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GEDIMINAS GALVA

Didžioji tautos tragedija taip 
išblaškė mūsų visų išeiviją po vi
sus penkis kontinentus, kad nei 
radijo bangomis, nei televizija 
(kurios jau nė nebeturime) ne
galime visi susisiekti, kultūriniais 
laimėjimais pasidžiaugti. Beveik 
vienintelė plačioji mūsų kultūri
nės cirkuliacijos priemonė pasi
lieka savoji spauda, užtat jai ten
ka skirti didįjį dėmesį.

Šiandien nelengva lietuviškam 
spaudos žodžiui išeiti į išeivijos 
mases. Ir sąlygos kaskart labiau 
sunkėja. Todėl visų pirma pagar
ba leidykloms, kurios imasi rizi
kos atverti vartus lietuviškam 
spaudiniui. Netgi galime pasi
džiaugti, kad mūsų išeivijoje iš
leistos knygos, žurnalai, laikraš
čiai, nors ir mažesniais tiražais, 
būna net mažiau brangūs negu 
pvz. amerikiečių.

Kitados Helen Keller džiaugė
si, kad kiekviena nauja knyga y- 
ra kaip laivas, kuris neša mus iš 
nuolatinio mūsų ribotumo į ne
aprėpiamo okeano judesį ir grožį. 
Dar svarbesnė knyga, spaudinys 
yra mums, į svetimas žemes at
blokštiems.

Užtat mūsų visa išeivija turi 
parodyti reikiamą dėmesį vi
siems, prie spausdinto žodžio pa
sirodymo prisidedantiems. Gaila, 
bet vis dėlto tiesa, kad čia ne visi 
vienodai traktuojami. Gauna de
ramą atlyginimą rankraščio tai
sytojas ir perrašinėtojas, užmo
kama rinkėjui, ofseto fotografui, 
spausdintojui ir kitiems prie 
techniško knygos atsiradimo priL 
sidedantiems. Ir gerai. Taip ir 
reikia. Daugeliui tai jų pagrindi
nis pragyvenimo šaltinis.

Tačiau, deja, daugeliu atvejų 
yra diskriminuojamas autorius. 
Jis nesulaukia tokio atsiteisimo, 
kaip raidžių rinkėjas, spaustuvi
ninkas ar kitas techniškas darbi
ninkas. O knygos autorius turi 
įdėti daug darbo ir talentą J.J. 
Rousseau kitados kalbėjo, kad 
vargu ar užtenka pusės amžiaus 
geros knygos parašymui, o kitos 
pusės reikia jos ištaisymui. Žino
ma, čia gal daugiau poezijos,

kaip aritmetinio tikroviško laiko 
apskaičiavimo, bet vis dėlto tai 
pabrėžimas, kad knygos sukūri
mas, suredagavimas autoriui ati
ma labai daug laiko, medžiagą 
renkant, ją išmąstant, klasifikuo
jant ir galutinai perkeliant į 
puslapius. Poeto Fausto Kiršos 
antkapyje Bostono kapinėse yra 
įrašas: “Aš liudiju keliaujančią 
per žmones kūrybos aistrą, laimę 
ir Golgotą”. Kūrybos aistros ve
damas, autorius išgyvena laim 
bet turi ir savo Golgotą, kuri vi
suomenės nega'li būti ignoruoja
ma.

Žinoma, yra autorių, kurie ko
kį leidinį sukombinuoja tik 
savam pasitenkinimui. Tai lyg 
jo toks asmeniškas užmojis, atlie
kamas jo paties interesui ir pa
ties lėšomis. Bet kai kūrinys turi 
■visuomeninės reikšmės ar kultū
rinės svarbos mūsų tautai, kodėl 
visi kiti turi gauti finansinį įver
tinimą, o mokslinės ar grožinės 
knygos autorius turi ne tik ilgus 
mėnesius knistis 'bibliotekose, 
pirktis šaltinius, rymoti prie ra
šomojo stalo ir dar kartais pats 
užsimokėti už išleidimą, o pas
kiau išdalinti, net ir tokiems, ku
rie kartais neranda reikalo nė pa
dėkos laiškučiu atsiliepti. Kodėl 
visi kiti, prie knygos gimimo pri- 
sidedantieji, susilaukia atsiteisi
mo, tik pats autorius dažnai iš 
to išskiriamas? O jeigu tokiam 
talentingesniam žmogui susida
rytų šiokios tokios pajamėlės, jis 
gi galėtų dar ir dar daugiau mū
sų tautai duoti, būdamas ma
žiau nublokštas į pašalinius dar
bus kasdienei duonai. Jeigu tad 
knyga kokiu pusdoleriu ar dole
riu pabrangtų, norint ir auto
riaus darbą įvertinti, argi tai ne
būtų teisinga?

Dabar dar pasitaiko šioks toks 
autoriaus įvertinimas ir atsiteisi
mas, skiriant premiją. Čia ateina 
į talką mecenatai. Tai jų dova
na mūsų kultūros darbuotojams. 
Kai kuriems autoriams tokiu at
veju beveik ir lieka vienintelis 
honoraras ta premija. Užtat — 
kuo daugiau bus mecenatų, tuo"

Dr. Jut. Martynas Amysaa, 
KOVA DftL KLAIPĖDOS. Atsimi
nimai 1927-1939. Spaudai paruošė 
dr. M. G. Slavėnienė. Įvadą parašė 
dr. Juozas Jakštas. Išleido Kultū
rai remti draugija Chicagoje 1978 
m. Kalbą lygino Antanas Mustei
kis. Leidinys kietais viršeliais, 426 
psl., kaina — 10 dol., gaunamas ir 
“Drauge".

•

Pragiedruliai ir sutemos
Klaipėdos kraštą liečiantys at

siminimai vargu gali būti su
prantami, neužsiminus veržlios 
lietuvių tautos didybės ir skau
džių smūgių, grėsusių jos gyvybei. 
Lyg meteoras iškilusi istorinė 
Lietuvos valstybė, daugelio prie
žasčių lemiama, ėmė trupėti, pa
teko svetimon įtakon ir priespau- 

„don. Trys didieji kaimynai ver
žėsi į lietuviškas žemes ir rovė 
lietuvius iš šaknų. Dalis lietu
viškų žemių rytuose ir pietuose 
buvo suslavintos, o vakaruose su
vokietintos. Siauras Klaipėdoj 
krašto ruožas 670 m. liko vokie
čių valdžioje.

XIX a. antroje pusėje žymi da
lis lietuvių buvo suvokietinti. 
Klaipėdos krašto žymi dalis 
miestiečių pateko į vokiškąjį 
srautą, o kaimiečiai, nors išlaikę 
lietuvių kalbą, plūduriavo vokiš
koje jūroje. Vokietijos valsty
bė, jos skirtinga visuomeninė ir 
ūkio organizacija, saviška kul
tūros ir civilizacijos srovė, kitas 
tikėjimas ugdė skirtingą lietuvy
bės sampratą, kurią buvo sunku 
sutapatinti su esančia lietuvių 
‘tautos branduolyje, patekusiame
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geriau. Tuo gausiau mūsų auto
riai susilauks įvairiopo įvertini
mo.

Kiekviena premija yra mece
nato dovana, auka, atsisakant 
nuo kokio nors malonumo ar pa
ilgumo sau. šitokiu atveju telie
ka tik padėkoti, jaučiant, kad gal 
būtų ir nemandagu kelti dides
nių reikalavimų, nebent tik ska
tinant, kad mecenatų “luomas" 
vis gausėtų.

Tačiau gal kitokį mastą būtų 
galima taikyti stambiam vi
suomeniškam mecenatui. To
kiam kaip mūsų milijoninis fon
das. Jau kuris laikas Fondas 'kas
met skiria tūkstantinę Rašytojų 
draugijos premijai. Šioje draugi
joje telkiasi mūsų talentingiausi 
kūrėjai. Ir jie verti išskirtinio dė
mesio. Bet šiandieninė kasmeti
nė 1000 dolerių premija už ge
riausią metų knygą nebėra tas 
pats, kas buvo prieš keliolika me
tų, kai infliacija nebuvo dolerio 
praskiedusi. O ir Lietuvių fondo 
kapitalas per pastarąjį dešimt
metį turbūt padvigubėjo. Tad 
šiandieninėse sąlygose visai būtų 
logiška ir Rašytojų draugijos pre
miją išeivijoje dolerine prasme 
padvigubinti.

Žodžiu, kai metai po metų už 
viską čia jau įpratome kloti vis 
daugiau ir daugiau dolerių, turi 
būti nediskriminuoiamas ir lietu
viškos knygos autorius.

J. Pr.

slaviškon įtakon.
Pravartcr prt&rdriti dr. J. 

Jakšto veikale įdėtą šią pastabą: 
“Istorinio vyksmo sudarytas skir
tumas tarp Mažosios ir Didžio
sios Lietuvos išliko iki naujau
sių laikų. Nors tautinis sąjūdis 
praeitame šimtmetyje įvyko abe
jose pusėse, tačiau jis buvo skir
tingas rienur ir kitur. Didžiojoje 
Lietuvge jis buvo nukreiptas 
prieš msiškos imperijos tautinę 
ir poliinę priespaudą, Mažojoje 
Lietuvge jis tiesiog vergišku 
nuolantumu derinosi prie kraš
to vakbvų ir jų įvestos santvar
kos** (įl p.), šios dvi srovės buvo 
ryškios ir po I pasaulinio karo.

Lietiva nepaprastai sunkiose 
sąlygos ir dideliu ryžtu stengėsi 
atgauti Klaipėdos kraštą, kuria
me vyivo skirtingos ir net prie
šiškos įuomonės. Jos vyriausy
bei rpėjo kraštas, bet ypač 
Klaipėos uostas, laisvas ir atvi
ras larfas į pasaulį. Ir dėl uosto

vyko nepaprastai sunki kova, nes 
Lenkija stengėsi ten įkelti savo 
koją. Prancūzijos ir Lenkijos su
keltos politinės painiavos vertė 
Lietuvą imtis nepaprastų priemo
nių, daryti sukilimą, prijungti 
Klaipėdos kraštą ir pakelti ne
paprastai sunkius politinių de
rybų išbandymus Paryžiuje ir 

Genevoje. Tuo metu tebuvo ne
daugelis Klaipėdos krašto lietu
vių, ryškiai stojusių Lietuvos pu
sėn.

Žymi Klaipėdos krašto gyven
tojų dalis tarėsi lietuviais, bet sei
melių rinkimų metu balsavo už 
vokiečius ar jiems palankius są
rašus. Čia glūdėjo pagrindinė 
politinės veiklos nesklandumų 
priežastis, nustelbusi Lietuvos iš
svajotus pragiedrulius. Sutemos 
slinko iš Vokietijos, ypač nacio
nalsocialistams ėmus valdyti. 
Tuo metu prasidėjo aštrios var
žybos dėl Klaipėdos krašto. Jos)

baigėsi Klaipėdos krašto atplėši- 
mu nuo Lietuvos.

Atsiminimų apimtis

Nors antraštėje minima, kad 
autoriaus atsiminimai liečia 
1927 - 39 melų tarpsnį, tačiau 
jie iš tiesų apima 1934 - 39 m. 
laikotarpį. Iki 1934 m. autorius 
buvo Užsienio reikalų ministeri
jos pareigūnu Vokietijoje. 1929- 
34 m. būdamas Lietuvos konsulu 
Hamburge, neturėjo sąlyčio su 
Klaipėdos krašto politine raida 
ir tegalėjo būti tik tolimų įvykių 
stebėtoju. Žinoma, jis, klaipėdiš
kis, galėjo įvykius vertinti, bet 
tai jau nesutampa su atsiminimų 
rašytojo užduotimi.

