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Kenfyvė, Puoštu
Ar leistinas
Lietuvių Enciklopedijos 
antrasis papildymų tomas?

Enciklopedijos yra informa
ciniai leidiniai, reikalaują 
periodinio atnaujinimo. Tam 
reikalui leidžiami papildomieji 
tomai arba visai naujos laidos. 
Lietuvių Enciklopedijos leidyk
la, užbaigdama leisti 35-kis 
alfabetinius tomus (1966), be 
didesnės pertraukos išspaus
dino ir papildomąjį tomą 
(1969). Prenumeratoriai nekėlė 
nė klausimo, ar tų papildymų 
reikia. Atrodė jie neapsiei
nami, esmingai papildę alfa
betinius tomus.

Pyaslinkus kuriam laikui, vis 
dažniau pasiteiraujama, ar 
leidykla nesirengianti leisti 
antrojo papildymų tomo. Tokį 
pageidavimą išreiškė ir JAV 
LB. Kultūros taryba. Bet čia 
kyla pora klausimų: ar antrasis 
papildymų tomas iš tikrųjų 
reikalingas ir, antra, ar galima 
jį parengti ir išleisti infliacijos 
sąlygomis.

Pirmuosius papildymus 
redagavęs dr. Juozas Girnius 
savo žodyje nurodė keleriopą 
to tomo uždavinį: atnaujinti 
enciklopediją nauja medžiaga, 
įvesti naujus išeivijoje ir tėvy
nėje iškilusius vardus, papil
dyti kai kuriuos vietovių apra
šus ir biografijas naujais duo
menimis, išlyginti kitas spra
gas ir paklaidas. Panaši apim
tis turėtų būti ir antrojo pa
pildymų tomo. Per 12-ka me
tų visuotinė Žinija ir lituanis
tika yra pagausėjusios naujais 
įvykiais, asmenimis ir jų dar
bais. Atitinkamai turėtų prasi
plėšti ir enciklopedinė infor
macija, papildyta įvykusių 
atmainų ir naujovių atranka, 
sunaudojant taip pat nekrolo
gines žinias. 1970-1980 metais 
mirė daugiau kaip 600 asme
nų, minimų mūsiškėje enciklo
pedijoje. Mirusiųjų biografijos 
tektų užsklęsti paskutiniais jų 
darbais ir mirties datomis. 
Aplamai papildomajam tomui 
medžiagos nestigtų, ir jis būtų 
vertingas tęstinis leidinys prie 
esamų 36-šių enciklopedijos 
tomų.

Ar galima būtų parengti 37-jį 
tomą? Atrodo, būtume pajėgūs 

sutelkti medžiagą ir bendra 
talka suredaguoti. Tokios 
nuomonės yra kai kurie buvę 
enciklopedijos bendradarbiai, 
su kuriais teko tuo reikalu išsi
kalbėti. Tebėra dar gyvų ir 
veiklių buvusių bendradarbių, 
kurie buvo artimai susiję su 
nepriklausomąja Lietuva ir 
labiau susigyvenę su litua
nistiniais dalykais. Kitoms 
įvairioms sritims turime jau 
išeivijoje išsimokslinusių 
specialistų, spausdinančių 
savo darbus lietuvių ir 
amerikiečių žurnaluose. 
Papildomąjį tomą galima būtų 
per kokius metus parengti, bet 
ar įstengtume atspausdinti.

Per pastaruosius metus labai 
pabrango popierius ir spaus
dinimo darbai. Knygos darosi 
kaskart brangesnės. Ypač 
brangiai atsieina atspausdinti 
nedidelį egzempliorių skaičių. 
Leidykla negalėtų nė pradėti 
kviesti redaktorius ir bendra
darbius, neturėdama kelių 
tūkstančių prenumeratorių. 
Pirmiausia reikėtų sužinoti, 
koks skaičius turinčiųjų 
enciklopediją užsisakytų pridė
tinį (37-jį) papildymų tomą. 
Leidykla dar turi pilnų Lietu- 
vių Enciklopedijos ir 
Encyclopedia Lituanica 
komplektų: (LE kaina $366.00 
ir EL kaina $125.00 — su 
persiuntimu) ar atsirastų 
norinčiųjų jas įsigyti bei užsi
sakyti antrąjį papildymų 
tomą. Mažų mažiausiai reikė
tų bent trijų tūkstančių prenu
meratorių, kad papildomojo 
tomo kaina neprašoktų $20.00- 
$25.00. Taigi nuo prenume
ratorių skaičiaus priklauso, ar 
papildymų antrasis tomas 
leistinas, ar keliama mintis 
užmirštama.

Vienaip ar antraip šį 
klausimą tegali išspręsti sąly
giniai užsakymai. Leidykla 
galėtų atsiklausti buvusiųjų 
prenumeratorių, bet daug kas 
adresus yra pakeitę, kai kurie 
yra mirę, dalis enciklopedijų 
perėjo į kitas rankas. Kas norė
tų antrąjį papildymų tomą 
užsisakyti, geriausiai būtų

1941 metų
VYTAUTAS VARDYS

Prieš šešiolika metų savo stu
dijoje apie Lietuvos rezistenciją 
Antrojo pasaulinio karo metu 
įžvalgus ir atsargus mūsų istori
kas profesorius Zenonas Ivinskis 
panagrinėjęs 1941 metų sukilimą, 
padarė išvadą, kad „pilnas 
sukilimo ir laikinosios vyriau
sybės darbo įvertinimas bus gali
mas tik daug 'vėliau, iš tolesnės 
laiko perspektyvos, pasibaigus 
visoms Lietuvos okupacijoms“ 
(žiūr. Ivinskio straipsni mano red. 
knygoje „Lithuania under the So
viete“). Nuo 1941 vasaros jau pra
bėgo 40 metų. Ar šis dviejų 
generacijų laikotarpis sudaro 
tokiam vertinimui pakankamą 
perspektyvą, profesorius Ivinskis 
mums niekada nebepaiškins. Jis 
ne laiku mirė. Žinomi tačiau jo 
istorinės analizės principai, nusi
statymai. Rašyti reikia, pagal 
Ivinskį, be pykčio ir susijau
dinimo, o taip pat viską apie viską 
„kaip tai iš tikrųjų yra buvę“. 
Anot angliško priežodžio „let the 
chips fall where they may“. Tai 
nėra lengva sukilimo studijų atve
ju, nes dar ne visa apie jį yra 
surinkta informacija. Tačiau nors 
dokumentacija dar ir ne pilna, 
nors neprieinami šaltiniai 
Lietuvoje, nors neužrašyti ir visi 
laikotarpio bendraamžių, dalyvių 
ir vadų liudijimai, gyvenimas 
šaukiasi, kad ir tentatyvaus, ban
domojo, ivinskiškai atsargaus, bet 
tiesaus laikotarpio portreto ir 
vertinimo palyginamajame
Lietuvos istorijos ir tarptautinių 
santykių rėme.

(Išsamiau šia tema man teks 
kalbėti Europos lietuvių studijų 
savaitėje beveik tą pačią dieną, 
kai prieš 40 metų Laikinoji vyriau
sybė prieš savo valią nutraukė 
savo darbą. Šiandien bandysiu 
paliesti tik vieną kitą interpreta
cinio pobūdžio klausimą).

