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— Kodėl pražiopsojai B. Cip-

lijauskaitės įdomią paskaitą? 
Nesiteisink, kad nežinojai. 

— Žinojau, kad bus paskai
ta. Ne Cipliiauskaitės, bet jos 
motinos. Parapijos Lietuvių ii-

Cipli-nios skelbė, jog prof. dr. 
jauskienė kalbės apie "Moterų 
raštus". Dėl viso ko pasitikri
nau laikraštyje Lietuviai Ame
rikos Vakaruose. Ten, "Paren
gimų kalendoriuje*', lapkričio 
mėnesį nebuvo numaty ta jokia 
paskaita. Abejodamas, taip ir 
nenuvažiavau. 

Tai iliustr acij a iš Los Angeles 
lietuvių kultūrinės buities. 

Laiku ir tiksliai pranešti 
apie būsimą kultūrinį ar vi
suomeninį renginį, manau, rū
pi kiekvienam tvarkingam iš
eivijos laikraščiui. Tam yra 
skiriamos pastovios skiltys, 
net ištisi kronikos puslapiai. 

Deja, mūsų didžioji spauda 
(Draugas, Dirva, Tėviškės Ži
buriai ir kt.) ne visas vietoves 
pasiekia t inkamu laiku. Nuo
šalesniam skaitytojui pasi
kliauti ten spausdinama in
formacija ap ie būs imus 
kultūrinius įvykius neįmano
ma. Nieko nelieka, tik pasiti
kėti savomis, apylinkėje esan-
č i o m i s s u s i ž i n o j i m o 
priemonėmis. 

Pavyzdžiui, Pietų Kaliforni
jos lietuviai apie būsimus ren
ginius sužino iš kelių šaltinių: 
parapijoje iškabintų plakatų, 
išdalinamų skelbinių, šešta
dienio radijo, parapijinio laik
raštėlio ir Antano Skiriaus lei
džiamo LA V. 

iĄ Kas neturi progų sekmadie
nį pabuvoti parapijos kieme ar 
išgirsti šeštadieninės radijo 
laidos, suprantama, vadovau
jasi minėtų laikraštėlių infor
macija. Gerai žinome, kaip 
šiandien sunku spausdinti ir 
platinti lietuvių leidinius. Tai 
visai nepelningas užsiėmi
mas. Bet jeigu šio darbo naštą 
kas nors sau užsikrauna iš 
meilės spaudai, tuo pačiu lyg 
ir įsipareigoja, kaip galint 
tiksliau ir laiku skelbti žinias. 
Savo ruožtu rengėjai irgi turi 
pasistengti, kad būsimo rengi-

Įnio data ir apibūdinimas lai
ku pasiektų laikraštuko re

daktorių. Tam yra telefonai ir 
asmeniški susitikimai. 

Šitaip atidžiai bendradar
biaujant, aišku, galima kitus 
naudingai informuoti. Minėti 
leidiniai maždaug taip ir da
ro. Stengiasi nepraleisti kultū
rinių parengimų paminėjimo. 
Juo labiau tada, kai veikla 
(baliai, bazarai, Šventės, pik
nikai) prisideda prie savųjų 
tikslų parėmimo. 

Šie ra5i •asmio pradžioje pa
iliustravau, kaip dėl sujauk
tos informacijos buvo pražiop
sota paskaita. Tai dar ne vis
kas . To paties LAV „Paren
gimų kalendoriuje" Los Ange
les Dramos sambūrio vaidini
mo data nurodyta lapkričio 
mėn. 12 d. Tuo tarpu parapi
jos Lietuvių žiniose — lapkri
čio 19 d. Tai kuo tada tikėti? 
Negi važiuosi 30 mylių ir atsi-
muši į uždaras duris. 

Jei Lietuvių žinios tiksliai 
paskelbė vaidinimo laiką, tai 
su pačios pjesės pavadinimu 
iškrėtė farsą. Lyg avangardiš-
kai reklamai, pavadinimas 
kiekviename puslapyje buvo 
rašomas kitaip: "Nepažįsta
mas tėvas", "Nežinomas tė
vas" ir "Nepripažintas tė
vas". Rasi, tėvas trijose 
esybėse. Blogiausia, kad pa
našūs kuriozai šiame leidiny
je išraitomi gan dažnai, tie
siog per dažnai: sudarkomos 
pavardės, įveliamos gramati
kos bei sintaksės klaidos, ne
taisoma korektūra. 

Nežinau, ar šias pas tabas 
skaitys minėtų leidinių suda
rytojai. Jie turėtų suprasti , 
kad nedidelio vietinio laikraš
tėlio reikšmė visuomenei yra 
pakankamai didelė: turinį 
žmonės juk skaito nuo pra
džios iki galo. Man regis, prie 
dabartinių leidinio pas tangų 
pridėjus uolesnį atidumą, teks
tuose galima būtų išvengti 
daugelio klaidų, kalbos žargo
no, neapdairumo komizmų. Vi
suomenę gal ir prajuokina vie
na kita neapdairumo dėmė. 
bet, esu tikras, nesijuokia tie. 
kuriuos palietė iškreipta infor
macija. 

P r . V. 

K Ę S T U T I S K . G I R N I U S -

1981 meta i s rugsėjo-gruo-
džio numeriuose literatūros 
žurnalas Pergalė išspausdino 
naujausią Lenino literatūros 
premijos laureato Jono Avy
žiaus r o m a n ą Degimai. Nau
jausias Avyžiaus veikalas, 
kaip ir anks tesn is jo romanas 
Chameleono spalvos, sukėlė 
plačios apimties diskusijas ir 
ne vien tik literatų tarpe. De
gimai g a n a savot iškas roma
nas , nes Avyžius kritiškai pa
vaizdavo dabar t inę tarybinę 
tikrovę, demaskavo įvairius 
t rūkumus, aukš tų partijos pa
reigūnų aroganciją bei abe
j ingumą darbo žmonių gero
vei . P a l i e s t i ir t a u t i n i a i 
santykia i , be t nėra įprastinių 
giesmių tau tų draugystei. Vei
kiau Avyžius pabrėžia nesu
siprat imus. An ta i pagrindinis 
veikėjo Danieliaus Girinio 
žmona F ima per penkiolika 
metų ne t neišmoko teisingai 
iš tar t i vyro vardo, juo labiau 
neišmoko lietuvių kalbos. Lie
tuv iams ap lamai jaučia pa
giežą, į juos žiūri iš aukšto. At
vykę Lietuvon kitų tautų 
darbininkai vaizduojami gir
tuokliais, kone kriminaliniu 
elementu, kuriems jokių sirr-
patijų neturi vietos lietuviai. 
Net ir aukščiausias darbinin
kų apdovanoj imas, Socialisti
nio darbo didvyriu paskyri
mas , yra intrigų objektas. 
Kolūkio melžėja jį laimi iš da
lies todėl, k a d kolūkio pirmi
n inkas jai priskiria prižiūrėti 
geriausias karves. Itin nebū
dingas Avyžiaus partizanų ko
vų vaizdavimas, kur stribai 
nupiešiami gana tamsiomis 
spalvomis, ir kur netrūksta už
uominų, jog gyventojai labiau 
nukentėjo nuo komunistų ne-

Netrukus po Avyžiaus ro
mano išspausdinimo Pergalė
je savai t raš tyje Literatūra ir 
menas prasidėjo ilgos literatų 
diskusijos apie dabartinį lie
tuvišką romaną. Dalyviai na
grinėjo įvairius klausimus, bet 
bene daugiausia dėmesio bu
vo sk i r iama Degimams ir pub
licistikos vaidmeniui romane. 
Vieni kri t ikai teigė, kad svar
biausi romano vertinimo kri
terijai yra literatūriniai, kurių 
negal ima paaukoti net dėl kil
niausių pilietinių tikslų. Kiti 
rašytojai pabrėžė romane iš
keltų problemų svarbą, veika
lą įvert inant . Šitoks nuomo
nių susikir t imas laukt inas , bet 
atskirų kritikų vienos ar kitos 
pozicijos gyn imas buvo g a n a 
netikėtas reiškinys. Norma
liai part i jai ištikimi kritikai 
pabrėžia pilietiškumo vaidme
nį, norėdami pagirti literatū
riškai nevykusius veikalus, 
kaip an ta i , Gudaičio-Guzevi-
čiaus ar Antano Venclovos 
darbus . Savarankesni ir la
biau išsilavinę kritikai daž
niausia i nepateis ina silpnes
nių ve ika l ų p i l i e t i š k u m o 
dingstimi. Vert inant Degi
mus, padėtis buvo pasikeitusi. 
Rimti kritikai, kaip Vytautas 
Kubilius ir Albertas Zalato
rius, gynė publicistinius ele
mentus Avyžiaus romane. An
tai Kubilius rašė, kad būtų 
blogai, jei romanas nusigręž
tų nuo dygliuotų nūdienių 
klausimų, ir priekaištavo Avy
žiaus kri t ikams: 

Šaukiame kiekvienoje tribūnoje 

Regina Ms Ingelevičienė 

— mums reikia socialinio roma
no, o kai pasirodo toks romanas, 
kur karšta gyvenimo medžiaga li
teratūriškai sunkiai subalansuo
jama, kaltiname jo autorių... mies
čioniškumu. (Literatūra ir menas, 
Nr. 38,1982, p. p. 4-5) 

Zalatorius aiškino, jog ro
manistui svarbiausia, kad jo 
ginama tiesa iš tikrųjų tiesa ir 
būtų, kad jo neapykantos ob
jektai būtų verti tos neapy
kantos. Pasak jo, Avyžiaus 
Degimai 
užmynė visuomenei ^nt nuospau
dos; vieniems sukirbėjo sąžinė, ki
tiems pasidarė gėda, treti ėmė pa
vydėti autoriui tiesumo ir drąsos . 
ir pradėjo visi taikytis iš kurio 
čia šono jį įgnybus. (Literatūra ir 
menas, Nr. 45, 1982, p. 4.) 

Degimus kritikavo įvairūs 
asmenys — kritikai Alfredas 
Gusčius ir Elena Bukelienė, 
net ir vienas netikėtai puikiai 
apsišvietęs vairuotojas Jonas 
Dagilis, kuris pasipiktino, kad 
Avyžiaus romane pavaizduo
ta 
gerianti, lėbaujanti šutvė dau
giau primena veikėjus iš praėju
sių dešimtmečių kino komedijų, 
bet ne darbą mylinčius, saikin
gus ir mąstančius mūsų kaimie
čius. (Literatūra ir menas, Nr 25 
1982. p. 10.) 
Partijos numylėtinis kriti
kas Petras Bražėnas išreiškė 
nusivylimą Degimais. Roma
ne daug iliustratyvumo. pri

mityvių priešpriešų, per daug 
dėmesio skiriama publicisti
niams reikalams. Sūlydamas 
Avyžiui rome n ą perrašyti, 
Bražėnas davė suprasti, kad 
nepravartų rašytojui kištis į 
reikalus, į kuriuos verčiau rei
kėtų atkreipti partinių, admi
nistracinių bei liaudies kont
r o l ė s o r g a n ų d ė m e s į . 
(Literatūra ir menas, Nr. 35, 
1982, pp. 4-5.). Kaip bebūtų, ro
manas buvo plačiai svarsto
mas ir ne dėl literatūrinių ypa
tybių, bet dėl t a r y b i n i o 
gyvenimo vaizdavimo. 

