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Pažiūrėkit 
Pažiūrėkit, mieli broliai, į supiltus 
Kritusių sukilėlių kapus, 
Kur jie savo kūnais grindė tiltus, 
Versdami gyvenimo sukruvintus lapus... 

Pažiūrėkit, mieli broliai, į tremtinių 
Eisenas per tundras ir stepes — 
Mylimos ir nelaimingosios tėvynės 
Gyvą širdį sopulingai gniaužiančias reples. 

Pažiūrėkit, mieli broliai, jos sodybų 
Ugnimi sulygintų ten su žeme, — 
Vis tai ji ir vis ant kryžiaus medžio kybo 
Darganų ir vėtrų šiurpulingam ūžime. 

Pažiūrėkit, mieli broliai, jos gajumo, 
Trykštančio iš mėlynų akių, 
Jos kančių, jos sielvarto ir jos liūdnumo 
Dėl vis dūžtančių svajonių jos lakių. 

Pažiūrėkit, mieli broliai, ir tikėkit 
Jos krūtinėj rusinčia svaja. 
Pažiūrėkit, mieli broliai, pažiūrėkit 
Ir tikėkit, ir tikėkit amžinai su ja! 

Jonas Aistis 

Ir tikėkim... 
Šį, turbūt mums visiems gerai 

žinomą, Jono Aisčio eilėraštį 
pasirinkome spausdinti vedamo
jo vietoje, kada šį šeštadienį, kaip 
ir kiekvienais metais, minime 
Birželio keturioliktąją — atgimu
sioje Lietuvoje prasmingai pa
vadintą „Gedulo ir vilties diena'. 
Šis eilėraštis pasako viską, ką 
re ik ia tą dieną pasakyt i , ir 
daugiau — jis įkūnija gedulo ir 
vilties paradoksą, kurį kitom, 
negu poetinėm priemonėm, yra 
taip sunku, o gal net neįmanoma 
išreikšti, tuo labiau išaiškinti. Ir 
tai padaręs už mus ir mums, 
pasiunčia mus į ateitį, savo pačių 
t rumpu gyvenimo tarpsniu daly
vauti nenutrūkstamoje ir amžino
je mūsų tautos gyvastyje. 

Trys žodžiai yra itin svarbūs 
šiame eilėraštyje ir toliau pa
teiksime tiktai t am tikrą ir, 
aišku, tik vieną galimą jų glosą. 
Tie žodžiai svarbūs dėl jų vietos 
visoje eilėraščio sandaroje, jų 
pakartojimo ir jiems teikiamo 
svorio, o drauge ir į juos įlieto viso 
eilėraščio retorinio siekio. Poetas 
pradeda kiekvieną posmą kvieti
mu „Pažiūrėkit", o paskutiniąja 

me jį net pakartoja tris kartus. 
Galima sakyti, kad visa Birželio 
keturioliktosios kiekvienais me
tais prisiminimo ir jos paminė
jimo prasmė glūdi šitame žodyje, 
šitoje sąvokoje. Ką kitą darome, 
jeigu ne žiūrime, jeigu ne vieni 
kitus raginame kartu pažiūrėti į 
tiek daug mūsų žmonių gyveni
mu „sukruvintus lapus'!? Ir 
nebū t ina i tą „pažiūrėj imą" 
turime suprasti tik kaip metaforą 
mūsų prisiminimo aktui : jis 
mums įmanomas raidiškai — tu
rime nuotraukas, filmus, knygas, 
muziejuose eksponatus. Į visa tai 
žvelgdami, savo vaikams rodyda
mi, negalime nepajausti, kad tai 
šventos relikvijos, ir mūsų prisi
minimas savo žmonių kančių ir 
mirties todėl ta.p pat tampa 
šventu aktu, kartojamu jau iš 
kartos į kartą, jungtim tarp mūsų 
visų. Ta jungtis poeto kaip tik 
iškeliama jo kreipiniu: „mieli 
broliai". Jeigu bet Kurią dieną 
metuose, ta i t .krai Birželio 
keturioliktąją n:es įstengiame 
savo tautiečius (kurių šiaip 
galime nemėgti, negerbti, nekęsti 
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Didysis lietuvių tautos turtas 
ANTANAS KLIMAS 

LIETUVIŲ KALBOS ŽODY 
NAS. XV tomas: ŠLIUP-TELŽTI 
Vilnius: „Mokslas". 1991. 1,188 pus
lapiai. Vyriausias redaktorius K. 
Ulvydas; redakcinė kolegija: S. Kėzy-
tė, J. Paulauskas, K. Ulvydas, V. Vit
kauskas, K. Vosylytė. 

Nors šiame tome išleidimo da
ta yra išspausdinta 1991, bet pats 
tomas tepasirodė tik 1992 metų 
pačioje pabaigoje, iš dalies ir 1993 
metų pradžioje. Šio tomo tekstas 
buvo spausdinimui paruoštas dar 
gerokai prieš 1988 metus, bet 
Atgimimo metai ir po to visokie 
labai sunkūs įvykiai, visa ta 
sumaištis Lietuvoje sutrukdė šio 
tomo pasirodymą keleriais me
tais. 

Ačiū Dievui, kad pagaliau ir šis 
tomas pasirodė, nes XIV tomas 
išėjo dar 1986 metais, t.y. beveik 
prieš septynerius metus. Taipjau 
beveik visuomet atsitinka tautos 
istorijos sukrėtimo metais. Tik 
naujai atsiradę visokie knygų 
leidimo „vaizbūnai" iš kažkur 
suranda popieriaus ir spaustuves 
savo populiariems romanams, 
vertimams, ir net kai kada porno
grafijai... 

Šis milžiniškas darbas jau 
seniai yra dirbamas Lietuvos 
mokslų akademijos Lietuvių 
kalbos institute, bet ir šiame 
tome dar galima rasti pėdsakų 
anų laikų, kai tokio Instituto dar 
nebuvo, o t ik buvo Lietuvių 
kalbos ir literatūros institutas, 
kaip ir išspausdinta pagrindi
niame pavadinimo puslapyje. 
Tik p. iii jau skaitome: LKI, net 
ir su senuoju sovietiniu pašto 
dalinio numeriu. 

Žinoma, tai menki dalykai, nes 
aiškiai matoma, kaip buvo sten
giamasi tuos sovietinius pėd
sakus ištrinti, tik ne visur tai 
pavyko. Juk, kaip jau minėjome, 
viskas jau buvo paruošta spaudai 
dar tais laikais, kai ir pagalvoti 
apie Lietuvos nepriklausomybe 
dar buvo neleidžiama. 

Todėl veltui ieškosime ir šiame 
tome nors vienos citatos iš išeivių 
rašytojų raštų. Nė vienos nėra. 
Tik nė šiaip nė taip „įkištas" 
Vincas Krėvė-Mickevičius. Tai, 
žinoma, didelis nuostolis mūsų 
išeivijos kūrėjams, nes nė vienas 
sakinys iš jų kūrybos nepateko į 
ligi šiol išėjusius 15 LKŽ tomų. 
Antra vertus, turime suprasti šių 
LKŽ rengėjų padėtį: jeigu jie būtų 
turėję dabar perskaityti beveik 
visus išeivijoje išleistus veikalus, 
tai būtų reikėję ir šį tomą dau 
geliu atžvilgių iš naujo rašyti. 
Taigi ir šiame tome rasime cita
tų iš Petro Cvirkos, Salomėjos 
Nėries ir kitų to meto Lietuvos 
(t.y. LTSR) autorių. Nemažai 
rasime dar ir sovietinės spaudos 
„deimančiukų", tokių kaip Le 
ninas, Stalinas, Brežnevas ir 

panašiai. Gal vienas kitas pavyz
dėlis iš jų raštu yra kur nors 
„pasislėpęs" po i;s i tarybinės 
spaudos) citatomis... 

Ir vieno kito džio aptarimas 
bei aiškinimas, pvz., rauta, tau
tiškumas. nuta:.:\t; giliau įsi-
skaičius, dar slepia sovietinių 
metų nuosėdų, b.A gal tai ir gerai, 
nes juk tie sunkūs 50 metų ne
galėjo praeiti tn :-d^akų pačioje 
kalboje. 

Dabar pagrindiniai šio tomo 
duomenys. Š raidei -- šliup -
švūkšt — tenka 1t>27 puslapiai, o 
t ra idei — t-:-iiti — t enka 
628 1,188 poslapiai. Mūsų ap
skaičiavimu, paupyje rasimt-
apie 19 žodžiu tokia būdu, 
padauginus 1,18? iš 19. gausime 
22,572 žodžius arba apie 22,500 
žodžių. Daugiau ?ia puslapių yra 
paskirta veiksni.; Kiliui taisyti — 
net 46 puslapiai, kti - 26 pusla 
piai, tekti — 21 p_.-iapis, tekėti — 
17 puslapių, tai ' — 16 puslapių. 
Iš daiktąvardži'. -įame tome dau
giausia puslaan tenka žodžiui 
šuo — 18 puslapių 

Gal kai kam būtų įdomu suži-
I noti, kode! taisyti paskirti net 46 
puslapiai. Tai yra toks veiksma
žodis, kuris, kalbininkų nuomo
ne, visą laika buvo labai dažnai 
vartojamas ir yra kilęs iš labai 
senos ir plačiai vartojamos indo
europiečių prokalbės šaknies 
*teis- I *nes- . *tois- *tis-. Šiai 
grupei priklauso tokie žodžiai 
kaip teisus, tiesus, teisti, teisė, 
taisyti, taisyklė ir šimtai kitų 
žodžių, išvestų iš šių giminingų 
šaknų. Galvojama, kad pagrin
dinė šių šaknų reikšmė yra buvu
si labai konkreti — „padaryti ką 
nors tiesų, lygų, nesulenktą'". 
Vėliau iš pagrindinių šaknų buvo 
išvesta visokiu žodžių, o ir pats 
veiksmažodis taisyti įsigijo 
visokių daugiau ar mažiau gimi
ningų reikšmių. Kai buvo prie 
pagrindinio veiksmažodžio taisyti 
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pridėti lietuvių kalbos veiksma
žodžių priešdėliai, tada išsivystė 
dar daugiau reikšmių. Iš viso tai
syti su savo sangrąžinėmis ir 
priešdėlėtomis formomis turi be
veik 300 reikšmių, kurias mes čia 
susumuosime: 