1941 metų sukilimas Lietuvoje 
savo apimtimi buvo revoliucinio 
pobūdžio, t.y., buvo tai masinės 
rūšies įvykis, kuris suardė esamą 
tvarką ir valdančiojo elito 
taisykles ir į Lietuvos politikos 
formavimą įjungė Lietuvos mases 
ir jų naujus vadus, brendusius 
nepriklausomoje Lietuvoje, bet į 
politikos aukštumas iškilusius tik 
priešsovietinėje rezistencijoje. 
Tačiau 1941 metų Lietuvoje vykusi 
drama buvo ne sau įvykis, neturįs 
ryšio su platesniu gyvenimu, bet 
tai buvo kruviniausioji Lietuvos 
istorijos dešimtmečio dalis, 
sakytumei tretysis to dešimtmečio 
dramos veiksmas, 1940 - 50-tieji 
metai Lietuvai ir Baltijos valsty
bėms reiškė Stalino ir Hitlerio sek- 
ventiškai sekusią tironiją. Pir
masis tos dramos veiksmas 
prasidėjo tarybine okupacija 1940 
metais, kurį sekė masinis in
stitucinis teroras, Kremliaus įvyk
dytas 1941 m. birželio 14 - 17 
dienomis ir tęstas sekančią 
savaitę. Tuo metu į tolimas vergi
jos provincijas NKVD išvežė dau
giau kaip 34,000 Lietuvos žmonių, 
daugiausia lietuvių, bet taip pat 
nemažai ir Lietuvos mažumų 
Birželio 23 dienos sukilimą organi-

pranešti leidyklai savo vardą, 
pavardę ir adresą, bet nesiųsti 
pinigų. Tokių sąlyginių užsa
kymų lauktume iki š.m. rugsė
jo 1 d. Rašyti adresu: Lithua- 
nian Encyclopedia Press,
P.O.Box 95, So. Boston, 
Mass, U.S.A. 02127.

Juozas Kapočius, 
LE ir EL leidėjas.
Ingrida Bublienė, 
JAV LB Kultūros 

•tarybos pirmininkė

sukilimo reikšmė moderniojoje 
Lietuvos istorijoje

Arūnas Tarabilda

zavo Lietuvių Aktyvistų Frontas 
— įvairių ideologinių pažiūrų 
lietuvių organizacija, susikūrusi 
pirma Vokietijoje, tačiau 
sukilimas niekada turbūt nebūtų 
buvęs toks masinis — sukilėlių 
skaičius įvairiai skaičiuojamas 
siekęs nuo 80,000 iki 150,000 — 
jeigu prieš savaitę’ tėvai nebūtų 
deportacijomis netekę šeimų, 
vaikai tėvų, jei nebūtų buvę iš gim
tos žemės išrautos ištisos šeimos 
vien dėl to, kad priklausė ne tai 
socialinei klasei ar buvusiai 
politinei partijai. Jei Vokietijos 
naciai rūšiavo ir naikino žmones 
rasiniu pagrindu, Stalino komu
nistai tai darė socialiniu, nieko 
bendra neturinčiu nei su paliesto 

Eugene Delacroiz (prancūzas, 1798—1863) Laisvė veda sukilusią tautą.
(Paveikslas Louvre’o muziejuje, Paryžiuje)

asmens kokia kalte ar net anti- 
sovietiniu nusistatymu.

Sukilimas todėl visų pirma buvo 
spontaniška žmogiška gyventojų 
daugumos reakcija į tą barbariš
ką Kremliaus elgesį. Lietuva 
Kremliui atsakymą davė tokiu 
metu, kada rodėsi esą vilties ta 
nežmoniška sovietine sistema 
nusikratyti. O tai buvo sovietų- 
nacių karo pradžia, Vokietijai 
Sovietų Sąjungą upžuolus birželio 
22 dieną. Sukilimas taipgi reikia 
vertinti, kaip pavėluotą, gal net 
tam tikros kaltės jausmo vedamą 
pakaitą, kompesancijų už 
oficialios Lietuvos nesipriešinimą 
sovietinei okupacijai 1940 metų

šaukliai

vasarą. 1941 metais tauta 
politiškai buvo sąmoningesnė 
negu 1918 - 20-siais metais; 1940 
metų nesipriešinimas buvo su
prastas kaip nepriklausomos 
Lietuvos vadų klaida, kurią dabar 
buvo reikalinga išlyginti. Į tautos 
lyderių eiles tai atvedė naujus 
žmones, kurie dėl politinių sąlygų 
ar taisyklių neturėjo galimybės 
politikai atiduoti savo talentus 
ankstesniuoju laiku. Sukilimas ir 
priešbolševikinė rezistencija 
taipgi padėjo kristalizuoti jau 
anksčiau vysktančią politinę dife
renciaciją, iššaukdamas į viešą 
gyvenimą naujas, iki šiol dar 
nebandytas politines jėgas, kurios 
greitu laiku suėjo į konfliktą su 

tradiciniais politiniais susi- 
grupavimais.

Nėra kito naujojoje mūsų isto
rijoje visuomeninės reikšmės 
pavienio įvykio, kuris būtų taip 
perpynęs asmeninius ir tautinius 
elgesio motyvus, individualinius 
bei kolektyvinius tikslus, ir kuris 
tokiu žaibišku būdu būtų sumobi
lizavęs iš tikrųjų milžinišką 
gyventojų dalį. Kaip atskiras 
įvykis, sukilimas apjungė daugiau 
aktyvių dalyvių ir pareikalavo 
daugiau aukų kaip mūsų nepri
klausomybės karai. Lietuvos nuo
stoliai žmonėmis 1863 metų 
sukilime taip pat nublanksta prieš 
skaitlines, kurios tiesiogiai ar 
netiesiogiai tapo 1941 metų su
kilimo aukomis. Nenuostabu, kad 
tokios apimties sukilėlių įnašas 
stipriai padėjo įsiveržusiai 
vokiečių armijai. Sukilėlių pagal
bos dėka vokiečių generolas 
Wilhelm von Kuchel jau trečią 
dieną karui prasidėjus (pagal 
vokišką šaltinį — 4-tą dieną) para
do formoje įžengė į Kauną. Tą 
pačią dieną vokiečiai jau buvo Vil
niuje, o už dar trijų dienų pasiekė 
Lietuvos - Latvijos sieną, liepos 1- 
ąją įsitvirtindami net prie Daug
pilio. Tai buvo žaibiškas kariuo
menės žygiavimo greitis, 
sugundęs vokiečius manyti, kad 
bus vieni niekai užkariauti Rusiją. 
O sekėsi vokiečiams Lietuvoje dėl 
Lietuvos sukilėlių pagalbos ir 
Lietuvos žmonių tuometinio drau
giškumo. Tačiau nei vokiečių karo 
vadovybė (OKW), nei spauda nė 
žodžiu neprisiminė tos pagalbos. 
Čia jau galima buvo įžiūrėti 
sukilimo tragedijos pilnuosius 
bruožus. Nepripažįstant tos pagal
bos, kaip vėliau pasirodė, jau tada 
sukilimo politiniai tikslai buvo 
pasmerkti pražūčiai.

Toliau istoriją aplamai žinome. 
Žinome, kaip vokiečių daktarai 
Grefė ir Kleist prievartavo Juozą 
Ambrazevičių ir jo kolegas, kaip 
Berlynas internavęs pulk. Škirpą, 
siuntė generolą Raštikį į Lietuvą 
susprogdinti laikiną vyriausybę, 
kaip pačių lietuvių ekstremistų 
rankomis bandė fiziškai nuversti 
naująją valdžią, ir kaip iš to nieko 
neišėjo. On Kleist apie savo 
diplomatinę „misiją“ to laiko 
Lietuvoje gėdijosi rašyti net savo 
memuaruose. Bet esmėje, ir laikui 
bėgant, vokiečiai savo pasiekė: 
sukilimo pastatyta laikinoji 
vyriausybė buvo nušalinta. Su
kilimo didžioji tragiką ir buvo ta, 
kad sukilimo galutinis tikslas 
nebuvo pasiektas. Ivinskis tą 
mintį formulavo, sakydamas, kad 
„laikinoji vyriausybė negalėjo 
padaryti įtakos vokiečių politikai 
ir veiksmams, nors ir bandė“ (ibid, 
p. 74). Tą vasarą paaiškėjo, kad 
sukilimo lyderiai Berlyne, visų 
pirma ministeris Kazys Škirpa, 
buvo nacių apgauti. Kaip jau po 
karo kai kurie vokiečių istorikai 
yra rašę, Tretysis Reichas nebuvo 
priešingas pasinaudoti Lietuvos 
partizanų paslaugomis, bet siekė 
jas išnaudoti tik savo tikslams. 
Pagal kitą pokarinį vokiečių au
torių, toks lietuvių ir kitų baltiečių 
traktavimas buvo pati didžiau
sioji karo metu padaryta vokiečių 
klaida.