1982 m. pabaigoje romanas 
buvo išleistas atskira knyga. 
Veikalas yra gana ilgas — 
penkių šimtų puslapių. Atsi
žvelgus į Degimų kontrover
sinį turini, būtų buvę galima 
laukti nemaža pakeitimų bei 
pataisymų, kurie, atseit, "rea
listiškiau" pavaizduotų tary
binę tikrovę ir padarytų vei
kalą ideologiškai priimtinesnį. 
Pakeitimų yra, bet jų nelabai 
daug — mažiau negu penkias
dešimt. Dauguma jų maži, iš
brauktas tik vienas ar du sa
k i n i a i , v i e n a s p o s a k i s 
pakeistas kitu. Kai kuriose vie
tose gal pats autorius stilisti
niais sumetimais apšlifavo 
tekstą, bet kitur ryški cenzo
riaus ranka. Kadangi Degi
mai turi penkis šimtus pusla
pių, tai reikia pabrėžti, kad 
pakeitimai palietė gerokai ma-

Partizano mirtis 
Aliejus, 1962-1967 

žiau negu vieną nuošimtį teks
to, labiausiai t a s dalis, kurio
se v a i z d u o j a m i s t r i b a i . 
Pakeitimai įdomūs ir ta pras
me, kad jie parodo tai , į ką 
partija jautriausiai reaguoja. 

P a k e i t i m a i s t r ibų 
v a i z d a v i m e 

Tarybiniai istorikai ir pro
pagandistai mažiau ar dau
giau mėgina šitaip pavaizduo
ti partizanų kovas. Nuo 1944 
iki 1952 metų ginkluoti buožių 
ir nacių talkininkų būriai te
rorizavo taikius Lietuvos gy
ventojus, kurių didžioji dau
guma rėmė tarybinę valdžią. 
Prieš par t izanus kovojo liau
dies gynėjai ir stribai, kurie, 
pasak komunistų, buvo tau
rūs socialinio teisingumo gy
nėjai, pasiryžę rizikuoti gyvy
bę, siekdami apsaugoti kaimo 
gyventojus nuo užpuolimų bei 
užtikrinti tvarką ir rimtį. Ta
rybiniai istorikai beveik nemi
ni masinių gyventojų trėmi
mų į Sovietų Sąjungos gilumą. 

Pastaruoju metu Lietuvos 
komunistai ypatingą dėmesį 
skiria pokario metų partiza
nų kovoms. Antai šįmet birže
lio mėnesio Lietuvos Komu
nistų partijos centro komiteto 
plenume pirmasis sekretorius 
Griškevičius skundėsi, kad kai 
kurie Lietuvos rašytojai neob
jektyviai vaizduoja pokario 
metų įvykius. Kitame plenu

me, kuris įvyko pernai balan
džio mėnesį, CK sekretorius 
ideologiniams reikalams Še
petys pareiškė: 

Kelia nerimą tendencija iš
kreipti pokario laikotarpiu vyku
sios klasių kovos esmę, juodinti 
liaudies gynėjus. 
Šįmet tarybinė spauda pa
skelbė nemaža stribus šlovi
nančių straipsnių. Vieną jų iš
spausdino Laikas ir įvykiai 
būdingu pavadinimu: "Liau
dies gynėjai — liaudies didvy
riai". 

Avyžiaus romano veikėjai 
prisimena vietos stribų vadą 
Zgutą-Zentulį, kurio garbei 
s tatomas paminklas. Pergalė
je išspausdintame Degimų va
riante Zgutas-Zentulis vaiz
duojamas kaip žiaurus ir 
piktas žmogus. J i s ir jo sėbrai 
elgiasi kaip rajono viešpačiai, 
ta rdydami ir mušdami nekal
tus vyrus ir moteris, dažnai 
apvogdami ūkininkus. Sis stri
bų paveikslas gerokai sušvel
nintas knygoje. Pergalėje ši
t a ip aprašytas vienas stribų 
apsilankymas pas paprastą 
ūkininką: 

Po kratos tėvas pasišaipė: girdi, 
apžiūrėkite ir mano piniginę, gal 
ten rasite įlindusi banditą. 2gu-
tas-Zentulis vožė jam automato 
buože per galvą, apspardė išsitie
susi ant grindų. To paties susi
laukė ir motina, nes įniršusi puo
lė ginti tėvą. (Pergalė, Nr. 9,1981, 
p. 23). 
Knygoje (p. 21) nerasi nė žo
džio apie partrenkto tėvo spar
dymą, nė užuominos, kad ma
m a susilaukė to paties likimo. 
Po to stribai apvogė primuš
tuosius, bet ir tai cenzoriui ne
patiko. Pergalėje Avyžius bu
vo parašęs: 
ne vieną vertingą daiktą pasi
glemžė 2guto-2entulio draugu
žiai. 
Knygoje šis sakinys pakeistas 
nieko nesakančiu išsireiški
mu: 
ne viskas buvo savo vietoje. 

Atrodo, kad cenzorius buvo 
ypač jautrus dėl stribų vagi
liavimo. Nes ir kitoje vietoje 
•Pergalė, Nr. 9, 1981, p. 53 ir 
Degimai, p. 68) Avyžiaus teks
tas buvo pakeistas. Žurnale 
Avyžius rašė, kad stribai pa
statydavo gyventojus prie sie
nos, juos gąsdindavo ir išeida
vo: 

. < • ; 

. • 

-

ištuštinę svirnus. 

Knygoje vietoj žodžių "ištušti
nę svirnus" yra išsireiškimas: 
išsiplūdę. prigąsdinę. 

Iš tiesų stribai labai dažnai 
apiplėšdavo gyventojus, ypa
čiai pirmaisiais pokario me
tais, nes tada liaudies gynė
jams nebuvo mokama alga ir 
jie turėdavo pragyventi iš to, 
ką nuglemždavo iš ūkininkų. 

Cenzorius taip pat išbraukė 
kai kurias romano dalis, ku
riose Avyžius davė suprasti, 
kad Lietuvos gyventojai gal 
labiau nukentėjo nuo stribų 
negu nuo partizanų, jog kai 
kurie ūkininkai ir jų šeimos 
buvo ištremti į Sibirą vien dėl 
to, kad vietos komunistai no
rėjo pasisavinti jų nuosavybę. 
Pergalėje (Nr. 11, 1981, p. 62) 
šitaip rašė apie Motę Keberdį. 
kuris buvo vykdomojo komite
to pirmininkas pirmaisiais po
kario metais: 

(Nukelta į 2 psl.) 

*• v 
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Pakeitimai Jono Avyžiaus 
romane „Degimai" 
(Atkelta iš 1 psl.) 
Kitados tie trobesiai priklausė pa
siturinčiam ūkininkui, ir Motė 
niekada nebūtų jų užvaldęs, jei 
nebūtų padėjęs (kaip paslapčiom 
žmonės kuždėjosi) iškraustyti tą 
ūkininką su visa šeima į tolimą 
šiaurę. Draugas Keberdis, žino
ma, iš tolo gynėsi tokių kaltini
mų, grasindamas ilgaliežuvius 
pasiųsti, kur jų apverkiamasis iš
važiavo, tačiau taip ir nepavyko 
išsiteisinti. 

Knygoje (p. 347) nėra nė žo
džio apie ūkininko ir jo šei
mos ištrėmimą. Cia išcenzū-
ravimas toks nevykęs, kad net 
sunku suprasti tekstą. 

Kitados tie trobesiai priklausė pa
siturinčiam ūkininkui, ir Motė ne
būtų jų užvaldęs, jei nebūtų tu
rėjęs kietos pirmininko rankos. 
Draugas Keberdis, žinoma, iš tolo 
gyiiėsi žmonių apkalbų, grasin
damas ilgaliežuvius pasiųsti, kur 
jų apverkiamasis išvažiavo, ta
čiau nelabai pavyko išsiteisinti. 

Vien tik iš šios pastraipos ne
aišku, dėl ko Keberdis mėgino 
išsiteisinti, kokios buvo tos 
žmonių apkalbos, kas tas ap
verkiamasis ir kur jis išvyko. 

Pergalės variante rajono pir
masis sekretorius apkaltina 
buvusį partizaną, kad jis ir jo 
draugai nemaža žmonių išžu
dė. Tasa i atsako: 
Kad ir tuos. Bet jų tebuvo sauja, 
palyginus su supūdytais lageriuo
se. (Pergalė, No. 12, p. 41). 

Matyti, ši užuomina apie bol
ševikų siautėjimo apimtį cen
zoriui nepatiko, todėl jis ją pa
keitė išsireiškimu, kuriame 
neminimi lageriai. Knygoje 
buvęs part izanas gerokai švel
niau atkerta. 
Kad ir tuos. O jūs? Sėdėjot susidė
ję rankas? (p. 394). 

Tarybiniai istorikai vaiz
duoja stribus kaip geriausius 
iš geriausių, kurie rūpinosi so
cialinio teisingumo įgyvendi
nimu, ypač mylėjo darbo žmo
nes, norėjo užtikrinti jų šviesią 
ateitį. Tačiau Pergalėje iš
spausdintame variante Avy
žius kitaip vaizdavo Zgutą-
Žentulį. 
Jeigu Žgutas-Zentulis ką nors my
lėjo, tai tik idėją. Bet ir tą savaip 
suprastą, iškreiptą, siaubingai su
vulgarintą. Jam buvo svarbiau
sia ne kovoti, o keršyti. Visiems, 
kurie daugiau turi už jį, turtinges
ni, laimingesni. Ne meilė sa
viems, o neapykanta svetimiems 
jį ruošė įamžinti. ^Pergalė, No. 11, 
p. 80). 

Knygoje (p. 377) nėra šito stri
bų vado apibūdinimo, gal dėl 
to, kad jis per daug priminė 
dažnus išeivių teigimus, kad 
kaime komunistus iš pradžių 
rėmė tik padugnės ir nenuora
mos, kurie suskubo išnaudoti 
progą atkeršyti visiems, kurie 
lyg ir buvo kalti dėl jų nesėk
mių. Pažymėtina, kad šioje 
Degimų vietoje yra ir kitų, la
biau stilistinių, pataisymų. 

Yra dar vienas reikšmingas 
skirtumas tarp žurnalo ir kny
gos variantų. Būtent, knygoje 
(p. 22) yra keliolikos sakinių 
priedas, kuriame mėginama 
stribų nusižengimus suversti 
neva kriminaliniam elemen
tui, prasiveržusiam į stribų 
gretas. 

O kiek liaudies gynėjų prisiplakė 
tokių, kuriuos čia atvedė ne klasi
nis susipratimas, bet nešvaros ke
tinimai. Kai per pavasario potvy
nį upė išsilieja iŠ krantų, į jos 
srovę patenka visokio šlamšto. 

Šito stribų pateisinimo nebu
vo Avyžiaus romane, kai jis 
buvo išspausdintas Pergalėje. 
Pateisinimas yra labai trafa
retinis ir panašus į tuos, kurie 
mėgina kaltę dėl įvairių žiau
rumų suversti Stalinui bei as
menybės kultui ir aiškina, kad 
net ir per didžiuosius valymus 
čekistai liko taurūs, o už niek
šybes atsakingi Serijos ir Je-
žovo sėbrai. 

Cenzorius gana veiksmin
gai atliko savo uždavinį. Ke
liais pakeitimais, sutrumpini
mais i r vienu priedu jis 
gerokai pakeitė Avyžiaus su
kurtą neortodoksinį stribų pa
veikslą. Knygoje Žgutas-Zen-
tulis ir jo gauja tebėra 
vaizduojami kaip gana šiurkš
tūs vyrai, sudėtingomis sąly
gomis pažeidžiantys teisėtu
mo reikalavimus. Bet jie 
nebemuša moterų, neapiplė
šta ūkininkų, neišsiunčia jų Si
biran, kad galėtų pasisavinti 
jų turtą. Avyžiaus tvirtinimai, 
kad stribai siekė keršto, o ne 
socialinio teisingumo, kad 
daug lietuvių nuo komunistų 
nukentėjo, dingo, pakeisti 
užuominomis, kad stribai re
tai pažeidė gyventojų teises, 
kad tokie nusižengimai nebu
vo jiems būdingas elgesys, 
kad veikiau už juos buvo at
sakingi ne "tikrieji" partijos 
reikalui pasišventę stribai, ir 
kad ilgainiui viską galima pa
teisinti. 

