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Iki šiol Lietuvos krikšto minėjimai nustelbė 
kitus šįmetinius lietuvių renginius. Vienok, po 
iškilmių Vilniuje, Romoje ir Vašingtone, pradeda 
ryškėti kitas didelis įvykis. Tai VI Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas (PLJK) Australijoje nuo šių 
metų gruodžio 19 iki 1988 m. sausio 10-tos.

Jau gegužės mėnesio pabaigoje Čikagos 
Jaunimo centre vykusioje spaudos konferencijoje 
paaiškėjo, kad jaunimas, globojamas Pasaulio 
lietuvių bendruomenės (PLB), nori surinkti 
$50,000 Pietų Amerikos ir Europos jaunimo 
kelionėms į kongresų paremti. Vien delegatų 
numatyta 120:

40 iš Jungtinių Amerikos Valstijų 
po 25 iš P. Amerikos ir Europos 
20 iš Kanados ir
10 iš Australijos.

Prie šių skaičių dar gali prisidėti delegatų 
antrininkai, buvę kongresantai, kiti kongreso 
dalyviai, svečiai ir turistai—viso, koks 1000 
žmonių. Turistai gal ir bus gausiausia grupė.

Kongreso renginiai vyks Sidnėjuje — 
atidarymas, Kanberoje—studijų dienos,

Adelaidėje—stovykla ir Melburne—uždarymas. 
Rengėjai nori, kad visi keliautojai užsiregistruotų 
iki rugpjūčio 30 d., pasiųsdami $100 rankpinigių:

PLB —LJS
5620 S. Claremont Ave.
Chicago, II. 60636.

Australų oro linija „Kvantas“ už kelionę į abu 
galus iš Kalifornijos ima $1373 asmeniui. Skren
dant iš rytinių vietovių—maždaug $200 daugiau. 
Yra rezervuotos vietos penkiems skrydžiams iš Los 
Angeleso ir San Francisko tarp gruodžio 16 ir 25

turinyje
LAIŠKAS IŠ SUVALKŲ TRIKAMPIO

Ar reikia Suvalkų trikampio lietuviams dar vienos 
bažnyčios? Mišrios parapijos—nauda ar žala. 
Vatikanas ir Vilniaus priklausomybė.
NORĖTUME ATOSTOGAUTI PALANGOJE

Kodėl,, Gimtasis kraštas“ kviečia išeivijos lietuvius 
į Bulgarijos kurortus? Kodėl, po keturių dešimt
mečių nuo karo pabaigos, Palanga dar vis atskirta 
nuo pasaulio?
SKAITINIAI VAIKAMS IR JAUNIMUI

1986 - tųjų išeivijos literatūros apžvalgos pabaiga.
ŠEŠI KRIKŠČIONYBĖS ŠIMTMEČIAI

Į „Akiračių“ anketos klausimus šį kartą atsako 
filosofas Kęstutis Girnius.

JEI NEBŪTŲ MORKŪNO SPAUSTUVĖS . . .

Bandymas prakalbinti darbštų, kuklų ir nesava
naudišką didelių kultūros darbų darbininką.

TAUTOS LIKIMAS — MUSŲ ATSAKOMYBĖ

AUSTRALIJA ŠAUKIA
dienos ir septyni atgal iš Melburno ir Sidnėjaus 
tarp 1988 m. sausio 7-tos ir 15-tos dienos. Čekius 
reikia rašyti „Lithuanian World Community“ 
vardu.

Iš Europos oro susisiekimas šiek tiek branges
nis už aukščiau nurodytų kainų. O iš P. Amerikos 
šiek tiek pigesnis. Dėka subsidijų, delegatams 
kelionė atsieis kokie $500. Be to, kredito koopera
tyvas „Kasa“ padės penkiems jaunuoliams, -ėms 
užsidirbti pinigų šiai kelionei. Jie galės vasarų už 
minimalų atlyginimų ($3.50 per valandų) padirbėti 
„Kasos“ skyriuose Čikagoje, Niujorke, Detroite, 
St. Petersburge Vuoterburyje. Atitarnavusiems 
kooperatyvas pridės dar po tūkstantį dolerių 
bilietui pirkti. Vienas šio plano sumanytojas, PLB 
valdybos vicepirmininkas dr. T. Remeikis, mano, 
jog toks jaunimo skatinimas galėtų būti naudoja
mas ir kitų pajėgių lietuviškų įstaigų, kad kongreso 
ir jaunimo veikla neliktų „tik turtingųjų reikalas“.

Kongreso lėšoms telkti yra sudaryti garbės ir 
darbo komitetai. Pastarajam, sudarytam iš 17 
narių, vadovauja PLB veikėjai R. Dirvonis ir K. 
Šilkaitis. Maždaug pusę komiteto sudaro jaunimo 
atstovai: A. Jasaitytė, K. Likanderytė, V. Reinytė, 
D. Siliūnas, L. Šoliūnas, A. Spurgytė, E. Tuskenis, 
S. Vaznelis ir A. Zalatoriūtė. Garbės komitete iš 
11 žmonių tėra tik vienas jaunas žmogus—K. 
Brazdžionytė, Korp! Neolithuania vyriausios val
dybos pirmininkė. Garbės komitete taip pat yra 
pirmasis Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkas kun. A. Saulaitis, S.J. ir trys Lietuvių 
fondo veikėjai, iš kurio tikimasi paramos: dr. K. 
Ambrozaitis, V. Kamantas ir dr. P. Kisielius. 
Tiesioginiai pinigų’ prašant, bus kreipiamasi į 
praeitų penkių kongresų atstovus ir į visuomenę. 
Be to, bus pravesta loterija, rengiami pobūviai ir 
kiti renginiai

TRŪKSTA DELEGATŲ
Jaunimui pagalbos reikia ne tik pinigais. Iki 

liepos mėnesio jie dar nebuvo išsirinkę visų savo 
atstovų. Kų čia „išsirinkę“.

— Nėra kandidatų užpildyti tas 40 vietų JAV 
jaunimui,—skundėsi Dirvonis.—Apie jokių atran
kų negali būti nė kalbos.

Jis turįs tik 23 pavardes ir dar du numatytus 
Lietuvos Vyčių kandidatus. Kur gauti likusius 15, 
niekas nežino. JAV LJS savo gegužės mėn. 
aplinkraštyje paskelbė desperatiškų kvietimų jauni
mui stoti savanoriais į kongreso atstovus, kuris iki 
šiol didelio atgarsio nesusilaukė. Dirvonis, pasi
taręs .su LJS atstovais, nenori skelbti net tas 23 
pavardes. Girdi, gali pakenkti. Kaip ir kodėl 
atstovų pavardžių paskelbimas galėtų kam nors 
„pakenkti“, Dirvonis negali paaiškinti. Neturįs jis 
ir kitų kraštų atstovų pavardžių, kuriems jis renka 
pinigus. Siūlo kreiptis į PLJS pirmininkų G. 

Grušų . . . Kalifornijoje. Bet jeigu veikėjai Čika
goje mano, kad atstovų surašo skelbimas gali 
pakenkti kongresui, tai ar Grušas norės jį skelbti?

O skelbti reikėtų. Ne tik dėl to, kad PLJS yra 
demokratinė organizacija, renkanti aukas iš vi
suomenės, bet dar ir dėl to, kad jau esamų atstovų 
pristatymas palengvintų likusių kandidatų sukom
plektavimų. Ir JAV LJS gegužės mėn. aplinkraštis 
liūdnai konstatuoja, kad „dar neturime atstovų iš 
kelių Amerikos miestų“, bet nepasako, iš kokių. 
Sėkminga veikla neįmanoma be elementarios 
informacijos. Nejaugi ir artėjantis PLB seimas 
laikys paslaptyje savo atstovų pavardes?

— Rašyk pozityviai, — užbaigdamas pokalbį 
paragina Dirvonis.

Birželio 7-14 dienomis JAV LJS, „Dainavoje“ 
turėjo savo suvažiavimų ir stovyklų, bet ten 
pirmųjų dienų atvažiavo tik šeši dalyviai. Suvažia
vimas vyko mokslo metams dar nepasibaigus, 
darbo savaitės metu, kai dauguma jaunimo 
negalėjo dalyvauti. Suvažiavimo iniciatorius buvęs 
T. Klimas iš Niujorko, kuriam vienam, matyt, šis 
laikas buvęs patogus. Per liepos 4-tosios savaitgalį 
į Unionpyrų, Mičigane, vėl buvo suvažiavęs JAV 
pabaltiečių ir ypač lietuvių jaunimas iš Čikagos. Jų 
darbotvarkėje svarbiausi punktai buvo tinklinio 
turnyras ir šokiai, o ne trūkstamų atstovų suradi
mas.

Sųlygos, kurias atstovas turi išpildyti, ne 
tokios jau sunkios, išskyrus vienų—18-35 metų 
Amerikoje gyvenantis jaunuolis, -ė turi raštu 
išnagrinėti vienų iš dviejų temų: „Jaunimo veiklos 
problemos mano apylinkėje ir jų išsprendimas“ 
arba „Kokia turėtų būti jaunimo veikla mano 
vietovėje (arba visoje Amerikoje)?“. Kokia kalba 
šios temos turi būti nagrinėjamos, nepasakyta, tik 
dar viena atstovo kvalifikacija yra, kad jis turi 
„būti lietuvių kilmės ir suprasti lietuvių kalbos 
svarbų lietuviškoje veikloje“. Kų gi tas jaunimas 
rašys apie lietuviškų jaunimo veiklų, jeigu jiems tik 
šokiai ir tinklinis galvoje? Abejones kelia ir JAV 
LJS rengti bendri šokiai su latviais, estais ir 
ukrainiečiais. Kiek bendri politiniai žygiai yra 
girtini, tiek socialinis bendravimas yra peiktinas, 
nes lietuviškos jaunimo organizacijos tikslas yra 
skatinti bendravimų tarp savųjų, o ne su svetimai
siais.

KONGRESO PROGRAMA

Dėl visų šių silpnybių vėl girdisi balsai, kad 
PLJS atsisakytų savo nominalaus savarankiškumo 
ir šlietųsi prie PLB, kaip kad anksčiau yra buvę. 
Deja, nors teoretiškai LB apima „visus lietuvius“, 
praktiškai ji tėra tik viena iš daugelio organizacijų. 
PLJS, prisijungusi prie PLB, taptų tik šios

(tęsinys sekančiame psl.)
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AUSTRALIJA . . .
(atkelta iš 1 * mo psl.) 
organizacijos jaunimo sekcija, prie kurios vengtų 
dėtis kitų organizacijų jaunimas.

Per atstovų studijų dienas Sidnė
juje gruodžio 21-23 bus svarstomi 
organizaciniai reikalai, skaitomos 
paskaitos ir vyks simpoziumai. Tarp 
pastarųjų temų yra: „Ryškesni lietu
viškos veiklos išeivijoje pavyzdžiai“, 
„Tautinė atsakomybė—tautos išliki
mo būtina sąlyga“, „Kodėl man rūpi 
lietuvių tautos likimas?“, „Gilesnis 
lietuvių kalbos pažinimas—būtina 
sąlyga išeivijos kultūrinei veiklai“, 
„Lituanistinis švietimas išeivijoje“, 
kur bus kalbama apie šeimų stovyk
las, šeštadienines mokyklas, „Vasario 
16-tosios gimnaziją“, Čikagos Pedago
ginį lituanistikos institutą ir apie

filmai „Šimtamečių godos“, „Mataičių etnografinis 
ansamblis“ ir „Rumšiškės“. Taip pat bus rodomas 
filmas ir kalbama apie sąžinės kalinius Lietuvoje,

lietuvių tautos išsiblaškymas, tautodailės ir kitos 
problemos. Bus rodomi Lietuvos kino studijos
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lituanistinę katedrą. Bus rodomas 
video filmas apie „Baltijos taikos ir 
laisvės žygį“ 1985 m., o po rodymo— 
šio filmo aptarimas.

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas G. 
Grušas (dešinėje) su savo kolega T. Dabkumi 
(kairėje). Viduryje P LB valdybos vicepirmininkė B.

Jasaitienė su Pasaulio lietuvio redaktoriumi B. 
Nainiu (su akiniais) ir dr. T. Remeikiu po spaudos 
konferencijos Čikagoje gegužės 24 d.

Po Kalėdų studijų dienos persikels į Australi
jos sostinę Kanberą, kur per paskaitas ir simpoziu
mus bus vėl nagrinėjamos šios temos: „Lietuviška 
veikla be lietuvių kalbos“, „Mišrių šeimų vaidmuo 
lietuviškoje veikloje“, „Religijos vaidmuo dabarti
nėje Lietuvoje“, „Nūdienės Lietuvos jaunimas: 
interesai, vertybės, nuotaikos ir pasipriešinimo 
galimybės“, „Ryškesni tautinio, socialinio ir religi
nio protesto pasireiškimai Lietuvoje per pastaruo
sius du dešimtmečius4', „Patriotizmo formos 
okupuotoje Lietuvoje“, „Pagalba tautiečiams 
Lietuvoje“, „Tautos išlikimo perspektyvos: rusifi
kacijos ir tarybinimo grėsmė Lietuvoje“, „Tautai 
naudinga politinė veikla išeivijoje“, „Ryšiai su 
Lietuva“, „Reikšmingesni kultūros reiškiniai da
bartinėje Lietuvoje“, „Tautos išlaikymo išeivijoje 
būtini elementai“, „Lietuviškumas išeivių meninėje 
kūryboje“, „Lietuviškos veiklos reikšmųigi ir 
nereikšmingi elementai jaunimui“, „Išeivijos lietu
vių reputacija gyvenamajame krašte ir kaip 
jaunimas gali ją pagerinti“, „Sovietų dezinformaci
ja“, „Atkirtis nepagrįstiems kaltinimams lietuvių 
tautai“. Pagaliau bus paskaita ir simpoziumas 
tema „Ateitis jaunimo rankose“.

Kanberos studijų dienos bus užbaigtos gruo
džio 31 d. demonstracija prie sovietų ambasados. 
Naujuosius metus kongresantai sutiks Adelaidėje. 
Po to stovykla ten pat, per kurią kongreso atstovai 
susiskirstys į aukštaičius, dzūkus, suvalkiečius ir 
žemaičius, pagal tėvų kilmę, ir susipažins su tų 
Lietuvos sričių gamtovaizdžiu, rūbais, maistu, 
papročiais ir 1.1. Atskiruose būreliuose bus 
nagrinėjamas žodinis istorijos rinkimas išeivijoje,

KONGRESO KALENDORIUS

Kongresas Sidnėjuje — 1987.XII.19-25
Kūčios Sidnėjuje — Gruodžio 24 d.
III P. Amerikos jaunimo

suvažiavimas Sidnėjuje — Gruodžio 19 d.
Studijų dienos Kanberoje

ir ekskursija po Australiją — Gruodžio 26-30 
Naujųjų metų balius Adelaidėje — Gruodžio 31 d. 
Jaunimo stovykla Adelaidėje — 1987.XII.31-1.7. 
Kongresas Melburne — 1988.1.8-10.

rašomi jiems laiškai. Vyks eisena į „Kryžių kalną“ 
su stovyklos liaudies meno būrelyje pagamintais 
kryžiais. Iš viso veiks 37 įvairūs teminiai būreliai, 
k.a. religijos ir pašaukimų, lietuvių kalbos lietuviš
kai nemokantiems, lietuviškų tradicijų ir papročių, 
kanklininkų, -ių, teatro, Lietuvos architektū

APIE VILNIAUS — MADISONO 
SUSIGIMINIAVIMĄ

Pastangos užmegsti giminystės ryšius tarp 
Vilniaus ir Madisono (Wisconsin’o valst.) susilaukė 
daug dėmesio Amerikos lietuvių spaudoje. Anoni
mas Drauge net ragino žmones rašyti Madisono 
burmistrui protesto laiškus, o vienas miesto 
administracijos pareigūnas neseniai užsiminė, kad 
yra gavęs keletą tokių laiškų. Nežiūrint kai kurių 
emigrantų didžiausių pastangų, šis projektas eina 
pirmyn.

Vilniaus burmistro Algirdo Vileikio apsilanky
mas Madisone Memorial dienos savaitgalyje buvo 
didelis žingsnis abiejų miestų susigiminiavimo link. 
Vileikis, kurio oficialus titulas yra Vilniaus miesto 
tarybos vykdomojo komiteto pirmininkas, atvyko į 
Madisoną kaip „Vilniaus-Madisono miestų-seserų“ 
projekto svečias. Šis projektas, tai grupė žmonių, 
susibūrusių į krūvą, kurių nuomone giminystė su 
sovietiniu miestu yra geriau kaip branduolinio 
karo sukeltas holocaust’as. Vileikis susitiko su 
vietos lietuviais ir su miesto žydų bendruomenės 
atstovais. Jis privačiai tarėsi su Madisono burmis
tru ir turėjo keletą neoficialių susitikimų su vietos 
verslininkais. Vileikis taip pat kalbėjosi su miesto 
tarybos atstovais. Nors ryšių užmezgimo procesas 
tarp Lietuvos ir Wisconsin’o sostinių dar yra 
stabdomas kaikurių kliūčių, šis projektas vis tik 
eina pirmyn.

Susilaukę talkos iš kitų miestų, vietos lietu
viai, susitikime su Vileikiu nešiojo trispalvius 
kaspinus. Pašvesdami tiek pat laiko miestų-seserų 
komiteto kritikai, kiek ginčams su Vileikiu, jie 
išreiškė savo priešiškumą sovietų vykdomai Lietu
vos okupacijai. Tačiau pasmerkdami miestų 
susigiminiavimo projektą jie nepadarė jokių 
konstruktyvių pasiūlymų. Jų užimta pozicija yra 

ros .. . Bus teminės dienos: etninė, sąžinės kalinių, 
Lietuvos politinės išeivijos jaunimo, pasididžiavi
mo ir atsisveikinimo (sausio 7 d.).

Australijos kongreso šūkis yra: „Tautos 
likimas—mūsų atsakomybė“. Tebūnie!

V. Zalatorius

paprasta: arba jie laimės ir nebus tarpmiestinio 
susitarimo, arba niekas nekreips į juos dėmesio ir 
susitarimas įvyks.

Žydų bendruomenės atstovai pateikė aiškius 
reikalavimus. Pripažindami, kad Vilniaus burmis
tras neturi sprendimo galios žydų emigrantams 
vizų išdavimo klausime, jie pareikalavo, kad jis 
ištirtų dešimties Vilniaus žydų šeimų atvejį, kurios 
jau dešimt metų laukia leidimo emigruoti iš 
Sovietų Sąjungos. Jie įspėjo, kad jeigu Vilniaus 
burmistras su jais nekooperuos, Madisono miesto 
taryba greičiausia nepritars, susitarimui tarp abiejų 
miestų. Vileikis pasižadėjo pasiteirauti dėl šio 
reikalo, bet neprižadėjo teigiamų rezultatų.

Priešpiečių metu Vileikis ir Madisono burmis
tras Joseph Sensenbrenner sutarė, kad susitarimas 
įmanomas, nežiūrint vietinių lietuvių protestų. 
Sensenbrenner buvo tiek patenkintas įvykių eiga, 
kad dalyvavo vietos verslininkų Vileikiui suruoš
toje vakarienėje ir pasikeitė su lietuvių burmistru 
tostais.

Sovietų delegacija rodė gyvą susidomėjimą 
užmegzti tarp abiejų miestų ryšius. Kai Amerikos 
lietuviai sakė prakalbas, o žydų atstovai statė 
reikalavimus, Vileikis ir rusas iš Maskvos, atvykęs 
kartu su juo, nieko nesakė. Žinoma, tas rusas 
paklausė ar, kai Vilniaus burmistras patenkins jų 
stygas, žydų atstovai neiškeis kitų. Tačiau, 
apskritai, sovietų atstovai pareiškė, kad jų 
tikslas—pasiekti kuo greičiausiai draugišką susita
rimą.

Kalbėdamas su madisoniečiais Vileikis visur 
pabrėždavo, kad jis yra lietuvis ir atstovauja 
lietuviškam miestui. Kur įmanoma, jis kalbėjo 
lietuviškai ir išreiškė savo pasididžiavimą Vilniaus

akiračiai nr. 7 (191)
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futbolo ir krepšinio komandomis. Tačiau kai 
Vileikis susitiko su Sensenbrenner’iu, madisonietis 
šeimininkas nepasiėmė lietuviškai mokančio vertė
jo ir todėl abu burmistrai kalbėjosi per Vileikio 
kolegą rusą rusiškai ir angliškai. Nežiūrint Vileikio 
pastangų, Madisono atstovai mano, kad Vilnius 
yra rusiškas miestas, mažai kuo tesiskiriąs nuo 
Voronežo ar Čeliabinsko.

Kas atsitiks dabar? Kaip jau minėjau, projek
tas atrodo eina pirmyn. Kai Vileikis patenkins 
užklausimą apie Vilniaus žydų šeimų išvykimo iš 
Sovietų Sąjungos vizų padėtį, Madisono miesto 
taryba greičiausiai, nežiūrint lietuvių protestų, 
praves atitinkamą teigiamą rezoliuciją. Problema- 
tiškesnis klausimas: ar Madisono miesto atstovams 
kada nors paaiškės, kad Rusija ir Sovietų Sąjunga 
nėra vienas ir tas pats dalykas. Tie Amerikos 
lietuviai, kurie atkakliai priešinasi šiam projektui, 
daro sau blogą paslaugą. Jeigu jie pritartų šiam 
projektui, jie pagelbėtų amerikiečiams apie Lie
tuvą susidaryti informatyvesnį vaizdą.

A. Vileikis (kairėje) ir A.E. SennA.E.S.

UŽ KULTŪRINĘ, BET NE POLITINĘ 
GIMINYSTĘ

Amerikos lietuvių spauda ir organizuota 
visuomenė pastangas sugiminiuoti Madisoną su 
Vilniumi sutiko nepalankiai. Blaiviausias šiuo 
atveju, kaip beatrodytų keista, buvo VLIK’o 
(Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo komiteto) balsas. 
Savo atsišaukime VLIK’as pažymėjo, kad pastan
gos megzti draugystės ryšius su sovietais Ameri
koje šiuo metu gan populiarios, todėl prieš jas 
nukreipta veikla gali neduoti laukiamų rezultatų. 
Todėl ir Vilniaus-Madisono giminystės derybas 
reikėtų nepulti tiesiogiai, bet panaudoti visuome
nėje sukeltą dėmesį Lietuvos reikalų propagavimui.