Sukilimo politinių tikslų 
nepasiekus, pats sukilimas tapo 
kontraversiniu — prieštaringu 
įvykiu, ir tai tiek lietuviškųjų, tiek 
nelietuviškųjų svarstymų forume. 
Trumpai pažvelkime į šio prieš
taringo sukilimo aiškinimo bent 
dvi tezes. Viena jų, lietuviškoji, 
mažina sukilimo reikšmę, beveik 
norėtų jį visai ištrinti iš atminties, 
randa sukilimo fakte ir remi- 
fikacijose dėl vienų ar kitų motyvų 
neparankių faktų ar pažiūrų. An
tra, iš esmės sovietinė tezė, nors iš 
dalies palaikoma ir Vakaruose, 
skelbia sukilimą buvus Vokietijos

(Nukelta į 2 psl.)
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1941 metų sukilimo 
reikšmė moderniojoje 
Lietuvos istorijoje

Lietuva ir Antras pasaulinis

(Atkelta iš 1 psl.)
penktąja kolona, nacių instru
mentu, ne Lietuvos gyventojų 
valios pareiškimu.

Pirma, lietuviškajame gyveni
me anksčiau buvo nemažai ginčy
tasi dėl sukilimo, laikinosios 
vyriausybės ir 1941 įvykių 
legalinių ir politinių pasekmių ir 
jtakos išeivijos politinei organiza- 
cijai. Susitarta, sakytume, 
kompromisinėmis formulėmis, 
bandant suderinti ir valstybinio 
tęstinumo institucijas,ir sukilimo 
bei antinacinės rezistencijos 
sukurtas realybes. Tačiau vienur 
ar kitur liko ar atsirado tam tikras 
abuojumo ar net priešingumo 
nusistatymas. Todėl ir šiandien, 
sakysime, dar yra mūsų tarpe tiek 
intelektualų, tiek visuomeni
ninkų, kurie j sukilimą žiūri kaip j 
kokj „partini“ reikalą ar net atsi
sako dalyvauti bet kokiame foru
me, kur apie sukilimą bus 
kalbama. Taip yra greičiausiai ir 
dėl išeiviškos politikos, ir dėl 
ideologinių, o gal net dėl politiš
kai nuspalvintų asmeniškai 
oportunistinių nusistatymų. 
Nekvestionuoju motyvų, juos tik 
bandau suprasti. Taip iš tikrųjų 
labai jau pro pirštus pažiūrima j 
patį šiame šimtmetyje dramatiš
kiausią ir masiškiausią — nors 
savo aplinkybėmis gal ir tragiš
kiausią vienkart} lietuvių tautos 
emocijų, valios ir jėgos išsiliejimą.

Antra, kadangi istoriją-papras- 
tai — bent ilgą laiką — rašo nuga
lėtojai, .sovietinė istoriografija 
sukūrė mitą, kad sukilimas 
nebuvo Lietuvos žmonių valios 
pasireiškimas, bet nacių inspiruo- 
tė*ė, Lietuvos fašistų suorgani
zuotas nuotykis. Tokią pažiūrą 
sovietams pasaulyje skleistį,padė- 
jo primityvus vakarietiškasis JAV 
ir Vakarų valstybių karo meto 
sąjungos su sovietais supratimas. 
Tačiau vis dėlto rimtuose Vakarų 
leidiniuose, pvz. A. Toynbee reda
guotame „Survey of Intemational 
Affairs“ buvo lietuvių sukilėlių 
tikslai aiškiai atskirti nuo vokiš
kųjų. Ten nėra kalbos apie vokie
čių „agentus“. Pokarinėje vokie
čių literatūroje, profesorius Martin 
Brosrat yra gana ryškiai atsklei
dęs lietuvių ir vokiečių interesų 
atskirumą. Pagal Brosrat, lietuviš
kųjų interesų nepaisymas nuvedė 
lietuvius j priešvokiškos pogrin
dinės rezistencijos veiklą, (domu 
pastebėti, kad yra ne viena stan
dartinė Vakarų enciklopedija ar 
panašios rūšies leidinys, kuriame 
apie sukilimą iš viso nerašoma. 
Tarp enciklopedijų, viena pasku
tiniųjų senosios „Encyclopedia 
Britannica“ laidų (1969, 14 t.) 
buvo j gerą pusę pataisyta, bent 
puse sakinio pareiškiant, kad 
vokiečių komisaras von Renteln

■ rugp. 5 d. paleido liepos 23 d. pla
čiu koaliciniu pagrindu sudarytą 
Lietuvos vyriausybę. Kaip ir iš kur 
ta vyriausybė atsirado, palie
kama laisvė nuspręsti skaitytojo 
fantazijai. Americana enciklope
dija gerame apie Lietuvą straips
ny net ir to fakto nemini. Tiesa, 
kad sukilimą organizavo dar 
Vokietijoje sudarytas Aktyvistų 
Frontas, tačiau netiesa, kad 
sukilėlių vadai ar laikinosios 
vyriausybės nariai veikė nacių 
partijos ar vokiečių karo vadovy
bės nurodymu. Atvirkščiai. Iš 
pačių sovietų išspausdintos profe
soriaus Ambrazevičiaus kalboB, 
kurią jis pasakė posėdy su von 
Rentelnu rugp. 5 dieną yra labai 
aišku, kad sukilėliai elgėsi be 

■•vokiečių žinios akcijoje prieš Rau
donąją armiją, kad jie siekė vokie
čius pastatyti prieš įvykusį laisvos 
Lietuvos valstybės atstatymo 
faktą. Tai patvirtina ir pačių 
vokiečių slapti pranešimai. Suki
lėliams buvo pasisekę užbėgti 
vokiečiams už akių ir paskelbti at
kurtą valstybę. Neturėjo ji tik 
jėgos vokiečius priversti tą faktą 
politiškai pripažinti. Norint tą 
pripažinimą išgauti, siūlyta buvo 
vokiečiams kartu kariauti prieš 
Maskvą, bet vokiečiai už pagalbą 
nenorėjo pripažinti sukilimo 
padarinių. Vokiečių sąlygomis 
todėl nei tada, nei vėliau lietuviai 
kaip tauta nesutiko jungtis į nacių 
karą, o taip pat niekad nesisiūlė 
kariauti prieš Vakarų alijantus.

Dažnai tiek Sovietijos, o ir 
didžianacinės istorijos mokyklos 
interpretacijoje (istoriją vykdo tik 
didelės tautos) lietuviai laikomi 

kolaborantais vien dėl to, kad 
siekė vokiečių pagalbos nusikra
tyti Maskvos valdžia ir atkurti 
savo valstybę. Tai primena argu
mentus, vartotus 1918 ■ 20 metais, 
kai Lietuvos atskira valstybe 
nenorį matyti kaimynai — tiek 
rusai, tiek lenkai, skelbė, kad 
Lietuvos valstybė esanti tik vokie
čių išmislas, o Lietuvos taryba tik 
kaizerinės Vokietijos įrankis. Bet 
patys vokiečiai suprato, kad 
taryba tokiu įrankiu nenorėjo būti 
ir tai šioji parodė, pirmai progai 
pasitaikius. Tarp kita ko, priemo
nės, kurias vokiečių karinė valdžia 
vartojo Lietuvos Tarybai nuo 
visuomenės izoliuoti, buvo labai 
panašios į tas, kurias 1941 m. 
vasarą nacinės Vokietijos valdžia 
pritaikė laikinajai vyriausybei. 
Bet ką maža tauta, įsprausta tarp 
didelių imperijų ir siekianti, 
laisvai atsikvėpti, turi daryti? Ar 
dėl to, kad tai politinė „nuodėmė“ 
derėtis su viena iš imperijų, tokia 
tauta turi atsisakyti teisės į 
kvėpavimą? Tai tuščias argu
mentas. Ar prieš du šimtus metų 
silpnas Amerikos Jungtines Vals
tybes reikia laikyti Prancūzijos 
įrankiu dėl to, kad prancūzai atėjo 
Amerikai pagalbon prieš Angliją 
nepriklausomybės karuose?