Taisvti 40 reikšmių 

ištaisyti 
nutaisyti 
pataisyti 
pertaisyti 
prataisyti 
pritaisyti 
sutaisyti 
užtaisyti 

36 
24 
32 
10 
12 
32 
30 
23 

aptaisyti 
atitaisyti 
įtaisyti 

18 
13 
28 

Iš viso 298 reikšmės 

Kadangi didelė dalis Draugo 
skaitytojų niekados gal nematė ir 

nevar tė šio didžioje l ietuvių 
kalbos iždo, Lietučių kalbom žo
dyno tomų, čia jų malonumui 
surašysime visas tas 40 veiks
mažodžio taisyti reikšmes: 1. 
šalinti sunkumus, daryt i vėl 
t inkamą naudotis; 2. šalinti 
k la idas , net iks lumus, apsiri
kimus, nesklandumus: 3. gerin 
ti ka 'prastą. puš:ijusį<. 4. daryti 
derlingesni, trąšesni; 5. gydyti: 6. 
(refl.) riebeti. storėti; 7. daryti 
tvarkinga, lygu, pritinkantį; 8. 
išplėtojus tiesti, skleisti; 9. tvar
kyti , prižiūrėti; 10. doroti, da
rinėti , valyt:: 11 įtvirtinti, įsta
t y t i ; 12 rišti ' knygą) ; dėti 
viršelius, aplankus; dėti į rėmus, 
rėminti; 13. kloti (lovą, patalą); 
14. rengti, vilkti (drabužiaisi; 15. 
rengti gražiais, puošniais dra
bužiais; lb . puošti, gražinti kuo; 
17. daryti , gaminti kokį daiktą; 
18. statyti, statydinti 'statinį); 19. 
kur t i , steigti, rengti; 20. gamin
t i , tiekti 'valgį, gėrimą, ėdalą); 
2 1 . daryti derinantis prie numa
tyto tikslo, stengtis taikyti; 22. 
i šd i rb inė t i ' juokus, išdaigas, 
nemalonumus ir pan.v; 23. ruoš
ti, rengti 'kokiai veiklai, kelionei, 
įvykiui); 24. tvarkyti, rengti (pa 
dargą, įranki, kitą kokią prie 
monęi , kad t i k tų var to t i , 
naudotis; 25. dėti šovinį į šau 
namojo ginklo lizdą: 26. rengti 
sėjai, dirbti 'žemę); 27. rūpinti, 
t iektis: 28. kaupti , kraut i , dėti. 
29. rūpintis, kad kur patektu, 
būtų priimtas; 30. kelti (vestuves, 
pokylį); 31 . organizuoti, rengti: 
32. (refl.) telktis, rinktis; 33. 
ta ikyt i j taikinį: 34. kreipti 
reikiama linkme; 35. gretintis, 
ketinti ką daryti; 36 OefD gre
t int is , taikstytis , šlietis prie ko 
patinkamo; 37. 'refl.) rastis, reikš
t is , mestis; 38. godžiai valgyti. 
kirst i : 39. mušti , daužyti; 40. 
brangiai imti, plėšti, lupti. 

Su visomis reikšmėmis čia la
bai rūpestingai surinkti ir su
rašyti labai įdomūs sakiniai, 
pavaizduojantieji šias įvairias 
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Klaidų sakralizavimas 
T O M A S V E N C L O V A 

1941 metų sukilimas, be abejo
nės, yra vienas pačių opiausių 
mūsų istorijos momentų. Patys 
sukilėliai, jų bendraminčiai ir 
pasekėjai laiko ji sakraliniu 
įvkiu, maždaug tokiu pat svar
biu, kaip ir Vasario šešioliktoji 
bei nepriklausomybės kovos. An
tra vertus, okupacinė valdžia 
daug metų varė prieš jį propa
gandą. Nieko kito išjos ir nebuvo 
galima tikėtis. Daug sukilėlių 
nukentėjo nuo tarybų valdžios; 
vienas k i tas visą gyvenimą 
nerimavo ir šiandien nerimauja, 
kad jo p rae i t i e s nepradė tų 
tyrinėti OSI ir panašios organiza
cijos. Visa tai labai apsunkina 
objektyvias diskusi jas apie 
sukilimą. Jonas Pabedinskas, 
kalbėdamas apie sukilėlius, tei
singai pasakė, jog „yra aibė klau
simų, surištų su jais, kuriuos 
reikia atvirai peržiūrėti". (Drau
go kultūrinis priedas, 1993 m. 
gegužės 22 d.). Bet kaip gi juos 
peržiūrėsi? Esu tikras, kad ir 
Lietuvoje, ir išeivijoje nuomonė 
apie sukilimą nėra vienalytė. 
Tačiau bet koks kritiškas ar ne
tradicinis pasisakymas apie jį — 
ir dar, gink Dieve, ne mūsų 
pašalio spaudoje —- automatiškai 
skelbiamas „šmeižtais", „nuo
dingos gyvatės nuodais" ar bent 
jau „subtiliu melu". Tai grynai 
t o t a l i t a r i n i s paprotys , bet 
daugumą j i s a tbaido nuo 
diskusijų. 

Jau seniai esu sus'daręs savo 
nuomonę apie sukilimą, tačiau 
Ugi pastarojo meto neskubėjau jos 
reikšti. Kas atidžiai skaitė mano 
rašinius, galėjo tą nuomonę daug
maž atspėti; bet manau, kad ne
derėjo kritikuoti sukilimo tuo 
metu, kada jį puolė tarybų 
valdžia, kurios pr ieš in inkas 
buvau ir tebesu. Šiandien tarybų 
valdžios ir okupacinės imperijos, 
ačiū Dievui, nebėra. Esu tikras, 
kad ir nebebus, nors daugelis ir 
baiminasi, kad jos gali grįžti. 
Todėl, man rodos, atėjo laikas 
laisvai ir be baimės įvertinti visą 
mūsų praeitį. Laikas išsiaiškinti, 
kurios istorinės tradicijos mums 
yra šventos, kurios nepriimtinos, 
o kurios abejotinos ar dvipras
mės. Nuo to esmingai priklausys 
ir Lietuvos ateitis. 

Teisūs yra tie, kurie sako, kad 
apie sukilimą nepridera semtis 
žinių iš komunistinių šaltinių. 
Tačiau yra tokios knygos, kaip 
Kazio Škirpos Sukilimas ir Juozo 
Brazaičio Vienų vieni. Tiesa, jos 
yra apologetinės ir todėl vienaša
liškos. Nemažai dalykų jose 
nutylėta: kaip neseniai parodė 
Saulius Sužiedėlis, netgi svarbūs 
dokumentai Sukilime išspaus
dinti su kupiūromis, kurios teks
te nepažymėtos, ir todėl rimtas is
torikas turi ta knyga naudotis 
atsargiai. Kas yra tie nutylėti 
dalykai, rašė tas pats Sužiedėlis, 
o Lietuvoje Liudas Truska (Lite
ratūra ir menas, 1993, Nr. 17). Aš 
jų nebekartosiu, tik pažymėsiu, 
kad tuomet in iam LAF'ui ir 
Laikinajai vyriausybei jie tikrai 
nedaro garbės. Vis dėlto ir iš Bra
zaičio, ir ypač iš Škirpos knygų 
galima pasisemti informacijos, 
kuri verčia suabejoti sukilimo 
šventumu. 

Pradėkime nuo pradžios. 20-ojo 
amžiaus viduryje Lietuva buvo 
atsidūrusi tarp dviejų totali
tarinių galybių — TSRS ir Vokie
tijos. Abi jai buvo vienodai prie 
šiškos ir pavojingos. Tai gerai 
suprato, pavyzdžiui, Antanas 
Smetona (šiaipjau daręs nemažai 
politinių klaidų), kuris 1941 metų 
pradžioje Vienybėje rašė: ,.Na-
cionalsocializmas yra vokiškas 
komunizmas. Tarp šių dviejų 
ideologijų yra daug bendra. Bet 
daugiausia — tarp Stalino ir Hit
lerio". Suprato ir didžioji dalis 
tautos, pamėgusi dainelę „Dvi 
birbynės — vienas tonas, čia 
Berlynas, ten Maskva, viens rau
donas kaip šėtonas, kitas rudas 
kaip šuva". (Man asmeniškai 
atrodo, kad naciai buvo net pa-

Tomas Venclova 

vojingesni. Po penkiasdešimties 
metų komunistų valdymo Lietu
va grįžo laisvėn, tiesa, nuskur
dusi ir demoralizuota, bet dar 
visiškai gyva. Labai abejoju, ar po 
penkiasdešimties metų nacių 
valdymo kas nors dar laikytų 
save lietuviu ir kalbėtų lietu
viškai. Bet tiek to, gali būti ir ki
tokių nuomonių). 