Ne visi tačiau reikalą šitaip suprato. Madiso
no ALTos (Amerikos lietuvių tarybos) pirmininkas 
Algirdas Čaplėnas, pavyzdžiui, kaip rašo Visconsin 
State Journal (1987. V.26) „sveikintų sovietų 
miestą kaipo Madisono seserį. Tačiau sąžinė man 
neleidžia laikyti Vilnių sovietų miestu“. Iš vienos 
pusės, galime suprasti Čaplėno nenorą pripažinti 
Vilniaus sovietiškumą. Iš kitos pusės, tačiau, 
sunku suprasti, kodėl būtų geriau, jei Viskonsino 
sostinė Madisonas broliautųsi su kokiu rusišku 
miestu, jei tokios giminystės įgalintų ten gastro
liuoti Moisejevo ansamblį ar rungtyniauti ten 
CASKo (Centrinio armijos sporto klubo) krepši
ninkus, vietoj kad susitikus su lietuviais grožėtis 
Vilniaus styginio kvarteto grojimu ar „Žalgirio“ 
krepšininkų meistriškumu.

Dar keisčiau skamba tame pat laikraštyje 
atpasakotas ponios Aurelia Balas (Aurelijos 
Balašaitienės) pareiškimas:

„Mes atėjome čia maldauti. Mes esam maži, 
silpnas laisvojo pasaulio balsas. Palikite okupuotus 
kraštus ramybėje“.

Perskaičius amerikietiškame laikraštyje šitokį 
p. Balašaitienės patarimą, mūsų išeivijos politinius 
veiksnius turėtų ištikti širdies priepuolis.

Išmintingiausiai į šį reikalą pažiūrėjo Jurgis 
Gaučys, kurį The Capital Times (1987.III. 10) 
pristato kaip neoficialų vietos lietuvių atstovą:

„Vilnius labai panašus į Madisoną, todėl mes 
(šiam projektui) pritarėme. Tai galėtų būti labai 
vertinga ir pamokanti patirtis, užmezgus ryšius su 
tokiais pat kaip mes Vilniaus žmonėmis. Negalime 
tačiau pamiršti jų pergyventų kančių“.

Visai sutinkame su Gaučiu, kad Vilniaus- 
Madisono ryšiai galėtų būti labai naudingi 

kultūrinėje plotmėje, ypač kad ir didžiausia 
lietuvių kolonija išeivijoje Čikaga yra netoliese. 
Todėl ir čikagiečiai galėtų retkarčiais pasinaudoti 
tokių kultūrinių mainų vaisiais.

Pritardami tokiems kultūriniams ryšiams, mes

APIE RAŠYTOJŲ SIELOS 
„PERESTROJKĄ“

Šių metų pavasarį Vašingtone įvyko 
tarptautinė rašytojų konferencija, remiama ir 
išlaikoma multimilijonieriaus ir turtingiausio 
pasaulyje žmogaus Paul Getty fondų. Joje 
dalyvavo daug pasaulio žymių rašytojų (kaip, 
pvz., John Updike), keli rašytojai iš Sovietų 
Sąjungos ir keli disidentai rašytojai kaip 
Aksyonovas, Etkindas (Leningrade išleidęs 
studiją apie M.K. Čiurlionį), dabar gyvenan
tieji Vakaruose. Jų tarpe buvo ir mūsų 
redkolegijos narys Tomas Venclova. Šis 
suvažiavimas ypatingas tuo, kad svečiai iš 
Sovietų Sąjungos ir rašytojai, išvykę iš jos

Moscow News: Žmonės, kurie yra iš SSSR 
išvykę, taip pat dalyvavo diskusijose. Kokie buvo 
jūsų santykiai su jais ir ar abiejų pusių požiūriai į 
literatūrą sutiko ar konfliktavo?

Bitov: Mūsų požiūriai negalėjo sutikti nei 
vienu atveju, tačiau aš maniau, kad su jais bus 
daugiau konfrontacijos.

Profesorius Etkindas, kadaise dėstęs Lenin
grade, pateikė apibendrinantį pranešimą. Jis 
ramiai pristatė dalykus, paliesdamas visus esminius 
klausimus, kurie vyksta mūsų krašte, tačiau 
baigdamas išreiškė abejonę dėl mūsų pastangų.

Visi laukė atsakymo į pastatytą klausimą. Aš 
pasakiau, kad kalbėtojas palengvino mano už
duotį. Mano nuomone, jis pristatė daug dalykų, 
kurie vyksta mūsų krašte, nuspalvintus per daug 
rausvomis spalvomis. Namuose mes kalbamės apie 
savus reikalus daug aštriau, nes ten sutinkame 
daug sunkių problemų, pavyzdžiui bendruomenės 
psichologinio klimato pakitimo srityje ar spren- 

tačiau turėtume reikalauti ir šio projekto organiza
toriams įrodinėti, kad tuo tikslu siūloma „giminys
tė“ būtų visuomenei pristatoma ne politinėmis 
(JAV miestas Madisonas — sovietų miestas Vil
nius), bet kultūrinėmis (Vilnius - Lietuvos kultūros 
centras, Lietuva daug kuo panaši į Viskonsiną ir 
pan.) kategorijomis—Red.

prieš dešimtį ar daugiau metų, sėdėjo prie 
vieno stalo ir ramiai diskutavo bendras 
rašytojų problemas. Tomas Venclova skaitė 
pranešimą apie nerusiškų tatutybių Sovietų 
Sąjungos literatūras. Vėliau Maskvos spau
doje, aprašiusioje šį įvykį, jis buvo pristatytas 
be pavardės, tik kaip „adin litovec“ (vienas 
lietuvis).

Moscow News (nr. 22, 1987) vėliau įdėjo 
trumpą pasikalbėjimą su vienu dalyviu iš 
Sovietų Sąjungos—rašytoju Andrėj Bitov. 
Vieną Moscow News klausimą ir Bitov’o 
atsakymą norėtume pacituoti ištisai.

džiant klausimus, susijusius su rašytojo sielos 
perestroika.

Nors jie ir bandė būti objektyvūs, Etkindas ir 
kai kurie kiti kalbėtojai apie mūsų literatūrą 
sprendžia pagal nuomones, susiformavusias prieš 
15-20 metų, kai jie patys dalyvavo sovietinės 
literatūros formavimosi procese. Giliai viduje jie 
dalykus atsimena taip, kaip jie juos paliko. Jie 
sprendžia apie poslinkius, juose patys nedalyvau
dami. Akademinis išsilavinimas negali atstoti 
dalyvavimo pačiame procese.

Emigracija yra savotiška letargija. Pabudęs 
gali perskaityti viską iš naujo, sužinoti, kas 
atsitiko, bet tai neprilygsta gyvenimui, kurį tu pats 
pergyvenai.

Mes nesiriejome, nes abi pusės suprato, jog 
randasi skirtingose situacijose, skirtinguose klima
tuose ir net skirtinguose laikuose. Šis abipusis 
supratimas suvažiavimo dalyviams paliko labai 
gerą įspūdį.

1987 m. liepos mėn.
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LIETUVOS IR LIVONIJOS
TARPUSAVIO SANTYKIAI

Iš plačiai po vidurio Europą proistoriniais 
laikais pasklidusių baltų, į istorijos areną išėjo 
latviai ir lietuviai. Giminingos tautos, bet ėjo 
skirtingais keliais. Latviai, gyvenę padauguvyje, 
nuo pat pradžių atsidūrė vokiečių pirklių miestų 
sąjungos, vadinamos Hanza, kelyje. Jie „užburia- 
vo“ latvius XII a. gale ir juos ėmė lankyti 
prekybos tikslais. Kaip anais laikais buvo įprasta, 
pirklius sekė misionieriai krikštyti vietos pagonių. 
Kadangi krikštas anais laikais buvo vykdomas 
kryžiaus karų dvasios poveikyje, tai misijų darbas 
buvo atliekamas kovos priemonėmis. Antras 
Livonijos įšventintas vyskupas Bertoldas žuvo 
kovoje su pagonimis. Pagonims priešinantis, 
misijos išvirto kryžiaus karais.

Kryžiaus karų organizatorium ir jų pradinin
ku tapo žuvusio Bertolio įpėdinis Albertas, kilęs iš 
Bremeno miesto. Jis nesitenkino atsitiktinai suor
ganizuotais kariais kovai su pagonimis, bet tam 
tikslui ėmėsi steigti pastovią draugiją, kuriai dar 
buvo pavesta saugoti pastatytas pilis. Pirmosios 
pastatytos pilys buvo Ikškulis padaugyvyje ir 
Ryga, taip pat prie Dauguvos, kur j ją įteka Rygos 
prieupis, davęs miestui vardą.

Taip pradėjo kurtis vokiška kolonija baltų 
krašte, gavusi Livonijos vardą. Pradžioje ji buvo 
bažnytinė valstybė, priklausanti Rygos vyskupui.

Vyskupo Alberto popiežiaus leidimu įsteigtoji 
draugija gavo vardą „kariška Kristaus brolija“ 
(fr aires militiae Christi). Tai buvo kariška vienuo
lių draugija, gavusi anksčiau įsikūrusių prancūziš
kų templininkų ordino įstatus. Jos pavadinime 
buvo paženklinta paskirtis kariauti su „apgaulin
gais“ {perfidious) pagonimis, kokiais buvo laikomi 
livoniečiai baltai. Ordinas gavo populiarų kalavi
juočių {ensiferi) vardą dėl jų prie kryžiaus baltame 
apdare pridurto raudono kardo.

Užkariaudami ir krikštydami baltus latvius 
kalavijuočiai įjungė juos į savo valstybę ir kartu ją 
išplėtė, prijungdami Estiją. Kalavijuočiai steigė 
bažnytinę valstybę, kurios pradžioje daugiau 
formaliu suverenu buvo Rygos arkivyskupas. Su 
kariškos jėgos persvara ordinas ilgainiui nurungė 
arkivyskupą ir tapo faktiniu Livonijos krašto 
suverenu.

Beveik kartu su Livonijos valstybe steigėsi ir 
Lietuvos. Pažymėtinos abiejų valstybių beveik 
sutampančios pirmos istorinės datos: Livonijos 
1198 m., kada buvo įšventintas pirmas Livonijos 
vyskupas, pradėjęs kurti valstybę ir Lietuvos 
istorijos seniausioji data 1219 m. kur tarp 21 
Lietuvos kunigaikščio, svarstančio sutartį su 
Volynijos kunigaikštija, paminėtas Mindaugas, 
Lietuvos valstybės pradininkas.

Dabartinės Lietuvos Istorijos instituto bendra
darbis Antanas Tyla parengė monografiją Lietuva 
ir Livonija XVI a. pabaigoje—XVII a. pradžioje. 
Tai nedidelės apimties veikaliukas (apie 200 psl.), 
tačiau benediktiniško kruopštumo darbas. Autorius 
peržvelgė ne tik Lietuvoje esančius rankraštinius ir 
spausdintus šaltinius, bet siekė dar Lenkijoje 
esančią medžiagą. Labai stropiai išstudijuota 
daugybė leidinių. Dar archyvuose saugomi 
rankraščiai liudija, kad autorius ėmėsi kurti 
monografiją apsišarvavęs milžinišku šaltinių krū
viu. Skaitant gaunasi įspūdis, kad nieko neteigia
ma, ko negalima pagrįsti (daugiausia) tiesioginiais 
šaltiniais. Jie gausiai pateikiami skaitytojui. Auto
rius laikosi chronologinės tvarkos. Praleidžiamos 

Livonijos prijungimo prie LDK ir Respublikos, jos 
administravimo ir kitos detalės, paaiškinant, 
kad „Lietuvos D.K. pozicija Livonijos atžvilgiu jos* 
prijungimo laikotarpiu yra nušviesta specialiose 
studijose, Lietuvos, Latvijos bei Estijos TSR 
istorijos kursuose“. (18 psl.).

Autorius pradeda dėstymą maždaug nuo 1569 
m. kada Livonijos krašto magistras Gerhardas 
Ritteris virto evangeliku-protestantu ir tapo Kuršo 
bei Žemgalos kunigaikščiu. Pagal 1559.VIII.31 ir 
1560.XI. 14 globos sutartį Žygimantas Augustas 
savo ir savo įpėdinių vardu įsipareigojo apginti 
Livoniją nuo išorės priešų. Tuo pačiu metu 
ordinas užstatė Žygimantui Augustui penkias pilis 
su visomis žemėmis ir turtais: Bauskę, Sėlpilį, 
Daugpilį, Rezeknę ir Ludzą, pasilikdamas sau teisę 
tas pilis po karo išpirkti. Be to ordinas perleido 
Lietuvai kai kurias rytinės Livonijos pilis, reikalin
gas to krašto apsaugai. Lietuvos apsaugoje 
Livonija tvėrė tik iki Liublino unijos (1569 m.), 
kada ji atiteko bendrai Lietuvos-Lenkijos Respub
likai. Respublika turėjo saugoti Livoniją nuo 
Rusijos. Nuo pat pradžių Lietuvos didikai pildė 
savo įsipareigojimus. Vienas jų, Radvila Juodasis, 
rašė karaliui ir Lietuvos D. Kunigaikščiui: „Būtų 
gerai, jei Nemuną patys valdytume“ (23 psl.). Kai 
tas pats Radvila buvo paskirtas vadovauti komisi
jai sienai tarp Lietuvos ir Prūsijos nustatyti, jis 
reikalavo nepripažinti Prūsijos sienų dešinėje 
Nemuno pusėje. Jei siena būtų buvusi išvesta pagal 
M. Radvilo reikalavimą, Klaipėda būtų palikusi

LIETUVOS - LENKIJOS VIENYBĖ IR 
\KARAS SU

1964 metais University of Washington Press 
išleido knygą, pavadintą The Development of the 
USSR, an Exchange of Views. Joje vienas skyrius 
buvo paskirtas temai „Vieningumo problema 
Lenkijos-Lietuvos valstybėje“. Amerikietis istorikas 
Oswald P. Backus ten iškėlė tezę, kad tautiniu, 
kultūriniu ir ekonominiu požiūriu pounijinė 
Lietuvos-Lenkijos valstybė nebuvo vieninga, kas 
privedė ją prie žlugimo XVIII-tame amžiuje. 
Backus pageidavo daugiau detalių regioninių 
istorinių studijų, kurių pagelba šis klausimas 
geriau galėtų būti išstudijuotas.

Backui anoje knygoje oponavo žymus lenkų 
istorikas Oscar Halecki. Šališkais argumentais 
Haleckis gynė pounijinės Lietuvos-Lenkijos vie
nybę, net prilygindamas Žečpospolitą JAV valstijų 
federacijai.

Lietuviui istorikui Juozui Jakštui (žiūr. 
„Lietuvos ir Livonijos tarpusavio santykiai“) toje 
pačioje knygoje buvo skirta arbitro rolė. Savo 
straipsnyje „Kiek stipri buvo lenkų-lietuvių fede
racija?“, jis parėmė Backaus tezę.

Antano Tylos knyga Lietuva ir Livonija XVI 
a. pabaigoje—XVII a. pradžioje kaip tik yra tokia 
detali regioninė istorinė studija, kurios pageidavo 
amerikietis istorikas Backus. XVI amžiaus pabai
goje, didėjant Vakarų Europoje žemės ūkio 
produktų pareikalavimui, labai išaugo prekyba 
tarp Rytų ir Vakarų Europos. Iš Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos (LDK) buvo eksportuo
jami grūdai, linai, kanapės, sėmenys, miškas ir 
pelenai. Grūdai daugiausia buvo išvežami per

Lietuvos pusėje.
Nuo XVI a. kilo ir paplito posakis, kuris, 

sakoma, turėjęs pradžią Lietuvos D.K. dvare: 
„Dominium maris BalticT. Jis pavartotas pirmą 
kartą 1563 m. Baltija tapo šiaurinė viduržemio 
jūra ir dėl jos rungėsi gretimos galybės. Be senų 
Hanzos miestų, dėl jos varžėsi Lietuva-Lenkija, 
Rusija, Danija ir ypač veiksmingai Švedija, kai jos 
trys Vazos dinastijos karaliai iš eilės viešpatavo 
Lenkijoje ir Lietuvoje (1588-1668). Išrinkus pirmąjį 
Vazą Lenkijos karaliuimi ir Lietuvos D. Kuni
gaikščiu (1600 m.), švedai įsibrovė į Livoniją. 
Prasidėjo ilgai trukusios kovos dėl Livonijos. 
Didžiausios kautynės įvyko prie Salaspilio (Kirch- 
holmo) 1605 metais. Su švedais kovėsi vieni 
lietuviai ir su daug mažesnėmis jėgomis. Mūšį 
laimėjo lietuviai. Šios kautynės lyginamos su 
Žalgirio pergale. Jos plačiai pagarsino Lietuvos 
vardą ir joms vadovavusį Žemaičių seniūną, didįjį 
etmoną Joną Karolį Chodkevičių. Kautynės 
pagrindinai aprašytos Simo Sužiedėlio Liet, 
enciklopedijos 26-tame tome. Tuo tarpu kalbama
jame Tylos veikale jos tik bendrybėmis užsimintos. 
Istorikas ir šiuo atveju laikosi savo užsibrėžto 
plano: vaizduoti Lietuvos-Lenkijos respubliką 
slenkančią į anarchiją, kol po Ništato taikos 1721 
metais Livonija baigtinai atiteko Rusijai. 1559- 
1721 metų Lietuvos istorijos tarpsnis duodą 
pamokančią išvadą: kartais istoriniai reiškiniai 
pranašauja tolimą ateitį, žmonėms dar nenumato
mą ir nesuprantamą.

J. Jakštas
Antanas Tyla. Lietuva ir Livonija XVI a. 
pabaigoje—XVII a. pradžioje. Vilnius. Mokslas. 
1986, 208 psl.

ŠVEDAIS
Gdansko ir Karaliaučiaus uostus, o linai, kanapės, 
sėmenys—per Rygos uostą. Dauguvos upė su 
Rygos uostu aptarnavo šiaurės Lietuvą bei gudų ir 
rusų žemes, įėjusias į LDK. Antroje XVI amžiaus 
pusėje, Livonijai patekus Lietuvos-Lenkijos prik- 
lausomybėn, LDK užmezgė tiesioginius ryšius su 
Vakarų Europos rinka. Tie ryšiai nešė valstybei 
dideles pajamas ir kėlė jos gerovę.

Išrinkus Lenkijos karalium ir Lietuvos di
džiuoju kunigaikščiu Zigmantą Vazą, prasidėjo 
ilgai trukę karai su švedais dėl Švedijos sosto. 
Švedijos įsiveržimas į Livoniją XVII amžiaus 
pradžioje tiesiogiai palietė LDK interesus. Karaliui 
ir Lenkijai nesidomint Livonijos karu, Livonijos 
apgynimas krito ant Lietuvos pečių. LDK. ne tik 
finansavo ir viena vedė karą prieš Švediją, bet, 
karaliaus raginama, rėmė Lenkiją jos kare su 
Turkija, kuris vyko lygiagrečiai su Švedijos karu. 
Savo studijoj A. Tyla atskleidžia geopolitinius 
LDK ir Lenkijos interesų skirtumus. Pagal 
autorių, XVII amžiaus pradžioje išryškėjo LDK 
savarankiškumas sprendžiant tarptautinius santy
kius, kuriuos turėjo reglamentuoti karalius. Pavyz
džiui, be karaliaus sutikimo buvo sudarytos 
Mintaujos, Balden-muižės, 1629 m. pavasario- 
vasaros paliaubos.

Livonijos karas Lietuvai nebuvo sėkmingas: 
Altmarko taika 1629 metais Švedijai atiteko 
beveik visa Livonija su Rygos miestu. Centrinei 
Respublikos valdžiai nesirūpinant karu ir esant 
abejingai LDK interesams, kitaip ir negalėjo būti. 
Pagal A. Tylą, tuometinis Lietuvos ūkinis gyveni*
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mas, jo intensyvėjimas nesutapo su politine 
santvarka, susidūrė su jos stagnacija. Anuometi
nėje Europoje, įskaitant ir Švediją, pradėjo įsigalėti 
absoliutinės monarchijos su centralizuotu valdžios 
aparatu valstybės modelis, kuris buvo pranašesnis 
už decentralizuotą bajorų respublikos santvarką. 
Vidinių prieštaravimų draskoma Lietuvos-Lenkijos 
valstybė negalėjo atsilaikyti prieš pajėgesnius kai
mynus. *

laiškai

ATVIRAS LAIŠKAS 
„AKIRAČIŲ SKAITYTOJAMS

*
Gerbiamieji!

Akiračių nr. 3 (187), 1987 m. 2 psl., skiltyje 
„Išeivija spaudos veidrodyje“ drg. Vyt. Gedrimas 
išgarbino mane, kaip Draugo rašliavininką, mėgin
damas mane suniekinti mano straipsnius skaitan
čios visuomenės tarpe. Ir drg. Vyt. Gedrimas taip 
rašo: „Čia keletas pavyzdžių iš Br. Aušroto 
rašliavos ir Draugo informacijų (iš nr. 238 ir 253
1986 m., ir 39, 45 ir 46 1987).“

Tai, kas mano parašyta, nėra reikalo atšaukti. 
Tik visa bėda, kad drg. Vyt. Gedrimas manipu
liuoja eilutes taip, kaip jam patinka, lyg aš vietoje 
ČIA direktoriaus Casey, būčiau skyręs tos organi
zacijos buv. pavaduotoją p. R. Gates. Ir dar 
pridėta, kad naujuoju ČIA direktoriumi skiriamas 
p. W. Webster, (buvęs FBI direktorius). Ir tai vis 
lyg tai būtų tos mano rašliavos pasėka. Deja, 
reikalai ne taip buvo susiklostę. Drg. Vyt. 
Gedrimas paprasčiausia meluoja ir klaidina skaity
tojus, prikergdamas toje pastraipoje žodžius, kurie 
ne mano rašyti. Bet matyti, kad jau toks liberalinis 
drg. Vyt. Gedrimo stilius: pamėginti apšmeižti kitą 
asmenį kada tam nesama jokio pagrindo.

Toliau seka ilgoka citata iš mano straipsnio, 
tūpusio Drauge 1986 m. gruodžio 31 d., psl. 5, 
vardu: „Ar KGB prisidėjo prie shuttle sunaikini
mo?“ su po užvardinimu tilpusiu paaiškinimu— 
Security ir Intelligence Foundation savo nariams 
aiškino, kad KGB galėjusi prisidėti prie Challenger 
sunaikinimo.

Tai, kas mano straipsnyje parašyta, nėra 
mano išgalvota ar nesveikos vaizduotės padaras. 
Anaiptol. To laiško turinį atpasakojau straipsnio

1987 m. liepos mėn.