Kaltinami taip pat sukilimo 
dalyviai bei laikinoji vyriausybė 
neva Jcolaboravę su vokiečiais 
Lietuvos žydų masiniame nai
kinime. Tai yra darę ne tik so
vietų, bet paskirų asmenų atveju ir 
kai kurios vakariečių įstaigos. 
Prieš kelerius metus „The New 
York Times“ korespondentas 
paskelbė ilgą straipsnį apie akciją 
prieš karo nusikaltėlius, kurios 
ėmėsi Amerikos įstaigos, pridė
damas ir sąrašą karo nusikaltė
liais pakaltintų rytų europiečių. 
Tame sąraše buvo ir pora 
laikinosios vyriausybės narių 
pavardžių.

Išeivijoje žydų tragedijos klau
simas Lietuvoje iki šiol nėra susi
laukęs jam tinkamo ir reikalingo 
dėmesio, nors daugiausia kun. dr. 
P. Gaidos ir kun. dr. J. Prunskio 
dėka jau šis tas bent spaudoje ir 
informacijoje imta daryti. Nacių 
akcija prieš žydus buvo vienas iš 
gėdingiausių epochinių, niekada 
neužmiršimų ir jokiais motyvais 
nepateisinamų nusikaltimų. Ne 
laikas jį nagrinėti čia, nes jam 
reikia kur kas daugiau laiko ir 
atidos negu vienoje paskaito
je įmanoma. Aplamai reikia 
pastebėti, kad išeivijoje, teisingai 
ginant principą, jog negali būti 
kolektyvinės kaltės (kaltė visada 
yra individuali), maža buvo skirta 
dėmesio klausimo išstudijavimui 
ir aiškiam, ty. individualiam 
kolaborantų lietuvių tarpe 
pasmerkimui bei nuo jų atsi
ribojimui.

Vokiečių pranešimai, siųsti 1941 
metų vasarą iš Lietuvos (dabar 
randami archyvuose) konkrečiai 
nurodo, jog kai kurių Lietuvos 
vietovių sukilėlių vienetai yra 
paklusę vokiečių >6D įsakymams 
ar kooperavę šiame brutaliame 
nusikaltime. Tai yra įmanoma pa
tikrinti ir papildyti ir kitokia doku
mentacija (daugiur, pvz., suki
lėlių vienetai atsisakė tokios 
kooperacijos), kuri mūsuose labai 
vėlai ir labai pamažu renkama. 
Šalia to galime pastebėti, kad kai 
kurie lietuviai panaudojo suki
limo aplinkybę ir maišatį asme
ninėm sąskaitom suvesti su ki
tais lietuviais, ir todėl, ypač 1941 
birželio gale, būta nemaža brol
žudybės. Visa tai yra daugiau ar 
mažiau tirštos istorinės dėmės ir 
nuodėmės. Tačiau tik silpni 
žmonės ir silpnos tautos bijo savo 
praeities, visos — tokios, kokia ji 
buvo.

Laikinoji vyriausybė ir jos na
riai tačiau yra buvę neteisingai 
pakaltinti. Ir JAV įstaigos tą 
kaltinimą atmetė. Nors, kaip 
Algirdas Budreckis savo tomely 
apie sukilimą rašo, Vokietijoje 
rašyta Aktyvistų Fronto 
programa turėjusi antisemitinių 
elementų, nors antisemitinių 
deklaracijų buvo ir pirmajame „J 
laisvę“ numery, išleistam 1941 m. 
birželio 24 d., tame pat numery, 
pirmame puslapy yra ir vado
vybės įsakymas — pareiškimas 
„šaulių ir partizanų“ žiniai, kad 
„ginklą galima vartoti tik reikalo

Ramojus Mozoliauskas Sukilėlio motina

atveju“ „į Laisvę“ pareiškimas 
įspėjo labai tiesiogine kalba, jog 
„pastebėta, kad norima suves- 
dinėti sąskaitas su nepatinka
mais asmenimis. Griežtai drau
džiama patiems vykdyti teismą. 
Visi gaivalai, kurie yra nusikaltę 
lietuvių tautai, susilauks savo 
atpildo teismo sprendimu“. Kitaip 
tariant, sukilimo organizatoriai 
draudė privačias Lietuvos žmonių 
egzekucijas, kurios dažnai vyksta 
tokių kataklizminių įvykių metu; 
dėja, sukilimo vadovybė neturėjo 
priemonių — vokiečiai jų neleido 
— visais atvejais tokią akciją 
sukontroliuoti. Žinomos taip pat 
yra laikinosios vyriausybės inter
vencijos žydų reikalu pas vokie
čius. Ypatingą dėmesį reikia at
kreipti į čia jau minėtą 
profesoriaus Juozo Ambrazevi
čiaus - Brazaičio kalbą susitikime 
su Rentelnu. Toje laikinosios 
vyriausybės vicepremjeras nacių 
komisarui ne tik į akis išvardino 
visus vokiečių darytus trukdymus 
laikinosios vyriausybės veiklai, 
bet ir dar daugiau — jis atsiribojo 
ir pasmerkė Lietuvos žydų nai
kinimą. Diplomatiniu, bet labai 
aiškiu sakiniu Ambrazevičius 
pakaltino vokiečius, jog tie 
atskyrė vyriausybę nuo visuo
menės, atimdami komunikacijos ir 
ryšio priemones. Vokiečiai neleido 
skelbti vyriausybės potvarkių nei 
spaudoje, nei per radiją; jie buvo 
atėmę net automobilius. Tokiai 
situacijai esant, Ambrazevičius 
mandagiai, bet tvirtai pasakė 
Rentelnui: „Bet kokių ekscesų, 
kaip pvz. Kaune ir provincijoje 
vykstančių žydų egzekucijų, netu
rėdama savo priemonių, negalėjo 
vyriausybė pozityvia prasme pa
veikti“. Tai atrodo trumpas saki
nys. Tačiau aš nežinau nė vieno 
kito Rytų ar Vakarų Europos karo 
meto politiko nacių užimtame ar 

dominuojamame krašte, kuris taip 
drąsiai ir tiesiogiai būtų pasmer
kęs tada vykstantį masinį žydų 
tautybės žmonių naikinimą. Tas 
pats lojalumas Lietuvos, ne kieno 
kito, tautiniams interesams, kuris 
davė Ambrazevičiui drąsą į akis 
pasmerkti Lietuvos piliečių 
žudymą, davė jam ir jo kolegoms 
vyriausybėje bei Levui Prapuole
niui sukilėlių pajėgose drąsą ginti 
tuos interesus prieš vokiečius.

