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LIETUVOJE SVEIKATOS APSAUGA 
ŠLUBUOJA

Kad daug trūkumu medicinoje — visiems žinoma
Iš grupės kapsukiečių 

laiško ,, Švyturiui“

Kiekvienoje šalyje sveikatos apsauga atspindi 
mokslinį, ekonominį, socialinį ir bendrai gyvenimo 
lygį. Ilgą laiką visame kame atsilikusiose komunis
tinėse santvarkose sveikatos apsauga ir švietimas 
buvo tos dvi prošvaistės (jei neskaityti ginklavimo
si ir militarizmo), kurios tų santvarkų fanatikams 
teikdavo vilties. Bet štai Gorbačiovo viešumas 
atvėrė žmonėms burnas ir spaudos puslapius taip, 
kad dabar kritikai galo nematyti. Ir vaistų trūksta, 
ir gydytojų trūksta ir modernios aparatūros 
trūksta, ir dantų gydytojai ima kyšius, ir poliklini
kose eilės, ir medicininis aptarnavimas namuose 
nepakankamas, ir . . . ir . . .

Angliškos Moscow News pernai rašė, kad 
pagal vieną iš pagrindinių sveikatos rodiklių, 
kūdikių mirtingumą, Tarybų Sąjunga yra 50-toje 
vietoje pasaulyje, po Barbado ir Jungtinių Arabų 
Emiratų. Padėtis transplantologijoje katastrofiška, 
anot to paties laikraščio, o toji kaip tik šiuo metu 
yra vedančioji medicinos šaka. Tamc sąrišyje 
įdomu pažymėti, kad pernai rugsėjo 2 d. Vilniuje, 
Santariškių klinikinėje ligoninėje, buvo pirmą 
kartą Lietuvoje sėkmingai persodinta širdis A. 
Penkauskui, kuris po to išgyveno beveik du 
mėnesius. Chirurginei grupei vadovavo prof. A. 
Marcinkevičius. Lietuviai jau anksčiau buvo 
pasiruošę atlikti šią komplikuotą operaciją, bet 
rusai nedavė leidimo, norėdami būti pirmi. Jie 
pirmąją širdies persodinimo operaciją atliko 
Maskvoje pusmečiu anksčiau.

Lietuviškosios tarybinės enciklopedijos

KAS Hi n itavnėm cvvr s AX IL MS:

Algio Butrimo straipsnis kompartijos laikraštyje 
kelia likiminius mūsų tautos klausimus.

ATVIRI MAS KVADRATE ■■ B I; ■ • .
TO“

Ką parodys Vilniaus jaunimiečiai Houston e ir 
Čikagoje. Kas amerikiečius teatralus nuvedė į 
Vilnių? Savo įspūdžius pasakoja čikagietis iš ,, The 
Second City“ — Bernard Sahlins.

ŠEŠI KRIKŠČIONYBĖS ŠIMTMEČIAI

Į ,, Akiračių“ anketos klausimus šį kartą atsako 
vilnietis istorikas Edvardas Gudavičius.

„ŽALGIRIS“ NUKUTENAI REIŠKIA KRF.PŠLNJ

Kviečiame susipažinti su Vilniaus futbolininkų 
laimėjimais.

SKII IYS. LAIŠKAI. POLEMIKA
LIETUVOS KRONIKA

duomenimis Lietuvoje kiekviename iš 44 kaimo 
rajonų su vidutiniškai 40.000 gyventojų veikia 
centrinė rajono ligoninė su maždaug 250 lovų. Prie 
ligoninės veikia poliklinika ir greitosios pagalbos 
skyrius. Be to kaimo gyvenvietėse dar veikia 
apylinkės ligoninės, ambulatorijos su gydytojais 
bei felčerių ir akušerių punktai. Kaimo rajonai 
suskirstyti į penkias zonas, kurių kiekvienoje 
veikia respublikinė ligoninė su 860 lovų ir 
poliklinika. Didžiuosiuose miestuose 60-100 tūk
stančių žmonių tenka viena ligoninė. 1978 m. 
Lietuvoje buvo 209 ligoninės su 39.080 lovų. 
Centrinėse rajonų ligoninėse yra terapijos, chirur
gijos, pediatrijos, akušerijos ir ginekologijos 
skyriai. Respulikinėse ligoninės specializacija dar 
didesnė.

1978 m. pabaigoje Lietuvoje buvo 12.582 
gydytojai, įskaitant stomatologus. Taip ten vadina
mi dantų gydytojai, kad atskyrus juos nuo 
dantistų, kurie teturi tik vidurinį išsilavinimą. 
Medicinos darbuotojus rengia Kauno medicinos 
institutas, Vilniaus universitetas ir šešios vidurinės 
medicinos bei farmacijos mokyklos. Veikia 36 
įvairių specialybių ir sričių medicinos draugijos. 
Gausiausia—farmacininkų, kuri turi 1300 narių. 
Medicinos seserų Lietuvoje yra daugiau kaip 
20.000. Vidurinės medicinos mokyklos rengia 
farmacininkus, gailestingąsias seseris, akušeres, 
dantų technikus ir felčerius.

Lietuva turi savo Sveikatos apsaugos minis
teriją (SAM), kuri priklauso nuo TSRS SAM. 
Miestai ir rajonai turi sveikatos apsaugos skyrius,

1918 - 1988

NEPRIKLAUSOMYBĖ IR „BALTOSIOS 
DĖMĖS44

Kiekviena sąmoninga tauta stengiasi 
sukurti savą nepriklausomą valstybę, nes 
valstybinis suverenumas—geriausia priemonė 
tautai siekti ir dvasinės ir medžiaginės gerovės. 
Todėl tautoms, kurioms pavyksta iškovoti 
valstybinę nepriklausomybę, nepriklausomybės 
šventė tampa pagrindine tautine švente.

Mums tokia šventė yra Vasario 16-toji. 
Tiesa, nuo 1945-tųjų oficialiai ir viešai ji 
Lietuvoje nešvenčiamą. Bet tai nereiškia, kad 
lietuviams ji būtų nesvarbi. Tai tik parodo, 
kokia nenormali yra šiandieną mūsų tautos 
padėtis.

Nepriklausomybės paskelbimas ir valsty
bės atstatymas nėra vieninteliai nutylėjimai 
sovietinėje Lietuvos istorijoje. Tokių „baltų 
dėmių“ yra ir daugiau. Apie jas dabar 
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kurie veikia kaip liaudies deputatų tarybų sudeda
moji dalis. Be to prie vietinių tarybų dar veikia 
sveikatos apsaugos komisijos, padedančios sveika
tos apsaugos organams. Medicinos darbą padeda 
organizuoti ir kontroliuoti Raudonojo kryžiaus 
sąjunga, profesinės sąjungos ir visuomeninės orga
nizacijos.

Sveikatos apsaugos biudžetas sudaro dalį 
valstybinio biudžeto. Be to. sveikatos apsaugos 
lėšų dar skiria kooperacijos, profsąjungos, įmonės 
ir kolūkiai. 1978 m. Lietuvoje sveikatos apsaugai 
buvo skirta 175 mil. rublių.

Pernai gruodžio mėn. pabaigoje Lietuvos 
Ministrų taryba apsvarstė Sveikatos ministerijos 
darbą ir rado, kad ,,respublikoje tebėra aukštas 
pirminio invalidumo lygis, daug nuostolių liaudies 
ūkis patiria dėl laikinojo darbo žmonių nedarbin
gumo44. Taip pat buvo konstatuota, kad 1987 m. 
padidėjo kūdikių mirtingumas. Ministrų taryba 
nusprendė, jog neduoda reikiamų rezultatų pastan
gos mažinti gyventojų sergamumą piktybiniais 
augliais, širdies bei kraujagyslių ligomis. Neįveiktas 
esąs atsilikimas teikiant stomatologinę pagalbą, 
ypač dantų protezavimo srityje.

LIAUDIES BALSAS

Iš ezopiškos biurokratų kalbos dar ne viską 
suprasi, bet va, ką patys žmonės pasakoja.

Pernai, rugsėjo mėn. Biržų poliklinikos 
koridoriuje, prie gydytojo durų mirė J. Vasiliaus
kas, nesulaukęs ne tik pagalbos, kaip Tiesa rašė,

(tęsinys 4-me psl.)

Lietuvoje daug kalbama ir rašoma. Lietuvos 
istorija, beveik išguita iš mokyklos, spaudos ir 
gyvenimo, staiga vėl atsirado visuomenės 
dėmesio centre. Ir „baltosios dėmės“ reikalau
ja teisės grįžti į istoriją.

Visa tai džiugina kiekvieną sąmoningą 
lietuvį. Tiek metų valdžios puoselėta asimilia
cijos politika—visokie „suartėjimai“ ir „supa
našėjimai“ tautoje nerado pritarimo.

Vasario 16-toji — kol kas dar tebėra 
„balta dėmė“. Tegul ir lieka ji balta, švari, 
nesutepta trijų milijonų tautos sapnų, svajo
nių, idealų viršūnė.

Vasario 16-tąją pagarbiai prisimename 
tuos, kurie 1918-taisiais Vilniuje paskelbė 
Nepriklausomybe. Lenkiame galvą žuvusiems 
kovose už jos laisvę.
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ŽMOGUS BE DIEVO

Tokiu pavadinimu Vincas Trumpa parašė 
Metmenyse (nr. 57, 1987 m.) straipsnį, kuris, anot 
V. Trumpos yra jo autobiografiniai škicai. Jis taip 
rašo:

Šiuos mano autobiografinius Škicus būtu 
galima pavadinti nepriklausomo žmogaus, arba 
žmogaus be Dievo apsimąstymais. Nors nepriklau
somas žmogus ir žmogus be Dievo nebūtinai 
reiškia ta pati, tačiau net nesuabejojus Dievo 
buvimu sunku būti laisvu žmogumi, o, kaip žinia, 
be laisvės negali būti ir nepriklausomybės.

Nesu labai bailus žmogus, tačiau šiandiena 
atvirai pasisakyti, kad esi žmogus be Dievo, reikia 
nemaža drąsos. Mat žmogus be Dievo dažnai 
suplakamas su visišku bedieviu arba ateisiu. Ar 
galima gerbti ateisto pažiūras, klausia kun. Petras 
neseniai pasirodžiusioje katalikiško Lietuvos po
grindžio knygoje Naktis (Chicago. 1986). Ir čia pat 
atsako: ..Jei jau bedievybę, tą stabą reikia gerbti, 
tai tuo labiau galima gerbti plėšikavimą, paleistu
vystę, melą, žudynes ir visas kitas mažesnes 
nuodėmes (218). O neseniai vienas Amerikos 
televizijos apaštalas, kuriu dabar priviso gana daug 
ir kurie turi plačią auditoriją ir daro dideli biznį, 
pareiškė: ..Liberalus teologijos profesorius, prosti
tute, narkomanas ir žmogžudys—visi sutaria, kad 
biblija nėra Dievo žodis“. Lyg, rodos, tarp tu 
profesijų būtų kas nors bendra, arba kad labai 
geras katalikas negalėtų būti vienos iš tų profesijų 
narys.

Net ir mūsų Juozas Girnius nenori, ar 
nesugeba atskirti ateizmo nuo amoralizmo. ..Kur 
išsiskleidžia ateizmas“, rašo jis, ..ten iškyla ir 
anioralizmas, ir atvirkščiai, kur įsigali amoraliz- 
mas, ten išauga ir ateizmas“. Tai jis vadina tiesiog 
užburtu ratu fŽ.mogus be Dievo, 1964. p. 85Y Be 
abejo, tai sak vdamas Girnius turi prieš akis 
Sovietų Sąjungą. Tačiau moralės ir tikėjimo 
atžvilgiu nelabai aišku, kas ką pralenkia: kapitalis
tiniai Vakarai, ar komunistiniai Rytai.

Žmogaus ir Dievo santykiai, žmogus be dievo 
ir ateistai, žmogaus laisvė ir nepriklausomvbė tai 
tik dalis klausimų, kuriuos nagrinėja V. Trumpa 
savo straipsnyje. Tie klausimai vpač įdomūs čia, 
Amerikoje, kur Dievo vardu kalba virš 300 įvairiu 
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religinių sektų, skelbiančių laisvę, išvadavima, 
stebuklus, o dažnai praktikuojančių sukčiavimą ir 
apgavystes. Užtenka tik pasiklausyti įvairių televi
zijos ,,apaštalų“, kur vienas Dievo vardu milijonus 
surinko savo asmeniniams reikalams, o kitas 
respublikonų partijoj kandidatuoja į prezidentus ir 
sakosi nuolat tuo reikalu kalbąs su Dievu.

Kažkaip neįtikėtina, kad XX amžiuje tokie 
religiniai sukčiai lengvai suvedžioja milijonus 
žmonių, padaro juos fanatikais. Ir vis tai Dievo 
vardu. Pagaliau gali kilti klausimas, kiek yra tų 
dievų ir kuris iš jų yra tikrasis?

Todėl toje sujauktoje religinėje atmosferoje 
pasisakyti, kad esi žmogus be Dievo, reikia turėti 
drąsos ir aiškų tikslą—išnarplioti tuos mitus, kurie 
stato į pavojų žmogaus laisvą apsisprendimą ir 
nepriklausomybę.

I oliau V. Trumpa šitaip rašo:

Sekant dabartinės Lietuvos dvasinį gyvenimą 

reikia daugiau stebėtis ne tais, kurie taip atkakliai 
ir gana sėkmingai gina savo bažnyčią, o gal ir 
tikėjimą, kaip tais, kurie dar drįsta pasisakyti prieš 
bažnyčią arba skleisti ateistines bei agnostines 
pažiūras. 'Žinoma, kad jau Dekarto ir Paskalio 
laikais (taigi XVII amžiaus pirmojoje pusėje) 
Paryžiuje buvo priskaičiuojama apie 50.000 ateistų 
ir jie vaikščiojo galvas iškėlę. Manau, kad šių 
dienų Lietuvoje sunkiau būti ateisiu arba ir 
žmogumi be Dievo negu Nepriklausomoje Lie t u- 
voje, kuri buvo daugiau ar mažiau sekuliarinė 
valstybė. Prisimenu, kaip pats Kėdainių gimnazijos 
kapelionas atnešdavo man į klasę Kultūros 
žurnalą, kurį ėmiau skaityti, būdamas vyresnėse 
klasėse.

Sunku pasakyti kokiais konkrečiais duomeni
mis straipsnio autorius grindžia savo tvirtinimus, 
jog dabartinėje Lietuvoje sunkiau būti ateistu, 
negu nepriklausomoje Lietuvoje. Ateistai juk yra 
valdžios religijos atstovai ir jie naudojasi visomis 
privilegijomis?

Si įdomų straipsnį Trumpa baigia šitaip:

Nepaisant visų tu skirtingų įtakų, nepaisant 
gana aktyvaus bendradarbiavimo tautininkų spau
doje (tautininkai tada irgi buvo suskilę į du 
lagerius), pasilikau daugiau ar mažiau nepriklauso
mu žmogumi su aiškiomis simpatijomis į kairę. Vis 
dar tebebuvau žmogus be Dievo. Užtat ir 1939- 
1946 m. įvykiai manęs taip baisiai nesukrėtė, vpač 
kad jie buvo susiję su Vilniaus sugrąžinimu 
Lietuvai. Man tada atrodė ir dabar tebeatrodo, 
kad Lietuva be Vilniaus ir be Klaipėdos nėra 
Lietuva, kad tiesiog likimas ją šaukia įsitvirtinti 
tuose abejuose kraštuose.

Ne režimas formuoja tautą, bet tauta kuria 
sau režimą. Turėdama palankią erdvę, tauta 
anksčiau ar vėliau susiras kelia i humaniška 
santvarką, kurioje bus vietos ir reliatyviai laisvam 
ir nepriklausomam žmogui, ne tik tikinčiam, bet ir 
žmogui be Dievo, ir ateistui.

Man atrodo, panašiomis humaniškomis ir 
humanistinėmis idėjomis gyvena ir išeiviškieįi 
Šviesos ir Santaros sąjūdžiai. Dėl to juos ir galima 
vadinti nepriklausomais sąjūdžiais.

FILOSOFAS KANTAS IR . . . SRIUBA

Galbūt kad vienas iš pradininkų, kurie išskyrė 
proto vaidmenį iš žmogaus dvasinės veiklos, buvo 
Karaliaučiaus filosofas Emanuelis Kantas. Žinoma, 
dvasinį ir dorinį gyvenimą žmogui jis laikė būtinu 
dalyku. Tačiau jo dvasingumas nebuvo paties 
žmogaus pažinimas. Jo nuomone, žmogui dorovės 
principas ateina kaip imperatyvas, kuriam žmogus 
turi tik paklusti. Taip pat ir grožio idėja yra tokio 
pobūdžio dalykas, kuriam žmogaus protinis 
veikimas nėra reikalingas. Grožio išgyvenime jis 
skyrė dvi viena su kita nieko bendro neturinčias 
dalis. Grožis, kaip idealas, ateina žmogui nekinta
mo imperatyvo forma. Jausminis žmogaus gėrėji
masis yra tokio pobūdžio dalykas, kuriam protin
go žmogaus veikimo taip pat nereikia, užtenka tik 
skonio, kuris kiekvieno žmogaus gali būti skirtin
gas.

Šiai galvosenai suprasti Kantas duoda pavyzdį 
apie sriubą. Sriuba yra skani dėl to. kad į ją yra 
įdėta įvairių prieskonių. Bet ta sriuba gali būti 
nesveika. ,,Apie sriubą, kurios skonis buvo 
pastiprintas prieskoniais ir kitais priedais, sakoma, 
kad ji yra skani. Tačiau mes sutinkame, kad ji gali 
būti nesveika. Nors šis patiekalas patinka pojū
čiams betarpiškai,^ bet jis nepatinka tarpiškai, t.y. 
protiniu požiūriu, nes sukelia pasekmes“ (Imma-
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nuel Katu. ..Analytic of the Beautiful“, Bobbs- 
M er rill Co., Indianapolis, New York, 1963, 9 psi.).

Mintis, kuriai šiuo pavyzdžiu Kantas atsto
vauja, vra ta. kad ,,skonio sprendimas neduoda 
pažinimo nei teorine, nei praktine prasme. Malo
numą turi ir gyvuliai“ (II psl.). Išvada, kurią jis iš 
šio pavyzdžio padaro, yra tam tikras atskyrimas 
malonumo nuo dorovingumo, mandagumo nuo 
tinkamumo ir 1.1. (12 psl.). Iš skanumo negalima 
spręsti apie valgio tinkamumą.

(Iš V. Bagdanavičiaus, M.I.C. straipsnio „Abstrak
tinis menas ir sakramentinis pamaldumas“, Laiškai 
lietuviams, nr. 10, 1987 m. lapkričio mėn.)

ĮDOMIOS LAŽYBOS

A.S. Petraitis Pasaulio Lietuvyje (nr. 12, 1987 
m. gruodžio mėn.) aprašo, kaip Lietuvos reikalai 
iškilo Brazilijos didžiojoje spaudoje:

Prieš kurį laiką du dvasiškiai iš Brazilijos 
išvyko į Sovietų Sąjungą ,,pasisemt i patirties ir 
pasimokyti“ iš socialistinių kraštų,—pagal to meto 
spaudos pareiškimus. Vienas iš tų dvasiškių, brolis 
Boff, grįžęs plačiai aprašė visuotinę religijos laisvę, 
pilnas tikinčiųjų bažnyčias, gražiai užlaikomas 
socialistinės valdžios. Pasisakė, kad matęs labai 
daug bažnyčių bokštų Vilniuje iš savo viešbučio, 
kur buvo apsistojęs.

I pirmojo dvasiškio Boff pareiškimus plačiai 
atsakė kun. Juozas Šeškevičius, kuriam O Estado 
de Sao Paulo paskyrė penkis beveik visą puslapį 
užimančius stulpelius su trimis nuotraukomis. 
Kun. Šeškevičius pateikė faktus, kurie visiškai 
nepatvirtino Leonardo Boff pareiškimų. Seminari
jos uždarytos ar suvaržytos, bažnyčios, tiesa, dar 
su bokštais, bet viduje jau ne religiniam tikslui 
paskirtos, Katalikų Bažnyčios Kronikos informaci
jos ir kitos teisingos žinios vietinei publikai 
nepažįstama medžiaga.

Spalio 16 kun. Pranas Gavėnas tame pačiame 
dienraštyje šešių stulpelių smulkiu šriftu straipsniu, 
pavadintu ,, Dovydas ir Goljatas Lietuvoje“ siste
mai iškai išaiškino, ką reiškia vadinamoji religijos 
laisvė Lietuvoje, taip atsakydamas į žurnalo 
Familia Crista (Krikščioniška šeima) panašia tema 
straipsnį.

Paviršutiniški Leonardo Boff pareiškimai, gal 
jam tai visiškai nenumatant, patarnavo lietuvių 
tikinčiųjų padėties nušvietimui vietos publikai. 
Minėtas dienraštis yra vienas iš rimčiausiu Brazili
joje ir plačiai skaitomas. Dar svarbiau, kad dalis
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tų žinių dienraštyje buvo įdėta vedamojo skiltyje. 
Taip sakant, laikraštis pasisako esąs tos pačios 
nuomonės su lietuviais kunigais—ne vien tik infor
muoja.

Įdomiausia, kad kun. Juozas Šeškevičius, šv. 
Juozapo lietuvių parapijos Vila Zelinoje klebonas, 
viešai pakvietė brolį Leonardą Boff vykti kartu su 
juo į Lietuvą ir iš arčiau pasižiūrėti, kaip ten 
reikalai atrodo. Kieno bus tiesa, tam nereikės 
mokėti kelionės,—kas praras, tas užmokės . . . Sao 
pauliečiai dabar laukia atsakymo, kuris, atrodo, 
gerokai vėluojasi.

TENDENCINGA LENKŲ PARODA

Vokietijoj Braunšveigo krašto muziejus su
ruošė dviejų Lenkijos archeologų parodą, pavadin
tą ,,Die BALTEN—die nordlichen Nachbarn der 
Slawen“. Ši paroda, kaip rašo P. Rėklaitis 
Europos lietuvyje )nr. 48, 1987.XI 1.9) gan tenden
cingai nušviečia Pabaltijo tautų praeitį. Jis taip 
rašo:

Lenkų suruoštai parodai vokiečiai nepagailėjo 
lėšų išspausdinimui liuksusinio katalogo su keliais 
šimtais, dalinai spalvotų iliustracijų, ir su visais 
tekstais išverstais iš lenkų į vokiečių kalbą- 
vergiškai be kontrolės ir komentarų: vokiečių ar 
pačių baltų archeologų požiūris leidinyje neegzis
tuoja. Įvadinėje dalyje paskelbtos trys Lenkijos 
archeologų studijos; jų autoriai: l) Jan Jaskanis 
,, Paroda ir jos atsiradimo istorija", 2) Marian 
Kaczynski ,, Baltai, slavų šiauriniai kaimynai" ir 3) 
Danuta Jaskanis ,,Nuo ankstyvojo iki vėlyvojo 
viduramžio: V-XIV amžiai"; juose šalia archeologi
nių duomenų patiekta nemažai lingvistikos ir 
istorinių žinių bei baltistinės istoriografijos faktų, 
ir kaip tik čia tenka nustebti autorių vienašališku 
tvirtinimu, kad baltų senovės ištyrime ,,sovietai ir 
lenkai suvaidino pačią svarbiausią rolę" (p. 18). 
Neginčijant naujųjų lenkų archeologų nuopelnų 
visiškas nutylėjimas balstistikos klasikų, kurie 
nebuvo nei sovietai nei lenkai, kaip Endzelins, 
Balodis, Sturms, Puzinas ir k t., arba nutylint 
Kazimiero Būgos tautybę, bet jo vardą rašant 
,, Kazimierz" sukelia įtarimą, kad lenkai baltisti
koje čia simuliuoja sau monopolį? Net aprašant ne
mažiau sensacingų senovės lietuvių žirgų kapinynų 
Veršvuose kasinėjimus nutylima, kad juos pravedė 
ir duomenis paskelbė Jonas Puzinas 1938-40 m. 
Kaune. Du bibliografiniai sąrašai išsamiai infor
muoja tik apie lenkų darbus, šiek tiek apie 
senesnius vokiečių, prieškarinių latvių ir lietuvių 
nepaminėta nieko, o dabartinių—tik vienas kitas, 
kas čia užsienyje sudaro visai klaidinantį vaizdą.