Stalinui okupavus Lietuvą, 
Berlyne susidarė Škirpos vado
vaujamas LAF, kuris ryžosi at
statyti nepriklausomybę ginklu. 
Tam buvo nuspręsta panaudoti 
Vokietijos-TSRS karą. Jo pra
džioje turėjo įvykti sukilimas, 
skelbiąs Lietuvos valstybės atkū
r imą ir naujos vyr i ausybės 
sudarymą (taip iš tikrųjų ir 
įvyko). Iš Škirpos knygos yra 
aišku, kad anaiptol ne visi lietu
vių poli t iniai s luoksnia i tą 
sumanymą palaikė. Su juo nesu
t iko Smetona , Lie tuvos pa
siuntinys JAV Povilas Žadeikis ir 
daugelis kitų (Sukilimas, pp. 
377-383). Tačiau sumanymas 
anaiptol nebuvo paslaptis nacis
tinės Vokietijos valdžiai, kuri , 
bent iš pradžių, jį palaikė. LAF 
informavo apie savo p lanus 
vokiečių kar inę vadovybę ir 
neatsisakė kontaktų su vokiečių 
saugumu (Sukilimas, p. 273). 
Kitaip — juo labiau policinėje 
Hitlerio valstybėje — vargu ar 
galėjo būti. Vokiečių vadovybė ne 
tik rodė būs imies iems suki
lėliams palankumą, bet ir teikė 
jiems logistinę, o gal ir kitokią 
paramą. Kazys Škirpa neslepia, 
kad jis mažu mažiausiai nuo 1939 
metų buvo nusiteikęs provokiš-
kai. ir kalba apie savo bičiuliškus 
santykius su nacių partijos bei 
vokiečiu vadovybės veikėjais, jų 
tarpt- net su Keitei ir Jodl, ne be 
pagrindo teistais Nuernberge 
(Sukilimas, pp. 110-111). įdomu, 
kaip vertintume lietuvių politiką, 
kuris didžiuotųsi savo bičiuliš
kais santykiais su Vorošilovu ir 
Rokosovskiu? 

Per sukilimą atsikūrusi Lietu 
va turėjo būti Vokietijos karinis 
partneris ir sąjungininkas, lygiai 
kaip Slovakija ar Kroatija. LAF'o 
dokumentuose nestigo sakinių, 
kurie ne tiktai reiškė šią minti, 
bet ėjo ir toliau Pacituosime jų iš 
Škirpos knygos: ..Naujoji Lietuva 
kuriasi naujais tautinio socializ
mo pag r inda i s , k u r i e t a i p 

Vytauto Maželio nuotrauka 

skaisčiai nušvietė mūsų kaimyno 
— Vokietijos — padangę" (p. 35). 
„Pagalbos ranką mums išties 
milijonai mūsų kovos draugų, 
Vokietijos nacionalsocialistų, ko
vojančių už naują, teisingą 
Europos pertvarkymą" (p. 37). 
Tiesa, Škirpa sako, kad jie buvo 
skirt i tiktai „santykiams, su Vo
kietija pašildyti". Bet jeigu ir 
taip, jie liudija geriausiu atveju 
moralinį indiferentizmą ir ne-
nusimanymą, kas iš tikrųjų 
yra nacizmas ir kaip jis nori per
tvarkyt i Europą. Yra žodžių, ku
rių nedera vartoti net politinės 
takt ikos sumetimais. 

LAF'e būta ir kraštutinio spar
no, kuris tvirtino: „Kadangi šiai 
kovai vadovaus Reichas, tai mes 
tur ime atsiduoti visiškon jo dis
pozicijon" (p. 61). Ne vienas lietu
vis taip ir pasielgė. Škirpa mini 
Praną Germantą-Meškauską ir 
Čenkų, kurie įkalbinėjo jį ir kitus 
susidėti su Gestapu (p. 114, 231 
ir kt.K Majoras Jonas Pyra
gius viename „kraštutiniųjų" 
posėdyje netgi sušuko „Heil 
Hitler!" Sakykite, ką norite, bet 
nematau jokio skirtumo tarp žo
džių „Heil Hitler!" ir žodžių 
„Tegyvuoja draugas Stalinas"; 
nebent tokį, kad „Tegyvuoja 
draugas Stalinas" buvo sakoma 
dar lietuviškai, o „Heil Hitler" 
j au nelietuviškai. Kaip dar ir va 
dint i tokius asmenis, jei ne 
svetimos valstybės agentais? 
Anot amerikiečių posakio, jei kas 
kryksi kaip antis ir plaukioja 
kaip antis, tai tikriausiai ir yra 
antis . Tiesa, antis gali laikyti 
save ereliu, bet ar tai keičia 
reikalo esmę? 

Germanto-Meškausko naudai 
galima pasakyti, kad vėliau jis 
buvo vokiečių suimtas ir mirė 
Stut thofe . Taip, tai taip, bet ir 
a r šus komunistas Zigmas Alek-
sa-Angarietis buvo NKVD suim
tas ir mirė Lubiankoje. Prin
cipinio skirtumo tarp šių atvejų 
nematau: totalitarinės valstybės 
dažnai susidoroja su savo sali 
ninkais . 

Dauguma aktyvistų ir sukilę 
lių, jų tarpe Škirpa ir Brazaitis, 
laikėsi kitokios pozicijos. Jie 
norėjo Lietuvos, kur i būtu 
nepriklausoma ir nuo Rusijos, ir 
nuo Vokietijos, tik sudariusi 
laikiną karinę sąjungą su Vokie 
tija. Kitaip sakant. Lietuvai ban 

dyta gauti tokį statusą, kokiu 
pirmojoje karo pusėje naudojosi 
Suomija — „sąjunginė, be t 
nesimpatizuojanti va l s tybė" . 
Suomijai — vienintelei iš visų 
Vokietijos sąjungininkių — tas 
žaidimas pavyko, ji neprarado 
garbės ir liko laisva, bet t am 
tikru momentu ji turėjo pasukti 
ginklą prieš vokiečius ir juos 
(patirdama didelių nuostolių) in
ternavo. Ar tai galėjo pavykti 
Lietuvai, kurios geografinė ir 
politinė padėtis buvo visiškai ki
tokia — ir nepalyginti blogesnė? 

LAF'o ir Laikinosios vyriausy
bės žaidimas buvo aiškus: suki
limu ir nepriklausomybės paskel
bimu pastatyti vokiečius prieš 
įvykusį faktą, sutikti jų ka
riuomenę kaip sąjunginę ir drau
gišką ir toliau naudoti susidariu
sias aplinkybes Lietuvos intere
sams. Bet ir nacistinė Vokietija 
žaidė savo žaidimą: tylomis pri
tarti aktyvistams ir netgi juos 
šiek tiek paremti, panaudoti juos, 
kad būtų palengvintas vokiečių 
kariuomenės žygiavimas, bet 
jokios nepriklausomybės neleisti 
nė iš tolo. Ar tai mums patinka, 
ar nepatinka, reikia pripažinti, 
kad žaidimą laimėjo ne Lietuva, 
o Vokietija. 

Sukilėliai pateko į tragišką ir 
dviprasmę padėt}. Savo veiks
mais ir pralietu krauju (beje, ne 
tik savu, bet ir svetimu) jie 
gerokai palengvino vokiečių 
veiksmus ir sutaupė vokiečių 
kraujo. Nacių kariuomenė buvo 
iškilmingai sutikta: jai pasitikti 
piešė plakatus vyresniųjų klasių 
moksleiviai (p. 319). vokiečių 
tankai buvo apiberti gėlėmis (p. 
336). Deja, visa tai t ruput į 
primena 1940 metų birželį, kada 
su plakatais ir gėlėmis pasitikti 
rusų išėjo komjaunuoliai. Ne
delsiant paaiškėjo, kad pasi
tinkamas ne išvaduotojas, o nau
jas okupantas, nė kiek negeresnis 
už buvusįjį. (Turbūt dažnas kom
jaunuolis 1940 metais irgi pana
šiai praregėjo — tik jau po laiko). 

Juozas Brazaitis pateikia labai 
populiarų argumentą: „Laukėm 
bet ko, nors ir paties velnio, kad 
tik kas susprogdintų sovietų 
okupaciją" (Vienų vieni, p. 434). 
Bet tai ydingas argumentas. 
Velnias niekada ir niekur nėra 
padėjęs išsivaduoti: vienintelis 
dalykas, kurj jis gali — klaidinti, 
gundyti ir tempti į pragarą. 

Taigi ar sukilėliai to norėjo ar 
ne, jų veiksmai išėjo į naudą ne 
tiek Lietuvai, kiek nacinei Vokie
tijai. Tokie dalykai vadinami 
politiniu pralaimėjimu ir netgi 
politine tragedija. Tragedijos 
priežastys, man rodos, yra tokios: 
negalima vieno blogio panaudoti 
prieš kitą, negalima pasitikėti 
vienu žmogėdra, kad jis tave 
išlaisvins nuo kito. Tuo būdu gė
rio nepasieksi, o tik padidinsi blo
gio sumą. 

Todėl ir reikia kalbėti apie 
LAF'o ir Laikinosios vyriausybės 
naivumą bei t rumparegystę . 
Tokie žmonės, kaip Škirpa ir Bra
zaitis, klaidingai vaizdavosi, kad 
Antrasis pasaulinis karas bus 
panašus į Pirmąjį, o nacinė 
Vokietija neypatingai skiriasi 
nuo kaizerio Vokietijos, su kuria 
lietuviai žaidė 1917-18 metais — 
n tą žaidimą laimėjo. J i e nesusi
vokė, kad šį kartą turi reikalo su 
tikru žmonijos priešu, ir bandė, 
kaip sakoma Evangelijoje, „vyti 
velnią Belzebubu". Truput į 
keista, kaip buvo galima nesusi
vokti, ypač tiems, kurie gyveno 
Vokietijoje ir matė nacius iš arti; 
kaip buvo galima nesusivokti po 
Klaipėdos atplešimo, po represijų 
prieš lietuvius Suvalkų t r i 
kampyje, po to, kai Vokietija 
visiškai nereagavo į birželio 
deportacijas (o juk galėjo padaryti 
demaršą). Truputį keista, kaip 
buvo galima nesusivokti po to, 
kai vokiečiai karo išvakarėse 
padarė nedviprasmių užuominų, 
kad nepriklausomybės neleis. 
Šiaip ar taip, jei buvo galvojama, 
kad pavyks aplošti Himmler'į ir 
Rosenberg'ą, buvo skaudžiai apsi 
vilta. Generolas Stasys Raštikis 
1941 metais visiškai teisingai 
pažymėjo: ..Laukti kredencialu iš 

Hitlerio rankų — tai iliuzija" 
(Sukilimas, p . 405). Sukilimas 
buvo politinė klaida, o klaidų 
sakralizuoti nedera. 