Knygos redaktorė sako: “Savo 
atsiminimuose jis nebandė rašyti 
istorijos, o užrašė tik tai, ką jis 
tiesiogiai matė, patyrė... Jei jis 
gynė Klaipėdos krašto auto
nomiją, tai ne dėl to, kad jis bu
vo autonomistas, bet dėl to, atro-
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do, kad visų pirma jis vadovavosi 
praktiškais ir realpolitiškais su
metimais” (15 p.).

Tie praktiškieji ir tikrovinės 
politikos sumetimai, deja, redak
torės nutylėti. Svarbesnis prie
kaištas darytinas redaktorei dėl 
atsiminimų pirmosios dalies, ku
rioje pasigendama bet kurios 
tvarkos, nuosekliai susietos su 
veikėju. Ten rašoma apie M. A- 
nyso darbo pradžią gubematūro- 
je 1934 m. vasarą, šokama į 1918 
m. padėtį Klaipėdos krašte, kal
bama apie direktorijas iki 1934 
m. ir užsimenami kai kurie to 
meto gubernatoriai.

Pirmojoje veikalo dalyje pla
čiai aptariama gubernatorių A. 
Merkio ir V. Gylio veikla. Tuo 
metu autorius dar nedirbo gu- 
bematūroje. “Žinios apie guber
natorius Merkį ir Gylį yra paim
tos iš pasakojimų jų buvusių tar
nautojų ir gubernatoriams arti
mų asmenų bei sluoksnių” (64 p.) 
Tokios žinios, nors jos būtų au
toriaus perkoštos, nepriklauso jo 
atsiminimams.

A. Merkys ištvėrė Gubematū- 
roje 4 metus, 8 mėnesius ir 18 d. 
Prieš jį ir po jo gubernatoriai 
buvo trumpalaikiai. Jo valdymo 
metu krašto vokiečiai dar nebu
vo įsisiūbavę. Tai būta palyginti 
ramaus meto. Lietuvos valstybė 
tuo metu neturėjo ryškesnių po- 
litkos polėkių Klaipėdos krašte, 
o Vokietija tesirūpino savo ša
lies negalavimais. A. Merkiui pa
vyko sustiprinti gubernatūros 
veiklą. Jis gal būtų dar ilgiau li
kęs tose pareigose, jei ne direkto
rijos pirmininko O. Boetcherio 
kelionė į Berlyną 1931 m. pra
džioje vesti ūkiniams pasitari
mams. Tik 1932.11.6 gubernato
rius jį atleido iš pareigų, bet ir 
A. Merkys netrukus turėjo iš 
Klaipėdos išvykti. Tų pat metų 
rugpjūčio 11 d. Tarptautinis tei
singumo teismas visais požiū
riais pateisino O. Boetcherio at
leidimą iš eitųjų pareigų. Sis teis
mo sprendimas paskatino Lietu
vos vyriausybę imtis griežtesnių 
priemonių. 1933 m. pradžioje į- 
vykęs politinis lūžis Vokietijoje 
netrukus pajustas ir Klaipėdos 
krašte. Berlyno nusistatymas 
Lietuvos žemės ūkio gaminių j- 
vežimą varžyti ir politinę veiklą 
stiprinti vertė gubernatorių V. 
Gylį 1933. XI. 20 pasitraukti iš 
pareigų.

Tik pradedant knygos 95 pus
lapiu, prasideda autoriaus atsi
minimai, nes autorius jau veikė 
gubematūroje Ir 1934. XII. 4 J. 
Brūvelaičio sudarytoje direktori
joje, kurioje veik metus buvo na
riu.

Triukšmingiausias 
gubernatorius

Knygos keturios dalys gana 
keistokai pavadintos: A. Merkio 
ir V. Gylio gubernatūros, J. Na
vako gubematūra, V. Kurkausko 
ir J. Kubiliaus gubernatūros ir 
V. Gailius - paskutinis guberna
torius.

Antroji veikalo dalis, liečiant 
gubernatorių Joną Navaką, turi 
net 155 psl., taigi daugiau treč
dalio visų atsiminimų. Ten apta
riama daugelis klausimų: guber
natoriaus siekimai, dviejų direk
torijų veikla, labai platus J. Brū
velaičio direktorijos veiksmų nu
švietimas, Klaipėdos krašto ne
darbas, ūkiniai reikalai ir 1935. 
1.28 ministerio pirmininko 
sprendimas J. Navaką atšaukti iš 
gubernatoriaus pareigų.

(Nukelta į 2 pal.)



Nr. 29 (5) — psl. 2 DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS, LITERATŪRA šeštadieniai 1979 m. vasario mėn. 3 d.

Lūžiai Klaipėdos krašte
(Atkelta iš 1 psl.)

Kiekvienoje atsiminimų dalyje 
pateikiamos biografinės žinios ir 
asmens apibūdinimas kiekvieno 
gubernatorių ir direktorijos pir
mininkų. “Navakas buvo labai 
impulsyvaus būdo ir nemėgo jo
kių švelninančių patarimų... 
Kalbėjo greitai ir griežtai, polici
jos ministro tonu” (96 p.).

Dar įdomesnis jo tikslų apibū
dinimas: “Jonas Navakas esą ža
dėjęs visą reikalą taip sutvarkyti, 
kad Klaipėdos kraštas pasidarytų 
Lietuvos respublikos apskritis, o 
direktorijos pirmininkas eilinis 
Lietuvos apskrities viršininkas. 
Deja, nei vyriausybė, nei nauja
sis gubernatorius nepažino Klai
pėdos krašto visuomenės nepap
rasto užsispyrimo išlaikyti auto
nomiją, pakankamai neįvertino 
nacionalsocialistinės Vokietijos 
ūkinės, politinės įtakos ir jos su
keliamo politinio triukšmo pa
sekmių. Nenorėta suprasti ir sig
natarinių valstybių dviveidės po
litikos ginti Klaipėdos krašto au
tonomiją ir tuo pačiu krašte augin
ti pasislėpusį nacionalsocialisti
nį judėjimą”. Žinoma, šiame ap
tarime nurodytos ne visos ne
sklandumų priežastys.

Glaustai tarus, autorius taip 
apibūdina J. Navaką: “Buvo di
desnio masto politikas, tik kai 
kuriems jo vartojamiems veiklos 
būdams neatitiko vieta, laikas ir 
politinė konjunktūra” (100p.).

Tuo metu Klaipėdos krašte 
prasidėjo varžybos tarp Lietuvos 
ir Vokietijos. Berlynui paskati
nus, Klaipėdos krašte įkurtos dvi 
nacionalsocialistinės partijos: so
cialistinė ir krikščioniška socia
listinė bendruomenė. Jas už
darius, buvo iškelta Neumanno 
ir Sasso byla, plačiau neaptarta 
atsiminimuose. Vokietija ėmė 
varžyti Lietuvos žemės ūkio ga
minių įvežimą. M. Reizgio direk
torija atliko plataus masto ad
ministracinį valymą, bet tegalėjo 
ištverti nepilną pusantrų metų 
tarpsnį. Netrukus iškilo M. Reiz
gio direktorijos veiksmų įteisini
mo reikalas. J. Brūvelaičio direk
torijai iškilo ūkiniai klausimai, 
kuriems spręsti prašyta Lietu
vos vyriausybės paramos.

Nors autorius tik kopininkams 
taikė romėnišką patarlę: ūbi be
ne ibi patria — kur gerai, ten 
mano tėvynė, bet šis šūkis galė
jo būti taikomas ir krašto visuo
menės nemažai daliai, besidai
riusiai į Kauną ar Berlyną.

Antrojoje atsiminimų daly
je paliesta daugelis klausimą, bet 
ypač įdomūs skyriai, liečiantys 
bedarbius, Klaipėdos krašto 
spaudą ir 1935.1.28 ministerių ta
rybos posėdį.

Viltys ir Vokietijos ultimatumas

M. Anysas mėgo pašaipą, ir 
atsiminimuose kartais ja aštro
kai duriama ypač didžlietuviams. 
Jis gerai žinojo mažlietuvių silp
nybes, bet jų neužsiminė. Atrodo, 
kad tik šventieji ten gyveno.

Kartais autorius apibūdini
mais per toli šauna: “Klaipėdie
čių atžvilgiu Kurkauskas irgi ro
dė tam tikrą mums iš didžlietu- 
vių pusės jau pažįstamą lengva
būdiškumą bei paviršutiniš
kumą. Po paskyrimo vienas jo 
pažįstamų neva jo paklausęs, 
kaip jis, iki šiol užsiėmęs tik že
mės ūkio reikalais, manąs orien
tuotis Klaipėdos politiniame la
birinte, kuriame jau tiek daug 
politikų įklimpę. “Kodėl ne?”, at
sakęs Kurkauskas, “jau nusipir
kau Klaipėdos konvenciją, sta
tutą ir, vykdamas į Klaipėdą, 
juos perskaitysiu”. Savo valdymo 
laikotarpyje jis nerodė ypatingų 
pastangų giliau susipažinti su 
krašto problemomis” (251 p.).

Anuo metu Lietuva ir Vokiet- 
ja vengė dar didesnės įtampos ir 
stengėsi atsargiau įvairius klausi
mus spręsti. Taip dėjosi ii 935. IX. 
29 Klaipėdos krašto seimelio rin
kimuose, kuriuose lietuviški są
rašai telaimėjo 5 atstovus iš 29, 

o A. Baldžiui, nors jau atšliju- 
siam nuo lietuviškos srovės, pa
vesta vadovauti naujai direktori
jai. Anuomet Vokietija ėmė Klai
pėdos krašte supirkinėti riebias 
kiaules ir dalimi lengvinti ūki
nio klausimo sprendimą. Žino
ma, kovos ginklų paslėpimas te
buvo laikinas.

Lietuvos vyriausybė tuo metu 
ėmė daugiau dėmesio kreipti į 
ūkio sritį, švietimą ir spaudą.

Atsiminimų autoriaus žo
džiais: “Kurkauskas į savo buvi
mą Klaipėdos krašte žiūrėjo kaip 
į laikiną dalyką” (294 p.). Jam 
neištvėrus net dvejų metų guber- 
natūroje, jį pakeitė J. Kubilius, 
kurį atsiminimų autorius taip 
vertino: "Kubilius buvo labai 
taktiškas, teisingo nusistatymo ir 
visus reikalus gerai apsvarstąs” 
(296 p.). Jis buvo panevėžietis. 
Tuo būdu paneigtas autoriaus 
ankstesnis teigimas: didžlietuviai 
lengvabūdžiai ir paviršutiniški.

Šioje veikalo dalyje mažai pa
teikiama žinių apie gubernato
riaus J. Kubiliaus veiklą, bet be 
reikalo įterpti mažesnės svarbos 
dalykai: N. Naftalio reikalai Že
mės banke, Tautinio lietuvių 
banko rūpesčiai ar net Čekoslo
vakijos apkarpymo atgarsiai. Pa
starasis skyrius tik tiek įdomus, 
nes jame išryškintas aukšto Fi
nansų ministerijos pareigūno vi
siškas nesusigaudymas.

Gana įdomus Vokietijos gene
ralinio konsulato Klaipėdoje 
veiklos ir nacionalsocialistinės 
propagandos aptarimas. “Vokie
čių generalinis konsulatas nepra
leido nei vienos gubematūros ir 
Lietuvos vyriausybės padary
tos taktiškos klaidos... Guberna
toriaus V. Gailiaus laikais konsu
latas viešai organizavo aktyvias 
smogikų grupes” (307 p.).

