeitis taipgi liečiama' 
Petro Joniko („Iš praeities kovų už viešą lietuvišką 
žodį“), Juozo Žygo („Krėvos akto šešėlyje“) ir 
Jurgio Gliaudos („Nuo bibliofilijos iki bibliografi
jos“) straipsniuose. Pirmojo turinį tiksliai nusako 
jo antrinė antraštė: Gimtasis žodis suskamba 
teatro scenoje . . . Dr. J. Balio surinkta ir 
surūšiuota. Tautosaka apie ugnį“, manau bus irgi 
įdomi ne vien dalyko specialistui.

Ir korpusinėje ir apžvalginėje dalyje pagerbia
mi mirusieji tautinės idėjos skleidėjai ir bendra
minčiai: žurnalistas Valentinas Gustainis, teisininkas 
Eugenijus Noakas, inžinierius Stepas V. Malėnas 
(rašo M. Valiukėnas), visuomenininkas dr. Juozas 
Bartkus (J. Jurevičius) ir poetė Marija Sims- 
Černeckytė (S. Šimoliūnas), kurios trys eilėraščiai, 
bei Liudo Dovydėno vaizdelis „Nuovadas ir baltoji 
kiaulytė“ reprezentuoja kiek skurdoką literatūrinį 
šio numerio paįvairinimą.

Netrumpą Eglės Juodvalkės straipsnį „Gy
venk, kovok, dirbk“, apžvelgiantį naujausius 
sovietinės Lietuvos pogrindžio leidinius (Juventus 
academica ir Aušros 40, 41, 42, 43 ir 47 numerius) 
reikėtų skirti prie apžvalginės dalies, kurios 
„Naujų knygų“ skyriuje recenzuojami J. Švobos ir

(tęsinys sekančiame psl.)
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SKILTYS

ATVIRAI . . .
(atkelta iš 9-to psl.)

A. Rinkūno veikalai (Algirdas Budreckis), A. 
Kairio novelės (Apolinaras Bagdonas) ir Alės 
Rūtos romanas (A. Rimtenis). Vietinės („Lietuviš
koji veikla“) ir sovietinės („Spaudoje ir gyvenime“) 
aktualijos apšnekamos daugiau prabėgomis, ilgiau 
sustojant prie idėjiniai artimesnių Įvykių ar 
asmenų. O kuo šiandien bloga šio krašto politika, 
„Namie ir svetur“ sau Įprastu tonu apšneka senas 
pažįstamas J.B.(alys),, nepagailėdamas ir receptų 
ydoms bei negerovėms pašalinti . . .

Šio numerio lygi gerokai nužemina ilgokas 
(llp.) straipsnis „Troškimas ’kankinių vainiko’“. 
Pavardėmis neišdrįsę pasirašyti autoriai K.P. ir 
A.L. čia polemizuoja su Antanu Masioniu, kuris, jų 
žodžiais, „per eilę numerių Drauge (...) aprašė, 
kaip tautininkų valdžia neva persekiojusi mokslei
vių ateitininkų organizaciją“. Iš tikrųjų, atrodo, 
slapukai autoriai daugelio A. Masionio atsimini
muose keliamų faktų ar teigimų nuneigti nė 
nebando, tenorėdami juos parodyti kitoniškoje 
šviesoje, o kartu pašiepti ne vien oponentą, bet ir 
eilę kitų gyvų ar jau mirusių priešingai galvojusių 
asmenų. Kalbėjimu tariamosios „daugumos“ var
du, nuolatiniu faktų tempimu ant savojo kurpa- 
liaus ir jų iškraipymu, valdantiesiems būdingo 
nejautrumo opozicijai demonstravimu autoriai 
daug kur mažai besiskiria nuo šiandieninių mūsų 
krašto valdovų dialektikos ir demagogijos . . .

Ne tik daugumos, bet visų mūsų vardu tariasi 
kalbąs ir naujausias naujaviltininkas Anatolijus 
Kairys savo vedamajame „Liūdna sukaktis“, daug 
kur vartodamas daugiskaitą, pirmuoju asmeniu 
apimdamas išeiviją, o antruoju—gimtajame krašte 
gyvenančius lietuvius. Pernai tenai atšvęstos 
„pergalės“ proga jis paberia puslapius klausimų 
(kaip antai: „Kokią pergalę? ... Už ką dėkoti? 
. . . Kodėl jūs mūsų patrijotines dainas, tautinius 
šokius ir drabužius naudojate taip pigiai . . . pro
pagandai? . . . , etc.) savo tautiečiui (kurį jis 
vadina ir bičiuliu ir mokslo draugu ir broliu) 
„džiaugsmą ir dėkingumą . . . sovietinei pabaisai“ 
išreiškusiam „dainomis ir šokiais, gal net dovano
mis ir specialiais adresais“. A. Kairys nutaria, jog 
„viso to nepriminti 40 metų sukakties proga būtų 
nepatriotiška ir mūsų pusės“, o kitoks dialogas „iš 
viso neturėtų prasmės“ . . .

Anatolijus Kairys, atrodo, gerai sugeba 
skaudžią šiandieninę mūsų tautos padėtį patogiai 
suvesti Į visiems gerai žinomas bendrybes ir tai 
išversti Į dramatiškai efektingus klausimus, tačiau 
nežino, kur tuos klausimus nukreipti. Nemanau, 
kad jo dabartiniai adresatai, Įskaitant ir Naujosios 
vilties skaitytojus, tokiais dialogais iš tikrųjų 
domėtųsi ar jų prasmingumu tikėtų . . .

Ne vien vardo ir pavardės inicialais Į A. Kairį 
panašus ir Varpo redaktorius Antanas Kučys, 
vedamajame „Principingieji ir • nuosaikieji“ išeiviją 
suskirstęs Į dvi grupes, pagal jų vienokį ar kitokį 
nusistatymą „santykiaujant su pavergta tauta“. 
Nuosaikieji yra tie, kurie „nuolat ieško progos 
kritikuoti“ VLIKą ar ALTą“, nieko jų veikloje 
pozityvaus nematydami“, kurie „nesivaržo turėti 
bet kokius ryšius su okupuotos Lietuvos įstaigo
mis“, kurie „neigia bet kokį išeivijos vyriausių 
bendrinių organų nutarimą“ ir papildo dar visą 
eilę prasižengimų A. Kučio įsivaizduojamai tauti
nei drausmei. Ar bereikia stebėtis, kad netrukus jie 
virsta tik „vadinamais nuosaikiaisiais“ ar „vadina
mais liberalais“ . . . Principingieji, prie kurių 

neabejotinai save priskiria ir vedamojo autorius, 
yra „įsitikinę, kad atsižadėjimas ar slopinimas 
atviro ir principingo Lietuvai laisvės siekimo 
išeivijos visuomeniniuose bei kultūriniuose pasireiš
kimuose esąs priešingas laisvųjų lietuvių pareigai 
savo ar savo tėvų dabar pavergtam kraštui . . . “

Aprašinėdamas vienų ir kitų bruožus, A. 
Kučys „nuosaikiesiems“ nepagaili ne vien ydų, bet 
ir gyvų pavyzdžių žinomose redakcijose, instituci
jose ar įstaigose. Kučys sugeba pakankamai 
atpažįstamai juos apibūdinti taip, kad pavardės jau 
nė nebereikalingos . . . Tiesa, vieną kitą smul
kesnę ydelę jis randa ir „principingųjų“ (šiandien 
net ir „didžiosios spaudos“ reorgais pravardžiuoja
mųjų) veiksmuose, vedamojo gale betgi pabrėžda
mas, kad tik „jų dėka Lietuva kėlės“ ir šiandien 
jiems priskirdamas tuos, „kurie dirba, pogrindžio 
judėjime, kurie savo pavyzdžiu šviečia kalėjimuose 
bei vergų stovyklose“.

Cituojant padaryti pabraukimai manau skai
tytojams parodys ir vedamojo autoriaus ydas, 
įskaitant nuolatinius ir vis gausėjančius kraštutinu
mus teigimuose, dėl kurių bet koks susišnekėjimas 
darosi vis sunkiau įmanomas . . . Man atrodo, kad 
vien tik į susiskaldymą ir nesusikalbėjimą veda ir 
panašaus tipo vedamieji, nežiūrint kokiais tikslais 
jie būtų parašyti.

laiškai
SOVIETIŠKI PASIŪLYMAI

Ne. Neišgąsdino Vytauto P. Zubo straipsnis 
„Laiko ir aplinkybių poveikis išeivijai“ Akiračiuose 
(nr. 10/174/, 1985 lapkritis). Daugiau nustebino 
redakcijos įvadinis prierašas, sakydamas, kad jame 
keliami klausimai yra svarbūs, skaudūs ir nemalo
nūs, apie kuriuos pripratome nekalbėti, tarsi jų 
nebūtų.

Kas yra naujo V.P. Zubo keliamuose klausi
muose mūsų raštijoj, tai jo pažiūra ar, sakytume, 
sugestijos tų klausimų atsakymams. O ir tai nėra 
nauja originaliai, nes jie, deja, yra sovietiniai, anų 
jau daug metų kartojami.

Tad ir norisi dėl kai kurių pasisakyti.
Vyt. P. Zubas, aprašęs Aiduose 1976-77 metais 

paskelbtą Juozo Lukšos žuvimo istoriją, kur buvo 
aiškiai pasakyta, kad tas aprašymas remiasi sovieti
niais šaltiniais, taigi reikia priimti su rezervais 
(šiuokart sakykime, kad ta istorija tikra), paskelbia 
išvadą: „Taigi, lietuvis kovojo prieš lietuvį, brolis 
prieš brolį, o ne prieš okupantą, kaip išeivijoje buvo 
tikima“. Tuoj pat reikia pasakyti, kad ne tik 
išeivijoje, bet ir Lietuvoje, ir ne tik tikima, bet ir 
žinoma, kad laisvės kovotojai kovojo prieš okupan
tą. Karo pabaigoje ir jam pasibaigus Lietuvoje 
vykusią laisvės Kovą sovietai nuo pasaulio slėpė. 
Kada pasidarė nepatogu nepripažinti akivaizdžių 
faktų, jie pradėjo visus įtikinti, kad tai buvo klasių 
kova, savotiškas pilietinis karas. Vyt. P. Zubo 
žodžiais, „ . . . brolis prieš brolį“. Nejaugi Vyt. P. 
Zubas nieko negirdėjo apie sovietų saugumo 
pulkininko Burlickio liudijimą Kersteno komisijai 
apie ištisas sovietų divizijas, „šukavusias“ Lietuvos 
miškus kovose su lietuvių laisvės kovotojais? Ar jos 
atstovavo broliams ar okupantams? Tiesa, kad 
sovietai ar jų tarnai Lietuvoje suorganizavo vadina
mus istrebitelių, kitaip dar vadintų liaudies gynėjų 
būrius iš pačių lietuvių. Žinoma, tai yra dar daugiau 
tragiška, kad dalis lietuvių padėjo okupantui savo

Daugiausia Varpas nuo Naujosios vilties 
skiriasi tuo, kad didelę dalį jo (šį kartą maždaug 
pusę) užpildo pats redaktorius, šiam numeriui šalia 
vedamojo davęs ilgą ištrauką iš ruošiamos knygos, 
pagerbęs visus mirusiuosius, parašęs visų atsiųstų 
paminėti knygų ir leidinių recenzijas ar anotacijas, 
o taipgi užpildęs didžiąją dalį „Gyvenimo ir idėjų“ 
skyriaus.