Kataloginėje dalyje aprašyta virš 1000 ekspo
natų, ne tik prūsų bei suduvių-jotvingių, bet ir 
lietuvių ir truputis latvių senovės kultūros pamink
lų, mat, pasirodo parodai atrinkta ne tik po šio 
karo Lenkijos teritorijoje surastosios medžiagos, 
bet ir prieškarinių radinių iš Lietuvos, kiek jų jau 
seniau buvo patekę į Lenkijos muziejus iš buv. 
grafo Tiškevičiaus XIX a. rinkinių, iš L. Kšivickio 
1909 m. ir Vilniaus krašte lenkų prieš 1939 m. 
pravestų kasinėjimų.

ATVIRAS LAIŠKAS BENDRUOMENEI

Dirva (nr. 44, 1987.XII.3) paskelbė tokį atvirą 
laišką JAV Bendruomenei, kurį pasirašė R. 
Razgaitienė ir D. Kezienė, Americans for due 
Process Tarybos narės:

Norėtume atkreipti Jūsų ypatingą dėmesį į 
JA V-ių LB-nės numatytą 830,000 (1987-iems 

1988 m. vasario mėn.

metams; virš 860,000 per sekančius 2 metus) sumą 
paskirti 1941-44 metų istorijos rašymui. Šią istoriją 
parašyti JA V-ių Lietuvių Bendruomenė yra pak
vietusi dr. Saulių Sužiedėlį, kuris penkis metus 
tarnavo OS1 įstaigai ir išėjo tikrai po esto Kari 
Linno deportacijos į Sovietų Sąjungą.

Kyla sekantys klausimai:
1) Ar JAV LB-nė žada paskirti lygią sumą 

1940-1944 metų istorijos parašymui, kada įvyko 
sovietų genocidas Lietuvoje.

2) A r JAV LB-nė žada paskirti lygią sumą 
sustabdyti p. Kazimiero Palčiausko deportaciją į 
So vietų Sąjungą?

3) Ar JA V LB-nė žada paskirti lygią sumą 
Lietuvių Teisėms Ginti Fondui, kuris padeda 
visiems apkaltintiems su gynybos išlaidom?

4) Ar JAV LB-nė žada paskirti lygią sumą 
Lietuvių Teisėms Ginti Akcijos Vienetui, paremti 
Koalicijos, Americans for Due Process ir kitų 
aktyvių grupių darbą?

Be abejo, 1941-1944 metų praeities istorija, 
kuri pasirodys po kelių metų, yra reikalinga. 
Tačiau, ne kiek mažiau dėmesio (jei ne daugiau), 
turėtumėme atkreipti į dabarties aktualiausias 
problemas ir krizes. Tas dėmesys turėtų būti 
išreikštas finansine parama, o ne rezoliucijų forma.

Kokia pamoka liks dabar bręstančiam jauni
mui, kai pamatys, kad institucijos kaip JA V LB-nė 
ir Lietuvių Fondas kloja dideles sumas pinigų 
buvusiam apmokamam OSI tarnautojui, o tik 
popierinėm rezoliucijom remia tuos, kurie padeda 
gynybai ir veda viešą kovą prieš deportacijas į 
Sovietų Sąjungą? Verta rimtai pagalvoti.

O Dirva iš savo pusės dar pridėjo S. 
Sužiedėlio ištrauką iš paskaitos Vašingtono politi
nėje konferencijoje:

,, Skaudus faktas, kad OSI veikla kai kuriems 
lietuviams yra gyvybinis klausimas. Bet, tai 
pripažinus, ar galima iš tikrųjų tikėti, kad tauta, 
išlikusi gaji ir tvirta po dviejų okupacijų ir šimtai 
tūkstančių kankintų ir nukankintų tautiečių, staiga 
sugniuš, jei, pačiu blogiausiu atveju, keliasdešimt 
išeivijos narių atsidurtų anapus?"

Šis S. Sužiedėlio pareiškimas, kuris yra gan 
provokuojantis, buvo pridėtas tikslu diskredituoti 
S. Sužiedėlį, kuriam pavesta parašyti 1938-44 m. 
istoriją.

Atrodo, klausimas turėtų būti statomas, ar S. 
Sužiedėlis yra kompetentingas parašyti tokią istori
ją, ar ne, o ne kaltinti Bendruomenę, kodėl ji žada 
skirti lėšas tokiam labai reikalingam istoriniam 
veikalui parašyti.

NETEISINGAS TVIRTINIMAS

Draugas (nr. 235, 1987.XII.3) vedamajame 
ragino boikotuoti ir ruošti demonstracijas prieš 
Gorbačiovo atvykimą į Vašingtoną. Tame straips
nyje, tarp kitko, tdip rašoma:

Lietuvių Bendruomenė paskelbė atsišaukimą, 
kad reikia prieš tą nepageidaujamą svečią demon
struoti. Žydai jau seniai tai ruošė, nors jų dalis 
tarnauja komunistams ir jų saugumui KGB, 
persekiodami krikščionis iš Rytų. Ukrainiečiai taip 
pat rengėsi demonstracijoms ir parodymui savo 
nusiteikimų komunistų atžvilgiu. Pabaltiečiai tik 
dabar suskato raginti ir organizuoti demonstracijas 
Washingtone ir tokiuose mieštuose, kur galima 
pasireikšti viešumoje ir pareikšti savo nuomonę. 
Ypač ten, kur yra komunistų valstybių konsulatai 
ar pasiuntinybės. Ir Chicagoje ar New Yorke 
demonstracijos prieš Gorbačiovą turėtų būti 
daromos, nes ten yra rusų ar jų satelitų atstovybės, 

kurios jam mūsų nusteikimus gali pranešti.

Šitokie pareiškimai sukelia antisemitinių 
nuotaikų propogavimą, ypač šiuo metu, kai laikas 
būtų lietuvių žydų santykius pradėti grįsti abipusiu 
susipratimu.

Tokios užuominos, kad tik žydai tarnauja 
komunistams ir sovietų saugumui KGB. yra 
tendencingos ir neatsakingos.

Vyt. Gedrimas

laiškai
SUVESKIME MORALŲ TONUS Į SĄSKAMBI

(..Krikščionybė Lietuvoje — 600“ 
A k tračiai. 1987 m. n r. 5 /189)

Kas galėtų nesutikti su rašytojo K. Almeno 
teiginiu, išreikštu anketoje ..Krikščionybė 
Lietuvoje 600“. būtent: ..Prievarta praranda bet 
kokias idėjos teises“, t eiginį jis iliustruoja šių laikų 
..Kronikoje“ dažnai pasikartojančiu įvykiu apie 
Lietuvoje ..kovojančio ateizmo“ išprievartautą 
mokytoją, terorizuojančią mokinius dėl bažnyčios 
lankymo, kryžiuko nešiojimo, dalyvavimo laidotu
vėse ... ir 1.1. Iliustraciją K. Almenas papildo 
moralu, pažymėdamas, kad išprievartautosios 
gyvenimas buvo susiaurintas, atbaidant ją nuo 
galimybės semtis paguodos ir stiprybės, kurios jai 
būtų gal suteikusi religija.

Tyra logika nepripažįsta jokios diskriminacijos, 
todėl K. Almeno moralo toną turėtume suvesti į 
sąskambį, pasiskaitę aprašomus įvykius senųjų 
laikų ,,kronikoje“, kurią garsusis prof. dr. Zenonas 
Ivinskis yra nurodęs Lietuvių enciklopedijoje (XII- 
80-88) straipsnyje ..Klebonas“. Ten tarp kitko 
rašoma: Oficialiai D. L. K. priėmus lotynišką 
krikštą, duosnia Vilniaus privilegija (1387.11.22) 
Jogaila atleido bžn. (parapijų, katedrų ir vienuoly
nų) žemes nuo bet kokių prievolių ir duoklių 
valstybei. 'Vyskupas savo bžn. nuosavybėse ir kiti 
kunigai savo valdose turi pilną visokeriopą valdžią, 
visai pašalinant kitas valdžias, kad aukščiau stovėtų 
už pasaulinę valdžią. Tad ir k(lebonai) Lietuvoje 
įgijo dideles teises, dėl kurių dvasininkams V. 
Europoje būtų reikėję ilgai kovoti.

Toliau straipsnyje tęsiama: Gniezno arkivys
kupija, kurios jurisdikcijai Lietuva priklausė, 
nesistengė dauginti kunigų Lietuvoje. Kadangi dėl 
aštrių luominių santykių gausi valstiečių masė buvo 
paversta baudžiauninkais, mokslą eiti galėjo tik 
bajorai. O 'pašaukimų į kunigus' iš Lietuvos 
aukštesniojo luomo (magnatų, bajorų) negalėjo būti 
daug, nes kilmingieji tesudarė mažą dalį gyventojų.

Pagaliau tame pat straipsnyje autorius pavaiz
duoja ir klebonų vartotą prievartą ir būtent: 
K(lebonų) valdžia savo parapijoje D. L. K.-les 
laikais buvo gana plati. M. Valančiaus duomeni
mis, kai k. patirdavo baudžiauninkus šventomis 
dienomis nevaikščiojant į bžn. ar dirbam kokius 
darbus, žvejojant, ar 'su zidais i kieli vazuojent“, 
tokius per dešimtininkus atvarydavo špitolėn, kelias 
dienas kalindavo ir paleisdavo kaip węn rejkient 
kajli iszdirbusis' (Zem. Wisk. II 214).

Suvesdami K. Almeno moralo toną į sąs
kambį, prie „išbizūnyto“ baudžiauninko atvejo 
turėtume pridėti, kad pastarasis netik nebuvo 
atbaidytas nuo galimybės semtis paguodos ir 
stiprybės, bet buvo priverstas jos pasisemti iki 
soties . . .

A. Dagys
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LIETUVOJE . . .
(atkelta iš 1-mo psl.)
bet net elementarios užuojautos. Sūnus Vasiliauską 
8 vai. 25 min. ryto nuvežė i Biržų rajono centrinės 
ligoninės priėmimo kambarį, šiam pasiskundus 
dideliais skausmais po krūtine. Tačiau budinčioji 
seselė R. Tamulėnaitė buvo abejinga:

— Nuo 8 vai. dirba poliklinika, kreipkitės ten.
— Sunkiai nusigavome į polikliniką,— 

pasakoja sūnus. Ten tėvukas buvo įregistruotas 
pas gydytoją, tik vėl bėda—nuo pusės devynių iki 
devynių gydytojų pasitarimas. Be penkių minučių 
devynios tėvukas sukniubo ant grindų ir mirė taip 
ir nesulaukęs pasitarimo pabaigos.

Kita skaitytoja kreipėsi į savo gydytojus per 
Komjaunimo liesos puslapius: ,,Gerbiami gydyto
jai! Aš labai jus gerbiu, nes tenka daug sirgti. Bet 
ir nusiviliu jumis. Kol neįkrauni į balto chalato 
kišenę, jūs dirbate atžagariomis rankomis. Tai 
ypač būdinga stomatologams“.

Tikras liaudies balsas kreipėsi į redakciją 
šilutiškės I. Neumanaitės lūpomis: „Kas gi jums 
brangieji atsitiko? Drįstate teisinti gydytojus, 
imančius kyšius! Aš dirbau virtuvėje. 
Atlyginimas—65 rubliai (į mėn.—vz). Už butą—25 
rubliai. Ir dirbti buvo nelengva. Maisto iš virtuvės 
nevogiau. Tai gal reikėjo pradėti imti kyšius? Ir 
kažin kodėl niekas nedavė?“

Pradedantis gydytojas Lietuvoje uždirba 120 
rb. į mėnesį.

Ne veltui tad po tokių patyrimų, kurie tęsiasi 
dešimtmečiais, imta kalbėti apie dalinį medicinos 
suprivatinimą arba „sukooperatyvinimą“, kaip ten 
sakoma. Štai gruodžio 30 d. Tiesoje pasirodė toks 
pranešimas: (spausdiname sutrumpintai): „Nauja 
psichologinė tarnyba. Vilniuje įkurtas dvasinės 
pagalbos žmogui centras. Jo adresas—Didžioji 
(buvusi M. Gorkio) gatvė, Nr. 61 ir vadinasi 
’Mokama psichoterapinė-psichologinė konsultaci
ja1. Apie naujos konsultacijos tikslus informuoja 
jos vadovas, gydytojas psichoterapeutas L. Kovars- 
kis.

Žmonės ne visada spėja prisitaikyti prie 
padidėjusių gyvenimo tempų, dėl to tarpusavio 
santykiuose atsiranda įvairių problemų, vis daž
niau patenkama į konfliktines situacijas, kuriose 
tinkamai elgtis niekas niekada nemokė. Apie 
neurozes kalbame kaip apie įprastą ir kasdienišką 
dalyką, nes nerimą, įtampą, padidintą dirglumą, 
nepasitikėjimą savimi, nemigą, įvairius skausmus— 
jaučiame beveik kiekvienas. Kartais apninka 
kažkoks tuštumo ir beprasmiškumo jausmas, 
apatija, kai net neaišku, kas negerai. Sutinkame

TRUMPAI
1987 m. sausio 1 d. Lietuvoje gyveno 3 

mil. 641 tūkstantis žmonių. Nuo 1970 m. 
gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė—71 
metai. Gimusiųjų skaičius 1986 m. skaičiuo
jant 1000 gyventojų sudarė 16.8, palyginti su 
16,3 1985 m. Mirtingumas 1986 m. sumažėjo 
iki 9,9 1000 gyventojų, lyginant su 10.9 1985 
m. Manoma, jog mirtingumo sumažėjimą 
nulėmė kova su girtavimu ir alkoholizmu.

Praeitų metų pradžioje tūkstančiui gyven
tojų teko 4,3 gydytojai. 12.4 visurinio medici
nos personalo ir 12,6 vietos ligoninėse. Buvo 
įvedama visuotinė dispanserizacija. Kaimo 
gyventojų medicininio aptarnavimo lygis buvo 
žemesnis už miesto.

nemažai žmonių, kurie jaučiasi vieniši, tokie 
nebūdami ... O kur dar šeimyniniai konfliktai, 
amžinos tėvų-vaikų problemos?

Mūsų konsultacijos tikslas — padėti spręsti 
šias ir panašias problemas . . . Mūsų teikiamos 
paslaugos — mokamos. Užmokesčio dydis pri
klauso nuo psichologinės problemos pobūdžio, 
pasirinktų jos sprendimo būdų. Kainos—nuo 3-jų 
iki 20-ties rublių. Norime pabrėžti, kad garantuo
jame visišką konsultavimo anonimiškumą ir 
konfidencialumą, t.y. mes nereikalaujame paso, 
nukreipimo ar kitokių popierių . . . “

Korespondencijos autorius nuramina dar 
nepersitvarkiusius skaitytojus, kad nemažą savo 
būsimų pajamų dalį kooperatyvo nariai yra 
pasiryžę skirti tolesnei psichoterapijos pažangai.

NE VLSI UŽ KAPITALIZMĄ
Išeitų, kad kol kas 1:0 kapitalizmo naudai, ir 

sekanti išeivių ekskursija galės tiesiai iš muitinės 
važiuoti į šį dvasinės pagalbos centrą nusiraminti 
ir pasiruošti susitikimui su giminėmis, kad išven
gus konfliktinių situacijų. Geresnių kainų jie nei 
Čikagoje, nei Niujorke negaus.

Kitas susirūpinęs Komjaunimo tiesos skaityto
jas klausia: „Ar pagalvojo tie. kurie jau nustatė 
kainas operacijoms, apie tai, kiek uždirba eilinis 
darbininkas ir tarnautojas? Ar lauks jo skrandis ar 
apendicitas, kol uždirbs jis tuos du ar penkis 
šimtus rublių? Ar ’gerbiamieji4 gydytojai darys 
operacijas avansu? Gal gydytojas ras išeitį, kaip 
darbo žmogui gyventi vandeniu ir oru, o rengtis 
voratinkliu?“ O toks V. Plečkaitis iš Klaipėdos dar 
priduria’;

— Kas tai? Iššūkis visuomenei, kuri visam 
pasauliui giriasi nemokamu gydymu?

Į Komjaunimo tiesos chorą, atsiliepantį į 
reportažų ciklą iš Vilniaus 6-tosios klinikinės 
ligoninės, įsijungė ir anoniminis Albertas:

„Galų gale savo laikraštyje jūs nuplėšėte 
apgaulės skraiste nuo medicinos. Sergu nuo 1965 

Vilniaus klinikinės ligoninės hiperbarinės oksigenacijos skyriuje

metų. Kaip gaila žiūrėti į gydytoją, kai jis 
apžiūrėjęs klausia: ‘Ar turi vaistų?4 Jeigu taip.— 
gulkis į ligonine—leisime4. Prisimenu, 1968 metais 
žmogus pasiūlė man reikalingų užsienietiškų vaistų 
ir už 1 gramą paprašė 2.5 rublio. O man reikėjo 40 
gramų. Tuomet mano atlyginimas buvo 160 rublių. 
Dabar už vieną vaistų gramą ne 2.5. o 25 rublius 
reikia mokėti. Moku ir džiaugiuos, kad gaunu“.

Šitoks atvirumas į Vilnių aišku ateina iš 
Maskvos. Ten pernai pavasarį vyko 56-tasis TSRS 
Medicinos akademijos suvažiavimas, kurį reikėtų 
vadinti pirmuoju, sarkastiškai pastebi Moscow 
News, nes ten pirmą kartą per 40 metų akademijos 
istoriją buvo kalbama apie tikrąją medicinos 
mokslo padėtį Tarybų Sąjungoje. Naujasis akade
mijos prezidentas V. Pokrovskis pareiškė:

— Iš tiesų, po tiek metų „nesibaigiančių 
laimėjimų“ mums reikia būti atsargiems su naujais 
pažadais.

Bet komunizmas nebūtų komunizmu, jeigu jis 
atsisakytų pažadų. Pernai lapkričio mėnesio 
pabaigoje, po „visaliaudinio svarstymo“, buvo 
paskelbtas „TSRS gyventojų sveikatos apsaugos 
plėtojimo ir sveikatos apsaugos pertvarkymo 
pagrindinės krypties XII penkmetyje ir laikotarpiui 
iki 2000 metų“. XII penkmetis kaip tik ir yra šis 
penkmetis.

Kryptyse, kurias patvirtino TSRS Centro 
komitetas ir Ministrų taryba, konstatuojama, jog 
aštuntajame dešimtmetyje ir devintojo dešimtmečio 
pradžioje sveikatos apsaugos sferoje ėmė reikštis ir 
stiprėti negatyvios tendencijos. Šalyje sulėtėjus 
ekonominio augimo tempui, buvo apkarpytos lėšos 
sveikatos apsaugai. Tuo pačiu metu paplito tokie 
reiškiniai kaip šiurkštumas, beširdiškumas, grubu
mas, neatsakingas požiūris į profesinių pareigų 
vykdymą, kyšininkavimas, biurokratizmas. Buvusi 
darbo apmokėjimo sistema neskatino siekimo 
gerinti darbą, įsigyti žinių ir įgūdžių, kelti kvalifi
kaciją.

Programoje kategoriškai pareikšta, jog profi-

4. Akiračiai nr. 2 (196)
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laktika yra pagrindinė TSRS gyventojų sveikatos 
apsaugos kryptis.

LITANIJA BLOGYBIŲ

Naujose gairėse peikiama sanitarijos ir epide
miologijos tarnyba, kad ji neveikli ir pasyviai 
sprendžia ekologines problemas. Neefektyvi esanti 
sanitarinė priežiūra, kaip laikomasi sanitarijos bei 
higienos normų įmonėse ir įstaigose. Apie 30% 
žmonių esą per didelio svorio, 25% teberūko. 
Plačiai paplitęs girtavimas ir alkoholizmas, daugė
ja asmenų vartojančių narkotikus.

Toliau sakoma, jog nepagrįstai atsisakoma 
hospitalizuoti, ne laiku į gydymo įstaigas pristato
mi skubios pagalbos reikalingi ligoniai, ilgas 
tyrimų ligoninėse laikas, daugelyje poliklinikų 
nesutvarkytas priėmimas gyventojams patogiu 
laiku. Ypač didelį nerimą keliąs motinos ir vaiko 
sveikatos apsaugos darbas. Dauguma šalies pra
monės gaminamų prietaisų ir aparatų nusileidžia 
geriausiems užsienio pavyzdžiams. Menkas esąs 
fundamentaliųjų ir taikomųjų darbų lygis: tik 5% 
jų gali būti patentuoti, trečdalis darbų tik kartoja 
kas užsienyje daroma.

Šalyje pablogėjusi „demografinių procesų 
dinamika“, didelis kūdikių mirtingumas, o taip pat 
ir darbingo amžiaus vyrų mirtingumas. Ilgą laiką 
nedidėjusi vidutinė gyvenimo trukmė, beveik 
nemažėjąs sergamumas širdies bei kraujagyslių 
ligomis ir vėžiu.

Kovai su šiomis blogybėmis reikia sustiprinti 
ligų profilaktiką, etapais įvesti visų gyventojų 
dispanserizavimą (patikrinimą), tobulinti medici
nos kadrų profesinį meistriškumą, gerinti gydymo 
ir profilaktikos įstaigų bei vaistinių darbą ir kelti 
jo kultūrą. Norima, kad tarybinė visuomenė vis 
daugiau dėmesio skirtų sveikų žmonių sveikatos 
išsaugojimui ir stiprinimui. Siūloma įsteigti Sveika
tos ir gailestingumo fondą, kuris lėšomis iš žmonių 
ir darbo kolektyvų papildytų biudžetines lėšas, 
skiriamas sveikatos apsaugai.