I tai kas nors atsakys; „Tai ar 
reikėjo sėdėti rankas sudėjus"? 
Ne, nereikėjo. Bet arba derėjo 
pasipriešinti ne 1941, o 1940 
metais (kada, turint kariuomenę, 
tai buvo ir lengviau), arba, jeigu 
tai nepavyko, iš karto orientuotis 
ne į vokiečius, o į Vakarų de
mokratijas, ką ir darė Smetona ir 
daugelis kitų. 

Mėgs t ama tv i r t i n t i , kad 
sukilimas bent simboliškai at
naujino Lietuvos laisvės bylą. De
ja, m a n a u , kad jis ją t ik 
pasunkino. Nė viena Vakarų 
valstybė nepripažino Laikinosios 
vyriausybės, ir sukilimo argu
mentas po karo niekada nebuvo 
panaudotas okupacijos nepri
pažinimui paremti. Jį naudojome 
tik mes patys: Vakarai kaip nesu
tiko su okupacija 1940 metais, 

taip ir liko toje pačioje pozicijoje. 
Sukilimas galėjo tik pažeisti san
tykius su Vakarų demokrati
jomis, nes, palengvindamas vo
kiečių žygį į Rytus, jis tuo pačiu 
— nors tai ir nemalonu pripažinti 
— kiek pablogino sąjungininkų 
padėtį Vakarų fronte. O 1941 
metų ir vėlesnio laikotarpo eksce
sai, kurių taip nemėgstame pri
siminti, labai pakenkė Lietuvai 
pasaulio viešosios opinijos akyse. 
Naivu ir nerimta sakyti, kad tai 
tik KGB insinuacijos. Kas buvo. 
tas buvo. 

Taipogi mėgstama sakyti, kad 
sukilimas buvo nukreiptas prieš 
abu užpuolikus. Ne per seniausia 
Alfonsas Eidintas rašė: „Birželio 
sukilimas prieš bolevizmą buvo ir 
sukilimas prieš nacizmą, nes 
aiškiai pasakė naciams — tokia 
kova bus ir prieš jus, jei neįeisite 
mums laisvai gyventi" (Aki
račiai, 1992, Nr. 6). Toks tvir
tinimas būtų logiškas, jei lietu

viai (kaip suomiai) būtų atkreipę 
ginklą ir prieš nacius, kurie juk 
tikrai neleido „laisvai gyventi". 
Tačiau dėl įvairių priežasčių tai 
neįvyko: lietuviai patriotai nacių 
okupacijos metais ribojosi tik po
grindžio veikla, gana kuklia, 
palyginus kad ir su tokiais norve
gais. 

Žinoma, okupacinė valdžia 
neturėjo jokios teisės bausti ir 
persekioti sukilėlių, netgi ir tų, 
kurie vykdė ekscesus (nors ne
priklausomos Lietuvos pareiga 
yra tokius išaiškinti ir pasmerk
ti). Žinoma, sukilėliai, jų giminės 
ir bendraminčiai turi neatimamą 
teisę minėti šį įvykį ir pagerbti 
žuvusius. Tačiau birželio dvi
dešimt trečioji yra tragiška ir ne-
vienprasmė data, esanti visai ki
tokioje plotmėje, negu Vasario še
šioliktoji ar Kovo vienuoliktoji. 
Man rodos, mūsų visuomenės 
nuomonės didžioji dalis su tuo su
tinka. 

Didysis lietuvių 
tautos turtas 

(Atkelta iš 1 psl.) 
reikšmes — iš senųjų raštų, iš 
mūsų klasikų rašytojų, taip pat iš 
mūsų milžiniškų tautosakos 
lobių: dainų, pasakų, padavimų, 
patarlių, priežodžių, mįslių. Skai
tai, skaitai žmogus ir atsigėrėti 
negali! 

Kaip mes jau anksčiau minė
jome, iš daiktavardžių šiame 
tome gal įdomiausias yra šuo. La
bai daug ir labai gražių — ir ne 
taip jau gražių — čia surinkta 
sakinių, pavaizduojančių žmo
gaus ištikimo draugo, sargo, me
džiotojo, palydovo, gelbėtojo gyve
nimą. Iš to aiškiai matyti, kad 
šuo jau seniai yra lietuviui labai 
artimas, gerai pažįstama&r labai 
mylimas gyvulėlis. Čia taip pat 
(pp. 385-390) rasime keliasdešimt 
labai įdomių posakių su žodžiu 
šuo Iš jų mes čia kelis surašy
sime. „Iš po šuns ištrauktas" (la
bai suglamžytas). „Kaip ant šuns 
uodegos" (beprasmiai, veltui). 
(Reikalingas) „kaip šuniui penk
ta koja". (Verksi) „šunį apsika
binusi"... O jau kai kada labai 
supyksti an t ko, gali sušukti: 
„Šuns koja!" 

Labai gerai padaryta, kad su
r ink t i ir su ra šy t i visi t ie 
t rumpesni a rba sutrumpint i 
šnekamosios kalbos išsireiš
kimai, kurie Lietuvos kaime 
buvo labai dažnai vartojami, o 
miesto gyventojai jau ne taip 
gerai juos moka. Sakysime, prie 

žodžio tau (p. 1,001): aš tau tu! kur 
tau! še tai tau! še tai tau, kad nori' 
tai tau! Visi šie išsireiškimai, 
kurie kadaise yra buvę pilni saki
niai, pavartoti ten, kur jie tinka, 
labai pagyvina kalbą arba šneką. 

Kaip ir pirmuosiuose ketu
riolikoje tomų, taip ir šiame 
kalbos aruode yra sukaupta tūks
tančiai gražiausių tautosakos 
turtų: išsireiškimai iš dainų, 
pasakų, o ypač daug rasime pa
tarlių, priežodžių ir mįslių. Tam 
pavaizduoti čia duosime kelias 
mįsles: 

(1) Visi mane šlovina, visi mane 
garbina, abu galu plonina, per 
vidurį storina. (Šeiva.) 

(2) Kur teki, krive? — Kas tau 
darbo, skuste. (Upė ir pieva.) 

(3) Keturi upeliai į vieną ežerą 
teka. (Karvę melžia.) 

(4) Bitės liemuo, lino gelmuo, 
viršuj mėnuo teka. (Žvakė.) 

Rasime čia ir labai įdomių 
priežodžių, patarlių. Čia vėl tik 
keletas: (1) Verpt — ne trukt, aust 
— ne stukt, o tekėt — kaip akėt. 
(2) Bernas ben kiek užu velnią 
gražesnis — ir tekėk! (3) Neik 
niekur — lauke velnias kazoką 
šoka (Smarkiai pusto.) (4) Piktos 
šnekos turi ilgas kojas. (5) Gaspa-
dinė labai šmaikšti, turi samtį ir 
pagaikštį. (6) I vakarėlį eina pasi
šokėdamas, o į darbą kojas vos 
veika ir t.t. 

Kai paskaitai tokius kalbos pa
puošalus, tokias puošmenas, vėl 

tau be piemene! Merga kaip reikiant 
J. Balt. 

() a i U u (Ul | Kv sakom* grasinant: 
0 ko čia?! A š tau tu! Jrb. Aš 
tau pavaikščiosiu vienam po ki
nus! Vito. Pačią šunies vietoj lai
kai... aš tau' z«». daba? tau sa
kom stebintis: Na. dabar tau! — saky
davo [nustebusi] mano motina P. Cvir. 
kas tau sakoma paneigiant kokią tikimybę-
Kas tau, kur tu ji pagausi! RdN. Kas 
tau vaikai ant kaimo bebus! 2/. kur 
tau I. Pi v sakoma reiškiant nusivylime: Ei
damas Į Rygą, Raulas galvojo ten tuo
jau gausiąs darbo, bet kur tau! J. BU. 
2. sakoma paneigiant kokia tikimybe: Du de
besiai susirėmė, vienas iš čia. kitas 
iš čia - kuf tau nebelįs! Mis. Kur tau 
senė atiduos paskutinę vištą! K. Bor. Sė 
(tai) Uu 5 Dr sė tai tau kad n6rl D2, 
Nd2 sakoma nustebus, nusivylus: Šiemet 
sakėm, kad kai ateis vasara, tai iške-
pis, o dabar šė tau - - baigiam sušalt! 
Sbn. Sė tau! Bobos išsigandau! Nd2. 
Pakrėtė žarijėlę per žioplumą, še tau 
ir visas padegimas J.BaK. Sė tėu, o aš 
da norėjau tavęs piningų prašyti! v u . 
Se tai tau! Tai negi savo šeimininkės 
neturi, kad mane prašai? j . Ptuk*. Sė 
tai tau kad noril Kodėl gi pirma ne
sakei?! Rs> S* |6t] U u boba (šunie Kp: 
VP44, vilke Nd2. VVT. kūmai s. r*iuv) 
[ir pfT42 'iLnuviĮ Devintinės NdZ, Crl. d i . 
M, Sus: M U u *unl# pietai (tabokos 
Dr) Ms sakoma nustebus ar piktinantis Se 
tau šunie Devintinės,. Pinigus Koze-
riui sukišusi, plika brukasi man ant 
senatvės... Zem. Ot tėu boba Devinti
nės! Ir nepadarai iKKXiiti32<Crv). Sitai 
Uu penkios (penki Nd2) Nd2 sakoma DU* 
stebua Nei motriškų. ne: vaikų gyvų 
nepaliko, šitai tau penktos' M. valant. 
tai Uu sfkoma steblnur Tai tau ir po 
skerstuvių! K. Bor. Pasirodė saulelė i 
vėl apsitraukė — tai tau i gegužis1 

' Jrb O tai tau riešutaut, su berneliais 
' tavorščiaut! JDSBO. 