Šalia redaktoriaus porą straipsnių duoda 
turbūt kiekvieno numerio bendradarbis dr. K. 
Karvelis, o po vieną kelių puslapių straipsnelį 
mirties ar gimimo sukakčių progomis—Juozas 
Žygas, Jonas Girdžiūnas ir dr. Juozas Mockaitis.

įdomūs E. Jasiūno iš juostos išrašyti Sibiro 
tremtinės M. Kvietinskienės atsiminimai ir Liūto 
Griniaus „Kritiškos organizatoriaus pastabos“ apie 
pernykščių metų „Pabaltiečių overtiūrą Skandi
navijoje“, tačiau pats vertingiausias, man rodos, 
yra naujojo žurnalo bendradarbio, filosofo Vinco 
Vyčino Ph.d. straipsnis „Lietuvių mitinės kultūros 
svarba“ Tai jo rašomos knygos Mūsų protėvių 
kultūriniai pradai įvado santrauka, kuria jis tikisi 
„bent dalinai iškelti mūsų protėvių aukštą dvasinę 
kultūrą, ypač išryškėjusią jų moralėje“. Gaila tik, 
kad šis straipsnis gerokai praauga žurnalo ribas.

Algirdas Titus Antanaitis

tikslų siekti. Tik dar ir šiandien Lietuvoje sakoma, 
kad tų liaudies gynėjų pagalba okupantui buvusi 
mažareikšmė. Tikslu yra teigti, kad laisvės kovotojai 
kariavo ne „ . . . brolis prieš brolį“, bet prieš 
okupantą ir jo tarnus.

Antra citata iš Vyt. P. Zubo straipsnio: „Visi 
taikos ir nusiginklavimo sąjūdžiai, net kunigų ir 
vienuolių remiami, mums tėra paprasčiausias 
komunistų išmislas“. Šį teiginį būtų galima patiks
linti taip: nusiginklavimo sąjūdžiai yra išmislas 
naivių žmonių, nors jie būtų ir geriausios valios bei 
norų. Sovietai juos labai remia, nes tai atitinka jų 
tikslams; tik tas jų rėmimas yra visiškai 
veidmainiškas—remia taikos ir nusiginklavimo 
sąjūdžius, o patys ginkluojasi daugiau už bet kokią 
kitą valstybę. Senovės romėnai sakydavo: „Si vis 
pacem, para bellum. Jei nori taikos, ruoškis karui“. 
Po Pirmo pasaulinio karo kai kurie Europos 
politikai, pamiršę šį protingą posakį, pradėjo 
nusiginklavimo konferencijas ir tuo įgalino Hitlerį, 
susitarus su Stalinu, pradėti dar siaubingesnį karą. 
Gyvenimo faktai yra paprasti—kada geros valios 
valdovai ir valstybės nusiginkluoja, tada pasaulio 
šėtonai gali laisvai siausti. Geros valios žmonių 
fizinis ir moralinis apsiginklavimas garantuoja taiką. 
Kitos išeities nėra.

Trečia citata: „Visas Vakarų pasaulis tapo 
Amerikos kapitalo įkaitas ir šiandieną visagalio 
dolerio šešėlyje stovi prie bankroto duobės“. Lenino 
laikais komunistai tvirtino, kad kapitalistinis pasau
lis stovi prie bankroto duobės. Šiandien sovietai yra 
jau gudresni. Labai jau kvaila būtų kalbėti apie 
kapitalistų bankrotą, kada tenka grūdus pirkti iš to 
bankrutuojančio pasaulio savo duonai ir visokiais 
būdais vilioti bei vogti naujus technikos išradimus 
savo pramonei vystyti.

Užbaigai dar viena citatėlė: „ ... nė nebandėm 
ieškoti ryšių ir atramos savo tautos kamiene“. Tai 
jau yra paprasčiausia netiesa. Bandėm ir tebeban- 
dom ryšių ieškoti. Nelabai sekasi. Kodėl? Nagi visai 
paprasta tikrovė, kad tie ryšiai priklauso nuo 
okupanto malonės. Dažniausiai susiduriama su 
kietu Kremliaus „niet“. Tai kur čia mūsų kaltė?

Cleveland, Ohio V. Akelaitis
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REPORTAŽAS

Enciklopedijose apie Prūsiją ir prūsus rasime, 
kad senųjų prūsų kalba išmirė vėliausia XVIII 
amžiaus viduryje, bet jau nuo XVII amžiaus vidurio 
ji nebuvo niekur viešai vartojama. Kryžiuočių iki 
1283 metų užkariauti prūsai, paversti baudžiaunin
kais, netekę savo kilmingųjų, neįstengė atsigauti net 
kunigaikščio Albrechto laikais, kada buvo dėta 
pastangų kiek palengvinti jų padėtį ir buvo net 
išleistas katekizmas ir žodynėliai. Krašte vis didėjant 
vokiečių kolonistų skaičiui, dauguma prūsų priėmė 
vokiečių kalbą, o dalis lietuvių ir lenkų kalbas. Nors 
manoma, kad maždaug pusė Rytų Prūsijos gyvento
jų yra kilę iš prūsų, jais ir vėliau labai mažai 
domėtasi. Su vokiečių kalba buvo persiimta ir 
vokiškas tautiškumas. Bet Antrojo pasaulinio karo 
audros ir jo [pasėkoje tėvynės praradimas privertė 
kai kuriuos rytprūsiečius permąstyti savo vokišku- 
mą. Taip Heinrich Gerlach, patyręs, kad jo protėviai 
kilę iš Sūduvos ir tikriausia vartoję Girlaukio 
pavardę, pasivadino save prūsu ir parašė drąsią, 
sukrečiančią knygą apie senprūsius Aur der Name 
blieb ubrig (Tik vardas išliko, Knaur, 1978 m. ir 
antra laida 1981 m.), Joje buvo pirmą kartą vokiečio 
iškeltas į viešumą senųjų prūsų brutalus išnaikini
mas. Jų kovos vadinamos laisvės kovomis, o 
vokiečių atsikėlimas kolonizavimu (šią knygą 
Akiračiuose, 1981 m. 5-ame nr. pristatė K. Alme
nas). Ši knyga sukėlė nedidelę audrą rytprūsiečių 
tarpe. Atsiliepė ir daugiau prūsų kilmės vokiečių. 
„Aš esu prūsė, nes galiu geneologiškai įrodyti, kad 
esu kilusi iš senos prūsiškos šeimos“,—prisistatė 
man viena senyva moteriškė. Šios knygos įtakoje 
1980 metais susibūrė Prūsų bičiulių draugija 
„Tolkemita“ (Preusen-Freundeskreis Tolkemita). 
Draugijos (1) iniciatorė buvo Ruth Eleonore 
Kauffmann, kilusi iš senos prūsų Šeimos prie 
Tolkemitos prūsų piliakalnio ir dabar pasivadinusi 
Rūtele Kauffmann-Tolkmitt. Prie draugijos pradėjo 
šlietis vis daugiau rytprūsiečių, galinčių įrodyti savo 
prūsiškumą, kas yra įmanoma, nes ordinas skrupu
lingai vedė žemių ir žmonių sąrašus. Prisidėjo ir 
keletas mažlietuvių, kurie žinojo savo prūsišką 
kilme, u

Dideliu užsidegimu buvo užsibrėžta sekantys 
veiklos barai:

1) Puoselėti ir perduoti kitiems baltiškos prūsų 
tautos praeities atsiminimą;

2) Ištirti ir aprašyti prūsų tautos kultūrinį 
palikimą;

3) Atitaisyti iškraipytą ir net nuvertintą prūsų 
tautos vaizdą;

4) Išsaugoti prūsų kalbos likučius, ją tirti ir 
pagal išgales toliau vystyti;

5) Suburti prūsų kilmės žmones ir šios tautos 
draugus, nesvarbu, iš kur jie būtų kilę ar kokios 
tautos jie bebūtų.

Mūsų lietuviškos organizacijos irgi dažnai 
sustato skambias veiklos gaires, bet toliau dirba, 
kaip papuola. Ne taip „Tolkemita“ draugija. 
Vokišku nuodugnumu buvo sudaryti atskiri projek
tai ir kruopščiai apgalvota, kaip juos įvykdyti. Štai 
kas buvo numatyta ir tęsiama iki šių dienų:

a) Rinkti raštus, liečiančius prūsus, juos 
registruoti, sudaryti jų sąrašą ir parūpinti kopijas 
jais besidomaujantiems nariams;

b) Surasti saugyklą, kuri perimtų svarbesnius 
raštus, bet kartu įsteigti ir savo draugijos centrinį 
archyvą. Kiekvienas narys taip pat kaupia savo 
asmenišką archyvą, kuris po mirties atitektų 
„Tolkemitai“. „Tolkemita“ leidžia Tolkemita-Texte 
(iki šiol išleista 18-ka sąsiuvinių įvairiomis temomis);

c) Leisti monografijas patiems arba per leidyk
las (taip praeitais metais „Tolkemitos“ pastangomis

PRŪSŲ PALIKUONYS 

MIRUSIŲJŲ PRISIKĖLIMAS
buvo išversta ir išleista Helbig leidykloje Gimbutie
nės knyga The Balts), pristatyti spaudoje ir įvertinti 
leidinius, ir 1.1.;

d) Leisti trumpų žinių ir tyrinėjimų santraukų 
lapelį Krivulę-,

e) Domėtis prūsų kalba ir kiek įmanoma ją 
vartoti bei paremti šios kalbos tyrinėjimus. Taip 
„Tolkemita“ finansine parama išleistas prūsiškų 
žodžių žodynas, sudarytas dr. Lothar Kilian (Zur 
Herkunft und Sprache der Prusen. 2-a laida. Habelt 
1982 m.).

f) Rinkti ir versti iš kitų kalbų, (ypač iš lietuvių, 
lenkų, rusų) leidinius apie prūsus.

Reikia stebėtis, kokiu kruopštumu, užsispyrimu 
ir sumanumu ši draugija tęsia jos kartą numatytus 
projektus, ieško asmenų, ypač mokslininkų tarpe, 
galinčių rašyti prūsiškom temom, remia juos, renka 
patys visokeriopą medžiagą apie prūsus ir su ja 
susipažįsta. Prie „Tolkemitos“ buriasi įvairaus 
išsilavinimo žmonėm Darbo užtenka visiems pagal 
sugebėjimą.