Sukilėlių vadai, taigi, nebuvo 
vokiečių marionetės, bet savo 
krašto jauni mylėtojai, siekę esa
mose aplinkybėse, net su 
kompromisais, kovą prieš 
Maskvą organizuojant, atstatyti 
Lietuvos suverenumą ir — kaip 
per trumpą laiką išleisti socia
liniai - ekonominiai vyriausybės 
potvarkiai rodo — sukurti progre
syvias sąlygas tautos gerbūvio 
plėtojimui ir klestėjimui. Tai buvo 
grynai idealistinis nusistatymas. 
Sukilimo tragiką glūdi tame, kad 
nei tarptautinė situacija, nei 
geografija neleido tam siekiui 
įsikūnyti. Savo tragiškumu 
sukilimas įsirikiuoja į sopulin
gosios tautos istorijos dalį, į jos 
kruviniausiąjį dešimtmetį. Tačiau 
kaip vienas iš vis ir vis besikarto
jančių naujųjų laikų lietuvių ban
dymų pasiekti suverenumą, 
sukilimas išliks ir tautos atmin
tyje ir istorijos knygose. Tas 
bandymas inspiravo kitus, vėliau 
sekusius. Pagailiu kaip retas 
kuris įvykis sukilimas simbo
lizavo lietuvių tautos tragišką 
politinį likimą, gyvenant Rytų ir 
Vakarų istorinėje kryžkelėje.

(Paskaita skaityta 1981 m. 
birželio mėn. 7 d. Jaunimo centre, 
Chicagoje, minint 1941 metų 
sukilimo keturiasdešimtmetinę 
sukaktį)

Bronis Kasias, LA LI- 
THUANIE ET LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE. Paris, 
G. P. Maisonneuve & Larose, 1981. 
347 p. ir žemėlapis .

Literatūra apie Lietuvą 
prancūzų kalba tapo pratur
tinta nauju B. Kaslo veikalu. 
Prieš porą metų J. Žmuidzinas 
savo veikale (Commonwealth 
polono — lithuanien ou l’U- 
nion de Lublin 1569) plačiau 
nušvietė Liublino unijos reikš
mę Lietuvos Lenkijos santy
kių raidoje. Naujasis B. Kaslo 
darbas liečia netolimos praei
ties istoriją. Autorius doku
mentais pavaizduoja nacių — 
sovietų sąmokslą, nukreiptą 
prieš Lietuvą, Latviją, Estiją ir 
Lenkiją ir po to sekusį Pabal
tijo kraštų įjungimą į Sovietų 
Sąjungą, o taip pat lietuvių 
pastangas tarptautinėje are
noje Lietuvos nepriklausomy
bei atgauti besikeičiančių tarp
tautinių įvykių šviesoje.

Veikalas susideda iš dviejų 
dalių: Lietuvos istorija ir civi
lizacija ir chronologinis ir 
analitinis dokumentų indek
sas.

Lietuvos istorija 
ir civilizacija

B. Kasias pasirinko gana 
patrauklų būdą supažindinti 
skaitytojus ištraukomis iš 
rašytojų raštų apie Lietuvą, 
{vado vietoje mes čia randame 
žymaus poeto ir rašytojo O. V. 
Miloszo — Milašiaus žodį: 
„Lietuva. Ar pažįstate?“ ir P. 
Klimo, Lietuvos atstovo Pran
cūzijoj, žodį, laidojant O. V. 
Milašių 1939 m. kovo 7 d.

Pirmoji dalis pradedama 
trumpa vos 3 psl. istorine 
apžvalga. Toliau seka ištrauka 
iš Jean Maucl&re veikalo apie 
Prancūzijos įtaką Lietuvoje ir 
Henri Focillon žodis per Pary
žiaus radiją 1939 m. liepos 2 d. 
„Lietuva Prancūzijos alumis“. 
Apie prancūzų kultūrą naujųjų 
laikų Lietuvoje, rašo Georgės 
Matorė, buvęs Vilniaus univer
siteto profesorius. Kaip Lietu
va tapo sovietine respublika, 
liudija G. Dulong. Renė Ristel- 
hueber rašo apie Baltijos 
valstybių išlikimą. J. C. 
Norem, buv. JAV atstovas 
Lietuvoje, liudija apie sovietų 
okupaciją 1940 m. Sis skyrius 
baigiamas Emest Pezet įverti
nimu Pabaltijo valstybių tarp
tautinės teisės požiūriu 
atspausdintu „Le Monde“ 1954 
m. rugpjūčio 11 d.

Chronologinis ir 
analitinis 

dokumentų indeksas

Šioji dalis suskirstyta į tris 
skyrius: A. Taikingi ir drau
giški rusų — lietuvių santy
kiai, B. Vokiečių — sovietų 
sąmokslas prieš Pabaltijo 
valstybes ir Lenkiją ir C. Lietu
vių tauta nepripažįsta Lietu
vos įjungimo į Sovietų Sąjun
gą. Šie trys skyriai sudaro 
veikalo esminę dalį, kurioje 
autorius chronologiniai, oficia
liais dokumentais, turinčiais 
tarptautinės reikšmės, pavaiz
duoja Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos santykius ir sovietų 
ir nacių sąmokslą, Pabaltijo 
valstybių aneksiją ir Lietuvių 
tautos reakciją prieš lietuvių 
tautos pavergimą, reakciją, 
daugiausiai nukreiptą į 
tarptautines organizacijas.

A. Taikingi ir draukiški 
lietuvių-rusų santykiai 
Čia tilpo pagrindinės Lietu

vos sutartys su sovietais: 
Taikos sutartis 1920 m. 
Nepuolimo sutartis 1926 m. su 
priedais apie Lietuvos daly
vavimą Tautų Sąjungoje ir 
sovietų užtikrinimą Lietuvos 
teritorijos, nustatytos Taikos 
sutartimi, 1931 m. Protokolas 
apie Nepuolimo sutarties ir

karas
DR. D. KRIVICKAS

priedų galiojimo pratęsimą ir 
1934 m. Protokolas apie aukš
čiau minėto protokolo pratęsi
mą iki 1945 m. Čia tilpo taip 
pat Briand-Kelogg paktas ir 
Lietuvos prisidėjimas prie 1929 
m. Protokolo, liečiančio šio 
Pakto įsigaliojimą, 1933 m. 
Konvencija apie agresijos api
būdinimą tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos ir 1934 m. 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
entantes ir bendradarbiavimo 
sutartis.

B. Vokiečių-sovietų 
sąmokslas prieš 

Pabaltijo valstybes 
ir Lenkiją

šioje dalyje surinkti doku
mentai, liečiantys sovietų- 
vokiečių pasitarimus, prive- 
dusius prie 1939 m. rugpjūčio 
23 d. Nepuolimo sutarties ir 
prie jos prijungtų slaptų priedų 
apie įtakos sferų pasidalinimą 
tarp Sovietų Sąjungos ir Vokie
tijos. Pagal slaptojo Protokolo 
1 str. nuostatus „Tuo atveju, 
kai bus padarytas teritorinis ir 
politinis pertvarkymas Pabal
tijo valstybių regione (Suomi
ja, Estija, Latvija, Lietuva), 
Lietuvos šiaurinė siena suda
rys ribą įtakų zonos tarp 
Vokietijos ir Sovietų Sąjun
gos. Šiuo atveju, kiekviena 
šalis pripažįsta Lietuvos 
interesus Vilniaus regione“. 
Toliau seka dokumentai apie 
slapto Protokolo 1 str. pakei
timą, padarytą 1939 rugsėjo 
mėn. 28 d., pagal kurį Lietuvos 
teritorija perleidžiama sovietų 
įtakos sferai, su išimtimi 
Suvalkijos ruožo, kuris turėjo 
atitekti Vokietijai. Ir pagaliau 
susitarimai, pasirašyti 1941 m. 
sausio 10 d., dėl šio ruožo pali
kimo Sovietų S-gai už 7.500.000 
dolerių kompensaciją.