Toliau kryptys vėl kalba apie profilaktiką, 
kuri „buvo ir tebėra liaudies sveikatos apsaugos 
pagrindinis principas, jos ideologija“. Profilaktika 
apibrėžiama kaip kompleksas priemonių, kuriomis 
siekiama užtikrinti aukštą žmonių sveikatos lygį, 
jų kūrybinį ilgaamžiškumą, pašalinti bet kurias 
susirgimų priežastis, pagerinti gyventojų darbo, 
buities ir poilsio sąlygas, saugoti aplinką. Čia jau 
holistinė pažiūra į sveikatos apsaugą, kurios vieni 
medikai neišspręs.

Kadangi plataus masto gamtos apsaugos 
priemonių įgyvendinimas yra neatskiriama masinio 
profilaktinio darbo dalis, toliau sakoma kryptyse, 
tai reikia užtikrinti, kad iš gyvenamųjų rajonų 
būtų iškeltos įmonės, kurios yra aplinkos teršimo 
bei triukšmo šaltinis, diegti atliekų neduodančias ir 
mažiau jų duodančias technologijas, padedančias 
išvengti kenksmingų išmetalų. Raginama neleisti, 
kad būtų atiduodami naudoti ir eksploatuojami 
pramonės ir žemės ūkio objektai, kurie neturi 
valymo įrengimų ir sanitarinių apsauginių zonų.

Prioritetine sveikatos apsaugos kryptimi laiko
ma visokeriopas motinystės ir vaikų sveikatos 
apsaugos plėtojimas, sveiko gyvenimo būdo 
propagavimas. Siekiant užkirsti kelią priešlaiki
niams gimdymams, reikia sumažinti naujagimių 
sergamumą ir mirtingumą. Reikia pertvarkyti 
moterų konsultacijų darbą, susijusį su abortų 
profilaktika, turint galvoje, kad būtų plačiai 
diegiami šiuolaikiniai apsisaugojimui nuo nėštumo 
metodai. Tų priemonių Lietuvoje kaip tik labai 
trūksta, tad ir pagrindinis „apsisaugojimo meto
das“ yra abortai.

1988 m. vasario mėn.

Pernai gruodžio mėn. toks V. Jurgelionis 
užklausė Tiesoje, ar yra Lietuvoje sergančių AIDS 
liga. Jam atsakė Sveikatos apsaugos ministerijos 
gydymo ir profilaktikos valdybos viršininkas A. 
Poškus: „Respublikoje sergančių ir apsikrėtusių 
įgyto imuniteto deficito sindromu nėra užregistruo
ta. Nuo 1987 m. gegužės mėnesio Respublikinėje 
Vilniaus klinikinėje ligoninėje atliekami tyrimai 
AIDS ligai nustatyti. Jų atlikta dąugiau kaip 
50.000. Penkiuose didžiuosiuose respublikos mies
tuose veikia specialūs profilaktikos punktai, kur 
galima pasitikrinti. Pasitikrinti galima ir nenuro
dant savo vardo, pavardės. Vilniaus anoniminio 
kabineto adresas—Molėtų plentas 40.“

Dar žiupsnelis žinių iš dr. V. Tercijono 
straipsnio Lietuvių enciklopedijoje apie sveikatos 
apsaugą Nepriklausomoje Lietuvoje. 1939 m. 
Lietuvoje buvo 915 gydytojų. Vienam gydytojui 
teko maždaug 3.000 gyventojų. Baigę tiek užsienio, 
tiek Lietuvos universitetą, gydytojai dar turėdavo 
išlaikyti valstybinius egzaminus. 1937 m. buvo 487
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Vykstant visų gyvenimo sferų persitvarkymui, 
noriu pareikšti savo samprotavimus klausimu, 
atspindinčiu didelės dalies Lietuvos ir kitų Pabalti
jo respublikų gyventojų įsitikinimus.

Su pasitenkinimu galima pažymėti, kad po 
balandžio plenumo ir TSKP XXVII suvažiavimo 
įvyko nemažai teigiamų TSKP politikos pakitimų, 
ryškėja ir stiprėja pirmosios realios visuomenės 
gyvenimo permainos. Persitvarkymas, demokrati
zacija, viešumas keičia į gerąją pusę visą visuome
nės atmosfera. 4,

Čia persispausdinamas Algio Butrimo 
slapyvardžiu pasirašytas anoniminis laiškas 
buvo išspausdintas rusų kalba Vilniuje leidžia
mame dienraštyje Sovietskaja Litva. Lietuviš
ką jo vertimą išspausdino Vilniaus Tiesa (nr. 
249, 1987.X.29). Iš ten mes jį persispausdi
name, pridėję savo antraštę.

Algio Butrimo rašinys mums atrodo 
vertas išskirtino dėmesio. Visų pirma, tai yra 
turbūt pirmas atvejis per visą pokario laiko
tarpį, kai sovietai leido Lietuvos spaudoje 
atvirai pasisakyti likiminiais mūsų tautos 
klausimais. A. Butrimas tą padarė labai 
įžvalgiai, įtikinančiai, nenukrypdamas į šaluti
nius, antraeilius klausimus. Jis pabrėžia 
sovietų pastangas atimti iš lietuvių tautos jos 
istorinę atmintį, mažinti lietuvių kalbos teises 
ir siaurinti jos vartojimo sferą; reikalauja, kad 
tautiniai interesai nebūtų paaukojami visasą
junginiams tikslams ir teigia, kad ikišiolinė 
sovietų politika reiškė mažesnių tautų asimilia
ciją rusų nacionalistinių interesų naudai.

Išeivijoje panašūs klausimai beveik visada 
įspraudžiami į išlaisvinimo politikos ir retori
kos rėmus. Lietuvoje gyvenantis Algis Butri
mas juos kelia sovietinės priklausomybės 
rėmuose, svarstydamas, kas siektina ir įmano
ma pasiekti dabar ten vykstančio persitvarky
mo pagrindu.

Mums atrodo, kad būtini ir puoselėtini 
abu požiūriai—tiek išeivijoje vyraujanti ne
priklausomos valstybės vizija, tiek Lietuvoje 
realistinės politikos rėmuose keliami lygių 
teisių mūsų tautai reikalavimai—Akiračių red. 

medicinos seserys, 579 dantų gydytojai ir dantistai, 
210 felčerių ir 556 aukušerės. 1938 m. Lietuvoje 
buvo 71 ligoninė su 4251 lova, iš kurių 11 valdiškų 
su 1264 lovomis, 26 savivaldybių ligoninės su 1550 
lovų ir 34 privačios su 1437 lovom. į šį skaičių 
neįeina dar daugiau kaip 1000 lovų tuberkuliozės 
sanatorijose. 1937 m. veikė 334 vaistinės.

Nuo 1938 m. buvo įsigaliojęs „Kaimo gyven
tojams sveikatos reikalams rūpinti įstatymas“, 
kuriuo ir žemės ūkio darbininkai turėjo būti 
aprūpinti medicinine pagalba. Tam tikslui buvo 
steigiami apylinkės sveikatos punktai, kuriuose 
dirbo gydytojas ir akušerė. 1937 m. nuo venerinių 
ligų ambulatorijose ir ligoninėse gydėsi 3466 
asmenys. Kūdikių mirtingumas buvo 113 iš 
tūkstančio. Lietuvoje dabar giriamasi, kad jis 6,5 
karto mažesnis.

Reikia tik tikėtis, kad atgijęs susirūpinimas 
žmonių sveikata išeis lietuviams į naudą.

V. Zalatorius

Tačiau permainų tempai galėtų būti spartesni, 
lemiamo persilaužimo kol kas nėra. Juntamas 
dešimtmečius formavęsis didelės gyventojų dalies 
nerangumas ir inertiškumas, asmeniškai suintere
suotų išlaikyti senąją tvarką asmenų pasipriešini
mas. Kol kas daug kas daroma dėl akių. Be abejo, 
dauguma gyventojų trokšta esminių pertvarkymų. 
Tačiau vargu ar dauguma tiki jų realumu. Tam 
yra svarių priežasčių. Pirmiausia—nepakankamas 
pertvarkymų gilumas ir nuoseklumas, jų ribotu
mas. Demokratizacija žmonės negalės patikėti tol, 
kol bus raginami aktyviai ir iniciatyviai vykdyti iš 
esmės tik nurodymus iš viršaus, kol jie neturės 
realaus savarankiškumo ir atsakomybės. Savaime 
suprantama, neperžengiant tam tikrų ribų, kurias 
nustato politinė vadovybė. Viešumu liaudis nepati
kės tol, kol jis nebus visiškas. Tiek ta prasme, kad 
masinėse informacijos priemonėse bent iš dalies 
būtų galima reikšti skirtingą nuo oficialiosios 
nuomone, tiek ta prasme, kad oficialiais kanalais 
būtų teisingai interpretuojami faktai.

Visiškai teisingai kalbėta apie tai, kad mūsų 
istorijoje neturi būti baltų dėmių. Bet šia kryptimi 
beveik nieko nepadaryta. Bent jau nėra požymių, 
leidžiančių tikėtis, kad bus teisingai nušviestos 
Pabaltijo respublikų įtraukimo į TSRS sudėtį 
aplinkybės. Štai rugsėjo 1 dieną išspausdintame 
išsamiame straipsnyje apie rugpjūčio 23-osios 
įvykius šiam klausimui skirta tik keletas eilučių. 
Paminėta, kad buvo pasirašytos sutartys ir kad 
parlamentai pasisakė už Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos įstojimą į TSRS. Ir nė žodžio apie tai, kaip 
atsirado šie nauji parlamentai ir idėja atsisakyti 
savarankiškų valstybių statuso. Bet juk liaudies 
negalima apgauti.

Galinga materialinio suinteresuotumo varo
moji jėga, kuri turi būti išlaisvinta iš esmės 
pertvarkant ekonomikos valdymą. Tačiau sveikai 
visuomenės raidai šito nepakanka. Inidivido 
asmeninis suinteresuotumas visuomenės gerove, 
sudarantis patriotizmo esmę, turi remtis morali
niais stimulais. Šia kryptimi būtina dar daug ką 
padaryti.

Apie patriotizmą galima kalbėti ir rajono, 
miesto mastu, ir regiono, Sąjungos žemyno, visos 
planetos mastu. Bet orientuotis reikia į pagrindinį,

(tęsinys sekančiame psl.)
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natūralų ir todėl veiksmingiausią patriotizmą. O 
toks, be jokių abejonių, yra nacionalinis patriotiz
mas, savosios tautos teritorijos mastu, jeigu ta 
tauta vystydamasi pasiekė nacijos stadiją. Tiek 
mažesnio, tiek didesnio geografine prasme masto 
patriotizmas kur kas silpnesnis. Be to, nenacionali- 
nio masto patriotizmo jėga ir veiksmingumas 
priklauso nuo žmogaus nacionalinio patriotizmo 
lygio. Savosios tautos patriotas negali nebranginti 
gimtojo rajono, miesto. O tikrasis internacionaliz
mas, būdamas iš esmės ..daugianacionalinis patrio
tizmas“, remiasi tuo pačiu nacionaliniu patriotiz
mu. numatančiu nacijos gyvybinių interesų 
prioritetą, tiek savo, tiek visoms kitoms nacijoms.

Tuo tarpu sąjunginių interesų prioritetas prieš 
nacionalinius buvo ir lieka TSKP nacionalinės 
politikos nekintamu principu. Nedidelėms Pabaltijo 
tautoms, sudarančioms nežymią TSRS gyventojų 
dalį, tai reiškia, kad jos praktiškai negali daryti 
įtakos politiniams sprendimams (netgi esant 
visiškai demokratijai), nuo kurių vis dėlto priklau
so jų likimas ir kurie netgi gali sukelti grėsmę 
pačiam šių tautų egzistavimui. Visiems žinoma 
tezė, kad ateityje nacijos susilies, ir kita tezė,—kad 
teorijos numatytais istorijos vystymosi dėsningu
mais būtina remtis formuojant politinę liniją. 
Nacionalinių santykių sferoje tai reiškia, kad turi 
būti vykdoma asimiliacijos politika. Praktiškai ji ir 
buvo vykdoma, tik nevartojant šio termino ir 
kalbant apie nacijų ir kalbų lygybę. Tai, kas buvo 
pasakyta apie aiškiai nevienodo dydžio nacijų 
lygybės nerealumą, visiškai tinka ir kalboms. 
Panašu, kad apie tai imta kalbėti atvirai. Štai J. 
Bagramovas neįprastai tiesiai neseniai spaudoje 
pareiškė, jog rusų ir nacionalinių kalbų lygybė 
nereiškia, kad jų visuomeninės funkcijos vienodos. 
Bet marksistai, girdi, prieš nacionalines privilegi
jas. Tuo tarpu net jei respublikose pagrindinė 
valstybinė kalba būtų vietinė, tarprespublikinio 
bendravimo kalbos statusas rusu kalbai, o kartu ir c
rusų tautai suteiktų privilegijuotą padėtį. Tikrasis 
lygiateisiškumas galimas tik tuo atveju, jeigu 
tarprespublikiniam bendravimui būtų vartojama 
neutrali kalba. Tačiau šiuo atveju tai nerealu.

Iš kur tokiomis sąlygomis gali atsirasti 
sąjunginis patriotizmas ir individo asmeninis 
suinteresuotumas Sąjungos gerove ir klestėjimui? 
Padėties nekeičia ta aplinkybė, kad daugelis 
sąjunginio masto politinių sprendimų visiškai 
neprieštarauja nacionaliniams interesams. Šiuo 
atveju kur kas svarbiau, kad buvo priimami ir 
tokie sprendimai, kurie kėlė ir toliau kelia grėsme 
pačiam nerusų nacijų egzistavimui palyginti toli
moje perspektyvoje. Šie sprendimai tebegalioja, 
dabartinė politika jais grindžiama. Tokios politi
kos numatomi rezultatai negali kelti abejonių. 
Rusų tautai jie iš esmės sutampa su rusų 
nacionalistų tikslais, o •nerusų tautoms reiškia 
išnykimą palyginti ne taip jau tolimoje ateityje. 
Neprotinga manyti, kad jų atstovai šito nesupran
ta. Nerusiškų respublikų vietiniai gyventojai iš 
esmės atsiduria padėtyje neturinčių perspektyvos 
antrarūšių žmonių, savotiškų reliktų, pasmerktų 
kultūrinei pražūčiai ir negalinčių iš pagrindų 
paveikti savo likimo. Tokios padėties rezultatas— 
šeimininko jausmo nebuvimas, politinis ir vi
suomeninis pasyvumas, individualizmas ir kiti 
neigiami reiškiniai.

Norint suaktyvinti Pabaltijo (o ir kitų)
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respublikų gyventojus, be tų priemonių, kurių jau 
imtasi, būtina peržiūrėti TSKP nacionaline politi
ką. padėti sveiką socialistinio internacionalizmo ir 
sąjunginio patriotizmo pagrindą. Tam būtina: 
atvirai pripažinti ir ryžtingai pasmerkti visas 
skriaudas, kada nors padarytas įvairioms tautoms, 
o jų pasekmes pagal galimybes pašalinti; gyvybi
nius nacijų interesus iškelti į pirmąją vietą, kartu 
pabrėžiant sąjunginių interesų svarbą; įtvirtinti 
rusų kalbos, kaip tarprespublikinio bendravimo 
priemonės statusą, kartu pripažįstant sąjunginių 
respublikų tautų kalbas pagrindinėmis šių respubli
kų valstybinėmis kalbomis; atkurti Tarybinės 
Armijos nacionalines formuotes, kad kiekvienos 
respublikos jaunimas galėtų atlikti karinę tarnybą 
šiai respublikai būdingoje kultūrinėje ir kalbinėje 
aplinkoje.

įgyvendinus šiuos pasiūlymus, būtų sukurta 
sveika visuomenės atmosfera, visų tautybių pi
liečiai būtų sutelkti sparčiau vystyti kiekvieną 
respubliką ir visą Sąjungą ir kartu būtų duotas 
stiprus impulsas persitvarkymui.

Algis Butrimas

atvirai
kalbant

BALTŲ FORUMAS IR METMENYS

Pirmasis ir iki šiol vienintelis pereitų metų 
Baltic Forum'o sąsiuvinys, pasirodęs jau rudenė
jant. visą korpusinę dalį, pavadintą ,.Menininkas ir 
sovietinė valstybė“, skiria pasikalbėjimams su 
penkiais pabaltiečiais menininkais, iš Sovietų 
Sąjungos pasitraukusiais (su viena išimtimi) 
vėlyviausio dešimtmečio eigoje: estu dirigentu 
Neeme Jarvi, latvių smuikininke Rasma Lielmane 
ir vargonuotoja Brigita Mieze, o taip pat ir su 
naujaisiais mūsų egzilais—režisierium Jonu Jurašu 
ir rašytoju Tomu Venclova. Visi jie neeiliniai 
menininkai, pasitraukimo metu gana gerai žinomi 
tenykštėje aplinkoje, savosiose kūrybinėse srityse 
jau padarę didesnių atsiekimų ir savo ateitį 
daugiau ar mažiau užsitikrinę. Jų nupieštas 
tenykštis gyvenimas vyresniajam mūsiškiam skaity
tojui, dargi betarpiškai su juo susidūrusiam, bus 
jau gana gerai pažįstamas. Įdomesnis yra jų 
požiūris į čionykštį gyvenimą savo užsibrėžtų 
tikslų šviesoje ir jau kelių ar keliolikos čia 
išgyventų metų perspektyvoje.

Savo gana normaliomis ar natūraliomis 
pasitraukimo aplinkybėmis iš viso penketuko 
išsiskiria abi latvės, Sovietų Sąjungoje susipažinu
sios su užsieniečiais ir už jų ištekėjusios. Rasma 
Lielmane jau 1971 metais atsikėlė pas meksikietį 
dirigentą ir čelistą savo vyrą, iki šiol profesoriauja 
Mexico City valstybinėje konservatorijoje, regulia
riai koncertuodama Europoje , ir kitur, savo 
repertuaruosna visada įtraukdama latvių kompozi
torių kūrybos, ko nepamiršta nė dešimtmečiu 
vėliau užsienyje pas savo australietį vyrą atsidūrusi 
Brigita Mieze (savo metu koncertavusi ir sovieti
nėje Lietuvoje, kur publikai labai patikdavę jos 
interpretuojami lietuviai kompozitoriai, kaip Gied
rius Kuprevičius), dabar vargonų muziką dėstanti 
Vakarų Vokietijoje, koncertuose gausiai lankoma 
ir mėgiama ne tik vietinės publikos, bet ir išeivių 
tautiečių. Abi jos jau nekartą buvo sugrįžusios 
sovietinėn Latvijon ir savomis sąlygomis sutiktų 

ten koncertuoti ar dėstyti muziką.
Neeme Jarvi dar gyvendamas Sovietų Sąjun

goje su Leningrado ir Maskvos orkestrais gastro
liavo Skandinavijoj, Vakarų Vokietijoj, Italijoj, 
Japonijoj ir Amerikoj. Leidimo išvykti į užsienį 
prašęs gana ilgą laiką, kol pagaliau jį gavęs savo 
žmonos giminių pakvietimu į Izraelį. Vakaruose 
atsidūrė 1980 metais. Nuo to laiko reguliariu 
dirigentu dirbo Švedijoj. Škotijoj ir JAV, o kaip 
svečias koncertavo ir kituose Europos kraštuose. 
Jis iš anksto buvo užsibrėžęs galimai plačiau 
supažindinti Vakarus su estų muzika, ką ir daro, 
paskirų kompozitorių kūriniais įtraukdamas į savo 
diriguojamų orkestrų repertuarus, juos užrašyda
mas ir išleisdamas plokštelėmis ar magnetofono 
juostomis.

Pasitraukęs prieš sovietinės valdžios norus N. 
Jani savajame krašte tapo personna non grata, 
jam buvo atimta sovietinė pilietybė ir jo vardas 
išbrauktas iš tenykštės meno istorijos, nors jo 
muzika dar ir dabar tebėra grojama . . . Nereikia 
stebėtis, kad to paties likimo susilaukė ir abu 
lietuviai emigrantai, valdžios nemalonėn patekę 
dar gerokai prieš jų išleidimą. Jono Jurašo 
surežisuoti veikalai pasiliko repertuare, bet buvo 
vaidinami be režisieriaus vardo; be vertėjo pavar
dės spausdinami ir Tomo Venclovos vertimai. 
Abiejų kūryba užsienyje yra niekinama, žeminama 
arba ignoruojama.

Palyginti nesunku prisitaikyti prie naujų 
sąlygų muzikos srityse. To paties anaiptol neužtik
rina žodžio menininkams, jau pirmajame žingsnyje 
susiduriantiems su žymiai sudėtingesnėmis kalbinė
mis kliūtimis. Jonas Jurašas, pasitraukęs negalėda
mas pakęsti ,.tų sąlygų, tos cenzūros ir visiškos 
kontrolės“, iš tikrųjų nė nesiekė aukštesnės 
karjeros režisūroje, o vylėsi tik ,.galimybės laisvai 
pastatyti viena kitą veikalą“. Tačiau ir jam, jo 
paties žodžiais tariant:

. . . dalykai susiklostė daug geriau, negu 
galėjau susapnuoti. Turėjau progos čia Vakaruose 
surežisuoti tiek pat veikalų, kiek ir Sovietų 
Sąjungoje: mano pastatymų skaičius—po vieną ar 
du veikalus i metus—čia yra beveik toks pat kaip 
ir ten. Šalia dešimties JA V surežisuotų veikalų aš 
režisavau dar ir Japonijoj, Belgijoj ir Vokietijoj, 
taigi jaučiuosi tartum turėjęs galimybę išgyventi 
visą pasauli. Per dvyliką metų dvylika pastatymų 
šešiomis kalbomis! Ar galėjau apie tokias gali
mybes nors susapnuoti gyvendamas SSSR?

Pasauliniame teatrų mieste ,,off Broadway“ 
amerikiečių profesionalinėje scenoje įgyvendinęs ne 
tik Maskvoje, dar prieš premjerą iš repertuaro 
išimtą ,,Makbetą“, bet ir sovietiniamę pogrindyje 
sukurtą ,,Pasivaikščiojimą mėnesienoje“ ar te
nykščius sąžinės kalinius liečiančius „Zekus“ J. 
Jurašas savo atsiekimais didžiuotis tikrai turi 
pagrindo . . . Nemažiau jo turi ir Tomas Venclova:

. . . Nei coliu nenukrypau nuo sau užsibrėžto 
kelio. Gyvendamas Amerikoje niekada nebuvau 
bedarbiu ir niekada nedirbau to, ko nemėgstu, 
niekad neužsikoriau ant sprando socialinės šalpos 
įstaigoms, nė lietuviškai visuomenei ar savo 
artimiesiems. (... ) Šiandien daugiausia savo 
laiko pašvenčiu literatūrinėms studijoms. Rašau 
kritikos straipsnius lietuviškiems, rusiškiems ir 
lenkiškiems žurnalams, o taip pat ir New Repub
lic, New York Review of Books, New Leader ar 
panašiems periodiniams. Kai kurie mano darbai 
yra išversti prancūziškai, vokiškai, švediškai, 
itališkai, ispaniškai ir portugališkai. (...) Iš viso 
gyvendamas egzilėje esu išleidęs penkias knygas:

Akiračiai nr. 2 (1961
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keturias lietuviškai (po tomeli savo originalių 
eilėraščių, poezijos vertimų, eseistikos ir literatūri
nės kritikos) ir vieną (savąją disertaciją) rusiškai. 
Jų puslapių suma sudaro 1,080 psl., kas yra daug 
daugiau negu galėjau išleisti Lietuvoje.