Mums, lietuviams, ypač įdomus yra Guenter 
Kraft Skalwyno (didelė šių prūsų dalis prie savo 
vokiškai skambančių pavardžių pridėjo ir prūsiškas, 
taip čia Skahvynas) bandymai kurti naują prūsų 
kalbą.

Tėra išlikę apie 1800 prūsiškų žodžių, kurių 
dalis tikriausia yra klaidingai užrašyti prūsų kalbos 
nemokančių asmenų. Kraft Skalwynas, pasinaudo
damas mokslininkų tyrinėjimais, sudarė prūsų 
kalbos naują gramatiką ir naujos prūsų kalbos 
žodyną. Si gramatika ir žodynas dar nėra paskelbti, 
bet prieinami nariams. Pagal juos Heinz Georg 
Podehl pradėjo kurti prūsiškus eilėraščius. Toks 
eilėraščių rinkinys buvo paskelbtas Tolkemita-Texte 
serijoje. Vieną tokios poezijos pavyzdį patiekiame 
šio straipsnio skaitytojams.

„Tolkemitos“ kitoks kryžiuočių ordino, vo
kiečių kolonizavimo ir bendrai vokiškumo sąvokos 
vertinimas, negu iki šiol vyravo Rytprūsių vokiečių 
tarpe, privedė prie konflikto su Rytprūsių vokiečių 
bendruomene. Jų laikraščiai atsisakė minėti „Tdke- 
mitos“ leidinius, pradėjo spausdinti kritiškus pasisa
kymus ir 1.1. Užtai „Tolkemita“ susilaukė įvertinimo 
iš mokslininkų, net iš rusų ir lenkų. Be abejo, ne 
viskas, ką „Tolkemita“ išleidžia, yra. griežtai imant, 
moksliška, pvz., naujai perrašyti padavimai arba 
prūsų kalbos naujodara. Kai kurie jų tyrinėjimai yra 
mėgėjiško pobūdžio, nevisada reikiamai kritiškai 
perimti iš įvairių šaltinių. Galima jiems primesti, kad 
permažai remiasi naujais lenkų, lietuvių ir rusų iš 
Karaliaučiaus srities tyrinėjimais, ypač naujos 
archeologijos išdavomis. Bet tai būtų jau tik 
priekabių ieškojimas, nes aktyvių narių žinios apie 
prūsus tikrai stebina. Kiek čia įdėta jėgų, laiko ir 
sumanumo, tegali įvertinti tik tie, kurie dirba panašų 
darbą.

„Tolkemita“ laikosi vien tik iš aukų; iš narių 
neima net nario mokesčio. Viskas grindžiama laisvu 
apsisprendimu ir noru susipažinti su prūsiška 
praeitimi. Jie jau dabar išgarsino prūsų vardą, 
leisdami patys ir remdami kitų kūrinius, vesdami 
plačią korespondenciją, pastatydami vienintelį 
paminklą prūsams Vokietijoje. Tai žmogaus didumo 
akmuo, pastatytas Kaufmanų ūkyje Dieburge ant iš 
prūsų miestelio Tolkmitt atvežtos žemės, su įrašu 

„Prusse 1283“ (tais metais Prūsija buvo galutinai 
užimta Ordino). Prie šio akmens auga rožė ant 
žemės, supiltos iš beveik visų prūsiškų sričių. 
„Tolkemita“ palaiko ryšius su lietuviais. 1984 metų 
Lietuvių Kultūros instituto suvažiavime Kaufmanų 
šeima referavo apie „Tolkemitos“ veiklą. Jie 
susirašinėja su lietuviais ir stengiasi sužinoti, ką 
lietuviai rašo apie prūsus. Jie juk save laiko mūsų 
gentainiais. Žinoma, kur kas mažiau patinka jiems 
kai kurių mūsų pastangos Rytprūsius „lietuvinti“, 
įtraukti juos į būsimos Lietuvos žemėlapius ir 1.1.

Dar sunku pasakyti, kokiu mastu „Tolkemita“ 
įstengs išgarsinti prūsų vardą, vartoti naują prūsų 
kalbą ir pritraukti didesnį būrį buvusių prūsų. 
Dauguma narių yra vyresnio amžiaus, nors netrūks
ta ir jaunesniųjų. Bet gal ateityje ir enciklopedijos 
bus priverstos perrašyti straipsnius apie išmirusius 
prūsus ir jų kalbą, kol dar yra žmonių, save 
laikančių prūsais.

Artūras Hermann

(1) „Tolkemita“ draugijos antrašas: Tolkemita, 
Landhaus Vogelsang D—6110 Dieburg, W. Ger
many.

BILISNOS

Kas stan saulin kwoi lowit,
turri geist no dagin.
Sin ast ura zaisma per
zmunenten, swirin, augin.

II
Deina, saw ai t e turri emmenins, 
kaigi sta siundė saulizwaigstan. 
Wissei samjei leitauwi semenins, 
nituola deina ni aglan.

III
Ton massisi pirmas bout, 
ikkai tennan kwoitit antrai.
Ikkai wainat terains, tou 
laika en subsmu kwaitai.

POSAKIAI

Kas saulę saugoti nori, 
telaukia vasaros.
Tai yra senas žaidimas 
sode žmonėm ir žvėrim.

Diena ir savaitė turi vardus, 
kaip valanda saulės šviesą.
Visom dirvom reikalingos sėklos, 
bet ne kaikuriom dienom lietaus.

Tu gali būti visada pirmas, 
jei kiti to nori.
Jei tu visada vienas esi, 
pasiliksi savo palies geisme.

Heinz Georg Podehl
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PUBLICISTIKA

ESTAI, LIETUVIAI, LATVIAI IR PRUSAI

VOKIŠKAI APIE
Beveik nepajutome, kaip žodis baltai, Baltic, 

Baltisches tapo aiškia, visuotinai pripažinta sąvo
ka. Tai ne naujas žodis, tačiau savo dabartinę 
reikšmę, apimančią visas tris Pabaltijo valstybes, 
jis įgijo palyginant neseniai. Ir tai išeivijos 
pastangom. Be abejo, šios sąvokos įsipilietinimui 
turėjo nemažai reikšmės prieš, berods, penkiolika 
metų įsteigta AABS organizacija ir jos leidžiamas 
žurnalas. Dabar leidinių, organizacijų, įvykių, 
kurie vienaip ar kitaip rišasi su ,.baltų“ sąvoka jau 
yra nemaža. Atrodo, jog ši sąvoka dar plėsis ir 
stiprės. Ypač jaunesnei politikos ar kultūros 
veikėjų kartai, kuriai sunku reikštis lietuvių, latvių 
ar estų kalbos rėmuose, bendroji ,,baltų“ sąvoka 
siūlo platesnes veiklos galimybes.

Šias kelias mintis iššaukė neseniai į rankas 
patekęs, kuklokos išvaizdos bet nemažai margos 
medžiagos sukaupęs leidinys, pavadintas Bal
tisches Jahrbuch. į jo viršelio aplanką įkomponuo
tas trijų Pabaltijo valstybių žemėlapio siluetas. 
Tuo pabrėžiama, kad žodis ,,Baltisches“ privalo 
būti suprastas šia naująja prasme. Beje, tai 
vokiečių kalbos fone implikuoja žodžio sąvokos 
pakeitimą. Dar neseniai, maždaug viena generacija 
anksčiau, knyga, paženklinta žodžiu „Baltisches“, 
būtų, greičiausiai, apsiribojusi temom apie vo
kiečių kilmės pabėgėlius iš Latvijos ir Estijos (jų 
terminais—iš „Kurlandijos ir Livonijos“). Tad 
žemėlapių kontūrai viršelyje gal ir naudingi 
skirtumui paryškinti.

Knyga pabrėžia „baltų“ sąvokos savarankiš
kumą ir dar vieną prasme. Būtent, tai rėmai, į 
kuriuos knygos sudarytojai norėtų įtilpti, nors kol 
kas jiems tai tik dalinai pavyko. Mat, kaip 
redaktoriai pabrėžia įvade, pilnam „baltų“ sąvokos 
įteisinimui knygoje trūksta estiškojo komponento. 
Apie Estiją talpinamas tik vienas platesnis dabarti
niame Taline apsilankymo aprašymas ir šiek tiek 
istorinės dokumentacijos. Šiaip, likusi medžiaga 
(maždaug 25 straipsniai ir straipsneliai) daugiau ar 
mažiau liečia lietuviškas ir latviškas temas.

Margas tai šiupinys, tad apibendrinti šią 
medžiagą nelengva. Iš tiesų, be žodžio „Baltisclies“ 
nelengva būtų surasti priežastį suburti tą medžiagą 
po bendru aplanku. Straipsnių autoriai skiriasi ir 
amžiumi, ir- interesais. Latviu autoriai, atrodo, 
daugiausia jaunesni. Jie pateikia savo įspūdžius 
apie latvių gimnaziją Muensteryje, pasamprotauja 
apie latvių kultūros įtaką į jų gyvenimą. Tai įtelpa 
į vieną iš redaktorių gvildenamų temų apie kultūrų 
susikirtimą ir bendrą egzistencialistinį klausimą. 
Keliuose straipsniuose, kurie neturi aiškaus nacio
nalinio atspalvio, autoriai daugiausia latviškom 
pavardėm, temą nagrinėja krikščionišku ir Rytų- 
Vakarų požiūriu.

Latvių įnašą dar papildo du ilgoki vertimai iš 
sovietinės Latvijos spaudos. Jų tikslas—pristatyti 
skaitytojui pastaruoju metu praplatėjusias (taip 
bent atrodo vertėjams) kritikos ir savikritikos 
galimybes. Tai iliustracinė medžiaga, papildanti 
mūsų žinias apie artimiausius kaimynus, nors 
šiaip, palyginus kad ir su informacija sovietinėje 
Lietuvos spaudoje, šie straipsniai nepasižymi 
įpatingu įžvalgumu ar originalumu.

Palyginus su itin margu latvių įnašu, lietuvių 
ar lietuviškom temom straipsniai atrodo vientises
ni. Jų svorį, be abejo, padidina pokalbis su 
Česlovu Milašium ir Schabenak-Ebers analizė apie 
Lietuvos metaforą lenkų poezijoje—nuo Micke-

PABALTIEČIUS
vičiaus iki to paties Milašiaus. Tačiau ir be to yra 
keletas minėtinų straipsnių. Iš jų ypač verti dėmesio 
bibliografams naudingas P. Rėklaičio aprašymas 
apie V. Gaigalaičio archyvo likimą ir A. Hermano 
trumpa Evangelikų Bažnyčios istorija pokaric 
Lietuvoje. Knygą papildo kronikos žinios ii 
nekrologai (abiejų brolių Urdzių).

Palinkėjus, tad, sėkmės redaktoriams ir 
autoriams, būtų galima ir baigti. Smagu matyti, 
kad „baltų“ sąvoka jau peržengia anglų kalbos 
ribas, ir kad vokiškai rašantys baltų kilmės (ar 
jiems prijaučiantys) asmenys turi savo veiklai 
išeities tašką. Gal kas nors panašaus klostosi ir 
ispanų kalba? Jei dar ne, tai gal čia praverstų 
paskata. Atrodytų, jog reikalas pribrendęs.