Kaip minėta, Lietuvos ko
munistai yra ypač jautrūs stri
bų klausimui, tad veikiausiai 
davė nurodymą pašalinti tas 
Avyžiaus pastabas apie liau
dies gynėjus, kurios nesuderi
namos su partijos peršama in
terpretacija. Tačiau reikia 
pabrėžti, kad nemėginta visai 
nutylėti partizanų karo žiauru
mus. Antai, net ir knygoje pa
minėta, kad turgaus aikštėje 
būdavo išmesti partizanų la
vonai, kad valdžios įtariamieji 
dažnai buvo iš Lietuvos išve
žami. 

P a k e i t i m a i d a b a r t i n i o 
g y v e n i m o v a i z d a v i m e 

Degimai nėra romanas apie 
pirmuosius pokario metus bet 
apie dabartį, iš tiesų apie rajo
no pirmojo sekretoriaus Da
nieliaus Girinio gyvenimą ir 
meilę. Girinis yra gana teigia
mas charakteris,' nuoširdžiai 
besirūpinantis gyventojų ge
rove, pasipiktinęs savo virši
ninkų arogancija, nors ir jis 
kartais neryžtingas, šiek tiek 
silpnavalis. Nors Avyžius iš
kelia viešumon daug neigia
mų šiuolaikinio tarybinio gy
venimo savybių , knygos 
variante mažai kas pakeista. 
Be to, pakeitimai iš esmės ne
iškreipia bendro dabarties 
vaizdo, kurį buvo nupiešęs 
Avyžius. Antra vertus, dabar
tinių negerovių vaizdavimas 
labiau susietas su siužetu, tad 
sunkiau būtų pravesti kokius 
nors esminius pataisymus. Vis 
dėlto pravartu pažymėti kai 
kuriuos skirtumus romano va
riantuose. Neatsitiktinai pa
keistos kelios romano dalys, 
vaizduojančios religinį gyve
nimą. Danielius Girinis yra 

PAAIŠKINIMAI: 
O Prievartos darbų stovyklos. 
D Tiksliai nenustatytos vietos. 

Apylinkes, kuriose priverstieji dirbę viešuosius 
darbas judančiose bazėse. 

Nauja Elenos Juciūtės knyga 
Elena Jucifttė, Igarkos Naujamies- nojarsko. Atplaukė dar trys lai-

tis. Dokumentinis reportažas iš lietu- vai, pilni lietuvių tremtinių. I i 
vių tremtinių gyvenimo Sibire. Put- viso ten suvežė apie 4000 lietuvių į 
nam, Connecticut: Nekaltai Į šiaurinio ašigalio sritis, kur žie-
Pradėtosios Marijos seserys, 1983. 242 , m ą s aulė nepasirodo, o vasarą — 
psl. Kaina — 10 dol. Gaunama pas nenusileidžia, kur žemė pasilieka 
platintojus ir "Drauge" (su persiimti- į j į e m ą vasarą ledan įšalusi, vasa-

' rą tik per pėdą atšildoma. 
Į kiekvieno barako kambarį su

grūdo po šešias — septynias šei
mas. Pro barako plyšius žiemą 

. švilpė šalti vėjai. Girdėjosi žmo-
siekusi laisvąjįpasauų, jau mums v e r k s m a 8 ; d e j o n e 8 . Dirbti va-
davė net trečią knygą, šalia ^ l 2 y a l a n d j e Vidaihis 
jos straipsnių ir kalbų jvamomis ^ k & d ^ ^ n u f l i . 

* 
Buvusi Sibiro tremtinė Elena 

Juciūtė nepalūžo sunkios okupan- Į 
to lagerių naštos slegiama, bet pa-! 

Prievartos darbo stovyklų Stalino valdymo metu dokumentinis žemėlapis 

ateistas, jo tėvas tikintysis. 
Kartą tėvas paprašo Danielių 
persižegnoti, pagerbiant moti
nos atminimą. Danielius atsa
ko, kad jis pagerbia motiną 
širdyje kas kartą, kai ją prisi
mena. Tada tėvas taria: 

Ką gi, darykit, kaip jūsų tikėji
mas liepia, kiekvienas geras dar
bas eina iš dievo ir dievo garbei. 
Norėčiau, kad nepamirštute to, 
kai manęs nebus. (Pergalė, No. 
11, p. 60). 

Knygoje (p. 344) tėvo atsaky
mo nėra. 
Kitur žurnalo variante (Per
galė, No. 12, p. 67) Avyžius ap
rašo kaip Danielius su šeima 
Kalėdų išvakarėse grįžta į tė
viškę ir paskutiniu momentu 
nutaria pasėdėti prie tradici
nio Kūčių stalo. Danielius ra
miai iškilmėse dalyvauja, da
lydamasis plotkelėmis ir jas 
valgydamas be jokių išsišoki
mų. 

Knygoje (p. 432) Danielius 
sugrįžta namo ne Kūčių vaka
rą, bet motinos dešimtųjų mir
ties metinių proga. Apie daly
vav imą Kūčiose nėra nė 
žodžio. Tarybinė spauda Lie
tuvoje nuolat smerkia tuos ko
munistus ir komjaunuolius, 
kurie dalyvauja religinėse 
apeigose, net ir tais atvejais, 
kai jie tai daro, nenorėdami 
Įžeisti tėvus. Matyt, kas už
drausta paprastam partijos na
riui tikrame gyvenime, neleis
tina rajono pirmajam sekreto
riui net ir romane. 

Danieliaus pirmoji žmona 
Firna yra nepataisoma rasė 
šoviniste, kuri niekina lietu
vius. Jų vaikai eina tik į mo
kyklas, kuriose rasų kalba yra 
dėstomoji kalba, nes ji neno
rinti, kad jos vaikai siaurais 
takeliais klaidžiotų, kai gali iš
eiti į pasaulį tiesiu, plačiu ke
liu. Besiginčydama su vyru, ji 

progomis. Pirmojoje knygoje — I 
Pėdos mirties zonoje — ji aprašė 
savo ir kitų drauge kalintųjų kru
vinas kančias. Antroje — Ąžuoly-
nelis — daugiau beletristine for
ma, bet atremta į tikrovę, ryškiai 
pavaizdavo okupanto prievartos 
veiksmus prieš lietuvius. 

Dabar, šiais Aušros metais, Put-
name, Conn. iš spaudos išėjo jos 
trečia knyga: Igarkos Naujamies
tis. Dokumentinis reportažas iš 
lietuvių tremtinių gyvenimo Sibi
re. Jeigu Juciūtės pirmoji knyga 
daugiau supažindino su lietuvių 
kalinių gyvenimu Sibire, kur ji pa
ti tas kančias pakėlė, tai šis nau
jasis veikalas yra apie tremti
nius, daugiausia iš Deltuvos 
apylinkių išvežtus į tolimą Igar
kos tremtį. Knygoje suminima 
daug mirusių ar dar ir gyvų išli
kusių pavardžių. 

Lietuviai lyd . d;>L-ri - - -kos miesto gatve 1964 m. 

„Lietuviškasis kampelis" Igarkos kapinėse. Nuotrauka daryta 1964 
metais, kada jau mažai bebuvo likę lietuvių Igarkoje. Iš Elenos Juciū
tės knygos „Igarkos naujamiestis". 

P a i l U f l l 1909-19«0i Ii atlaidų (medžio rai*iny«> 
Prie* 23 metu* gruodžio 7 dieną Chicagoje mirė dailininkas Pauliu* 
Augiau-

lietuviams priekaištauja už ne
dalyvavimą kovoje su na
ciais. Pasak josr 

mes (rusai -K.G.) nugalėjome, tad ir 
kelkim vėliavą, o visi kiti tegu iš 
tolo pažiūri... 'Pergalė, Nr. 10, p. 
83). 

Šio ir dar kelių sakinių nėra 
knygoje (pp. 246-247). 

Pravartu paminėti dar tris 
pakeitimus. Žurnalo variante 
Girinis savo rajone apriboja 
degtinės pardavimą, 

nors pajamos už gėrimus sudarė 
finansinio plano pagrindą, f Per
galė, Nr. 10, p. 83). 

Ši užuomina apie ypatingą 
degtinės vaidmenį tarybinia
me ūkyje knygoje (p. 232) iš
braukta. 

Panašiai knygoje (p. 108) ne
bėra epizodo, kaip viena Da
nieliaus antros žmonos drau
gė ieško jos paramos įgyti 
naują importuotą paltą. Žur
nale (Pergalė, Nr. 9, pp. 77-78) 
jų pokalbis gana smulkmeniš
kai, bet be didesnio įkvėpimo 
aprašytas, tad epizodas gal 
buvo pašalintas vien tik lite
ratūriniais sumetimais. 

Žurnale aprašoma, kaip 
aukštas Partijos pareigūnas, 
nepatenkintas Danieliaus pla
nu palikti savo pirmąją Žmo
ną, nurodo jam, kad toks elge
sys pakenks jo karjerai. 
Partietis ciniškai išsitaria: 

Aš nereikalauju, kad atsisakytu
mėte savo žaisliuko — gyvenimas 
ne vienuolynas — bet kurių galų 
tuo didžiuotis viešai? 

pirkti pusantro svaro duonos. Ne
galintieji dirbti pardavinėjo iš na
mų atsivežtus daiktus, kol dar kas 
jų turėjo. Iš bado lietuviai eidavo į 
tundras ir parinkę samanų iš jų 
virė sriubą. Žiemą dėl speigų ra-
gan sustingę kailiniai ir kaliošai 
sulūžta, sutrupa. Viduržiemy bū
na net 70 laipsnių šalčio (C). Ba
rakuose palietas ant grindų van
duo sušaldavo į ledą. Vasarą 
tremtinius graužė spiečiai muse-
lių-

Nepakeliamų sąlygų išvarginti, 
lietuviai ėmė gausiai mirti, pirma 
senukai ir vaikai. "Barakuose gy
venimas buvo nepakenčiamas. Vi
sur dulkės, parazitai, smarvė, li
gonių ir mirštančių aimanos". Iš 
Kazakstano atėjo žinios, kad ten 
viename darbo lagery iš 120 kali
nių teliko tik penki. 

Šitoks šiurpus lietuvių tremti-
Autorei labai vykusiai pasisekė nių kankinimas tęsėsi iki mirė 

perteikti gyvus pasakojimus dvy- Stalinas, iki buvo paskelbta am-

Danieliui užprotestavus, kad 
jam siūloma tapt i veidmainiu, 
pareigūnas tar ia : 

Dėl aukščiausio tikslo kartais ten
ka paaukoti kai kuriuos moralės 
principus. 'Pergalė, Nr. 10, p. 65). 
Knygoje (p. 219) nėra abiejų 
pacituotų pasiūlymų, turbūt 
dėl to, kad li teratūros cerberai 
mano, jog negal ima taip tie
smukai vaizduoti dabartinių 
Lietuvos viešpačių. 