Ką tik suminėtą T. Venclovos disertacinį 
veikalą, kurio lietuviškai išverstas pavadinimas 
būtų „Nepastovi pusiausvyra: aštuoni rusiški 
poetiški tekstai“ vėliausiame Metmenų sąsiuvinyje 
recenzuodamas R. Šilbajoris rašo:

Aplamai paėmus, Venclovos darbas savo 
prielaidomis ir metodologija, ir tiesiog talentu, toli 
praneša bet ką čia išeivijoj darytą specifiniais 
lietuvių literatūros klausimais. Tokios kritikos apie 
mūsų pačių literatūrą galima gal tik kada nors 
ateity tikėtis, jei, žinoma, tada dar liks ją skaityti 
pajėgių žmonių.

Beje, Metmenų nr. 53, su Baltic Forum‘u riša 
ir daugiau straipsnių. Visai tiesioginiai—A.M. 
Sluckaitės-Jurašienės straipsnis „Likimas, rožė ir 
teatras“, kuriame, labai šiltai tapydama rašytojo 
Juozo Grušo portretą ji paliečia ir jo dramos 
„Barbora Radvilaitė“ pastatymą, nulėmusi J. 
Jurašo apsisprendimą pasitraukti iš Lietu
vos . . . Tomo Venclovos nuosprendį emigruoti 
sustiprinusio (jo paties žodžiais) atviro laiško 
Akiračiuose autorius istorikas Vincas Trumpa 
šiuose Metmenyse spausdina autobiografinius 
škicus „Žmogus be Dievo“, pavadinimu apibūdin
damas savo dvasinį stovį, o didelę turinio dalį 
pašvęsdamas aiškinimui, kad tuo išreiškiamas ne 
tiek Dievo buvimo paneigimas, kiek faktas, jog 
Dievas jam nebuvęs reikalingas ir kad tokiu būti 
šiandien reikia daug drąsos. Dar išspausdinta ir V. 
Trumpos recenzija, liečianti dvi Lietuvoje išleistas 
literatūrologo Leono Gudaičio knygas apie lietuvių 
literatūrinę spaudą ankstyvaisiais nepriklausomy
bės metais.

Šis numeris turtingas ir originalios literatūros 
kūriniais (T. Venclovos eilėraščiai, K. Ostrausko 
draminis etiudas ir A. Landsbergio dramos 
ištraukos, L Mero apsakymas) bei vertimais 
(Raymondo Filip‘o ir ZbignievVo Herberto eilė
raščiai), literatūrinės kritikos (V. Kelertienės ir A. 
Staknienės) ir kitų mokslo sričių (M. Gimbutienės 
ir V. Kavolio) straipsniais.

Grįžtant prie Baltic Foninio pokalbių su 
pabaltiečiais kultūriniais egzilais, norėtųsi pacituoti 
Tomo Venclovos atsakymą į vieną visiems jiems 
aktualų klausimą:

Dažnai keliamas klausimas: ar naujieji emi
grantai grįžtų į savo gimtuosius kraštus, jei 
Gorbačiovo reformos pasitvirtintų kaip pakanka
mai esminės. Už save atsakyčiau sekančiai. Jeigu 
Sovietų Sąjunga pasidarytų normalesne 
bendruomene—ko aš nuoširdžiai linkėčiau—tada 
be abejonės Lietuvoje apsilankyčiau (pirmiausia 
pas savo motiną). Bet negalvoju, kad ten grįžčiau 
nuolatiniam apsigyvenimui, išskyrus vargu ar 
galimą visiškos Lietuvos laisvės ir nepriklausomy
bės atvejį. Turiu darbo įsipareigojimų Amerikoje, 
kur jaučiuosi beveik kaip namuose. Tačiau 
niekada neatsisakysiu progos dėstyti Vilniaus 
universitete ar spausdinti Lietuvoje kai kurias 
knygas—prileidžiant, kad valdžios pareigūnai 
raštiškai atsiprašytų už visas iki šiol apie mane 
skleidžiamas nesąmones ir sugrąžintų apyvarton 
visas iki šiol ten išleistas mano knygas.

Po tokiu atsakymu, manau, pasirašytų ne 
vienas naujasis emigrantas.

Algirdas Titus Antanaitis

man
regis

NE TIEK IŠMINTIES, KIEK ATIDUMO

Pradėjus Metus, reikia ko nors svaraus 
palinkėti sau ir kitiems. Juk dvi aštuoniukės, tarsi 
keturratis, turi magišką galią. Pavažiavę įsitikin
sim.

Palinkėti sveikatos? Būtinai! Tegul visi būna 
kiek galint sveiki. Tegul išvengia ligų mankšta, 
veikla, poilsiu ir santūria mityba. Taipogi— 
nesenstančiu dvasingumu.

Sėkmės? Suprantama, sėkmė žmogui reikalin
ga. Einšteinas sudarė šitokią formulę sėkmei: 
S=X+Y+Z. X reiškia darbą, Y—pramogą, o Z— 
sugebėjimą laikyti liežuvį už dantų.

Laimės? O. čia jau kebliau. Juk gyvenimas 
kaip teleskopas: pro vieną galą žiūri optimistai, 
pro kitą—pesimistai. Jei tau lemta spoksoti pro tą 
liūdnąjį, tada laimės nelauk. Galima tik patarti: 
stenkis būti laimingas ir be laimės.

Išminties? Šitos dorybės patarčiau niekam 
nelinkėti. Pabandžiau sykį lyg ir juokais palinkėti 
vienai bajoriškai personai būti išmintingai, nuo tos 
dienos vengia ji manęs kaip apkvaišėlio.

Atidumo? Taip — sveiko ir blaivaus atidumo 
mums reikia kuo daugiau. Ypač spaudoje, taip 
sakant, toje „teisingos“ informacijos arenoje. 
Neretai prašauname pro šikšnelę, arba nesuvedame 
galo su galu, ir rimtas tekstas nuskamba nelygi
nant anekdotas. Pateiksiu kelis pavyzdžius.

* * *

Antai Čikagos lietuvių dienraščio kronikoje 
suradau žinutę: „Irena Urbonienė Denverio, Colo. 
lietuvius moko, kaip daryti cepelinus. Jai reikia 
pranešti iki ateinančių metų sausio 20 d.“

Tai visa informacija. Tapau suintriguotas. Kur 
pranešti? Ką? O gal čia koks slaptas kodas?

* * *

Spalio mėn. ELTOS biuletenyje VLIKO 
Seimo Pareiškimas okupuotai Tautai pradedamas 
šitaip: „Šių dienų nepaprastai įtempti tarpvalstybi
niai santykiai . . . “

Stop! Kas čia dabar? Sakykite, kur toji 
„nepaprasta įtampa“? Priešingai—tarp didelių 
valstybių vis labiau įsigali taikingo sanbūvio 
politika.

* * *

Dienraščio kultūriniame priede aprašytas 
tarptautinis kolokviumas Romoje. Sutrauktos 
kalbėtojų pagrindinės mintys. Tačiau sunku 
patikėti, kad lenkų istorikas iš Paryžiaus Jerzy 
Ktoczkowski būtų teigęs, jog Jadvyga yra „vienin
telis lenkų istorijoje karalius paskelbtas šventuoju“.

Karalius Jadvyga? Šventasis?
* * *

Spalio mėn. Akiračių straipsnyje „Blūdo 
metai“ autorius apgailestauja: „Dabar, kai ne tik 
žmogus, bet pasaulis sublūdėjo, ieškau to žodžio 
aptarimo žodynuose ir nerandu. Greičiausiai tai 
buvo kipšo išdaigos“.

Be abejo, tas kipšiukas nuo akylaus publicisto 
paslėpė Lietuvių kalbos žodyno stambų 1 tomą. 
Čia gudų kilmės „blūdo“ įvairios prasmės nurodo
mos maždaug per kelias skiltis. Tik skaityk 
išsijuosęs.

* * *

Iliustruotame Lietuvių dienų žurnale atspau- 
dinta JAV atstovų rūmų rezoliucija dėl religinės 
padėties Lietuvoje. Ją komentuojantis sakinys 
užbaigiamas šitaip: „ . . . eilinio Lietuvos kataliko 
gyvenimas žymiai nepagerėjo po Gorbačiovu“.

Suprantama, norėta pasakyti Gorbačiovui 
valdant, nes „po Gorbačiovu“ tikriausiai gerai 
jaučiasi tik Raisa.

* * *

To paties žurnalo laipkričio mėn. angliškoje 
dalyje pateikiama glausta Lietuvos istorijos san
trauka. Liaupsinama Gedimino diplomatija, o 
ypač Algirdo ir Kęstučio valstybinė išmintis, ir dar 
kaip: „Under his sons Lithuania blossomed into a 
beauty and richness nor even Elisabeth of England 
knew on her small island in later years“.

Ką reiškia tas anų amžių Lietuvos ..beauty ir 
richness“, nežinau. Tik žinau, kad istorikai dar 
nesurado nė vieno lietuviu kalba anais laikais t
pašyto sakinio. Vis tiek, anot autoriaus, Elžbietos 1 
Anglijos renesanso kultūra ir Šekspyras neprilygsta 
lietuvių kunigaikščių žygdarbiams.

* * *

Pagal Tėviškės žiburių vedamojo scholastinius 
samprotavimus, dabar Lietuvoje siaučia antirūpin- 
tojėlio (vergijos ir prievartos) karalystė. Rūpintojė
lio karalystė stoja už meilę ir tiesą, gi antirūpinto- 
jėlio skleidžia neapykantą ir melą.

Ši antinomija jau taip naiviai kraupi, kad 
pasidaro nei juokinga. Negi pasitiksime iš Lietuvos 
viešnagėn atskridusį tautietį: „Sveikas ištrūkęs iš 
antirūpintojėlio karalystės!“

* * *

Tame pačiame savaitraštyje rašoma, kad 
Kanadoje iš miesto į miestą keliauja šviestuvas su 
olimpine ugnies liepsna. Ne deglas, ne fakelas, o 
šviestuvas. Įrankis. Žodis—be jokio dvasinio 
plazdesio. Geriau deglas.

* * *

Los Angeles leidžiamo mėnraščio Lietuviai 
Amerikos vakaruose vedamajame (lapkr.) rašoma: 
,, . . . ar ne keista, kad Lietuva, dainų ir poetų 
šalis, per 43 okupacijos metus nesugebėjo išauginti 
nė vieno pajėgaus rašytojo, poeto“.

Stebiuosi, kad šią literatūrinę nesąmone 
parašęs žmogus vis dėlto sugebėjo tiksliai sus
kaičiuoti minimos okupacijos metus: 87-44-43.

* * *
Jei aritmetika L.A. V. rašėjui ar rašėjai 

nesudaro keblumų, tai kur kas sunkiau su kelių 
žodžių svetima kalba arba kitataučių pavardžių 
rašymu.

Štai lenkų giesmės pradžia „Svvięty 
Bože . . . “ pavirsta „Swęty Borze“. Gi išvardinant 
koncertavusios solistės repertuaro kompozitorius 
Verdi, Puccini. Shubert (=Schubert), atsiranda 
ir ... E. Grypas. Tai ne korektūros klaida. Taip 
buvo klaidingai parašyta programos lankstinuke. 
Korespondentė „atidžiai“ nusirašė. Tuo tarpu 
solistė dainavo G. Griego „Meilės sapną“.

* * *
Pakaks. Nereikia persistengti. Surašiau visa 

tai ne tam, kad įgelčiau ar paironizuočiau. Tik tas 
neklysta, kas visiškai nieko nerašo. Ne sykį esu ir 
pats įvėlęs kompromituojančių pakulų. Šiaip ar 
taip, Nauji metai su dviem aštuoniukėm įpareigoja 
rašyti atidžiau ir geriau. Pasistenkime.

Pr. Visvydas

1988 m. vasario mėn.
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Bernard Sablins

Sėdime su garsiosios Čikagos satyrinio teatro 
grupės ,, The Second City“ steigėju ir Tarptautinio 
teatro festivalio dvasios vadu, Bernardu Sahlinsu, 
festivalio centrinėje būstinėje Čikagos miesto 
centre. Kalba, nuolat pertraukiama telefonų 
skambučių, sukasi apie ateinančio pavasario 
festivali ir Vilniaus Jaunimo teatrą.

* * *
Papasakokite truputi apie ateinanti Čikagos 

Tarptautini teatro festivali: kodėl ji rengiate ir ko 
likitės atsiekti?

Teatriniu požiūriu, Čikaga šiuo metu yra pati 
Įdomiausia vieta visoje Amerikoje. Kadangi tiek 
teatre dirbantys žmonės, tiek plačioji publika 
galėtų daug ko pasisemti pamatę, kaip dirba kiti 
pasaulio teatrai, 1986-ais sumanėme suorganizuoti 
pirmąjį teatro festivali. Festivalis skaitysis pasi
sekęs, jeigu jam pavyks ką nors vertingo palikti 
mūsų miestui. 1988-ais atvežame vienuolika teatrų 
su devyniolika spektaklių. Taip pat esame užpla
navę 100 pedagoginio pobūdžio renginių, kurie 
Įvairuoja nuo profesinio pasitobulinimo sesijų iki 
viešų seminarų.

Koks yra Jūsų vaidmuo šiame festivalyje?

Mano žmona Jane ir aš šį festivalį įkūrėme. Ji 
yra festivalio vykdomoji direktorė, o aš, šalia savo 
tiesioginių pareigų kaip „The Second City“ meno 
direktorius, prisidedu prie visų festivalio rengimo 
darbu. c

Kokiais pagrindais remdamiesi atrinkote 
teatrus, kviečiamus i ši festivali?

Atrinkdami teatrus mes ieškojome meistrišku
mo. interpretacinių naujovių ir vizualinio efektin
gumo.

Atrinkdami teatrus festivaliui. Jūsų žmona ir 
Jūs apkeliavote pusę pasaulio ir matėte daug 
teatrinių trupių. Kas nudžiugino ir kas apvylė?

Didžiausias Įspūdis —- kiek mažai pasaulyje 
tikrai gerų teatrinių kolektyvų. Matytuose spektak
liuose teko patirti Įdomių dalykų, bet nedaug 
teatrų pademonstravo pastovų meistriškumo lygį.

Lyginant su Amerika, koks yra teatro lygis 
kituose kraštuose9

Teatrai kituose kraštuose dirba kitaip: juose 
daugiau poetiškumo, vaizdinių efektų, eksperimen
tinių dalykų. Mūsiškis teatras pagrįstas natūraliz
mu. Mes dar tik bandome nuo natūralizmo 
atsiriboti. Šiuo atžvilgiu turime iš užsienio ko 
pasimokyti.

Kaip sužinojote apie Vilniaus Jaunimo teatrą

POKALBIS SU SAHLINSTJ

KODĖL KVIEČIAME VILNIAUS 
TEATRA?

ir kokios buvo Jūsų nuvykimo Į Lietuvą aplinky
bės'?

Ieškojome teatro, kuris galėtų atstovauti 
Rytų Europai. Buvome kalbėjęsi su daugeliu 
tenykščių režisierių (įskaitant Nekrošių), kai jie 
lankėsi JAV. Buvome girdėję, kad Vilniaus teatras 
nuostabus, o kai pasitaikė proga į Lietuvą 
nuvažiuoti ir pamatyti teatrą dirbant—tos progos 
nepraleidome.

Kokius spektaklius matėte Lietuvoje ir kokie 
jų Įspūdžiai?

Matėme „Pirosmani, Pirosmani“, „Ilgą kaip 
šimtmečiai dieną“, ..Kvadratą“, ..Dėdę Vania“ ir 
..Škac, mirtie, škac“. Menišku požiūriu Įspūdis 
stulbinantis. Be jokios abejonės, prieš mus buvo 
svarbus teatrinis kolektyvas ir žymus režisierius. 
Mūsų priėmimas taip pat buvo nepaprastai šiltas: 
savo gyvenime nesu patyręs tokio vaišingumo ir 
draugiškumo kaip Lietuvoje.

Kuo lietuvių teatras skiriasi nuo Maskvos ar 
New York'o?

Nesu užtenkamai matęs teatrinių pastatymų 
Maskvoje, kad galėčiau lyginti. O dėl Amerikos- 
retai esu čia matęs pastatymą, kur vaidinama su 
tokiu intensyvumu ir vaizduotės galia, kaip 
Vilniuje. Objektyvumo dėlei turime nepamiršti, 
kad amerikiečių teatrai, lyginant su Vilniaus, gali 
pašvęsti tik labai mažą dalį laiko repeticijoms. 
Taip pat negalime lygintis su vaidybos ir pastaty

ATVIRUMAS BE „KVADRATO“
Ketvirtas pastatymas — V. Jelisejevos 

„Kvadratas“—atidengė mums tikrovę ir glas
nost ribas. Vaidinimo pagrindas—vieno sovie
tinio kalinio susirašinėjimas su savo mergina. 
Pjesė vaizduoja asmeninės laisvės praradimą. 
Net ir stiprus kalinio ilgesio jausmas, noras 
pamatyti savo drauge, neįstengia nugalėti 
žlugdančio efekto, kurį gyvenimas kalėjime 
padaro žmogaus dvasiai. Pagaliau paleistam iš 
kalėjimo, susitikus su savo mergina, buvusiam 
kaliniui paaiškėja, kad jis nemoka gyventi 
laisvėje, kad jam geriau būti kalėjimo aplin
koje.

Nežiūrint pareiškimų apie atvirumo politi
ką. mūsų grupei reikėjo prašyti pasimatymo 
Kultūros ministerijoje, kad galėtume pamatyti 
ši spektakli. Nors mums ir buvo leista jį 
matyti, kultūros ministras Vilniuje (Jonas 
Bielinis—Red.) buvo labai skeptiškas dėl 
galimybių šią pjesę išvežti iš Sovietų Sąjungos 
ir parodyti Amerikoje. Bet Brown (Houston‘o 
Alley teatro meno direktorė—Red.) ir aš 
tikimės, kad mums pavyks Įtikinti sovietų 
valdžią leisti Amerikai pamatyti „Kvadratą“, 
nes tai nuostabi pjesė.

Iš Michael Išknis straipsnio ,,Spirit of 
Glasnost touches the Alley“. (Performing Arts, 
1987 m. rugpjūčio men.).

M. Tiknis yra Alley teatro Houstone 
vykdomasis direktorius. 1987 m. pavasarį jis 
lankėsi Vilniuje. Prieš atvykdamas i Čikagos 
Tarptautini teatro festivalį, Jaunimo teatras 
gegužės 10-22 dienomis vaidins Houstone. 

mo vientisumu bei teatrinio personalo susiklausy
mu. kuris egzistuoja Vilniuje.

Vienas iš labiausiai stebinančių dalykų—kaip 
jie Įstengia atsiekti nuostabių rezultatų su biudže
tu. kuris būtų skurdus net ir vargingame amerikie
tiškame pastatyme. Vien vaizduotės pagalba jie 
sugeba iš paprastų sceninių ir apšvietimo elementų 
sukurti labai efektyvų teatrini pergyvenimą.

Ar teko sutikti garsųjį Jaunimo teatro 
režisierių Eimuntą Nekrošių ir ar pagaliau jis 
prabilo'?

Nekrošių buvome sutikę. Su mumis, nekal
bančiais lietuviškai, jis komunikavo per vertėją. 
Pastebėjome, kad su savaisiais teatralais, nors 
kalbėjo nedažnai, būdavo jų labai atydžiai išklau
somas. Akivaizdi visų jam rodoma pagarba. 
Tačiau nepastebėjau šiame žmoguje arogancijos ar 
pranašumo žymių. Jis atrodė kolegiškai nusiteikęs: 
pasitikįs savąja vizija ir atsidėjęs darbui, ne sau.

Pasikalbėjime su vilniške Komjaunimo tiesa 
(1987, liepos 22 d.) sakėte, kad Jums patiko 
,, Pirosmani, Pirosmani“, tačiau ši pjesė nelabai 
tiktų amerikiečių publikai. Labai specifinis jos 
objektas, todėl amerikiečių žiūrovui būtų labai 
sunku ją deramai suvokti. Kadangi ,, Pirosmani“ 
bus statomas festivalyje,—ar pakeitė te savo nuo
monę?

Buvau nesuprastas. Sakiau, kad be vertimo 
angliškai kalbanti publika pasimestų. Kadangi

Sausio mėn. į Houstoną atvyksta keletas 
žmonių iš Jaunimo teatro padėti atkurti 
statomų pjesių scenovaizdžius. 

* * *
Prisiminkime, kad E. Nekrošius pradėjo 

savo .kūrybine biografiją tuo metu, kai mūsų 
visuomene buvo ypač sukaustęs biurokratijos 
Įšalas, reglamentavęs visas gyvenimo sritis, 
taip pat ir meną, literatūrą. Ir 1980 m. 
Nekrošius pastato „Kvadratą“, kur šeiminin
kavo keisdamas drapanas (gydytojo, sargybi
nio, geležinkeliečio, aktyvisto) aktoriaus Remi
gijaus Vilkaičio herojus, visur esantis ir viską 
regintis, viską darantis griežtai pagal instrukci
ją, net nurodantis žmogui, kada jam šypsotis 
ir kvėpuoti. Ir vis dėlto K. Smorigino Jis 
ištrūksta iš draudimų ir instrukcijų ..kvadra
to“.

Iš Valdo Vasiliausko straipsnio „Iš kur 
esi? Kurlink eini?“ (Gimtasis kraštas, 1987 m. 
lapkričio 5-11 d.)

* * *
1987 m. gruodžio gale iš Houstono 

sužinojome, kad ,, Kvadratas“ Amerikoje 
nebus rodomas. Alley teatrui, tipiška sovieti
nio biurokratizmo maniera buvo pasakyta: „Į 
Houstoną atvežime tik „Dėdę Vania“ ir 
„Pirosmani, Pirosmani“ ... Ir viskas! „Kvad
ratui“ šį kartą nepavyko ištrūkti iš draudimų 
ir instrukcijų rato. Atvirumas, skirtas Vilniui 
ir Maskvai, nebūtinai galioja Houstone ir 
Čikagoje.
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vertimą žiūrovams pateiksime užrašų pagalba, 
keblumu nebus, c

Girdėjome, jog Jums didelį įspūdį paliko 
lietuvių vaišingumas. Ar, Vilniuje buvodamas, be 
teatro matėte ką nors daugiau?

Mums parodytoms simpatijoms (dovanos, 
subuvimai, turai, vaišingumas) tegali prilygti tiktai 
menų bendruomenės narių rodomas vienas kitam 
dėmesys, kuri man teko pastebėti. Atrodo, jog 
dailininkai, aktoriai, muzikai ir kiti kreipia daug 
dėmesio vienas kito darbui ir yra suinteresuoti 
vienas kitam padėti. Nežinau, ar šis bendruomeniš
kumas būdingas visai Lietuvai, ar tik menininkų 
ratui. Tačiau priėmimas, kuri patyrėme, menininkų 
bendruomenės paprastumas, dosnumas ir integra
lumas mus labai sujaudino.