AKISTATA BE JOKIO TŪŽMO
Pažįstamas santamonikietis, atviro žodžio 

puoselėtojas, perskaitęs mano straipsnelį kartais 
pabara: „Kam tu juos Lietuvoje taip užsipuoli? 
Geriau kritikuotum išeiviškas ydas. Juk ir čia turime 
pakankamai blogio. Jie gi ten stengiasi kaip 
išmanydami. Turėtum suprasti“.

Ką į tai atsakyti? Kaip pasiteisinti? Iš dalies jis 
teisus: be perstojo tarybinami lietuviai šiandien yra 
žymiai lietuviškesni už mus, ypač kultūros srityje. 
Restauruoja senovę, tvarko miestus, leidžia daug 
knygų ... J aukštumas iškėlė poeziją, muziką, 
dailę, architektūrą . . . Daug nuveikė ir dar žada 
nuveikti. Valio jiems!

Vistiek, svarbiausio dalyko—normalios 
laisvės—nėra. Nėra ir sveiko ekonominio gyvenimo. 
Žinoma, dėl to kalti atėjūnai iš rytų su savo sovietine 
tvarka, paremta varžtais, nepasitikėjimu, įkyriu 
žmogiškos veiklos trukdymu . . . Argi prieš tai 
negalima šiauštis? Daug ko lietuviai Lietuvoje negali 
kritikuoti. Nori, bet negali. Negi atvirai sakys 
okupantui: užuot kišę bilijonus rublių ginklams ir 
pasaulio hegemonijai, pirkite mašinas ir gaminkite 
žmonėms būtiniausių reikmenų; leiskite laisvai 
keliauti; neklastokite istorijos . . . Aplamai, palikite 
mus ramybėje.

To sakyti jie negali. Bet mes neturėtume tylėti.
Be to pasitaiko situacijų, iš kurių smagu 

pasijuokti. Be jokio tūšmo. Bičiuliškai. Bendrai.

* * *

Kad ir Gorbačiovo pradėta kova su alkoholiz
mu. Jos pasėkos teigiamos. Jau sumažėjo besaikis 
girtuokliavimas. Žinoma, nauda ir „bobutėms“, iš 
kurių trokštantieji papildomos degtinės ar „rašalo“ 
gali gauti bet kuriuo metu. Bobučių biznis klesti. Jos 
šlovina naują Kremliaus vadą.

Kas itin svarbu—mažiau geria valstiečiai. 
Pirmadienio rytą jau gali bet kuriame kolūkyje rasti 
blaivių blaiviausių žmonių, net nepagiriojančių.

Neseniai LKP pirmasis sekretorius Petras 
Griškevičius, tikrindamas kaip vykdomi Gorbačiovo 
potvarkiai, netikėtai aplankė pavyzdinę galvijų 
fermą, pavadintą „Raudonojo Spalio“ vardu. Rytą 
važinėja jis drauge su ūkio pirmininku po laukus, 
kur garduose laikomi galvijai. „Volga“ tempia gerai. 
Privažiuoja prie didžiausio gardo. Ten prie vartų 
sėdi seniokas, panašus į kerdžių. Kažin ką drožinėja 
peiliu. Reikia užkalbinti. Sekretorius ir sako: „Labą 
rytą. Kaip sekasi darbas?“—„Puikiai. Labas, pirmi-

Prieš baigiant tačiau reikia paminėti dar vieną 
tautą, kuriai niekas nepaneigs teisės priklausyti 
„baltų“ bendrijai. Tai prūsai. Ne, ne Brandenburgo 
prūsai. Ne „Preussen“, bet „Pruss'en“. Tie, kurie 
kadaise, su Herkum Mantu priešakyje, sukilo prieš 
savo pavergėjus. Prieš kurį laiką Akiračiuose 
rašiau apie prūso H. Gerlach (taip jis save vadino) 
knygą Nur der Name Blieb. Siūliau ją išversti į 
lietuvių kalbą, nes jos vertimas praverstų ne tik 
mums čia, bet ir Lietuvoje. Tą siūlymą norėčiau 
dar kartą pabrėžti. Tai įspūdinga, išsami ir įdomiai 
parašyta knyga. Smagu pranešti, jog tai nėra 
vienintelis toks pavyzdys. Šiame rinkinyje prūsus 
atstovauja Heinz Georg Padehl. Jis pateikia 
trumpą veiklos apžvalgą organizacijos, pasivadinu
sios „Tolkemita“ vardu. Organizacijos veiklos 
tikslas—rinkti, tyrinėti ir skelbti prūsų kultūros ir 
kalbos žinias.

K. Almenas

ninke ir viršininke“,—žvaliai atsako seniokas.—„O 
kiek čia tų galvijų turite?“,—dėl viso ko klausia 
sekretorius.—„Lygiai šimtą šešiasdešimt šešis. Nei 
daugiau, nei mažiau“. „O iš kur taip tiksliai 
žinote?“,—stebisi Griškevičius. „Tai mat kas rytą 
suskaičiuoju kojas ir padalinu iš keturių“,—be jokio 
šypsnio paaiškina kerdžius.

Žodžiu, aukščiausio laipsnio blaivumas.

* * ♦
Jau seniai bandau gauti Kauno gatvių planą. 

Kur tau! Visos pastangos nuėjo niekais. Iš tiesų man 
labiau rūpi prieškarinio Kauno gatvių išdėstymas, jų 
vardai. Priežastis paprasta: rengiuosi rašyti „Kauno 
chuligano atsiminimus“. Ar toks planas buvo, 
nežinau. Ten dabar restauruojant praeities pamink
lus, galima juk ir prieškariniu miesto planu 
susidomėti ir jį atspausdinti. Tegul žmonės pamato, 
kaip tada vadinosi gatvės: Obuolių, Braškių, Vyšnių, 
Žalioji . . . Bet tai tik svajonė: ir tinkamo popieriaus 
trūksta, ir partijos vadovybė neleidžia.

Štai Los Angeles Times laikraštyje profesorius 
J.A. Nathan aiškina, kokia baugia abejone sovietai 
pasitinka kompiuterių laikmetį. Jie bijo žalingos 
informacijos, kad liaudyje nepasklistų.

Nathan pažymi, kad iki šiol Maskvos miesto 
planą turistai gali įsigyti tik Amerikos ambasadoje. 
Šiaip sovietai niekam tokio „dokumento“ neduoda. 
Jei mieste paklydai, lindai ten,“kur negalima. O gal 
net šnipinėti norėjai?

Ką tada daryti Kaunui, jei imperijos sostinė 
teisinasi šitokiais argumentais.

* * *

Perskaičiau Zitos Čepaitės novelę „Parodos 
atidarymas“ {Pergalė, 1985 nr. 12). Veiksmas vyksta 
šiandieninėje Lietuvoje. Pasakojimas įspūdingas, 
pilnas psichologinio peno. Detališkai pavaizduoja
mas ambicingos moters minčių srautas. Skaitai ir, 
rodos, pats pergyveni visą situaciją, iš kurios audinio 
išnyra moralinis, antiburžuazinis pasisakymas.

Kas toji buržuazija: su savo tuščiaviduriu 
etiketu, tūpčiojimu, pasipūtėliška savitvarda, beato
dairišku karjeros siekimu, panieka žemesniam 
žmogui ir taip toliau. Kas tie intelektualiniai 
gyvūnai?

Ne, tai ne Smetonos laikų išponėję valstiečiai. 
Jokiu būdu ne. Tai naujasis Lietuvos elitas: kultūros 
ir meno draugijos vedėja Deimantė ir jos meilužis,
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LIETUVOS GYVENIMAS

svarbus kultūrinių reikalų pareigūnas Egidijus, 
vedęs ministro dukrą.

Tai dabartiniai viršininkai. Ne tie, kurie kuria, 
bet tie, kurie vadovauja ir siekia vis aukštesnių 
laktų. Jie šneka ir galvoja apie kitų nemoralumą, bet 
patys be jokios sielograužos, malonumų geismo ir 
valios jėgos stumiami, trypia doros dėsnius.

Visa tai Čepaitė pasako ramiai, be sentimentų, 
be pamokslavimo. Taigi, meniškai.

* * *

Kiekvienam manau suprantama mūsų himno 
eilutė: iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia . . .

O štai ištrauka iš perdėm aiškaus vedamojo: 
„ . . . daug ką paveldėjome iš praeities, net iš 
tolimiausių erų, o nūdien visą tą paveldėtą kraitį 
papildome dabarties poreikiais“.

Abi citatos jokių galvosūkių nesukelia. Abi 
savaip pabrėžia tradicijos perimamumą, arba sąsają 
tarp praeities ir dabarties.

Dabar pailiustruosiu, kaip maždaug tą pačią 
mintį išdėsto semiotikos mokslininkas Kęstutis 
Nastopka knygoje Lietuvių eilėraščio poetika. 
Cituoju: „Susiformavę nediskretaus mitinio mąsty
mo stadijoje, archetipai apibendrina esminius 
žmogaus santykio su išoriniu pasauliu aspektus, 
palaiko kultūros tolydumą. Transformuoti archeti
pų pavidalai atgaivina komunikacijos partnerių 
atmintyje invariantinę schemą ir akumuliuoja naują 
socialinę patirtį“, (psl. 8).

Lieka tik nulenkti galvą prieš tekstą, kurio

„TIESA“ IR PADANGOS 
arba

TIESA APIE PADANGAS
Savotiška ta Vilniuje leidžiama Tiesa. Nei 

Kompartija nei valdžia jos laikraščiu nelaiko, bet 
net antraštėje „organu“ vadina. Mums čia. Vaka
ruose gyvenantiems ir pripratusiems prie storiausių 
įvairiausių pakraipų laikraščių, Tiesa atrodo kaip 
labai prastai redaguojamas keturių puslapių laik
raštinio formato propagandos lankstynukas. Tokia, 
iš tiesų Tiesa ir yra.

Kartkartėmis Tiesoje mėginama spręsti vidines, 
buitines Lietuvos gyventojų problemas. Tokio 
mėginimo pavyzdžiu galėtų būti Mariaus Barkaus
ko ir Arnoldo Čaikovskio straipsnis „Netvarka 
paranki sukčiams“, išspausdintas 1985 gruodžio 15 
Tiesoje. Trijų skilčių smulkiu šriftu per visą puslapį 
ten rašoma, kad Kaune yra automobilių padangų 
krautuvė, kurioje . . . negalima (!) nusipirkti pa
dangų ir kad nėra galimybės normaliam darbo 
žmogui ir ateityje ten nusipirkti padangų taip, kaip 
normalus žmogus normaliame pasaulyje normaliai 
nusiperka jam reikalingų prekių.