Kadangi dokumentai 
sutvarkyti chronologine eile, 
tai į šių dokumentų tarpą 
įjungti Lietuvos vyriausybės ir 
jos atstovų užsienyje aktai, o 
taip pat sovietų vienašališki 
aktai, liečiantys sovietų veiks
mus, nukreiptus prieš Lietuvą, 
būtent — ultimatumą, sovietų 
kariuomenės įžengimą ir Lietu
vos įjungimą į Sovietų Sąjun
gą. Čia tenka paminėti Lietu
vos Respublikos prezidento 
Smetonos aktą apie neutralite
to paskelbimą prasidėjus karo 
veiksmams tarp Vokietijos ir 
Lenkijos, ministro Urbšio tele
gramą apie Stasio Lozoraičio 
paskyrimą diplomatinės 
tarnybos šefu ir jo pavaduoto
jus atstovus P. Klimą ir J. 
Šaulį. 1939 m. spalio 10 d. 
Lietuvos ir Sovietų S-gos sutar
tis apie Vilniaus ir Vilniaus 
krašto perleidimą Lietuvai ir 
tarpusavės pagalbos. Sovietų 
ultimatumas, Lietuvos įjun
gimas į Sovietų S-ga 1940 m. 
rugpjūčio 3 d. Protesto notos 
Lietuvos atstovų: K. Škirpos, 
P. Klimo, B. Balučio, S. Lozo
raičio, Girdvainio, K. Grau
žinio, V. Gylio, P. Žadeikio. 
Skyrius baigiamas sovie
tiniais aktais, liečiančiais 
liaudies priešų likvidaciją 
Lietuvoje.

C. Lietuvių tauta 
nepripažįsta Lietuvos 

įjungimo į 
Sovietų Sąjungą

Ši-1 skyrius yra plačiausias, 
apimąs apie 150 psl. Didelė 
dalis šių dokumentų yra mažai 
žinoma lietuvių visuomenei ar 
yra pamiršti. Tad jų sukaupi
mas į vieną rinkinį bus 
naudingas ne tik prancūziškai 
skaitančiai visuomenei, bet 
aplamai visiems, besidomin
tiems lietuvių pastangomis 
nepriklausomybei atgauti. 
Pradžioje randame Liaudies 
seimo buv. atstovų pareiški

mą, liečiantį Lietuvos įjun
gimą į Sovietų Sąjungą. Prof. 
Krėvės-Mickevičiaus pasi
kalbėjimas su Molotovu. 1944 
m. Pabaltijo valstybių Laisvės 
komiteto kreipimasis į Roos- 
veltą ir Churchilį. Čia tilpo 
atsišaukimai į laisvąjį pasaulį 
lietuvių žurnalistų, nacių 
aukų, lietuvių rašytojų, ištrem
tų ir pabėgėlių, nacių politinių 
kalinių, lietuvių moterų, egzi- 
linių vyskupų, social-de- 
mokratų. Čia randame taip pat 
alijantų karinės vyriausybės 
pareiškimus repatriacijos 
reikalu, būtent — kad lietu
viai, latviai ir estai yra ne 
rusai ir kad jiems privaloma 
repatriacija netaikoma. I šį 
skyrių įrikiuota keletas Vliko 
memorandumų, adresuotų 
JAV, D. Britanijos, Prancū
zijos vyriausybėms. Taip pat 
visa eilė Lietuvos diplomatų 
notų: Šaulio Šveicarijos 
vyriausybei. S. Lozoraičio, 
Diplomatijos atstovo, ir 
Turausko notos Tautų S-gos 
generaliniam Bekretoriui, 
Žadeikio — prezidentui Truma- 
nui, Jungtinių Tautų gene
raliniam sekretoriui, Jungti
nių Tautų Asamblėjos 
pirmininkui, Balučio — D. Bri
tanijos užsienių reikalų minist
rui, prezidento dr. K. Griniaus 
pareiškimas Jungtinių Tautų 
gen. sekretoriui. Diplomatijos 
šefo kreipimasis į Tarpparla- 
mentarinės Unijos prezidentą. 
Europos patariamosios Tary
bos svarstymai ir rezoliucijos 
Pabaltijo valstybių reikalu. 
Steigiamojo Seimo atstovų 
kreipimasis į laisvojo pasaulio 
parlamentus. JAV, D. Brita
nijos, Prancūzijos, Kanados 
pareiškimai, liečiantys Pabal
tijo kraštus, Helsinkio aktą 
pasirašius. «e

Čia tilpo taip pat apsčiai 
dokumentų, paskelbtų Lietu
vos Helsinkio grupės, Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės 
pareiškimas, 45-ių raštas, lie
čiąs Ribentropo-Molotovo susi
tarimus. Baltų federacijos 
pareiškimas.

Veikalas baigiamas Adlai E. 
Stevenson pareiškimu Jung
tinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos prezidentui apie 
sovietų kolonializmą.

Keletas pastabų
Sudarant dokumentų rinki

nį, visuomet kyla klausimas, 
kas į jį įtrauktina, Tačiau auto
riaus pasirinkimą kiek apri
boja veikalo pavadinimas: 
Lietuva ir Antras pasaulinis 
karas. Tad lauktina, kad svar
besni įvykiai, susiję su tuo 
karu ir Lietuva, bus paryškin
ti. Todėl čia pirmon vieton 
pasigendama anglų-prancūzų 
pasitarimų so Sovietų Sąjun
ga, prieš karui prasidedąn t, ku
riuose buvo paliesta ir Lietu
va. Šiose derybos išryškėjo 
sovietų agresyvūs pjanpi 
Pabaltijo valstybių atžvilgiu. 
Viena kita ištrauka, liečianti 
šias derybas, būtų tinkamai 
papildžiusi rinkinį ir dar 
labiau išryškinusi sovietų 
užmačias, kurios visu pilnumu 
išryškėjo sovietų ir vokiečių 
derybose (Žiūr. Report of the 
Select Committee to Invęs- 
tigate Communist Agrassion 
and the Forced Incorporation 
of the Baltic Stetes into the
U.S.S.R. Third Interim Re
port. Washington, 1954. 200- 
205 p.). Taip pat reikėjo įtrauk
ti ir D. Britanijos ir Lenkijos 
1939 m. rugpjūčio 25 d. susi
tarimą apie tarpusavio pagal
bą ir prie sutarties prijungtą 
Protokolą, kuriame agresiją 
prieš Olandiją, Belgiją ir Lie
tuvą laikoma grėsme saugu
mui susitariančių šalių (Tekstą 
žiūr. R. Umiastowski. Poland, 
Russia and Great Britain, 
1941-34. A study of evidence. 
London, 1946, ps. 519-520).

Taip pat teko pasigesti ir 
dokumentų, liečiančiu Alto, 

(Nukelta į 3 psl.)
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Vaizduotė ir tikrovė Henriko Nagio kūryboje
ARŪNAS STASKEVIČIUS

Paminėsiu kelias svarbiau
sias temas Henriko Nagio eilė
raščiuose ir bandysiu parodyti, 
kaip šios temos nagiškuos 
įvaizdžiuos keičiasi jo rinki
niuose. Daugiausia stabtelsiu 
prie premijuoto rinkinio „Prisi
jaukinsiu sakalą“, bet karts 
nuo karto grįšiu ir į anksčiau 
rašytus eilėraščius, nes Nagio 
svarbiausios temos jo eilėraš
čiuose išniro jau seniai.

tr Gal geriausia būtų pradėti 
eilėraščiu „Pasakų sakalas“. 
Jame pasirodo trys sakalai. 
Pirmas baltas „kaip Arktikos 

c sniegas“, kuris, pavogtas iš 
j* Kanados šiaurės ir nuvežtas į 

arabų didikų rūmus miršta 
„nebematęs daugiau nei šiau- 

; rėš pašvaisčių, nei sniego“.
i, Antras sakalas tai „tasai rai

bas paukštis“ dainose 
s krypavęs ant tėvelio dvaro. O 
,< trečiasis sakalas — „senelės 
i. pasakų sakalas, kurio — kaip 

aitvaro — nėra niekas matęs“.

* '* Nors šiame rinkiny sakalas 
dažnai pasirodo, net kaip 
chameleonas, keisdamas ir 
išvaizdą ir prasmę, šie trys jo 
pasirodymai susiriša su trim 
svarbiom temom Nagio poezi
joj: su šiaure, su Lietuvos (ir 
Kanados) įvaizdžiais, ir su 
poeto role.