Pats Vilnius yra gražus miestas; pakankamai 
didelis, kad galėtumei įdomiai ten laiką leisti 
naudodamasis jo kultūriniais ištekliais ir ne tiek 
didelis, kad tave užgožtų.

Ar yra galimybių pamatyti Čikagoje ,, Kvadra
tą"?

,,Kvadrato“ statyti neplanuojame.

LIETUVIŠKA ROKO OPERA
MADISONE

Lietuviškos roko operos ,,Meilė ir mirtis 
Veronoje“ (muzika Kęstučio Antanėlio, libretas 
poeto Sigito Gedos) amerikietiška premjera įvyks 
šių metų vasario mėn. gale Madisone, Wisconsin‘o 
valstijoje. ,.Meilė ir mirtis Veronoje“, režisuota 
Eimunto Nekrošiaus jau eilę metų dideliu pasiseki
mu statoma Vilniaus Jaunimo teatro (vaidina, be 
kitų, pasižymėję aktoriai Kostas Smoriginas ir 
Vladas Bagdonas). Madisone lietuviška roko opera 
bus atliekama anglų kalba CTM Productions 
teatrinės grupės. CTM Productions teatrinės 
veiklos pradžia siekia 1964-uosius metus. Savo 
gyvavimo laikotarpyje trupė yra gavusi American 
Theatre Association National Award žymenį.

..Meile ir mirtį Veronoje“ režisuos Nancy 
Thurow iš Spring Green, Wisconsin, kuri kartu 
yra CTM trupės meninė direktorė. Mūsų bendra
darbis Madisone, A.E. Senn susisiekė su Nancy 
Thurow ir premjeros proga pateikė jai keletą 
klausimu. c

Pirmiausia, iš kur sužinojote apie šią pjesę?

1986-tu metu vasara mano duktė, kuri yraC C C J

teatro aktorė New York‘e, atsiuntė sovietinio 
žurnalo, skirto teatrui, egzempliorių, kur buvo 
įdėta nuotrauka iš ..Meilės ir mirties Veronoje“ 
pastatymo. Mano biznio menedžeris, išsiplėšęs 
žurnalo gale esantį blanką, parašė sovietinei 
autorinių teisių įstaigai laišką, prašydamas daugiau 
informacijos apie šį veikalą. Ši tuoj pat atrašė, 
atsiųsdama kartu pjesės muzikinį įrašą. Išklausiusi 
plokštelę, parašiau kitą laišką, pareikšdama norą 
pjesę statyti Madisone. Jie davė leidimą, tačiau 
praėjo daug laiko, kol gavome tekstą, gaidas ir 
pilną muzikinį įrašą.

Kaip sekėsi su teksto vertimu?

Pradėjome versti 1987-ais. Vilius Dundzila 
išvertė tekstą iš lietuvių kalbos. Iš jo vertimo 
aišku, kad lietuviškas tekstas gerai parašytas. 
Libreto autorius rėmėsi Šekspyru ir, aišku, kol 
libretas ,,sugrįžo“ į amerikietišką anglų kalbą dėl 
įvairių kultūrų įnašo, jame įvyko daug pasikeitimų.

1988 m. vasario mėn.

Pabaigai, ar turėtumėte kitų minčių apie 
ateinantį teatro festivalį Čikagoje, kuriomis norė
tumėte pasidalinti su Akiračių skaitytojais?

Deja, tik 4.000 čikagiečių tegalės pamatyti ši 
nuostabų teatrą. Manyje egzistuoja du prieštaringi 
norai: norėčiau, kad su šios pagarsėjusios trupės 
darbu susipažintų visas mūsų didmiestis ir kartu 
linkiu, kad kiekvienas lietuvių kilmės žmogus 
galėtų matyti spektaklius ir didžiuotis Vilniaus 
teatro atsiekimais.

* * *

Tolimesniame pokalbyje patyrėme, jog kon
traktas su Jaunimo teatru buvo pasirašytas pernai 
gruodžio pradžioje. Atvažiuoja į Čikagą 22 
žmonės, jų tarpe ir režisierius Eimuntas Nekrošius. 
Bus statomi ,, Pirosmani, Pirosmani" ir ,,Dėdė 
Vania". Spektakliai Čikagoje vyks gegužės 24-29 
dienomis. Viso Čikaga matys aštuonis 
spektaklius—kiekvienos pjesės po keturius. Bilietų 
kainos: $25 savaitės metu ir $28 savaitgalyje. 
Bilietus galima užsisakyti nuo vasario 15 d. 
telefonu (312) 644- F ĖST. Patariama užsisakyti 
bilietus iš anksto, nes teatro, kuriame pasirodys 
vilniečiai, salė talpina lik 500 žiūrovų. r~i

Mums reikia libreto dainavimui, todėl su 
Viliaus vertimu teko intensyviai padirbėti, pasik
viečiant į talką poetus ir muzikantus. Pasidarė 
taip, lyg rašytum naują pjesę. Mums teko nuolat 
keisti žodžius, nes muzikinis ritmas labai solidus. 
Visa opera labai ritmiška. Prologe egzistuoja 
būtinumo jausmas, perduodamas intensyviu ir 
užburiančiu ritmu. Žodžiai, aišku, turi atitikti 
ritmą. c

Labai svarbu rasti atitinkamus žodžius. Reikia 
juos tiksliai suderinti su muzika. Libretą mums 
teko perrašyti, naudojant Šekspyrą ir mūsų pačių 
idėjas apie meilę ir mirtį taip, kaip mes juos 
įsivaizduojame Sovietų Sąjungoje ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ,,Romeo ir Džiuljeta“, kaip 
žinome, yra apie jaunųjų mirtį ir senųjų neapykan
tą. Panaudojame šią Šekspyro mintį. Prologas 
prasideda su ,,Gyvenimas yra meilė“ ir po to seka 
,,mirtis“. Tai mirtis jauniesiems! Lengva atpažinti 
šių dalykų reikšme mūsų laikams. Pakartoju, 
mums svarbu pabrėžti, kad ši pjesė skirta ir mūsų 
laikams.

Kokius pakeitimus padarėte pjesėje, pritaiky
dami ją amerikiečiui žiūrovui?

Esame matę Vilniaus pastatymo video juostą. 
Ten veikalas buvo statomas kaip roko koncertas. 
Pas mus šio žanro renginiai statomi kitaip— 
žiūrovai nori šokiu. Antanėlio muzika vra ritmiška c •*
ir labai tinka šokiui. Todėl mes ..Meilę ir mirtį“ 
atliksime ne koncertiniu stiliumi, bet, prisitaikyda
mi prie amerikietiškos publikos, kaip miuziklą.

Ar prisilaikėte originalo muzikos?

Visiškai. Man patinka ši muzika, jos polifoniš- 
kas garsas. Jis labai užkrečiantis. Kai paprašėme 
gaidų—nežinojome ką gausim. Kai jas gavome, 
išgirdau labai įdomią muziką. Jos jausmus 
bandysime perteikti savais žodžiais. Tų žodžių 
kilmė—muzika ir Šekspyras.

Ar, dirbdami su šiuo veikalu, susilaukėte 
pagalbos iš Lietuvos?

Žinoma. Mums pavyko susisiekti su Antanė
liu. Kęstutis man paskambino pereitą vasarą ir 
atsiuntė gaidas bei garsinius įrašus. Nuo tada mes 
kalbamės telefonu beveik kas savaite. Jo anglų 
kalba nuo to laiko labai pagerėjo ir aš tikiuosi, 
kad jis atvyks į mūsų premjerą. Antanėlis turi būti 
pagirtas už savo muziką. Aš tikiuosi, kad 
madisoniečiai jį tinkamai įvertins.

O ar Jūs pati esate buvusi Vilniuje?

Ne, bet norėčiau ten nuvykti. Esu gavusi 
kvietimą.

Kaip, Jūsų nuomone, amerikiečių publika 
priims lietuvišką roko operą'?

Manau visi bus patenkinti ir dėkingi Kęstui už 
jo neeilinį kūrinį. Opera yra labai melodinga, 
ypatingai duietai tarp Romeo ir Džiulietos. Manau 
veikalas publiką sujaudins, nes tai Šekspyro 
Romeo ir Džiulietos tragedija. Dėka muzikos 
publika pajaus tai, ką jautė Kęstas rašydamas šį 
kūrinį, nes muzikos kalba universali.

Atrodo, jog viskas buvo likimo lemta tiek 
daug dalykų atsitiko visai pripuolamai. Mes 
norėjome gauti teisę pastatyti sovietinį miuziklą, 
l ik tiek apie jį težinojome. Mes nežinojome, kad 
šis miuziklas lietuviškas ir sukurtas lietuvių. 
Paskui paaiškėjo, kad veikalas lietuviškas ir kad 
Madisonas nori su Vilniumi susigiminiuoti. Viskas 
susidėstė likimo valia, lyg aukštesnės jėgos būtų 
norėję, kad taip įvyktų.

* * *

CTM Productions pranešime spaudai, tarp 
kitko, rašoma, jog ..Meilėje ir mirtyje Veronoje“, 
kaip ir ankstyvesnėje amerikietiškoje ..West Side 
Story“, naudojamas muzikinis stilius idiomatinis 
amerikietiškam miuziklui ir džazui. Tačiau naujasis 
kūrinys, priešingai Bernsteino-Sondheimo veikalui 
(..West Side Story“), nebando atnaujinti ar kaip 
nors kitaip pakeisti Šekspyro originalą. Naujasis 
veikalas, pateikdamas alegoriją kaip meilė nugali 
nepasitikėjimą ir neapykantą, pasikliauna Šekspy
ro dramatine struktūra.

Tikimasi, kad į premjerą atvyks iš Lietuvos ir 
pats Kęstutis Antanėlis. Po premjeros Wisconsin 
universiteto Elvejhem meno muziejuje įvyks 
priėmimas. Jo metu veiks lietuvių meno paroda, 
susidedanti iš kompozitoriaus atvežtų eksponatų.

Kęstutis Antanėlis

9
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RELIGIJA

Į „AKIRAČIŲ“ ANKETOS 
KLAUSIMUS ATSAKO

E. GUDAVIČIUS

Istorikas Edvardas Gudavičius dirba Lietuvos 
TSRS Mokslų akademijos istorijos institute, ir dėsto 
Vilniaus universitete; gyvena Vilniuje. Be studijų iš 
baltų ir senosios Lietuvos istorijos, E. Gudavičius 
(kartu su S. Lazutka) ruošia monumentalų 
leidinį — Pirmą Lietuvos statutą. Iki šiol yra 
išleisti du šio veikalo tomai: paleografinė ir 
tekstologinė nuorašų analizė, bei Dzialinskio, 
Lauryno ir Ališavos nuorašų faksimilės.

* * *

Kodėl pagonybė taip ilgai išsilaikė Lietu
voje?

Kryžiuočių kronikos skelbė, kad lietuviai 
priešinosi vokiečių feodalų nešamai krikščionybei, 
vokiečių veiksmus įvertindamos teigiamai, o 
lietuvių neigiamai. Nuo S. Daukanto laikų lietuvių 
istoriografija priėmė šitokį vokiečių kronikų teiginį, 
tik sukeitė vietomis pliusą su minusu. Ir vienur, ir 
kitur žiūrima į lietuvius kaip į vieną visumą. Bet 
jeigu egzistuoja valstybė, vadinasi egzistuoja ir 
klasės. Taigi reikia kalbėti apie lietuvių feodalų ir 
lietuvių valstiečių požiūrį į krikščionybę. Ir be 
abejo reikia skirti krikščionybės priėmimo sąlygas 
V-IX a. nuo tokių sąlygų X-XI ar XII-XIV.

Barbarams sugriovus Romos imperiją, krikš
čionių bažnyčia laikė dideliu laimėjimu, kai koks 
nors germanų karalius apsikrikštydavo. Krikštas 
buvo politinis sandėris, naudingas abiems jį 
sudarančioms pusėms. Bažnyčia skverbėsi į naujas 
šalis, besiklostanti šių šalių valdančioji klasė 
įgydavo stiprią ideologinę, administracinę ir 
kultūrinę atramą. Feodalų pozicijos stiprėjo, tuo 
pačiu valstiečių išnaudojimas didėjo. Taigi sandėris 
buvo daromas valstiečių sąskaita ir, žinoma, jų 
neatsiklausiant.

Frankų monarchijai apjungus daugumą ger
manų karalysčių, jos karaliai pasiskelbė imperato
riais, nei bizantiečiams ir frankams, nei norma- 
nams ir saracėnams nepajėgiant tvirtai įsigalėti. 
Italijoje popiežiai tapo pasaulietiniais valdovais, o 
kartu ir galingos bažnytinės korporacijos vadovais. 
Europos politinę sistemą apvainikavo universalios 
pasaulietinė (imperatorius) ir dvasinė (popiežius) 
viršūnės. Naujai atsirandančių valstybių apkrikštiji
mą jos jau nelaikė lygiateisiu sandėriu. Už politinį 
pripažinimą reikalauta paklusnumo. Danijos, 
Vengrijos, Čekijos, Lenkijos valdovai turėjo 
pripažinti save popiežių ar imperatorių vasalais ir 
tik palaipsniui nusikratė šita priklausomybe.

Ir šiuo antruoju Europos politinės sistemos 
raidos etapu dar nesusiklostė Lietuvos valstybė. 
Kuomet ji atsirado, apsikrikštijimo, t.y. politinio 
pripažinimo sąlygos pasidarė dar sunkesnės. Nuo

m

XI a. pabaigos vyko kryžiaus karai. Socialiniu 
požiūriu tai buvo Europos subrendusios feodalinės 
visuomenės bandymas plėsti savo valdas silpnesnių 
kraštų sąskaita, t.y. feodalinis kolonializmas. 
Religija, sankcionavusi feodalinės visuomenės 
kultūrinį ir ideologinį gyvenimą, šiuo metu tapo 
karinga doktrina. Nekrikščionims nebuvo pasau
lyje vietos. Jei komunikacijų tolumas sužlugdė 
kryžiaus karus Artimuosiuose Rytuose, tai negau
sius ir nespėjusius sukurti vieningos valstybės 
vakarų slavus, esančius Vokietijos pasienyje, 
užliejo vokiškojo feodalinio kolonializmo, dengia
mo prievartiniu apkrikštijimu, banga. Panašioje 
padėtyje atsidūrė ir Rytų Pabaltijis, kurį šj banga 
pasiekė XII a. pabaigoje ir XIII a. pradžioje.

Objektyviai Lietuvos valdančioji viršūnė (visų 
pirma didysis kunigaikštis) buvo suinteresuota 
apsikrikštyti, tačiau šitokio sandėrio feodalinės 
Europos politinės jėgos jau nebepripažino. Be to, 
kryžiaus karai išugdė karinių ordinų korporacijas. 
Tokiu pagrindu susikūrusi Vokiečių ordino valsty
bė Prūsuose ir Livonijoje iš principo atmetė 
savaiminio Lietuvos apsikrikštijimo idėją, paker
tančią šitos valstybės egzistavimo prasme. Visa tai 
gimdė nesutaikomą konfrontaciją. Ir lietuvių 
liaudžiai, ir feodalams krikščionybė, neatskiriamai 
susijusi su pavergimu, buvo nepriimtina. Tačiau 
vienodą jų poziciją lėmė skirtingi motyvai. Vals
tiečiai, o Žemaitijoje ir feodalai, kovojo dėl senos 
tvarkos, seno tikėjimo, paveldėtų iš tėvų, išlaiky
mo. Didieji kunigaikščiai ir artimiausia jų aplinka 
kovojo dėl galimybės apsikrikštyti patiems. Tai ir 
pabandė padaryti Mindaugas, o nuo Vytenio visi 
Lietuvos valdovai derėjosi dėl krikšto. Gediminas 
norėjo tai padaryti du kartus: 1323-1324 m. ir 1341 
m. Antrasis bandymas nulėmė Gedimino mirtį: 
pagoniškoji reakcija jį nunuodijo. O 1323-1324 m. 
krikšto kampaniją sužlugdė paradoksalus 
kryžiuočių ir žemaičių pastangų suvienijimas. Taigi 
apsikrikštyti didiesiems kunigaikščiams buvo ypa
tingai sunku. Jei XIV a. pasikeitusi Europos 
politinė padėtis (popiežių ir imperatorių vaidmuo 
sumažėjo) ir leido rasti politinius partnerius, 
linkusius į sandėrį, šitai vis dėlto nešalino 
svarbiausio Lietuvos priešo—Vokiečių ordino. Tuo 
tarpu viduje grėsė pavojinga opozicija.

Sąjunga su Lenkija leido didžiajam kuni
gaikščiui perkirsti šį Gordijaus mazgą. Katalikybę 
atnešė ne vokiečiai, bet žmonės, šnekantys panašia 
kalba į gerai žinomų ir gyvenančių vienoje su 
lietuviais valstybėje baltarusių. Lietuvos valdovą 
šitie žmonės vadino ir savo valdovu. Už kokią 
kainą jie šitaip jį pavadino, tuo metu nedaug kas 
tesuvokė. Šitaip buvo išspręsta krikšto priėmimo 
problema, savo ruožtu pagimdžiusi sudėtingą 
santykių su Lenkija problemą. Bet tai jau atskira 
tema.

Kokius periodus išskiriate lietuvių tautos 
ir krikščionybės santykių istorijoje?

Krikščionybės raidoje feodaliniu laikotarpiu 
galima išskirti šiuos etapus:

1) XIV a. pabaiga — XVI a. pradžia. Lietu
voje įsikūrė bažnytinė korporacija ir jos instituci
jos, šalies mastu susiformavo jų organizacija, buvo 
įformintos ir realizuotos bažnyčios luominės 
privilegijos. Susidarė viso to pagrindas— 
imunitetinė bažnyčios žemėvalda. Katalikybė 
įsigalėjo tarp bajorų ir miestiečių. Sukurtas 
parapijų tinklas išoriškai ėmė kontroliuoti liaudies 
gyvenimą, tačiau dar nesugebėjo labiau paveikti 
jos ideologijos. Liaudies tikėjimas šiuo metu 
apibūdintinas kaip sinkretizmas. Antropomorfinė 
dievų viršūnė (būdingiausia ir patikimų šaltinių 
geriausiai atspindima dievybė Perkūnas) ir pagony
bės laikotarpiu liaudžiai mažiau buvo aktuali, ją 
dabar pakeitė nelengvai suvokiamas vieno dievo 
(-Kristaus) vaizdinys. Gamtos jėgų personifikacija, 
persmelkusi kasdieninį žemdirbio gyvenimą, išliko 
mažai tepaliesta.

2) XVI a. vidurys — XVII a. pradžia. Refor
macija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės poli
tinę struktūrą XVI a. apsprendė lygsvara tarp 
didžiojo kunigaikščio ir ponų oligarchijos. Visa tai 
ir nulėmė reformacijos pobūdį Lietuvoje. Nuo 
patronato teisės priklausė, ar bažnyčia atiteks 
protestantams, ar ji liks katalikiška, t.y. viską lėmė 
bažnyčią Tindavusios žemvaldžių šeimos tikybinė 
orientacija. Kuo būdavo ar tapdavo žemvaldys, 
tuo turėdavo būti ar tapti jo valdiniai ir klientai. 
Beveik visas patronatas buvo sukoncentruotas 
didžiojo kunigaikščio ir ponų rankose. Patronas 
reformatas bažnyčios žemes atimdavo, katalikas jų 
nejudindavo. Žygimantas Augustas (1544-1572) 
netrukdė reikštis reformacijai, nors pats prie jos ir 
nepritapo. Šitokia jo pozicija netrukdė prie 
reformacijos pritapti ponams, siekusiems iš Ponų 
tarybos pašalinti įtakingus ir labiausiai privilegi
juotus vyskupus, o bažnytinę žemėvaldą pasisavinti. 
Ponų posūkis, didžiajam kunigaikščiui abejingai 
stebint įvykių raidą, sąlygojo reformacijos persva
rą. Ponų valdose katalikų bažnyčia neteko 
parapijų ir žemių, dauguma šalies urėdų ir beveik 
visa Ponų taryba atsidūrė protestantų rankose. 
Bajorai drąsiau ėmė šnairuoti į dar išlikusią 
vyskupų, vienuolynų ir parapijų žemėvaldą, kai 
kur pasidarė nebeįmanoma ja naudotis net ir 
didžiojo kunigaikščio fundacijose. Tačiau vien 
ponų jėgų neužteko sunaikinti katalikų bažnyčios 
organizacijai, pašalinti jos institucijoms, panaikinti 
jos žemėvaldai didžiojo kunigaikščio fundacijose. 
Vyskupai, vyskupijų kapitulos, vyskupų klientūra 
išliko. Bajorų ir miestiečių nuotaikos, esant 
negausiems ir silpniems miestams, nesusikūrus 
veiksmingai bajorų luominei organizacijai, mažai 
ką reiškė. Dogmatinės tiesos, lyginant su politinės 
organizacijos apsprendžiamais motyvais, irgi mažai 
ką reiškė. Radikaliosios reformacijos atsiradimą 
lėmusi terpė (neturtingesnieji miestiečiai, miestų 
plebsas, deklasuoti, dažnai protiniu darbu besiver
čiantys bajorai) buvo negausi, neturėjo stiprių 
pozicijų. Todėl reformacijos įgytoji persvara rėmėsi 
kažkuriuo mastu atsitiktiniais veiksniais. Išlikusi 
katalikų bažnyčios organizacija buvo ta bazė, iš 
kurios pradėta kontratakuoti visos Europos mastu 
po Tridento susirinkimo. Asmeninių kontaktų 
presingu buvo paveikta Lietuvos ponijos jaunosios 
kartos didžioji dalis. Žygimantą Augustą pakeitė 
saikingos (Steponas Batoras; 1576-1586) ir net 
netolerantingos (Žygimantas Vaza; 1588-1632) 
katalikiškos orientacijos valdovai. 1569 m. Vilniuje 
įsikūrė katalikybės smogikai jėzuitai. Visa tai ir 
nulėmė kontrreformacijos pergalė Lietuvoje: kur 
pasuko valdovas ir ponai, tenai pasuko visa šalis.

Akiračiai nr. 2 (196)
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RELIGIJA

Šių kovų metu liaudies niekas neklausė, i ką ji 
tiki: valstiečiai turėjo išpažinti jų pono tikėjimą. 
Tačiau reformacija iškėlė reikalavimą, tikėjimo 
tiesas išplatinti liaudyje, priversdama į tai atsiž
velgti ir katalikiškąją pusę. Atskirus poterių ar 
krikštijimo formulių lietuviškus užrašymus pakeitė 
spausdinti katekizmai ir giesmynai. Į reformacijos 
etapo pabaigą ir žemesnėse valstiečių sinkretiškojo 
tikėjimo grandyse paplito krikščioniškieji vaizdi
niai, gamtos jėgų personifikacija ėmė susilieti su 
Marijos ir šventųjų kultu.