Aleksoto „Automobilių“ parduotuvė Kaune 
turėtų aprūpinti Kauno ir rajono automobilistus 
padangom. Prie šios krautuvės kas vakarą susiren
ka pirkėjai ir įsirašo į sąrašą. Kas vakarą reikia ten 
vėl nueiti ir savo eile sąraše patvirtinti. Kitaip būni 
išbrauktas. Pagal tuos sąrašus ir dalinamos padan
gos. Tokia „savitvarka“ buvo ir Lenkijoje per 
Jeruzelskio badmetį. Nes tokiu būdu garantuojama, 
kad bent dalis prekių atsiras krautuvėje, o ne dings 
stebuklinguose ir išradinguose „blatu“ kanaluose. 
Aišku, ir pardavėjai, ir kiti sovietinėje teisėje 
nusimanantys žmofiės teoretiškai tą tvarką laiko 
nelegalia. Bet praktikoje taip ten prie tos krautuvės 
tvarkomi padangų reikalai.

1986 m. kovo mėn. 

prasmę nutuokiu, bet mokslinių sąvokų dar nesu 
įsisavinęs. Be pusbonkio nesuprasi. Skaitant reikia 
žiopčioti kaip karosui, išmestam ant smėlio.

♦ * *

Transformuoja, akumuliuoja, konfliktuoja, 
respektuoja, kontrastuoja, konfrontuoja—tokie ir 
panašūs veiksmažodžiai dažnėja lietuvių kritikų 
rašiniuose. Prie jų linksta ir mano galvelė. Prie 
mados priprantama.

Nudžiugino mane neseniai pavartotas pakaita
las žodžiui „kontrastuoja“. Labai paprastas. K. 
Nastopka, V. Vilčinskaitė bendraautoriškame 
straipsnyje „Vertė ir žodis“ (Pergalė, 1985, nr. 6) 
rašo: „Mitologijoje ir tautosakoje medis priešprieši
namas (mano pabraukta) akmeniui kaip degantis— 
nedegančiam, augantis—neaugančiam, gyvas— 
negyvam, bekraujui“. Pagal Pr. Skardžių, kontras
tas - priešybė, priešingybė.

Vadinasi, galima ramiausiai, kalbos paįvairini
mui ir gaivinimui, vietoj kontrasto vartoti priešin
gybę, vandenį priešpriešinti ugniai, ar sakyti 
„vandens priešingybė—ugnis“.

O kaip tada su „konfrontuoti“? Akistata vietoj 
konfrontacijos vartotina, bet blogiau su veiksmažo
džiu. Žodyne nėra nei „akistoti“, nei „akistatyti“. Su 
laiku, manau, atsiras koks protingas kalbos žinovas 
ir sugalvos patogų atitikmenį.

To ir tikimės iš dabartinių Lietuvos 
kalbininkų—eiti Pr. Skardžiaus keliu.

Pr. Visvydas

Straipsnyje patiekiama įdomios statistikos. 
Pavyzdžiui, Kaune yra 45,9 tūkstančiai lengvųjų 
automobilių. Ir pernai, ir šiais metais Kaunui buvo 
paskirta ir parduota po 17.8 tūkstančių padangų. 
Pagalvoji,—mašinai rodos reiktų 4 padangų, priedo 
dar atsarginės. Be to žiemai ir vasarai padangos 
skirtingos. Sovietinės gamybos padanga išlaiko apie 
30.000 km, tai galime įsivaizduoti, kokia čia 
padangų paklausa. Ir tokie reikalai Kaune, o ten 
žmonės visada būdavo geriau aprūpinami. Dabar 
pagalvokim apie mažesnius miestelius, ir apie visą 
Lietuva, c

Turėdami tokią paklausą mes, vakarietiškai 
galvojantys, tuoj susiskolintume pinigų, įsigytume 
gumos presus ir visą kitą, kas reikalinga gamybai, ir 
pradėtume kokiame daržinės kampe padangų 
produkciją. Bet sovietuose kitaip. Ypač kad 
Maskva toli, o iš tų neramių lietuvių nacionalistų 
kauniškių jei kas ir žūsta avarijoj dėl nudilusių 
padangų, tai . . . vienu sistemos priešu mažiau.

Bet sovietai nebūtų sovietai. Jie problemas 
sprendžia . . . biurokratiškai. Pavarė nuo krautuvės 
„savitvarkos“ šalininkus, o Profsąjungų visuomeni
nė kontrolierė Irena Mendrikova su savo komisija 
sugalvojo „pasų ir talionų“ tvarką. Tiesos kores
pondentams prie tos pačios krautuvės pastatė 50 
žmonių tvarkingą eilute. Bet reporteriai ne tokie jau 
akli. Pamatė, kad pirkėjas, nusipirkęs dvi padangas 
(nes po tiek tik parduodavo), atsistojo vėl į eilę 
sekančias dvi įsigyti. Mat ir ten mašina turi 4 ratus. 
Šis pastebėtasis, kaip rašoma Tiesoje, „žaibiškai 
dingo tirštose vakaro sutemose“, o Mendrikovos 
sudaryta eilė „bematant praretėjo“.

Kitaip sovietuose ir negalėjo būti! Dėl padangų 

trūkumo kalti . . . spekuliantai^ kurie tas pačias 
padangas už dvigubą, trigubą kainą parduoda 
kitiems. Jeigu valstybė pasinaudotų savo monopo
liu gamyboje ir prekyboje ir aprūpintų pirkėjus 
prekėmis, tai niekam nei į galvą neateitų daugiau 
mokėti už prekę, kurią galima laisvai nusipirkti 
krautuvėje. Tas paprastas dėsnis tačiau netelpa 
biurokratiškose galvose. Reikia išmokti, kaip 
tautiečiai Lietuvoje sako, ruso galva galvoti.

Visai sovietiškai padangų problemą spręsti 
siūlo ir automėgėjų draugijos pirmininkas Kurdzi- 
kauskas: . . . Tikslingiau padangas skirstyti per 
darbo kolektyvus. Kolektyvas įvertintų karo ir 
darbo veteranų, gamybos pirmūnų, draugijos 
aktyvistų ir 1.1, poreikius . . .

Kurdzikausko žodžiai skamba humaniškai, 
žmogiškai, trumpai sakant sovietiškai. O kaip yra iš 
tikrųjų? Antrojo karo veteranai jau sulaukę gražaus 
amželio. Dauguma jų tikriausia padangas pirktų 
savo anūkams, vaikams ar perpardavėjams. O gal 
jis čia turi galvoje . . . Afganistano karo veteranus? 
Darbo veteranų poreikiai irgi panašūs Antrojo ka
ro veteranams. Be to, toks padangų dalinimas 
pagal naujai susidariusias klases
prieštarauja . . . marksizmo-leninizmo teorijai. Kai 
kam, galų gale, padanga gali pasidaryti svarbiau už 
teoriją!

Straipsnyje rašoma, kad Maskvoje. Leningrade 
ir Minske padangos parduodamos tvarkingai. Jų 
tvarka siūloma ir Kaunui. Bet nepaminėta, kiek jie 
daugiau padangų ten gauna, kiek mažiau mašinų 
pagal gyventojų skaičių ten yra priregistruota negu 
Kaune, kur gyventojai, kaip jau minėta, nori 
gyventi kaip buržuaziniais laikais ir turėti savo 
automobilį . . .

Šiame gruodžio 15 Tiesos straipsnyje užčiuopia
ma, gal ir nenorom, žmones erzinanti problema— 
„Autoserviso“ įmonių veikla. Ten dirbanntieji, o ypač 
jos generalinis direktorius Algimantas Uginskis, 
kuris šiame Tiesos numeryje siūlo padangų pirkė
jams įsteigti žurnalą, prisikrovę pakankamai asme
ninio turto. Keista tik. kad paprastus perpardavėjus 
kritikuojama, o didelio asmeninio turto krovėjai 
paliekami ramybėje. Gal čia turi reikšmės geros 
pažintys?

Nejučiomis prisimena ..Tėviškės“ generolo 
Petronio raginimas, kad tautiečiai, vykdami į 
Lietuvą, atsivežtų valiutos, o ne daiktų. Aišku, 
giminės svečius tempia į dolerine krautuvę, kur 
padangų kiek tik nori. Tikrai būtų nepraktiška 
vykstant į Lietuvą į lagaminą įsidėti . . . padangą.

Romas Šileris

Neilgai teko laukti. Į praeitų metų Tiesos 
gruodžio 15 dienos straipsnį apie padangų problemą 
„Netvarka paranki sukčiams“ atsiliepė šių metų 
sausio 25 d. toje pačioje Tiesoje LTSR buitinio 
aptarnavimo ministro pavaduotojas A. Minkevičius. 
Jis skaitytojams aiškina, kad ateityje bus galima kas 
trys metai nusipirkti po keturias padangas. O jeigu 
padangos būtų pavogtos ar sugadintos per avariją, 
tai, turint milicijos raštelį, ir anksčiau.

Gruodžio 15 Tiesoje buvo rašyta, kad Kaune 
dabar yra 45,9 tūkstančiai lengvųjų mašinų. Taigi, 
jeigu joms kas trys metai reikėtų naujų padangų, tai, 
pagal mano apskaičiavimą, jų turėtų būti kasmet 
parduodama po 61,2 tūkstančius. Dabar ir, kaip 
rašoma, ateityje numatoma Kaunui kasmet po 17,8 
tūkstančius padangų . . .

Žinoma, padangos negaminamos Lietuvoje. 
Reikia jų reikalauti iš „didžiojo brolio“. Bet to 
Lietuvos valdžia nedrįsta. Geriau Tiesoje savo 
tautiečiams pasakėles pasakoja.

R.Š.
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LIETUVOS GYVENIMAS

KREPŠINIO

KARŠTLIGĖ

LIETUVOJE

Lietuva vėl,.serga“ krepšinio liga. Prieš kiekvie
nas svarbesnes rungtynes savojoje aikštėje, į Kauną 
traukia minios ,,Žalgirio“ komandos sirgalių. O kai 
žaidžiama svetur, visa Lietuva ,,prisiklijuoja“ prie 
televizorių.

,.Žalgirio“ ,,žvaigždė“ Arvydas Sabonis šiuo 
metu yra populiariausias lietuvis visame pasaulyje. Ir 
ne tik lietuvių tarpe. Štai ištrauka iš Arūno Pakulos 
pasikalbėjimo su Biliu Naitu (Billy Knight), 11-ką 
sezonų žaidusiu NKA ( National Basketball Associ
ation) komandose Amerikoje, dabar ..nupirktu“ 
prancūzų (Komjaunimo tiesa, 1986.111.12):

— Europos krepšinio specialistai vienbalsiai 
pripažino Arvydą Sabonį geriausiu mūsų kontinento 
krepšininku. Kaip Jūs įvertintumėte jo žaidimą— 
remdamasis daugiau ne mėgėjų, o profesionalų 
k repši n i o k r i t e rija is ?