Salaspilio

(Kirchholmo) 

mūšio

planas

Karą pralaimėjus nutrūko tiesioginiai LDK 
ryšiai su Vakarų Europos rinka, o Rygos ūostas 
nuo tada davė dideles pajamas Švedijai. Mums 
įdomiausia, kad Antano Tylos regioninė studija 
paremia prieš dvidešimt su viršum metų iškeltą 
amerikiečių istoriko tezę ir paneigia žymaus lenkų 
istoriko tendencingus svarstymus.

L. Mockunas

formoje, kad ir Draugo skaitytojai žinotų, jog 
esama įtarimo jog ši baisi katastrofa, sukrėtusi visą 
Ameriką, galėjo būti svetimų rankų darbas. Ir 
gerb. drg. Vyt. Gedrimui nedera iš manęs tyčiotis, 
kad „jei Aušrotas turi tokias geras informaci
jas .. . tai tik stebėtis tenka, kad jo garbinamas 
prezidentas Reaganas nepaskyrė Aušroto ČIA 
direktoriumi . . . “

Mano nuomone šiam apžvalgininkui pa
prasčiausia trūksta eilinės, kiekvienam žurnalistui 
privalomos etikos ir padorumo: gi derėtų parašyti, 
kad tai ne Br. Aušroto rašliava, bet kad jis (Br. 
A.) tai paėmė iš tokio šaltinio, bet ne iš piršto 
išlaužė. Tai toks yra pagrindinis skirtumas tarp 
Draugo bendradarbio Br. Aušroto (Past, kurio jau 
labai nekenčia ir vilniškė KGB kontroliuojama 
„spauda“ —aut.) įr liberalo Vyt. Gedrimo.

Savo išpūstam melui priduoti kuo daugiau 
orumo ir svorio drg. Vyt. Gedrimas dar prisimena 
prieš keliolika metų mane kaltinusį prof. Sužiedėlį, 
kad „būk tai aš parašiau, kad Amnesty Interna
tional esąs komunistų įrankis. Mat ir prof. 
Sužiedėlis, besistengdamas kaž kam įtikti, pa
prasčiausia melavo, kaip ir drg. Vyt. Gedrimas. Jis 
teigė, kad tai mano parašyta, nenurodydamas 
šaltinio, kuriuo aš remdamasis parašiau tą 
straipsnį. Ką nors kritikuojant, derėtų prisilaikyti 
šiek tiek tos etikos: nurodyti, kad tas autorius, 
rašydamas tą straipsnį naudojosi tokia medžiaga. 
Pav., kad Floridos pensininkų tariamais buv. 
žvalgininkų šaltiniais ir kitokiais įvairių ultrakon- 
servatyvių organizacijų paskviliais . . . taip ir t. 
Tik kažin kas skaitytojus klaidina: ar Draugo 
redaktoriai ar drg. Vyt. Gedrimas?

Tikiu, kad šis mano trumpas paaiškinimas 
patenkins Akiračių skaitytojų tiesos suradimo 
poreikį.

Bronius Aušrotas

Su žmonėmis, kurie tvirtina, kad Amnesty 
International organizacija yra komunistų įrankis, 
diskutuoti nėra prasmės. Neverta taip pat ginčytis 
dėl „Challenger“ erdvėlaivio nelaimės priežasčių, 
po to, kai jas išaiškino vyriausybinė komisija,

ISTORIJOS ŠALTINIAI

REIKALAVIMAS ŽMONIŲ
Į amerikiečių rankas patekusių Vokietijos 

Reicho ministerijos Užimtiesiems Rytų kraštams 
(ministerio biuro) vienoje bylų rastas gausokas 
susirašinėjimas su vokiečių okupacinėmis įstaigo
mis Lietuvoje. Toje byloje, be visos eilės kitų 
Lietuvą liečiančių dokumentų, yra labai būdingas 
generalinio komisaro dr. von Renteln’o raštas. Juo 
generalinis komisaras praneša Užimtųjų Rytų 
kraštų ministerio Rosenbergo asmeniniam referen
tui dr. Marquardt ’ui, kiek žmonių ir kurios vokiečių 
įstaigos yra pareikalavusios iš Lietuvos. Čia 
spausdinamas to rašto vertimas su paties dr. von. 
Renteln’o ministeriui Alfresui Rosenbergui sutei
kiamais duomenimis. Raštą išvertė ir komentarus 
paruošė dr. B. Nemickas.

Generalinis Komisaras
Kaune

Kaunas, 1944 m. V.13 d.
Slaptai 

Partiečiu! Marquardt’ui.
Ponas Reicho ministeris per paskutinį mano 

apsilankymą manęs prašė nurodyti skaičiais, kokių 
(žmonių) jėgų paskutiniu metu pareikalauta iš 
Lietuvos generalinės srities kariuomenei, darbams 
ir kt. Pačiame krašte papildomai ūkio tikslams 
reikiant daugiau darbo jėgos, iš generalinės srities 
pareikalauta tokių jėgų:
Sauckel’io kvota 100.000 vyrų
Kovos su gaujomis specia
liesiems daliniams 10.000
Aviacijos pagalbininkų ka
riuomenei 30.000
Jaunuolių priešlėktuvinei ap- 
apsaugai Reiche 10.000
Divizijai (laikinai) 15.000
Įtvirtinimo darbams Vil
niuje 5.000
Aerodromų statybai 12.000
Pafrontės ir ligoninių dar
bininkų 1.800
Specialiai malkakirtei 1.200
Kok-Sagis statybai 4.000
Durpių darbams 5.000
Laivyno pagalbininkų 40.000
R AD 1.000
OT 10.000
Šiaurinei armijai (dabar atsisakyta) 50.000

245.000 vyrų

Dr. von Renteln

sudaryta iš žinomų mokslininkų, inžinierių, admi
nistratorių ir nelaimių tyrinėtojų. Gaila, kad ir po 
to Draugo skaitytojai maitinami niekalais apie 
KGB vaidmenį šioje nelaimėje.

Ne mūsų reikalas aiškintis, ar šitokius niekus 
p. Aušrotas pats sugalvoja, ar pasiskolina iš kitų 
„šaltinių“. Dėl to, kad nenurodėme jo „šaltinių“ , 
p. Aušrotas mus kaltina melu. Nesiaiškinsime, nes 
kai sąvokoms suteikiama tiek elastingumo, ką nors 
išsiaiškinti nebeįmanoma.

Kai pritrūksta argumentų, puolamas oponento 
asmuo. Tokią taktiką demagogai naudoja nuo 
Adomo ir Ievos laikų. Atrodo, kad tokiais pat 
motyvais ir V. Gedrimui prikergtas ,,drg.“ titulas 
bei jo išvados palygintos su „KGB kontroliuojama 
spauda“— Red.
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Pasikalbėti su Mykolu Morkūnu 
reikėjo jau seniai ir bandyta buvo 
daug kartų. Tik, kad jis niekada 
neturi laiko. Dirba šešias dienas 
savaitėje, po keturiolika ar daugiau 
valandų į dienų. Ir jokių pasikalbėji
mų daryti nenori. „O kam čia man 
reikia? . . . Sakys dar, kad giriasi, sau 
reklamos ieško . . . “—O kas čia 
tokio? Tegul sako. Reklamos krašte 
gyvenam . . . —Bet ir tuos keletą 
žodžių iš jo išspausti reikėjo spaustu
vėje iš paskos sekioti ne vieną dieną, 
pavaikščioti ir po kitus spaustuvės 
kambarius, su kitais pasišnekė
ti .. . Bet dabar, manau, skaitytojas 
susidarys vaizdą, kokį didelį darbą 
išeivijos lietuvių kultūrai atlieka vie
nas, tegul ir kitų padedamas, labai 
kuklus, darbštus ir nesavanaudiškas 
žmogus. Nenuostabu, kad jam sune
galavus ir atsigulus porai savaičių 
ligoninėje ne vienas darbas gerokai 
suvėlavo ar ir visai iškrito . . . Tiesa, 
sūnus Andrius dabar tėvui jau daug 
padeda ir visą periodiką pats vienas 
spausdino, bet ne viskas dar jam 
įprasta ir ne taip jau lengvai ėjo . . .

* * *

Pasakyk gi, mielas Mykolai, kiek 
lietuviškų laikraščių dabartiniu metu 
jūsų spaustuvėje spausdinama?

M.M.: Ar manai, kad aš žinau? 
Nueik ir pasiklausk Henrietos Vepš- 
tienės ir Klemento Dedelos. Jie tau 
tiksliau pasakys ... Aš čia, matai, 
dabar spausdinu latvišką—Čikagas 
Zinas. O lietuvišką vieną tik ką 
baigiau. Žiūrėk ten Technikos žodis 
sukrautas. Tuoj atvažiuos pasiimt 
. . . Aš dabar turiu čia mašiną pri
žiūrėt . . .

Žinau, kad Henrieta visada renka 
Metmenis, o Klementas—Lituanus, 
bet kad. . .

Henrieta Vepštienė: Visai teisin
gai. Laikraščių mes nerenkam. Dabar 
mano svarbiausias darbas—buvusio 
Lietuvos ministro ir Nepriklausomy
bės akto signataro Petro Klimo 
Dienoraštis (1915. XII. 1—1919.1.19) 
Leidžia Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas, kuris taip pat leidžia 
ir Sam Benelli Apsiautalą, išverstą 
Balio Sruogos. Tą knygą jau ką tik 
baigiau sulaužyti puslapiais . . .

Klementas Dedela: Aš dabar 
dirbu prie Vandos Sruogienės Lietu
vos istorijos septintosios laidos. Bus 
daug kas pakeista ir papildyta. Išeis 
beveik kišeninio formato. Leidžia 
Lietuvos istorijos draugija su pinigine 
Lietuvių fondo parama. Mat knyga 
bus ne vien visuomenei pardavinėja
ma, bet taip pat naudojama mokyk
lose vadovėliu. Tuo pačiu metu 
klijuoju fotografavimui ir dr. Bro
niaus Povilaičio Lietuvos žemės ūki,

PASAKOJA MYKOLAS MORKŪNAS IR KITI

VISKAS PRASIDĖJO IŠ 
NIEKO

su pagalbine antrašte „Jo raida ir 
pažanga“. Autorius—kanadietis, jau 
miręs, tad knygą suredagavo Petras 
Lukoševičius, o leidžia specialus fon
das.

H. V.: Paskutiniu metu daug 
dirbau ir prie dviejų lietuviškų knygų, 
leidžiamų anglų kalba. Tai Matildos 
Strimaitytės-Mėlienės Crosses in the 
Arctic (Kryžiai Arktikoje), kurią vertė 
Nijolė Gražulienė. Sibiro tremtinės 
atsiminimai. Leidžia Šaulių sąjunga. 
Kita—Kazio Borutos Wooden Mira
cles (Mediniai stebuklai), kuriuos 
išvertė ir leidžia Miltonas Stark. 
Iliustravo Vytautas K. Jonynas.

K.D.: Kalbant apie knygas angliškai, 
va štai ir mano viena ką tik baigta 
laužyti, kuri jau pernai turėjo išeiti, 
bet nusidelsė iki šiol—Lithuanian 
Heritage (The Many Views of Youth). 
Jauniausios kartos čia gimusių lietu
vių mintys, pažiūros, jų vertimai iš 
istorijos ar geografijos veikalų. Labai 
daug statistikos, iliustracijų, nuotrau
kų iš Lietuvos gyvenimo vakar ir 
šiandien. Leidžia Balzeko muziejus, 
šiam darbui gavęs stipendiją iš Na
tional Endowment for Humani
ties . . .

Vienas iš The Lithuanian Herit
age pasireiškusiųjų, Vilius Dundzila, 
redaguoja naujausią Lituanus numerį, 
kuriame bus išspausdintas 1940 me
tais tuometinio -Vidaus reikalų liau
dies komisaro Aleksandro Guze- 
vičiaus pasirašytas Slaptas įsakymas 
Nr. 0054, paruošęs Lietuvą sovietinei 
okupacijai ir daugelį lietuvių pas
merkęs mirčiai ir ištrėmi
mui . . . Tame (rudens) numeryje dar 
bus įvaro ir Astridos Ivask’ų eilė
raščiai, o taip pat ir straipsnio apie 
lietuvius medicinos gydytojus Ameri
koje tęsinys.

Atsimenate Danguolės Tamulio- 
nytės vadovėlį Lietuviais norime ir 
būt anglų kalba, taikytą lietuviškai 
nemokantiems amerikiečiams? Jis 
dabar ruošiamas ispaniškai. Va, štai: 
Lituanos Hemos de Ser. Turėtų padėt 
Pietų Amerikoje gimusiems išmokti 
savo tėvų kalbos . . .

H. V.: Kartą pradėjus apie 
vertimus,—jau surinktas ir įvairių 
tautų pasakų rinkinys lietuviškai 
pavadintas Sidabro lietus, iliustruotas 
Romo Viesulo. Jo čia po ranka 
neturiu, bet man rodos, kad jeigu ne 
visas, tai daugumą jų vertė Jurgis 
Blekaitis . . . Savo eilės jau senokai 
laukia ir Henriko Nagio išversta R.M. 
Rilkės Sakmė apie korneto Kristupo 
Rilkės meilę ir mirtį, iliustruota 

Telesforo Valiaus medžio raižiniais. 
Bus labai graži knyga ... Ir Bulgako
vo Meistras ir Margarita, Jono 
Dainausko versta. O iš originalų dar 
šiais metais turėtų išeiti ir Košto 
Ostrausko nauja drama Eloiza ir 
Abelardas.

K. D.: Nos nepamiršau paties 
stambiausio šiais metais sulaužyto 
veikalo, Vytauto Statkaus Lietuvos 
ginkluotos pajėgos (1918-1940). Viso 
bus 1,050 puslapių, su dviem šimtais 
iliustracijų . . . Leidžia Vydūno Jauni
mo fondas.

Tai kiek gi knygų per metus 
išspausdina ši spaustuvė?

H. V.: Apie visą spaustuvę nežinau, 
bet tas knygas, prie kurių man tenka 
pirštus prikišti esu susirašiusi ir 
puslapiais ... Jų per metus susidarė 
apie penkiolika vienetų ir bent pus
trečio tūkstančio puslapių ... O taip 
pat žinok, kad čia fotografavimui ir 
spausdinimui atnešami ir kitur surink
ti darbai, kurie čia neįeina ... O 
Klementas . . .

K. D.: Aš tokios sąskaitybos 
nevedu . . . Galima būtų paminėt, kad 
juostelėse jau surinkta, bet dar nesu
laužyta angliškoji kelių autorių sudėti
nė knyga Lithuanian Helsinki Group. 
Tai Tomo Venclovos, Eitano Fenkelš- 
teino, Liudmilos Aleksejevos atsimini
mai, dokumentai ir 1.1. Taip pat 
surinkta ir bus leidžiama advokato 
Povilo Žumbakio paruošta knyga 
apie OSI.

Tad grįžkim prie laik
raščių . . . Atrodo, kad tą latvišką jau 
baigei spausdinti. . .

Mykolas Morkūnas, Klementas Dedala, Zina Morkūnienė, Henrieta Vepštienė

M.M.: Šiuo metu čia spausdinam 
bent keturis latviškus. Štai, ką tik 
sulankstytas jų žurnalas Labietis, 
kokio lietuviai neturi. Apie senąjį 
latvių tikėjimą . . . Lietuviškų laik
raščių, man rodos, čia spausdinam gal 
keturioliką ar penkioliką. Tik vakar 
jūsų redaktorius atvežė sulaužytą 
Akiračių birželio mėnesio numerį. 
Reikės tuoj fotografuoti ir daryti 
plokštes . . . Pereitą savaitę čia spaus
dinom ir Lietuvių balsą, ir Sandarą, ir 
Laisvąją Lietuvą. Kiti išeina rečiau— 
kas mėnesį, ar kas ketvirtį metų: 
Mūsų sparnai, Muzikos žinios, Mūsų 
Vytis . . . Arba ir dar retesni žurna
lai, kaip Naujoji viltis ar Varpas . . .

Pavarčiau tuos latviškus— 
skamba vos ne žemaitiškai. . . Bet gi 
latvių Čikagoje ne tiek daug, tai jų 
tiražai turbūt labai nedideli. . .

M.M.: Atvirkščiai. Tų populia
riųjų, kuriuos čia spausdinam, tiražai 
yra netoli dviejų tūkstančių, taigi 
didesni negu čia spausdinamų mūsiš
kių. Juos tikriausiai siuntinėja ir 
toliau . . .

O kokie dabar lietuviškų knygų 
tiražai?

M. M.: Žiūrint kokia knyga. 
Sakyčiau, nuo 500 iki 2,000. Didžiau
si gal vadovėlių. Bet ir kai kurių 
grožinės literatūros knygų iki poros 
tūkstančių išspausdindavom. Va, kad 
ir Mariaus Katiliškio romanai buvo 
labai populiarūs . . . Dabar, žinoma, 
viskas eina žemyn.

Jeigu jau grįžtam į ,,senus gerus 
laikus“, tai pasakyk man vieną daly
ką: kaip gi pats, jaunystėje kunigu 
besiruošęs ir porą metų seminarijoje 
praleidęs, dar Lietuvoj, Vilniaus 
universitete ekonomiją baigęs, o 
paskui ją Insbruke, Austrijoj gilinęs ir 
ten daktaro laipsnį gavęs, o po to dar 
ir menus Freiburge išmėginęs, čia

6 akiračiai nr. 7 (191)

6



POKALBIS

susigalvojai mestis į sunkų ir juodą 
spaustuvininko darbą ... O dabar i 
tave pažiūrėjus, tai jis tikrai toks 
atrodo . . . Taigi, kodėl?

M. M.: Geriausias atsakymas 
būtų: todėl, kad kvailas bu
vau . . . Daktaro laipsnį gavau ne iš 
ekonomijos, bet iš politinių mokslų. 
Mano disertacijos tema—„Senųjų 
prūsų istoriškai politinės ir ūkinės 
problemos“. O ką gi tu su politiniais 
mokslais, dar ir kalbos nemokėdamas, 
veiksi? Taigi, čia atvažiavęs, kaip ir 
daugelis kitų lietuvių, pirmiausia 
dirbau vadinamoje „springsinė- 
je“ . . . Bet spaustuvėlę jau ir Vilniuje 
studijuodamas turėjau. Ten ir pogrin
dinį laikraštukų—Laisvą žodį— 
spausdinom. Bet iš tikrųjų norėjom 
tada steigti lietuviškų knygų leidyklą, 
bet vokiečiai leidimo nedavė. Knygų 
leidimas labiausiai rūpėjo ir čia 
atvažiavus. Todėl pirmiausia su Vy
tautu Saulium į partnerystę suėję ir 
galvojom knygas leisti ir spausdinti. 
Taip iš nieko viskas ir prasidėjo. Dar 
Bridžporte, 33-čioj gatvėj, lange išsi- 
kabinom iškabą SPAUSTUVĖ ar 
kaip ten. Dailininkas Vijeikis nupiešė. 
Ten ir prasidėjo. Partnerystė nutrūko 
po kelių mėnesių, Saulius vėliau savo 
biznį kitoj pusėj miesto atsidarė, tą 
leidyklą iš jo Vladas Civinskas perė
mė, bet spaustuvė po truputį pradėjo 
klijuotis. Nusipirkom porą mašinėlių, 
nieko nežinodami ir nemokėdami. 
Amerikiečiai išmokė. Pirmoji knyga 
buvo kažkokia lietuvių angliakasių 
istorija. Pavadinimo nebeprisimenu. 
Po pusmečio jau pradėjau šiek tiek ir 
iš spaustuvės uždirbti, bet visus 
pinigus sukišau į remontus, tad 
reikėjo šalia to dar ir fabrikuose, dvi 
pamainas dirbti . . . Kaip knygų leidi
mas tada ėjo, geriausia galėtų papasa
koti Civinskas. Jo Terros leidykla ir 
buvo pirmas ir didžiausias mano 
darbdavys. Pradžioje perfotografuo- 
davom Lietuvoje išleistas knygas: 
Kazio Borutos Baltaragio malūną, 
Axel Muntės San Michele kny
gą . . . Paskui nusipirkom ir savo 
linotipą. Neturėjom lietuviškų raidžių, 
bet mūsų rinkėja, ponia Apeikienė 
mokėjo labai puikiai savo ranka 
ženkliukus sudėt. Tada ir Adomas 
Vilainis-Šidlauskas savo Nemuno 
leidyklą atidarė. Jis taip pat spausdi
no Lietuvoje išleistus klasikų raštus: 
Dostojevskio Nusikaltimas ir bausmė. 
Tolstojaus Karas ir taika, Reymonto 
Kaimiečiai ... Po poros metų spaus
tuvė jau, galima sakyti, buvo gana 
tvirtose vėžėse . . .

O va čia, štai, kampe koridoriuje 
dar stovi ir ta pirmoji mašinėlė, nuo 
kurios spaustuvė prasidėjo. Šiandien 
ji atrodo tokia skurdi ir maža, bet be 
jos nebūtų buvę nė tų didelių mašinų, 
su kuriomis šiandien dirbame. Iš

1987 m. liepos mėn.

tikrųjų dirba tik ta viena, kurią ne 
taip seniai nusipirkau varžytinėse. Ir 
pačiu laiku, nes tai kitai kaip tik lūžo 
va šita dalis, o naujos niekur nebega
lima gauti . . .

Paskui jau reikėjo didesnių patal
pų. Kėlėmės ant Emeraldo gatvės, o iš 
ten—į Ashland gatvę, kur jau reikėjo 
pirkti visą namą, nes reikėjo vietos ne 
tik mašinoms, bet ir popieriui, ir 
išspausdintoms knygoms . . . Visą tą 
namą tada jau tikrai galėjai vadinti 
spaustuve . . . Ypač kai ir žmona į 
darbą įsijungė ir pradėjo meninius 
reikalus tvarkyti. Iš viso moterys 
spaustuvės prestižą pakėlė. Gali jos pa
čios pasiklaust . . .

Zina Morkūnienė: Tiesa, kai aš 
atėjau dirbti, spaustuvėje jokios meni
nės leidinių priežiūros, galima sakyti, 
kaip ir nebuvo. Viena darydavau 
knygų titulinius puslapius, plakatus ir 
visą kitą. Bet, atsikėlus į šią vietą, jau 
nebeesu viena. Dirbam visi bendrom 

jėgom. Ir Henrieta, ir Klementas, ir aš. 
Vieno idėja, kito kompozicija, trečio 
išpildymas. Nėra laiko aiškintis, kur 
kieno daugiau pridėta. Turime vienas 
su kitu bendrauti, viens kitam padėti.