Lietuvos politinė propaganda 
taip aptariama: “Lietuvos valsty
binės jėgos buvo suskaldytos ir 
pačios valstybės viršūnėse mažai 
rodoma reikalo ir noro įsigilinti 
į Klaipėdos krašto problemas. 
Lietuvos ūkinis ir finansinis pa
jėgumas buvo nedidelis, o jos 
propagandinis aparatas mažas, 
nepatyręs ir dažnai nevykusiai 
panaudojamas” (331 p.). Tiesa, 
kad mūsoji informacija ir propa
ganda buvo silpnutėlė, bet jos 
nepajėgumo nereikia sieti su Lie
tuvos ūkiniu pajėgumu. Jos silp
nybės priežastys glūdėjo kur ki
tur.

1938.XII.11 seimelio rinkimuo
se jau vyravo nacionalsocialisti
nis vienybės sąrašas, laimėjęs 25 
atstovus. Lietuvių sąrašai tepra- 
vedė 4 atstovus. Klaipėdos kraš
te ryškiai degė Vokietijos įpūsta 
liepsna. Jau 1938 m. rudenį bu
vo ryškūs Berlyno polėkiai griež
tai spręsti Klaipėdos krašto klau
simą. Deja, Lietuvos vyriausybė 
tebegyveno nepagrįstomis vilti
mis, nors seimelio 80 proc. na
rių buvo nacionalsocialistai.

Tragiškoji užbaiga

Didžiojo netikrumo metu V. 
Gailius buvo paskirtas Klaipėdos 
krašto gubernatoriumi minis- 
terio teisėmis. Jis pradėjo parei
gas eiti 1938.XII. 12 ir atsimini
mų autoriui pareiškė: “Aš į visą 
dalyką žiūriu optimistiškai”. Di
rektorijos pirmininku paskirtas 
V. Bertuleit, lietuviškos kilmės, 
bet jau plaukęs ryškioje nacio- 
nalsocializmo srovėje. Lietuviš
kos kilmės ir turėjęs lietuvišką 
pavardę ūkininkas užgniaužė lie
tuviškas mokyklas ir lietuvių 
kalbą viešame santykiavime. 
Tuo metu Neumannas stvėrėsi 
organizuoti SS ir SA. Lūžis jau 
buvo padarytas. Tereikėjo lauk
ti Klaipėdos krašto atplėšimo. 
O to meto Kauno politiniai 
sluoksniai ir Lietuvos pasiunti
nybės vadovas plaukiojo opti
mizmo srovėje, kuri rodė mūsąjį 
to meto politinį pasimetimą. Lie
tuva negalėjo to smūgio išvengti 
ir turėjo bent kiek jam pasiruoš

ti. Visa tai ganėtinai ryšku, skai
tant atsiminimų autoriaus pasi
kalbėjimą su užsienio reikalų mi- 
nisteriu J. Urbšiu, kuris tik užuo
lankomis bandė išvengti nelem
to Vokietijos reikalavimo.

Klaipėdos krašto atplėšimas 
susietas ir su dideliais medžiagi
niais nuostoliais, kuriuos turėjo 
pakelti asmenys ir valstybė.

Ano meto Klaipėdos krašto is
torijos lapas amžinai užverstas. 
Ir nesėkmingos Lietuvos pastan
gos paliko pėdsakus. Po Antrojo 
pasaulinio karo kraštas tapo nors 
ir okupuotos Lietuvos dalimi. Jo 
veidas pakito, ir dingo tie politi
niai klausimai, kurie nedavė ra
mybės Lietuvos respublikai. Šiuo 
metu bręsta nauji rūpesčiai, nes 
vietoje vokiečių ten spraudžiasi 
rusai.

Žvilgis į atsiminimus

Kiekvienas lietuvis, besido
mintis Lietuvos praeitimi, turi 
susipažinti su M. Anyso atsimini
mais “Kova dėl Klaipėdos”. Atsi
minimų antraštė galėjo būti ki
tokia, nes Ernestas Galvanauskas 
taip pavadino savo atsiminimų 
nuotrupas, paskelbtas 1961 m. 
pradžioje. Ten aptartos nepap
rastos Lietuvos vyriausybės pas
tangos prijungti Klaipėdos krašt- 
tą prie Lietuvos, kai M. Anyso 
atsiminimuose liečiama Klaipė
dos krašto politinė, visuomeninė 
ir ūkinė raida 1934-39 m.

M. Anyso atsiminimuose gali
ma rasti daug įdomios medžia
gos, nepaskelbtos iki šio meto. 
Suprantama, atsiminimų au
torius vienaip ar kitaip nušvietė 
įvykius ar anp meto veikėjus. Au
toriaus analitinis asmenų ir įvy
kių aptarimas gali sukelti nesu
tarimą.

Knygoje esama ir klaidų, kurių 
buvo galima išvengti. Atsimini
mų 175 p. rašoma: “1926.XII.17 
perversmo dėka J. Tūbelis pateko 
į Lietuvos vyriausybės viršūnę. 
Kilęs iš kaimo ir buvęs socialde
mokratas, Tūbelis buvo iš esmės 
priešingas Lietuvos dvarininki
jos ir prekybininkų luomui. Kaip 
finansų ministras ir Lietuvos 
Banko valdytojas valdė visą Lie
tuvos finansinį ūkį ir t.t.” (175 
p.).

J. Tūbelis 1927.V.3 tapo fi
nansų ministerių, o 1929.IX.24 - 
ministerių pirmininku. Jaunystė-, 
je jis domėjosi marksizmu, bet 
nebuvo socialdemokratas. Jis ne
galėjo būti tuo pat metu finansų 
ministerių ir Lietuvos banko val
dytoju.

Dar daugiau tikrovę neatitin
kančių žinių apie Ernestą Galva- 
nrfuską: apsigyveno Klaipėdoje 
1930 m., 1935-36 m. Miškų de
partamentas ėmė jį pulti, 1935- 
36 m. suorganizavo Prekybos ins
titutą, Galvanauskas įėjo į Staty
bos bendrovės valdybą, geštapas 
Galvanauskui nieko nedarė.

Buvo visai kitaip. E. Galva
nauskas jau nuo 1927.III.1 buvo 
Klaipėdos uosto direkcijos pirmi
ninko pareigose. Jam esant “Ry
to” bendrovės priežiūros tarybos 
pirmininku, žymiai sustiprėjo jos 
veikla. Iš Medžio sindikato pirm, 
pareigų jis pasitraukė dėl Sovietų 
netesėjimo sutartomis sąlygomis 
miško medžiagą tiekti. Jo santy
kiai su miškų departamentu bu
vo geriausi. Minėtas depar
tamentas tesėjo susitarimo įsipa
reigojimus duoti stipendijas Pre
kybos instituto studentams. E. 
Galvanauskas buvo Statybos 
bendrovės pirmininku. Klaipėdos 
kraštas nebuvo kolonija, todėl 
ten negalėjo būti kolonizacijos. 
Statybos bendrovės tikslas buvo 
statyti mokyklas ir lietuviams 
darbininkams butus. E. Galva
nauskas, pasitraukęs iš Lietuvos, 
tegalėjo tik du mėnesius Klaipė
doje gyventi. Iš Klaipėdos buvo 
Vokiečių saugumo ištremtas į 
Berlyną ir ten ilgą metą kiekvie
ną dieną privalėjo policijos nuo
vadoje prisistatyti.

Šie ir kiti nuklydimai nuo tie
sos greičiausiai įvyko dėl neap
dairumo.

Atsiminimų stilius geras. Kal
bos ir korektūros klaidų retai te-

Sv. Jonas Krikštytojas MozĄ (granitas)
W. Zorach yra vienas ryškiausių Amerikos skulptorių, gimęs 1887 metais Lietuvoje, Jurbarko miesto žydų 
šeimoje. Vaikystėje atvežtas tėvų j Ameriką, Lietuvos taipgi neužmiršo. Savo prisiminimuose nostalgiškai rašo 

apie gimtinį miestų, platų Nemunų ir pavandeniui plaukiančias baržas.

Kaltinimai ir apsikaltinimai

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

Kai grįžom prie valsčiaus, sau
lė jau buvo arti laidos. Prie da
boklės durų stovėjo pažįstamas 
šaulys su šautuvu. Vokietis susi
domėjo, ką jis čia veikia. Pasiro
do, jie buvo paėmę ir čia uždarę 
keletą vyrų, talkininkavusių ko
munistų valdžiai. Daugumas bu
vo pažįstamų, griebusių pirmą 
pasitaikiusią progą tapti valdi
ninkais. Matydavau juos trinan
tis po valsčių, bet nebūčiau ga
lėjęs pasakyti, ką jie ten dirbo, 
nes pats mokyčiausias tebuvo 
baigęs tik keturis pradžios mo
kyklos skyrius. Vienas iš jų pra
džioje keletą mėnesių buvo vals
čiaus komsorgu. Vėliau jį pakei
tė žmogus iš kitur, jau atsidėjęs 
enkavedistas, bet jo nepagavo. Jis 
dingo iš akių net vieną dieną 
prieš karo pradžią. Kai išverčiau 
vokiečiui šaulio paaiškinimą, jis 
tuoj padavė vienom taviškiui 
šautuvą, kitam švarką, ėmė rai
tytis rankoves ir vis šaukė: 
“Kommunistenl” Mėginau aiš
kinti, kad jie ne komunistai, tik 
šiaip bemoksliai kaimo bernai, 
ir kad niekam nieko bloga nėra 
padarę, bet aiškinimas nieko ne
padėjo. Liepė atrakinti daboklę 
ir, įpuolęs į vidų, ėmė dirbti 
kumščiais į vieną ir į kitą pusę. 
Nebeiškentęs priėjau prie durų 
ir sušukau: “Ką darai? Jie nie
kam blogo nepadarė!” Mare pa
gavo už rankos ir patraukei šalį 
kitas, toks tylus, kuris visą laiką 
vaikščiojo kartu, bet labai nažai 
tešnekėjo. Paklausdavo ko nors 
ir vėl tylėjo.Dabar jis pasakė“Ty- 
lėk, nieko nepadarysi, tik bėdą 
užsitrauksi. Jis geras vyra, bet 
kai užeina siutą, tai ir mu pa
čius pridaužo, o tave gali ar ir 
nušauti arba išsivežti”. Tu tar
pu pakniopstom pro duris kie
mą išlėkė komsorgu buvęs nano 
kaimynas, kruvina nosir, už- 
daužytom akim. Iš paskos šlekė 
vokietis, kaire ranka grieė už 
krūtinės, dešine užsimoj, bet 
tuo tarpu vyro marškinių sagos 
išlakstė ir pasirodė ant drbinio 
siūlo pasietas medalikėlis. okie- 
tis spėjo jį pamatyti, panė į 
rankas, pažiūrėjo vieną ptę, ki
tą. "Čia Dievo motina,” įsakė. 
"Jis nekomunistas.” “Sakią, kad 
čia nė vieno nėra komuisto”, 
kišau savo. Jis pastūmė vytką į 
šalį, liepė eiti namo, o pa atsi
suko į mane. “Tu dar nito ne-
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matei. Pasakyk, kur gyvena žy
das, tada pamatysi. Vesk pas žy
dą, tada pamatysi”. Tą sykį lai
mingai praslydau. Raudonėje ne
buvo nė vieno žydo, tai ir netu
rėjau kur vesti. Tiesa, buvo vie
na žydų šeima, kiek toliau, jau 
Raudonėnuose, bet ne pačioje 
Raudonėje, tai nereikėjo net me
luoti. “Gaila, kad čia nėra, o bū
tum pamatęs, kaip juos reikia 
tvarkyti”, jau sėsdamas į maši
ną šnekėjo. Kai būsi Jurbarke (jis 
sakė Georgenburg), pasiklausi
nėk, sužinosi. Bet mes atvažiuo
sim dar ir čia. Pasakysiu, kad pra
neštų”. Atsisveikino kaip labai 
kultūringas žmogus. Ir pats atro

pasitaiko: universiteto damas, 
nes dekanai būna tik faktetuo- 
se (51 p.), iškėlė audrą ('5 p.)„ 
geliausiai raminti (245 p. hero- 
iškai skambėjo (245 p.) vieton 
rūkytojų - rūkoriai (285>.). E- 
sama nesklandumų ir tilniuose 
žodžiuose, pvz. vietoje Deikytės 
- Deveikaitė, o ir tokie kraipy
mai: Reizygs (149 p.), urkau- 
sas (287 p.), “Rygos bi”, vie
toje “Ryto b-vės” (322 p.