Taigi, tokie y ra esminiai pa
keitimai Avyžiaus romane. J ų 
tikrai nedaug penkių šimtų 
puslapių veikale. Jei padaryt i 
pakeit imai tiksliai atspindi 
partijos jau t rumą kritikai, ta i 
rašytojas gali drąsiau kriti
kuoti dabar t in į gyvenimą ne
gu mėginti neortodoksiškai 
pavaizduoti par t izanų kovas. 
Degimų išleidimas atskira 
knyga bei ankstesnis Chame
leono spalvų ir Apučio apysa
kos i šspausdin imas rodo. kad 
jei ž inomas rašytojas išspaus
dins veikalą Pergalėje, tai par
tija neims ryžtingų priemonių 
atskiram išleidimui sutrakdy-
ti, bet greičiau reikalaus tik 
kai kurių pataisymų. 

lika rnetų toje tremtyje išbuvusios 
Onos Tamošiūnaitės, kurią pavy
ko Amerikoje apsigyvenusiems 
broliams išplėšti iš okupanto 
tremties. Daug lėmė tai, kad mer
gaitė, dėl Stuburo sužalojimų ta
pusi invalide, nebebuvo reikia
m a i n a u d i n g a ve rg i škos 
prievartos darbams. 

Kaip autorė antrinėje antraštė
je pažymi — čia dokumentinis re
portažas. Nuo tikrovės perteiki
mo autorė stengiasi nenukrypti. 
Rašo gyvai, vaizdžiai, ką lietu
viai išgyveno, kai buvo vykdomi 
antrieji Baisiosios gegužės trėmi
mai 1948 m. gegužės 22 ir 23 d. 
Tada irgi buvo masinės deporta
cijos, kaip ir 1941 m. birželio mė
nesį. • 

Knyga skaitoma lengvai, kaip 
nuotykių romanas, tik žiaurių, 
kruvinų tremties nuotykių. Skai
tant, kaip ekrane bėga pro akis 
vaizdai, kaip sugrūsti į vagonus, 
išalkę lietuviai, negaudami rei
kiamo maisto, neturėdami būti
niausių higienos sąlygų, buvo ve
žami per tolimus Sibiro plotus, iš 
vagonų išmetant mirasius... Pa
keliui jie matė anksčiau vežusių 
tremtinius traukinių susidūrimą. 
kur žuvusių lavonus komunistai 
krovė į krūvas ant pylimo ir degi
no, apipylę benzinu. Likusieji su
žeisti tremtiniai buvo laikomi už
rakinti vagonuose. Kai tremtinių 
ešaloną, kuriame buvo vežama ir 
Tamošiūnų šeima, privežė prie Je
nisiejaus upės, iškrovė ant kranto 
ir paliko saugomus kareivių su šu
nimis. Vėliau sugrūdo jų gal tūks
tantį į laivą, gabeno Jenisiejaus 
upe, neduodami nei sriubos, nei 
kitokio maisto. Po šešių kelionės 
dienų jų laivas sustojo prie Igar
kos, už 3000 kilometrą nuo Kras-

nestija. 
Elenos Juciūtės dokumentinis 

veikalas apie Igarkon nublokštus 
lietuvius tremtinius, kur jie net 
sudarė lietuvių Naujamiestį, svar
bus įnašas mūsų tautos tremtiniųis-
torijai pavaizduoti, okupantų bol
ševikų vykdytam lietuvių tautos 
genocidui užprotokoluoti, išeivijai, 
ypač mūsų j aunajai kartai, painfor
muoti, ką gali padaryti žmogus, kai 
komunizmo sistema paverčia jį ne
gailestingu žvėrimi. 

Knygai daug autentiškumo ir 
vaizdumo teikia gausios Sibiran 
išvežtų lietuvių nuotraukos. Pri
dėtas ir žemėlapis prievartos dar- i 
bų stovyklų deportuotiems Sovie--
tų Sąjungoje Stalino valdymo 
metu. , 

Knygoje pasilikusi viena kita 
korektūros klaida, bet jos negau
sios. Leidinys visiems labai reko
menduotinas. 

Juozas Prunsk i s 

• Akiračiai nr. 9 (1983 spalis). 
Mėnesinis laikraštis, leidžiamas 
Vievvpoint Press, Inc., 6821 S. 
Maplewood Ave., Chicago, IL 
60629. Redakcija: D. Bielskus, K. 
Dmnga, L. Mockūnas, Z. Reka
šius, dr. T. Pvemeikis, T. Venclo
va, H. Žemelis. Spaudos grafika 
— A. Kurausko. Metinė prenume
rata — 8 dol.. atskiras numeris — 

• Skautų aidas nr. 8 (1983 
spalis). Mėnesinis jaunime žurna
las, leidžiamas Lietuvių Skautų 
sąjungos. Redaguoja Antanas 
Saulaitis, S.J. Administruoja Mal
vina Jonikienė, 6346 S. Washte-
naw Ave., Chicago, IL 60629. 
Prenumerata metams — 5 dol. 

Šiaudų montažą* ii Elenos .JueiOtės rinkinio, sukurta* Sibiro kalinio. 
Nuotrauka Vinco Štoko. Akademinio Skautu sąjūdžio Vydūno Jauni
mo Fondo išleista kalėdinė kortelė. 

Moteris nr. 5 f 1983 rugsėjis-
spalis). Žurnalas , leidžiamas 
Kanados Lietuvių katalikių mote
rų draugijos. Redaktorė — Nora 
Kulpavičienė. Administratorė — 
B. Pabedinskienė. Adresas: 1011 
College St., Toronto, Ont. MSH 
1A8, Canada. Metinė prenumera
ta — 10 dol. 

Kalėdų Švenčių ir Naujų metų proga JAV 
Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba 
sveikina rašytojus, visų sričių menininkus, 
teatralus, žurnalistus, spaudos darbuotojus ir 
uisus kultūrinių pastangų rėmėjus, linkė
dama tyro šventiško džiaugsmo, šilumos ir 
meilės bendroje lietuviškos kultūros kūrėjų 
Šeimoje. 

JAV LB Kultūros taryba 

•m 
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* Popiete su s ietuvos Karaimų moKsiimiiKu oimonu dismanu 
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Vieną dieną paskambino 
m a n S i m o n a s Š i š m a n a s , 
Lietuvos karaimų mokslinin
kas, nuolat gyvenantis Pary
žiuje, ir pasisakė, jog esąs 
kelioms dienoms atvažiavęs į 
Šveicariją, Lausanne miestą. 
K a i s u s i t i k i m a i su šiuo 
įžymiuoju mūsų bendros tėvy
nės mokslo vyru m a n visada 
suteikia dvasinį pasitenkini
mą, pasiūliau pasimatyti. 
T a i p Š i š m a n a s a t s i r ado 
sostinėje Berne, kur pralei
dome drauge visą popietę. 

Kas yra Simonas Šišma
nas? Kas turi Lietuvių enciklo
pediją, gali surasti apie jį 
Broniaus Kviklio parašytus 
duomenis 30-tajame tome. Ten 
pasakyta, kad Šišmanas gimė 
1909 metais, Vilniuje 1928 m. 

.i, gavo brandos atestatą, o 1933 
mt m. baigė chemijos mokslus 
X Vilniaus universitete. Taigi 

kone visą išsimokslinimo kelią 
išėjo Vilniuje lenkų okupa
cijos metu. Enciklopedijoje dar 
p a s a k y t a , kad S imonas 
Šišmanas gimė Simferopoly-

_,. je, Krime. Kas bent kiek yra 
fV;.. susipažinęs su karaimų isto-
-^ rija, žino, kad negausios karai

mų tautos gyvenime jos 
«• bendruomenė Juodosios jūros 
• pakrantėje vaidino didelį vaid-
t9: menį. 

Su Simonu Šišmanu susi
tinku nebe pirmą kartą. Šio 
pasimatymo proga norėjau, 
tarp kita, tiksliau išsiteirauti 
apie jo kilmę: a r jo šeima 
pareina iš Krimo, ar iš Lietu
vos karaimų? Paaiškėjo, kad 
Šišmano tėvo šeima nuo 
neatmenamų laikų gyveno 

'Lietuvoje, o motina priklausė 
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po želigovskiados. A p i e Š i š m a n o t i e s i o g ten sukaupta is karaimų isto-
Šišmanų šeimoje pasiliko fenomenalinę a tmint į ga l ima rijos šal t iniais . Nestebėtina, 

gyvos karaimų tradicijos, spręsti ir iš to, kad dar š ian- k a d Š i š m a n o ske lb iamų 
Todėl nenuostabu, kad jauna- dien, po daug iau ka ip 40 metų, gausių raštų ^al t inių sąrašuo-
sis Simonas, dar būdamas jis kalba (ir rašo) lietuviškai, se figūruoja nuorodos taip pat 
gimnazistu, susidomėjo savo, Nors j a m tiktai re tai t enka į va i r i omis ' o r i en t a l i nėmis 
su Lietuva susijusios, giminės išgirsti lietuvių kalbą, bet ka i kalbomis, — jau nekalbant 
praeitimi. Kaip Šišmanas nūn susi t inkame, ka lbame t ik apie leidinius senovės graikų, 
man prisipažinino, jame, nors lietuviškai. O juk j is tą ka lbą lotynų ir hebrajų kalbomis, 
subrendusiam Vilniuje lenkų išmoko j a u suaugęs žmogus ir 
valdymo laikais, neužgeso t ik kelis metus gyveno aplin-
šeimos iš senų laikų rusenu- koje, kur lietuvių kalba vėl 
šios simpatijos Lietuvai. Jis p radė jo į s i g a l ė t i . Tok ių 
pats tai aiškina tam tikru žmonių, ka ip Simono Šišma-
atavizmu. Kai sostinė 1939 m. no re iškiamas pr is i r iš imas 
rudenį atiteko Lietuvai, jis p r i e m ū s ų k a l b o s y p a č 
tuojau pat šokosi mokytis įsidėmėtinas! 
lietuvių kalbos. Šišmanas, be Karo įvykiams užgriuvus 

Šišmanas savo išsimoksli
nimu bei darbais tarytum 
apjungia Europą su Artimai
siais Rytais. Jo susidomė
jimas karaimų tautos praei
timi apima kelių tūkstančių 
metų laikotarpį. 

Bet, nepaisydamas tokio 
p la taus interesų diapazono, 
Šišmanas vis dėlto didžiausią 
dėmesį skiria ne kam kitam, 
kaip Rytų Europai. Kaip jis 
pats ne kartą išsireiškė (ne tik 
pokalbiuose, bet ir raštuose), 
jam artimiausias širdžiai yra 
karaimų likimas Lietuvoje, — 
ne tik etnografinėje, bet ir 
istorinėje Lietuvoje, kurios 
ribos siekė Juodąją jūrą ir 
kuri šimtmečiais buvo įvai
riais saitais sugijusi su Lenki
ja. Tame didžiuliame plote 
apt inkame kaip tik gausesnes 

I k a r a i m ų b e n d r u o m e n e s . 
; Š išmanas tas bendruomenes 
] geriausiai pažįsta iš savo ilgus 

I m e t u s t rukusių studijų, 
I daugelį jų jis pats aplankė, 

§ pagaliau jis pats buvo Lietu-
• vos karaimų bendruomenės 

[ narys , pats žymia dalimi išgy
veno jos gyvenimą, patyrė jos 
likimą. Tuo atžvilgiu jis yra 
vienkartinė asmenybė, suge
bant i sukauptųjų žinių bei 
p a t i r t i e s lobyną išreikšt i 
moksliškai žodžiu ir raštu. 

Lietuvių Enciklopedijos 30-
tajame tome, išleistame 1964 
metais, taigi beveik prieš 20 
m e t ų , B r o n i u s K v i k l y s 
suminėjo Simono Šišmano 
devynis paskelbtus raštus. 