O tada persikėlėte į šią vietą, kur 
įsikūrė ne vien spaustuvė, bet ir ištisas 
lietuviškų įstaigų kompleksas: Ameri
kos Lietuvių bibliotekos leidykla, 
Akademinės Skautijos leidykla kartu 
su Vydūno fondu ir Mūsų Vyties 
administracija, Lietuvių fondo raštinė, 
foto menininko Algimanto Kezio, 
filmininko Bernoto įstaigos . . .

M. M.: Jau ir čia esam gal 
dešimtį metų. O nusipirkau tą namą 
visai pinigų neturėdamas. Vieni sumo
kėjo skolą, iš kitų paėmiau avansą ir 
susidarė įmokėjimui reikalingi pinigai. 
O dabar, kaip matai, vietos užtenka 
ne tik spaustuvei, bet ir kitiems . . .

Man rodos, kad ir iš knygų 
leidimo dar nesi visai pasitraukęs. 
Kiek knygų iki šiol išleidai?

M. M.: Neprisimenu. Reikėtų 
pagalvoti. Tris Kazio Bradūno eilė
raščių rinkinius (Sonatos ir fugos, 
Donelaičio kapas ir Pokalbiai su 
karalium), Alfonso Šešplaukio, Vinco 
Kazoko eilėraščių knygas. Daugelį 
knygų tenka veltui išdalinti, šimtai jų 
dar tebeguli čia pat sandėly. Iš 
platintojų gal tiktai Draugas pastoviai 
atsiskaito . . . Nenoriu apie tai kalbėt.

Maždaug kiek dabar vienos 
knygos—sakykim vidutinio romano— 
išleidimas kainuoja? Popierius, surinki
mas, įrišimas—viskas . . .

M.M.: Nuo $3,000 iki $6,000. 
Yra ir žymiai brangesnių. Vadovėliai, 
su kelių spalvų iliustracijom, kainuoja 
ir $20,000 ar daugiau. Daug kainuoja 
įrišimas kietais viršeliais, kurio mes 
čia nedarom. Arba tokios knygos-

Iš dešinės: M. Morkūnas, V. Merkys B. Vaškelis, R- Dirvoms
albumai, kokias leidžia LiLi Press (tai 
yra, Lithuanian Library Press arba 
Amerikos Lietuvių Bibliotekos leidyk
la). Nueik pas juos ir Petro Aleksos 
paklausk. Mes gi jų visas knygas 
spausdinam ... Ir kai kuriuos Algi
manto Kezio foto albumus.

Petras Aleksa: Mes patys viską 
paruošiam: surenkam, suklijuojam, 
sulaužom. Taip sakant, padaromi 
„camera ready“ ir tada Morkūnas tik 
nufotografuoja ir spausdina. Dabar 
baigiam, paruošti Broniaus Kviklio 
Lietuvos bažnyčių serijos šeštą ir 
paskutinį tomą—Kaišiadorių vyskupi
ją. Joje bus ir visi žodynai, vardynai, 
kitų tomų korektūros, papildymai ir 
pataisymai. Todėl kiek ilgiau ir 
užtrunka. Jau pradėjom ruošti ir 
reprezentacinę knygą apie Lietuvą, 
tokią kaip latviai čia išleido, ir estai 
žada išleisti. Štai, pasižiūrėk kokia 
Latvia. Liuksusiniai drobės viršeliai ir 
apvalkas, kreidinis storas popierius, 
puikios spalvotos meniškos iliustraci
jos. Jiems išleidimas kainavo apie 
ketvirtį milijono dolerių. Norim, kad 
po panašią knygų būtų skirta kiekvie
nai Pabaltijo valstybei. Knyga apims 
Lietuvos gamtą, geografiją, istoriją, 
menus, mokslus ir visa kitą . . . Myko
las Drunga jau rašo tekstą. Baigiam 
ruošti ir Amerikos lietuvių muziką, 
kuriai medžiagą rinko prof. J. Žile
vičius, o dabar redaguoja Saulė 
Jautokaitė. Tai daugiausia muzikinių 
vienetų veikla ir muzikų biografijos.

Jūsų leidykla, rodos, ir įsikūrė tik 
prieš kokius dešimt metų, bet knygas 
leidžiate tikrai unikalias ir puikiai 
meniškai apipavidalintas. Kiek knygų 
jau išleista?

P.A.: Turbūt daugiau negu dvi
dešimt. Devynios etninės enciklopedi
jos tipo, šešios „Lietuvos bažnyčių“ 
serijos, Aleksio Rannito studija apie 
M.K. Čiurlionį su daugelio jo pa
veikslų spalvotomis reprodukcijomis, 
Stasio Ylos knyga apie M.K. Čiurlio
nį, ir dar keletas kitų.

O dirbi tik pats vienas ir tai pilną 
laiką, turbūt tik per kelis paskutiniuo

sius metus. Kaip viską suspėji?

P. A.: Padaryčiau ir daugiau, 
jeigu ne tie visokiausi pašaliniai 
darbeliai. Kiekvieną dieną čia ateina 
keletas pasitarti su visokiais lanksti
nukais, plakatais, skelbimais 

viršeliais- . . . Kaip matai, turiu tik 
tas vienas duris, tad niekur negaliu 
pabėgti. Taip ir turiu aukoti laiką 
visokiausiems (neapmokamiems!) pa
tarimams. Ko nespėju dieną tai turiu 
vakarais ir savaitgaliais pabaig
ti .. . Morkūno spaustuvei daug dar
bo duoda ir tnano kaimynai. Ten 
užsuk. Mačiau, kad Vytautas šiandien 
dirba.

Ant jūsų durų parašyta Akademi
nės Skautijos Leidykla ir Vydūno 
Jaunimo fondas. Ar tai dvi atskiros 
leidyklos?

Vytautas Mikūnas: Oficialiai— 
taip, bet, kaip matai, dirbame kartu ir 
darbai kartais kryžiuojasi. Pora mūsų 
vėliausių užsimojimų ponia Henrieta 
gal jau rodė. ASL vėliausias jau 
išspausdintas darbas turbūt yra oku
puotos Lietuvos pogrindyje leidžia
mos Aušros septintoji knyga, 1982- 
1983 metai (nr. 71-75). Yra jau 
surinktos ir dar dvi Aušros knygos, 
kurias netrukus Morkūnas spausdins.

Jūsų vitrinoj mačiau ir vokišką 
Vydūno Sieben Hundert Jahre 
Deutsch-Litauischer Beziehungen. 
Įdomu kur randate rinką šiai knygai?

V.M.: Jos daug išsiunčiame į 
Europą. Ne tik į Vokietiją, Austriją ir 
Šveicariją, bet ir į Skandinaviją. Tik 
vakar išsiunčiau keletą užsakymų į 
Švediją, Norvegiją ir Daniją. Pirmą 
šio veikalo dalį Vydūno fondas 
numato išleisti lietuviškai, patraukliai 
ir suprantamai išverstą, gausiai ilius
truotą. Iš paskutinių fondo leidinių 
turbūt jau turite ir A. Šapokos 
Lietuvos istorijos ketvirtą laidą ir dar 
ankstesnį gen. S. Raštikio atsiminimų 
trečiąjį tomą. Artimiausioje ateityje 
numatyta išleisti Aleksandro Merkelio 
parašytas Vydūno ir Vinco Kudirkos 
monografijas ir senąją A. Vijūko- 
Kojelavičiaus Lietuvos istoriją ... [j
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krikščionybė
Lietuvoje — 600

Į „AKIRAČIŲ“ ANKETOS 
KLAUSIMUS ATSAKO

K. GIRNIUS
Kęstutis Girnius — filosofas, dirba Laisvosios 

Europos radijuje, gyvena Miunchene, Vak. Vokie
tijoje; aktyvus Lietuvių fronto bičiulių sambūryje.

* * *
Itin sunku nustatyti bet kurio istorinio įvykio 

priežastis, ypač jei manoma, kad kiekvieną įvykį 
gaubiantis priežastingumo tinklas turi kelis klodus 
ir, kad istorijos raida nei dėsninga, nei paklusni 
kuriai nors viską išaiškinti pretenduojančiai teori
jai. Priežasčių aiškinimas priklauso nuo duomenų 
tikslumo ir gausumo, o Lietuvos istorijos rašymas 
labai atsilikęs. Platūs chronologijos rėmai nustaty
ti, bet beveik nėra rimtesnių veikalų apie Lietuvos 
ūkį, prekybos ryšius, šeimos, visuomenės ir 
kultūros gyvenimą iki XIX a. pradžios. Nėra nei

Kodėl pagonybė taip ilgai išsilaikė Lietu
voje?

demografinių studijų, nei monografijų apie Baž
nyčios hierarchų sudėtį, liaudies t” ‘jimą, nei 
svarbiausių istorinių asmenybių biu6.afijų. Nei 
hagiografijos, nei švietėjiški postringavimai apie 
tikėjimo tamsą negali atstoti neparašytų studijų.

{vairūs veiksniai užsienyje ir pačioje Lietuvoje 
lėmė vėlų Lietuvos krikštą. Turėjo įtakos ir 
lietuvių karinis pajėgumas. Pralaimėję Saulės ir 
Durbės mūšius, jie gal būtų susilaukę prūsų ir 
latvių likimo. Tuo atveju Lietuvos krikštas nebūtų 
tiek atsilikęs nuo kai kurių kitų Europos tautų. 
Per mažai žinome apie Lietuvą XII-XIV a., kad 
galėtume nurodyti priežastis, dėl kurių lietuviai 
sėkmingai priešinosi kryžiuočiams. Juo mažiau 
žinome apie pagonybės reikšmę, nors vargu ar 
gyventojų prisirišimas prie senojo tikėjimo turėjo 
lemiantį vaidmenį. Prūsai, kurių religingumas 
turbūt nebuvo mažesnis, buvo greitai pavergti.

Nemažesnę reikšmę turėjo Lietuvos geografinė 
padėtis, kuri šalį apsaugojo nuo Vakarų užpuoli
mo iki tol, kol Vakarų Europą paveikusi demogra
finė banga atslūgo ir kryžių karų aistra atšalo. XII 
a. Europa pergyveno didelį dvasinės ir materialinės 
kultūros pakilimą, kurį ne vienas istorikas vadina 
pirmuoju Europos atgimimu. Smarkiai augo 
gyventojų skaičius, visur plito lydimai, į padanges 
kilo katedrų bokštai, Italijos miestuose valdžią 
perėmė komunos. Prasidėjo stichiška Europos 
ekspansija: ispanai atkariavo dalį savo žemių, 
normanai iš Sicilijos išvarė arabus, prasidėjo 
kryžiaus žygiai ne tik į Šventąją žemę bet ir į 
pagonių apgyventas šiaurės rytų Europos sritis. 
XII a. pabaigoje Vakarų riteriai nukariavo vendus, 
lužitėnus, riugeniečius ir kelias kitas Baltijos 
pajūry gyvenančias gentis. Prūsai ir latviai buvo 
puolami demografinei bangai dar neatslūgus. Bet 
pirmieji rimtesni Lietuvos puolimai prasidėjo XIII
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a. pabaigoje, kai Vakarų ekspansinė jėga buvo tiek 
susilpnėjusi, kad nebuvo reaguota į Akros užkaria
vimą, o maras 1348-50 m. ją galutinai pakirto. 
Kryžiuočių puolimuose dalyvavo Vakarų riteriai, 
bet labiau ieškodami pramogos ir nesuteikdami 
tokių pajėgų, kurios vykdavo į Jeruzalę.

Priešinimosi pasekmės dar sunkiau aps
kaičiuojamos, nes istorinio įvykio pasekmės 
sąvoka gerokai miglotesnė negu priežasties. Teisės 
ir istorijos filosofų mėgiamos priežastingumo 
teorijos, pagal kurią įvykio priežastimi laikoma 
nenormalioji jo pakankama sąlyga, negalima 
pritaikyti pasekmės nustatymui. Tad kyla pavojus, 
kad pasekmių nurodymas virstų eiliniu išankstinių 
nusistatymų kartojimu. Vieni teigs, kad krikščiony
bės įvedimas atvėrė Lietuvai duris į Vakarų 
kultūros pasaulį, kiti kartos senus priekaištus, kad 
Bažnyčia buvo perdaug lenkiška ir skatino 
nutautėjimą, o dar treti, nurodydami pagonybės 
gajumą, aplamai nuvertins krikščionybės vaidmenį. 
Šį tą, nors ir nedaug, galima pasakyti.

Kol Lietuva buvo su kryžiuočiais kovojanti 
pagonių šalis, ji negalėjo turėti normalių ryšių su 
Vakarais, o tai kenkė jos kultūros vystimuisi. Bet 
Lietuvos uždarumą ir atsiskyrimą nuo Vakarų 
pasaulio lėmė ne vien šalies pagoniškumas. Būta 
daug kitų veiksnių, tarp kurių labai svarbios— 
šalies geografinė padėtis bei visuomenės sandara. 
Rusija buvo apkrikštyta X a. pabaigoje, palaikė 
ryšius su Bizantijos imperija, kurios kultūros lygis 
buvo aukštesnis negu Vakarų, bet vis dėlto šalis 
liko tamsi. Dar geresnis pavyzdys—Airija, kurios 
misionieriai VI-VII a. krikštijo Anglija ir kai 
kurias germanų gentis bei atgaivino Prancūzijos 
vienuolynų gyvenimą, XII a. dvasiniu ir materiali
nės kultūros atžvilgiu buvo provincijos užkampis.

Krikščionybė, kaip ir kiekviena religija, nėra 
tik teiginių rinkinys. Tie patys teiginiai skirtingai 
interpretuojami ir vertinami skirtingais laikais, 
skirtingomis aplinkybėmis, iš dalies ir skirtingų 
luomų atstovų. Katalikybė atėjo į Lietuvą ne iš 
dangaus bet per lenkus XVI-XV a. Laikotarpis 
buvo palankus tautinėms bažnyčioms įgyti sava
rankiškumo. Popiežiai, praradę prestižą dėl didžio
jo skilimo, puolami Bažnyčios susirinkimo judėji
mo, siekiančio apriboti popiežių galią, negalėjo 
atlaikyti spaudimo ir turėjo daryti nuolaidų. 
Prancūzija Pragmatinės sankcijos paskelbimu, 
Anglija praenumire įstatymais, o dar vėliau 
Ispanija smarkiai suvaržė Vatikano įtaką ir suteikė 
šalies valdovams didelę Bažnyčios priežiūros galią, 
kurią jie panaudojo tarp kitko stiprinti tautinį 
sąmoningumą (nors šis sąmoningumas liko netvir
tas). Popiežiaus galia vėl sustiprėjo XVI a. 
pabaigoje. Tad svetimos tautos, būtent lenkų, 
įtaka Lietuvos bažnyčios gyvenime nebuvo tuome
tinės Katalikų bažnyčios būdinga savybė, o veikiau 
atsitiktinumas.

Dėl viso ko tarkime, kad krikščionybės 
įvedimas sustiprino lenkų įtaką valstybės ir 
visuomenės gyvenime. Ar galima tada tvirtinti, kad 
viena krikščionybės įvedimo pasekmė—lenkėjimo 
raidos skatinimas? Siūlyčiau gerokai sudėtingesnį 
teiginį: (1) svetimos valstybės vyskupų globoje 
įvedus krikščionybę į šalį, kuri (2) tuo metu buvo 
mažiau ar daugiau prijungta prie šios valstybės ir 

(3) pasiliko jos įtakoje ilgus metus, ir (4) 
pakrikštytos tautos valdantiesiems sluoksniams 
nutautėjant, krikščionybė gali prisidėti prie nutau- 
timo. Nėra pagrindo manyti, kad sulenkėjime 
krikščionybės įvedimas turėjo vyriaujantį vaid
menį. Veikiausiai politiniai Lietuvos ir Lenkijos 
ryšiai lėmė Bažnyčios tautinę ir kadrų politiką, o 
ne atvirkščiai.

Sunku aptarti pasekmės sąvoką, bet įvykio 
pasekmė turėtų būti su juo gana glaudžiai susieta. 
Net pakitus kai kurioms aplinkybėmis, įvykį turėtų 
sekti tariamos pasekmės. Kitaip tariant, jei koks 
nors reiškinys R yra įvykio I pasekmė, tai daugeliu 
atvejų, įvykus I, įvyks ir R, nors kai kurios 
šalutinės aplinkybės pasikeistų. Tad įsivaizduokime 
du galimus pasaulius; vieną, kuriame Jogaila mirė 
prieš 1425 m., ir antra, kuriame Kazimieras 
Jogailaitis Lenkiją valdė tik 10 metų. Jeigu būtų 
glaudesnis ryšys tarp krikščionybės įvedimo ir 
lenkėjimo, tai šiuose galimuose pasauliuose lenkų 
įtakos plitimas būtų lydėjęs krikščionybės įvedimą. 
Tačiau pirmame pasaulyje vargu ar Lenkijos 
didikams būtų pasisekę be karo veiksmų palenkti 
Vytautą savo valiai, arba išrinkus naują karalių, 
priversti Vytautą pripažinti jo galią. Ilgas Kazimie
ro karaliavimas užkirto kelią ginčams dėl sosto, 
per kuriuos Lietuvos bajorai, dar nesulenkėję ir 
tebesididžiuojantys savo atskiros valstybės tradici
jomis bei šlove, gal būtų nutraukę ryšius su 
Lenkija ir su Gniezno arkivyskupija. Minėti du 
galimi pasauliai nėra tik iš piršto išlaužti: juk 
nebuvo galima tikėtis, kad du Lenkijos valdovai 
tiek ilgai gyvens kaip tik tais metais, kai Lietuvos 
valstybinis sąmoningumas dar tebuvo tvirtas ir 
daugelis valstybės institucijų dar nepriklausomai 
veikė. Tad Lietuvos politikos istorijos raida iš 
dalies priklauso nuo atsitiktinai ilgos dviejų 
valdovų gyvenimo trukmės. O pakitus Lietuvos ir 
Lenkijos valstybiniams santykiams, krikščionybės 
istorija irgi būtų kita. Manytina, kad tokiu atveju 
atskiros Lietuvos valdovas būtų turėjęs didesnį 
vaidmenį Bažnyčios hierarchų skyrime, iš jų 
reikalavęs didesnio paklusnumo, o visa Bažnyčia, 
nors ir likdama tiek pat katalikiška, būtų pasukusi 
kitu keliu. Nesunku įsivaizduoti kitų galimų 
pasaulių, bet ir tie du paminėti rodo, kad 
krikščionybės įvedimo pasekmių nustatymas— 
sudėtingas reikalas, apie kurį sunku ką nors 
pasakyti, kol nepadaryti reikalingi istoriniai tyri
mai.

Kokius periodus išskiriate lietuvių tautos 
ir krikščionybės santykių istorijoje?

Per šešis krikščionybės šimtmečius kito 
lietuvių santykis su krikščionybę, bet trūksta 
duomenų apie pasikeitimų raidą ir apimtį, ypač 
tarp valstiečių. Reformacija, kontrreformacija, 
švietėjų amžius gal jaudino bajorus ir dvasininkiją, 
bet daugeliui lietuvių valstiečių neturėjo reikšmin
gesnio poveikio. Nežinia, kiek ilgai truko, kol 
krikščionybė šiek tiek giliau įsišaknijo gyventojų 
sąmonėje, bet krikščionybės doktrinų, ritualų, 
papročių įsisąmoninimas vyko pamažu. Trejybės 
sąvoka ir kitos doktrinos turėjo ilgai likti nesu
prantamos, o pagonybė buvo persunkusi senovės 
lietuvio gyvenimo būdą, jos ritualai lydėjo jį visais 
svarbiausiais gyvenimo momentais. Pritaikant 
Neutratho įvaizdį, galima sakyti, kad naujos

akiračiai nr. 7 (191)
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religijos priėmimas yra mėginimas perstatyti jūroje 
beplaukiantį laivą, pakeičiant vieną lentą po kitos. 
Pagoniški papročiai buvo pritaikomi, jiems buvo 
suteikiamas krikščioniškas atspalvis, nes jie turėjo 
tapti rėmais, į kuriuos reikėjo įsprausti katalikybės 
teologiją ir pasaulėžiūrą. Nors kai kurie krikš
čionys piktinosi pagonybės liekanomis, Bažnyčia 
aplamai suprato reikalą ieškoti modus vivendi su 
kai kuriomis pagonybės išraiškomis. 6C1 m. 
popiežius Grigalius Didysis pareiškė, kad negalima 
vienu kirčiu pašalinti užsispyrėlių klaidas ir tas, 
kuris nori įkopti į kalvos viršūnę, turi kilti 
pamažu, o ne mėginti vienu šuoliu tai padaryti. 
Tad pagoniški papročiai buvo toleruojami, vidur
vasario šventė tapo Joninėmis, ir tt.

Nors krikščionybė negalėjo įsitvirtinti žmonių 
sąmonėje, kol kaimo ir kitose bendruomenėse 
nebuvo pakankamai krikščionių iškilmingai švęsti 
tas Bažnyčios apeigas, kurios įžiebia tikėjimo 
dogmos gyvybę ir jas apgaubia tiesa ir tikrumu, 
kyla pavojus pervertinti pagonybės gajumą— 
pavojus, kuris nėra tik šių laikų reiškinys. Pirmieji 
protestantai dėl poleminių priežasčių ieškodavo 
pagonybės liekanų. Jie siekė įrodyti Katalikų 
bažnyčios nesugebėjimą per tūkstantmetį panaikin
ti pagonybę bei išjuokti katalikų šventuosius, juos 
sutapatindami su stabais ir pagonybės atgyveno
mis. Tai darė J. Lasickis savo knygoje apie 
žemaičių dievus, tai darė ir kitų šalių protestantai, 
ypač kalvinistai. Anglijoje puritonai piktdžiugiškai 
rašė apie „tamsiuosius šalies kampus“, kurių 
gyventojai stokojo net elementariausių krikščiony
bės doktrinos žinių. Vėliau ir katalikai labiau 
susirūpino liaudies religingumu, protestantų pavyz
džiu pradėjo rengti katekizmus. Nėra dūmų be 
ugnies, bet istoriko Delumeau tezė, kad Europa 
buvo sukrikščionyta tarp Liuterio ir Voltero laikų, 
yra gana skeptiškai priimama.

Kartais aiškinama, kad saulės motyvai liau
dies meistrų sukurtuose kryžiuose ir šiaip puošme
nyse rodo saulės kulto tęstinumą liaudyje, nors 
įtikimesnis saulės motyvų aiškinimas gerokai 
paprastesnis, būtent, kad saulės motyvų pagrindi
nis įkvėpimas buvo monstrancijos, kone įspūdin
giausias dirbinys, kurį liaudies meistrai bet kada 
matė ir kurį mėgdžiodavo. Gal pirmieji monstran
cijų kūrėjai buvo įtaigojami saulės kulto, bet jie 
nebuvo lietuviai, tad ir negalima daryti platesnių 
išvadų apie kulto buvimą be kitų nepriklausomų 
duomenų.