Esama ir redakcinių .esklan-

Chalm Soutinc (1894-1943) Negyvas paukštis (Chicagos Meno Institutas) 
Chaim Soutlne yra Gudijoje gimęs dailininkas žydas. Dar prieš I-mąjĮ pasau
linį karą trejus metus mokėsi Vilniaus meno mokykloje, po to, išvykęs j 
Paryžių, ten iškilo ir įgijo pasaulinį gaisą kaip vienas talentingiausių eks
presionizmo atstovų.

dumų, kai nesilaikoma tekste lo
ginės ir istorinės tvarkos kai ku
riuose skyriuose.

Kelia nuostabą ir pirmojo pus
lapio vertimas į anglų kalbą. Ne
žinia kuriais sumetimais angliš
kame tekste dingsta “dr”. Lietu
viškame tekste randama “Kova 
dėl Klaipėdos”, o angliškame: 
“Confrontaitions Klaipėda — 
Memel between Lithuania and 
the Third Reich”. Tokį vertimą 
galima būtų pakęsti, jei be reikalo 

dė į tikrą žmogų panašus: aukš
tas, tiesus, lieknas, kiek tamsoko 
gražaus veido. Sakėsi esąs rein- 
landietis, turįs gražią žmoną ir 
tris vaikus. Taip pat, kaip aš. Iš 
viršaus atrodė toks, kad galima 
būtų net į draugystę sueiti, o iš 
tikrųjų?!

Apie savaitės vidurį atlėkė dvi
ratį apžergęs bemiukas.Valsčiun 
atvažiavę vokiečiai, ir niekas ne
suprantąs, ko jie nori. Apžergiau 
dviratį ir aš. Nulėkę radom 
du vokiečių karininkus. Vienas 
jaunas, kitas viduramžis, gerokai 
patukęs. Pasirodė, jiems reikia vi
sų valsčiuje gyvenančių žydų są
rašo. Valsčiaus sekretoriaus šei
mininkė jau buvo bebaigian
ti pietus ir prašė vokiečius pasi
likti. Jie, žinoma, mielai pasiliko. 
Per tą laiką pasidairėm apie pi-

nebūtų įspraustas “Memel”, nes 
pasauliniuose žemėlapiuose 
šiandien terandame tik seniau
sią miesto vardą - Klaipėdą. To
liau šoka: “Memoirs 1927-1939”. 
Norėčiau patirti: kada atsirado 
Tretysis reichas? Negeriau pa
vyko su vardais ir pavardėmis. 
Abiejų kalbų tekstuose teisingai 
rašoma: Martynas Anysas. Vardų 
dedami tik inicialai, o Slavėnie
nė angliškame tekste jau tampa 
Slavėnu. Negerai nutinka, kai

mūsų gerbiamas istorikas tampa 
Jakštu.

Dr. M. Anysas ir jo talkininkai 
atliko didelį patarnavimą, nu- 
šviesdami džiugų lietuvių tautos 
ir jos dalies susitikimą, iš istori
jos glūdumos atslinkusią liūdną 
trintį ir lietuvių tautos nelemtį. 
Nelemties žaismas žiaurus. Klai
pėdos krašto gyventojai išsklai
dyti plačiuose pasviečiuose, o po 
didžiosios audros sukrėtimų visai 
pakito ir pats Klaipėdos krašto 
veidas.

lį ir kur stovėta rusų kariuome
nės, pašnekėjom apie žmones ir 
pasikeitimus, kuriuos buvo beat- 
nešanti bolševikų valdžia, o kai 
pietums besibaigiant valsčiaus 
sekretorius pranešė, kad žydų są
rašas jau gatavas, paklausiau, ar 
teisybė, kad jie žada Madagaska
re įkurti žydų valstybę. Tada to
kie gandai jau ėjo net gerokai 
prieš karo pradžią. Dabar, kai 
viskas praeity, nesunku suprasti, 
kad vokiečiai juos tyčia buvo pa
leidę savo planams, o gal jau ir 
veiksmams, padangstyti. Tokį 
rūkelį pasaulio humanistams į 
akis. Vyresnis karininkas, jau 
kiek įšilęs, išgirdęs mano tokį 
naivų klausimą, garsiai nusikva
tojo ir labai paprastai pasakė: 
“O ką jūsų žemės kirminai veiks, 
jeigu žydus kitur išvešim”. Ne- , 
begaliu pasakyti, kaip tada ma
ne toks jo pasakymas nuteikė ar 
kaip jį supratau, tik nė minty ne
galėjo kilti tas, kas jų taip pap
rastai ir lengva ranka buvo pla
nuojama, o vėliau daroma. Kai 
kur gal ir tuo metu jau buvo da-
roma.

Savo akimis Lietuvoje esu ma
tęs dvi ypatingas sinagogas, tik
rus medinės architektūros ste
buklus. Vieną Kelmėje, kitą Jur
barke. Kaip buvo sunaikinta kel
miškė, neteko girdėti, bet naiki
nimas jurbarkiškės buvo kultū
ringo, jeigu tokį žodį čia galima 
pavartoti, žmogaus ciniškumo 
pati aukščiausia viršūnė. Nema
nau, kad tas žmogaus paniekini
mo būdas būtų buvęs planuotas 
pačios nacionalsocialistų parti
jos. Jis greičiausai buvo vietoje 
vadovaujančio asmens “kūrybi
nis sugebėjimas.” Man kažin ko
dėl akyse stovi tas rankoves pa
siraitęs reinlandietis, su tokiu a- 
petitu daužęs vyrus daboklėje, o 
paskum karščiu degančiom akim 
reikalavęs, kad nuvesčiau pas žy
dus. Žinoma, tokio “kalibro” 
žmonių galėjo būti ir daugiau, 
nors tikrai labai daug negalėjo 
būti net ir tarp vokiečių. Tik vė
liau supratau, ką jis turėjo gal
voje patardamas pasiklausinėti, 
kas buvo Jurbarke.

Vieną dieną atvažiavo vokie
čiai, sušaukė visus Jurbarko žy
dus su pjūklais ir kirviais į tur
gaus aikštę ir įsakė griauti čia 
pat aikštėje esančią sinagogą, o 
medžius išnešioti į nežydų na
mus malkoms. Kaip tau, Kazy, 
sminga širdin toks savos švento
vės griovimas savom rankom? 
Lietuvoje rusai irgi pačių lietu
vių, gal net tose bažnyčiose 
krikštytų, rankomis uždarinėja 
bažnyčias. Bet tik uždarinėja, - 
paskum kam nors panaudoja, ar 
niekam nenaudoja, bet nedrįsta 
suvaryti visos parapijos ir įsakyti 
savo bažnyčią sulyginti su žeme, 
o vokiečiai buvo taip paspringę 
savo jėga, kad darė, kas kuriam 
į galvą atėjo. Nemanau, kad žy- , 
dai tai darė lengva širdim, bet 
darė ir išnešiojo. Tas žygis buvo 
tik preliudas, tik sadisto pasigar
džiavimas, tik įžanga į darbą, 
curį turėjo padaryti jau pagal į- 
sakymą iš viršaus. Nežinau, ar 
tuoj po sinagogos sugriovimo, ar 
kelioms dienoms praėjus, visiems 
Jurbarko žydams buvo vėl įsaky
ta pasiimti kastuvus ir susirinkti 

nustatytą vietą, iš kur jau 
reikės eiti kelių taisyti. Daktaras 
Antanaitis, sužinojęs, kad kelio 
taisyti varo ir daktarą Karlinskį,. 
nubėgo prašyti, kad nuo tos pa- 
reigos jį atleistų, nes ligoninėje

(Nukelta į 3 pusi.)
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Kaltinimai ir apsikaltinimai
(Atkelta iš 2 psl.)

Jis daug reikalingesnis, negu kur 
prie kelio. Ir vien už tai vokietis 
daktarui Antanaičiui taip su
daužė galvą, kad jis po kiek metų, 
nebeatgavęs sveikatos, savo su
maišytas dienas pabaigė bene 
Hamburgo psichiatrinėje ligoni
nėje. Jo žmona yra čia Amerikoj 
ir savo kryžiaus kelią galėtų pati 
papasakoti. Kitas jurbarkie
tis daktaras, bene Sabataitis, už 
paprašymą, kad jo kolegą nuo 
tų “kelio” darbų paleistų prie li
gonių, kelis mėnesius rankos ne
valdė. O žydus? Juos išvarė už 
miesto, liepė išsikasti duobę ir 
suvertė. Tarp jų ir skulptorių 
Grybą.

Buvo turbūt apie liepos mėne
sio vidurį, nes jau garlaiviai bu
vo pradėję plaukioti Nemunu, 
porai dienų išvykau į Kauną. Grį
žęs namo, radau žmoną labai su
mišusią ir prislėgtą. Ji tuoj pro 
ašaras pasakė, kad vokiečiai vi
sus Stakių žydus sušaudė. Ne 
tik Stakių, bet ir jau anksčiau 
minėtą šeimą iš Raudonėnų ir 
dar du brolius iš Kartupėnų. 
Žmonai papasakojo tą pačią die
ną atėjęs Stakių girinkijos tarnau
tojas. Sakė, atėjęs nebe į žmogų 
panašus, kaip po didelės ligos. 
Tą rytą atvažiavę į Stakius kelios 
mašinos vokiečių, žydams liepė 
pasiimti kastuvus, sustatė į ei
les ir išvarė. Visi galvojo, kad 
varo kelių taisyti. Toji mintis ka
žin kaip buvo plačiai paskleista. 
Niekam net į galvą neatėjo pa
klausti, jeigu kelių, tai kam varo 
visas šeimas, net ir mažus vai
kus. Moterys, sako, ant greitųjų 
susimetė į ryšuliukus maisto, nes 
niekas nežinojo, nei kaip toli va
rys, nei kada leis sugrįžti. Žy
dams išėjus, pora vokiečių pasili
ko miestelyje, susirado šaulių bū
rio vadą ir liepė sušaukti visus 
šaulius su ginklais. Pats, Kazy, 
turbūt atsimeni, kad jau karo 
pirmą dieną šauliai vėl apsigink
lavo ir, kur buvo progos, pliekė 
rusus. Ties ta pačia Raudone vie
nas šaulys žuvo, o bent du bu
vo sužeisti. Vokiečiai tai tolera
vo, ir šauliai pasijautė ta'p pat, 
kaip jautėsi nepriklausomybės lai
kais. Ir tada Stakiuose visi susi
rinko kaip į nepaprastą susirinki
mą. Vokiečiai patikrino, ar visų 
šautuvai užtaisyti, pasakė, kad 
eisią šaudymo pratyboms, liepė 
visiems išsirikiuoti ir nuvedė prie 
duobės, kurią žydai baigė kastis. 
Čia išrikiavo ant vieno duobės 

krašto ir liepė šaudyti, o patys 
šaudė iš kulkosvaidžių. Ar kas iš 
šaulių šovė į žmones, tas jau
nuolis negalėjo pasakyti. Jis pats 
ne tik nešovęs, bet ir nieko ne
matęs. Buvę taip negera, kad už
simerkęs ir tik laikęsis, kad čia 
pat nesugriūtų ir nebūtų įspirtas 
kartu į tą pačią duobę. Tada 
Stakiuose atsitiko ir kitas tuo me
tu labai retas įvykis: iš šaudymo 
vietos pašoko ir pabėgo du Kar
tupėnų kaimo žydai. Sako, kad 
bėgančius sužeidė. Tik tuodu 
drąsuoliai irgi neilgai teišsilaikė. 
Juos surado ir abu nušovė, bet 
jau nebe vokiečiai, o bene aštuo
niolikos metų jaunuolis. Kiek at
simenu, apylinkė buvo labai pa
sipiktinusi ir tik guodėsi, kad 
toks atsirado ne iš lietuvių. Jis 
buvo jau aplietuvėjusios rusų šei
mos vaikas. Gerai atsimenu vie
no kaimyno žodžius: “Svetimas 
ir liks svetimas. Rodos buvo jau 
kaip ir lietuviai, o kai užėjo bol
ševikai, tuoj ėmė jiems užpaka
lius laižyti, dabar vokiečiams tai 
ir visiškai nori sulįsti”.