Zbignieiv Herbert 

Rugsėjo 17 
Mano beginklė šalis įsileis tave užpuolėjau 
takelis kuriuo Jasiukas ir Marytė ėjo mokyklon 
neprasižios bedugne 

Per tingios upės nesirengia tvinti 
kalnuose miegantys riteriai tebemiegos 
ir jūs nekviestieji svečiai lengvai įžygiuosit 

Bet žemės sūnus susiburs naktį 
pokštininkai carbonari laisvės sąmokslininkai 
nuvalys senoviškus ginklus 
prisieks dvispalviu paukščiu 

Ir tada kaip visad — žaros sprogimai 
berniukai vaikiški bemiegiai vadai 
pralaimėjimo kupinos kuprinėlės paraudą garbės laukai 
vis giliau žinome — mes vieni 

Mano beginklė Šalis įsileis tave užpuolėjau 
ir tau duos žemės lopą po gluosniu — ir taiką 
idant po mūsų ateisiantieji vėliai išmoktų t 
sunkiausiąjį meną — nuodėmių atleidimą 

(Vertė A. L.) 

Zbigniew Herbert, vienas žymiausių lenkų poetų, 
parašė sį eilėraštį 1981 m. rudenį. 1981 metų rugsėjo 
mėnesio 17 dieną Maskva pareikalavo, kad Varšuva 
sustabdytų augantį „antisovietizmą". Herberto poezijos 
rinktinė yra išleista ir anglų kalba (Selected Poems of 
Zbigniem Herbert. vertėjai John Carpenter ir Bogdan 
Carpenter, Oxford University Press, 1977). 

Krimo karaimų šakai. Kai abejojimo, turi iškilių gabumų Lietuvą, Š i š m a n a s pas i t raukė 
kalboms. Jis jų moka gerą į Vakarus ir nuo 1949 m. apsi-

8.,. 

motina laukė kūdikio, ji pano
ro pagimdyti pirmagimį pas 
savo tėvus, gyvenusius Krime. 
Taip Simonas išvydo šį pasau
lį p r i e Juodos io s jū ros . 
Netrukus motina vėl sugrįžo į 
Lietuvą. Tik kilus pirmajam 
pasauliniam karui šeima nusi
dangino i Krimą, iš kur 1922 
metais sugrįžo į Vilnių, — jau 

tuziną. Kai jis 1939-40 m. 
žiemą važiavo pirmą kartą į 
Kauną, kur tarėsi su profe
sorium Antanu Purenu dėl dar 
lenkų laikais pradėtojo asis
tento darbo universitete, jis — 
kaip man pabrėžė su tam tikru 
pasididžiavimu — jau kalbė
jęs lietuviškai. 

gyveno Paryžiuje. Nuo t a d a 
karaimų istorijos studijos j a m 
pasidarė pagr indiniu gyveni
m o u ž d a v i n i u . Š i š m a n a s 
pakar to t ina i lankėsi Artimųjų 
Rytų valstybėse, gilinosi į tos 
srities va ls tybėse išsisklai
džiusių kara imų bendruo
menių praeitį , susipažino su 

Nuo to laiko Šišmanas dar 
įvairiomis kalbomis parašė 
gausybę ilgesnių ar trumpes
nių darbų. Jeigu ligšioliniai 
raštai gvildeno atskiras sritis 
iš karaimų gyvenimo, tai 1980 
metais viena šveicarų "leidyk
la (L'Age d'Homme) Lausanne 
mieste išleido visuotinę studi
ją Le KaraTisme pavadinimu. 
Antraštėje dar patikslinta 
„Ses doctrines et son histoire" 
(Karaizmas. Jo doktrina ir isto
rija). Tai 247 puslapių moksli
nė s tudi ja , imponuo jan t i 
kiekvienam skaitytojui, kuris 
domisi šia tema. 

Paryžiuje gyvenantis grafi
kas Žibuntas Mikšvs dar 1980 

I m. spalio 25 d. Draugo nume
ryje išaamiai 
-todėl prie jos 

aptarė Knygą, 
giai 

Karaimu gatvė Trakaose. teste. 

įesusto-
siu. Tepastebėsiu, kad tai 
mokslinės vertės veikalas. 

aptar iant is , ka ip nurodyta 
lotynų ka lba knygos pradžio
je, — „studia de doctrina, 
historia, Iingua et ethnogra-
ph ia k a r a e o r u m compec-
tens"— kara imų doktriną, 
istoriją, kalbą ir etnografiją. 
Veikalas liudija autoriaus 
m o k s l i n į v i s p u s i š k u m ą , 
universalumą. 

Knygoje nemaža puslapių 
skirta k a r a i m a m s Lietuvoje, 
Gudijoje, Lenkijoje, Ukraino
je, Krime, Čekijoje, Vengrijoje 
ir kituose Centro bei Rytų 
Europos kraštuose. 

Mus, be abejojimo, daugiau
sia domina tos knygos vietos, 
kur a p t a r i a m a s kara imų 
gyvenimas istorinėje Lietu
voje, ypač tuose plotuose, 
kurie priklauso lietuvių tautos 
gyvenamų plotų branduoliui. 

(Nukelta į 4 psl.,f 

-

J . Savasis 

Solistė iš Paryžiaus 
Turbūt pats nelabasis sugundė mane 

tada ruošti tą koncertą. Bet greičiau tai 
, buvo mano, jauno žmogaus puikybė — 

noras kitiems pasirodyti, ką aš galiu ir 
sugebu. O buvo taip. 

£ Gavęs Švietimo ministerijos stipen
dija, studijavau Paryžiuje prancūzų kalbą 
ir literatūrą. Vienoje iš tų kavinių, kurios 
spiečiasi aplink Montroartre baziliką, kur 
renkasi vykę ir nevykę poetai, rašytojai. 
a r t i s t a i , d a i l i n i n k a i i r daug iaus i a 
užsieniečiai studentai, kažkas mane 
supažindino su jauna prancūzaite, kurią 
man pristatė, kaip kylančią žvaigždę 
dainos meno horizonte. Susipažinome, 
pasisakėme vardus. J i Genevieve. Ją 
tuojau pakrikštijau lietuviška Genovaite, 
o ji mane — Joną ėmė vadinti Jeanu. 
Teiravosi, iš kurio krašto, ką studijuoju. 
Tuoj pastebėjau, kad mergaitė ne pliuškė, 
nesimėtą į kvailą flirtą. Pokalbis tuoj 
pasidarė atviras, nuoširdus. Sutarėme kitą 
kartą vėl susitikti toje pačioje kavinėje. 
Žodžiu, užsimezgė pažintis. 

Kitą kartą jai papasakojau apie savo 
tėvynę Lietuvą, kurios ji žinojo tik vardą: 
Lithuanie. Trumpai jai papasakojau 
Lietuvos istoriją nuo karaliaus Mindaugo 
laikų, kaip Lietuva išaugo į didžiausią 
Europos valstybę nuo Baltijos iki Juodųjų 
jūrų, kovas su germanais kryžiuočiais ir 
rusais, apie Lietuvos mažėjimą, teritorijos 
atplėšimus. okupacijas, nepriklausomybės 
netekimą, atgavimą, bet jau mažoje terito
rijoje, netgi be sostinės Vilniaus, kurį 
kaimynai "lenkai klasta užgrobė. Trumpai 
papasakojau apie Lietuvos pažangą po 
pirmojo pasaulinio karo. atstatymą karo 
griuvėsių. Genovaitė klausėsi atsidėjus. 
Ja i viskas tas buvo negirdėta, nauja. 

Kai vėl susitikome, Genovaitė, matyt 
pasiskaičiusi apie Lietuvą kurioje nors 
enciklopedijoje ar geografijos vadovėlyje, 
pati ėmė man pasakoti apie Lietuvą. Esą 
tai labai įdomus kraštas, neturįs kalnų, nė 

didelių miestų, apaugęs amžina i žaliuo
jančiais miškais, kuriuos skrodžia tykiai 
tekančios upės, puošia mėlyni ežerai. 
Gyventojai Žemdirbiai esą ramūs , darbš
tūs, labai vaišingi ir p a n . Žodžiu — 
romantiškas kraštas. Neaiškinau nieko, 
nenorėdamas sugadinti jos susidaryto 
romantiško vaizdo apie Lietuvą. 

Kituose susitikimuose ir pokalbiuose 
Genovaitė pasipasakojo apie save. Gimu
si gausioje darbininkų šeimoje, iš mažens 
linkusi į muziką ir dainą, vargais 
negalais baigusi muzikos ir da inavimo 
mokyklą, dabar dainuojanti Paryžiaus 
priemiesčių scenose ir savo kukliu uždar
biu remianti savo šeimą. Svajojanti patek
ti į žymesnius Paryžiaus tea t rus , bet t a m 
reikia turėti aukštų pažinčių, globėjų, 
mecenatų, o tokių ji neturinti . Norėtų 
išvažiuoti su koncertais kur nors į provin
ciją, kitus Prancūzijos miestus, bet ir čia 
reikia kas ją rekomenduotų, tokius koncer
tus ruoštų, o ir tokių neats i randa. Beklau
sant tos istorijos, man pagai lo Geno
vaitės, kad jos svajonės lieka tik 
svajonėmis. Raminau ją, kad dar esanti jau
na, kad ateis ir jos laikas prasiveržti į svajo
jamą pasaulį. 

Kartą ji įteikė man pakviet imą į jos 
koncertą viename teatre. Tame koncerte 
sėdėjau pirmoje eilėje ir galėjau gerai 
stebėti Genovaitę scenoje. Kuklus apda
ras, scenoje laikysena be priekaištų, 
balsas nestiprus, bet gerai apvaldytas . 
išlavintas. Dainavo daugiausia prancūzų 
harmonizuotas liaudies da inas . Publika. 
kurios buvo pilna teatro salė, jos dainavi
mą sutiko šiltai, po kiekvienos dainos 
smarkiai plojo, prašė kartoti . Pastebėjau, 
kad tai buvo paprasti eiliniai darbo 
žmonės. Jų skoniui Genovaitės koncertas 
turėjo patikti. 

Koncertui pasibaigus, nuskubėjau už 
scenos, pasveikinau Genovaitę ir įteikiau 
jai gėlių puokštę. Susijaudino iki ašarų. 

Nustebau, kad padėkoti , pasveikinti atėjo 
t ik teatro direktorius. Matyt, Genovaitė 
č ia neturėjo nei gerbėjų, nei artimesnių 
pažįstamų. 

Laikas bėgo, artėjo mano egzaminai ir 
studijų pabaiga. Ka i Genovaitei pasakiau, 
kad netrukus teks Paryžių palikti, ji 
nus iminė ir apgailestavo, jog nutrūks 
mūsų jai taip mieli susitikimai. Bet dar 
buvo laiko, ir su Genovaite susitikau dar 
ne kartą. Šiuose susitikimuose ji nedrąsiai 
užsiminė ir ėmė siūlytis atvykti į Lietuvą 
su koncertu. Aš ėmiau jai aiškinti, kad 
Kauno operos ir teatro rūmai užimti 
visiems metams ir jos koncertas Kaune 
ne įmanomas . Tada Genovaitė ėmė dėsty
ti, kad jai nesvarbu, kur būtų jos koncer
t a s . Gana , kad Lietuvoje, bet kur. Toks jos 

o , « nus i s t a tymas m a n e sudomino. U ga 
Išvažiuodamas iš Paryžiaus ir atsisvei
k indamas su Genovaite, jai pažadėjau 
grįžęs patyrinėti jos koncerto galimybes 
Lietuvoje. Pasikeitėme adresais ir paža
dėjau jai parašyti . 

Grįžęs į Lietuvą tuojau gavau pasky
rimą — N apskrities miesto gimnazijoj 
prancūzų kalbos mokytojo vietą. Gimna
zija nauja, neseniai statyta, turi erdvią 
salę. Pagalvojau: čia būtų galima suruoš
ti Genovaitės dainų koncertą. Užsiminiau* 
ta i gimnazijos direktoriui ir kai kuriems 
kolegoms mokytojams. Visi entuziastin
gai mano užmojui pritarė. Juk tai būsianti 
sensacija: mūsų mieste solistės iš 
Paryžiaus koncertas! Tuojau parašiau 
Genovaitei, kuri labai apsidžiaugusi 
parašė , kad ji už koncertą nieko 
nereikalaujanti . Pakaks , jei bus jai 
apmokėtos kelionės išlaidos. 