Ypač didelę reikšmę lietuvių santykiams su 
religija ir tautos likimui aplamai turėjo Lietuvos 
nugrimzdimas į baudžiavą. Kai Vakarų Europoje 
plito švietimas, prekybos ryšiai, gamyba rinkai, 
augo miestai ir gyvenimo lygis, baudžiavos 
primetimas užšaldė tolesnį Lietuvos vystymąsi, 
smarkiai sulėtino miestų kūrimą bei jų urbanizaci
jos procesą (Lietuvos miestai ir miesteliai, palygi
nus su Vakarų Europos šalimis, turėjo aiškų 
agrarinį pobūdį). Pastangos pasivyti Vakarų 
Europą baigėsi. Ekonomikos sąlygos veik'a kultū
ros raidą. Renesansas neįsivaizduojamas be mies
tietiškos civilizacijos, spartus reformacijos 
plitimas—be miesto amatininkų ir kitų raštingų 
žmonių. Daugelis švietėjų kilo iš vidurinės klasės. 
Bet Lietuvoje trečiojo luomo beveik nebuvo. 
Baudžiauninkai liko tamsoje, o bajorija, neatgaivi
nama valstiečių ir miestiečių vaikais, turėjo ieškoti 
kitur įkvėpimo ir naujų įdėjų. Manyčiau, kad 
baudžiavos įtvirtinimas nemažiau už vėlų krikščio
nybės įvedimą atsakingas už Lietuvos atsilikimą.

Kol baudžiava nebuvo panaikinta, valstiečio 
santykis su religija, kaip ir su dauguma kitų 
gyvenimo reiškinių, nedaug keitėsi, nors tikėjimas 
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turėjo darytis labiau sąmoningas ir gilus. O apie 
tautinio atgimimo poveikį neturiu ko įdomesnio 
pasakyti.

Ką krikščionybė Lietuvai davė gero ir 
blogo?

Šis klausimas, net daugiau už kitus, reikalauja 
vertinti sudėtingus ir mažai suprantamus istorinius 
procesus ir krikščionybei, lyg mokinukui, duoti 
gerą ar blogą pažymį. Pasitenkinsiu keliomis 
bendromis pastabomis apie tai, į ką reikėtų 
atsižvelgti, siekiant atsakyti į šitokį klausimą. 
Pirma, retas įvykis ar jo pasekmė yra geras ar 
blogas savyje. Dalykai, reiškiniai ir žmonės yra 
geri ar blogi tam tikru atžvilgiu ir tam tikru 
požiūriu. Tas pats reiškinys gali būti geras vienu 
požiūriu, blogas antru, ir visai neįvertinamas 
trečiu. Nors teigiamos ir neigiamos reiškinio 
savybės gali būti logiškai skiriamos, tikrovėje jos 
dažnai sudaro neatskiriamą vienetą. Antra, daug 
problemų sukelia tas paviršutiniškai paprastas 
teiginys—„ko nedavė, nors galėjo duoti“. Fizi
niame pasaulyje kas logiškai ar teoriškai (pagal 
gamtos dėsnius) galima, dažnai yra technologiškai 
neįmanoma. Reikalai dar sudėtingesni dvasios 
gyvenime. Didelė psichologijos ir sociologijos dalis 
yra pseudomokslai, o mėginimas jų teorijomis 
pasikliauti, nustatant istorinius reiškinius, apie 
kuriuos turime labai mažai duomenų, yra bergž
džias reikalas. Aišku, kad žmogus negali skristi, bet 
ar XVII a. ragana prisipažinusi moteris galėjo 
tikrai tikėti, kad ji nuskrido į Šatrijos kalną, ir 
kaip suprasti jos tvirtinimą? Ar Rabelais galėjo 
būti ateistu? Pasak vieno žinomiausio šio šimt
mečio istoriko Febvre, atsakymas—ne, nes tuome
tinės pasaulėvaizdos sąlygojamas galvojimas užkir
to kelią šiai teoriškai galimybei. Trečia, 
organizacijos ir žmonės turi savo tikslus ir numato 
kitas, nors ir tiesiogiai nesiekiamas pasekmes. 
Tačiau sukeliami ir visai nelaukti padariniai. Už 
tikslus ir pirmos rūšies pasekmes skiriami nuopel
nai ir papeikimai, bet kaip reikėtų įvertinti 
nelauktus padarinius, kurie dažnai nemažiau 
reikšmingi už siekiamuosius, bet kurie taip pat 
priklauso ir nuo kitų sąlygų? Ketvirta, pavieniai 
katalikai ir Bažnyčia kaip organizacija yra savo 
laiko vaikai. Amžiaus dvasia, tautybė, visuomeninė 
padėtis veikia net asketiškiausius krikščionis ir 
svarbių Bažnyčios doktrinų interpretavimą. Tad 
reikia pabrėžti skirtumą tarp tų veiksmų, kurie 
labiau tiesiogiai plaukia iš krikščionybės principų 
ir tų, kurie labiau susieti su laiko dvasia ir atskirų 
veikėjų asmeniniais nusistatymais.

Tarkime, kad būtų gerai, jei religija skatintų 
pakantumą, švietimą ir pagarbą rašytam žodžiui, 
tautos papročiams bei liaudies menui. Tačiau ši 
trijulė nėra lengviau derinama negu laisvė, lygybė 
ir brolybė. Protestantizmas, ypač kalvinizmas, 
išskirtinę reikšmę skiria rašytam žodžiui. Turbūt 
tik Naujosios Anglijos puritonai taip gerbė knygą, 
kad jų įtariamos raganos neva knygoje pasirašyda
vo velniui tarnauti. Tačiau tie patys kalvinistai 
smerkė visus stabus, naikino meną ir skulptūrą 
(juk čia randasi pirminė žodžio „ikonoklasto“ 
prasmė), fanatiškai rūpinosi visų prietarų ir 
pagonybės liekanų pašalinimų. Jei Lietuvoje būtų 
įsigalėjęs protestantizmas, raštingumas gal būtų 
padidėjęs, nes raštingumas aplamai buvo labiau 
įsigalėjęs protestantų negu katalikų šalyse. Kiek 
kalvinistai gerbė knygą, tiek jie naikindavo stabus, 

kuriais laikydavo kone visą religinę tematiką 
vaizduojantį meną, o bažnyčių sienas perdažydavo 
baltai. Rūpintojėliai, pakelės koplyčios, kryžiai ir 
kiti liaudies meistrų darbai veikiausiai būtų buvę 
sunaikinti ir būtų buvę aktyviai draudžiami. 
Liaudies dainų likimas irgi neaiškus, nes Velse ir 
kai kuriose protestantiškose Prancūzijos dalyse 
liaudies dainos, net ir lopšinės, buvo pakeistos 
psalmėmis. Jau minėjau, kad katalikai mėgino prisi
taikyti prie liaudies papročių ir jiems suteikti 
krikščionišką atspalvį. Protestantai mažiau darė 
šitokių kompromisų, iš dalies todėl, kad visur 
įžiūrėjo pagonybės atgyvenas. Per Anglijos revoliu
ciją net buvo priimtas įstatymas, draudžiantis 
švęsti Kalėdas, Velykas ir kitas pagrindines 
šventes, nes jos pagoniškos kilmės, o Šventajame 
rašte minimas tik sekmadienio šventimas.

XVII a. pradžioje Švedija buvo ūkiškai 
atsilikusi šalis be gilesnių mokslo tradicijų. Per 
kokį šimtmetį joje pasiektas kone aukščiausias 
raštingumas Europoje. Kodėl gi nebuvo panašaus 
proceso tuometinėje Lietuvoje? Nors kai kuriais 
atžvilgiais Lietuvos ir Švedijos sąlygos buvo 
panašios, būta ir esminių skirtumų. Švedijos 
valdantieji sluoksniai nebuvo nutautę, valstiečiai 
ne vien nenešė baudžiavos jungo, bet turėjo 
daugiau teisių negu bet kurios Europos šalies 
valstiečiai. XVII a. pabaigoje karalius, siekdamas 
palaužti didikų galią, valstiečius protegavo ir 
stengėsi laimėti jų paramą. Vyko didelis ūkio 
gyvenimo pakilimas, smarkiai augo gyvenimo 
lygis. Ekonominis faktorius gana svarbus. Norint 
išmokti skaityti, reikia turėti, ką skaityti. Lietuvos 
baudžiauninkai neturėjo politinių teisių, iš esmės 
gyveno vadinamos natūralios ekonomikos sąlygo
mis, pinigų cirkuliacija buvo apverktinai maža. 
Tad jeigu baudžiauninkai būtų išmokę skaityti, tai 
vargu ar būtų galėję nusipirkti knygų; kadangi 
nebuvo populiariai parašytų knygų kaip Anglijos 
chapbooks ar Prancūzijos Bibliotheque bleu, tai ir 
išmokti negalėjo; o nesant skaitančiųjų, nebuvo ir 
paklausos lietuviškoms knygoms. Buvo užburtas 
ratas, kurio jokia religija nebūtų galėjusi vien 
uolumu panaikinti.

Negalima neigti didelio Bažnyčios vaidmens 
tautiniame atgimime, nors galima ginčytis dėl šio 
vaidmens sąmoningumo. Iš pradžių kunigai prieši
nosi pastangomis jėga brukti stačiatikybę, ragino 
motinas vaikus mokyti lietuviškai skaityti. Katali
kai pirmieji suorganizavo knygų spausdinimą 
Prūsuose bei jų platinimą Lietuvoje ir pirmieji dėl 
to nukentėjo. Kai pradėjo aiškėti, kad tautinio 
atgimimo sąjūdis pabrėžia lietuvių tautinį savitumą 
ir priešinasi lenkų įtakai šalies kultūriniame 
gyvenime, nemaža Bažnyčios hierarchų pradėjo 
smerkti ir diskriminuoti vadinamuosius litvoma- 
nus, kurie savo veikla ardė katalikų vienybę. Dėl 
šio abejingumo vėliau pasireiškusiems tautiniams 
siekiams vieni linkę nuvertinti ir ankstesnį Baž
nyčios darbą. Kiti, laikydami katalikų veiklą 
reikalingu dirvos parengimu, pažymi esminį 
Bažnyčios vaidmenį. Manau, kad pastarųjų nusis
tatymas tikslesnis, bet nėra vietos tuo reikalu 
argumentuoti. Juk nuvertinama lietuvių socialde
mokratų reikšmė Nepriklausomybės atgavime dėl 
to, kad jie iš pradžių labiau rūpinosi socialiniu 
teisingumu, o dalis, tapusi bolševikais, mėgino tą 
nepriklausomybę pasmaugti. Be to, kova už 
lietuvišką raidę, prasidėjusi kaip kova dėl tikėjimo, 
greitai virto kova už patį lietuviškumą, įtraukdama 
daug paprastų valstiečių, kurių tautinis sąmonin
gumas subrendo kaip tik kovoje už katalikybę.

(tęsinys sekančiame psl.)
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RELIGIJA

600 KRIKŠČIONYBĖS . . .
(atkelta iš 9-to psl.)

Iki XX a. pradžios kone visi lietuviai buvo 
katalikai, nemažas nuošimtis—kunigų. Taigi lietu
vių kultūrą kūrė katalikai, nors juos ir jų kūrybą 
veikė įvairūs kiti veiksniai. Kai kurie sovietiniai 
istorikai aiškina, kad katalikybės vaidmuo buvo 
šalutinis, nes tikrosios kūrybos versmės esą glūdėjo 
liaudyje ir kad religiniai įsitikinimai tik žlugdė 
tikinčiųjų kūrybą. Šitokia analizė gal tinka kai 
kuriems katalikams, bet ne tokiems sąmoningiems 
Bažnyčios sūnums, kaip vyskupams Valančiui ir 
Baranauskui, rektoriui Maironiui, kunigams 
Tumui-Vaižgantui ir Jakštui. Yra įvairių teorijų 
dėl ideologijos, tautos tradicijų ir aplinkos tarpusa
vio ryšių kūrybiniame procese, bet pirmu žvilgsniu 
nenuoseklūs tie, kurie taip uoliai neigdami katali
kybės įtaką ankstesnių rašytojų darbuose, su 
dideliu pasipiktinimu atmeta tvirtinimus, kad 
dabartinių rašytojų laimėjimai nieko bendro 
neturi su komunizmu. Ir atvirkščiai. Be to, jeigu 
amžiaus laimėjimai nepriskirtinti vyraujančiai 
pasaulėžiūrai, tai ir blogybės šaknų reikėtų ieškoti 
kitur. Nenoriu tvirtinti, kad vyraujančiai pasau
lėžiūrai reikia priskirti visas geroves ar blogybes, 
arba nepriskirti nė vienos; nei kad visos pasau
lėžiūros panašiai veikia kultūrą, dorovę ir ūkio 
gyvenimą. Bet diferencijuotą įvertinimą reikia 
grįsti teorija ir duomenimis, o tai dažniausiai 
nedaroma.

Kokia krikščionybės ateitis Lietuvoje? 
Kovingojo ateizmo ir sekuliarizacijos 
grėsmė. Ar galima lietuviuose tautinė 
bažnyčia?

Ar kovingas ateizmas ar sekuliarizacija sudaro 
pagrindinę grėsmę krikščionybei Lietuvoje priklau
so nuo „kovingo ateizmo“ aptarimo. Jeigu 
kovingu ateizmu suprantame sovietinių propagan
distų ir ateistų saviveiklininkų paskaitas, diskusijas 
ir kitus renginius, tai tik sekuliarizacija kelia 
pavojų. Istorinių žinių stoka, filosofinių argumentų 
primityvumu ir menku bendru išsilavinimu didžioji 
profesionalų ateistų darbų dalis yra tiesiog atgrasi, 
ir turbūt prilygsta XIX a. provincijos užkampio 
kunigų seminarijos dėstytojų lygiui. O ką buvo 
galima pateisinti prieš šimtmetį, nepateisinama 
dabar. Jeigu ateizmas, kaip ir religija, būtų 
atskirtas nuo valstybės, jei profesionalai ateistai 
negautų valdžios algų ir turėtų pragyventi iš jų 
paslaugomis pasinaudojančių žmonių aukų, tai jų 
skaičius tuojau smarkiai sumažėtų. Vietos saviveik
lininkų pastangos turi būti net labiau apverktinos 
ir neįtikinamos.

Tačiau jeigu kovingo ateizmo dalimi laikomos 
prieš tikinčiuosius nukreiptos valdžios priemonės, 
tai kovingas ateizmas yra pavojingas. Valdžia 
katalikus ne tiek persekioja, kiek diskriminuoja, 
ypač stengdamasi uždrausti religingumo demon
stravimą. Partijos pareigūnai ir ateistai aktyvistai 
gali apsunkinti kataliko gyvenimą nuo lopšio iki 
karsto. Ypač pasibjaurėtinas tyčiojimasis iš mažų 
vaikų mokyklose. Gyvenimas taip sutvarkytas, kad 
tikintysis dažnai verčiamas daryti mažus kompro
misus: įstoti į komjaunimą, kad būtų galima 
patekti į universitetą; pasidaryti partijos nariu 
karjeros sumetimais. Mažas nuolaidas dažnai seka 
didesnės, nes patogaus gyvenimo viltis nemažiau 
gaji socialistinėse šalyse. Valdžia daug laimi, jei

10

pasiseka priversti žmogų atsisakyti viešo bažnyčios 
lankymo. Šiais laikais tikėjimo vaidmuo, aiškinant 
gamtos reiškinius ir nustatant dorovės normas 
mažėja, o ritualai bei dalyvavimas viešame 
gyvenime pasidaro vis svarbesniais tikėjimo ele
mentais. Žmogus, nutaręs nelankyti mišių, gali 
pats vėliau nustebti, kad šiuo žingsniu jis atsisakė 
gerokai daugiau negu manė. Be valdžios diskrimi
navimo ir priespaudos, sekuliarizacija aiškiai 
sukeltų didžiausią pavojų religijai, ir net dabar turi 
svarbų vaidmenį.

Nelabai gerai suprantu klausimą apie istorinę 
patirtį ir religijos bei tautiškumo neatskiriamumą. 
Reikalų nepagerina užuominos apie lenkus ir 
Airiją. Tautiškumas ir religija yra logiškai skirtingi 
dalykai. Suprantant tautą plačiąja prasme, pagal 
kurią tautinis sąmoningumas nėra sudėtinė tautiš
kumo dalis, kone visos tautos, išskyrus gal žydus, 
keitė savo religiją: ir lietuviai, ir lenkai, ir airiai. 
Lietuvis, prieš 600 metų priėmęs krikščionybę, tuo 
neprarado savo tautiškumo, lygiai kaip jo nepra
randa nūdienis lietuvis, atsisakydamas tėvų tikėji
mo. O bedievis, įsitikinęs katalikybės tiesa, 
nepasidaro geresniu lietuviu, ypač jei tuo pačiu 
metu jis nutaria, kad jo išganymas reikalauja 
prisišlieti prie pamaldesnių lenkų. Galima taip 
aptarti lietuviškumą, kad katalikiškumas yra jo 
būtina sąlyga. Šiuo žingsniu mažai ko pasiekiama, 
nes tada reikia išaiškinti santykį tarp lietuvių pagal 
naująjį aptarimą ir tų naujai „nelietuviais“ tapusių- 
jų, kurie kone visais kitais atžvilgiais panašesni į 
lietuvius negu į tuos, kurie pagal įprastus aptari
mus nelaikytini lietuviais. Reikėtų dar įrodyti, kad 
šis naujas lietuviškumo kriterijus labiau pagrįstas 
negu, pavyzdžiui, siūlymas lietuviais laikyti tik 
strazdanotus, rudaakius, ar tik partiečius.

Lietuvos pogrindžio spauda daug dėmesio 
skiria katalikybės ir lietuviškumo santykiui. Aušre
lės redaktoriai teigė, kad lietuvių tauta bus tol 
gyva, kol bus gyva Lietuvos Katalikų bažnyčia. 
Panašiai rašė vienas Aušros bendradarbis, būtent: 
Lietuva ateistinė nebus, ji liks krikščioniška, arba 
jos visai nebus. Šie pasisakymai būdingi tiems, 
kurie pritaria, ką esu pavadinęs, vidinio lietuvišku
mo ir katalikybės ryšio sampratai. Pagal šią 
sampratą, buvimas katalikų yra būtina lietuviško 
tautiškumo sąlyga, ir kad tik katalikai gali būti 
„gerais“ lietuviais. Pogrindžio spaudoje reiškiama 
ir kita katalikybės ir tautiškumo saitų samprata— 
išorinė, pagal kurią, šiuolaikinės ir neabejotinai 
didelės Bažnyčios paslaugos tautai yra sąlyginės, 
nors tai nereiškia, kad jos trumpalaikės arba 
atsitiktinės. Kitaip tariant, dabartinėmis aplinkybė
mis Bažnyčia ugdo ir gina esmines tautines 
vertybes, nors to nereikalauja ganytojiškų įsiparei
gojimų įgyvendinimas.

Jau esu nurodęs priežastis, dėl kurių manau, 
kad vidinių saitų samprata klaidinga. Tačiau ir 
šiame kategoriškame apibendrinime yra tiesos, 
ypač jei teorija taikoma ne visiems, bet tik šiems 
laikams, ir ne atskiriems asmenims, bet visai 
tautai. Žmogus pasidaro ateistu dėl įvairių prie
žasčių, bet kai kurie ateistais tampa karjeros 
sumetimais. Pogrindžio spaudoje yra užuominų, 
kad žmogus, paneigęs tikėjimą dėl asmeninės 
naudos, lengviau atsisakys ir savo tautos, nes 
kompartijai rūpi, kad jos nariai būtų ne vien 
kovingi ateistai bet ir geri internacionalistai. Ši 
analizė daugeliui ateistų netinka, nes nemažai 
lietuvių gimsta ateistais, t.y. jie neatsisako tikėji
mo, nes jo niekada neturėjo. Tačiau žmogus, 
sąmoningai nutaręs likti ar tapti kataliku, valdžiai 
meta savotišką iššūkį, kuris nesiriboja viena 
sritimi. Bažnyčia jaučiasi tautos kultūros puoselė

toja ir jos interesų gynėja, ir šią nuotaiką perduoda 
savo nariams. Daugelio katalikų įsitikinimą, kad 
Bažnyčios ir tautos interesai yra vieningi, stiprina 
dažni valdžios propagandistų ir pareigūnų išpuo
liai ir kaltinimai, kad drąsesnieji kunigai užsiiminė
ja politiniu veikimu. Net dabar, vykstant Gorba
čiovo pertvarkymams ir suliberalėjimui, puolimai 
prieš religiją aštrėja ne tik Lietuvoje, bet ir visoje 
Sovietų Sąjungoje. Kaip savotiški Lietuvos „prole
tarai“, katalikai labiau jaučia valdžios spaudimą ir 
diskriminavimą, gražių šūkių veidmainiškumą, 
netaip greitai užliūliuojami skambiais pažadais ir 
neturėdami (bent palyginus su kitais) daug ko 
pralošti, jie drąsiausiai gina savo ir žmogaus teises. 
Neatsitiktinumas, kad, su kai kuriomis mažomis 
išimtimis, pogrindžio spauda ir žmogaus teisių 
gynimu labiausiai rūpinasi katalikai.

Tuo tarpu daugelis inteligentų ragina laikytis 
santūriai, nes neapgalvoti iššūkiai esą gali sukelti 
didesnes represijas. Turėdami neblogas pozicijas ir 
patogų gyvenimą, kurių nenori netekti, jie ne be 
šiek tiek savanaudiško savęs apgaudinėjimo aiški
na, kad veiksmingiausias pasipriešinimas vyksta 
pačioje valdžioje. Jų pasipriešinimas kartais toks 
subtilus, kad jis visiškai nepastebimas. Nenoriu 
tvirtinti, kad dauguma, juo labiau visi, geras 
pozicijas turintys inteligentai ir pareigūnai yra 
abejingi tautos interesams, ir kad visi turėtų 
aktyviai remti žmogaus ir tautos teisių gynimo 
sąjūdį. Daugelis inteligentų dirba naudingą darbą, 
bet būtina turėti katalikų „proletarų“, kurie ant 
savo kailio patiria valdžios diskriminavimą bei 
savivalę ir prieš ją kelia balsą, tuo primindami 
patogiau gyvenantiems, jog akių užmerkimas ne
reiškia, kad nėra ko matyti.