1 tau interi. kartojant nuaakoBas bitino zvimbi 
BM«- Bitinėlis iš vakaro dainuoja tau 

' tau taū. o rytą spiečių išleidžia Sd. 
*oba seoa. (4i i. puskvaiils. ištižėlis-

i 

taakagaiul 

Kad jis tylė]|o] kai kokis tauba. ne
prašė vik. 2. verksnys: Vaikščioja kap 
tauba pastempęs Kb. 

xtaubav6Us, -a thibr.) adj. (!) apykvaišis: 
Jam trudna kur insisukt, jis tokts tau-
bavotas vi*. 

taūbis, -e smob. (2) ir. tauba 1: Būdama 
tokia taūbė, veizėk, du vyru nudvės 
Uiv. 

taub6ti. -oja, -ojo mu. žliumbti: Ko ia 
tautoj i kap tauba Kb. 

taučlan conj. BtB33i ir. tačiau. 
taučlos adv nuo amžių, nuolat: Sėliškiai 

čia taučios gyvena Trgn. 
tauči6tis, -iojasi, -idjosi ilgai rengtis, 

puoštis Juavi laučiojatės taučiojates 
kažin kol - - pavelysim ir j bažnyčią 
2vr. 

Uučius sro. 1. gimine, gentis: Tenai ant 
jomarku po 300 giminių, arba taučiti. 
liuobančių sueiti s. Dauk. 2. (nroi.i tau 
tminkas: Esu ultra taučius Vatfg. 

tauja (ta tauva) a. M. K2 lynas, trosas. 
U u j a n pron. pers. dat. stng. -»• tu . 
U u j o t l , -6 ja , -ojo iru. BiFl«7, KZ kla/oli, 

bastytis, trankytis: Vakar visą dieną 
po miestą taujojom Ku>. Jis,... per 
svietą taujodamas. tarp mūsų įsivelti 
t u r ė j o TPiBBi,8. 

lštau|6U u. ištrypti: Kodėl reik javus 
ištaujoti ir nutaujoti vyt. 

nntaujoti 1. mtr. nuvykti, nusidauž
ti: Kur buvo nutaujoję vokiečiai, o 
kur jie šiandien? i. Sunos. Dėl to jis iš 
gėdos, žinoma, nutaujojęs į žvejus 
ieškoti sau pačios t. Siroon. 2. refl. fau/o-
)ant nuvargti: Aš nusitaujojusi. šlapia 
Kin. 3. u. Vyl nutrypti. 

Uoka >f. (i) I. laukine, užkulas, įsnauja 
Tauka — riebalai nuog pilvo. Taukus 
surenka ir suleidžia lajų alba pasiuna 
tankas Pts. 2. P, IR? *r. trfukė I. 

"taukatikas (i. totkaczyki) %m. (D ud. 
v « , PruoA; K2 (oks senovinis žaidimas, 
kryžiokas: Tie ožiukai piemenukai 
taukačtką šoko LMDUtvt). Sakiau sau, 
ten toje kningoie bus išreikšta, kaip... 
vaikai taukačiką lieja AI«B4.I38 

taukagallai sn>. pi. (34*>. taukSgdhai (i) 
Nd? prasti taukai, tauku liekanos: Iš
tepk batus su taukagahais. taukapalai-
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iš naujo pagalvoji, koks pastabus, 
koks nuostabus buvo senasis 
Lietuvos kaimas, kuriame visi šie 
išsireiškimai, posakiai, vaizdingi 
palyginimai buvo per šimtmečius 
sukurti. Sovietinė okupacija žiau
riausiu būdu sunaikino, nušlavė 
Lietuvos kaimus ir viensėdžius, 
pakirto lietuvių kalbos sultingas 
šaknis. Nors beveik visi Lietuvos 
senesnės ir vidurinės kartos 
miestiečiai yra kilę iš kaimo, jie 
jau nebemoka taip vaizdingai 
kalbėt. Ir vargu jie tai galės iš 
naujo išmokti. Ir dar ačiū Dievui, 
kad jau nuo Kazimiero Būgos 
laikų šie lietuvių kalbos turtai 
buvo renkami ir dabar jie visoms 
ateities kartoms kalbės iš šių 
LKŽ puslapių. 

Negaliu šia proga praeiti negir
domis pro vieną posakį, kurį 
puikiai atsimenu iš savo vaikys
tės dideliame, sename panemu
nių kaime. Aš aiškiai atsimenu, 
kad aš šį sakinuką išmokau ir 
kartodavau dar tik kelerių metu 
būdamas, dar nė rimto piemens 
amžiaus nesukakęs... O tai buvo: 
„Inšoko oželis in rūtų darželį" (p. 
234). Kadangi prie mūsų vadina
mos „trijų galų" grinčios buvo 
dideli gėlių darželiai, iš abiejų 
galų ir iš abiejų šonų, nes mano 
mama labai norėjo turėti dau
gybę gėlių, o šie darželiai buvo 
gražiai ir tvirtai aptverti statinių 
tvora, tai aš gal ir galvodavau: į 
mūsų darželį, kuriame buvo ir 
nemažai rūtų, jau tas kvailas 
ožys nepajėgtų įšokti!... O kai 
kurio suaugusio paklausdavau, 
tai visi liepė man palaukti: 
„Paaugsi, pamatysi. " Niekaip 
negalėjau suprasti, ko^';] niekas 
man to nenorėjo paaiškinti, bet 
vieną dieną kaimynų piemenėlis 
man visas tas paslaptis atidengė, 
tuos visus „oželius rūtų dar
želiuose", tuos visus „Nemune 
beplaukiančius vainikėlius", tas 
visas „pragertus žirgelius ir 
kamanėles"... Tada tik atsivėrė 
man vaiko akelės ir paaiškėjo 
galutinai ir neatšaukiamai, kodėl 
mes vis dainuodavome — patęs-
dami ir parėkdami — „Sugrįš 
žirgelis ir kamanėlės, tik negrįš, 
negrįš jaunos dienelės". 

Būtų labai gerai, kad ir liku
sieji T-U-V-Z-Ž Lietuvių kalbos žo
dyno tomai kuo greičiau išeitų. 
Prieš metus laiko ar anksčiau 
buvo net girdėti siūlymai, kad 
JAV Lietuvių Fondas tą vieną 
milijoną Lietuvai specialiai 
paskirtų LKŽ leidimo užtikri
nimui. Bet kur tau: tas milijonas 
buvo po trupinėlį išbarstytas, ir 
po kiek laiko niekas nežinos, kad 
JAV lietuviai visą milijoną per
vedė Lietuvos švietimo ir kul
tūros reikalams. Prisiminkime, 
kad Kanados lietuviai irgi 
specialiai surinko Lietuvai vieną 
milijoną Kanados dolerių ir už tai 
nupirko Lietuvos ambasados 
rūmus Briuselyje, ne tik nupirko, 
bet ir gražiai atremontavo. 

Ar šie lietuvių kalbos turtai 
nors kiek pasklis Lietuvos mies
tų gyventojų tarpe? Aš labai 
abejoju, nes tam reikėtų labai 
rimtų rašytojų, redaktorių, kalbi 

( M n l f o l t n i S ne.1 . 

* 
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Vaizdai ir žodžiai is Sibiro 
Kazys Daugintis 

UŽVERSTOS JAU KNYGOS 

(Okupantams uždarius Vytauto 
Didžiojo universitetą Kaune) 

Geluonis piktumu 
ir nuodai pagiežos, 
— iš akmens pasruvo 
kraujo čiurkšlės šviežios. 

Suvaitojo žeme, 
gėdų užsisiautus. 
Jau rytai aptemę, 
dega karo skliautas. 

O vaitonės dūmai 
graužia laiko širdį... 
Daužo saules rūmą 
bepročiai įširdę. 

Skurdžius statė, kūrė; 
glostė rankos darbščios, 
o likimas būrė: 
vaiko dienos skaisčios! 

Užverstos jau knygos. 
— priespauda įširdus. 
Karo kardas styro, 
įbestas į širdis. 

1943 

1946 IE JI UCHTOJE, KOMIŲ ASSR 

Suglumę, sunykę mūs sielos: 
Suskeldėjęs molis kaitroj, 
kaip ledas, niekad neištirpęs, 
ar žodis, nutilęs dainoj. 

Tik utėlės rėplina skruostu 
ir siurbia gyvybę širdies, 
o blakės, plyšiuos pasislėpę, 
išlauks ir į puotą skubės. 

Budrumų užmigdė! Stebėsis, 
kai kraujo nelikę visai... 
Asloj nusiritę nuo narų 
lavonų sustingo balsai... 

O tankai per Suomiją žlega, 
per Lietuvą dulka keliais... 
Jie, žemę mažytę sutrypę, 
didžiuosis, didvyrius jie žais. 

Tamsa be žvaigždžių ir mėnulio. 
Dar gyvas! Koks sapnas baisus. 
Vėl rėkia {.siutus bjaurybė: 
— į speigą išvaro basus. 

Dar gyvas! Tai sapnas — tikrovė, 
— prie kaulų pridžiūvus oda! 
Per mano pasaulį rėplioja 
negyjanti vergo žaizda. 

Amerikoje gera gyventi, bet kai pasižiūrėsi i 
šitų Vi lniaus studentų likimą, dar geriau 
pasidarys. Gi toks pat likimas butų ištikės ir Tave, 
be abejo, dar skausmingesnis. 

Šitoje nuotraukoje ir kitas studentas mosėdiš

kis — Viršila iš Virbalų kaimo. 
Nuotrauka daryta 1949 balandžio mėnesį, 

išlaipinus po trijų savaičių kelionės gyvuliniuose 
vagonuose, čia ir sugiedotas velykinis Aleliuja. 

Čia mes t rvs studentai specistrėmime i šituos 
garsiuosius Sibiro kolchozų ..marksizmo leninizmo 
perauklėjimo rūmus"". 