3) XVII a. vidurys — XIX a. pradžia. Ši 
etapą galima skirstyti dar i dvi dalis: a) XVII a. 
vidurys—XVIII a. 1 pusė; b) XVIII a. vidurys— 
XIX a. pradžia. Pirmojo etapo pusėje valdančiosios 
klasės išpažįstama katalikybė įgauna fanatizmo 
atspalvį. Tai aršios netolerancijos ir raganų 
procesų metai. Bet šiuo metu kaip tik pasireiškė 
Kazimieras Liščinskis, išdrįsęs suabejoti dievo 
buvimu. Liaudies tikėjime krikščioniškieji vaizdi
niai išstūmė sinkretizmą, apribojo jį tik smulkiais 
prietarais.

Antroje etapo pusėje valdančiąją klasę veikė 
šviečiamojo amžiaus idėjos, atsirado ir stiprėjo 
religinis indiferentiškumas. Liaudyje ryškiai reiškė
si jau anksčiau palaipsniui susiklosčiusi liaudies 
krikščionybė su suvalstietintais dievo ir šventųjų, 
net ir ,.gerojo“ velnio personažais, ponus siejanti 
su pragaro jėgomis ir piktais vaiduokliais. Šiuo 
metu, įsteigus Edukacine komisiją (1773 m.), 
supasaulietintos mokyklos.

valstybės organizmas. Kiekvienas uždelstas krikš
čionybės priėmimo dešimtmetis pratęsdavo Lietuvos 
ekonomine, politine ir kultūrinę izoliaciją, vis 
labiau ją atitolindavo nuo pirmaujančių šalių.

Kuomet krikščionybė buvo priimta ir Lietuva 
gavo galimybe įsisavinti jai anksčiau neprieinamas 
kultūros vertybes, atotrūkis tarp šitas vertybes 
reprezentuojančios Lenkijos ir jų stokojančios 
Lietuvos buvo nepalyginamai didesnis už atotrūkį 
tarp Italijos ir Vengrijos, Vokietijos ir Lenkijos, 
kai krikštijosi Vengrijos ar Lenkijos valdovai. 
Vertybių įsisavinimo procesas turėjo būti kelerio
pai intensyvesnis tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai. 
Čia ir glūdi vienas didžiausių Lietuvos istorijos 
fenomenų. Per vieną šimtmetį Lietuvos visuomenė 
sugebėjo jas įsisavinti bent jau žemiausiu lygmeniu. 
Istorijos egzaminas buvo išlaikytas. Tačiau sumo
kėti už tai reikėjo labai brangiai, nes stebuklų 
istorija nežino.

Kaip sakyta, vienuolynų kultūros lygyje 
beveik nebuvo raštijos savo kalba. Sukurti ją nėra 
paprasta. Tuo metu nebūta bendrinės kalbos, 
gentinės tarmės buvo labai skurdžios, neturėjusios 
elementariausių apibendrinančių, abstrahuojančių 
sąvokų. Lengviau buvo išmokti lotyniškai negu iš 
karto sukurti bendrinę kalbą ir jos ..sąvokų 
kūrimo“ sistemą. Tai buvo padaryta per kelis 
šimtmečius ir tik tuomet savoji kalba ėmė iš 
raštijos išstumti lotynų kalbą. Lietuva, per kelis 
dešimtmečius įdiegusi savo metui didele ir sudėtin
gą rašto industriją, paprasčiausiai neturėjo laiko 
mokytis rašyti savo kalba (kokį didžiulį terminų

,,nukalimo“ darba vėliau atliko M. Daukša ir K. C
Sirvydas!). Būta ir dar vienos aplinkybės: Lietuvos 
Didžioji Kunigaikštystė buvo daugiatautė valstybė. 
Pasinaudota gudų kalba, kuri buvo sava didelei 
šios valstybės gyventojų daliai. Tai dar ne viskas. 
Ryšiai su Lenkija pavertė gudų kalbą tiltu lenkų 
kalbai įsigalėti. Lenkų kalba leido plačiai prieiti 
prie tų kultūros vertybių, kurias Lenkija jau buvo 
įsisavinusi, o Lietuva dar ne. kurių būtinai reikėjo 
norint egzistuoti kaip valstybei. Šitaip ir susiklostė 
prielaidos lietuvių bajorijai sulenkėti, nors Lietuva 
niekada nebuvo prijungta prie Lenkijos.

Dažnai teigiama, kad sulenkėjimą nulėmė 
krikščionybės priėmimas. Su tuo galima sutikti tik 
tuo atveju, jei Šį priėmimą laikysime giliau 
glūdinčios priežasties sąlygojamu veiksniu. O pati 
priežastis yra istorinių aplinkybių nulemtas Lietu
vos atsilikimas, jeigu norime—pavėluotas krikščio
nybės priėmimas. Tai ne Lietuvos, o tų pačių 
istorinių aplinkybių kaltė, jei jau norima ieškoti 
kaltininko, bet tai kartu ir faktas, kurio nepaneig
si. Kultūrą nešė ne krikščionių religija. Ji tebuvo 
prielaida bendrauti su to meto kultūringesnėmis 
šalimis. Tikybinė izoliacija tuo pačiu reiškė ir 
ekonominę bei kultūrinę izoliaciją. Nepalankios 
istorinės aplinkybės Europos kultūros įsisavinimą 
Lietuvai padarė itin skaudų. O kadangi viduram
žiais religija sankcionavo visą gyvenimą, ši 
politinė ir kultūrinė problema įgavo konfesinį 
atspalvį ir šiandien šnekama ne apie pačius 
istorinius reiškinius, o apie juos pridengiantį 
ideologinį anstatą. į—1

Ką krikščionybė Lietuvai davė gero ir 
blogo?

AR DEGINSIM ANT LAUŽO
SAULIŲ SUŽIEDĖLĮ

Istorijai yra svarbiau tai, ką davė ar galėjo 
duoti ne pati krikščionybė, o jos priėmimas. 
Politinė krikšto problema aptarta 1-me klausime. 
Yra dar ir kultūrinė problema.

Atsiradusi dar antikos laikais, krikščionių 
bažnyčia vienintelė išsaugojo antikinės kultūros 
palikimą, žinoma, labai jį deformavusi savo 
interesais. Barbarinėje Europoje ji tapo vieninteliu 
dvasinės kultūros puoselėtoju institucinės kultūros 
prasme. Šiaip VI-X a. Europos kultūra labai 
skurdi: raštas buvo prieinamas vien dvasininkams, 
buvo rašoma vien kultui skirta ir vien ar beveik 
vien lotynų kalba literatūra, pasaulio pažinimo 
lygio būta žemo. Tai vad. vienuolynų kultūros 
lygis. Per XI-XII a. susikūrė miestai, atsirado 
pasaulietinė literatūra, kritiškieji protai, kaip 
Abeliaras, suabejojo dogmų neklystamumu. Pirk
liams prireikė žemėlapių, bylas laimėti galėjo tik 
išprusę teisininkai, sukauptos žmogaus gydymo 
išminties nebesutalpino jo atmintis. Visa tai reikėjo 
išmokti, taigi ir surašyti. Raštas plito feodalų 
klasėje ir miestuose, visuomenei prireikė protinio 
darbo profesionalų. Visa tai sąlygojo universitetų 
atsiradimą ir raštijos savąja kalba plitimą. XIII- 
XIV a. Europos kultūrą apibūdina jau miestų ir 
universitetų lygis. Jei italų, prancūzų ir ispanų 
protėviai gyveno antikinės kultūros žemėse, jei 
anglai ir vokiečiai turėjo įsisavinti dar žemą 
vienuolynų kultūrą, jei čekai, skandinavai, vengrai 
ir lenkai susidūrė su kiek toliau pažengusia, bet vis 
dėlto ta pačia vienuolynų kultūra, tai Lietuvai 
iškilo istorinė būtinybė pritapti jau prie universite
tų kultūros, nes tik tuo pagrindu galėjo pilnavertiš
kai funkcionuoti XIV a. Europos feodalinės

Prasidėjo šita raganų medžioklė praeitų metų 
gale, kai R. Razgaitienė ir D. Kezienė—dvi 
energingos kovotojos prieš OSI—atviru laišku 
Dirvoje apkaltino JAV lietuvių bendruomenę ir dr. 
Saulių Sužiedėlį. Bendruomenė buvo kaltinama už 
tai, kad ji be reikalo leidžianti visuomenės lėšas, 
užuot jas skyrusi kovai prieš tariamo ar įtariamo 
karo nusikaltėlių ieškotojus. Bendruomenė, esą, 
paskyrusi 60 tūkst. dolerių dr. Sužiedėliui, nacių 
okupacijos laikotarpio Lietuvos istorijai parašyti. 
Sužiedėlis kaltinamas, kad jis 5 metus buvo OSI 
tarnautojas ir kad norįs rašyti vien tik apie nacių 
okupaciją, neliesdamas sovietinės okupacijos laiko
tarpio.

Po to pasipylė straipsnių, laiškų, kaltinimų, 
insinuacijų lavina: Dirvos redaktorius ir Juozas 
Žygas Dirvoje, Aurelija Balašaitienė, kun. Antanas 
Kardas, A.D. (=Adolfas Damušis?) Drauge ir eilė 
kitų. Vieni (Razgaitienė) įrodinėja, kad karo meto 
istorijos mums nereikia, kiti (Balašaitienė) siūlo 
tuos pinigus skirti grožinei literatūrai, treti abejoja 
pasirinkto autoriaus tinkamumu ar net reikalauja 
nuo jo atsiriboti (kadangi anksčiau tarnavo OSI). 
Siūloma net susilaikyti ir nebeaukoti JAV lietuvių 
bendruomenei, kol ji neatsisakys šio ,,žalingo“ 
sumanymo.

Nors raganų gaudymo laikai jau seniai praėję, 
potencialių „inkvizitorių“ netrūksta ir šiais laikais, 
tiek pas mus, tiek ir kitose visuomenėse. Todėl 
nereiktų per daug stebėtis, jeigu, perskaitę Razgai- 
tienės ir Kezienės laiške išdėstytą pusę teisybės, 
tiek daug JAV lietuvių šoko pulti Sužiedėlį, 
nepagalvodami, kad šių narsių ir energingų ponių 
laiške antra teisybės pusė gali būti nutylėta. Visi 
čia paminėtieji ir nepaminėtieji Sužiedėlį puola už 
tai, kad jis norįs rašyti tik (!) nacių okupacijos 
laikotarpio Lietuvos istoriją, kai tuo tarpu rašyti 

būtinai reikėtų apie visą karo laikotarpį (taigi ir 
apie sovietų okupacijas). Nuostabu, kad niekam iš 
spaudoje dabar taip grubiai, užgauliai, kartais net 
įžūliai Sužiedėlį puolančiųjų nepakilo ranka 
pakelti telefono ragelį, paskambinti kam nors iš 
Bendruomenės vadovų ir pasiteirauti, kaip iš 
tikrųjų yra su ta nacių istorija. Priešingai,—kai 
kurie iš šių kovingųjų donkichotų netgi didžiuojasi, 
kad jie neklausė, ką kalba bendruomenininkai . . .

Kodėl donkichotų? Ogi todėl, kad. nepagailėję 
penkių minučių ir kelių centų telefono išlaidų, 
nebūtų taip apsijuokinę.

Saulius Sužiedėlis nerašo ir niekada nesirengė 
rašyti istorijos, apimančios vien tik vokiečių 
okupaciją. Labai kruopščiai ir detaliai paruoštame 
pasiūlyme (virš 60 mašinraščio psl.) jis Ben
druomenei įpiršo istoriją, apimančią Lietuvos 
gyvenimą nuo 1938 metų iki karo pabaigos ir netgi 
pirmųjų pokario metų. Šitą istoriją, šalia įvado ir 
išvadų, sudarytų keturios dalys, viso labo 15 
skyrių. Pirmoji dalis (du skyriai) apima nepriklau
somybės atgavimą ir nepriklausomą valstybę iki 
1938 metų. Antroji dalis (keturi skyriai)—karo 
pradžia. Lietuvos neutralitetas, nepriklausomybės 
praradimas, sovietizacija, 1940 metų deportacijos. 
Trečioji dalis (6 skyriai) skirta vokiečių okupacijai. 
Čia liečiamas ir 1941 m. birželio mėn. sukilimas, ir 
holokaustas, rezistencija, laisvės viltys ir iliuzijos. 
Ketvirtoji dalis (3 skyriai) nagrinėja sovietų 
grįžimą, ginkluotą pasipriešinimą 1944-45 metais ir 
bendras išvadas.

Visada buvo ir bus žmonių, kurie labai greitai 
užsiliepsnoja, nespėja patikrinti faktų ar išklausyti 
antrosios pusės. Tačiau laikraščiai juk turi redak
torius, kurie turėtų bent pabandyti atskirti teisybę

(tęsinys 15-nie psl.)

1988 m. vasario mėn. 11
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RECENZIJOS

LAKUOTOS TIKROVĖS LITERATŪRA

. . . NON LICET BOVI
Ne dažnai pasitaiko Lietuvoj, kad respubliki

nė literatūros premija atitektų mirusiam rašyto
jui .. . Bet taip atsitiko šįmet Adolfo Sprindžio 
atveju. Tačiau kuriozas tuo nesibaigia. Nors nėra 
abejonių, kad Sprindis yra nusipelnęs premijos už 
savo literatūrine veiklą—įvairių raštų redagavimą, 
biografines studijas, kurių paskutinioji buvo 
lemaitė, faktas lieka faktu, kad pažymėtinai ilgą 
laiką jis net nebuvo laikomas rašytoju, nežiūrint 
kad buvo išleidęs porą apsakymų knygų Didžiosi
os Gūdumos laikotarpyje. Mažoji tarybinė enciklo
pedija vadina Sprindį literatūrologu. Tarybų 
Lietuvos rašytojų 1957 metų ir 1967 metų alma
nachuose jo pavardė nefigūruoja. Prisimenant, 
kaip buvo tuomet keliami ir glostomi visokie 
geltonsnapiai beliauskai ir avyžiai. nenoromis 
dirgteli, kad ilgą laiką Sprindis buvo persona non 
grata. Ir tos minties atsikratyti juo sunkiau, kad 
universitete, kai autorius studijavo, į jį buvo 
žvelgiama kaip į kairuoliškų pažiūrų, bet daug 
žadantį jaunuolį, jau tada pranokusį kitus debiu
tantus. (Yra, tarp kitko, labai sąžiningai jo 
parašyta apybraiža apie tuos laikus Vinco Krėvės 
monografijoj. Lietuvių Mokslų Akademijos leidi
nyje Literatūra ir kalba XVII tome, 1981 m.).

Gal būt dėl visų šių dalykų net ir pirmojo 
Sprindžio ilgesnio beletristinio bandymo, jo apysa
kos, pavadinimas Ne visiems lygiai skaitytojui 
nuskamba ironiška potekste, bematant priminda
mas nelygius atseikėjimus ir garsųjį lotynišką 
posakį Quod licet Jovi, non licet bovi (Kas leistina 
Jupiteriui, neleidžiama jaučiui). Dievaži, kaip 
atsispirti pagundai neįžvelgti tame naivokame 
romane beletrizuotos autobiografijos, kaip nepas
tebėti kiekoj puslapių atskamba jaunystės prisimi
nimai?!

Autorius kalba pirmuoju asmeniu ir tai 
suteikia knygai papildomą panašumą į dienoraštį, 
nors protarpiais, pasakojimo pradžioj, planai kiek 
sumaišomi; esama skrydžių į praeitį. ,,flash
back^“. Vienok kažin kokių dramatiškų vingių 
nesama. Siužetas nesudėtingas, stvėrioja visokias 
senienas: rėčkas, ratlankius, viską, kas dar gali 
praverst, ko parduotuvėse nerasi. Po jų atvažiuos 
buldozeriai ir traktoriai išvartyti sodo. Tik vienišos 
senos liepos kol kas nesuniokos. Žodžiu, „štai 
jums kaimiškas vaizdelis“, kaip sakytų Dolskis. 
Toji pradinė situacija leidžia autoriui palakstyt 
visokiom užuoganom: prisimint praeitį, pakomen- 
tuot žmonių godumą, savin riestus nagus, likimo 
išdaigas. Tie besikraustantys godišiai tai jo uošviai. 
Per visą knygą jis bodėsi jų poelgiais, jų materia
lizmu, ypatingai svainio. Jį maus kasdieninė 
bergždybė. Jis širs ant žmonos už tai, kad jinai 
taip prikepus prie savo giminės, nuolatos kažko- 
kiuos sąmoksluos, po kurių vis „užsisiuva“ ir lovoj 
„apledėja“. Visas veiksmas sukasi labai mažam 
personažų ratelyje.

Galbūt tai Sprindžio rašytų romantizuotų 
biografinių veikalų atatranka, nes Ne visiems lygiai 
panašus savo sukirpimu, lėta slinktim, į tradicines 
tokio pobūdžio knygas. Tai realistinis romanas, 
parašytas būdingu literatūros istorikui kruopštu
mu, pedantiškai lipdant smulkmenas, kaip kregždė 
gurvuolėlius, į vieną junginį. To pasėkoj centrinio 
personažo, savotiško nevykėlio portretas galbūt 
išeina gana įtikinantis, bet kiti charakteriai arba 
visiškai negyvi, kaip, sakykim, herojaus duktė 
Debesna (ir sugalvok man tokį kerėplišką vardą!) 

arba vienamečiai, karikatūriški. Kiekvienu atveju 
tai neįdomūs, nesudėtingos psichologijos žmonės. 
Senosios kartos žmonės, aiškiai fotografuojami 
„en face“ ir iš profilio kur kas fotogeniškesniam 
apšvietime. Tai plušūs, nagingi knebliai, „gyveni
mo bezdaliai“, poetiškai kalbant, kurių visa aistra 
tik darbas, darbas ir dar kartą darbas! Pašėlusiai 
pavydingi žmonės.

Yra kažkas koktaus ir nepadoraus tame 
tikrovės lakavime, tarytum būtų grįžtama į garbius 
Stalino laikus, į bekonfliktiškumo teoriją, iškelian
čių pageidaujamas idėjas skelbiančios literatūros 
primatą. Trūksta tik Leonido Utiosovo muzikos. 
Taip Sprindis sugeba apvalinti išsikišimus, nuregu- 
liuoti pakylos apšvietimą pastelinėm spalvomis 
spalvelėm. Iš tikrųjų knygoj užsimenama apie daug 
tragiškų dalykų—partizanines kovas, stalininės- 
ždanovinės epochos smurtą, apie spekuliaciją, 
alkoholizmą, dabar ekologinę „razruchą“. Bet apie 
visa tai šnekama taip mandagiai, taip atsargiai, 
kad visa toji buitis pasimato tarsi folklorinio 
ansamblio (kokių ,.Joninių“ ar „Kupiškėnų vestu
vių“) spektakliu. Sunku atspėt, kada romanas 
rašytas. Gal labai seniai ir tik 1985 m. ištrauktas iš 
stirtos rankraščių. Bet retai kada tenykštėj knygoj 
taip padvoskia formalinu, autocenzūra.

Užtat nemažiau stebinantis dalykas yra tai, 
kad .Ve visiem lygiai buvo skaitytojų konkurse 
pripažinta populiariausia šių metų prozos knyga. 
(Pernai buvo ja J. Požėros Žuvys nepažįsta savo

ir taip, 
ir ne

ŠLUBUOJA LOTYNŲ KALBA

Nieko nuostabaus, kad gyvendamas krašte, 
kuriame iš vidurinių mokyklų lotynų kalbą išvijo 
automobilis, seksas ir kondonų technika, jaunimas 
neturi progos jos išmokti. Bet ir mes, vyresnieji, 
kurie gimnazijose mokėmės lotynų kalbos ketve
rius arba šešerius metus, ją baigiame pamiršti. 
Aplamai antiklasiška ir antilotyniška (jeigu nesa
kyt antihumanistinė) atmosfera daro savo.

Tačiau kai kas vis dar mėgstame pasirodyti, 
kad mokame lotyniškai, ir savo rašinius arba 
kalbas bandome papuošti vienu kitu populiaresniu 
lotynišku posakiu. Tik visa bėda, kad gana dažnai 
arba tą posakį klaidingai išrašome, arba jo prasmę 
visiškai iškraipome.

Atrodo, visi gerai žinome lotynišką posakį de 
mortuis aut nihil aut bene (apie mirusius arba 
nieko, arba gerai). Jis ypač tinka visokiuose 
nekrologuose. Bet štai vienas toks raštininkas (gal 
ir didelis literatūros žinovas!), norėdamas savo 
tulžį išlieti ant vieno Lietuvoje ką tik mirusio 
literatūros istoriko ir kritiko, tą lotynišką posakį 
taip užrašė: de mortuis aut nihil at benae. Ir jį 
išsivertė: apie mirusius arba nieko, arba teisybė. 
Maža bėda, kad lotynų kalboje tokio žodžio kaip 
„benae“ visiškai nėra. Daug kas būtų pagalvojęs, 
kad padaryta korektūros klaida. Erare humanum 

vaikų). Ši „skaitytojų premija“ nekaip atestuoja 
plačiųjų masių skonį ir poreikius, prisimenant, kad 
dabartinę anarchiją ir kaimo nedalią kur kas 
geriau reprezentuoja Br. Radzevičiaus Priešaušrio 
vieškeliai ar S.T. Kondroto Ir apsiniauks žvelgian
tys pro langą.

Išeiviui Ne visiems lygiai pažintinė vertė labai 
menka. Šiaip tenka pripažint Sprindžiui kalbos 
kultūrą, žodyno turtingumą. Gal net tam tikrą 
persitengimą šioje srityje, nes Sprindis yra pamėgęs 
nusikaldinėt naujadarus arba vartot rečiau girdi
mas žodžių lytis.

Paveikesni yra tie puslapiai, kuriuose autorius 
prisimena studijavimo dienas, bendrabutį (yra 
gera, kaip kinematografijoj sakoma ,,cameo 
rolė“—Japonkės eskizas) komsorgų-partorgų sau
valę. Už vis labiau skaitytoją supurto gabaliukai, 
kuriuose vaizduojamas tarybinis „humaniškumas“. 
Pasakotojui įrašomas papeikimas už „lankstymąsi 
klasiniam priešui“ už tai, kad jis veda „buožiukę“, 
stambaus ūkininko dukterį. Čia pat jis perspėja
mas, kad už šį rasinį nusikaltimą jam užsiveria visi 
keliai padaryt karjerą. Faktinai medituodamas 
apie savo gyvenimą, pagrindinis personažas Tuti
nas negali atsikratyt minties, kad tos sutuoktuvės 
sugriovė visą jo gyvenimą ir pačioj knygos 
pabaigoj viena partinė kikimora jam dar kartą 
primena jo nedovanotiną „klaidą“. Tai pirmas 
kartas tenykštėj raštijoj, kad būtų kalbama apie 
tokius dalykus.

J. Aleksandravičius

Adolfas Sprindis. Ne visiems lygiai. Romanas. 
Vilnius, Vaga, 1985 m. 308 psl. Kaina 1 rb 30 kp.

ėst, sako kitas lotyniškas posakis. Bet tą nebuvėlį 
žodį išsiversti teisybe tik dėl to, kad tos neva 
teisybės vardu būtų galima išpilti visą geldą 
pamazgų ant to kątik mirusio žmogaus, tai jau 
tikrai nedora.