Dabartinėmis sąlygomis katalikų bažnyčia yra 
vienintelė valdžiai tiesiog nepavaldi institucija, 
kurios nariai aktyviai puoselėja dabarties ir 
praeities alternatyvų interpretavimą, kuriame 
pabrėžiamas lietuvių tautos savitumas ir jos su 
rusų interesų nesuderinamumas. Bažnyčios susilp
nėjimas arba jos tapimas maža savyje užsidariusia 
sekta reikštų, kad kitamaniai netektų savo pagrin
dinės užuovėjos, kad pasipriešinimo dvasia gerokai 
išsekusi. Ta prasme vidinių saitų sampratos 
šalininkai teisingai nujaučia, kad katalikybės 
išnykimas smarkiai pakenktų tautos interesams.

PERSISTENGIMŲ BARUOSE
Savų menininkų proginis pašlovinimas yra 

tapęs skalsia tradicija. Juo labiau artimos ideologi
jos bičiulių tarpe. Prakalbose ar ištęstuose straips
niuose jie tampa neginčijamais genijais, su visomis 
kvalifikacijomis Nobelio premijai.

Dar skalsiau, jei apie tokį, dargi į pasaulinio 
meno vandenis išplaukusį tautietį yra rašiusi 
kitataučių spauda. Jos citavimas pasidaro būtinas. 
Tegul visi žino, ką apie mūsų talentus rašo 
amerikiečiai, prancūzai, italai . . .

Kai kada cituojame vieną kitą reikšmingesnį 
sakinį, o kartais net ištisas pastraipas prancūziškai, 
itališkai, be jokio vertimo. Atseit, jei esi neišmanė
lis ir tų kalbų gerai neįkerti, tai bent nesuprasda
mas stebėkis, kad, anot Leono Lėto, „Jonas 
Mekas įrikiuojamas į Eliot ir Auden pasiekimų 
gretas“ (Draugo priedas, 1987.V.2). O čia jau 
keista.

akiračiai nr. 7 (191)
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Vadinasi, į bet kurią didesnę biblioteką 
nuėjęs, apie J. Meko kūrybą surasi maždaug tiek 
veikalų, kiek prirašyta apie minėtus anglosaksų 
autorius. O jei nerasi, tai vis tiek parafrazuojant 
Lėto rašinio antraštę, būsi akinančiai baltai apš
viestas.

Be abejo, Jonas Mekas yra šviesi asmenybė. 
Jam rūpėjo ir rūpi žmonijos taika. Mėgstu jo 
taupią lyriką, vertinu avangardinį užsidegimą 
filmams. Todėl nuoširdžiai trokštu, kad apie jį 
būtų parašyta bent viena išsami studija ar 
monografija. Jis to vertas. Gal tik tada išryškės, 
kiek jo meninis įnašas priartėja prie Elioto ir 
Audėno kūrybos lygio.

* * *
Iš antikos versmių yra atėjęs posakis primum 

vivere, deinde philosophari. Žino jo prasmę dažnas 
apsišvietęs lietuvis, o vistiek kartais primiršta, kad 
svečią pirmiausia pasotink ir tik po to įsileisk į 
protingas kalbas bei pramogas.

Dėl to užsimiršimo kai kada yra kaltas 
Persistengimo kipšiukas. Ypač jis veiklus ten, kur 
daug planuojama, daug svarstoma, daug tikimasi, 
bet nepanaudojama paprasčiausia aritmetika mi
nučių apimčiai apskaičiuoti.

♦ * *
Antai laiko trukmės aritmetika suiro ir 

Bernardo Brazdžionio sukaktuvinėje akademijoje, 
įvykusioje š.m. gegužės 9 d. Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

Gaila rengėjų. Tiek ruoštasi, tiek sumanaus 
triūso įdėta. Greitkelio kamšatyje įstrigęs, gerokai 
vėlavo solistas Antanas Polikaitis, turėjęs dainuoti 
Broniaus Budriūno šiai progai sukurtoje kantatoje 
„Per pasaulį keliauja žmogus“. Pasirodo, L.A. 
lėtkeliais keliauti kur kas sunkiau, nei „per marias 
nemarias, per plačiausias“.

Bet ką reiškia 45 minučių vėlavimas mūsų 
pobūviuose. Nič nieko. Kažkaip rengėjams neding
telėjo išganinga mintis—tą lūkuriavimą panaudoti 
įvairiems sveikinimams žodžiu ir raštu. O jų buvo 
ganėtinai, net iš Lietuvos, vis dar prisibijant 
paminėti jų pavardes.

Grįžkime prie vivere, tai yra prie puotos 
vakarienės. Žmonės susirinko šeštą, kai kas 
asketiškai nevalgęs nuo pusryčių. Salė sausakimša. 
Stalai sugrūsti. Kitaip gi nesutalpinsi pusketvirto 
šimto B.B. gerbėjų. Trošku. Ant stalo jokio ąsočio 
su vandeniu. Tik tuščios taurės ir indai. Visi laukte 
laukia, kada gi paduos maistą.

Pagaliau meninėje dalyje sudainuojama įspū
dinga naujoji kantata. Paskui nostalgiškoji „Protė
vių žemė“. Salė ploja chorui, taip retai pasiro
dančiam; ploja kompozitoriui, solistei Birutei 
Vizgirdienei, A. Polikaičiui, akompanuotojai Rai
mondai Apeikytei. Jie savo pareigą atliko pavyz
dingai. Bis, bravo!—kaip tame nemirtingame 
eilėraštyje.

Po pertraukos žmonės žvalgosi į virtuvę. Dar 
ne. Dar tik prasideda akademinė dalis: sveikini
mai, paskaitos. Jau po dešimtos. Jeigu ne 
šeimininkės, praradusios kantrybę ir pasiruošusios 
mesti viską virtuvėje ir eiti namo, nuo scenos būtų 
kalbama iki vidurnakčio. Šeimininkės siunčia 
rengėjoms ultimatumą ... Ir štai—išnešiojami 
valgiai! Bis, bravo!

Neįveikime į šią užgaištį sukaktuvininko. Jo 
žodis buvo pakilus, pagaunantis širdis ir protus. 
Reikėjo tik stebėtis! Deja, poetas kalbėjo jau po 
visos ankstyvesnės leksinės griūties, net po trijų 
paskaitų.

Kaip tai po trijų? Ogi šitaip: atidarant vakarą, 

pirmininkė A. Nelsienė, užuot tarusi keturis 
įžanginius sakinius, sukaktuvininką pašlovino 
ištisu referatu. Tada sekė maždaug 20 minučių 
Alės Rūtos paskaita apie akademijos pagrindinį 
prelegentą Antaną Vaičiulaitį, šiaip daugumai 
pažįstamą literatūros žmogų. Galima jį buvo 
pristatyti keliais prasmingais sakiniais, ir būtų 
užtekę, bet rengėjai prašė Alės plačiau pakalbėti. 
Vaičiulaitis savo ruožtu pasirodė su vaizdžiai 
išmintinga, bet kur kas per ilga, truputį monoto
niška paskaita apie „Brazdžionio poezijos prad
menis ir derlių“. Taigi — nuo pavasario iki rudens.

Nemanykite, kad šaipausi. Ginkdie. Lenkiu 
galvą prieš visus oratorius, ypač prieš trumpai 
šnekėjusius: konsulą Vytautą Čekanauską ir 
Brazdžionio krikštasūnį Liną Kojelį. Didžiai 
vertinu rengėjus ir gražiabalsę pranešėją Violetą 
Gedgaudienę. Tenoriu tik pažymėti, kaip sunku 
yra klausytis visokių išvedžiojimų, kai sėdint 
skardžiame būste praslenka keturios kalorijų 
laukimo valandos. Nenuostabu, kad atsirado 
„muzikuotojų“ indais. Tuo „skambinimu“ jie 
ryžosi atkreipti prozos klasiko dėmesį: jau laikas 
pereiti prie esminių vivere dalykų.

* * *

Tai nėra kritika. Tik nelemta iliustracija iš 
mūsų gyvenimo, kaip kartais ne iš blogos valios 
tauri sukaktuvinė puota gali pavirsti kalbėjimo 
maratonu. Visur, ne tik čia. Žinoma, kaltas 
Persistengimo kipšas. Jo kanopas vertėtų prirakin
ti planuojant bet kurią šventę.

Mūsų žmonės patvarūs. Žino dėsnį, kad ir 
ištęstiems spektakliams ateina galas. O šį sykį 
pabaigoje buvo patys gražiausi momentai—su 
gėlėmis, dovanomis, Meškiuko Rudnosiuko „šlium- 
pu pumpu“ jaunimo ir - visų bendra dainele, 
milžinišku tortu (Gasparo Kazlausko dovanotu), 
žvakelių užpūtinu, keleriopais budriūniškais „Va
lio, valio“, spontaniškais linkėjimais, fotografavi
mu . . . Svarbiausia — tuo. metu laimingai, jau
natviškai švietė laureato veidas, šalia mylinčios 
žmonos Aldonos; šeimos, artimųjų ir gausybės ger
bėjų tarpe.

Pr. Visvydas

atvirai 
kalbant

NAUJOS FORMOS, SENOS MINTYS . . .
— Šių metų pradžioje Chicagoje susibūrusi 

iniciatorių grupė, atsižvelgdama į didelės lietuvių 
visuomenės dalies pageidavimą, nutarė steigti 
spaudos bendrovę ir leisti laikraštį,—tarė Lietuvių 
Spaudos Bendrovės taryba (kurią sudaro dr. VI. 
Šimaitis, inž. D. Adomaitis, dr. Vyt. P. Dargis, 
inž. E. Jasiūnas, A. Kučys, inž. G. Lazauskas ir 
M. Pranevičius) praeitų metų lapkričio gale, be 
kita ko dar pridurdama:

— Laikraščiui yra parinktas daug pasakantis 
vardas: „Lietuvių Balsas“. Mes tvirtai tikime, kad 
jis bus vertas to vardo ir pilnai atliks savo 
uždavinį. Pradžioje jis eis kas dvi savaites, o vėliau 
palaipsniui bus stengiamasi pereiti į savaitinį.

Kaip tarė, taip ir padarė. Redaktorium iš savo 
tarpo išsirinko daugiausia patyrimo turintį spau
dos darbuotoją Antaną Kučį. Šis, savo ruožtu, 
tame pačiame pirmąjame puslapyje pasišovė 

galimus netikėlius įtikinti dar vieno laikraščio 
reikalingumu bei nauda:

— Taip, skaičiumi lietuviškų laikraščių turime 
užtenkamai, bet jų tarpe pasigendame vieno, kuris:

1. būtų laisvas nuo vienos kurios ideologinės, 
politinės, konfesinės ar bendruomeninės grupės 
kontrolės;

2. principingai ir nuosekliai priešintųsi į 
laisvuosius lietuvius besiskverbiančiai apsipratimo 
su Lietuvos okupacija dvasiai;

3. nepažeidžiant Lietuvos laisvės siekimo, šio 
aukščiausio lietuvių išeivijos uždavinio, būtų 
atviras tokioms nuomonėms, kurios esamuose 
laikraščiuose nepraeina dėl ideologinių, politinių ar 
kitokių grupinių interesų;

4. idėjų bei pažiūrų pasikeitime griežtai 
laikytųsi Vakarų civilizacijoje priimtų spaudos 
etikos normų.

Birželio mėnesio gale gautas Lietuvių balso 
nr. 13 (15) rodo, kad leidėjai savo duoto žodžio 
laikosi, šalia pernai susipažinimui išsiuntinėtų 
dviejų numerių per dvidešimt šešias šių metų 
savaites išleisdami dar tryliką.

Formatas — maždaug pora colių ilgesnis už 
Akiračius. Apimtis—12 puslapių. Tryliktojo nume
rio turinyje, paminint vien ilgesnius straipsnius ir 
jų autorius: „Demonstracijos Rygoje“; Dr. Jono 
Adomavičiaus skyrius „Pilnon sveikaton paskata“; 
vedamasis, linkintis „Sėkmės krikščionybės jubilie
jaus darbams“; Andriaus Mirono reportažo „Geo
loginė kelionė“ tęsinys; A. Svilionio polemika su 
Gimtuoju kraštu, įrodinėjanti kaip „Vilniaus 
sovietinis ’istorikas4 šmeižia Lietuvos partizanus“;
S. Šimoliūno pastabos apie prieš OS1 veikiančias 
organizacijas; St. Rūkienės prisiminimai apie 
tremtinių kelionę Sibiran 1940 m. birželio mėnesį; 
tai pačiai temai skirtas Jono Kriaučiūno straipsnis 
ir labai žemos kokybės eilėraštis, o taip pat ir 
redakcijos keturiose skiltyse duodama Lietuvos 
okupavimo ir pavergimo chronologija. Paskui dar 
yra neužbaigtos Elenos Peržinskienės Alvudo 
pažmonyje skaitytos paskaitos „O kas yra tas 
alkoholikas?“ dar nebaigtas tęsinys; Anio Griniaus 
vedamas sporto skyrelis ir ilgesnis skyrius „Lietu
viškame judėjime“ su pranešimais iš Detroito, 
Union Pier’o, St. Petersburg’©, Fla. ir Los 
Angeles ... Ir, žinoma, „Skaitytojų balsai“, svei
kinantys su geru redagavimu ir aukštais principais 
(Antano Rudžio, su $1,000 auka!), „geriausios 
sėkmės“ linkėjimai (Antano Mažeikos) šiam 
„prasmingai prabilusiam“ leidiniui (tėv. dr. Tomo 
Žiūraičio O.P.), kuris daro „rimto laikraščio 
įspūdį“ (Jurgio Valaičio).

Gal kas nors pagalvos, kad tryliktasis numeris 
nėra tipiškas, nes didelė jo dalis pašvęsta birželio 
trėmimų paminėjimui? ... Iš dalies, tiesa, bet kitų 
numerių skirtumai nėra dideli. Pasikeičia svarbiau
sieji įvykiai pirmąjame puslapyje (VLIKo sei
mas . . . Vasario 16-ji . . . JAV ir SSSR konferen
cija Jūrmaloje . . .), pasikeičia vedamųjų temos, 
vietoj A. Mirono reportažo atkarpose ilgą laiką 
tęsiami Birutės Grigaitytės-Novickienės atsimini
mai (anksčiau spausdinti to paties A. Kučio 
redaguotame Varpė) . . . Vieną kitą straipsnį apie 
Montesori draugiją, vaikus bei šeimą parašo D. 
Petrutytė, apie kalbą ir sportą—A. Tamulynas, 
apie laivininkystę—Br. Krištopaitis, apie VLIKą— 
dr. K. Šidlauskas . . . Specifiniais klausimais pas
toviausiai rašo jau minėtieji dr. J. Adomavičius 
(apie sveikatą), S. Šimoliūnas (OSI), A. Svilionis 
(prieš bendradarbiavimą su gimtuoju kraštu) ir eilė 
kitų buvusių Naujienų bendradarbių, kurių pavar-

(tęsinys sekančiame psl.)

1987 m. liepos mėn.
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Geras pustuzinis pernai išleistų vaikams 
skirtos literatūros knygelių žanrų įvairumu sudaro 
savotišką „mikrokosmą“ jau aptarto reguliaraus 
derliaus. Tiesa, nėra čia kritikos ar publicistikos, 
bet už tai formomis dar margesni visi kiti žanrai, 
kuriuos vyrauja proza, šalia gerai pažįstamų 
veteranių rašytojų atstovaujama ir debiutuojančios 
jaunos autorės, taigi, sakytum, rodanti daugiausia 
gyvastingumo.

Iš tikrųjų pernykštės debiutantės Audros 
Kubiliūtės ilgesnis detektyvinis apsakymas Nepa
prasti [vykiai aštuonioliktoje gatvėje ir yra viena iš 
tų malonesnių staigmenų, šiais laikais vis rečiau 
išeivijoje besusilaukiamų. Audra Kubliūtė, saky
tum, tęsia prieš keletą metų Mirgos Girniuvienės 
dviem panašaus pobūdžio ir turinio knygom 
sėkmingai pradėtą „tradiciją“ ir, nors stilistiniai ar 
kalbini.' ’ su savo pirmtakūne dar ir nesusilygina,

ATVIRAI
(atkelta iš 11-to psl.) KALBANT 
dės dažnai pasirodydavo ir vadinamos „reorgani
zuotos“ Lietuvių Bendruomenės skyriuje . . .

Šioje vietoje gal geriausiai tiktų priminti, kad 
spauda negali būti geresnė negu jos bendradarbiai. 
Ta prasme ir Lietuvio balso bendradarbiai yra 
laikraščio vitrina. Pastaruoju metu, šalia korespon
dencijų iš įvairių vietovių ar kai kurių organizaci
jų, vis daugiau vietos užpildo VLIKo ir ALTos 
pranešimai bei rezoliucijos, Eltos ar LIC informa
cija. Mažiau reguliarūs yra kituose laikraščiuose 
dažni specifinės paskirties skyreliai, k.a. „Mūsų 
spaudoje“ ar „Humoro kampelis“, Lietuvių balse 
išsiskiriantys savo primityvumu. Tryliktame nume
ryje į akis krinta ir vedėjo kun. Juozo Juozevičiaus 
nuotrauka ir skoninga vinjete papuoštas religinės 
(?) paskirties kampelis itin pretenzingu pavadinimu 
„Kilnios mintys“. Jame dėstoma:

„ . . . juk mes trokštame pasitaisymo visų tų, 
kurie mus ir kitus kryžiavoja, juk padorus žmogus 
į ištvirkėlius nemėto akmeninis (turbūt: 
„akmenimis“—A.T.AJ, bet iš pareigos žmoniškos—

IŠEIVIJOS LITERATŪRA 1986 - V 

SKAITINIAI VAIKAMS IR JAUNIMUI
tai siužetą sumezga nė kiek neblogesnį. Jo esenciją 
pati herojė suglaustai papasakoja knygos vidury:

— Pradėkime iš naujo galvoti apie visus 
[vykius,—siūlė Šarūne.—Ketvirtadieni po pietų 
Kristina matė įtartiną vyruką ir automobili netoli 
mūsų namų. Ketvirtadienio vakare radau portfeli 
ir mes matėme tą vyruką kieme. Penktadieni 
mums su Kristina pavogė portfeli du šioje 
kaimynystėje nematyti vyrukai. Šeštadieni radau 
raktą ir apie j[ pamiršau. Šeštadienio vakare 
kažkas [sibrovė į mūsų namus. Antradieni buvo 
nuotykiai autobuso stotyje. Šiandieną gavau 
grąsinantį laišką . . .

— Tai daug kas [vyko per toki trumpą 
laiką!—įsiterpė Gintaras. (73)

Gintaras teisus. Veiksmo daug. Žinant, kad 
portfelis buvo pilnas suklastotų čekių, panašių į 
tuos, kurių nemažai pasklidę miesto krautuvėse, 
atsiranda priežastis ir įtampai . . . Trumpučiuose 
skyreliuose filmiškai keičiasi situacijos. Intriguojan
čiame, detektyvinėms istorijoms būdingo pasako
jimo, gabiai perpinto gausiais lakoniškais dialogais 
fone ne kartą švysteli mums gerai pažįstamos 
aplinkos paveikslai: Lietuvių jaunimo namai, 
šeštadieninė mokykla, jos renginio repeticijos . . .

— Kalbos atžvilgiu — sąmoningai ar ne — 
parašyta lengvu žodynu, trumpais sakiniais ir su 

jaučiamu rašytojišku entuziazmu. Stiliaus 
atžvilgiu—sakinių struktūrose pasitaiko bereikalin
gų žodelių pasikartojimų ar išsireiškimų, kurie 
rodo anglų kalbos įtaką,—kiek rezervuotai, bet 
tiksliai ir gal net per daug geraširdiškai rašoma 
knygą aptariant Nepriklausomos Lietuvos 
VTK1ANA. Kultūriniame puslapyje. Iš tikrųjų, 
pasitaiko ir rimtesnių kalbos klaidų, rodančių 
kalbininko talkos būtinumą.

Pavyzdžiui, kad ir panašiai skambančių, bet 
kitonišką prasmę turinčių žodžių naudojimas, k.a.: 
„pavirsti“ vietoj pervirsti, „atspaudos“ vietoj 
nuospaudos, „nukristi“ vietoj sugriūti ir pan. Šią 
knygelę išleidusi JAV LB Švietimo taryba turėjo į 

iš pasigailėjimo juos gelbėja, gydo; taip mes 
elgiamės ir su AIDS ligą platinančiaisiais visokio 
plauko ištvirkėliais, jų elgesių nepriimdami—juk 
purvinu vandeniu veido nenuplausi: neapkęsdamas 
ištvirkusiojo (asmens, ne jo darbų) jo nepataisysi“.

Visos tos, gal ir nesąmoningos implikacijos 
apie AIDS liga sergančiųjų ištvirkimą, jų pasigailė
jimą ir akmenimis neapmėtymą man kažkaip 
neskamba nei per daug kilniai, nei žmoniškai . . .

O vis dėlto net ir A. Svilionio mažiau „kilnios 
mintys“, smerkiančios ar murzinančios mūsų 
jaunesnės kartos atstovus, siekiančius ryšio su 
lietuviais gimtajame krašte ar menininkus, lei
džiančius spausdinti kūrybą tenykščiuose literatūri
niuose leidiniuose, man rodos (priešingai redakto
riaus anksčiau cituotam teiginiui) būtų nesunkiai 
radusios vietos kad ir Laisvojoje Lietuvoje, o visi 
kiti straipsniai priklausomai nuo jų kokybės—bet 
kuriame išeivijos laikraštyje. Nežiūrint to, Lietuvių 
balso gimimas Naujienų mirties išvakarėse ir 
palankūs „Skaitytojų balsai“ rodo šitokio turinio 
ar minties laikraščio reikalingumą nemažam 
tautiečių skaičiui . . . Man tai daug įdomesnis 
žymiai kuklesnės išvaizdos ir mažiau pretenzingas 
Pensininkas . . .

Algirdas T. Antanaitis 

tai atkreipti dėmesį, kad jaunos ir įtaigios autorės 
ydomis (o gal ir nerūpestingumu) nejučiomis 
nepersiimtų ir jaunieji skaitytojai. Tikėkimės, jog ir 
pati autorė kitą sykį apie tai leidėjams primins.

Iš savo pusės leidėjai privalėtų Audronę 
Kubiliūtę paskatinti, gal net ką nors panašaus 
užsakydami. Ji to dėmesio verta jau vien dėl to, 
kad sugeba pinti logišką ir pakankamai natūralią 
intrigą, dinamiškai keliose lygiagretėse plotmėse 
vystyti veiksmą, palikdama vietos jam plėstis 
keliom kryptim (pvz., netikėtas Šarūnės ir Mariaus 
susitikimas, suponuojantis romantiškų santykių 
užuomazgą), gabiai užangažuodama skaitytojo 
vaizduotę. O to taip dažnai pasigendame net ir 
mūsų literatūros veteranų kūryboje . . .