Dėl muzikinės solistei palydos, gimna
zijos muzikos mokytojas sutiko būti akom-
panuotoju pianinu. Genovaitė iš anksto 
ats iuntė savo repertuaro gaidas, kad 
muzikas gerai susipažintų, kas jam reikės 
skambint i . 

Iš gimnazijos mokytojų sudariau 
koncertui ruošti komitetą. Pasidalijome 
pareigomis ir visu rimtumu ėmėme ruošti 
tą nepaprastą koncertą. Nutarėme koncer
to laiką: pavasarį- vieną sekmadieni prieš 
mokslo metu pabaigą. Dėl publikos 

neturėjome jokių abejonių. Paskelbėme 
mūsų koncertą spaudoje, atspausdinome 
skelbimus, juos išlipinome ne tik mūsų 
mieste, bet ir apylinkės bažnytkaimiuo
se. Nustatėme bilietu kainą, nutarėme į 
koncertą leisti tik VII ir VIII klasės moki
nius. 

Kai jau viskas buvo suplanuota, 
nustatyta, ir Genovaitei pranešta, ji 
pareiškė dar vieną norą: po koncerto 
susipažinti su Lietuvos meno atstovais, su 
jais pasikalbėti apie Lietuvos meno šakas, 
kryptis ir pan. Pagalvojau, kad toks jos 
noras bus nesunku patenkinti. Po koncer
to, grįžęs į Kauną, suruošiu jos išleistuves 
— vakarienę ir pakviesiu keletą meno 
atstovų. Suprantama, kad nekviesi tokio 
Putino, arba Sruogos, arba Kipro Petraus
ko. Bet turėjau keletą iš studentavimo 
laikų pažįstamų draugų, kurie jau 
besireiškė savo poezija, raštais, studijavo 
meną. dalyvavo operos chore, vaidino 
mažesnes roles teatre. Iš anksto juos 
susigaudžiau ir pakviečiau į tą susitikimą 
su soliste iš Paryžiaus. Žadėjo dalyvauti, 
tik prašė prieš pat susitikimą dar karta 
jiems priminti. 

Kai liko tik savaitė prieš koncertą, 
pradėjau gaudyti numatytus meno atsto
vus. Neįsivaizduojate, koks buvo mano 
nusivylimas, kai tie, vienas po kito 
atsisakinėjo: vienas jau bus tada išvažia
vęs j Palangą atostogų, kitas — žmona 
tuo metu laukia kūdikio, tad negalįs jos 
vienos palikti, kito žmona pranešė, kad 
vyras išvykęs j provinciją medžioti ir 
grįšiąs tik po poros savaičių, dar kitas, 
kad jo vaikas serga difteritu ir pats. 
gydytojo patartas, neturi niekur iš namų 
išeiti ilgesni laiką, vienas pasisako serga? 
influenza ir reikės dar porą savaičių gydy
tis namie. O poros iš viso nepavyko suras
ti, nė sužinoti, kur jie yra. Žodžiu — kaip 
Evangelijoje: daug pakviestų, bet maža 
išrinktų, o čia nė vieno išrinkto . 

Kritau į desperaciją. Nuvykau į viešbu
tį, kur turėjo apsistoti Genovaitė ir buvo 
užsakyta vakar ienė , p r aneš t i , kad 
vakarienė atšaukiama ir atvirai išdėsčiau 
viešbučio direktoriui priežastį. 

— Nenusimink, jis man sako. — Nėra 

padėties be išeities. Aš parinksiu kelis 
puikius viešbučio patarnautojus , tu juos 
pakankamai pamokysi ir jie gerai 
suvaidins meno atstovus. 

Griebiausi šio pasiūlymo, lyg skęstantis 
šiaudo. Viešbučio direktorius juos sušaukė 
ir man pristatė. Vyrai žaliūkai, vieni 
šviesiaplaukiai, kiti jau pusplikiai, vienas 
net barzdotas ilgais plaukais . Direktorius 
jiems paaiškino, koks reikalas, ir pavedė 
man juos t inkamai instruktuoti . Jie tuoj 
pasisiūlė vakarienei apsirengti smokin
gais ar frakais su baltomis krūtinėmis, 
bet šio pasiūlymo ats isakiau: bus perdaug 
formalu ir gali viešniai krist i į akis. Jie 
ateis apsirengę paprasta i , įvairiai, kaip ne 
vieno sukirpimo vyrai . Padali jau jiems 
roles: tu būsi dai l ininkas, tu artistas, tu 
rašytojas, o ilgaplaukis su barzda bus 
poetas. Kadangi nė vienas nemokėjo 
prancūziškai, aš būsiu jų vertėju. Jie turi 
ko mažiau plepėti, daugiau viešnią 
klausinėti apie Prancūzijos meną, apie 
Paryžių, ir, tik viešniai klausus, atsakinė
ti. Primokiau ir pr igrasinau niekam apie 
tą „meno vaidybą" nepasakoti . Už gerai 
a t l i k t ą v a i d i n i m ą d a r g a u s i ą 
viršvalandžių atlyginimą. 

Kaip buvo sutar ta . Genovaitė atvvko 
traukiniu šeštadienio rytą. Pasamdęs porai 
dienų taksį, sutikau ją geležinkelio stotyje, 
nuvežiau į viešbutį, o jai kiek pailsėjus ir 
susitvarkius, išvažiavome lankyti Kauno 
ir jo apylinkių. Kaune parodžiau jai žymes
nes bažnyčias. Karo muziejų, Čiurlionio 
galeriją, žymesnius valstybinius pastatus. 
Po pietų išvykome j Kauno apylinkes. 
Aplankėme Mickevičiaus parką, Panemu
nės mišką, Kulautuvą, Raudondvarį. 
Genovaitė viskuo domėjosi, žavėjosi ir 
man kartojo, kad tai, ką mato, viršija jos 
įsivaizduotą Lietuvos grožį. 

Sekmadienį — koncerto dieną — par
sivežiau Genovaitę j N miestą koncertui. 
Koncertas įvyko 14-tą valandą. Publikos iš 
anksto prisirinko tiek, kad netilpo erdvioje 
salėje. Daug liko stovėti koridoriuje prie 
atvirų durų. o kiti susispietė prie koncerto 
salės langų. Genovaitę, išėjusią \ sceną, 
publika sutiko karš ta is plojimais. Bet po 

(Nukelta j 4 psl.) 
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Popietė su Simonu Šišmanu 
(Atkelta iš 3 psl.) 
Skaitytojas apie tai iš knygos 
patiria reikšmingų faktų, 
rodančių, kaip seniai užsimez
gė ryšiai ta rp susikūrusios 
Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštijos ir karaimų. Auto
rius įrodo plačiai pasklidusios 
nuomonės klaidingumą, kad 
Didysis kunigaikštis Vytau
tas buvęs pirmasis, atsikvie-
tes ir įkurdinęs karaimus 
Lietuvoje. Dar prieš jį buvę 
karaimų bendruomenių Lietu
voje, bet Vytautas buvęs tas, 
kuris planingai keldinęs karai
mus, ypač kaip patikimus 
miestų (pilių) sargybinius. J i s 
1398 m. pakvietęs kelis šimtus 
karaimų šeimų į Trakus, taip 
pat Vytautas buvęs t a s , kuris 
suteikęs teisinį statusą visoms 
kara imų bendruomenėms 
Lietuvoje, be to, jis laikomas 
Trakų ka ra imų bendruo
menės įkūrėju. Dar šiandien 
karaimai, ano t Šišmano, su 
pagarba mini Vytauto vardą 
ir, pagal rytiečių įprotį, palydi 
jo vardo paminėjimą pagar
bia formule: „Tebūnie taika su 
juo!" 

Šišmano knygoje aptinka
me daug puslapių, kuriuose 
aprašomas karaimų gyveni
mas ir likimas iki pat dabarti
nių laikų sovietiniame režime. 
Į d ė t a t a i p pat n e m a ž a 
žemėlapinio tipo braižinių su 
Lie tuvos vietovėmis, k u r 
gyvavo ar ir tebegyvuoja 
k a r a i m ų b e n d r u o m e n ė s , 
paskelbta graviūrų, vaizduo
jančių Trakus, ir t.t. 

Nors t i k t a i ry š ium su 
karaimais, bet Šišmano knyga 
pateikia skaitytojams nemaža 
žinių apie Lietuvą ir lietuvių 
tautą. Veikalas įstato į įvykių 
raidos rėmus Rytų ir Centro 
Europos istorijos vyksmą. 
Visa tai sudaro vertingą įna
šą i Lietuvos vlastvbės bei 
uetuvių tautos pažinimą, t a ta i 
ne šiaip sau atsitiktinių 
skaitytojų sluoksniuose, bet 
suinteresuotiems intelektua
lams. Knyga išleista Šveicari
joje prancūzų kalba, o jos 
autorius y r a asmuo, pripažin
t a s didel iu autori te tu jo 
nagrinėjamos temos srityje. 
Kai kalbėjausi su Simonu 

Sišmanu, jis pasakojo, kad jo 
knyga išversta į vokiečių 
kalbą ir netrukus būsianti 
išleista. 

S. Šišmanas kviečiamas į 
įvairius mokslinius kongresus, 
kur skaito paska i t as apie 
karaimus. Jo nuomonės bei 
patarimų teiraujasi pasižy
mėję mokslininkai , besidomį 
ypač Artimųjų Rytų tautomis. 
Ir šį kar tą b ū d a m a s Šveicari
joje, jis aplankė Fribourgo 
universiteto profesorių (buvu
sį rektor ių) d o m i n i n k o n ą 
Dominiąue Barthėlemy, žino
mą Šv. Rašto egzegetą. Profe
sorius domisi sena i s karaimų 
a u t o r i a i s ir jų bibl i jos 
komentarais. 

Iš pasikalbėjimo su S. 
Šišmanu sužinojau, kad jis 
mielai imtųsi įgyvendinti jau 
jo seniai puoselėtą sumanymą 
— parašyt i specialų veikalą 
apie Lietuvos kara imus . Parei
nant nuo to, k a m veikalas 
būtų skir iamas, pradinis teks
tas galėtų būt i parašytas 
svetima kalba, pvz., prancū
zų. Nors toks veikalas gausiai 
ir nepaplistų, bet galime būti 
tikri, k a d t a m tikri intelek
tualų sluoksniai jį palankiai 
sutiktų. 

P a t s Š i š m a n a s d a r o 
nepaprastai kuklaus žmogaus 
įspūdį. Tai t ip ingas mokslinin
kas, t a ry tum gyvenantis savo 
interesų uždarame pasaulyje. 

Esu įsitikinęs, kad šio 
žymaus mokslininko sumany
mą parašyt i atskirą veikalą 

Alban Urbanas — antikinės filosofijos mokslininkas 

Ne mūsų publikai? 

Nuomonės ir pastabos 
Apie Bachą ir radijo valandėles 

Perskaičiau Emilijos Saka-
dolskienės Draugo kultūrinio 
priedo (1983 m. lapkričio mėn. 
19 d.) „Kertinę paraštę apie 
mūsų tautiečių kultūrinį atsili
kimą ir pravirkau dramblio aša
romis, nes tarp kitų atsilikusiųjų 
buvau užpulta ir aš. Mat, esu 
Kalifornijos radijo valandėlės 
pirmininkė, o užpultas buvo lietu
viškų radijo programų skonis ir 

apie Lietuvos karaimus turėtų 
paremti mūsų institucijos, 
skirstančios lėšas mokslo bei 
kultūros reikalams. Kitas 
Simonas Šišmanas a ts i ras — 
jeigu iš viso taip atsitiks — ne 
ta ip greit... 