Kitas panašus raštininkas, norėdamas su
drausti tuos, kurie per daug lengvai patiki viso
kioms Gorbačiovo glasnost ir perestroikoms, užuot 
išvadinęs juos Joneliais durneliais ar kaip kitaip, 
vėl griebiasi lotynų kalbos ir juos pavadina idioti 
utili, kas neva turėtų reikšti naudingus bepročius. 
Deja, ir vėl tokios kombinacijos žodžių lotynų 
kalboje nėra ir negali būti. Lotynų kalba bepročiui 
(kaip ir poetui) nusakyti pasiskolino graikišką žodį 
idiotą (poetą), daugiskaitoje idiotae (poetae). 
Būdvardžio utilis daugiskaitos vardininkas utiles. 
Tad norint pabarti tokius lengvatikius lotyniškai 
reikėtų juos pavadinti idiotae utiles. Girdėjau, kad 
kai kurie karštesni kongresmanai iš* kraštutinės 
dešinės tokiu idiotą utilis pavadino ir prez. 
Reaganą po Gorbačiovo vizito.

Būdamas iš prigimties skeptikas, aš ne per 
daug tikiu, kad Gorbačiovas kalnus verstų, bet 
lygiai taip pat netikiu ir tais, kurie tose Gorbačio
vo reformose nieko naujo nemato. Labiausiai 
netikiu dėl to, kad tie, kurie iš viso nieko naujo 
nemato sovietiniame gyvenime, dažniausiai to 
gyvenimo visiškai neseka: neskaito nei jokio 
laikraščio, žurnalo ar knygos. Jiems tas gyvenimas 
sustojo kažkur ties 1941 m., o visa, kas po to 
vyko ir tebevyksta, tėra tik repetitio taediosa 
(nuobodus pasikartojimas). Man atrodo, išmintin
gesnis buvo Valančiaus Palangos Juzė, kuris 
pasakė, kad „viskas ant šio svieto persimaino“.

Vincas Trumpa

12 Akiračiai nr. 2 (196)
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LIETUVOS GYVENIMAS

Kai Vilniaus „Žalgirio“ futbolo komanda 
baigė sovietų aukščiausios lygos 1987-tų metų 
pirmenybes trečioje lentelės vietoje, sovietinės 
Lietuvos valdžios pasididžiavimui nebuvo ribų. 
Laikraščiuose Lietuvos futbolo herojams buvo 
nesigailima liaupsių. Futbolininkai buvo kviečiami 
dalyvauti viename iškilmingame paminėjime po 
kito, kartu su kitais garsiais Lietuvos sportininkais 
ir net su lietuvių teatro žvaigždėmis.

Net ir partijos aukštuomenė pastebėjo futbolo 
komandos atsiekimus. Sportas (1987 m. lapkričio 
28 d.) pranešė:

Sėkmingai baigė sezoną Vilniaus ,, Žalgirio“ 
futbolo komanda. Kolektyvas pirmą kartą mūsų 
respublikos futbolo istorijoje iškovojo TSRS 
čempionato apdovanojimus—bronzos medalius, 
[gijo teisę kitais metais dalyvauti UEFA taurės 
turnyre. Lietuvos meistrai, atstovaudami mūsų 
šaliai, tapo pasaulinių studentų žaidynių— 
Universiados—87 nugalėtojais.

Lapkričio 25 dieną Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komitete įvyko susitikimas su 
meistrų kolektyvu. Jame dalyvavo draugai N. 
Mitkinas, V. Sakalauskas, L. Šepetys, respublikos 
Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas A. 
Česnavičius, LKP CK propagandos ir agitacijos 
skyriaus vedėjas C. Šlyžius, Lietuvos TSR valsty
binio kūno kultūros ir sporto komiteto pirminin
kas Z. Motiekaitis, Sąjunginės savanoriškosios 
profsąjungų kūno kultūros ir sporto draugijos 
Lietuvos respublikinės ,,Žalgirio“ tarybos pirmi
ninkas V. Nenius.

Sėkmingų pasirodymų proga sportininkus ir 
trenerius pasveikino Lietuvos Komunistų partijos 
CK antrasis sekretorius N. Mitkinas . . .

Ceremonialas pakankamai parodo, kokia 
svarbi vieta skiriama sportinei programai Lietuvos 
darbininkų ir jaunimo politiniame auklėjime.

1987-ais metais „Žalgirio“ organizacija užsi
tarnavo sovietų valdžios ypatingą dėmesį: atsto
vaudama tik vienam procentui Sovietų Sąjungos 
gyventojų, ji išugdė sąjungos krepšinio čempijonus. 
Kaip ir Kauno krepšinio komanda, Vilniaus 
futbolo komanda sudaryta iš vietinių žaidėjų. 
Lietuviai ypatingai pabrėžė savo nenorą verbuoti 
žaidėjus iš kitų sąjungos sričių. Vilniaus „Žalgirio“ 
vyr. trenerio Benjamino Zelkevičiaus žodžiais 
Sovetskij sport (1987 m. gruodžio 2 d.): žaidėjams 
iš kitur nesvarbus komandos likimas. Kauno 
krepšinio ir Vilniaus futbolo komandos save skaito 
Lietuvos rinktinėmis, atstovaujančiomis visą res
publiką.

Nežiūrint visų iškilmių, futbolas Lietuvoje 
susiduria su eile rimtų problemų. Zelkevičius, 
apibūdindamas Lietuvos futbolo programą Kom
jaunimo tiesos (1987 m. lapkričio 10 d.) korespon
dentui, pavadino ją „namu be pamatų“. Užimda
mas populiarumu antrą vietą po krepšinio, 
futbolas nesutraukia tiek žiūrovų kaip krepšinis. 
„Krepšinis Lietuvoj dabar baisiai prestižiška, o 
futbolas—neprestižiška“, pastebėjo Komjaunimo 
tiesos korespondentas Rimvydas Valatka. Šią 
situaciją dar labiau sukomplikuoja klubo ribotas 
biudžetas. „’Žalgiris4 visą sezoną žaidė su vienu 
aprangos komplektu“, patvirtino Zelkevičius.

Be to klubui trūko šaltinių pagerinti savo 
finansus. Vilniaus „Žalgiris“ žaidžia sovietų aukš
čiausiosios lygos mažiausiame stadijone, talpi
nančiame tik 14.000 žiūrovų. Beveik visada per 
rungtynes ten būna tuščių vietų. 1986-ais metais 
per visą sezoną susidedanti iš 15 rungtynių namie, 
komanda sutraukė tik 101.680 žiūrovų. „Už

LIETUVOS FUTBOLAS — NAMAS BE
PAMATŲ

ištikimybę atsilyginame geru žaidimu, bet štai 
statome 30 tūkstančių vietų stadioną, o ar jis 
nebus pustuštis, jei nesugebame užpildyti dabarti
nių 15 tūkstančių vietų? Matyt, ne visi žiūrovai yra 
taip atsidavę mums, kaip pietų tribūnos ’vėliav
nešiai4 “, pareiškė Zelkevičius Sporte (1987 m. 
lapkričio 26 d.).

Persitvarkymo laikais, kai visi sporto klubai, 
o ypač futbolo komandos, jaučia valdžios spaudi
mą padidinti pajamas iš parduodamų bilietų, 
atrodo keista, jog Vilniaus valdžia turi kitokių 
rūpesčių. Jei bijosi, kad futbolo stadijonas gali 
kada nors prisipildyti . . . Jau 1982-ais metais, kai 
Vilniaus „Žalgirio“ futbolo komanda laimėjo teise 
pereiti iš pirmosios į aukščiausiąją lygą, Vilniaus 
milicijai sunkiai sekėsi gatvėse sukontroliuoti 
žmonių entuziazmą. Futbolo .žiūrovų griežta 
kontrolė Vilniuje yra gyvenimo faktas.

Susidūręs su reikalavimu, kad klubas padidin
tų žiūrovų skaičių 1987-ais, Zelkevičius Sovetskij 
sport (1987 m. sausio 21 d.) pateikė svarių 
argumentų už tai, kad į vakarines futbolo 
rungtynes būtų įleidžiami vaikai. Kad ir nenoro
mis. valdžia sutiko. Po to padidėjo nusiskundimų 
sirgalių elgesiu rungtynių metu. Tačiau, kaip rašė 
Rimvydas Valatka Komjaunimo tiesoje (T9B7 m. 
lapkričio 10^7)7 „uždrausim šiandienjeiti į futbolą^ 
šiems trijukšmingiems..Jąumkaičjams, ir mažytis 
'Žalgirio4 stadionas taps_Juščias7 Kažkokiu būdų 
„Žalgiris“ turi patraukti jaunimą Ų savo rungtynes 
ir kartu jį suvaldyti^

Chuliganiškas elgesys futbolo rungtynėse yra 
paskutiniu metu pasidaręs didele problema Sovietų 
Sąjungoje. Rugsėjo menesį Kijevo „Dinamo“ 
sirgaliai susimušė su Maskvos „Spartako“ rė
mėjais, o lapkričio pradžioje, po jų komandos 
pralaimėjimo, gruzinai užpuolė teisėją. Po to 
sovietų futbolo federacija „diskvalifikavo“ Gruzi
jos miesto Lančhuti futbolo stadioną, priversdama 
gruzinų komandą sekančiais „namines44 rungtynes 
žaisti Volgograde. Sovietų futbolo federacijai 
Vilnius yra vienas iš miestų, kur pasireiškia 
sirgalių chuliganizmas.

Šiuo reikalu lietuviai bijo provokacijų. Kom
jaunimo tiesoje (1987 m. lapkričio 13 d.) Zurabas 
Džavachišvilis ir Valdas Valiukevičius pasakojo 
kaip ruošiantis rungtynėms tarp „Žalgirio“ ir 

,,Žalgirio“ futbolininkai prie Gedimino pilies Vilniuje

Centrinio Armijos Sporto klubo, Vilniaus geležin
kelio stoties milicija gavo įspėjimą iš Maskvos, kad 
„87-uoju traukiniu atvyksta 70 sirgalių, 193-uoju— 
60, 5-uoju 5“. Valdžia ėmėsi priemonių tuos 
sirgalius prižiūrėti ir „rungtynės tarp 'Žalgirio4 ir 
CASK futbolo komandų įvyko. Ir po jų stadionas 
nebuvo diskvalifikuotas. Tačiau didelė įtampa 
laikėsi iki pat maskviečių išvažiavimo44. Lietuvos 
korespondentai leido suprasti, kad kažkas norėjo 
lietuvių klubą sukompromituoti.

Nežiūrint siu sunkumu, Zelkevičius yra 
išvystęs labai sėkmingą futbolo programą. Per 
dešimtį metų jis išvedė Vilniaus „Žalgirį44 iš 
antrosios lygos į pirmąją, o po to—iš pirmosios į 
aukščiausiąją lygą: šios lygos pirmenybių lentelėje 
„Žalgiris“ šiais metais pasiekė medalininkų vietą. 
„Žalgiris“ pagal Zelkevičių, turi gerus žaidėjus. 
Toliau tobulėti jam reikia patyrimo. ..Kaip 
prizininkams44, jis pareiškė žirnalistams. „norėtųsi 
kelionių į šalis su gero futbolo tradicijomis— 
Vakarų Europą, Pietų Ameriką, deja sąjunginės 
instancijos mums siūlo ekskursijas į Kiniją. Iraką. 
Tai, žinoma. įdomu, bet nuo to mūsų meistrišku
mas nekyla, patirtis nedaugėja44. Atkreipdamas 
žirnalistų dėmesį į komandos patirtį atstovaujant 
Sovietų Sąjungai 1987-tų metų Pasaulio Univer
sitetų žaidynėse, jis pastebėjo, kad „mūsų bronzos 
medaliai tiesiogiai susiję su Universiados auksu— 
tokio lygio turnyre daug išmokome44 (Sportas, 
1987 m. lapkričio 26 d.).

Lietuvos sporto vadovybė optimistiškai žiūri į 
komandos ateitį. Lietuvos „Žalgirio“ respublikinės 
tarybos prezidiumas pagyrė komandą ir padarė 
tokį nutarimą: „Žalgiriečiams 1988 m. keliami 
tokie uždaviniai: 51-ajame TSRS futbolo čempio
nate patekti į prizininkų gretas. UEFA turnyre 
pasiekti ketvirtfinalį TSRS futbolo taurės 
varžybose žaisti pusfinalyje, išlaikyti savo pozicijas 
šalies olimpinėje ir jaunimo rinktinėse“ (Sportas, 
1987 m. gruodžio 5 d.). Kad tik komanda galėtų 
pritraukti daugiau žiūrovų, kurie gerai elgtųsi 
rungtynėse: tada daugiau būtų pinigų pirkti 
geresnius sportinius reikmenis, komanda įgytų 
daugiau patirties tarptautinėse rungtynėse ir jos 
ateitis būtų užtikrinta.

A.E. Senn

1988 m. vasario mėn. 13
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POLEMIKA

KODĖL . . .
(atkelta iš 16-to psl.)
ta, nes ji Lietuvos dailei atstovauja 
šioje ,,Lietuvos savaitėje“. Bet niekas 
iš grupės jos nepažinojo ir nieko apie 
ją nebuvo girdėjęs. Tą pati vakarą 
Duesseldorfe, vietinių vokiečių komu
nistų knygyne režisorius Vitas Balsys 
(kompozitoriaus sūnus) skaitė, vietoj 
neatvykusio Radaičio, paskaitą apie 
Lietuvos literatūrą.

Negalėjau pats pasižiūrėti „Lietu
vos“ ansamblio koncerto, todėl pa
prašiau draugo, kad jis padarytų 
Įrašą. Tą jis ir padarė Duesseldorfe. 
Kadangi 1983 metais tokių pačių 
„Lietuvos dienų“ proga buvau to 
paties ansamblio koncerte ir rašiau 
tada dar ėjusioje Vienybėje, norėjau 
žinoti, ar kas nors tą mano straipsni 
skaitė ir kokių nors išvadų padarė. 
Nežinau, bet klausantis iš juostelės 
atrodė, kad kai kas gal ir pasikeitė.

įvadinė kalba ši karta nebuvo v ve
rusiška, kaip tada Zaikauskas kad 
šnekėjo (kuris dabar dirba Lietuvos 
„betvarkės“ vyriausiuoju planuotoju). 
ŠĮ kartą kalbėjo Mečislovas Sadovs- 
kis. (Sadovskis yra Lietuvos komunis
tų partijos Centro komiteto užsienio 
skyriaus vedėjas—Red.) Nors jis 
kalbėjo lietuviškais žodžiais ir lietuvių 
vardu, net pats atlaidžiausias lietuvis 
jo kalboje nerastų nei vieno sakinio, 
kuris būtų gramatiškai teisingas. Tą 

jo kalbą vertėtų pažodžiui atspausdin
ti ir paskleisti išeivijoje kaip kokią 
parodiją. Nors ir tokiu atveju efektas 
būtų nepilnas, nes neįmanoma raštu 
perduoti žodžių intonacijos.

Padariau toki nedideli eksperi
mentą. paleidau jo kalbos Įrašą 
pasiklausyti keliems čia Vokietijoje 
esantiems Lietuvos mokslininkams. 
Pirmas jų klausimas buvo—ar čia 
koks nors jūsų emigrantas, tėvų kalbą 
primiršęs? Kai išgirdo, kad tai Sa
dovskis, tai tik už galvos susiėmė ir 
labai susigėdo. Ir leisk tokiam žmogui 
pristatyti „Lietuvos“ ansambli! Kur 
protas? . . Net pikčiausi sovietinės 
Lietuvos priešai nesufabrikuotų efek
tyvesnės antisovietinės propagandos!

„Lietuvos“ ansamblio koncertinė 
14 žmonių grupė atliko gana standar
tinę lietuviškų tautinių šokių progra
mą su dainom ir muzika. Bet ant galo 
neišlaikė, sušoko „Guduška“ bei 
rusiškai apdainavo apie rusę gražuolę 
su ilga kasa. Nebuvo tačiau nei 
„Volga, Volga“ nei „Kazačiok“, kaip 
anuomet.

Blogą Įspūdi ši „Lietuvos savaitė“ 
paliko tuo, kad visiems jos dalyviams 
buvo griežtai uždrausta bendrauti bei 
kalbėtis su čia, Vokietijoje, gyvena
nčiais tautiečiais. Atmintyje išliko keli 
keisti epizodai. Einame, pvz., Koelno 
gatve būrelis žmonių. Aš kažin ką 
aiškinu. Paskui apsisuku, nebėra nei 
vieno žmogaus. Visi dingo. Įbėgo Į 
krautuve. Pasirodo, kad antroje gat

vės pusėje pastebėjo vieną prižiūrėto
ją. Tokių keistų epizodų galėčiau ir 
daugiau papasakoti.

Tačiau labiausia mane sukrėtė 
reiškinys, kokio anksčiau čia besilan
kančiose grupėse nebuvau pastebėjęs. 
Manęs kokie penki žmonės klausinė
jo. ir visai rimtai, kokios galimybės 
būtų jiems čia pasilikti. Ir kiti 
vietiniai lietuviai pasakojo, kad jų irgi 
tokių klausimų klausinėjo. Ir klausi
nėjo ne tie patys žmonės, su kuriais aš 
kalbėjau. Toks reiškinys mane ilgai 
kankino; nesu šalininkas, kad žmonės 
pasiliktų čia; iš kitų likusiųjų matau, 
kaip nelengva jiems čia Įsikurti. Bet ir 
neatkalbinėčiau. Pagalvoji, juk toje 
grupėje atrinkti žmones, daugumas 
tikrai neprastai ten gyvena. Vienu 
tėveliai toje sistemoje yra pagarsėję 
vienu ar kitu atžvilgiu, todėl tikriausia 
ir galėjo su šia grupe išvykti. Kiti— 
meno žmonės, kuriems čia beveik 
nėra perspektyvų. O gal žmonėms 
pritrūko kantrybės; atsibodo visos 
kalbos apie persitvarkymą, kai Lietu
voje viskas tebėra kaip ir anksčiau. 
Tai patvirtina scenos, matytos išvys
tant Frankfurto aerodrome.

Į akis labai krito Mečislovo 
Sadovskio, kuris buvo šios grupės 
vadovas, laikysena. Aerodrome šis 
apšepęs pilkas storulis vis laiksto ir 
laksto, ir rusiškai-lietuvišku žargonu 
be reikalo rėkauja ant savo irgi tokių 
pat bespalvių pagalbininkų. Vaizduoja 
aktyvistą. Aišku, žmonės stovi Įbai-

Vienoje Koelno bažnyčioje vargonavo 
Dainius Sverdi olas . . .

minti, nenori konfliktų, nes nuo 
Sadovskio malonės priklauso išvykos 
i Vakarus. Grupės dalyviai pasakojo, 
kad toks pusiau terorizuojantis prižiū
rėtojų elgesys juos lydėjo per visą 
kelionę. Nors ir juos Sadovskis 
kartais be reikalo apšaukdavo, o jie 
prieš jĮ lankstėsi.

Neiškentęs vieno tokio palydovo 
paklausiau, ar jis jau persitvarkęs. 
Jam atrodė, kad taip . . .

Romas Šileris

Paskutiniais metais rezistencinis 
sąjūdis išeivijoje nutarė mūsų kultūri
nės ir politinės krypties vairą pasukti 
diametraliai priešinga kryptimi: išimti 
Lietuvą iš Rytų konglamerato ir 
apvalyti Lietuvos kultūrą ir istorioso- 
fiją nuo bet kokių slaviškų priemaišų 
ir, rezistenciniais žodžiais sakant, 
slaviško kvapo.

Todėl ir aš, antirezistentų pravar
džiuojamas Dogu Buldogu, tiek metų 
ištikimai stovėjęs tautinėje sargyboje, 
nutariau, kad visgi čia yra galvos 
darbas. Visai nelygintinas su sinagogų 
langų daužymu. Kutenamas aukšto 
tautinio sąmoningumo ir tyros rasinės 
kultūros žavumo, nutariau visa savo

Drausmės sargyboje

REZISTENTŲ GEOGRAFIJA 

VAKARŲ KITAME GALE
šuniška prigimtimi jungtis prie šios 
kilnios misijos.

Pirmiausia, manau, reikia kuo 
skubiausiai išvalyti nevalyvas Vasario 
16 kalbėtojų burnas, kad jie daugiau 
nekalbėtų niekų tvirtindami, jog 
Lietuva geografiškai randasi Rytų 
Europoje, o lietuviai kokioje tai 
proistorės glūdumoje kaimyniavosi su 
slavais. Šitoks samprotavimas yra 
didžiausia rezistencinė nesąmonė ir c
todėl Vasario 16 kalbėtojams turėtų 
būt teiktina tik tokia ir nekitokia 
alternatyva: Rytai yra tik Rusijos 
gyvenamo ploto rodiklis. Lietuva 
priklauso Vakarams. Bet kadangi 
Vakarai yra didelis plotas, tai preciziš- 
kesniam lokalizavimui patartina nau
doti šiek tiek tikslesnę terminiją. Pvz., 
turint galvoje, kad „pietų“ priešingybė 
yra „šiaurė“, „vakarai“ turėtų irgi 
turėt kokį priešingą polių. Kadangi 
žodis „rytai“ Lietuvos atžvilgiu visai 
atkrinta, o išeivijos rezistencija yra 
bekompromisinis sąjūdis, belieka sa
kyti, kad Lietuva randasi Vakarų 
kitame gale.

Išsprendus Lietuvos lokalizavimo 
problemą, reikia pakoreguoti ir keletą 
Lietuvos istoriosofijos ir kultūros 

netikslumų. Pirmiausia reikia atsisa
kyti prof. St. Šalkauskio, ateitininki- 
jos ideologijos kūrėjo, klaidų. Pagal 
Šalkauskį, būk tai, Lietuvos pašauki
mas yra Rytų ir Vakarų kultūrų 
sintezė. Vien dėl to geras rezistentas 
turėtu išsiversti be kokio tai Šalkaus- c

kio. Bet jeigu kam nors jis neišvengia
mai reikalingas vien dėl tuščios vietos 
užpildymo, tai turėtų būt sakoma: 
Lietuvos pašaukimas yra Vakarų ir 
kito galo kultūrų sintezė.

Akademinio išsilavinimo kalbi
ninkai teorizuoja, būk slavai ir baltai 
kadų kadaise, besiformuojant baltų 
prokalbei, yra gyvenę vieni šalia kitų 
ir todėl baltai su slavais turi daugiau 
bendrybių, negu su kitomis indoeuro
piečių kalbomis. Kiek tai liečia 
išeivijos rezistenciją, toks tvirtinimas 
yra didžiausia nesąmonė. Lietuviai 
niekad nėra gyvenę slavų kaimynys
tėje ir jokių bendrybių su slavais nei 
yra turėję, nei dabar turi. Apskritai, 
kiek tai liečia proistorę ir istoriją, 
niekuomet nereikia pasitikėti visokiais 
akademikais, nes jie, kaip taisyklė, 
pasakoja, kaip yra buvę, o ne kaip 
turėjo būti. Todėl visi Vasario 16 
kalbėtojai bei nukalbėtojai turi pasik

liauti tik išeivijos rezistencijos sava- 
mokslininkais ir vadovautis tik išra
dingomis avangardinėmis rezistencijos 
idėjomis. Pirmiausia iš visų lietuvių 
kalbos žodynų ir apskritai iš kasdieni- 

‘nės vartosenos išimti žodžius „ru
sas“ ir „slavas“, nes jie rezis
tencinės sąmonės ugdytojams visiškai 
nereikalingi, o pagaliau tie žodžiai 
absoliutiškai nieko nesako. Ta pačia 
proga daryti žygių, kad lituanistinė 
katedra Ilinojaus universitete Čika
goje būtų išimta iš Slavų-baltų kalbų 
departamento ir taptų nuo niekeno 
nepriklausoma ir tuo pačiu nei vieno 
neklausoma.