šiandien, Kazy, patogiuose fo
teliuose susėdusiems bepigu kal
tinti tautą, kad tada nepasiprie
šino vokiečių barbariškumui. Ne
žinau, kiek tada Stakiuose vokie
čiai surinko ginkluotų šaulių pa
stovėti ant duobės krašto. Gal 
penkiolika, o gal ir trisdešimt 
Šiandien nusižiūrėję į televizijos 
nuotykius, galime lengvai sumes
ti, kad jie tada, jeigu būtų tikri 
vyrai buvę, susimirksėję galėjo 
lengvai tuos kelis vokiečius nu
daigoti. Žinoma, kad galėjo. Bet 
kas būtų buvę po to. Esu tikras, 
kad toje apylinkėje po kelių die
nų nebūtų likę akmens ant ak
mens. Jeigu net tada, kai jau pa
tiems buvo ėmę kvapo trūkti, vo
kiečiai taip susidorojo su niekuo 
dėtais Pirčiupio žmonėmis, ką 
būtų padarę tai apylinkei, kai te
buvo žaibiškom pergalėm ap
svaigę. O jeigu toks pasipriešini
mas būtų įvykęs daugely vietų, 
kas būtų atsitikę su visa Lietuva? 
Vargu ar bebūtų kuris gyvas iš
likęs ir tų, kurie šiandien taip 
lengva širdim kaltina praeitį. O 
jeigu ir būtų vienas kitas likęs, 
tai šiandien kaltintų, kam tada 
oati savo valia tauta šoko j su
sinaikinimą. Argi maža ir tokių, 
kurie kaltina partizanus, kam 
per jų neprotingą žygį buvo iš
naikinta bent pusė milijono lie
tuvių. Tai keistas sindromas: rei
kalauti kankinių, o kai kas tomis

sąlygomis tampa kankiniu, jį pa
neigti. Kankinių turime jau dau
giau, negu galime aprėpti. Dėl 
galėjimo tikrai galėtumėm, bet 
nebenorime, nebepaslenkame, 
esam užgulti keistu išdidumu pa
barstytos apatijos ir nebedrįsta
me praverti širdies, kad ji nepa
stūmėtų iš tingaus sustingimo 
patogume į kokį nors judėjimą. 
Patiems vokiečiams toks lietuvių 
pasišokimas būtų tik palengvi
nęs numatytos kolonizacijos pla
nus — tuščius plotus lengviau 
apsėsti. Jie juk ir ėjo tuščių plo
tų jieškoti. O ir sugrįžtantiems 
bolševikams būtų smagiau. Gal 
šiandien net lietuviškų vietovar
džių nebebūtų, kaip jų nebėra 
anapus Nemuno, ir niekas dėl 
to nė burnos nepraveria. Mes, 
Kazy, dėl daug ko burnos ne- 
praveriam. Kad ir toks momen
tas: kam vokiečiai stengėsi prie 
šaudymo duobės ir lietuvių su 
šautuvais nusivaryti? Nemanau, 
kad tai buvo daroma kokio vie
no kito sadisto užsimetimu. Sa
ko, kad tokie lietuviai buvo net 
fotografuojami. Gal vokiečiai po 
karo galvojo tokiais dokumentais 
savo pačių kruvinas rankas šiek 
tiek pašvarinti. Dingojosi, kad tu
rėjo būti koks planas iš aukš
čiau. Tą turėtų patvirtinti, kad 
ir toks sutapimas. Keletai dienų 
praėjus nuo Raudonės valsčiaus 
žydų sušaudymo Stakiuose, vi
siems šauliams buvo įsakyta su
nešti šautuvus. Išeina, kad vo
kiečių planams jie nebebuvo rei
kalingi, net nebebuvo parankūs. 
Argi vokiečiai buvo tokie diskre
tiški, kad visi įsakymai būtų ėję 
tik žodžiu. Turėjo būti dokumen
tai, bet kodėl niekas jų nesuren
ka ir neišleidžia? Bent aš negir
dėjau, kad būtų kas juos išlei
dęs. Net patys žydai neišleidžia. 
Kodėl? Visko vokiečiai negalėjo 
sunaikinti. Tokie dokumentai 
turėtų būti skelbiami plačiau, 
negu didžiojo kaltės vertimas 
mažajam. Ir turėtų būti skelbia
mi visi, ne tik patogūs momento 
reikalui. Juose turėtumėm rasti 
ir kokia pareiga žydų naikinime 
buvo {planuota lietuviams. Iš jų 
galėtumėm spręsti ir kas iš to 
plano išėjo. Kai kas patetiškai 
sušunka, kad žydų naikinimo 
klausimas ne istorijos reikalas, 
bet moralės. Man, Kazy, jis yra ir 
vienas ir kitas. Labiau istoripis, 
negu moralinis. Į moralinį reikia 
dėti ne vien žydus, bet apskritai 
šio gyvenamojo tarpo pažiūrą į 
dar negimusių kūdikių ligi masi
nių kankinimų ir žudymų poli
tiškai nepatogių žmonių. Tokius 
žudymus pirmieji pradėjo komu-

Thotnaa Stcarrm Ellot (1888-1969)

Dulkės spinduliuos ir atmintis kampuos
Laukia vėjo, kurs mažėja mirusiųjų žemėn artėjanti

Suteik ramybės savo mums.
Daug metų vaikščiojau šiame mieste, 
Laikiau tikėjimą ir pasninkus, šelpiau vargšus 
Ir garbę ir ramybę ėmiau ir daviau. 
Nebuvo niekas nuo mano durų dar atstumtas. 
Kas atmins mano namus, kur gyvens vaikų vaikai. 
Kai liūdesio diena ateisi 
Jie ieškos ožkų tako, lapės būsto.

Prieš metą virvės, vytinio ir lamentacijų
Suteik ramybės savo mums. 
Prieš apleidimo kalnų stotis, 
Prieš motiniško skausmo valandą tam tikrą, 
Dabar pasibaigimo metui gimstant, 
Te Kūdikis, dar nekalbantis, nekalbėtas žodis 
Paguodos Izraelio teikia 
Tam, kursai tur aštuoniasdešimt metų, be rytojaus.

Taip pagal tavo žodį.
Taip jie garbins ir kentės kiekvienoj kartoj
Su garbe, išjuokimu, 
Šviesa ant šviesos, kopdami šventųjų laiptais. 
Ne man ta kankinystė, minties, maldos ekstazė, 
Ne man ir paskutinė vizija.
Suteik ramybės savo.
(Ir kardas pervers tavo širdį, 
Tavo taipgi).
Apsunko man mano gyvenimas, ir tų, kurie bus po 

manęs. 
Aš mirštu savo paties mirtimi ir mirtimi tų, kurie 

bus po manęs.

Atleiski savo tarną,
Pamačiusį tavo išganymą.

Vertė A. TYRU0LI8

T. S. Ellot (1888-1965) yra vienas H pačių žymiųjų mOaų 
amžiaus amerikiečių kilmės anglų raSytdjų, nuo kurio gimimo nese
niai, praėjusi rudenĮ, suėjo 90 metų. Poetas dramaturgas, literatūros 
kritikas. Gimė St Louis, Mo., vėliau tapo britų piliečiu. Studijavo fi
losofiją, sanskritą, literatūrą Harvarde, SorbonoJ, Oksforde. Jo kūry
bai būdinga tradicijos ir modernizmo sintezė, persiorientavimas ii 
nihilizmo j krikščioniškąją gyvenimo sampratą. Ypač pagarsėjo poema 
“Nuteriota žemė” (1922, liet. vert. A. Nykos-Niliūno "Nevaisingoji že
mė” Literatūros lankuose, 1954, nr. 3 ir Tomo Venclovos vertimas 
Lietuvoj “Bevaisė žemė”). Jo religinė konversija pavaizduota "Pelenų 
dienoj" (1930, liet vert. Aiduose, 1957, nr. 4). Jo žymiausias poezijos 
kūrinys “Keturi kvartetai” (1944), žymiausia drama "Nužudymas ka
tedroj” (1935). Nobelio premija 1948 m. AT.

CjieAmė .Simeonui

THOMAS STEARNS ELIOT

Viešpatie, romėnų hiacintai žydi taurėse ir
Žiemos saulė slenka sniego kalvom;
Kietasis metų laikas įsikūrė.
Gyvenimas mano Šviesa, laukianti mirties vėjo, 
Kaip plunksna mano plaštakoj.

nistai (Lcninoe per savo patikė
tinį Trockį), vėliau pasigavo ko
munizmo pavainikis nacionalso- 
cializmas, dabar visame pasauly
je ir visiškai legaliai žudomi ne- 
spėjusieji gimti. Ir visur dėl tos 
pat priežasties: k' d vienam žmo
gui reik'a pašalinti kitą dėl stip
resniojo patogumo. Štai kur mo
ralinis jausimas! Jis, jeigu dar 
neperžeigė, tai jau peržengia 
žmogau moralinio suvokimo pa
jėgumą, ir buvęs žydų žudymas 
yra tik vienas iš to žmogaus iš- 
protėjino aspektų.