Šituose rūmuose buvome prigrasint i 25 
metams katorgos darbams, jeigu mėginsime iš ju 
pabėgti, [spėjami, kad mes ištremti amžinai, be 

te.ses grįžti į savo Tėvynę, ant ko ir pasirašėme 
savo ranka. 

Mosėdiškis Antanas Šopaga, mosėdiškis Juozas 
Viršila ir. berods, mažlietuvis Aleksas Jakima
vičius. Nuotrauka daryta 1949 metų balandžio gale 
ar gegužės pradžioje. 

Žmonės kenčia begalines kančias, kadangi pas 
vienus žmogaus meile žmogui, o pas kitus 
žmogaus neapykanta suaugusi su kerštu žmogui 

Bet už k;j gi sovietinei sistemoj gyvulėliai 
kenčia, kai vietoj dviejų maišų bulvių jdejus tris. 
jau arkl iukas krenta iš kojų 

Skaudi buvo šita mano naujoji specialybe, 
gerasis mano draugas arkliukas kartu kenčia su 
manim ir alkj. ir šalti 

Nuotrauka daryta Sibiro kelchozo laukuo.se 
1949 metų gegužes mėnesi. 

EILIŲ GIMIMAS 

Kiekvieną raidę ašarom rašiau 
ant trupančių lapelių atminties. 
Nebuvo cenzorių pikčiau — aršiau, 
— tamsos šnipams tik durklas išminti. 

Minčių duris daužydavo slapta 
ir vilko liežuviu vis saldino 
kalbas, o žodžiais, kalvėje keptais, 
varpydavo net plytą kamino... 

Oi daug dainų ištirpo erdvėje, 
lyg vaško pilkas dūmas, pamaži, 
bet prieš akis — vis žydinti veja 
ir Baltijos banga gelmių ūžiu. 

Kantriem* gyvenimas visad spindėjo 
Suklupdamas maldoj toli mačiau 
žydėjmą Jeruzalės žvaigždės 
— vilties grūdelį prie širdies glaudžiau. 

Gležna Ši sėkla sotino mane, 
kai šiaurė išmirė tyliu badu: 
kai baugią sielą smaugė nežinia 
Vilties padangtė n būdavo lendu. 

Ir žodį pilką broliui vėl rašiau 
ant plyštančių skiautelių atminimui 
Kaip miršta išmintis šventa, mačiau, 
— kaip dūžta laisvė prie krantų Arktyje. 

1948-1970 Uch ta-Vorkuta 
1970 metų gruodį grįžau į Lietuvą. 

MOTINĄ IŠTRĖMUS Į SIBIRĄ 
Pagal kaimynes Onos pasakojimus. 

Purvynėlyji' paskendę, 
vargužėli': sūkuriuos, 
tėviškėlėj užsisklendę, 
vagys rąžo.', nuo giros... 

Išdraskyta, išvartyta... 
Apvemta -Jėzaus kančia... 
Maldos tūdavo kas rytą... 
O daba.'••nakties delčia. 

Žiūri. Stebis. Nematyta. 
Liepų juoko negirdėt. 
Vėjai debesėli rita... 
Skaudurnėlį kur paslėpt? 

Gal užkąst prie akmenėlių 
— pamato tėvų trobos? 
Praeitis vartus atkėlė: 
— ten tik vėlės tevaitos. 

Arielkėlėje prasmirdę, 
pikto keiksmo plūduruos, 
daužo Kristų — kurti pirtį — 
stribas rausias skuduruos. 

1956. Po lagerių — atostogos Lietuvoje. 
Su leidimu iš tremties 

/ PRAEITĮ 

Išvartytos Ateities rodyklės, 
ištrypti gyvos širdies laukai. 
Tėviškes palikom kelsuktai. 
Ko išgąsdintos žuvėdros vylės? 

Kur nakvojom, kokią druską čiulpėm, 
žino nukankinti ir naktis. 
Gan liūdna — baisi tai sukaktis, 
praeitį apkaišius skausmo tulpėm. 

Kopos nesudraus audrų nei vėjo, 
— užpustys vėl metų vyženas. 
Eisime kiekvienas vargą nešinas. 
pasakų klumpaites sudėvėję. 

Dūstame, nuskynę gėlą žalią, 
— ir žvaigždžių jau neskaičiuosim. Ne! 
Juk gyvename kančių sapne: 
laikas nesustos jau prie vartelių. 

Po perkūno gąsdintos nakvynės 
— vėl senų ekskursijų taku. 
Gintarą ramioj bangoj renku. 
— ašaras, neišverktas Tėvynes. 

Ar susėsim prie bakūžių slenksčio, 
prie stalelio, kvepiančio medum'' 
Uždari varteliai laisvėn mum, 
gal jau vakarui ieškokim dangčio. 

Atsigręžus matyti dar pėdos, 
baigiančios išdilti atminty. 
Žalčio guolis marių užanty. 
brolių išdavysčių kraujo žiedas... 

1986 

3P 
V»f* 

Čia mes, studentai iš Lietuvos, išgarsėjome kaipo geri statybininkai. 
Iš grūdu sandelio statome transporteri į Angaros upe. Darbdavys; — 
brigadininkas, nuo senų laikų gyvenantis, berods, ukrainietis, buvo 
neblogas žmogus. Betgi jis irgi sovietines vergijos gyventojas. Kai jis 
paprašė, kad mes jį su valtele perkeltume per Angara i L'soije rajoną, 
kur jis gyveno, iš speckomendantūros pasipylė šūviai , ir valtele 
negalėjo grįžti atgal. Cia mūsų darbdavys jau nieko negalėjo padėti. 

Studentai kuriam laikui buvo įdaboklinti {kalinti, nts norėjo 
priklijuoti kaipo mėginimu pabėgti. 

Vienoj pusėj Angaros Kirovo rajonas, o kitoj Usolje rajoną- Mes 
neturėjome teises įkelti kojos i kit4 rajonų, nors jis butų gretimas. 
(Gera žmogų pažymėjau taškeliu. I 

Vilniaus studentės tremtyje, jų tarpe ir žymaus Lietuvos 
knygnešio Akelaičio nuo Marijampolės duktė. J is buvo ištremtas caro 
laikais ir raudonųjų okupantų 1949 m. kovo 25 d. Neįsivaizduojamas 
sutapimas tokioje Sibiro platybėje pateko i ta pačia vietove Jis 
pasimirė Sibire, bet. Lietuvai utgimus. jo kauleliai, kaip ir mano 
tėvelio, buvo parvežti į Lietuvos žeme. 

Šitaip grūdų maišus reikėdavo nešti ištisas dienas rudens patuošu 
metu. Aš ir dabar nebemoku maišo nešti ant kupros, o tik ant peties 
— sibiriškai. 

Nuotrauka daryta 1949 metų rugpjūčio mėnesi Tovpom grūda. 
paruošų punkte. 

Vilnaus studentes Sibire - Bureto grudų paruošų sandėliuose ai 
pavoja grūdus, o čia vietinis rusas prižiūri jam skirtą darbo jėga 
vergas iš Lietuvos. 

Visgi čia jau buvo geriau negu kolchoze, bet ypačiai sunkus dar
bas buvo. kai Angara iš Irkutsko atplaukdavo barža, ir mums. su 
vietinėmis rusėmis nešant ant peties grudų maišus ar vežant 
karučiais, reikėdavo pakrauti 300 tonų, ta i , kai pranešdavo, kad 
atplaukia barža, kinkos sudrebėdavo iš baimės 

<Sio* nuotraukom *u jų parašais ir cileraA^iai, ne per seniai gauti is Lietuvon, 
autoriau* buvo atsiųsti savo jaunyste* draugui, gyvenančiam Amerikoje Nuotraukos 
yra is Antano Sopagos .ilbumo .) 

i 
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Nijolės Banienės gėlės Naujos knygos 

A L G I M A N T A S KEZYS 

Nijolė Banienė ir pavasario 
gėlės — sinonimas. Ši yra antroji 
iš eilės personalinė dailininkes 
paroda, kurioj vien tik gelių for 
mos. Parodoje eksponuoti 36 
paveikslai — 4 piešiniai ir 32 
akrilinės tapybos darbai, sukui 
ti 1991-1993 metais. 

Kai kam gali atrodyti, kaci 
tapyti gėles šiais suiručių, karu 
ir ekonominės krizės laikais yra 
tar tum traukimasis iš gyvenimo 
Gilios visuomeninės žaizdo-
pa l iekamos nuošaly, susi 
kaupiama ties mažu būties frag 
mentu ir tik jam vienam pa<=ki 
riamas visas dėmesys. Tačiau Ni 
jolei gėlės nėra tik gjvenim.' 
fragmentas, o pats gyvenimas 
Menininkui-kūrėjui yra svarbi 
bet kuri buitinė tematika, nežiū 
rint kaip ją svertų kitų pažiūru 
kaimynas. Tapyti pakelės krūmą 
ar jo netapyti — beprasmis klau 
simas. Ar tu droši visų panie 
kinta velniūkštį ar tapysi didįjį 
pranašą Mozę. visur susidursi sa 
ta pačia priešstata: ne kas. o kaip 
Estetiniam požiūriui siužetas p:« 
prastai groja antruoju smuiku. 

Tad koks tas Nijolės „kaip"? 
Šabloniškas ar ekspresyvus? 
Amžinai besikartojantis ar vis ka 
nors naujo pasakantis? 

Norėčiau a tkreipt i žiūrovo 
dėmesį į keletą Nijolės pamėgtų 
motyvų. Jos gėlių spalvos šaltos, 
— mėlynos, violetinė.,, žalios. 
Vėlesniuosiuose da> - ose — 
šiltesnės ir šviesesnės. Vienur 
kitur išnyra aštrūs, balti ak 
centai, iyg spinduliai iš paties žie 
do vidurio. Kas tai? Tai simbolis, 
norįs kažką pasakyti. Jis išsi 
veržia ne vien iš gėlės pavidalo. 