— O, mano nuomone, meistriškasis Sabonis 
tikrai galėtų žaisli NKA. Ir ne tik rungtyniauti, bet ir 
būti tarp lyderių. Jam užtenka ir fizinių duomenų, ir 
talento. Aš tiesiog apgailestauju, kad Arvydo 
žaidimo negali stebėti tie, kurie iš aukšto žiūri į 
Europos krepšinį. Vienintelis dalykas, ko jam dar 
reiktų išmokt—tai ,,kietumo“, agresyvumo arba, 
kitaip tariant, sportinio pykčio aikštelėje. Tačiau 
jeigu jam tektų išmėginti jėgas tarp tokių vidurio 
puolėjų, kaip Mouzisas, Melounas, Artisas Gilmo- 
ras, Derlias Dokinsas (galingo kūno sudėjimo įvairių 
NKA komandų ,, centrai“—A. P.) ar į juos panašių, ir 
jie porą kartų jį apkultų, Sabonis netrukus ir pats 
taptų agresyvesnis ir ,, kietesnis“ ... O Europoje jis 
yra, be jokios abejonės, geriausias žaidėjas tarp tų, 
kuriuos man teko matyti ar susitikti aikštelėje!

— Ar, be Arvydo Sabonio, Jūs matėte Europoje 
ekstra klasės krepšininkų, tai yra tokių, kurie 
meistriškumu atitiktų NKA standartus?

— Nelengvas klausimas. Atsakyti į jį vienareikš
miškai nesiimu. Europoje yra nemažai vaikinų, kurie 
galėtų žaisti NKA čempionate. Galėtų, jei . . . 
Sąlygų daug: jei jie pakliūtų į tam tikrą komandą, jei 
jų žaidimas būtų pakankamai pastovus, organizuo
tas, jei sugebėtų psichologiškai persiorientuoti 
naujomis sąlygomis ... ir tik apie vieną žaidėją, kurį 
sutikau Europoje, galiu tvirtai ir be jokių išlygų 
pasakyti, kad jis tikrai galėtų žaisti kiekvienoje iš 23- 
jų NKA komandų. Tai vėlgi tas pats Arvydas 
Sabonis!

Tokį krepšinio populiarumą Lietuvoje sąlygoja 
dvi, o gal net trys priežastys. Visų pirma, „Žalgiris“ 
varžosi su Maskvos CASK (Centrinė armijos sporto 
komanda) dėl SSSR čempiono vardo. Šiuo metu po 
vienas finalines rungtynes yra laimėję ir žalgiriečiai, ir 
CASK. Lemiamos trečios rungtynės įvyks šį mėnesį 
Maskvoje.

„Žalgiris“ taip pat sėkmingai rungtyniauja dėl 
Europos meisterio vardo. Laimėję pusfinalines 
rungtynes prieš ispanų „Real“ komandą, sekantį 
mėnesį žalgiriečiai Budapešte žais finalines rungtynes 
prieš jugoslavus. Jau ir dabar Lietuvos laikraščiai
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nuolat primena savo skaitytojams, kad Arvydas 
Sabonis—geriausias Europos krepšininkas. O jei dar 
„Žalgiriui“ pavyktų nugalėti CASK’ą ir jugoslavus, 
Arvydas būtų nešiojamas ant rankų ir gerbiamas 
nemažiau, kai Vytautas Didysis po Žalgirio mūšio.

Ne vien „Žalgiris“ tęsia Lietuvos—Europos 
krepšinio meisterio tradicijas. Šalies aukščiausioje 
lygoje sėkmingai rungtyniauja ir dar viena Lietuvos 
komanda—Vilniaus „Statyba“. Paskutines rung
tynes prieš CASK’ą „Statyba“ pralaimėjo tik vienu 
tašku. Ir tai, kaip rašo Komjaunimo tiesa, kariškai 
laimėję „ne be teisėjų pagalbos“ . . .

Jei krepšininkai visų pirma stengiasi laimėti 
sekančias rungtynes, tai komandų treneriai rūpinasi 
ir tolimesne ateitim. Ypač tas rūpi atsarginių- 
dublerių komandų treneriams. Dėl to labai įdomu 
patirti, ką apie ateitį galvoja „Žalgirio“ dublerių 
treneris A. Rakauskas ir „Statybos“ dublerių treneris 
A. Pavilonis. Vasario 5 d. Komjaunimo tiesoje jiedu 
išklojo savo rūpesčius.

„Statybai“, pasirodo, „koją vis pakiša šaukia
masis žaidėjų amžius“. Privaloma karinė tarnyba, 
pasirodo, yra didžiausia „Statybos“ sėkmės kliūtis.

i Šiuo metu net penki „Statybos“ dublerių devyniolik
mečiai pašaukti į armiją, todėl komanda lentelėje iš 
antros vietos nukrito į šeštą . . .

Panašios ir „Žalgirio“ bėdos. A. Rakauskas 
skundžiasi, kad ir jo komanda pernai neteko penkių 
mobilizuotų žaidėjų, todėl „su labai sustiprėjusiomis 
kariškių komandomis žaisti pasidarė kur kas sun
kiau“.

Tiesą sakant, žalgiriečių padėtis šiuo atveju 
truputį geresnė. Arvydas Sabonis, be kurio „Žalgiris“ 
vargu ar išsilaikytų krepšinio viršūnėje, studijuoja 
Lietuvos žemės ūkio akademijoje Kaune, todėl yra 
atleistas nuo karinės prievolės. Blogiausiu atveju, ir 
kiti žalgiriečiai galėtų bandyti pasidaryti „agrono
mais“. Vilniuje tuo tarpu beveik nėra galimybės 
studentams išvengti karinės prievolės.

Dėl to mes siūlome visiems, kuriems rūpi 
Lietuvos krepšinio ateitis, pasvarstyti galimybes 
atidaryti dar vieną Žemės ūkio akademiją—Vilniuje. 
Gal tada ir krepšinio finalinės rungtynės vyktų arba 
Kaune, arba Vilniuje.

Lietuva—žemės ūkio kraštas. Net ir krepši- 
nyje . . .

laiškai
užjūrio prenumeratorių vargai

Šiuo metu užsisakyti laikraščius ir žurnalus iš 
Amerikos yra daug sunkumų. Nenustebkite, jei 
daugelis ir visai neatnaujins prenumeratos. Mūsų 
dabartinė „cicilistų“ valdžia Australijoje, sudarė 
tokias sąlygas, kad visi laikraščiai užjūriuose, tiesiog 
neįmanoma užsisakyti, nes mums kainuoja dvigubai 
daugiau, kaip ten jums Amerikoje. Kuomet mes 
dabartiniai pensininkai dirbome ir taupėme pinigus 
senatvei, mūsų doleris buvo gerokai didesnis už 
Amerikos ir Kanados dolerius. Šiuo laiku mūsų 
doleris užjūriui yra labai nuvertintas ir mes staiga 
pasijutome, kad turime tik pusę to, ką anksčiau 
senatvei sutaupėme. Jums pasiųsti tik čekio išrašy
mas man kainavo $6.20, o mažesnių čekių kaip 
$25.00 Amerikos bankai nepriima. Tad mes atsidū
rėme tokioje padėtyje, kad užsienio laikraščiai ir 
knygos mums jau yra neįmanoma užsisakyti. O 
kodėl taip atsitiko? Australija yra labai didelis ir 

labai turtingas kraštas. Kas čia tikrai yra ir ko yra, ir 
patys gudriausi australai nežino. Čia yra geležies, 
aukso, sidabro, deimanto, naftos, akmens anglies, 
uranijaus ir kt. Iš Australijos labai nori pirkti 
uranijaus prancūzai, japonai ir kt. Deja, mūsų 
dabartinė soąialistų ir kairiųjų liberalų valdžia, 
spaudžiama komunistinių unijų, žaliųjų taikos 
mylėtojų, visokių pacifistų, homoseksualistų (juos 
mūsų ministeris pirmininkas nesenai oficialiai 
legalizavo ir suteikė didelę finansinę paramą), ir 
visokių bedarbių—šarlatanų, uranijaus neparduoda 
ir atrodo jį taupo rusams, kurie pagal tų pačių 
tinginių-šarlatanų įtikinėjimus, turi čia į Australiją 
ateiti už dviejų metų. Ir anot jų, tuomet čia prasidės 
tikrasis gyvenimo rojus. Visi tie jauni tinginiai, kurie 
niekuomet nieko nedirbo ir darbo visaip vengia, 
daugiausia visi gyvena iš valdžios mokamų nemažų 
bedarbio pašalpų (jos maždaug tokios pat, kaip 
mūsų pensijos) ir laukia ateinant komunistinės 
palaimos. Taip yra dirbtinai sudaromos mažesnės 
pajamos gaunamos už eksportą ir daug mažesnės už 
importą, kad susidaro didelis federalinis biudžeto 
deficitas, todėl ir mūsų doleris kasdieną svyruoja ir 
krinta žemyn. Todėl daugelis visuomenės laukia 
stipresnės-kietesnės valdžios rankos, kuri pagaliau 
sutvarkytų čia nesibaigiančius ir visiems iki gyvo 
kaulo įgrisusius streikus (Australija turi streikų 
čempijonatą), pragyvenimo nuolatinį kilimą ir pašto 
patarnavimą. Daugeliui be jokios tvarkos demokrat
ija, jau yra atsibodusi. Mes laikraščius iš Amerikos 
gauname maždaug už keturių mėn., o paprastus 
siuntinius—po pusės metų. Tai yra pašto patarnavi
mas paskutinėmis technikos priemonėmis.

Tai toki pas mus reikaliukai su užjūrių 
laikraščių užsakymu. Tad visai nesistebėkite, jeigu 
daug kas prenumeratų iš Australijos ir neatnaujins. 
Gaila. Bet šiuo laiku mums pavieniui laikraštį iš 
Amerikos užsisakyti, yra tiesiog savotiškas pasiauk
ojimas.

Antanas Skirka
Cabramatta, Australija

(Akiračiai aplamai)

Linkiu ir ateinančiais metais drožti tiesą iš 
peties, kad daugiau tautiečiai aukotų spaudai, o ne 
pasivažinėjimams į kažkokias Kopenhagas, kur, be 
samdytų korespondentų, niekas nieko rimto ten 
daugiau nematė, tik pablogino keliones į okupuotą 
tėvyne.

V. Čiuprinskas 
Kanada

NE RAŠTININKAI, O RAŠYTOJAI 
IR AKTORIUS

Visuomet vertinu V. Trumpos savitą balsą. 
Girdžiu susirinkimuose, piknikuose, per lietuvių 
radiją. Skaitau Akiračiuose. Mėgsta jis į dalykus 
pažvelgti iš kito šono. Ir tai gerai.

Deja, kaip mes visi kartais nei iš šio, nei iš to 
pasakome nei šį, nei tą, taip ir iškalbusis V. Trumpa 
savo rašinėlyje „Tylos sąmokslas arba be cenzūros“ 
(Akiračiai, 1986 sausis) įvėlė kelias netaktiškas 
klaidas.