-ab Šiaurė jo eilėraščiuose kar- 
ajtai&.yra matoma kaip šaltas, 

negyvenamas tremtinių kraš
tas, panašus į tą išsigelbė- 
jusiųjų salą, kuri pasirodė 

¥<,ySa«ulės laikrodžiuose“. 
„Suvaryti į negyvenamą, į tuš
čią, į koralų salą“ jie laukė 
„išsigelbėjimo laivo“. „Mėly

nam sniege“, aplinka net dar 
baisesnė. Joje „mes atradome 
savo žemę ir savo dangų. 
Mėlyną žemę* Mėlyną dangų. 
Mėlyną sniegą tarp kieto 
gruodo ir minkštų debesų“. 
Šiaurės tuštuma pasirodo ir 
vėliau rašytuose eilėraščiuose. 
Rinkiny „Broliai balti ait- 

"'VfiflSi“ poetas rašė, kad „šiaurė 
yra visų poetų namai. Visų

- medkirčiu. Vargdienių. Ir atsi- 
į skyrėlių. Šiaurė ir tavo ir mano 
“iTatrtai“. Čia Nagys nebandė 
a‘8avęs lygint su vargdieniais ir 

atsiskyrėliais. Čia buvo vizija 
tos šiaurės, kuri dominuoja 
•paskutiniame rinkiny. Joje „su 

_,£ąX° svajonėm, žvaigždėm ir 
„yftįftįs miega jo seserys, broliai 
ppętai. Miega ir klausosi 
ąmžįno žemės kraujo tekė-

Poetas Henrikas Nagys skaito savo poeziją. Nuotr. Vytauto Maželio

Birželis 1941 metais

Šiaurė poetui yra nebe 
Kanados, Lietuvos ar Arktikos 
šiaurė, bet jau mistiška, . f* J U €>17”

rfvrp*>rr«

Lietuva ir
Antras pasaulinis
■karas
(Atkelta iš 2 psl.)
Laięvės komiteto veiklą ir ypač 
Kerstono komiteto išvadų.

į akis taip pat krinta nevie- 
poda transliteracija rusiškų 

' vartįų. Pvz. Pozdniakov 
transliteruojamas net ketve- 
riopai, o kai kur pavardė net 
visiškai iškreipta Posdniskov. 

~Bet tai neišvengiama blogybė, 
kai veikalas spausdinamas 
svetimame krašte.
“Kiek šlubuoja ir bibliogra
fija. Taip pvz. nepaminėta net 
specialios monografijos: A. N. 
gerulis. Soviet Policy toward 
the Baltic Statės, 1959 m., The 
Baltic Statės in Peace ar.d War 
1917:1945, edited by V. Stan- 
Jey Vardys and Romuald J. 
Misiūnas, 1978, Baltic Review.

poetinė aplinka, poeto •vaiz- ^te'tik ptotu suprasti; bet ir 
duotės kraštas.

Nagio poezijoj galima . 
matyti tam tikrą progresiją 
nuo ankstyvesnių eilėraščių lr 
apie gamtą ir pasaulį iki nebežiun vaiko akimis l 
dabartinių. Pirmuosiuose eilė-. 
raščiuose poetą domino 
romantiškos gamtos bai
sesnės apraiškos: naktys, 
audros, tamsuma. Rinkinyje 
„Mėlynas sniegas“ šis susi
žavėjimas gamtos baisia jėga, 
jos beasmeniškumu, buvo 
perkeltas į šiaurę. Tas perkė
limas turėjo bent dvi pasek
mes: poeto visata, seniau nors 
įsišaknijusi matomame pasau
lyje, buvo pakeista į poeto vaiz
duotės sukurtą visatą. Ir tam
sios spalvos ankstyvųjų 
eilėraščių pradėjo šviesėti. 
Dabartiniam rinkiny nebėra 
tamsumos, nebėra audrų ir 
miglų. Lieka poetas ir jo sukur
ta visata. Toj baltoj erdvėj 
lieka žmogus ir jo paukštis.

Kaip anksčiau minėta, 
Lietuvos tema svarbi Nagiui. 
Bet reikėtų pabrėžti, kad jis 
neturi jokių iliuzijų apie 
grįžimą į Lietuvą — kraštas 
dažniausiai pasirodo tik jau
nystės atsiminimuose. „Saulės 
laikrodžiuose“ jisai vaiko 
akimis matė, kaip buvo tėvų 
pasaulyje: „platus ir didžiulis 
atrodė man kiemas tėvų be 
galo“. Jo atsiminimai nebuvo 
pilni patriotinės nostalgijos. 
Tėvynės netekimo ir tėvynės 
ilgesio jausmai nuspalvino 
didelę dalį jo eilėraščių, ypač 
pirmuose trijuose rinkiniuose.

' Slfdimi ’j dusti kaip tikrovę.
Šiame rinkiny, nors ir vėl 

kartojasi tos tėvynės netekimo 
ir ilgesio temos, Nagys jau 
---__------------------------ į praei
tį. Jaunystės atsiminimų ir 
„žiaugsmų nebematome. 
Vietoj to, yra pajutimas 
anižiaus, bėgančio laiko ir 
atitolimas nuo vaikystės. Šie 
jausmai gal gražiausiai iš
reikšti eilėrašty „Laukiu 
pavasario“; kuriame poetas — 
mokytojas , atvaizduodamas 
savo mokinių klasę, rašančią 
temą apie pavasarį, pabrėžia 
metų, patyrimo ir vaizduotės 

* skirtumas tarp savęs ir jų.

O dabar grįšiu į trečiojo 
sakalo pasirodymą — to 
senelės pasakų sakalo, kurio, 
kaip aitvaro, nėra niekas 
matęs. Šis sakalas tas pats, 
kuris skaitytojui pasirodė 
priešpaskutiniam rinkiny, kai 
poetas svajojo prisijaukinti 
sakalą „gintarinėm akim, 
vienai vienintelei medžioklei, 
kurios ilgėjosi visą gyvenimą“.

Dokumentų trumpa 
charakteristika yra ypačiai 
vertinga, nes kiekvienas gali 
gfėit suvokti dokumento ben
drą Tūrinį. Nežiūrint šių trūku
mų, autorius atliko didelį ir 
vertingą darbą. Veikalo išlei
dimą finansavo JAV Lietuvių 
Bendruomenė.

Kartais, skaitant kitų rašy
tojų atsiminimus, žmogus gali 
jaustis lyg slaptai besiklau
santis: poeto užuominos tokios 
asmeninės arba taip paviršu
tiniškai išaiškintos, kad jos 
tampa nesuprantamos. Nagio 
atsiminimai asmeniški, bet 
juose randamos universalios 
temos. Tos netekimo ir ilgesio 
temos buvo taip išreikštos, kad 
visi skaitytojai, ne tik pabė
gėliai, galėjo jas ir suprasti,ir 
atjausti. Šis talentas vienas iš 
svarbiausių sėkmingam rašy
tojui: savo vaizduotę taip iš
reikšti. kad skaitytojas galėtų

Kaip šiaurė Nagio eilėraš
čiuose pasidaro nebe šio pasau
lio, bet vaizduotės kraštas, tai 
šis trečiasis sakalas yra to 
krašto paukštis. Jį poetas ban
do prisijaukinti, išmokyti iš jo 
rankos maistą priimti, pri
pratinti prie tos nuostabiau
sios „žmogaus ir paukščio 
draugystės“. Kartais, kaip 
seniau svajota, būna tokių 
momentų, kada per vaizduotės 
pusnynus brenda poetas ir 
kartu su sakalu medžioja, 
poetas žemėj, o sakalas aukš
tai ledinėj erdvėj. Nebandysiu 
išaiškinti, ką šis sakalo sim
bolis reiškia. Skaitytojas gali jį 
priimti kaip simbolį laisvės, 
kaip simbolį skrajojančios 
žmogaus širdies, net kaip poeto 
įkvėpimą. Taip pat, kaip Ilona 
Maziliauskienė yra rašiusi, 
sakalas yra vėliausias, mistiš
kas įsikūnijimas 
kuriuos atrandame 
Nagio eilėraščiuose, 
ankstyviausiųjų.