* * *

Pirmu žvilgsniu į Audronės Kubiliūtės de
tektyvinį apsakymėlį panaši ir Balės Vaivorytės 
apysakaitė Domuko jotynė. Siužetą čia taip pat 
sudaro vienas įvykis. Nepriklausomos Lietuvos 
kaime pasisvečiuoti iš miesto atvažiuoja giminės su 
glėbiais lauktuvių vaikams, už kurias atsidėkodami 
jie suruošia nuotaikingą pramogėlę svečiams 
palinksminti, kurią ir apvainikuoja pavadinimu 
nusakytas nuotykis.

Domuko jotynė parašyta neilgais, gana 
aiškiais ir nesudėtingais sakiniais, suskaldyta į 
poros ar kelių puslapių skyrelius, pilnus spalvingu
mo, veiksmo ir dialogo. Tiesa, nė tie aprašymai, nė 
dialogai nėra reportažiški ar lakoniški. Atvirkščiai. 
B. Vaivorytė (Petronėlė Orintaitė), per kelias
dešimtį metų vaikams parašiusi visą eilę įvairaus 
žanro knygelių, yra tipiška lietuvė prozininkė, 
sugebanti vieno ar poros sakinių situaciją, vaizdą 
ar įvykį išplėsti į keletą pastraipų, puslapių ar 
skyrelių, sakytum, pasimėgaudama savo neeiliniais 
stilistiniais sugebėjimais, kuriuos sąžiningai iškelia 
Tėviškės žiburių recenzentas Ignas Medžiukas: 
„Autorės stilius lengvas, pritaikytas vaiko galvoji
mui. Kalba labai sklandi, žodinga. Vaikas, gimęs 
kad ir lietuvių šeimoje, kur namuose vartojama 
lietuvių kalba, susidurs su daugeliu nesuprantamų
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žodžių, bet tai bus proga jam praplėsti savo 
žodyną“.

Tą turtingą žodyną B. Vaivorytė dar papildo 
išradingais savo pačios pasidarytais jaustukais, 
ištiktukais ar ir šiaip talaluškomis, pamėgdžiojant 
įvairius garsus, paukščių balsus, ar vien išreiškiant 
vaikų nuotaiką, nuostabą ir džiaugsmą. Ji pasako
ja šviesiai, linksmai, su humoru, su šitokio 
pobūdžio literatūroje įprastais perdėjimais, daugu
moje sėkmingai išlaikytą vaiko požiūrį tik ret
karčiais pertraukdama suaugusio paaiškinimais, 
pamokymais užjautimais. Gaila tik, kad visos tos 
kalbinės ir stilistinės dorybės jauno skaitytojo retai 
kada bus teįvertintos ar ir tėvelių tinkamai 
suvirškintos. Štai, kad ir mažytė akimirka to 
svarbiausio baigminio nuotykio:

Jis liuoksi ir laigo po priedaržę. Šnipą muisto, 
kanopom šusČioja, strėnas mėto. Bet Domuko 
staibliai, gludniai prie šonų priploti, vis tiek 
neatsiknioja . . .

Mitulys veršis skraidyte skraido . . . Blaškos 
aplinkui, lyg patrakęs, lyg kvailaropėm apsiėdęs. Ir 
vis labyn niršta. (38)

Nedrąsu skatinti rašytojus „susiprastinti“, bet 
ar tai nebūtų geriau, negu rašyti stalčiams ir 
sandėlių lentynoms?

* * *
Supratimo prasme čionykščiam maždaug 

tokio pat amžiaus skaitytojui bus žymiai patrau
klesnės stilistiniai paprastesnės Danutės Lipčiūtės 
Augienės Močiutės pasakos, išleistos dar 1985 m., 
bet pernykštėje apžvalgoje nepastebėtos. Tai jau 
kiek stambesnis (165 puslapių) rinkinys, sudarytas 
iš Eglutėje per daugelį bendradarbiavimo metų 
išspausdintų šios autorės kūrinių, dabar suskirstytų 
į Saulės, Tėviškės, Rudens ir Žiemos pasakų 
skyrius, kiekvienam jų atrenkant po šešetą. Žodžio 
puošnumą čia daugiau negu išperka spartesnis 
veiksmas, situacijų įvairumas, ar paprastumas, 
įgalinantis skaitytoją lengviau išsiversti savo jėgo
mis.

Jau visai mažai lietuviškai bekalbančiam 
skaitytojui su lietuviška pasaka supažindinti skirta 
Eglė žalčių karalienė, kurios tekstas išspausdintas 
lietuvių ir anglų kalbomis, besikeičiančiomis 

• skirtingų šriftų eilutėmis, su spalvinimui tinkan
čiais piešiniais priešingose poriniuose pus
lapiuose . . . - . Nulietuvėjusiam skaitytojui skir
ta ir angliškai proza atpasakota Jūratės ir Kastyčio 
baladė, jos lietuvišką Maironio tekstą duodant 
smulkesniu šriftu ir iš viso daugiau reikšmės 
skiriant grafiško stiliaus iliustracijoms.

Išvaizda į abi paskutiniąsias panaši ir viena iš 
anksčiausiai pernai pasirodžiusių vaikams skirtų 
knygų, pati stambiausia ne vien savo formatu, bet 
ir visa šimtine puslapių, nors savo pavadinimu pati 
kukliausia. Tai Alės Paškevičienės Sauja trupinių, 
susidedanti iš tuzino trumpų, įvairių švenčių 
mokyklinėms programoms skirtų eiliuotų vaidini
mėlių, taip pat proginių eilėraščių ir pasakėčių. 
Visi tie vaizdeliai ir skaitymai jau mažai kuo 
besiskiria nuo vaikų kertelėse bei puslapiuose ar 
mokykliniuose vaikų laikraštėliuose išspausdintos 
pačių vaikų kūrybos, kurioje literatūrinės vertės 
niekas nė neieško.

Nesiimant spręst šitokių leidinių auklėjamo
sios reikšmės ar naudos lietuvių kalbos mokyme, 
užtektų pasakyti, kad literatūrine prasme vaiko 
nuovoką, supratimą ir skonį tokie nevykę pavyz
džiai tegali paveikti vien neigiamai. Knygą lituanis
tinėms mokykloms rekomendavusi JAV LB

1987 m. lienos mėn.

Švietimo Taryba, manau, ir apie tai turėjo pagal
voti . . .

Žymiai daugiau literatūrinės nuovokos (o 
vietomis gal ir šiek tiek talento) parodyta iki šiol 
jau bent pora eilėraščių rinkinių suaugusiems 
išleidusios Nerimos Narutės knygelėje Paskaityk, 
mamyte, kurioje be titulinės įžangėlės sudėtos dvi 
eiliuotos pasakėlės: „Miško pasaka“ apie kiškio 
suruoštas vaišes, pasibaigusias teismu ir visiems 
gerai pažįstama, tik čia kiek linksmiau pasibaigian
ti „Žiogo ir skruzdėlės“ pasakėčia.

Nerimą Narutė eiliuoja gana sąžiningai, 
išlaikydama ritmą, tiksliai (nors dažniausiai ir 
banaliai) rimuodama ir prie to nejučiomis pratin
dama jaunuosius skaitytojus.

Pati originaliausia knyga pernykščių metų 
jaunimo skaitinių leidyboje buvo Liudos Rugienie- 
nės maldų rinkinys Pasikalbėkim, Dieve, išleistas 
Sąmoningo tikėjimo metų ir Lietuvos krikšto 600 
m. sukakties proga. Tos eilėraščio formos kolono
mis laisvai surašytos nerimuojamos kuklios malde

lės, padalintos į šešetą tematinių skyrelių, gana 
poetiškai išreiškia vaiko ar jaunuolio nuostabą 
pasauliu, jo padėką už besikeičiančius metų laikus, 
už atostogas, stovyklas, draugus, už rankas ir 
kojas, tėvelius ir mokytojus. Jos prašo Viešpatį 
padėti būti teisingu, susivaldyti, mylėti, atleisti, 
gerai atlikti darbą . . . Jos nejučiomis ir informuo
ja, auklėja, moko Lietuvos geografijos ir istorijos, 
apie Šiluvos Mariją ir Šv. Kazimierą, moko 
gilesnio supratimo, įsigyvenimo, grožio ir prasmės 
pajutimo. Parašytos ne tik su meile, bet ir kalbos, 
ritmingumo, formos pajutimu ir gera literatūrine 
nuovoka, kurios skaitytojas negali nepajusti:

Dieve, kokius puikius 
saulėlydžius sukūrei! 
Pastatai, medžiai 
ir visi daiktai, 
kaip juodos didelės skulptūros, 
atsimuša į dangų, 
kuris, lyg teptuku, 
geltonai ir raudonai 
nudažytas būna. 
Nutysta ilgi ilgi, 
tartum pasakoj, 
šešėliai.
Saulė sužiba,
kaip koks aukšo obuolys, 
kai pamaži apleidžiam šviesą . . . 
Mums prieš akis atsiveria 
dangaus žvaigždynai. (32)

Šį estetiškai patrauklų rinkinį Draugo 
1987 .IV. 18 kultūriniame priede recenzuodamas 
Romualdas Kriaučiūnas taria:

— Pasikalbėkim, Dieve autorė, daugelį metų 
su jaunimu dirbusi ir tebedirbanti, pasiryžo už 
jaunimą kalbėti, bandydama atspėti jo troškimus, 
jo džiaugsmus, jo maldą Dievui. Su pasigėrėjimu 
reikia teigti, kad jos pastangos pasisekė, nors 
keletu atvejų sunku atsikratyti jausmo, kad už 
vienos ar kitos maldos, kažkur užkulisyje girdima 
subrendusi, patyrusi jaunimo auklėtoja, sumani 
lietuviško žodžio valdytoja.

Šiam taikliam recenzento pastebėjimui tegali
ma tik pritarti

kęst, reikalas

Audra Kubiliūtė, Nepaprasti [vykiai Aštuonio
liktoje gatvėje. Viustracijos Dianos Kizlauskienės. 
Išleido JAV LB Švietimo taryba. 117 psl., kaina 
nepažymėta.

Bale Vaivorytė, Domuko jotynė. Iliustravo J. 
Kiburas. Jaunimo bibliotekos leidinys autorės 
lėšomis. 45 psl., kaina nepažymėta.

Danutė Lipčiūtė-Augienė, Močiutės pasakos. 
Išleido JAV LB Švietimo taryba. Panaudotos 
Eglutės iliustracijos. 165 psl., kaina nepažymėta.

Eglė žalčių karalienė. Paruošė Ramunė 
Račkauskienė ir Nijolė Mackevičienė. Iliustravo 
Diana Kizlauskienė. Išleido JAV LB Švietimo 
taryba. 35 psl., kaina nepažymėta.

Jūratė ir Kastytis. Iliustravo ir išleido Elena 
Zdanė. 14 psl., kaina nepažymėta.

Alė Paškevičienė, Sauja trupinių. Mūsų 
mažiesiems ir jaunuoliams. Iliustravo Julyanne 
Reginaitė. Išleido Albinas Vilniškis. 100 psl., kaina 
$8.00.

Nerimą Narutė, Paskaityk, mamyte. Iliustravo 
Rūta M. Gečienė. Išleido autorė. 30 psl., kaina 
nepažymėta.

Liuda Rugienienė, Pasikalbėkim, Dieve. Ilius
travo dail. Birutė Rauckienė. Kalbą peržiūrėjo 
Juozas Vaišnys, SJ. Išleido Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus komitetas. 91 psl., kaina $2.00.
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MIRUSIEJI

MIRĖ REZISTENCIJOS 
PIRMŪNAS

Karolis Drunga (Jurgis Valiulis)
Karolio Drungos mirtis šių metų liepos 2 d. 

sukrėtė ne tik jo šeimų ir gimines, bet ir daugelį jo 
artimų rezistencijos draugų, visuomeninių organi
zacijų bendradarbių bei nesuskaitomą eilę kitų 
asmenų, kurie įvairiuose sambūriuose kartu dirbo.

K. Drunga buvo išskirtina asmenybė—be galo 
ištvermingas, stiprios valios, ryžtingas, pasišventęs 
kovotojas dėl laisvės ir nepripažįstąs kompromisų 
siekiant savo tikslų. Trumpai, tai idealus lietuviš
kos rezistencijos pavyzdys. Jo asmenybės striprybė 
dar labiau išryškėjo per paskutinį dešimtmetį, kai 
jo sveikata palaipsniui pradėjo silpnėti. Tie, kurie 
turėjo progos per tą laikotarpį su juo matytis ir 
kalbėtis, negalėjo atsistebėti jo valia ir optimizmu 
svarstant įvairius mūsų lietuviško gyvenimo klausi
mus.

K. Drunga savo rezistencinį darbą pradėjo 
pirmosios sovietų okupacijos metu, kuriant Laisvės 
Kovotojų S-gą. K. Drunga buvo vienas iš pirmųjų 
jos organizatorių.

Naciams okupavus Lietuvą, po trumpos 
pertraukos, vėl prasidėjo visoje Lietuvoje prieš 
okupantus rezistencinis judėjimas ir įvairių pogrin
džio organizacijų kūrimas. Laisvės Kovotojų S-ga 
pasidarė viena iš aktyviausių rezistencijos organi
zacijų, kurios pogrindinė spauda, slaptas radijas ir 
ryšiai su užsieniu buvo be galo efektyvūs ginklai 
kovoje su okupantais. Ir čia visur svarbią rolę 
vaidino Karolis Drunga.

Tačiau prieš karo pabaigę lietuvių rezistencija, 
o ypač Laisvės Kovotojų S-ga patyrė didelius 
nuostolius. Gestapui pavyko iššifruoti kai kuriuos 
LLS-gos narius. Prasidėjo suėmimai ir nemažai 
aktyvių S-gos narių atsidūrė koncentracijos sto
vyklose ar vokiečių kalėjimuose. Čia verta paminė
ti, kaip K. Drunga ir kiti aktyvūs LLS-gos nariai 
pateko į Gestapo rankas. 1944 m. VLIKas nutarė 
pasiųsti į Suomiją karinį atstovą. Tam buvo 
parinktas asmuo kurio kariniai kredencialai bei 
rezistencinės charakterio savybės nebuvo tinkamai 
išnagrinėtos. Parinkimą lėmė daugiau politiniai 

motyvai. Tas asmuo buvo siunčiamas į Suomiją 
per Estiją. To asmens persiuntimą į Estiją buvo 
pavesta atlikti K. D rungai. Estijoj tas asmuo buvo 
paliktas K. Drungos pažįstamų estų šeimoj, kur 
laukė patogaus momento laivu pasiekti Suomiją. 
Tuo pačiu metu vokiečiai darė kratas ir ieškojo 
estų dezertyrų. Kaip tik toj šeimoj Gestapas užtiko 
lietuvį su pogrindžio dokumentais ir pulkininko 
uniforma lagamine.

Kai neužilgo Gestapo agentai Kaune atėjo 
suimti K. Drungą, jiems nereikėjo ilgai ieškoti 
slaptos pogrindžio medžiagos, jie viską surinko, 
lyg iš anksto žinodami kur koks dokumentas buvo 
paslėptas. Kodėl taip lengvai pavyko Gestapui 
iššifruoti tiek daug pogrindžio narių, atsakymą 
galėtų duoti tas slaptas pasiuntinys į Suomiją.

Po karo K. Drunga grįžo į Lietuvą, bet 
netrukus pamatė, kad jam vėl gręsia pavojus iš 
NKVD pusės. Tada, laimingu būdu jis vėl atsi
rado Vakaruose. Tuo laiku jo sveikata žymiai 
pablogėjo—jis susirgo džiova. Po 5 operacijų ir 
vieno plaučio netekimo, jis atsigavo ir gyvendamas 
Vokietijoj įsijungė į Rezistencines Santarvės 
veiklą. Vėliau persikėlė gyventi į JAV. Čia vėl 
įsijungė į Bendruomenės veiklą. Steigiant Akira

čius, pasidarė aktyvus Akiračių redakcinės kolegijos 
narys. Taip pat priklausė Santaros-Šviesos organi
zacijai ir buvo Metmenų žurnalo redakcijos narys.

K. Drungos visas gyvenimas ir rezistencinė bei 
visuomeninė veikla buvo skirta Lietuvai. Reikia tik 
stebėtis, kiek energijos ir sveikatos jis paaukojo 
laisvės idealui. Jis buvo švelnaus būdo, mokėjo su 
įvairių pažiūrų žmonėmis sugyventi ir dirbti, bet 
buvo kuklus ir nemėgo daug kalbėti apie save ir 
savo gyvenimą. Tačiau jo artimieji bendradarbiai 
ir draugai gerai žinojo K. Drungos pasišventimą, 
nenuilstamą ryžtingumą ir tuos neapskaičiuojamus 
darbus, kuris su tokiu idealizmu atliko savo tautai.

Jo, kaip ir kitų rezistencijos darbuotojų tikslai 
ir Lietuvos laisvės siekimai neišsipildė, tačiau jis 

po tragiškų ir permainingų pokarinių metų 
nepasimetė, nerezignavo, o vis ieškojo naujų būdų 
toliau dirbti naudingą lietuvišką darbą.

K. Drungos mirtis tegul nelieka vien tik 
liūdesio išraiška, bet tebūna akstinu ir kitiems 
dirbti bendruomenei, tautai ir Lietuvai.

Henrikas Žemelis

laiškai
LIETUVOS KRIKŠTO JUBILIEJUS

Skaitydamas lietuviškąją spaudą randu kad 
mes, lietuviai, turėjome dvi ekskursijas: vieną į 
Romą, kur atšvęsta Lietuvos 600 metų apsikrikšti- 
nimo jubiliejus; antra ekskursija į Vilnių, kur, kaip 
rašo Argentinos lietuvių balsas, bus galima irgi 
pasimelsti lietuviškai ir lenkiškai. Kodėl lenkiškai? 
Ar Dievas nesupranta mūsų pagoniškos lietuvių 
kalbos, ar lietuviški šlėktos dar neišmoko lietuviš
kai kalbėti.

Dabartinėje Lietuvoje oficialios kalbos yra 
lietuvių ir rusų, tai tie, kurie nesupranta lietuviš
kai, turėtų pasimelsti rusiškai. O gal tie lietuviški 
lenkeliai dar galvoja, kad ir vėl Vilnių valdys 
Lenkija.

Mūsų dvasiškija daro daug nuolaidų lenkams, 
kaip ir mūsų „pažangieji“ rusams. Kai lankėsi 
Argentinoje popiežius Jonas Paulius, lenkų koloni
ja surengė Luna Parke iškilmes, kur be lenkų buvo 
daug ukrainiečių ir keliolika lietuvių. Vienas lenkų 
veikėjas savo kalboje ten savinosi ir mūsų Aušros 
Vartų šventovę, bet iš lietuvių niekas neprotestavo. 
Baigdamas šias mintis, nematau didelio džiaugsmo 
mūsų krikšto jubiliejuje, nes jis atnešė Liublino 
uniją su Lenkija ir laisvų Lietuvos valstiečių 
baudžiavą.

Šiandien Europos žemėlapyje nematome 
Lietuvos vardo.

Petras Čiabis
Buenes Aires, Argentina

Karolis Drunga (Jurgis Valiulis)

KAD JURGIS NEMIRTŲ
O aš kaip žyginis, kaip žyginis arklys 
Vežu karaliui paštą . . .

Ko vertas žmogaus gyvenimas? Kokiu mastu 
matuoti savo amžių atlikusį žmogų? Pagal jo 
nuveiktus darbus? Pagal dorą gyvenimą? Meilę 
savo žmonai, vaikams, kraštui? Pagal protingumą, 
sukauptą išmintį?

Jis buvo mano draugas: gyvenime, jei sekasi, 
pavyksta turėti du, tris draugus. „In gleichem 
Schritt und Tritt“. Maža ko daugiau iš to 
gyvenimo ir galima norėti.

Juokinga kalbėti apie herojus tokioje neheroi- 
škoje epochoje. Kaip išvengti didelių žodžių, 
minint žmogų, kuris ėjo savo keliu, prisidengęs 
saikingumo, paprastumo skraiste.

Norėdamas nusakyti drausmingo kario priva
lumus, mėgstu duoti tokį pavyzdį: lietuvių ka
riuomenėje atsiliepti šaukiamas karys atsakydavo 
„aš“, vokiečių—„čia“, o prancūzų—„esu“. Jurgis 
visą savo gyvenimą atsirasdavo visados ten, kur jo 
reikėjo, atsiliepdamas: aš čia esul

Algirdas Julius Greimas

SAULUTĖS ŠVYSTELĖJIMAS 
KRIKŠČIONIŠKIEMS PAGONIMS

V. Kavolio rašinys „Krikščionybė Lietuvoje— 
600“ liberališkai nusiteikusiam lietuviui yra saulu
tės švystelėjimas debesuotame danguje. Mąstan
čiam katalikui lietuviui jis kaip šaltinio vanduo, kai 
jis prakaituodamas vaikščioja nuodėmingos žemės 
kalnynuose: atsigers, atsigaus, bus energingesnis ir 
blaiviau žvelgs į egzistenciją viso to, kas dirbtinai 
žiba ir širdį vilioja. Visiems gi katalikiškiems 
pagonims, garbinantiems gyvus ir negyvus „balvo- 
nus“ V. Kavolio rašinys bus juodas debesys su 
griaustiniais ir žaibais. Kas nors bus „užmuštas“ ir 
nutils. Kiti, po audros ir potvynio atsigaivinę, kels 
triukšmą, gąsdindami akiratininkus, kad jų lizde 
siaučia šėtonas. Na, kas atsitiks su V. Kavolių? 
Išsigąs? Nurims? Nemanau. Kam prie širdies 
žmonijos problemos ir tų problemų svarstymas be 
religinių bei teologinių pirštinių, tas į realybę 
žvelgia drąsiai ir be tūpčiojimų prieš kokias nors 
institucijas, nors jos būtų visuotinai populiarios.