(Berne, Šveicarija) 

Karaimu muziejuje, Traki;ose. 

lygis aplamai, tai ir mes buvome 
drauge su visomis visų kraštų 
radijo valandėlėmis apmėtyti 
akmenimis už tokį žiaurų kultū
rinį atsilikimą. Meldžiu, leiskite 
atverti širdį... 

Cituoju: „...katarsinis išeiviško 
sielvarto perkėlimas į meną tegali 
mus kultūriškai žlugdyti, o ne 
kelti ... svarbus šitokio skonio 
ugdytojas yra mūsų radijo 
valandėlės". Cia norisi straipsnio 
autorės paklausti, su kiek ir kokių 
vietovių valandėlėmis ji yra 
susipažinusi, kiek išmano apie tų 
vietovių sąlygas, jei svaidosi 
tokiomis bendrybėmis. Todėl 
leiskite pasipasakoti apie Kalifor
nijos Radijo klubą, kuriame dirbu 
vos treti metai, bet galiu jau daug 
pasakyti apie šio darbo teoriją ir 
praktiką. „Mūsų publikai dažnai 
sunku įpiršti net Bachą ar 
Mozartą", sako E.S. Teisybė. Mes 
turime 29 minutes į savaitę 
prabilti į saviškius šeštadienio 
pietų metu. Mes neturime vietinio 
laikraščio, gyvename toli vieni 
nuo kitų. Savo klube, kuriam 
priklauso 213 žmonių, dauguma 
įmoka o dolerius nario mokestį į 
metus. Tai užtektų maždaug 
penkioms programoms. Kas mūsų 
klausosi, rnus remia ir mūsų 
programų laukia? Jaunimas? 
Publika, kuri ilgisi Bacho? 
Nejuokaukime. Tik kai lieka 
užpakalyje mokslo, įsikūrimo ir 
jaunų šeimų rūpesčių metai, kai 
prailgsta dažnai vieniši ir kartais 
ligoti vakarai, žmogus pasiilgsti 
savų žodžių, žinių ir melodijų. 
Atsiunčia našlė 50 dolerių, kad 
paminėtume jos amžinatilsio 

Prieš keletą metų karts nuo kar
to spaudoje pasirodydavo žinių ir 
aprašymų apie prancūzų filosofi
jos sluoksniuose iškylančias nau
jas sroves ir naujus filosofus. Ku
ria kryptimi nueis ir kas 
dominuos prancūzų filosofijoje, 
tuo tarpu neaišku. Viena betgi yra 
aišku, kad per pastarąjį dešimt
metį prancūzų intelektualai nusi
suko nuo marksizmo. Anot Besan-
con, dabar neliko žinomu vardu 
prancūzų intelektualo, kuris pri
sipažintų tebesąs marksistu. 

Prie tokio pasikeitimo privedė 
Lenkijos ir Afganistano įvykiai, 
Aleksandras Solženycinas ir nese
niai miręs filosofas ir lietuvių 
draugas Raymond Aron. Solženy
cinas daugiausia prisidėjo ati
dengti tikrąjį marksizmo veidą, o 
Aron buvo efektingiausias mark
sizmo kritikas. Marksizmą jis pa
vadino intelektualų opiumu. 

Domėdamasis tom naujom ap
raiškom prancūzų filosofijoje \j 
norėdamas ką nors daugiau patir
ti, kartą užklausiau Baltimorėn 
atostogų sugrįžusį Paryžiaus Sor-
bonos studentą Alban Urbaną, 
apie dabartinę prancūzų filosofi
ją ir tuos naujuosius filosofus. Jis, 
šį tą papasakojęs, dar pažadėjo 
atsiųsti apžvalginės literatūros. 

Po kurio laiko gavau puikią 
prancūzų filosofijos 20 metų ap
žvalgą, apimančią 1955-1977 me
tų laikotarpį, pavadintą Les dieux 
dans La cuisine (Dievai virtuvėje). 
Joje panagrinėjami žymiausieji to 
dvidešimtmečio filosofiniai veika
lai, socialiniai ir visuomeniniai 
reiškiniai ir kai kurie filosofai. 
Šioje knygoje galima užtikti vi-

Dr. Alban Urbanas 

sus nuo Sartro iki Arono ir nuo 
Levino iki Greimo. Pagal tą ap
žvalgą A. J. Greimas yra vienas 
trijų žymiausiųjų laikotarpio 
semiologų. Šia proga verta pažy
mėti, kad neseniai išėjo antrasis 
tomas jo veikalo nagrinėjančio 
semiotikos problemas, pavadin
tas Du sens (Apie prasmę). 

Per beveik visą paskiausią de
šimtmetį Sorbonos universitete 
filosofiją studijavo baltimorietis 
A Urbanas. Jis ten įsigijo diplo
mą (1975), vėliau licenciatą (1976) 
ir, po tolimesnio gilinimosi anti
kinės filosofijos istorijoj, savo stu
dijas užbaigė daktaro laipsniu 
(1982), parašydamas disertaciją: 
"La notion d'accident chez Aristo-
te" (Atsitiktinumo sąvoka pas 
Aristotelį). Disertacija buvo įver
tinta labai gerai su pagyrimu. Dr. 

atminimą ir užprašo „Kur bakū
žė samanota". Švenčiam klubo 
narių gimtadienius ir už sveikini
mą dėkingi tautiečiai ištiesia 
mums taip reikalingą doleri. 
Mozartas? Didelė dalis žino, kur jį 
rasti ir lanko gerus koncertus, tą 
galimybę, ačiū Dievui, mūsų 
kolonija turi. Pas mus per radiją 
minimos tautos šventės, skelbia
mi minėjimai, ruošiamos paskai
tėlės, kultūrinės akimirkos, ku
riose pasireiškia ir aktoriai, ir 
dainininkai, ir mokslininkai. 
Taip, mes žinome ir girdėjome 
Vytautą Kernagį, klausomės 
sutartinių. Ne, mes negrojame 
autorės minimų „nūdienos 
kompozitorių", nes be Gimtojo 
Krašto net nežinome, kur tokių 
rekoraavirnų galėtume gauti. 
Turim 5 redaktorius, kurie paeiliui 

neriasi iš kailio, norėdami 
įdomiau pasirodyti, o sekmadienį 
p r i e bažnyč io s k lausomės 
komentarų, ką apie mūsų progra
mas žmonės sako. 

Nesakau, kad kokybė nesvar
bu, bet ar 29 minutės per savaitę 
yra proga publiką auklėti? 
Pasikeisdami gauname kitų 
valstybių programų kasečių, ir 
gal dalykai nėra taip liūdni, kaip 
atvaizduota. O kažin ir laisovje 
Lietuvoje koks procentas tautie
čių klausėsi Bacho? 

R. K. Vidžiūnienė 

Urbanas ją ruošė aristotelininko 
profesoriaus Pierre Aubenąue 
priežiūroje. 

Prieš išvykdamas savo stu
dijoms į Paryžių A. Urbanas bu
vo pora metų studijavęs Univer-
sity of Maryland (1970-72) ir 
vienerius metus Catholic Univer-
sity of America Wa8bingtone 
(1972-73). Studijavo filosofiją ir 
prancūzų kalbą. 

Pradžios ir vidurinįjį mokslą A. 
Urbanas išėjo Baltimorėje. Mo
kėsi seselių kazirnieriečių ve-
damoj Šv. Alfonso parapinėj mo
kykloj, kurią baigė 1966 m. ir 
Christian Brothers vedamoj Mt. 
St Joe aukštesniojoj mokykloj, 
kurią baigė 1970 m. 

Dr. Urbanas šalia anglų ir 
prancūzų susikalba ir skaito vo
kiečių ir lietuvių kalbomis, o filo
sofijos tekstus skaito dar ir seną
ja graikų kalba. Jį domina idėjų 
istorija, kalbos ir kultūrų santy
kiai. Studijuodamas Paryžiuje, 
nekartą yra lankęsis įvairiuose 
Vakarų Europos kraštuose. 

Pragyvenimui Paryžiuje ir stu
dijų reikalams reikėdavo jam susi
rasti apmokamų užsiėmimų. Daž
niausia tekdavo būti anglų ar 
prancūzų kalbų mokytoju. Jis yra 
mokęs Paryžiaus amerikiečių aka
demijoje, anglų kalbos studijų 
grupėje, Paryžiaus universitete ir 
keliose tarptautinėse korpora
cijose. Šių metų pradžioje, sugrį
žęs į šį kraštą, pirmiausia ėmė 
mokyti prancūzų kalbos valsty
bės tarnautojus CACI kalbų cent
re. 

Savo filosofinę karjerą dr. A 
Urbanas pradėjo šį rudenį George-
town jėzuitų universitete 
Washingtone, pakviestas dėstyti 
du filosofijos įvado kursus. Jis pri
klauso amerikiečių filosofijos 
draugijai ir amerikiečių graikų 
filosofijos draugijai. 

Abu dr. Urbano tėvai yra gimę 
Amerikoje ir abu savo tėvų, dar 
būdami vaikais, buvo parvesti į 
Lietuvą. Prieš antrąjį pasaulinį 
karą abu vėl grįžo į Ameriką ir čia 
susitikę sukūrė šeimą. Užaugino 
sūnų ir dukterį. Duktė Diana liūs 
metu siekia doktorato "human de-
veiopment" srityje. 

C. Surdokas 

Religingumas yra ramiais — Redakcija kviečia ir kitus 
suinteresuotus skaitytojus, o vpač -

, • , ..i- J L : • metais surinktas Kapitalas, 
radijo valandėlių darbuotojus , . . . . . * "1!* 
pasisakyti Emilijos Sakadolskie- J"™" nuošimčiais gyvename 

i m m o smūgio dienomis. 
J. W. Goethe 

nės ir R. K. Vidžiunienės kelia
mais klausimais. 

-
Solistė iš Paryžiaus 
(Atkelta iš 3 psl.) 
kiekvienos dainos (žinoma, prancūziškos), 
drauge su plojimais, pasigirdo Švilpimai, 
batų kulnimis grindų daužymas. Mat 
patriotiškai nusiteikusiai publikai, ypač 
jaunimui, nepatiko, kad solistė dainuoja 
ne lietuviškai, o prancūziškai. Pertraukos 
metu. nubėgęs už scenos viešniai paaiški
nau, kad pas mus yra toksai paprotys, jog 
pasitenkinimas, pri tarimas yra reiškia
mas ne tik delnų plojimu, bet ir švilpi
mais, grindų kojomis daužymais. Gelbė
jau nemalonią padėtį. 

Koncertui pasibaigus, gimnazijos 
direktorius laužyta prancūzų kalba 
padėkojo dainininkei už padarytą mūsų 
miestui garbę, už gražų giedojimą ir pan. 
Viskas gerai, kas gerai baigiasi, pagalvo
jau. 

Kaip jau buvo iš anksto pramatyta, 
gimnazijos direktorius pas save paruošė 
kavutę, kur, be viešnios, dalyvavo koncer
to rengimo nariai, apskrities viršininkas. 
miesto burmistras, policijos vadas. Nuotai
ka buvo jauki, nes dauguma pakviestų 
dalyvių šiek tiek kalbėjo prancūziškai ir 
man nereikėjo būti nuolatiniu vertėju. 
Atrodė, kad Genovaitei tas su miesto 
įžymybėmis susitikimas patiko. 
Bet reikėjo grįžti j Kauną. Man rūpėjo 

toji vakarienė, susitikimas su „meno 
pasaulio atstovais". Kas ten bus? Gali būti 
nemalonių staigmenų. Gimnazijos direkto
rius, jau ne jaunas, plikas, storu pilvu, 
būtinai noTėjo palydėti viešnią iki Kauno. 
šiaip taip nuo jo atsikabinau. Paskui 
kalbėta, kad Genovaitė yra mano sužie
duotinė ir todėl aš nepakenčiąs jokių 
konkurentų. 