Antri vertus, nežinia, kaip lie

tuviai būtų reagavę ir kas būtų 
išėję, jeigu patys žydai iš savo 
pusės būtų bent pirštą pajudinę, 
jeigu nebūtų taip visiškai rezig
navę. Ne tik nesipriešino šimtai 
kelių vokiečių varomi, bet labai 
labai retas tepamėgino net bėgti. 
Sakydavom: pasklistų į visas pu
ses, ir ką jie padarytų. Vieną ki
tą nušautų, o kiti pabėgtų. Bet 
jie ėjo, kaip užhipnotizuoti, lyg 
nežinotų, kad bėgdami gali nors 
kai kurie išlikti, o rezignavę mirs 
visi. Kai kas, Kazy, mėgina aiš
kinti įgimtu žydų tautos bruožu 
nusilenkti likimui, bet man at

rodo, kad atsakymą radau Alek
sandro Solženicino “1914 metų 
rugpjūtyje”. Tenai jis pulkininko 
Vprotyncevo lūpomis pasakoja, 
kaip Vyborgo pulkas apkasuose 
iškentė vokiečių artilerijos su
telktą poros valandų daužymą. 
Kai artilerija nutilo, visi taip bu
vo apduję, kad vargu ar kuris bū
tų mėginęs priešintis, jeigu vokie
čių pėstininkai tuoj būtų puolę, 
bet jie kažin kodėl padarė klaidą: 
palaukė, kol rusai atsigodo. Ta
da puolė, ir turėjo atsitraukti su 
didžiuliais nuostoliais. Kažin kas 
buvo panašu ir vokiečiams pra

ūžus per Lietuvą. Jie rusus nu
šlavė su tokiu staigumu ir su to
kia jėga, kad užtrenkė visus. Ir 
žydus ir mus. Beatodairiškos jė
gos pajutimas žmogų taip stiprai 
suglumina, kad jis kuriam laikui 
nebetenka nuovokos. Neseniai 
buvom patyrę bolševikinės jėgos 
terorą. Kas mėgino ką gelbėti, kai 
rusai ėmė vežti? Kiek enkavedis
tų buvo nudaigota ir kiek veža
mųjų liko išgelbėta? Dabar, sė
dint minkštai, aišku, kad buvo 
galima, bet suglumimo momente 
tas niekam nė į galvą neatėjo.

(Nukelta į 4 pusi.)

Nuotrauka Vytauto Maželio

Dailininkas Adomas Varnas pasakoja

JUOZAS PRUNSKIS

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)
Parodoje buvo išstatyta 55 dail. Varno 

kūriniai. Daug šaržų, škicų, žmonių charak
teristikas studijuojant.

Technikos atžvilgiu — originalūs šaržai 
pvz. “Trijų didžiųjų” piešti tušu, Smetonos 
portretas — anglim, peizažai—aliejinė tapy
ba, škicų daugelis spalvotu pieštuku. Aps
čiai šaržų, paimtų iš knygos “Ant politikos 
laktų”, duodant padidintas nuotraukas, šar
žuose, portretuose, škicuose vyrauja ekspre
sinė nuotaika.

Su montesorininkėmis

Varnienei ir Petrutytei, abiejom uoliom 
montesorininkėms, vis norėjosi plėsti vaikų 
auklėjimą pagal tą sistemą. Įsigijo namus 
3721 W. 65St., Chicagoje, kur antrame aukš
te įrengė dailininkui atelje, o Varnienė pa
ėmė auklėti vieną atsilikusią mergaitę. Pas
kiau išsivystė platesnis montesorinis darbas 
ir Varnų bei Petrutytės rūpesčiu buvo įsteig
ti Varno Montessori namai mažyčiams auk
lėti, kur uoliu talkininku buvo ir dail. Var
nas.

Turėdamasįmanomą atelje savo namuo
se, Varnas atidėjo tapybai. Čia gimė daug 
portretų (pvz.Krupavičiaus, Čiurlionio, Vy
dūno, Galvos ■ kt.), peizažų, knygų iliust
racijų.

Paprastai ceną buvo linkęs pradėti tapy
ba, o įsismagius, kartais kūrybinis darbas 
ir iki nakties nsitęsdavo.

Dailininkasnepamiršta ir sveikatos rei
kalų. Kas rytątrinasi, vasarą su šaltu van
deniu — kasdn, giedra ar lyja, nors pus
valandį eina vdeščioti.

Varnas dagiau dirba periodais, — pa
sakojo VarnieL — Kai užeina noras, tai 
dirba dieną ir iktį. Tada moka absoliučiai 
susikaupti. Kaais ateini jam ką sakyt. Jis 
prašo: “Dabar ieko nesakyk. Aš dabar gal
voju". Kada sukaupia, jis negirdi telefono. 
Gali namai dėti, jis nejus. Jo susikaupi
mas ypatingas — kalbėjo Varnienė.

Varno ib amžiaus paslaptis
Paklaustas >ie paslaptį, kaip susilaukė 

tokio gražaus ažiaus, prof. Varnas kalbė
jo:

— Esu gal išėvų paveldėjęs ilgesnį am
žių. Motina gyvo 93 m. Tėvelis mirė anks
ti, gavęs kepenų įdegimą.

Nuo mirties įme du kartu gelbėjo žmo
na. Turėjau gal) m. amžiaus, kai skran
dy atsirado augs. Chirurgas patarė va
žiuot į Palangą, .vasaroti, sustiprėti prieš 
operaciją, bet vie mūsų pažįstama žydė 
patarė nieko nelaciant tuojau daryt ope

raciją. Žmona pritarė. Žmonos lydimas, nu
vykau į Karaliaučių, bet norimo chirurgo ten 
neradome. Vykome į Berlyną, kur išopera
vo didelę skrandžio dalį. Dėl to reikėjo visą 
amžių valgyt dažnai, bet po mažai. Anot gy
dytojo — reikia valgyt tik vieną kartą die
noje — per visą dieną vis po truputį.

Buvau 1942 m. bandito peršautas per 
krūtinę. Gydytojas rado didelį pavojų. Sakė 
bus pūliuojąs pleuritas ir išgijimas netikras. 
Daug nulėmė žmonos rūpestis greit nuga- 
bent į ligoninę, j Kaimą, o paskiau bildėti 
ir prižiūrėti gydantis. Esu sirgęs plaučių už
degimu septynis kartus, iš kurių du buvo 
itin sunkūs, šešis kartus sirgau pleuritu, du 
pleuritai buvo šlapieji.

Bet žmogus gali visa tai išgyventi ir nu
galėti. Čia buvo reikalingi ne tik mediciniški 
gydymai, bet ir dvasinis nusiteikmas išsi
laikyt, toks dvasinis stūmiklis gyventi.

Turiu kojų venų išsiplėtimą nuo 28 m. 
amžiaus, nuo pirmųjų ekskursijų pėsčiomis 
po Lietuvą, fotografuojant kryžius. Teko 
kartais bristi po gilų sniegą į kapines foto
grafuoti, kas irgi kojoms nepadėjo. Be su
stojimo nuo Suvalkų iki Marijampolės nu
ėjome pėsti su dail. Staneika. Kitu atveju — 
nuėjome nuo Šiaulių iki Joniškio. Tie perė
jimai mūsų, nesubrendusių vaikinų, man 
skaudžiai atsiliepė. Turiu visą amžių nešiot 
gumines kojines.

Sveikatai padeda kasdien ėjimas pasi
vaikščioti. Mano nusistatymas — kasdien 
vaikščioti bent valandą, bet einu ir daugiau, 
jei sąlygos leidžia. Vaikščiodamas einu ne 
taip, kaip visi, bet einu pasukdamas kojas, 
miklindamas blauzdas. Tas daug prisidėjo 
prie mano gyvenimo prailginimo. Pamankš
tinu rankų, kojų raumenis atitinkamais ju
desiais. Nors jau esu ir 100 metų, galiu 
stovėt dar ant vienos kojos...

Stengiuos niekada nepersivalgyti. Nie
kuomet nevalgau dėl skanumo. Valgau, kas 
reikia. Buvo laikas, ypač studentaujant, 
kad paalkdavau, bet nepersivalgydavau.

Nakčia tarp 3 ir 4 vai. dar išgeriu šilto 
pieno su sausainiukais. Mėsos tik kartą į die
ną tevalgau. Naudoju daugiau vaisių. Tar
kuotas obuolys man daug padeda. Kasdien 
suvalgau po 3 slyvas, džiovintų vynuogių, 
kiaušinių baltymų, valgau grybų, salotų.

(Bus daugiau)

e
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Išeivijos rašytojai,, Tarybinėje enciklopedijoje

Jau susilaukėme trijų “Lietu
viškosios tarybinės enciklopedi
jos” tarnų. Pirmuosius du bevar- 
tydami, atradpme vardus, kurie 
paslaptingu būdu buvo dingę per
nai išėjusioje “Lietuvos TSR li
teratūros istorijoje” rusų kalba — 
lietuvių išeivių rašytojų pavar
des. Ar to nereikėtų pasveikinti, 
kaip žingsnio į mokslinį objekty
vumą? Prieš atsakydami į tą klau
simą, pažvelkime, kas tarybinėje 
lietuvių enciklopedijoje pasidarė 
su Jonu Aisčiu, Bernardu Braz
džioniu, Kaziu Bradūnu ir Kaziu 
Barėnu.

Kukliame straipsnelyje apie Ais
tį, vieną didžiųjų grynosios ly
rikos atstovų lietuvių poezijoje, 
tekalbama apie jo eilių “ego- 
centrinius motyvus”, “pesimisti
nes nuotaikas” ir “estetizmą”. 
Sovietiniame literatūriniame žo
dyne tai neigiami žodžiai, o “es- 
tetizmas” — klaidingų buržu
azinių pažiūrų apie ‘meną me
nui” padaras, “i..................
mų išaukštinimas 
kaita — beveik 
Paminimas Aisčio 
jis teapibūdinamas 
dus”. Pabrėžiama, kad Aistis 
reiškėsi “antitarybine” veikla ir 
kad jo kūryboje žymios “antitary
binės tendencijos”. Perskaičius 
straipsneli apie Aistį, pasidaro 
neaišku, kam toks graudus, pesi
mistinis, estetizuojantis ir anti
tarybinis poetas iš viso paminė
tas enciklopedijoje.

Panašaus likimo tarybinėje en
ciklopedijoje susilaukia ir Aisčio 
amžininkas, dar kūrybingas sep
tyniasdešimt dvejų metų am
žiaus poetas Bernardas Brazdžio
nis. Ir jo poezija aptariama sovie
tinėmis neigiamybėmis: “krikščio
niška pasaulėjauta, apokalipti- 
nių pranašysčių, pasmerktumo 
ir mirties motyvai, patetiška reto
rika, bibliniai įvaizdžiai, liturginė 
leksika”. Šiuos žodžius skaitan
čiam gali pasivaidinti gyvenimą 
neigiantis, vieną koją į karstą 
įkėlęs, bažnytines giesmes begie- 
dantis poetas vėlyvųjų viduram
žių suirutėje. Koksai nepilnas tas 
■portretas! Kur dingo Brazdžio
nio aistra gyvenimui? Kur jo svar
bioji patriotinė tema? Kur jo 
poezijos skalės platumas, visuo
meninės temos? Kur jo humaniš
kumas ir revoliucingumas? Šiems 
bruožams paminėti enciklopedi
joje nebeužteko vietos, bet jos at
sirado poeto “antitarybinės veik
los” ir jo poezijos “antitarybinių 
tendencijų” aprašymui.

Ar liks nepaminėtas ir Kazio 
Bradūno poezijos patriotišku
mas? šiuo atžvilgiu Bradūnas pa-

'išorinių” for- 
turinio sąs- 

keiksmažodis. 
lyrzmas, bet 

kaip “grau-

sirodo laimingesnis už Brazdžio- 
nį: enciklopedija užsimena apie 
“Lietuvos istorijas, tautosakos, mi
tologijos motyvus, tėivynės ilgesį, 
mistišką žemės simboliką”. Šalia 
tų žodžių, į dvylikos eilučių 
straipsnelį įspraudžiama informa
cija apie “antitarybinę veiklą” ir 
“ryškias antitarybines tendenci
jas”. Neprasitarta, kad Bradūnas 
tikrai “liaudiškas” poetas, lietu
vio žemdirbio dainius. Bet argi 
tai pripažinsi “antitarybiniam po
etui”?