Šis Kavolio rašinys (nr. 6, 1987 m. birželio 
mėn.) parodo, kad mes savųjų tarpe turime 
įdomiai mąstančių intelektualų. Įdomių ne kokių 
sensacijų prasme, bet talentingų mąstytojų. Kri-
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kščionybė ir specialiai katalikybė nėra kokia iš 
dangaus nukritusi dovana lietuviams ir žmonijai. 
Ji yrą luoša, serganti, klystanti, kaip ir visi kiti 
socialiniai egzistencijos organizmai. Kiekviena 
pastanga kritiškai žvelgti į religiją turėtų būti 
sveikintina. Reikia tikėti, kad profesorius V. 
Kavolis pasirodys ir ateityje su įdomiomis minti
mis, liečiančiomis mūsų varganą buitį. Be kritikos, 
be reformų, be atsinaujinimo socialinis organizmas 
sustagarėja, tampa neįdomiu ir nepraktišku.

K. Baltrukonis 
Čikaga

METAFIZINĖ NEGALIMYBĖ
Nuostabu, kad V. Petkevičius, atsakydamas į 

jūsų anketą „Krikščionybė Lietuvoje—600“ {Aki
račiai, 1987 balandis, psl. 16), rašo žodį „dievas“ 
mažąja raide ir vis dėlto sugeba blaiviai pažvelgti į 
religiją liečiančias problemas: „bet kokia idėja, bet 
kokia religija gali turėti ateitį tik tada, jeigu ji 
tiksliai atliepia žmogaus dvasinį pasaulį“; „kuo 
aktyvesnis ateizmas, kuo jis grubesnis ar drastiš
kesnis, tuo labiau jis ugdo tikinčiųjų pasipriešini
mą“; „per didelis dvasininkų kišimasis į pasaulieti
škąjį žmogaus gyvenimą ugdo jo nepasitenkinimą 
bažnyčia“; „sekuliarizacija yra ne pačios religijos, 
bet jos davarkiškumo . . . reiškinys“; „religijos 
įtaka Lietuvoje buvo ir tebelieka dar gana didelė“ 
ir t.t. O sakinys „Visai netikinčiųjų žmonių man 
dar neteko sutikti gyvenime“ Petkevičių, atvykėlį iš 

ateizmą puoselėjančių kraštų, priveda labai arti 
prie universalios teologinės tiesos, kuri tvirtina, 
kad tikras ateistas yra metafizinė negalimybė. 
Todėl ryžtuosi samprotauti, kad jūsų anketos 
atsakymų pirmasis autorius V. Petkevičius paten
kina pagrindinius tikinčiojo reikalavimus ir gali, 
visai neraudonuodamas, rašyti žodį „Dievas“ 
didžiąja raide.

Algimantas Kezys
V. Petkevičius nėra pirmasis, atsakęs i anketos 

klausimus. Atsakymai pradėti spausdinti kovo 
mėn. numeryje—Red.

Mano geriausi linkėjimai AkiraČiams, nes jie 
gal tik vienas išeivijoje rimtas laikraštis kurį su 
įdomumu perskaitau.

V. SimniŠkis
Condell Park, Australija

Dėkoju už itin įdomų mėnraštį, kuris yra 
mielai laukiamas svečias mūsuose. Akiračiuose 
skelbiami straipsniai, iškeliamos idėjos, nereta 
proga randa ir kelią į mūsų radijo valandėlės 
programas valdiškoje 2EA radijo stotyje. Tuomi 
tikiu praturtinam ir savo klausytojus! Linkiu geros 
kloties, puikios sėkmės ateities darbuose.

Reikšdamas pagarbą
Vytautas Juška

Sydney, Australija

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
SPAUDA — Lithuanian books išparduo

da Lietuvoje išleistas knygas. Knygos, išleistos 
iki 1982 metų imtinai, parduodamos žemomis 
kainomis. 1,400 pavadinimų.

Knygų sandėlis: Cicero, 1602 So. 48th 
Court. Atidarytas šetadieniais nuo 2 iki 5 vai. 
p.p. Raštu kreiptis: P.O. Box 685, Chicago, II. 
60690. Išpardavimas tęsis iki 1987 m., spalio 
mėn. 1 dienos.

KO TRŪKSTA . . .
(atkelta iš 16-to psl.)
santuokos įregistravimo ir laidotuvių apeigų metu 
lietuvių kalba iki šiol nevartojama.

Nenorėčiau sudaryti nuomonę, kad Lenkijos 
’ lietuviai toliau savo nosies nemato. Atvirkščiai— 

mus nuoširdžiai domina katalikų bažnyčios pozici
ja ekumeninio, socialinio, tarptautinio gyvenimo ir 
kitais klausimais. Mus pasiekė žinia, kad Ameri
kos vyskupai pasmerkė žvaigždžių karų idėją. 
Dabar visi klausinėja, kaip į tai reagavo Vatika
nas.

Ir vis dėlto labiausiai norėtųsi nepalikti 
vaikams neišspręstų problemų savo kieme.

Lenkijos lietuvis

— Tai ką — važiuojam prie jūros. Pasimau
dyti, paatostogaut, į merginas akis paganyti?

— Ar loterijoj milijoną laimėjai, ar koks 
turtingas dėdė numirė, kad atostogų susigalvojai. 
Pernai, kai į Floridą vadinau, pinigų, sakei, neturi. 
O dabar. . .

— Į Floridą ir dabar nevažiuočiau. Karšta. 
Drėgna. Viskas brangu . . . Jeigu važiuot, tai tik 
Europon.

— Atrodo, kad ir tau galvą bus susukę 
turizmo reklamos . . .

— Atspėjai! Kaip pirštu į akį. Gavau vakar 
naują Gimtojo krašto numerį. Žiūriu—reklama.

Drautmė* sargyboje

„GIMTASIS KRAŠTAS“
KVIEČIA Į PAJŪRĮ

Kviečia prie jūros paatostogauti. Jeigu, sako, 
važiuotumėte į Lietuvą . . .

— Ką tu sakai, negali būti!
— Gali ar negali, o yra.
— Ir kiek, penkiom dienom ar dešimčiai?
— Nei penkiom, nei dešimčiai. Taškykis 

bangose kiek tik nori, jei tik turi laiko ir pinigų. 
Net vizos nereikia.

— Meluoji! Negali būti, kad be vizos . . .
— Na, dėl vizos tai gal truputį ir pamelavau. 

Mudviem vizos reikėtų. Be vizos leidžia tik šeimas 
su mažais vaikais ir grupes. Jeigu grupėje 
nemažiau kaip šeši žmonės.

— Dolerių, atrodo, reikia, todėl ir vilioja 
turistus. Kaip tikri kapitalistai . . .

— Ir reklama visai ne socialistiška: jūra, 
smėlis, senoji architektūra, naktiniai klubai, mo
dernūs lėktuvai į Maskvą ir į Leningradą, naciona
linė virtuvė . . .

— Amerikietiškai tariant, viskas—nuo moti
nystės iki obuolių pyrago. Trūksta tik lietuviško 
patriotizmo.

— Netrūksta nė to. Jeigu, sako, Basanavičiui 
patiko, tai ir jums . . .

— Ar daktarui Jonui?
— Taip, taip, tam pačiam. Nepriklausomybės 

signatarui.
— Tai iš tikrųjų daug kas ten pasikeitė su ta 

glasnost politika. Dar pernai iš Vilniaus be 
prižiūrėtojo neišleisdavo. O apie Palangą tai nė 
nesvajok!

— Apie Palangą ir dabar gali nesvajoti.
— Tai kur tu rasi jūrą, jei ne Palangoj.
— Kur? Bulgarijoj!
— Prie ko čia Bulgarija?
— Nejau nebeprisimeni, kad Basanavičius 

kadaise Bulgarijoj gyveno. Ir maudydavosi Juodo
joje jūroje.

— Tai tu sakai, kad Gimtasis kraštas siūlo 
užsienio lietuviams, prieš važiuojant į tėvynę, 
pakeliui išsimaudyti . . . Bulgarijoje! O kas blogo 
su Palanga? Kodėl ten negalėtume . . .

— Į Palangą užsieniečių neleidžia. Ten, sako, 
miške trys raketų divizijos. Visos su atominėm 
galvutėm.

— Ar negalėtų tie ponai generolai pasitraukti 
su savo žaisliukais kur nors prie Plungės ar 
Joniškėlio. O Palangoje tegul sau maudosi 
užsienio turistai.

— Raketos, sako, Stokholmo nepasiektų, 
jeigu toliau nuo jūros patrauktum. O be to, kam 
mums ta Palanga. Pagal Gimtąjį kraštą, Bulgarijoj 
smėlis visai toks pat, kaip ir Palangoje . . .

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:
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Punsko lietuviai lanko lietuvišką mokyklą, 
džiaugiasi lifetuviškomis mišiomis. Seinų lietuviai, 
kurių šiame mieste pastaraisiais metais gerokai 
pagausėjo, o taip pat aplinkinių kaimų gyventojai 
sukūrė liaudies šokių ir dainų grupeles. Deja, 
Suvalkų trikampio lietuvių gyvenimui dar daug ko 
trūksta. Neatsitiktinai Punsko valsčiaus lietuviai, 
bene vieninteliai Lenkijoje, nesukūrė vietinės 
Solidarumo organizacijos: jiems buvo nepriimtinos 
senos pilsudskinės pažiūros į lietuvių tautinės 
mažumos teises. Jie matė, kaip Solidarumo 
veikėjai išvarė iš visų atsakingesnių pareigų 
Suvalkų vaivadijos administracijoje ir įstaigose 
lietuvių kilmės piliečius. Arba, ką liudijo Seinų 
klebono užsispyrimas neleisti lietuviškų pamaldų, 
buvusio Lomžos vyskupo jam pritarimas.

Tai paaiškina, kodėl dažnas mūsų krašto 
lietuvis ne visados skuba pritarti svetimoms 
iniciatyvoms. Paskatintas kunigo G. Šileikos ir V. 
Pečiulio pasisakymų, nusprendžiau ir aš pateikti 
savo samprotavimus naujos šventovės Vidugi
riuose klausimu. Dar 1986 metų vasario mėnesį 
Tėviškės žiburiuose prieš bažnyčios Vidugiriuose 
statybą pasisakė iš Lenkijos į Kanadą persikėlęs 
katalikas V. Pečiulis. Su juo nesutiko Lenkijos 
lietuvių kunigai G. Šileika ir L Dzermeika.

Visi žino, kiek daug lietuviai pasidarbavo 
statydami bažnyčias, kurdami draugijas, mokyklas. 
Paskaitykite B. Kviklio Mūsų Lietuvos trečiame 
tome aprašytas Punsko apylinkes ir sužinosite, jog 
Vidugirių lietuviai steigėsi mokyklas, saviveiklos 
ratelius, skaityklas, bet kažkodėl neprireikė atski
ros bažnyčios. Vidugirio lietuviai nuo seno buvo 
pripratę keliauti į Punską, tik pasitaikydavo, jog 
tuometinė valdžia, be gailesčio lenkinusi šį ir kitus 
kaimus, net sulaikydavo valstiečius, vykstančius 
melstis į savo bažnvčią. O dabar, kai taip pagerėjo 
susisiekimas, pasirodo Vidugiriai atsirado per toli 
nuo Punsko. Susidaro įspūdis, jog vėl norima 
sulaikyti vidugiriečius—tik kitais būdais—nuo 
kelionių į Punską, kur susitelkusi lietuviška 
visuomeninė ir kultūrinė veikla. Todėl man, kaip 
šių reikalų liudininkui, yra noras įsikišti į diskusi
ją. Šis įvykis nėra tik vietinis, todėl verta 
pasamprotauti, kiek pagrįstos mūsų krašto lietuvių 
ir tų, kas iš mūsų emigravo į Kanadą, nerimas dėl 
tikrųjų statybos tikslų. O su kuo pasitarsi— 
svečiams iš Lietuvos tai nerūpi. Jiems—tai mūsų 
pačių reikalas. Jie daugiau galvoja, kaip geriau 
patenkinti mūsų kultūrinius poreikius, kas be 
šiandieninės Lietuvos, aišku, neįmanoma.

Sunku dabar susekti, kur atsirado šios 
statybos mintis. Aišku viena: tai sugalvojo ne 
vidugiriečiai ar apylinkių lietuviai. Bažnyčia 
Vidugiriuose statoma įgyvendinant Lenkijos katali
kų bažnyčios programą, pagal kurią siekiama eiti 
arčiau tikinčiųjų. Gausiausia pasaulyje bažnyčio
mis, dvasiškiais ir klierikais valstybė turi pastatyti 
dar šimtus labai brangių šventovių, kai labai 
trūksta mokyklų, vaikų darželių, kultūros įstaigų. 
Bet tai jų reikalas, prieš kurį mums katalikams 
pasisakyti labai sunku.

Vidugiriai—mūsų lietuviškas kaimas. Todėl 
privalome į jo reikalus pažvelgti savarankiškai. 
Įtarimą kelia jau tai, jog bažnyčios Vidugiriuose 
statybos imtasi kaip tik per patį lietuvių tikinčiųjų 
konfliktą su lenkų dvasiškija dėl pamaldų Seinų 
katedroje.

Šalia Punsko yra dar viena parapija— 
Smalėnų. Parapijos egzistavimas, bažnyčia nepadė
jo išsaugoti to, kas natūralu—per amžius ten 
gyvenusių lietuvių tautiškumo. Jų dauguma, ir 
kaip tik padedant parapijai, nutauto. Dar amžiaus 
pradžioje * Beržininkuose dėl teisės gimtąja kalba 
giedoti vykdavo muštynės. Dabar Beržininkuose ir 
Vyžainiuose nutautinimas baigtas. Teliko lietuviš
kos kilmės pavardės—Barnotaitis, Kasiulis, Ožki-

KO TRŪKSTA
SUVALKŲ TRIKAMPIO 
LIETUVIAMS?
nis. Tebėra seni kaimų pavadinimai—Stankūnai, 
Vingrėnai, Raveliai ir dar ežerai—Mauda, Vištytis. 
Deja, tvarka tokia—net ir pavardės keičiamos, ne 
vien galūnę pašalinant, bet ir pačią formą. Kaip 
žinoma, Lenkijoje žmogaus vardą ir pavardę 
pirmiausia užrašo parapijoje . . .

Tiek to, ką radome, turbūt ir paliksime. Bet 
nusiraminti dėl to, jog būtent per mišrias parapijas 
vyksta vienos gyventojų dalies spartus nutautini
mas, sunku. Vidugirių bažnyčia bus kaip tik tokia. 
O ją statyti kviečiami iš užjūrio tautiečiai. 
Vadinasi, žmonės, kurie patys tiek rūpinasi, kad 
nenutautėtų, gali tapti lietuviškų kaimų Lenkijoje 
nutautinimo talkininkais. Tuo tarpu gal mūsų 
tautiečiai už jūrų marių nežino, jog Vidugiriuose 
reikalinga lietuvių vaikams mokykla. Pastatyti 
padoresnę mokyklą be vietos lietuvių pastangų ir 
paramos nėra įmanoma. O tos menkos mūsų jėgos 
dar skaldomos. O bažnyčia statoma, nors iki 
Punsko vos 9 kilometrai.

Ką duos Vidugirių parapijos įsteigimas? 
Galima laukti, jog bus apkarpytos Punsko ir Seinų 
parapijos. Be to Punskas netektų lietuviškų rytų 
dalies, kuri įeitų į jau mišrios parapijos sudėtį, į 
lenkų klebono kompetenciją. (Punsko bažnyčia 
prieš daugiau kaip 300 metų gavo valdžios 
privilegiją, galiojančią iki šiol: klebonas turi būti 
lietuvis arba lietuviškai mokantis). Punsko parapi
joje pasikeistų tautinės tikinčiųjų proporcijos 
lietuvių nenaudai. Nuo Seinų parapijos būtų 
atskirti patys tvirčiausiai laikantys gimtąją tradiciją 
lietuvių kaimai—Burbiškiu, Skarliškių, Rimkežerių 
ir kt. Vidugirių parapijoje jie „prisiglaus“ prie 
kaimų su lenkų gyventojais. O ką reiškia tokių 
parapijų sudarymas—prisiminkime iš Vyžainių ir 
Beržininkų patirties.

Logiška galvoti, jog Vidugirio bažnyčios 
statyba siekia ne vien religinių tikslų. Ar ne todėl 
šiuo keliu stumia pats Punsko klebonas L

POEZIJOS PAVASARIS PUNSKE

Seinijos lietuviai šiandien ne itin noriai 
prisimena gausias jų pačių ir jų protėvių bei 
tėvų daliai tekusias istorijos negandas. Turbūt 
neatsitiktinai iš Punsko krašto kilęs mokslinin
kas istorikas Bronius Makauskas savo diserta
cijos pamatu neseniai išleistoje knygoje („Lit- 
wini w Polsce 1920—1939“, PWN, Warszawa, 
1986) pabrėžia, kad jo bandymas parodyti 
lietuvių tautinės mažumos padėtį tarpukaryje 
„yra savotiška pamoka, kaip neturi klostytis 
santykiai tarp tautų, susijusių kažkuo daugiau 
nei kaimynyste“. Ne visi, deja, dar ir šiandien 
iš šios pamokos pasimokę. Vos tik padėjom 
barokinėje Seinų katedroje gėles čia palaidoto 
Antano Baranausko memorialinės lentos 
papėdėje ir pasišalinome, netrukus grįžęs 
pastebėjau, kad gėlių ten nebebuvo—čia pat 
besisukiojanti pagyvenusi, bet guvi vienuolė 
jau sužėrė jas į sąšlavas . . . Nieko tuokart 
nesakiau mūsų šeimininkams (vėliau iš kalbos 
paaiškėjo, jog tai ne pirmiena), o ir čia 
prisimenu tą nykų faktą tik tam, kad 
skaitytojas aiškiau pajustų, kokia švente tapo 
Punsko vidurinėje mokykloje mūsų Poezijos 
pavasaris.

Algimantas Bučys
(Literatūra ir menas, 1987. V 1.6)

Hh'/
Dzermeika? Kodėl jo informacijomis pasirėmė jo 
kolega G. Šileika, beje, pilnomis netikslumų 
(datos, skaičiai, net faktai)?

Mes žinome, jog mūsų parapijas aprūpinti 
lietuviškai kalbančiais kunigais nėra lengva, kaip 
tvirtina Punsko klebonas. Tai paprasta teoriškai, 
bet ne praktiškai, kai reikia, jog sutiktų vyskupai, 
būtų abipusiai geri norai. Patirtis rodo, kad viena 
pusė iki šiol niekad tokių norų neturėjo. Lietuvių 
kunigai Lenkijoje dirbo gudų arba lenkų parapi
jose, o lenkai—lietuvių. Kad gali būti kitaip— 
iliuzija. Be to, ir kunigai iš lietuvių tarpo, jų 
auklėjimo dėka, lengvai atsisako savo tautinės 
mažumos elementarių interesų. Tai rodo ir pats L 
Dzermeikos pavyzdys. Jis, šios statybos organiza
torius, neatsižvelgia į lietuvių poreikius, nes jie jam 
svetimi. Statybos lietuviškame kaime reikalus jis 
jau pavedė savo vikarui lenkui. Pats Dzermeika 
kilęs iš nutautintų Vyžainių, iš mišrios šeimos, tad 
labai menkai išmoko lietuviškai. Jau beveik 
dvidešimt metų gyvendamas tarp punskiečių, jis 
nepamilo jų gimtosios kalbos. Vietinių lietuvių jis 
nesuprato ir nenorėjo suprasti, neparėmė jų 
kultūrinės veiklos, netapo jų švietėju. Pradėtą 
lietuvišką šneką jis visada baigia lenkiškai. 
Lietuviu jis būna tik iš reikalo, ypač tada, kai 
susitinka su lietuviais iš Vakarų. Jie gal ir patikėjo 
jo patriotizmu. Mums nepavyko jo patirti. O 
klebonas dar viešai mėgina kaltinti Punsko 
lietuvišką mokyklą, esą ji nedavusi kandidatų į 
kunigus. Bet juk pats joje moko tikybos, gali 
bendrauti su visais vaikais.

Nieko L Dzermeika neprisideda ir prie 
Punsko lietuvių namų statybos. O mes mielai 
pasikviestume ir Amerikos lietuvių atlikėjus, jei 
būtų kur.

Susidariusi situacija mus jaudina ir štai dėl 
ko. Mes tikime, jog popiežiui labai’ rūpi lietuvių 
katalikų reikalai ir teisės, apie ką jis kalba visiems, 
ką mėgsta kartoti lietuvių spauda. Tuo tarpu 
daugiau nei 40 metų Vatikano valia Vilniaus 
vyskupijos centras formaliai randasi Belostoke— 
Lenkijos vaivadijos centre, o ne Lietuvos sostinėje. 
Kokiu pagrindu? Pasirodo, kaip pareiškė vyskupas 
P. Baltakis AkiraČiams 1986 metų kovo mėnesį, 
oficialius potvarkius Vatikanas išleidžia tik tarp
tautinių susitarimų pagrindu.

Prie ko čia Vilniaus kraštas, užgrobtas 
Lenkijos 1920 metais ir grąžintas Lietuvai 1939 
metų spalio mėnesį? Lenkijos valstybė teritorinių 
pretenzijų Lietuvai neturi. Nesinori tikėti, kad ir 
dabar Vatikanas, valdant Jonui Povilui II, 
nepajėgus išsiaiškinti šio „teritorinio ginčo“. Tuo 
keisčiau, kad popiežius savo laiku, dar būdamas 
Krokuvoje, kovojo už Lenkijos Liaudies Respubli
kos vakarinių katalikiškųjų žemių įjungimą į 
Lenkijos provinciją. Peršasi išvada, kad vienodos 
problemos skirtingai traktuojamos. Kodėl Jonas 
Paulius II, taip norėdamas aplankyti lietuvius, 
leidžia skriausti jam pagarbią tautinę mažumą. O 
gal jis, būdamas viso pasaulio katalikų vadovas, 
mūsų atžvilgiu lieka tik lenkų bažnyčios atstovu, 
ramiai pritaria nacionalistinei lenkų bažnyčios 
linijai tautinių mažumų atžvilgiu?

O taip norėtųsi išgirsti, ką Jonas Paulius II 
galvoja iš jo paties lūpų! Lietuviai moka būti 
dėkingi. Žinoma, aš turiu galvoje užtarnautą 
padėką. Kai, numirus Lomžos vyskupui, jį pakeitė 
nuosaikingesnis bažnyčios vadovas, lietuviai šiaip 
taip gavo teisę į lietuviškas mišias Seinų katedroje, 
mūsų krašto atstovai, jų tarpe žinomas istorikas B. 
Makauskas, pasinaudojo proga padėkoti Romoje 
už tą malonę ir įteikė dovanas. Bet už ką dėkoti, 
už tai kas savaime mums priklauso ir kad popiežių 
pasiekė žinia apie lietuviškų mišių kartą į savaitę— 
sekmadieniais pradžią Seinų katedroje? Krikštynų,

(tęsinys 15-me psl.)
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