J *d 
* Žodis, tartas per Nijolės Banienės 

parodos atidarymą gegužės 8 diena 
Lietuvių dailės muziejuje. Lemont. 11 
linois. 

Nijole 8;i:ii<-n«- per »a\o parodos Lietuviu dailės muziejuje. Lemont. Illinois. 
atidaryme šių metu įjejju/es 8 dieną. 

bet ir iš kūrėjos sielos, išjos slap
tųjų išgyvenimą be: patirčių. 
Nijolės gelių kolorito keitimasis 
parodo jos dvasios nuotaikų įvai
rove — vienos jos liūdnesnės ir 

jausmais apdovanotai būtybei, 
žmogui. O tai ir yra meninės 
kalbos ypatumas — turimomis 
tapybinėmis, skulptūrinėmis ar 
kitokiomis meninės išraiškos 

Milda Budrienė. M.D. AMERI
KOS LIETUVIAI GYDYTOJAI. 
Redagavo Adeodatą- T.;uragis. Čika
ga: Lituanistikos tyrino ir studijų 
centras, 1992. 194 puslapiai. 76 nuo
traukos. Kaina su persiuntimu — 20 
dolerių. Gaunama - Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro. 5620 South 
Claremont Aveniu. Chicago. IL 
60636, telefonas: 3:2 434 4545. 

Dr. Mildos Budrienės, daugelio 
straipsnių medicinos klausimais, 
kelių medicinos istorijos knygų 
autorės, pasirodžiusi naujoji 
knyga yra labai svarbus indėlis į 
Amerikos lietuvių istoriją. Knyga 
Amerikos lietuviai gydytojai 
1884-1984 (Chicago: Lituanis
tikos tyrimų ir studijų centras, 
1992) yra Amerikos lietuvių 
gydytojų vardyne, išleisto taip pat 
Čikagoje, tęsinys. 

Pažymėtina, kad naujojoje kny
goje daug plačiau, išsamiau 
aprašomi lietuviai gydytojai, 
kurie reiškėsi ne tik medicinoje, 
bet ir visuomeniniame-politi-
n iame JAV lietuvių bend
ruomenės gyvenime Todėl ne
reikia stebėtis, kad kai kurių 
gydytojų pavardžių ir nesu
rasime. Jeigu Vardyne autorė 
į t r aukė Amerikos lietuvių 
gydytojų trumpus biografinius 
duomenis, tai antroje knygoje 
randame plačias, išsamias jų bio
grafijas ir istorines aplinkos 
aprašymus. 

Pirmajame savo knygos sky
riuje autorė pamini visus lietu
vius gydytojus, kurie aktyviai 
dalyvavo Amerikos lietuvių 
gyvenime nuo 19-ojo amžiaus pa-

spindul mojančios. Štai ka ip tik 
čia tos paprastos gėlytės prabyla 
dvasine kalba. Jos ne vien vaiz
duoja išviršinį augalų grožį, bet 
ir atskleidžia paslaptingąjį žmo
gaus dvasios vidų, prašneka taip. 
kaip tinka prašnekėti ta i vie
nintelei šioje žemėje protu ir 

baigos iki Antrojo pasaulinio 
karo. Šiame skyriuje aprašyti 97 
lietuviai gydytojai. Autorė net 
nurodo, kur galima rasti pla
tesnių informacijų apie tuos 
žmones. Antrasis knygos skyrius 
skirtas Lietuvos gydytojams, 
kurie Antrąjį pasaulinį karą, 
ar t inantis antrajai sovietinei 
okupacijai, pabėgo iš Lietuvos ir, 
atsidūrė JAV aktyviai dirbo ne 
tik medicinoje, bet ir visuomeni
niame bei politiniame gyvenime. 
Siame skyriuje minimi 176 
gydytojai. 

Trečiasis knygos skyr ius 
papildo antrąjį. Čia išskirti lietu-
lviai gydytojai, kurie dirbo arba 
tebedirba JAV universitetuose. 
Skyriuje minima, kad iš 404 
gydytojų, baigusių mokslą Lietu
voje ar pokarinėje Vokietijoje, 
JAV aukštosiose mokyklose dir
bo keturi Kauno Vytauto Didžio
jo universiteto auklėtinai ir 27 
Vokietijoje baigę medicinos 
mokslus gydytojai. Šį skaičių 
papildė dar 60 gydytojų, pasie 
kusių medicinini išsilavinmą 
Amerikoje. Trečiajame knygos 
skyriuje autorė aprašė 81 
gydytoją. 

Ketvirtasis knygos skyrius 
skirtas odontologams. Autorė su 
nuoskauda pažymi, kad odontolo 
gai ilgą laiką buvo gerokai pasy 
vesni, retai kada dalyvaudavo 
visuomeniniame gyvenime. Ir 
nurodo, kad tik pastaruoju metu 
jų veikla suaktyvėjo: Čikagoje ir 
New York'e įsikūrė Lietuvių 
odontologų draugijos. Dr. Milda 
Budrienė ketvirtajame savo kny-

Dr. Milda Budrienė 
Algio Mockaiėio nuotrauka 

gos skyriuje aprašo 57 dantų 
gydytojus. 

Knygoje gydytojų pavardės su
dėtos abėcėles tvarka, moteri.-
galime rasti net pagal mergau 
tinę pavardę. Knygoje daug 
įdomių faktu, kurie jaunajai kai
tai nežinomi, o vyresniosios spėta 
jau pamiršti. Išsamūs ; storiniai 
duomenys iš medicinos mokslo 
raidos, gražus knygos apipa
vidalinimas (joje panaudota 70 
nuotraukų) knygą padaro įdomią 
ir reikalingą. 

Skirmantė J a k š t a i t e 

šaltesnėm kitos linksmesnės ir priemonėmis, rodant, kitų akimis 
žiūrint, ir kuklius žemės augalus, 
praskleisti uždangą į tą uždarą 
savųjų minčių ir savųjų jausmų 
pasaulį. Tapydama savo pamėg 
tąsias pavasario gėles, Nijolė tapo 
save, save atskleidžia ir kviečia 
žiūrovą apžiūrėti gėlėtą savo 
dvasios pasaulį. 

Ruošiama nauja vienatomė „Lietuvos istorija >> 

Iš Nijolės Banienės darbų parodos Lietuvių dailės muzie
juje, Lemont, Illinois: (kairėje) „Rugių laukas". 1993, 
akrilis; (dešinėje, viršuj) „Geltonos orchidėjos", 1993, 
akrilis. 

Kertinė paraštė 
(Atkelta iš 1 psl.) 
— dėl jų ydų, dėl jų bukaprotišku 
mo, dėl to. kad jie paprasčiausiai 
nesutinka elgtis ir galvoti taip 
kaip mes jiems prirašomi laikyti 
broliais. Tai greičiausiai todėl 
kad gedulas reikalauja bendruo 
meninės išraiškos (nesidalijama-
gedulas tėra tylus asmeniška-
skausmas), o ją įgijęs atlygina ji 
reiškiančius tarpusavio ryšiu 
sustiprinimu, gal ir tarpusavio 
meile. O juk savaime aišku, kad 
ir tautos gyvastis, jos visa at-'iti-
pagrjsta ne kuo kitu, o tais tar 
pusavio ryšiais tarp visu jo 
narių Birželio keturioliktąja ai 
sisukame ir į šalia mūsų stovm 
čius, su mumis ta pačia erdve n 
laiku žemėje besidalinančius savo 
tautiečius, ir bent saro mintimis 
juos pavadiname broliais ii 
seserim. 

Paskutiniajame posme poetas 
atskleidžia, kodėl jis saro brolius 
kvietė pažiūrėti i supili u- k;:pu 
ir j eisenas per tund» 
nejučiom nukreipdamas |u ž\ 
nį kita linkme i gajumu, tryl 

tanti. i svajones, nors ir dūžtan
čias. Tam. kad iš gedulo kildintų 
viltį. ..Ir tikėkit...*', sako jis. Sako 
tai tris kartus. Ir mes tikėjom — 
tikėjom keturiasdešimt metų čia 
\nierikoje. kiekvieną birželį pri
simindami 1940-uosius. 1941-uo-
sius metus, apskritus metus kiek
vienas, pagal savo jėgas ir išga 
ies. tuo tikėjimu gyvendami 
Tikėjo ;r mūsų broliai Lietuvoje 
— nebūtų tikėję, niekada nebūtu 
pakilęs Sąjūdis ir ..įstengęs p<-i 
nepilnas dvejus metus a tkurt i 
•K pi iklat.- "!ivb</". kaip taikliai 
pažymėjo filosofas, Seimo narvs. 
Ronu,aidas Ozolas birželio 4 
cbei i Vilniuje įvykusiame penk 
t uju Sąjūdžio metinių minėjime. 
Tačiau tikėjimas, kaip ir meilė 
pagal S*. Paulių fl Kor 13, 8) 
• H kada nesibaigia. Kai kuriais 

atžvilgiais Lietuva tikėti dabar 
i l l !- sunkiau, negu per tą 

: mtmečio tamsą. Ta 
. t.r.-kini tai vienintelis 

žuvusių nukankintų, sušalusiu. 
badu numarintų mūsų brolių Ir 

mingo-ios tevy 
mūsų pasirinkimas. 