Straipsnelis apie Kazį Barėną 
pats trumpiausias. Jo proza striu
kai aptariama, kaip “realistinio 
demokratinio pobūdžio”. “'Realis
tinė demokratinė proza”? 'Nejau
gi enciklopedijoje skaitysime ir 
apie aristokratinę, oligarchinę, 
monarchinę ir totalitarinę prozą. 
Toks estetinio (“religinė”) ir po
litinio (“demokratinė”) terminų 
sukergimas pagimdo nei žmpgų, 
nei arklį, bet kažkokį “tarybinį 
kentaurą”.

Konjakas rūšiuojamas žvaigž
dutėmis, o išeiviai rašytojai “ta
rybinėje enciklopedijoje” pagal 
jų “antitarybiškumą”. Ir ką gi 
reiškia tas žodis “antitarybinis”?

Spontaniškai susikūrusios, įvai
rias politines pažiūras aprėpian
čios darbininkų, valstiečių, ka
reivių tarybos jau Lenino buvo 
pajungtos vienos bolševikų par
tijos kontrolei, o Stalinui 1928 
metais užėmus valdžią, visai ne
teko savarankumo. Ar Aistis, Bra
dūnas ir Brazdžionis yra nusis
tatę .prieš nesamas tarybas? O 
gal būtų tiksliau juos, kaip ir 
Barėną, pavadinti antiimperialis- 
tiniais, proliaudiniais, patrioti
niais rašytojais?

Enciklopedija nieko neužsime
na apie minėtųjų rašytojų įtaką, 
jų vietą lietuvių literatūroje, 
tarsi jie plūduriuotų erdvėje, kaip 
paklydę balionai. O juk Aistis, 
Bradūnas ir Brazdžionis įgyvi dau
gelio Lietuvos poetų eilėse, juos 
Lietuvoje skaito ir persirašinėja. 
Matyt, tarp “tarybinės enciklo
pedijos” ir lietuviškosios tikrovės 
labai gilus plyšys.

Tai tokie išeivijos rašytojų ap
tarimai “Lietuviškoje tarybinėje 
enciklopedijoje”. Kitokie reikalai 
su raudonosios armijos maršalais 
ir generolais — straipsniai apie 
juos išsamūs ir teigiami.

Nauji leidiniai
• AIDAI, 1978 m. gruodžio 

mėn., Nr. 10. Mėnesinis kultū
ros žurnalas. Redaguoja dr. Juo
zas Girnius, 27 Juliette St., Bos
ton, Mass. 02122. Literatūros, ap
žvalgų ir techninis redaktorius 
dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 
Kennebunkport, Maine 04046. 
Administruoja Benvenutas Ra
manauskas, O.F.M., 361 High- 
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 11027. 
Žurnalą leidžia lietuviai pran
ciškonai. Metinė prenumerata 
— 15 dol.

Numeris pradedamas Romual
do Lukošiūno daug ką atiden
giančiu, aktualiu straipsniu “So
vietų moralinio teroro dokumen
tas” (Kaip po karo Lietuvoje vy
ko “literatūrinio fronto mobili
zacija”). Straipsnis dar eis tęsi
niu ir kitame numeryje. Poezijos 
puslapis skirtas naujiems Vlado 
Šlaito eilėraščiams. Apie Vydū
ną jo 110 metų gimimo ir 25 me
tų mirties sukakties proga rašo 
Jonas A. Stiikliorius. Pokalbį su 
jaunaisiais mūsų filosofais tęsia 
ir savo tezes toliau aiškina An
tanas Maceina. Alina Skrupske- 
liennė supažindina mus su Ni- 
cholas Bethell’o knyga “The 
Lašt Secret”, kurioje iškelti šiur-

Kaltinimai ir apsikaltinimai
(Atkelta ii 3 psl.)

Paprastai ir neateina. Net ir tie 
patys žydai, kurie prikiša lietu
viams, kam jie nepasipriešino 
žydų žudymui, bolševikams te
rorizuojant lietuvius, nė piršto 
nepajudino. Net savųjų negelbė
jo. Kuriuos vežė, tuos išvežė. Ži
noma, paskum lengva versti kal
tę mažai tautai. Labai patetiška 
vienam rodyti pirštu į visus ir 
šaukti: “Kaltil” Bet kodėl? Ne
bent, kad gimėm tam amžiu
je, kada žmogus dėl patogumo 
ar dėl užmačios masiškai žudo 
žmogų? Kai didelis žudo mažą, o 
per stebuklą išlikęs gyvas maža
sis turi rodyti pirštu į save ir 
šaukti: “Aš kaltasl”

Ir tas kaltės prisipažinimas ir 
apsikaltinimas, kuriuo taip tra
giškai pasipuošia vienas kitas in
telektualas, Kazy, yra ne šios 
dienos išradimas. Dar karui te
beinant Gari Zuckmayer yra pa
rašęs dramą “Dės Teufels Gene- 
ral”, kurioje aviacijos generolas 
Harras, perskaitęs jo gelbėto, bet 
apsisprendusio verčiau nusižudy
ti, draugo žydo laišką, pasako:

Vilniaus miesto herbe esančio Švento Kristupo statula, pastatyta Vilniuje, švento Mikalojaus bažnyčios šventoriuje, 
už didžiojo altoriaus, prieš Vilniaus vyskupijos kurijos namus, toje vietoje, kur yra buvusi šios parapijos kleboni
ja, kurią IMS m. sovietai subombardavo, šio bombardavimo metu žuvo žinomas Vilniaus kultūrininkas, visuome
nininkas, publicistas, pedagogas, visų mylimas lr gerbiamas kunigas Kristupas Čibiras. Paminklo pjedestale įrašas: 
“šv. Kristoforai, globok mūsų miestų”.

K. Ž.

pūs faktai, kaip britai ir ameri
kiečiai pokariu metais Vakarų 
Europoje prievarta atidavė Sta
lino “malonei” daugiau kaip du 
milijonus žmonių. Spausdinama 
taipgi ištrauka iš Vytauto Vo- 
lerto naujo romano “Greitkelis”.

x Apžvalginėje žurnalo dalyje 
Juozo Kojelio rašoma apie Aust
ralijos lietuvius; laukiant skulp
toriaus Antano Braždžio darbų 
parodos New Yorke, su jo kūry
ba supažindina K. Barėnas; nau
jus proveržius į erdvę liečia A. 
Radžius; įspūdžius iš P.E.N. klu
bo sulvažiavimo Barcelonoje pa
sakoja Stasys Goštautas. Supa
žindinama su 1978 metų Nobe
lio literatūros premijos laureatu 
Isaak’u Bashevis’u Singer’iu; 
duodama smulki kultūrinės veik
los kronika.

Naujų knygų puslapiuose dr. 
Jonas Grinius recenzuoja Pau
liaus Jurkaus 1975 metais išėju
sią pasaką — poemą “Juodvar
niai”. Si Pauliaus Jurkaus savaip 
perkurta ir sueiliuota žinomoji 
lietuvių pasaka “Devyni bro
liai juodvarniais lakstantys”, pa
sirodžius knygai, nepatraukė nei 
ypatingesnio kritikos dėmesio, 
nei aplamai buvo sutikta kaip iš-

skirtinė knyga. Tačiau dabar, 
nors ir labai pavėluotai, dr. Jo
nas Grinius '"Aiduos” jai užima 
net penkis žurnalu puslapius, 
papasakodamas daugiausia tik 
Jurkaus pasakos turinį. Ir gale, 
palyginti trumpai užsimindamas 
tai, kas rašymą padaro grožine 
literatūra, recenzentas ir pats 
nieko gero apie šį Jurkaus ban
dymą negali pasakyti. Tačiau vis 
dėlto daro išvadą: “Pro šį kūri
nį jau negalės tylomis praeiti lie
tuvių literatūros istorikas”. Su
tinkame, tikrai nepraeitų, jei 
Paulius Jurkus šią pasaką taip 
būtų sueiliavęs prieš šimtą metų, 
maždaug Vištelio ar Miglovaros 
laikais, bet tik ne šiandien. Tie
siog koktu skaityti, kai recenzen
tas, lygindamas V. Mykolaitį - 
Putiną ir Salomėją Nėrį su 
Jurkum, pirmenybę teikia ipasta- 
rajam. Ir net pyksta antvisų kitų, 
kurie nerašo panašiai kaip Jur
kus. Pastaruoju metu tokių adre
su savo rašiniuose dr. J. Grinius 
vis pravardžiuojasi pakartotinai. 
Skaitantiems aišku, jog čia pirš
tu rodomu didžia dalimi į žemi
ninkų amžiaus kartą ir į vž juos 
dar kiek jaunesnius išeivijos po
etus. Ir šioje recenzijoje jųpoezi- 
ja Griniui yra tik “snobų lerme- 
tinės raizgalynės”. Sąrašą pra- 
plėsdamas, dr. J. Grinius siobais 
turėtų apšaukti ir naujųjų laikų 
pasaulinio garso poetus, Ntbelio 
premijos laureatus: Tiomą 
Steams Eliot’ą, Salvatore (įuasi- 
modo, Eugenio Montale r kt 
Todėl norams nenorams kyla 
klausimas: ar šiuo metu r. Jo
nas Grinius dar beturi tuc būti-

nūs čiuptukus, kurie užčiuopia 
grožinės literatūros vertę ir pras
mę?

Šiuo numeriu baigiamas “Ai
dų” žurnalo 1978 metų kom
plektas, savyje sukaupęs daug 
reikšmingos, išliekančios medžia
gos. Pastarojo numerio pusla
piai papuošti skulptoriaus Antano 
Braždžio darbų nuotraukomis.

• Į LAISVĘ, 1978 m. gruo
džio mėn., Nr. 7į. Politikos 
žurnalas. Leidžia Lietuvių 
Fronto Bičiuliai. Redaguoja 
Juozas Kojelis. 747 — 23rd St,. 
Santa Monica, CA 90402. Admi
nistruoja Jonas Prakapas, 14 
Thelma Drive, Bakersfield, CA 
93305. Metinė prenumerata: 
Australijoje, JAV ir Kanadoje 
— 7 dol.. kitur — 5 dol. šio nu- 
uiorio kaina — 3 dol.

Naujo numerio bendradarbiai 
ir jų t|emos: Kęstutis K. Gir
nius “Maceinos socialinė filo
sofija”; Tomas Venclova “Da
bartinės Lietuvos demografinė 
padėtis ir jos etnografinių ribų 
klausimas; Lietuvių Fronto Bi
čiulių CREDO; J. Ęj. “Lietu
viškoji vienybė”; a. b. “Tautos 
gelbėjimo rūpesčiai; a. b. “Trys 
akcentai” Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavime”; Dr. J. 
Dietautas “Dvidešimt penktoji 
Lietuviškųjų studijų savaitė”; 
V. Rociūnas “Lietuvių Fronto 
Bičiuliai Dainavoje”; Kodėl 
taip, o ne kitaip” (Pokalbis su 
skaitytojais ir komentatoriais); 
įvairūs ir įdomūs skaitytojų 
laiškai, o taipgi dviejų vedamų-

jų temos: 
“Lietuvi, 
minčių iš 

*‘ ‘Reikia

“Rei'kia gyventi” ir 
nepamiršk”. Pora 

pirmosios:
gyventi’ kriterijus

mūsų pusėje šiandien imama 
dažniau 'kartoti, teisinant lie. 
tuvių komunistų ir saugumiečių 
nusikalstamus darbus sovieti- 
namoje Lietuvoje. [...]