Šios, Lietuvos ateitį lemiančios 
instrukcijos yra pasėka gilių išmasty- 
mų, kuriuos dar pajėgė išsunkti 
ištikimieji išeivijos rezistencinio judėji
mo veteranai liuksusinėje tremtyje. 
Tegu bus jiems garbė ir šlovė. Ta 
proga dar pasakytina, kad gera, 
rezistencinės dvasios prilaikanti Vasa
rio 16 kalba, kaip taisyklė bus 
išspausdinta išeivijos laikraščių veda
muosiuose su kalbėtojo fotografija. O 
tokia rezistencinio mintijimo reklama 
ir sudėtingo dorumo atgarsiai užtik
rintai prisidės prie Vatikano medalio 
Įsigijimo.

Labai atsiprašau, kad taip rezis- 
tenciškai rašau.

Dogas Buldogas
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LAIŠKAI

laiškai
Gerb. Redaktoriau,

Paskutiniame Akiračių numeryje (nr. 9) psl. 13 
yra Lietuvoje koncertavusių solistų nuotrauka. 
Norėčiau ’patikslinti, kad didysis koncertas (rugs. 
26) kartu su V. Noreika ir N. Ambrazaityte vyko 
Operos rūmuose, o ne Filharmonijos salėje, kaip 
jūs rašote. Tas koncertas buvo rodomas per 
Lietuvos televiziją spalio 21 d.

Pirmam koncerte dainavau tik aš viena su 
Filharmonijos orkestru, dirigavo latvis iš Amerikos 
Andrejs Jansons. Koncertas buvo rugs. 22 d. 
Katedroje (Paveikslų Galerijoje).

Su pagarba
Danutė Stankaitytė

NE MANO NUOPELNAI

Gaila, kad laikraščiai iš Amerikos į Australiją 
eina veik tris mėnesius, tad tik neseniai gavau visad 
laukiamus Akiračius—1987 m. spalio mėnesio 
numerį. Su susidomėjimų paskaičiau Jūsų Kroni
kos skyrelį. Jame cituojate Dirvą (nr. 28, 1987). 
antrašte „Nesutarimas žydų klausimu“.

Mūsiškis p. A. Laukaitis Dirvoje praneša, kad 
aš atsistatydinau iš Australijos Baltų Tarybos 
pirmininko pareigų ir sakosi „sužinojęs“ to 
atsistatydinimo priežastis. Leiskite jūsų skaitytojus 
užtikrinti, kad mano atsistatydinimo priežastys 
asmeniškos ir jų p. A. Laukaitis tikrai nežino. Jis 
taip pat, priskiria man neužtarnautus nuopelnus— 
Australijos Baltų Taryba laikėsi korektiškai ir 
nuosaikiai žydų atžvilgiu tiek prieš man Tarybon 
ateinant, tiek ir man iš jos išėjus, ne vien tik man 
joje esant. Kad tokia laikysena nieko Australijos 
pabaltiečiams nepakenkė, tai jau parodo vien tas, 
kad dabartinis Teisingumo Ministeris L. Bowen 
(dešiniojo sparno darbietis) tariamųjų karo nusi
kaltėlių reikalu pareiškė, kad:

1) Liudininkai, iš kur jie bebūtų, turės 
liudijimus teikti Australijos teismuose asmeniškai, 
jei tokie teismai bus. Australijos vyriausybė 
apmokės jų kelionės išlaidas.

2) Teismai bus, kaip ir kitoms kriminalinėms 
byloms, prisiekusiųjų (jury).

3) Nubaustieji savo bausmę atliks Australijoje.
4) Australijos piliečiai ir nuolatiniai gyventojai 

nebus deportuojami iš Australijos į Tarybų 
Sąjungą ar jos satelitus.

Tuo tarpu Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
tariamieji karo nusikaltėliai kaltinami melagyste, o 
baudžiami už žmogžudystę (melagyste įvažiuojant 
į JAV-es; gi pilietybės atėmimas ir deportacija tai 
jau žmogžudystės bausmė). Gaila, kad ne visi 
mūsų žmonės pasimokė iš JAV-bių patirties, kad 

šitoje (t.y. tariamųjų karo nusikaltėlių) byloje 
nuosaikumas—daug svaresnė ir teisingesnė priemo
nė nepamatuotų antpuolių prieš mus išvengti, negu 
mūsų pačių antpuoliai prieš kitas tautines mažu
mas.

Algis Kabaila
Australija

PUSIAU KOMUNISTINIS ŽURNALAS

Akiračius skaitau jau keli metai ir juos 
mėgstu, nors kai kada ir nesutinku su kai kuriais 
straipsniais ar pasisakymais. Bet tai nesvarbu, nes 
gyvename demokratiškame krašte ir kiekvienas 
turime teisę turėti savo nuomones.

Kadaise Čikagoje mūsų šeimos daktarė 
sužinojusi kad skaitau Akiračius tiesiog nusigando. 
Prašė, jokiu būdu neprenumeruoti, nes girdi tai 
pusiau komunistinis žurnalas. Faktas yra, kad 
turime savo tarpe nemažai tokių, kuriems laikrodis 
sustojo 1944 m. vasarą.

Prieš mėnesį persikėlėm į šiaurės Wisconsinką, 
kur lietuvį ir su žiburiu nesurasi, o su Akiračiais 
skirtis nesinori, nes jie vis dėlto daug teisybės 
parašo.

Su geriausiais linkėjimais!
Leonas Baltušis-Baltušauskas

Minocgua, Wisconsin

Gerbiamieji,
Akiračiai yra mano mėgiamiausias spausdin

tas žodis. Kiekvienas naujas numeris labai laukia
mas.

Sėkmės
Pranas Sabalas

Harbert, Michigan

Akiračiai man labai patinka. Lankykit ir 1988 
metais.

Geriausios sėkmės ir linksmų Švenčių!
Jūsų,

Sonė Tomarienė
Čikaga

Linkiu ir toliau tęsti Jūsų užsibrėžtą liniją— 
būti tarpininku tarp kitų spaudos nuomonių. 
Sėkmės ir ištvermės.

Jūsų,
A. Paulius

Hamilton, O.NT. Kanada

Gerbiamieji,
Labai liūdna, kad reikia atsisveikinti su 

Akiračiais. Jau antri metai kai nustojau regėjimo: 
jokio rašto nebeįskaitau (retinos atrofija). Prisiųs
tus egzempliorius išsivežė į N.Y. mano bičiulis.

Linkiu Jums geriausios sėkmės.
V. Romanas

Pittston, Pa.

Mielieji „Akiračiai“,
Siųsdamas Jums 15 dolerių money orderį, 

dėkoju už pavyzdingą 1987 metų darbą ir tarnybą 
ir maloniai prašau pratęsti Jūsų mėnraščio 
prenumeratą 1988 metams.

Man įdomūs būna Jūsų kritiški žvilgsniai į 
išeivijos ir pavergtos tėvynės spaudą, ypatingai 
mėgstu pasitaikančius „gustaitiškus pasiglosty- 
mus“.

Nuoširdžiausi sveikinimai ir geriausi linkėji
mai visam Jūsų darniam kolektyvui besiarti
nančių Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga.

Jus gerbiąs 
Lachine, Quebec Šiliauskas

Ačiū už šiame numeryje išspausdintą (nr. 2, 
1987) p. K. Almeno straipsnį. Norėčiau ir daugiau 
jo straipsnių. Ačiū.

Dorchester, Ma. Justas Leščinskas

Vistik galėtumėt but santūresni, rašydami apie 
VLIKa. c

A. Vedeckas 
Massapequa, N.Y.

Siunčiu prenumeratą ir dovanėlę. Akiračiai 
man prablaivina Aliaskos naktis.

Linksmų Švenčių visai redakcijai ir ypač 
Tomui Remeikiui su šeima.

N. Rukienė
Fairbanks, Alaska

Dėkojame Nijolei Rūkienei ir dr. Vladui 
Kaupui, Akiračių žemiškai kelionei palengvinti 
atsiuntusiems po šimtinę—Akiračių adm.

AR DEGINSIM . . .
(atkelta iš 11-to psl.)
nuo emocijų. Nejaugi išeivijos spauda—šiuo atveju 
Dirva ir Draugas—jų redaktoriams yra tarsi kokia 
moralinė išvietė, kurioje kiekvienas, nebeišlaikantis 
emocijų ir pagiežos, gali viešai nusilengvinti.

Nėra, žinoma, būtino reikalo mums parūpinti 
karo meto Lietuvos istoriją angliškai skaitantiems. 
Jeigu tokios istorijos nespėjome parašyti per 
keturius išeiviško gyvenimo dešimtmečius, galim 
palaukti dar 40 metų. O per tą laiką gal už mus šį 
darbą atliks sovietų istorikai. Nes istorija, kaip ir 
gamta, nemėgsta tuštumos. Man visgi atrodo, kad 
gal geriau tegul ją rašo dr. S. Sužiedėlis. Tačiau— 
gyvename laisvame krašte; turime teise ir šiam 
Bendruomenės užmojui pritarti ar nepritarti.

Tačiau neturime teisės be pagrindo šmeižti 
žmonių. Visi, S. Sužiedėlį kaltinusieji, kad jis norįs 
rašyti tik nacių laikotarpio istoriją, už šią neteisybę 
turėtų jo viešai atsiprašyti.

Z.V. Rekašius

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:

PARAMA, 2534 W. 69 St., Chicago, Ill., 60629
PATRIA, 2646 W. 71st Street, Chicago, Ill., 60629
PARISH LIBRARY, 1465 De Seve.St., Montreal, P.Q. H4E 2A8
SPAUDA, 10 John St., Waterbury, Ct., 06702
S. PRAKAPAS, 49 Norseman St., Toronto, Ont., M8Z 2P7 ,.r
J. VAZNELIO prek. namai — Gifts International, 2501 W. 71 St., 
Chicago, Ill., 60629

Prašau man siuntinėti AKIRAČIUS / pratęsti prenumeratą:
Vardas ir pavardė:.......................................................................................

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

AKIRAČIAI Prenumerata $ 8.00
9425 So. Pleasant Ave. Auka $ ■................
Chicago, Illinois 60620 ,■ Pridedu čeki $.............. .........
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Būna gyvenime momentų, kai ir 
patys kiečiausieji Lietuvos komunistai 
žegnojasi. Ne todėl, kad būtų taip 
pamaldžiai persitvarkę, bet kad bijo 
mirties.

O buvo taip. Pernai lapkričio 21 
dieną Maskvoje pakilo lėktuvas su 
keleiviais iš Lietuvos į Vakarų Vokie
tiją. Ore paaiškėjo, kad vienas Aero
floto lėktuvo ratas neįsitraukia. Virš 
valandos paskraidęs lėktuvas mėgino 
vėl nusleisti, bet nepavyko, turėjo dar 
kartą mėginti, kol pagaliau laimingai 
nutūpė. Grupė vėl atsirado Maskvoje.

Lėktuve buvę žmonės net ir po 
kelių dienų dar vis vaizdžiai pasakojo 
apie tas nerimo valandas. Maskvoje 
jie atsirado dar kelias dienas prieš 
skrydį, kad ten susitvarkytų išvykimo 
popierius, nes Vilniuje nėra valdžios, 
kuri galėtų tai padaryti. Po to 
aerodrome juos muitininkai kaip 
reikiant pakratė. Atėmė visus daiktus, 
kurie muitininkams atrodė įtartini 
arba iš kurių galima pardavus pasida
ryti valiutos (pvz., 100 gr. dėžutę 
ikros, už kurią gaunama čia 20 
vokiškų markių). Aišku, niekas nesi
priešino prieš tokį muitininkų saviva- 
liavima ir bukumą, nes niekas nenore- 
jo rizikuoti, kad dar Maskvoje 
pasibaigtų taip ilgai laukta kelionė į 
Vakarus. O paskui—pergyvenimai 
lėktuve . . .

Išvykos tikslas buvo ,,Lietuvos 
savaitė“ prie Reino ir Weserio, kuri

Savaitės reklamose lietuviška ,, Skaid
rioji“ turėjo užleisti vietą kolegei iš 
Maskvos . • •

LIETUVOS SAVAITĖ VOKIETIJOJE

KODĖL UŽMIEGA BURMISTRAI?
tesėsi nuo lapkričio 23 dienos iki 
gruodžio 1 dienos. Šią savaitę organi
zavo Lietuvos kultūriniu rvšiu su C U
užsieniu draugija, vadovaujama Ra
mojaus Petrausko ir savo laiku 
sovietams pageidaujant įsistengusios 
organizacijos .,Gesellschaft BRD- 
UdSSR“ Reino-Ruro krašto skyrius. 
Toje organizacijoje gana didele įtaką 
turi Vakarų Vokietijos Komunistų 
Partija (DKP). Pinigais bei pagalba 
prie rengimo prisidėjo ir vokiečių 
valdžia.

Lapkričio 23 dieną Koelno mies
to Aukštosios muzikos mokyklos 
salėje buvo šios „Lietuvos savaitės“ 
atidarymo ceremonijos. Nedidoka salė 
buvo beveik pripildyta. Koridoriuose 
organizatoriai dalino tai progai paga
mintus leidinius: biuletenį „Rund- 
brief“, kuriame iš sovietinio taško 
pristatyta Lietuva, tos savaitės daly
viai bei organizatoriai ir keletas 
trafaretinių straipsnių apie „perestroj- 
ką“. Šalia savaitės programos netrūko 
jame ir gražios spalvotos reklamos 
„Moskovskaya“ bei „Stolichnya“ 
degtinei. Programą atspausdino DKP 
laikraščio Unsere Zeit spaustuvė. 
Šalia propagandinio leidinio Sowje
tunion heute buvo dalinamas nabašni- 
ko Griškevičiaus leidinukas—iš rusu c 
kalbos į vokiečių kalbą verstas Li- 
tauen.

Kad šios savaitės atidarymo 
lankytojai nemanytų, jog Lietuva ir 
lietuviai dabar yra tokia laiminga, 
pasirūpino Vokietijos Lietuvių Jauni
mo Sąjunga. Jie dalino prie durų 
lapelį, kur nušviečiama Lietuvos 
istorija ir jos okupacija. Be to buvo 
dalinamas vokiškos žmogaus teisių 
organizacijos „IGFM“ lapelis, kuri
ame buvo nušviečiama katalikų kuni
gų ir pasauliečių padėtis Lietuvoje. 
Šią akciją VLJS vedė visą savaitę. Jos 
paprastai pagaminta informacija turė
jo. atrodo, daugiau sėkmės, negu 
brangiai išleista spalvota sovietų pro
paganda.

Kaip ir įprasta, prieš tokį įvykį 
buvo kalbos. Gražiu, bet nieko 
nepasakančių trumpų kalbelių pasakė 
keletas vokiečių veikėjų ir vienas iš 
Koelno miesto burmistrų. Pagrindinis 
žodis teko Lietuvos Komunistų Parti
jos sekretoriui Algirdui Brazauskui. 
Kalbą jis pradėjo keliais sakiniais 
lietuviškai, paskui persimetė į rusų 
kalbą. Toliau iš Lietuvos atvežta 
vertėja gana nuobodžiai perskaitė 
ilgoką, dabartinį persitvarkymą ir jo 
vadovą į dangų keliantį rašinį su 
keliom, deja nieko nepasakančiom, 
užuominom apie Lietuvą. Publika, 
nepripratusi prie tokių ilgų kalbų, 
pradėjo nerimauti, ploti, reikalavo 
sustoti. Bet Brazauskas vėl prabilo 
rusiškai, o galų gale, lyg koks 
amerikiečių politikierius, medžiojantis 
lietuvių balsus, užbaigė savo kalbą 
keliais lietuviškais sakiniais. Pabaigai 
dar prabilo vienas rusas iš pasiuntiny

bės, bet publikai jau buvo perdaug tų 
visu kalbu . . . u C

Po to sekė Vilniaus baleto trupės 
pasirodymas. Į Vokietiją atvyko 18 
jos šokėjų. Su jais prieš pasirodymą 
susitikau viešbutyje. Ten susidarė 
savotiška situacija: stovi visas pulkas 
neskoningai išsidažiusių moterų ir 
lieknų vyrukų ir kalbasi tarp sa
vęs . . . rusiškai. Pagalvojau, čia turė
tų būti baletininkai, nes visame 
pasaulyje jie panašiai atrodo. Užkalbi
nau lietuviškai. Iš pradžių kelios 
merginos pasižiūrėjo skeptiškai į 
mane, vėliau parodė į vieną vyruką, 
kuris moka lietuviškai. Pasijutau, lyg 
būčiau pakliuvęs į kokią nors mūsų 
išeivių tautinių šokių grupę, tik čia 
kalbama ne anglų, vokiečių, prancūzų 
ar ispanų, bet rusų kalba. Pasižiūrėjus 
jų programą, kurioje buvo ir moder
naus ir klasikinio (rusų) baleto nume
riukų, šokiai didelio įspūdžio nepali
ko. Taip išgarsinta trupė tiktų kokiai 
nors Vokietijos provincinio miesto 
publikai. Panašiai tikriausia galvojo ir 
Koelno miesto burmistras, nes jis per 
koncertą užmigo . . .

Prieš keletą metų Vilniuje matyta 
Railaitė vėl paliko gerą įspūdį. Yra 
trupėje ir daugiau gerų jaunų šokėjų. 
Tačiau ne viskas paliko gerą

NORĖTUME SUSIPAŽINTI SU TATJANA NAZARENKO

Visą „Lietuvos savaitę“ Leverkuzene, Vak. Vokietijoje vyko dailės 
paroda. Lietuvos dailei joje atstovavo viena vienintelė Tatjana Nazaren
ko. Tos „Lietuvos savaitės“ dalyviai apie šią dailininkę nieko nežinojo. 
Nepavyko ir mums apie šią išskirtinę, personaline paroda Vakaruose 
Lietuvos dailei atstovavusią menininkę rasti bent krislelį informacijos 
Lietuvos leidiniuose. O būtų įdomu patirti, kokie ryšiai Tatjaną 
Nazarenko sieja su Lietuvos kultūra.

Nestebina mūsų faktas, kad Lietuvos dailei atstovauti buvo parinkta 
dailininkė rusišku vardu ir ukrainietiška pavarde. Ir išeivijoje mes esame 
įpratę pagarbiai prisiminti ir žydą Arbit-Blatą, ir rusą Mstislavą 
Dobužinskį, ir visą eilę kitų nelietuvių, palikusių mūsų krašto kultūroje 
ryškius pėdsakus.

Galbūt Tatjana Nazarenko iš tikrųjų yra viena įdomiausių Lietuvos 
dailininkų. Galbūt jos kūryboje atsispindi lietuviškos meno mokyklos 
tradicija. Gal ir mes patys, jei šiek tiek daugiau žinotume, siūlytume su 
Tatjanos Nazarenko kūryba susipažinti ne tik Vak. Vokietijoje gyvenan
tiems išeivijos lietuviams. Galbūt . . .

Yra tačiau ir kitokių galimybių. Nepaslaptis,—kas, kur ir kada 
Sovietijai atstovaus užsienyje,—sprendžia Maskvos ministerijos. Taip pat 
gerai žinome, kaip svarbu tenykščiam dailininkui paroda užsienyje. Ypač 
Lietuvos dailininkams galimybės suruošti parodą užsienyje labai mažos. 
Todėl gal ir Tatjana Nazarenko Lietuvos dailei atstovauti parinko ne 
Lietuvos dailininkai, o kokios nors galingos ministerijos aukštoje kėdėje 
sėdintis giminaitis, draugas, pažįstamas, meilužis . . . Juk ilgą brežnevinės 
stagnacijos laikotarpį pergyvenusioje visuomenėje dar vis pasitaiko ir 
šitokių biurokratinės „atrankos“ atvejų.

Būtume dėkingi, jei Lietuvos dailininkų sąjunga padėtų mums 
atskleisti šį paslapties šydą. Gal ir vilniškė Kultūros ministerija galėtų 
parodyti daugiau atvirumo, papasakodama apie kultūrinės „Lietuvos 
savaitės“ dalyvių atrankos principus. Tačiau didžiausia mūsų viltis krypsta 
į išeivijai skirto Gimtojo krašto žurnalistus: padėkite, kolegos, mums 
susipažinti su Tatjana Nazarenko. Susipažinti norime ne tik mes. 
Susipažinti norėtų ir Vak. Vokietijos lietuviai, ir „Lietuvos savaitės“ kiti 
dalyviai, ir Lietuvos daile besidomintieji mūsų skaitytojai. O svarbiausia 
su Tatjana Nazarenko norėtų susipažinti keli šimtai Lietuvos dailinin

kų .. .
Akiračių red.

i?5a
vaizdą . . . Sunku, atrodo, buvo Ka
takinui scenoje kilnoti Noreikienę— 
taip gerai atrodančią, bet svorio 
truputį pridėjusią baleriną . . . Pirmo
sios koncerto dalies pabaigoje pasiro
dė nebejauna rusė balerina (pavardės 
nebeprisimenu) su tokiu storoku 
partneriu. Gal ji kadaise ir buvo 
garsenybė, bet dabar ... Jei visa 
trupė nebūtų taip šauniai pašokusi, 
tai ir labai mandagi Koelno publika 
būtų, ko gero, nušvilpę . . .

Koncerto pertraukos metu teko 
šnektelėti su Brazausku. Tai labai 
malonus žmogus; tuoj suradom kalbą 
apie Vasario 16 gimnaziją. Susidarė 
įspūdis, kad su juo galima dalykiškai 
pasikalbėti. Tai tikra žvaigždė, toje 
pilkoje masėje, kuri atlydėjo į Koelną 
Lietuvos menininkus.

Tuo pačiu metu miesto profsą
jungos rūmų salėje vyko Kazėno 
fotografijų parodos atidarymas. Kazė
nas, kurio nuotraukos tikrai nuosta
bios, negalėjo atvykti, jam atstovavo jo 
duktė. Toje pačioje salėje po to 
koncertavo Abariaus Jazz Trio. Šalia 
Gintauto Abariaus (pianinas) jame 
dar groja Aleksander Fedotov (sak
sofonas) ir Arkadij Gotesman (būg
nai). Vienoje Koelno bažnyčioje var
gonavo Dainius Sverdiolas.

Leverkuzene, netoli Koelno, vyko 
Tatjanos Nazarenko dailės paroda. 
Klausinėjau žmonių, gal kas ją pažįs-

(tęsinys 14-me psl.)
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