Priežastis paprasta: jis mat linkęs paironizuoti 
ir tuo pačiu metu pažaisti su lietuvių kalba. Tiksliau 
tarus, linksmumo labui sumaišyti sąvokas.

Pavyzdžiui, rašo jis, kad Los Angeles lietuvių 
radijo valandėlėje „per pusvalandį galima nemažai 
apšnekėti“. Ne pašnekėti, bet apšnekėti! Reiškia, 
žmones apkalbėti. Dar niekad negirdėjau, kad

akiračiai nr. 3 (177)
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radijas užsiiminėtų apkalbomis. Programa yra tauri, 
lietuviška, tinkama mūsų visuomenės (ypač rėmėjų) 
poreikiams, niekam nedaro jokių išimčių. Per 
pusvalandį visko neapglėbsi.

V. Trumpa priekaištauja radijui, kad nei žodžiu 
neužsiminė apie Lietuvos literatų viešnagę ir jų 
literatūros vakarą Santa Monikoje po privačiu 
stogu. Jei radijas turėtų tuos pusvalandžius kelis 
kartus per savaitę, priekaištas gal ir būtų teisus. O 
minėtas vakaras buvo surengtas netikėtai, daug kam 
net ir nežinant kada ir kur įvyks. Kai kas net 
užsigavo, kad nebuvo pakviestas. Dėl to, žinoma, 
nėra kalti nei rengėjai, nei radijas. Reikia tik 
džiaugtis tuo, kas buvo. Kitą sykį viskas vyks 
didesnėje sakėje.

Bet grįžkime prie lietuvių kalbos. Štai, nei iš šio, 
nei iš to V. Trumpa rašo: „Taigi sakykime, kad tų 
keturių raštininkų iš Lietuvos Los Angeles taip ir 
nebuvo“. Pagal žodyną, dabartinėje vartosenoje 
raštininkas yra kanceliarijos tarnautojas. Tuo tarpu 
mūsų padangėje lankėsi trys rašytojai ir žymus 
aktorius, bet jokiu būdu ne raštininkai. Šitaip juos 
pravardžiuoti yra negražu. Netinka ir žodis „rašti
niai“, V. Trumpos pavartotas kitame sakinyje be 
jokių kabučių.

Žinau, kad V. Trumpa nenori jų įžeisti. Jis juk 
visuomet palankiai atsiliepia apie dabartinius 

atsiekimus Lietuvoje, reikalui esant, Akiračiuose 
uoliai gina tenykštį kultūrinį gyvenimą. Tas gerai. 
Tačiau dažnai kritikuodamas išeivijos buities aša
kas, kartais primiršta, jog ne tik lazda, bet ir 
plunksna turi du galus. Su vienu rašoma, o su kitu, 
prie gudraus rašto snūstelėjus, galima įsidurti nosį.

Taip ir atsitiko.

Pr. Visvydas

LAIKAS PASIBRANGINTI
(Akiračiai aplamai)

Linkiu sėkmės 1986 metais gerame darbe, kurį 
Jūs atliekate. Linkiu kad įdomus ir aktualus Jūsų 
mėnraštis užklystų pas tuos išeivijos „politrukus“ 
(Lietuvoje jie Akiračiams nepasiekiami), kuriems 
akiračių praplatėjimas labai reikalingas. Gal ir jie 
kaip nors supras, kad ryšys tarp sąmoningų lietuvių 
tėvynėje ir emigracijoje yra mūsų tautinės gyvybės 
problema. Kaip ilgai mes ten ir čia išsilaikysime, 
priklausys tik nuo to, kiek reikšmės virš politikos ir 
religijos tai problemai priduosime.

Ta pačia proga pridedu prenumeratos mokestį 
už 2-jus metus ($20.00). Ar ne laikas jau Jums 
pasibranginti? Jei nustatytumėte prenumeratos 
mokestį po $12 į metus, bemaž kiekvienas siųstų po 

$15.—ir grąžos neprašytų. Skaitytojai, kurie Jus 
myli, nepasitrauks. Kitiems ir už dyką vistiek liksite 
raudoni arba geriausiu atveju ružavi.

V. Aniulis
Elwood, Australija

NERANDU ANTIKATALIK1ŠKUMO
Akiračius ne tik, kaip Genovaitė Kazokienė iš 

Australijos savo laiške pažymi, ištisai perskaitau, bet 
aš juos ir pasaugoju, o prireikus vėl pasižiūriu.

Taip ir dabar. Skaitydamas 1986 m. sausio 
mėn. numeryje daktaro Lino Sidrio Akiračiams 
prirašytą prognozę, vėl perskaičiau nurodytų auto
rių (L. Mockūno ir Z.V. Rekašiaus) straipsnius. 
Deja, per savo akinius neįžiūrėjau, kad jie, kaip dr. 
Sidrys teigia, būtų antikatalikiški, nes juose nieko 
nėra nei prieš katalikų religiją, nei prieš asmenis dėl 
tos religijos išpažinimo. Straipsnių autoriai, remda
miesi atviro žodžio laisve, išreiškia savo samprotavi
mus apie jų supratimu daromas klaidas veikloje 
siekiant Lietuvai laisvės. Sunku net įsivaizduoti, kad 
dr. Sidrio inteligencija galėtų pateisinti neklaidingu
mą, diktatūrų šalininkų taip įžūliai ginamą.

A. Dagys 
Čikaga, II.

— Sakyk, mielas Vytautai, kaip 
atsitiko, kad Tu, gimęs kultūrai, 
pasukai diplomatijos keliu?

— Dar gimnazijos laikais buvo 
balsų, skelbusių, kad aš esu gimęs 
diplomatijai.

— Tikrai įžvalgūs, pranašiški bal
sai. Kieno jie buvo?

— Pirmame fakulteto kurse studen
čių buvau pramintas „diplomatu“.

— Ir kodėl jos Tave taip praminė?
— Turėjau kunigo Stasio padova

notą liuksusinį odos portfelį.
— Liuksusinį portfelį. Kaip nuos

tabu! Jaunoms studentėms turbūt 
atrodei tikras ambasadorius. O ką apie

Drausmės sargyboje

PARTIZANIŠKAI REZISTENCINIS POKALBIS

APIE MANE
(ir kitus svarbius žmones)

Tave galvojo profesoriai?
— Buvęs mano dekanas jau trem

tyje sakė, kad grupė Vilniaus univer
siteto profesorių buvo nužiūrėję kelis 
studentus, jų tarpe ir mane, užsienio 
tarnybai ateities laisvoje Lietuvoje.

— Gerai, kad nors dabar Tu pats, 
mielas Vytautai, mums atskleidei šią 
paslaptį, nes amžiną atilsį dekanas to 
jau nebepadarys. O ką Tu galvojei, 
sužinojęs šitokią profesorių nuomonę?

— Ši žinia jaudinančiai šildė 
mano širdį.

— Kokių dar gabumų turi, mielas 
Vytautai?

— Nesiginsiu turimu palinkimu 
muzikai, teatrui, menui ir literatūrai.

— Diplomato karjera turbūt davė 
progos sutikti nemažai žymių žmonių?

— Teko pažinti Vokietijos kanc
lerį Kondradą Adenauerį, prezidentą 
Heinrich Luebke, užs. reik, ministrą 
Heinrich von Brentano, britų ex 
premjerą Clement Atlee, Kanados 
premjerą John Diefenbaker, Austrijos 
premjerą Leopold Figl; kardinolus 
Piazza ir Mimi; dirigentus Bernstein, 

Dorati, Mitropoulos; dainininkes 
Leontyne Price, Beverly Sils, Rise 
Stevens, Regina Resnik; filmų aktorius 
Mario La^za, Richard Widmark, Ruth 
Roman, Magda Schneider, Romy 
Schneider ir daugelį kitų įžymybių.

— Gal ir lietuvių užnugaris padėjo 
diplomatinėje- karjeroje?

— Jei būčiau turėjęs stiprų užnu
garį, būčiau, ko gero, paskirtas amba
sadoriumi. Ne tik JAV, bet ir tų kraštų, 
kuriuose dirbau, vyriausybės mane 
vertino . . . Tas padėdavo man išspręs
ti problemas, kurių mano kolegos 
nepajėgdavo.

— Nesikuklink, mielas Vytautai. 
Sakyk, kur glūdi tokios sėkmės paslap
tis?

— Visą lėmė kietas darbas, sugebė
jimas vadovauti, egzekutyvinis talen
tas, asmenybė, kontaktai ir orientaci
ja .. .

— Būdamas JAV diplomatinėje 
tarnyboje, ar turėdavai progos švęsti 
lietuviškas šventes?

— Gerai atsimenu 1979 metų 
Vasario 16. Tą šventę minėjau savo 

rezidencijoje, o po to—ištaigingoje 
svetainėje.

— O religinių švenčių proga tur
būt nueidavai pasimelsti?

— 1980 metais šv. Kazimiero 
šventė San Salvadore buvo švenčiama 
aukojant mišias (mano rezidencijoje 
mišias laikė vyskupas Revalo).

— O ką norėtum pasakyti sesėms- 
broliams pavergtoje Lietuvoje?

— Atsimenu, kai Meksikoje kon- 
sularinio korpo man suruoštose išleis
tuvėse žymus krašto eruditas ir dauge
lio knygų autorius savo kalboje pasakė, 
jog visi yra pastebėję mano didžiavimą
si savo kilme ir mano ištikimybę 
lietuviškam principui. Jo giliu įsitikini
mu, visa tai mane išskyrė iš kitų tarpo 
ir padarė daug efektyvesniu diplomati
nėje tarnyboje.

— Jei kas priekaištautų, kad Tavo 
atsakymai šiame pokalbyje nuplagijuo
ti iš panašaus pokalbio vėliausiame „Į 
laisvę“ numeryje, kaip pasiaiškintum?

— Pasakyčiau, kad tai akivaizdi 
netiesa. Užtenka lik pažvelgti į ant
raštę, kur anas pokalbininkas giriasi: 
„Esu partizanas, -remiu kiekvieną 
bičiulį kovotoją“. O aš partizanu 
niekad nebuvau. Esu rezistentas liuk
susinėje tremtyje . . .

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:

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

Prašau man siuntinėti AKIRAČIUS/pratęsti prenumeratą.

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

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

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

AKIRAČIAI Prenumerata $8.00
6821 So. Maplewood Ave. Auka $.....
Chicago, Illinois 60629 Pridedu čekį $........
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Pasaulyje vyksta veržlios permainos, 
ir niekas neįstengs jame išsaugoti 
amžino status kvo.