(u U , 

Du iš Lietuvos našlaitėlių 
Majos Gostautaitės nuotrauka 

• Majos Gos t au t a i t ė s fotogra
finiai darbai buvo išstatyti jos ir 
dviejų kitų University of Chica 
go šiandien baigiančių studentų 
— Linda Nguyen ir Heike Schnei-
der diplominiu meno darbų paro
doje, vykusioje Midway Studios, 
University of Chicago. Majos foto
grafijų siužetai yra iš Lietuvos: 
vaikučiai, ypač našlaitynuose, 
prieglaudose, seneliai. Kryžių 
kalnas, Lietuvos miškai Meniš 

B R O N I U S J U O D E L I S 

Lietuvos istorijos tyrinėjimai ir 
leidiniai pusę amžiaus trukusios 
sovietinės okupacijos laikotarpiu 
Lietuvoje buvo komunistines 
ideologijos vairininkų suvaržyti 
ir iškreipti, keliant komunizmo ir 
„plačiosios tėvynės" nuopelnus ir 
garbę. Sovietmečiu išleisti Lietu 
vos istorijos apibendrinamojo po
būdžio darbai Vilniuje lietuvių 
kalba, Lietuvon TSR istorija — 
keturtomis (1956, 1963. 1965 ir 
1975 metais) ir vientomiai rusų 
kalba (1957 ir 1978 metais) savo 
tendencingais duomenimis, isto
rinės tiesos iškraipymu ir ko
munistinės ideologijos „štam
pais'" nebetinka nei mokykloms, 
nei savoms ar svetimomis kalbo
mis kitų kraštų bibliotekoms. 
Lietuvai atstačius nepriklauso
mybe ir atsikračius komunistinio 
jungo, autent.škos Lietuvos isto
rijos paruošimas ir išleidimas 
tapo gyvybines svarbos darbu 
Lietuvai ir jos reprezentavimui 
Vakarų pasaulyje, ypač anglo
saksų kraštuose. 

„Lietuvos istorijos" vientomio 
anglų ir lietuviu kalbomis parale
linio ruošimo idėja gimė 1991 
metais Vilniuje Lietuvos tautinio 
istorikų komiteto pirmininko dr. 
Alfonso Eidinto ir Lituanistikos 
tyrir- ir studijų centro Čikagoje 
pirmininko dr Jono Račkausko 
susitikimo metu. JAV bibliote
koms, valstybinėms įstaigoms, 
mokslo institucijoms vienatomę 
Lietuvos istorija sutiko paruošti 
ir išleisti Lituanistikos tyrimo ir 
studijų teatras Čikagoje. Su jo 
pirmininku dr Jonu Račkausku 
teko apie tai pasikalbėti. 

kai sukurtos paralelinės kom
pozicijos, kuriose santykiauja dvi 
ar trys fotogratijos, pvz., senelis. 
lipantis į Kryžių kalną, kitas 
senelis pušyne Maja baigia 
University of Chicago Bachelor of 
Arts laipsniu iš meno. Kilusi iš 
Boston o, studijų metais aktyviai 
dalyvavo Čikagos lietuviškame 
gyvenime: dainavo „Dainavos" 
ansamblyje, šoko „Spindulio" 
grupėje, priklausė studentams 
ateitininkams, dirbo Lemont*o 
lituanistinėje mokykloje kaip 
meno mokytoja 

— Sakykite, kas ruošia šį „Lie
tuvos istorijos" naują vientomį lie
tuvių ir anglų kalbomis? 

— Šios studijos skyrių autoriai 
daugiausia yra Lietuvos mokslų 
akademijos Lietuvos istorijos ins
tituto bendradarbiai, jaunosios 
kartos lietuvių istorikai. Prois-
toriją parašė archeologas Albinas 
Kuncevičius, vidurinių amžių da
lį — Zigmas Kiaupa ir dr. Jūratė 
Kiaupienė, 19-ojo šimtmečio isto
riją — dr. Egidijus Aleksandravi
čius, nepriklausomos Lietuvos 
(1918-1940) istoriją - dr. Alfon
sas Eidintas, o apie jos užsienio 
politiką — dr. Vytautas Žalys. 
Sovietinės ir nacių Vokietijos 
okupacijų metus ap tarė dr. 
Gediminas Rudis ir dr. Rimantas 
Zizas, o naujausius istorinius 
įvykius analizavo dr. Česlovas 
Bauža ir University of VVisconsin 
istorijos profesorius Alfred Erich 
Senn. 

Lietuvių kalba veikalo ruošimo 
ir leidimo darbams vadovauja dr. 
Alfonsas Eidintas Vilniuje. Ang
lų kalba tos pačios istorijos verti
mo ir redagavimo darbus prižiū
ri dr. Robertas Vitas, LTSC vyk
domasis vicepirmininkas. Prie 
darbo Čikagoje taip pat prisideda 
Raimundas Lopata, jaunas istori
kas iš Lietuvos, kuris iki vasaros 
galo dirbs mūsų centre prie šios 

istorijos redagavimo. Prie re
dagavimo taip pat prisideda isto
rikas Jonas Dainauskas, LTSC 
tarybos sekretorius. 

— Kas finansuoja „Lietuvos is
torijos" naujo vientomio paruoši
mą? 

— Šis veikalas gan didelis, 
turės daugiau kaip 700 puslapių. 
Tokiam darbui reikia gan stiprios 
paramos. Paruošiamųjų darbų są
mata siekia 11.000 dolerių. LTSC 
planuoja šią istoriją anglų kalba 
galutinai paruošti spaustuvei 
1994 metų sausio mėnesio pirmą 
savaitę. Tai reiškia, kad LTSC 
turi paruošti bent 100 puslapių į 
mėnesį, kad suspėtų knygą išleis
ti iki kitų metų vasario mėnesio. 
Tai labai didelis užsimojimas ir 
reikalauja labai daug darbo jėgų. 

— Kaip bus ruošiama „Lietuvos 
istorija" anglų kalba? Kas suda 
rys jos redakcinį kolektyvą? 

— Angliškoji laida bus ruošia
ma pas mus, Čikagoje. Mes gau
name iš Vilniaus tekstus beveik 
kas savaitę. Tie tekstai būna jau 
„išversti" į anglų kalbą Lietuvo
je. Tai reiškia, kad prie jų mums 
dar reikia gana kruopščiai padir 
bėti. Vieno skyriaus skaitymas ir 
redagavimas pareikalauja bent 
dviejų savaičių darbo. Pirmą 
kartą skaito du anglistai, o po to 
galutinį skaitymą atlieka dr. 

Didysis lietuvių 
tautos turtas 

(Atkelta iš 2 psl.) 

ninku, l i tuanistų, mokytojų, 
žurnalistų pastangų. Deja, gali 
atsitikti panašiai kaip su liaudies 
dainomis: kai aš augau, mes labai 
dažnai susirinkdavome pane
munėje, ant kieno nors gonkelių, 
ir dainuodavome, dainuodavome. 
Vasarą tai kartais kas vakaras, 
o savaitgaliais tai tikrai... Ir iš 
kaimyninių kaimų ataidėdavo 
dainos... Gal net nedainuo 
davome tikra to žodžio prasme, o 
susirinkdavome „parėkti"... Kad 
ir trečiame kaime merginos gir
dėtų... 

Dabar Lietuvos kaimas tyli, ne
dainuoja. Man tai buvo vienas iš 
pačių l iūdniausių tėviškes 
skausmų... Ir kalbėti kiek kitaip 
kalba. Gal kartais atsigaus, jeigu 
vel sužaliuos viensėdžiuose sodai 
ir susirinks jaunimas... 

J A U N Ų SKULPTORIŲ 
DARBAI LIETUVOJE -

EUROPOS PARKUI 

Toje vietoje, kur yra geo
grafinis Europos centras, bus 
Europos parkas su skulptū
romis. Nepelno siekiančios or
ganizacijos „Mažasis meno cen
t ras" iniciatyva netoli Vilniaus 
Joneikiškių kaime šią vasarą 
rengiama skulptorių kūrybinė 
stovykla. J i susidės ir dviejų 
dalių.' liepos mėnesį skulptoriai 
kurs darbus iš akmens , rug
pjūčio mėnesį — iš medžio. Daly
vaus daugiausia j aun i autoriai 
— mūsų akademinis j aun imas 
bei jų kolegos iš Vengrijos, 
Suomijos, Graikijos, Norvegijos. 

Robertas Vitas. Mūsų kompiute
rių vadas ir technikos direktorius 
Tomas Miglinas yra atsakingas 
už tekstu įvedimą į kompiuterius 
su lietuvišku raidynu. Jis dirba 
kartu su viena darbininke, vien 
šį darbą dirbančia penkias dienas • 
per savaitę. Kai tekstai išeis iš 
LTSC, jie bus pilnai paruošti 
spausdinimui. Žinome, kad tai 
yra labai svarbus ir labai įtemp
tas darbas, kuris tur i būti baig
tas septynių mėnesių laikotarpiu. 

— Kokia angliškos laidos apim
tis ir tiražas? 

— Šio 700 puslapių veikalo 
apimtis yra nuo Lietuvos proisto-
rės iki 1993 metų. Tiražas anglų 
kalba bus apie 3,000 egzemplio
rių kietais viršeliais. 

— Iš kur ateis lėšos šio veikalo 
išleidimui Vilniuje lietuvių kalba 
— kuris taip svarbus Lietuvos mo
kykloms, įstaigoms, bibliotekoms 
— kai dabar Lietuvoje visko trūks
ta? 

— Dr. Alfonsas Eidintas jau yra 
pasirašęs sutartį su Lietuvos 
valstybine leidykla dėl Lietuvos 
istorijos leidimo Lietuvoje. Ten 
pirmai laidai numatytas 150,000 
egzempliorių tiražas. Lietuvos is
torijos paruošimą Vilniuje parė
mė Lietuvių fondas, iš savo vieno 
milijono dolerių skirtų Lietuvai. 

— Ačiū dr. Jonui Račkauskui. 

Dalis naujos „Lietuvos istorijos" redakcinio kolektyvo Lietuvos istorijų- institute. Vilniuje, MU m»-tu vasario 
mėnesį: Zigmas Kiaupa. dr. Robertas Vitas, dr. Jonas Račkauskas, dr. .Jūrate Kiaupienė. dr. Rimanta.s Zizas, dr. Čes
lovas Bauža ir dr. Alfonsas Eidintas. 

Stasio ZuiniMo nuotrauka 
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