Netenka abejoti, kad ‘reikia 
gyventi’ argumentu sovietinės 
sistemos nešėjai anoje pusėje 
bando nuslopinti žmogiškosios 
sąžinės balsą. Jų privatūs atsi
vėrimai (vieni nuoširdūs, kiti 
veidmainiški) lietuvių tautai 
palengvėjimo neatneša ir nepa
lengvina skriaudų naštos. Tomo 
Venclovos liudijimu, daugumas 
jų yra moraliai smukę, sutapę 
su sistema, rūpinasi tik savo 
gerove, ‘ir nevieši jų padejavi
mai darosi 
ningi. Ant 
[...]

"Reikia
yra apgaulingas. Jis piktnau-

džiaujamas ne tik anoje, bet ir 
šioje pusėje tų, kurie lietuviš
kiems reikalams yra nugaras 
atsukę. Juk ir čia po 30 kūrimo
si metų ‘reikia gyventi’ prie
danga ne vienas dar “tebesiku. 
ria*. netgi kraudamas... ne pir- > 
mą milijoną. [...]

Savų vaikų skriaudos, daro
mos savai tautai, yra skaudės, 
nės, negu daromos priešų”.

* %
• ATEITIS, 1978 m. Nr. 9 

Ateitininkų Federacijos leidžia
mas katalikiškos - lietuviškos 
orientacijos mėnesinis žurnalas. 
Vyr. redaktorius — kun. dr. K. 
Trimakas, 850 DesPlaines Avė., 
Apt. 409. Forest Park, IL 60130. 
Redaktoriai: S. Kuprys, dr. A 
Liulevičius, dr. Linas Sidrys ir 
Aldona Zailskaitė. šį numerį re
dagavo Aldona Zailskaitė. Ad
ministruoja Juozas Polikaitis, 
7235 S. Sacramento Avė., Chi
cago. IL 60629. Žurnalo metinė 
prenumerata JAV ir Kanadoje 
9 dol., garbės prenumerata 
— 15 dol., susipažinimui — 7 N 
dol., kituos kraštuos 7 dol., iš
skyrus Pietų Ampriką (5 dol.).

Daug vietos skirta “Ateities’’ 
žurnalo premijoms ir jų laurea
tams; labai įdomus Jurgio Jan
kaus pasipasakojimas apie ra
šymą lr save; intriguojantis 
pokalbis su kun Antanu Rub- 
Šiu: “Raidė užmuša, bet dva
sia gaivina”. Plati, gausiai 
iliustruota visos Ateitininkijos 
veiklos kronika.

koktūs ir veidmai- 
jų sistema laikosi*.

gyventi’ kriterijus

• MŪSŲ SPARNAI, 1978 m. 
gruodžio mėn., Nr. 45. Lietuvių 
evangelikų reformatų žurnalas, t 
Leidžia Lietuvos evangelikų re
formatų kolegija. Redaguoja !o*> 
Jokūbas Kregždė, 2439 W. Slst ” 
Str.. Chicago, IL 60632. Admi
nistruoja Jonas Palšis, 5718 
Richmond St, Chicago, IL 
60629. Prenumerata — auka.
• 1979 METŲ KALENDO

RIUS. Prisikėlimo parapijos 
Ekonominės sekcijos leidinys. 
Paruošė Stasys Prakapas. Tira
žas 3000 egz. Išleista Toronte 
Kanadoje. Leidinys iliustruo
tas,didesnio formato. 184 psl.

“Dabar reikia mums pasižiūrėti į 
veidrodį ir pasidžiaugti. Kokie 
kilnūs žmonės esama Kiekvienas 
turim savo sąžinės žydą ar net 
kelis, kad galėtumėm naktį ra
miai miegoti. Bet tuo neišsipirk- 
sim. Tai apsigavimas. Už tuos, 
kurių tūkstančiams kas atsitinka, 
už tuos, kurių nepažįstam, bet 
jiems nepadedam, esam kalti. 
Kalti ir amžių amžiams prakeikti. 
Leisti yra blogiau, negu pačiam 
padaryti”. Pasakyta labai stip
riai, ir vargu ar kas po to yra dar 
stipriu tą visuotinės kaltės pa
jutimą išreiškęs. Tik jis klydo. 
Mūsų amžiaus žmogų turėtų gul
ti kaltė, bet ne vien žydų žudy
mo. Kas kaltas už tuos masiniai 
išžudytus ir nukankintus visuose 
pasaulio kraštuose? Kas kaltas už 
išvarytus iš savo pastogių į dy
kumas? Pagaliau kas kaltas už 
negimusių žudymą čia pat mūsų 
akyse? Sakysite, įstatymas tą lei
džia, nes pagimdžiusiai motinai 
gali būti socialinių ar ekonomi
nių sunkumų ar nepatogumų. 
Tai kažin ar naciai neturėjo įsta
tymo, leidžiančio žudyti žydus ir

kitus jiems nepatogius asmenis. 
O ir visų kraštų komunizmas 
turbūt turi įstatymus, leidžian
čius išžudyti dešimtimis milijo
nų. Tokius pats įstatymus turi ir 
visi kiti diktatoriai. Taip eidami, 
gal sulauksime įstatymo, kai .bus 
leista žudyti ir visus tuos, kurie 
senatvėje sudaro kam nors sun
kumų ar nepatogumų. Čia, Kazy, 
tai mūsų amžiaus žmogus stovi 
prieš moralinę dilemą ir yra kal
tas, ne todėl, kad žmogaus ver
tės klausimą netinkamai tvarkė 
jo tėvai ar seneliai, bet kad gy
venimo moraliniam take jis yra 
pasimetęs pats. Pasimetęs dabar, 
čia pat, šiandien. Kad per daiktų 
meilę negali ar nebeturi laiko ir 
drąsos atsigrįžti į žmogų ne kaip 
į perkamą daiktą, bet kaip į neža- 
lojamą vertybę.

Praeitį reikia pažinti ir supras
ti. Į istoriją reikia žiūrėti istoriš
kai, o jos sukeltus moralinius 
klausimus persikelti į šią dieną. 
Kai girdžiu kaltinant žydus lie
tuvių naikinimu ar lietuvius žy
dų naikinimu, man, Kazy, į gal
vą ateina tokie vaizdai: sniego 
griūtis kalnuose, uraganai pa
jūriuose, per Amerikos vidurio 
lygumas vingiuoją tornadai. Ko
dėl niekas nekaltina jų pakraŠ-

čiuose esančių žmonių, km jie 
rankas išskėtę nešoka siaikyti 
tų baisybių? Tai kam kaltiti lie
tuvių tautą? Ar kad per ji perė
jo viena po kitos dvi glingos 
pikto griūtys, ir ji nešoko 4 pli
komis rankomis sulaikyti? Cai ė- 
jo trečioji griūtis, jau buv atsi
gauta iš suglumimo, jau tegin
ta ją sulaikyti, mėginta ckpera- 
tiškai, ir tas tautą tik pturti- 
no pusmilijoniu kankini, ant 
kurių kančios auga nauja tauti
nis ir religinis atgimimasBet ar 
mes čia irgi kartu augae? Ar 
bent mėginame augti? 1 bėnt 
pajėgiame suvokti mum spen
džiamas žabangas, nerai pa
spęstas mūsų pačių neptingo- 
mis ambicijomis?

Praeities vertimas rsikalti- 
mu yra pavojingas kodeksas. 
Tą savo terorui naudojcr tebe
naudoja komunistinių kraštų 
valdžios. Tenai koks ns ryšys 
(kraujo ar gentystės) t jiems 
nepageidaujama asmeibe yra 
ir pačiam nekalčiausiamusikal- 
timas. Tik atkreipkimekis kad 
ir į šių dienų Daunoi reikalą. 
Naciams buvo kaltas Ikvienas, 
kažin kada praeityje tėjęs bent 
lašą ne arijų kraujo, abar kai 
kas didžiausiom pastaPm sten-

giasi išversti išvirkščiai dar ne
seniai buvusių dienų istoriją ir 
kaltę suversti tarp dviejų galy
bių patekusiai ir jų sutryptai ma
žai tautai, kad toji kaltė kristų 
ant jos vaikų ir vaikaičių galvų. 
Tai piktas sugalvojimas dar vis 
tebesipriešinančiai tautai priseg
ti kaltę, kad lengviau būtų gali
ma ją visiškai sugniuždyti. Žmo
gaus, mielas Kazy, jau tokia iš
krypusi prigimtis, kad kaltinti ir 
smerkti daug saldžiau, negu ką 
ginti ar ryžtis tikrosios tiesos jieš
koti. Kaltintojai tai žino, užtat 
taip ir stengiasi, nes tiki, kad 
joks blaivus laisvo pasaulio žmo
gus nenorės bendrauti su žmog
žudžių tautos žmogum. Ar tai 
negeras sugalvojimas pribaigti 
visomis jėgomis trempiamą tautą? 
Tas sugalvojimas toks geras, kad 
jau ir mes patys, užuot į praeitį 
pažvelgę kaip į praeitį, bandome 
atsimušti tuo pačiu ginklu, vi
siškai nejausdami, kad savo at
sikirtimu patys save neteisingai 
apsikaltiname. Vien atsikirtimas: 
“Ogi ką žydai mums darei” 
spjauna kaltę atgal į visą tautą. 
Kaltę, kurios tauta niekada 
ne tik nedarė, bet net ir sapny 
nesapnavo daryti. (Pabaiga)

Vladas Vaičaitis
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Mirė dailininkas Vladas Vaičaitis
Chicagos kultūrininkų būryje 

vėl vieno visur pasigesime: sau
sio 25 d. mirė dailininkas Vladas 
Vaičaitis. Chicagoje jis buvo vie
nas iš tų, kurį visada galėjai ma
tyti kultūrinių renginių publiko
je, ypač visų parodų atidarymuo
se. Dailininkas mirė, sulaukęs 64 
m. amžiaus. Buvo taikus, ramus 
žmogus, neapsėstas perdėtų am
bicijų, mokąs džiaugtis kitų lai
mėjimais, nesiverždamas pats 
ant pjedestalo. O būtų galė
jęs, nes talentu ir kūrybiniais re
zultatais ne kartą džiugino mū
sų parodų lankytojus.

Vladas Vaičaitis, kiek prisime
nam, su savo tapybomis dalyva
vo bene visose bendrinėse lietu
vių dailininkų parodose pastarai
siais metais Chicagoje. 1976 me
tų gruodžio mėnesyje individua
li jo darbų paroda buvo sureng
ta M.K. Čiurlionio galerijoj, Jau
nimo centre, išstatant per 50 pa
veikslų. Paroda spaudos ir lanky
tojų buvo vertinama gana pa-

lankiai. Ypač akį traukė sodrūs 
peizažai, tačiau juos paįvairino ir 
portretai, ir gana arti abstrakto 
bestovintys užmojai. Labiausiai 
savas gal buvo tose tapybose, kur 
impresionistinė nuotaika reiškėsi, 
labiau ekspresionistiniais spalvų 
potėpiais. Ar nevertėtų dabar 
kam nors pagalvoti ir apie daili
ninko visos rinktinės kūrybos jau 
pomirtinę parodą. kz.

PATIKSLINIMAS

Sausio 20 dienps kultūriniam 
priede, dr. Audriaus Pliopli® 
straipsnyje apie Čiurlionį liečiant 
čias recenzijas, .pirmajame pusla
pyje, septintoje skiltyje pataisyti- 
na viena paklaida. Minint laik
raščių vardus ir datas, kuriuose 
parodos rusiškoji grupė buvo nu
tylėta, vietoj Daily Miror, 1912.. 
m. spalio d., psl. 6 turi būti 
Daly Mail 1912 m., spalio 5 d., 
psl. 6.
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