M. Gorbačiovas

Visą vasario mėnesį sensacijų užgrūdintus 
Amerikos gyventojus jaudino Filipinų revoliucijos 
spektaklis, kurį jiems gyvai perteikė televizija, 
spauda bei radijas. Tuo tarpu Lietuvos spauda vos 
tik retkarčiais užsimindavo apie šią besiklostančią 
dramą, ir tai ne tiek apie pačius revoliucinius 
įvykius, kiek apie „visuomenės protestus“ prieš ten 
esančias amerikiečių karines bazes ir karo laivų 
vizitą. Šis Filipinų revoliucijos ko ne ignoravimas 
vyko nežiūrint fakto, jog tik praėjusį lapkritį ten 
lankėsi didelė delegacija iš Lietuvos, vadovaujama 
LTSR KP CK sekretoriaus bei Aukščiausiosios 
tarybos (AT) pirmininko ir TSRS AT deputato L. 
Šepečio.

Šis didelių įvykių sumenkinimas tenykštėje 
spaudoje gali reikšti keletą dalykų. Pirma, visos 
nekomunistinės revoliucijos turi sukelti labai nema
lonias vizijas Politbiuro despotams. Antra, matyt 
Filipinų įvykiai Maskvą užklupo nelauktai ir ji 
nežinojo, kaip reaguoti. Ir trečia, tai gali reikšti 
atsargią Gorbačiovo užsienio politiką, ypač, kai tai 
liečia Amerikos įtakos sferą. Nors, reikia pasakyti, 
kad Nikaragvos atžvilgiu, jis tokio pat santūrumo 
neparodo.

BE PUSBONKIO - NESUPRASI
Kaip ten bebūtų, susidarė kurioziška situacija, 

kai diktatorių F. Markosą, kuris laikė uždraudęs 
komunistų partiją ir ginklu malšino raudonųjų 
sukilimą, po suklastotų rinkimų tesveikino tik 
„didžioji socializmo tvirtovė“, nenujasudama, kad 
šiam beliko vos keletą savaičių prezidentauti. T uo 
tarpu Markoso oponentę C. Akinienę tarybinė

FILIPINAI
Filipinai yra 7.000 salų respublika pietryčių 

Azijoje, tarp Kinijos ir Indonezijos. Ji užima 116.000 
kvadr. mylių žemės plotą ir turi 48 mil. malajų 
kilmės gyventojų. Šieji kalba 70-čia kalbų ir 
dialektų. Oficiali kalba—filipinų, kurios pagrindą 
sudaro tagalogų kalba. Plačiai naudojama ir anglų 
kalba. Didžioji gyventojų dauguma, 80%, yra 
katalikai. Sostinė Manila turi 1,6 mil. gyv.

Filipinus 1521 m. atrado Magelanas. Nuo 1571 
iki 1898 Filipinai buvo ispanų kolonija, o nuo 1898 
iki 1946 m.—amerikiečių. 1965 m. prezidentu 
išrinktas advokatas F. Markosas, Naujosios vi
suomenės sąjūdžio vadas. Jis 1972 m. paskelbia karo 
stovį, apkaltindamas komunistus ginkluotu sukili
mu. 1981 m. karo stovis atšaukiamas, nors ginkluo
tas komunistų pasipriešinimas, ypač tarp valstiečių 
didžioje Mindanao saloje tebesitęsia. Pilnos demok-

DELEGACIJA IŠ LIETUVOS
FILIPINUOSE

spauda vadino „buržuazinės opozicijos lydere“, 
nutylėdama, kad kaip tik jai Markosas prikišo 
bendradarbiavimą su komunistais. Nieko ta spauda 
nerašė ir apie tai, kad Akinienė, meiliai tėvynainių 
pravardžiuojama Kori, savo rinkiminėje kampani

joje žadėjo taikiai sureguliuoti santykius su ko
munistų sukilėliais ir peržiūrėti rusams jautrų Ame
rikos bazių klausimą, kai 1991 m. pasibaigs nuomos 
sutartis. Iš viso to matosi, jog Hitlerio-Stalino pakto 
dvasia tebėra gyva Kremliuje. Komunizmas jiems 
yra tai, kas j tarnauja rusų imperializmui. Ką čia 
visokios ideologijos ir principai. Jie tik ant liežuvio.

Tuo tarpu praėjusių 68-tųjų Spalio revoliucijos 
metinių proga Maniloje buvo surengtos TSRS 
Kultūros dienos. Maskvai ten atstovavo „tarybinių 
draugystės ir kultūrinių ryšių su užsienio šalimis 
draugijų sąjungos ir Lietuvos draugystės ir kultūri
nių ryšių su užsienio šalimis delegacija, vadovauja
ma jau minėto L. Šepečio. Su juo dar keliavo 
Lietuvos dailininkų s-gos valdybos pirmininkas K. 
Bogdanas, „Lietuvos“ ansamblio grupė ir kiti. Per 
priėmimą televizijos žiūrovams dabar gerai pažįsta
muose Malakanjango rūmuose, t.y. prezidentūroje, 
Filipinų ir TS draugystės draugijos garbės pirminin
kė, gyvenviečių ministrė ir Didžiosios Manilos 
gubernatorė, j prezidento žmona Imelda Markos, 
priimdama delegaciją, taip kalbėjo:

APLANKĖ ŠALĮ

Mes neseniai grįžome iš jūsų didžiosios šalies, 
kur Filipinų delegacija buvo su taikos misija. 
Tikiuosi, jog mūsų vizitas padės plėtoti draugiškus 
Filipinų ir Tarybų S-gos santykius, stiprinti žemėje 
visuotinę taiką.

■ Atsisveikindama su delegacija lapkričio 12 d. 
Markosienė vėl pabrėžė, jog „TSRS dienos buvo 
naujas etapas dviejų šalių santykiuose, kurie ypač 
pastaruoju metu pasidarė stabilūs“. Šepetys atsaky
damas giedojo savo giesmelę apie socializmo statybą 
Lietuvoje. Šiuose priėmimuose Šepetį prižiūrėjo ir 
taip pat kalbas sakė TS ambasadorius Filipinuose J. 
Š oi movas.

Delegacija, viešėjusi Filipinuose visą savaitę, 
taip pat lankėsi Sebu pramonės mieste ir Bagijo kal
nų kurorte. „Lietuvos ansamblio grupė ypač sėk
mingai pasirodė didžiuliame Manilos Chose Risalio 
teatre po atviru dangumi, sudainuodama tarp kitų ir 
keletą dainų tagalų kalba. Svečiai taip pat surengė 
parodą, spaudos konferenciją ir kino dienas.

Pats leidimas lietuviams reprezentuoti sovietus 
rodo, jog Sov. Sąjunga neteikia per daug didelės

ratijos nėra, ir Prezidentas valdo dekretais. Iš visų 
pusių sklindant reformų reikalavimams, prezidento 
kontroliuojama Nacionalinė asamblėja (parlamen
tas) praėjusių metų lapkričio 27 d. netikėtai 
paskelbia pirmalaikius prezidentinius rinkimus 
vasario 7-tai d. Išsivysto karšta rinkiminė kampanija 
tarp prez. Markoso ir 1983.VHI.21 neaiškiomis 
aplinkybėmis Manilos aerouoste nušauto opozicijos 
lyderio B. Akino našlės 53 m. amžiaus Korazonos 
„Kori“ Akinienės. Po rinkimų abu kandidatai 
pasiskelbė laimėtojais. Vienok neutralūs stebėtojai ir 
opozicija apkaltina Markosą rinkimų suklastojimu 
savo naudai. Prez. Markosas neišlaiko ypač ameri
kiečių spaudimo ir š.m. vasario mėn. 26 d. pabėga į 
Havajus. Valdžią perima Kori, jos viceprezidentas ir 
ministras pirmininkas S. Laurelis bei kariuomėnės 
atstovai gen. lt. F. Ramosas ir J. Enrilis.

svarbos Filipinams savo dabartiniuose imperialisti
niuose planuose. Lietuviai paprastai važiuoja į kokį 
Beniną ar Kongą Afrikoje ir daug rečiau į įtakin
gesnes šalis, kuriose rusai košę patys nori maišyti.

KITA „DELEGACIJA“

Beje, tuo pačiu metu, kai Maniloje viešėjo 
delegatai iš Lietuvos, ten lankėsi ir vieno Žinomo 
Amerikos lietuvių veikėjo žmona, kuri grįžusi 
naiviai ir paviršutiniškai viešai papasakojo savo 
įspūdžius, nepamiršdama familiariškai pabrėžti, kad 
ir ji mačiusi „Mrs. Markos“. Mažai ta poniutė 
tenutuokė tada, jog už poros mėnesių revoliucionie
riai tąsys po Manilos gatves ištepliotą, subadytą ir 
apspjaudytą Malakanjango rūmuose kabėjusį prezi
dentienės portretą.

Imelda Markos

Po revoliucijos daug kas susidomėję seka, kaip 
vystysis santykiai tarp komunistinių partizanų ir 
naujosios moteriškos valdžios. Per rinkiminę kam
paniją .Akinienė žadėjo, atėjus į valdžią, paskelbti 
šešių mėn. paliaubas ir pradėti taikos derybas, jeigu 
sukilėliai padės ginklus. Kai kurie sukilėlių vadai 
atsakė, jog jie sutiktų vesti derybas, bet ne sudėti 
ginklus prieš pasirašant susitarimą.

Kalbos nėra, jog demokratinė revoliucija 
laikinai nustelbė komunistinį sukilimą. Bet ar 
nepasikartos Filipinuose 1917 m. įvykiai Rusijoje? 
Ten vasario mėn., nuvertus carą, komunistai irgi 
buvo užkulisiuose, o vienok per 9 mėnesius, 
susidėjusių aplinkybių, intrigų ir demagogijos dėka 
jie perėmė valdžią.

ATEITIS MIGLOTA

Prezidentė Akinienė turi spręsti sunkiai išspren
džiamas nedarbingo, atsilikusio, prasiskolinusio, 
suskilusio krašto problemas, neturėdama politinės 
patirties. Sunku bus jai patenkinti revoliucijos 
sužadintas viltis. O tada ir gali smogti 20.000 
pogrindžio armija, kuri šiandien yra dvigubai 
gausesnė negu per 1944-56 m. raudonųjų Bukų 
sukilimą. Tada liukus padėjo numalšinti pergalin
gos amerikiečių okupacinės pajėgos.

Jeigu ta valanda išmuš, tai „kultūros dienų“ 
švęsti į Manilą važiuos ne kokie Vilniaus Šepečiai, 
bet Maskvos ponomariovai ir kiti tvanai.

Iš kitos pusės, tokios demokratinės revoliucijos 
kaip Filipinų negali nesukelti košmarų Kremliaus 
diktatoriams ir vilčių jų pavergtiesiems. Tiesiog iš 
pasąmonės išslydo Gorbačiovui per XXVII partijos 
suvažiavimą antraštėje cituotas pranašiškas sakinys: 
„Pasaulyje vyksta veržlios permainos, ir niekas 
neįstengs jame išsaugoti amžino status kvo“. Galima 
tik pridėti, kad niekas taip nesistengia jo išsaugoti 
kaip rusiškasis imperializmas kokiais šūkiais ar 
ideologijomis jis besidangstytų.

V. Zalatorius
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