Kaune palikau Genovaitę viešbučio 
kambaryje pailsėti, pažadėjęs ją pakviesti 
vakarienės metui. O pats dar kartą pasita
riau, padariau repeticiją su „meno atsto

vais"'. Išmokiau juos tart i ,,Oui, mademoi-
se l l e " , , ,Merci b i e n " ir d a r kele tą 
mandagumo sakinių. 

Į vakarienę Genovaitė atėjo ilga vaka
r ine suknia, truputį pasidažiusi ir atrodė 
tikrai graži. Pristačiau jai „meno atsto
vus": čia rašytojas, čia poetas. Čia dailinin
kas , čia operos artistas. . . visus iki vieno. 
Genovaitei paaiškinau, kad mūsų jaunieji 
meno atstovai yra studijavę Švedijoje, 
Vokietijoje, Italijoje ir, gaila, nemoka 
prancūzų kalbos. Bet aš pabūsiu vertėju ir 
bus galima susikalbėti. 

Susėdome prie puikiai paruoštos vaka
rienės stalo, aps ta tyto valgiais, ypač 
p r a n c ū z i š k u v y n u . Viešn ia , m a č i a u , 
varžėsi, patekusi į tokių asmenybių tarpą. 
O tie „meno a ts tovai" tarsi būtų tris 
dienas nevalgę, dorojo, kas buvo ant stalo, 

' užsigerdami prancūzišku vynu. Pasibai
gus vakarienei, perėjome į kitą mažesnį 
kambarį, kur buvo paruošta kava su 
saldumynais ir likeriu. Cia ir prasidėjo 
tikras su „meno a ts tovais" susipažinimas, 
poka lb i s . G e n o v a i t ė ėmė k l a u s i n ė t i 
kiekvieną atskirai apie Lietuvos meno 
pasaulį. Kai „dail ininką" paklausė, kokio 
žanro, krypties jo menas, tas atsakė suge
bąs piešti visokius žanrus. Salėje, kur 
buvome susirinkę, an t sienų kabojo Šimo
nio ir Varno paveikslai. „Dail ininkas" 
pasigyrė, kad Čia esą jo darbai. Genovaitė 
stebėjosi, kad sugebąs piešti taip skirtingų 
stilių paveikslus. Kai paklausė „rašytoją", 
kokias knygas parašęs , tas tuoj išskaičia
vo romanus (tai esant i jo specialybė): 
„Algimantas", „Altorių šešėlyje", „Sena
me dvare". Verčiau, raudonuodamas iš 
gėdos. Gerai, kad Genovaitė tų romanų 
tikrųjų autorių nežinojo ir todėl melą 
priėmė už gerą pinigą. „Poetas" pasigyrė 
parašęs ..Jaunąją Lietuvą". Jo poezija 
esanti gryna lyrika. Čia pat ant popie
rinės servetėlės sukūrė kelis poezijos 
posmus viešnios garbei: „visos mano 
dainos tau, vien tiktai tau. Ir dangus 
dainuoja mano meilę tau..." Aišku, paimta 
iš kažkur girdėto šlagerio. Kai tas ..poeto" 

eiles išverčiau Genovaitei, ji kiek užkaito, 
nusišypsojo — matyt, patiko. 

Painiavos buvo su „operos" atstovu. 
Kai Genovaitė paklausė, ar Lietuvos ope
ra stato ir prancūzų autorius, tas atsakė 
teigiamai ir tuoj paminėjo ,.Boris Goduno-
vą", „Aidą", „Klastą ir meilę". Prakai
tavau versdamas Genovaitei ir saky
damas, kad ..operos atstovas" pasakęs, jog 
jam žinomos Lietuvos teatre statytos 
prancūzų operos nepalyginti puikesnės už 
jo čia paminėtas. Juk Genovaitė suprato 
paminėtų operų vardus ir žinojo, kokie jų 
autoriai. 

Baigiant susipažinimo ir pasikalbėji
mo vakarą, Genovaitė papasakojo šį tą iš 
Paryžiaus meno pasaulio. Kai visa tai 
išverčiau mūsų „meno atstovams", 
mačiau, kad jiems visa tai buvo neįdomu, 
nesuprantama. Todėl nė jokių paklausimų 
daugiau nebuvo. Vakarienė baigėsi. Kokį 
įspūdį ji padarė Genovaitei, nesupratau. 
Kadangi jai Lietuvoje viskas buvo nauja, 
nežinoma, spėju, jog ji nepastebėjo sukur
tos vaidybos. O man toji vakarienė kaina
vo devynis prakaitus, kada reikėjo versti į 
prancūzų kalbą „meno atstovų" nesąmo
nes ir jas perdirbinėti taip, kad išeitų šis 
tas suprantamo. 

Kitą rytą anksti palydėjau Genovaitę į 
geležinkelio stotį, j traukinį einantį j Pary
žių. Atsisveikinant Genovaitė labai man 
dėkojo už sudarytą progą aplankyti Lietu
vą, už surengtą jos dainų koncertą. 
Išsiskyrėme, kaip geri draugai. Grįžusi 
namo, Genovaitė parašė laišką su savo 
kelionės į Lietuvą įspūdžiais su viltimi, 
kada nors vėl atvykti į Lietuvą. 

Visas tas koncertas, ypač vakarienė su 
„meno atstovais" man kaštavo daug daug 
bėgiojimo, nervų, rūpesčių. Gerai, kad dar 
nereikėjo primokėti iš savo kišenės, nes 
koncerto pajamos padengė visas išlaidas. 

Nors „meno atstovus" buvau įprašęs 
apie tą vakarienę niekam nepasakoti, bet 
kur tau keli vyrai išlaikys paslaptį, kai 
kartais net vienas asmuo nepajėgia jos 
išlaikyti. Po to, nuvykus man į Kauną ir 

sutikus paž įs tamus , tuoj ir klausia: „Tai 
kaip ten buvo su ta vakar iene?" Tuo
jau Kaune buvo visiems žinoma, kaip aš 
apgavęs prancūzaitę , kaip surengęs jos 
susit ikimą su „meno ats tovais" . Bet per 
daug neėmiau į galvą. Pagalvojau — 
paplepės, paplepės, nusibos ir pasimirs. 

Tų pačių metų žiemą telefonu šaukia 
m a n e į Užsienio reikalų ministeriją ir 
liepia grei ta i prisistatyti tos ministerijos 
genera l in iam sekretoriui. Nudžiugau. 
Tikr iausia i gausiu paskyrimą į diploma
t inę ta rnybą . Studijavau užsienyje, moku 
prancūzų (diplomatų) kalbą ir gausiu kur 
nors užsienyje pasiuntinybėje ar konsula
te vietą. Ta i buvo mano svajonė, nes 
gimnazijos mokytojo vietoje karjeros nepa
darysi . O diplomatinėje tarnyboje galima 
aukš ta i iškilti , kar tais ne t iki ministro. 

IšsiDuošęs, tuojau išsiskubinau į Kauną 
ir, paga l kvietimą, prisistačiau Užsienio 
reikalų ministerijos generaliniam sekreto
riui. Tas , net nepasisveikinęs, tuoj puolė: 

— Kokį velnią tu išdarinėjai su ta 
prancūzai te , kurią buvai išsikvietęs iš 
Pa ryž iaus? 

Aš apstulbau, o jis tęsė toliau: 
— Mes stengiamės su Prancūzija 

išlaikyti gerus santykius, o čia dabar tu 
p r iv i r e i v e l n i a v o s . T a p r a n c ū z a i t ė 
pas i skundė mūsų Pasiuntinybei Paryžiu
je, kad tu ją materiališkai ir morališkai 
nuskr iaudęs , jos garbę įžeidęs, paniekinęs 
(trūko tik, kad bandęs išprievartauti). 
Dabar ji kelia tau bylą teisme. Pasiuntiny
bėje ja i buvo paaiškinta , kad nusikalti
m a s p a d a r y t a s Kaune, tad čia turi būti 
te ismas, o ji turinti įgalioti kurį nors 
Kauno advokatą, kad t a s čia užvestų bylą. 
J a i buvo duota kelių Kauno advokatų 
pavardės ir adresai. Taip ir žinok: jei iškils 
byla, išlėksi iš mokytojo vietos ir galėsi eiti 
šunims šėko pjauti. O daba r važiuok namo 
ir lauk pasekmių. 

Išėjau iš generalinio sekretoriaus 
kabineto lyg girtas. Galvoje viskas maišė
si. Niekaip negalėjau atspėti , kas atsitiko. 

uojau paraš iau viena! ParvJiaus 

Pasiuntinybės pažįstamam tarnautojui 
klausdamas, ka ip ten buvo. Tas atsakė, ir 
viskas paaiškėjo. Nelaimingas likimas 
lėmė, kad į Paryžių studijoms nuvažiavo 
vienas jau besireiškiąs poetas. Greičiau
siai toje pačioje kavinėje, kur aš pažinau 
Genovaitę, ji susipažino su nauju studentu 
iš Lietuvos ir jam pasigyrė buvusi Lietu
voje, koncertavusi ir susipažinusi su 
jaunaisiais meno atstovais. 0 tasai begė
dis plepys, vis kvatodamas, papasakojo 
Genovaitei, kaip buvo suruošta toji 
susipažinimo vakarienė ir kas buvo tie jos 
dalyviai, žinoma, dar viską pagražinda
mas, savo komentarus pridėdamas. Aišku, 
Genovaitė pasijuto apgauta, įžeista. J i , 
užuot parašiusi m a n ir paprašiusi 
paaiškinti, ar iš tikrųjų taip buvę, nubėgo į 
Pasiuntinybę su skundu ir prašymu 
nubausti apgaviką. 

Atėjo pavasaris ir a š vis laukiau, kada 
būsiu pakviestas pas ypatingų bylų T 
tardytoją. Bet birželio mėnesį bolševikai , 
okupavo Lietuvą ir visokie ryšiai su užsie- ; 
niu nutrūko. Dar bijojau, kad Genovaitė l 
per savo valdžią nesikreiptų į Lietuvos 1 
okupantą. Bet kilęs karas viską sumaišė. # 
1944 m. teko trauktis į Vokietiją. Ten būda- J 
mas ir turėdamas pažinčių Paryžiuje, į 
būčiau nesunkiai gavęs leidimą emigruoti į t 
Prancūziją, bet bijojau ten vėl susidurti goĄ 
Genovaite. Toks susitikimas man grėsė"* 
teismu ir kalėjimu Prancūzijoje. Todėl, * 
kaip ir kiti, pasirinkau emigracijai Amer i - | 
ką. Ir čia vis prisimenu Genovaitę, t ą l 
vakarienę, suv *dimą su „meno atstovais*4. į 
Dabar suprantu, kad ėmiausi negarbingo J 
žygio, bet t ada atrodė, kad kitos išeiiMsJ 
nėra. 

*i 
Dažnai mane kankina košmariniai* 

sapnai: esu teisme, akistatoje su Geno- * 
vaite, gaunu kalėjimo bausmę ilgiems -
metams, sprendimą atlyginti Genovaitei 
padarvtus nustolius... Turbūt iki mirt ies-
m a n sąžinė prikaišios mano lengvapė"* 
diską pasielgimą su Genovaite, kuri * 
nuoširdžiai norėjo oažinti Lietuvą ir jos į 
meno atstovus. 

f ( 