Simbolis kartu ir labai 
stiprus, leidžiantis į visokias

draugų, 
visuose 

nuo pat

teorijas, ir paradoksiškai tra
pus, subtilus, jausmų, ne proto, 
nagrinėjimas. Sakalą paliksiu 
ramybėj — nenoriu per daug jo 
plunksnų pešioti. Daug geriau 
išaiškintas sakalas šiame eilė
rašty paties poeto:

Gerai, kad tik akimirksni 
ir ne ilgiau 

galėjau savo rankoje
laikyti — 

sapną ir pasaką ir paukštį. 
Jeigu ateitų man dabar

naktis — 
būtų vis tiek,
nes savo rankoje laikiau, 
kad ir akimirksnį, 
bet taip arti: 
stebuklą, sakalą, svajonę.

Šis sakalas, jo stebuklas ir 
svajonė, mus nulydi prie 
paskutinės temos, prie laiko ir 
mirties. Laikas ir mirtis yra 
žmogaus, ypač poeto, didžiausi 
priešai. Laikas keičia ir 
naikina gamtą, pavagia drau
gus, grasina kiekvienam. 
Poetas, žmonijos magikas ir 
burtininkas, bando priešintis 
tamsumai. Kaip Dylan 
Thomas, Nagys kviečia kovoti 
prieš tamsumą, prįeš naktį ir 
žiemą. „Raudoje“ jis mus 
ragina: ,, Apkabinkime 
rankomis saulę, teneateina 
žiema. Teneateina naktis. 
Teneateina gruode, palai
dojusi visą gentį smėlio 
kalne“. Nors retkarčiais pasi
rodo fatalistiškas mirties 
priėmimas kaip dalis gamtos 
ciklo, ypač eilėraščiuose, apie 
metų laikus — visąlaik girdisi 
mirties dalgio plakimas. 
Pavyzdžiui, ankstyvajame 
eilėrašty „Pavasaris užima 
didmiestį“, vieton pavasario 
tradicinio įvaizdžio kaip 
metinio atsinaujinimo, matyti 
amžina kova tarp mirties ir 
gyvybės: „Jos (žiemos) 
nugaron susmigę saulės peiliai 
blyksi, ir baltas kraujas teka 
čiurkšlėm krūtine“.

O kokiais ginklais gali 
žmogus kariauti prieš tokius 
galingus priešus? Tik vaiz
duote ir žodžiu. Nagio tema — 
žodžio svarbumas ir jėga — 
aidi per visus jo rinkinius. 
„Lapkričio naktyse“ poetas 
rašė: „Gal, tarp šauksmų ir 
maldos, gal, vienas žodis 
nušvis, vienas žodis, kurio mes 
ieškom visi“. „Mėlynam 
sniege“: „Mėlyno sniego žemėj 
liko tik vardai/liko linijos ir 
piešiniai ir raidės ant pelenų“. 
Poetas skiriasi nuo kitų savo 
yaizduote, nes jo vaizduotė gali 
ir laiką ir mirtį nugalėti. Poeto 
žodis padeda visai žmonijai iš 
tų ribų išsilaisvinti. Baigsiu su 
keletu žodžių, tartų vieno iš 
garsiausių Kanados lite
ratūros kritikų. Savo knygoj 
The Educated Imagination 
Northrop Frye rašė:

„Rašytojas nei svajotojas, 
nei stebėtojas. Literatūra nėra 
gyvenimo veidrodis, bet lite
ratūra nuo gyvenimo nesi
traukia ir jo nevengia: ji gyve
nimą absorbuoja. Ir žmogaus 
vaizduotė nesustos, kol viską į 
save įjungs. Nesvarbu, iš 
kurios pusės pradedame, lite
ratūros kelrodžiai visados rodo 
į pasaulį, kuriame viskas yra 
įmanoma žmogaus vaizduotės 
rėmuose. Net laikas, viso 
gyvasties priešas — ypač 
poetams nepakenčiamiausias 
ir siaubingiausias tironas — 
net laikas gali būti suskal
dytas vaizduotės. Visata, kai 
visiškai perimta ir valdoma 
žmogaus gyvenimo, pasidaro 
miestas, kurio priemiesčiai — 
žvaigždės. Teisybė, kad niekas 
negali tikėti tokia visata, bet 
literatūra ne tikyba ir nesi
kreipia į tikėjimą. Bet jeigu 
užmerksime akis šiai vizijai, 
arba užsispirsime, kad ji būtų 
kaip nors apribota, tai kas 
nors mumyse numirs, kas 
nors, kas būtinai turėtų iš
likti“.

Juozas Kruminas
Š.m. birželio 1 d. suėjo 30 m., kai Edmundstaly, 

V. Vokietijoje, mirė poetas, beletristas ir vertėjas 
Juozas Kruminas. Buvo palaidotas Spakenbergo 
pabaltiečių kapinėse, lietuvių skyriuje. Lietuvių 
rašytojų draugijos rūpesčiu ant kapo pastatytas 
paminklas. Juozas Kruminas buvo gimęs 1914 m. 
Palionės viensėdyje, Gelvonų vis., Ukmergės 
apskr. Lietuvoje savo kūrybą spausdino įvairioje 
periodinėje spaudoje ir drauge su D. Pumpučiu iš
leido eilėraščių rinkinį „Eksperimentai“ (1939).
1940 m. išėjo J. Krumino eilėraščių rinkinys 
„Kibirkštys naktį“. Pokario metais rašytojas 
gyveno Vokietijoje (anglų zonoje). 1946 m. Čia 
išleistas jo baladžių rinkinys, „Sugrįžimo laivas“. 
1951 m. išėjo apysaka „Naktis viršum širdies“. 
Jau pomirtinė rašytojo knyga-romanas „Šeštasis 
medis“ išleistas 1963 m. I lietuvių kalbą J. Krumi
nas vertė V. Korolenkos, A. Tolstojaus, B. Shaw, 
E. Kaestnerio, S. Lagerloef, Viljo Sarajos, K. 
Hamsuno, G. Chesttertono ir kitų autorių kūrybą.- 
Pokario metais, gyvendamas Haffkruge (Vokie
tijoj), įsteigė spaudos darbuotojų sambūrį „Balti
ja“ ir jam vadovavo. Sambūris išleido literatūros 
almanachą „Baltija“ ir 1945—1948 metų laiko
tarpiu 10 numerių neperiodinio literatūros žurnalo 
„Gintaras“. Visų šių leidinių redaktoriumi buvo 
Juozas Kruminas.

Minėdami 30 metų sukaktį nuo poeto-rašytojo 
Juozo Krumino mirties ir 40 metų sukaktį nuo
1941 metų sukilimo, spausdinam čia kelias 
balades iš poeto knygos „Sugrįžimo laivas“ (1946). 
Šios trys baladės anoje knygoje sudaro vieną jos 
skyrių, pavadintą „Birželis 1941 metais“.

BALADĖ APIE MOTINĄ

Kai sūnų išleido į gatvių kovas — 
Ji nubraukė ašarą tyrą.
Pašvaistė ties priemiesčiais plėtės rausva 
Ir nešės kulkosvaidžius vyrai.

Tą naktį dangus negesino žvaigždžių, 
Aušra nusigandusi švito.
Ir kraujas iš daugelio vyrų širdžių 
Nudažė ant gatvės granitą.

Kulkosvaidžiai lojo perdien ir pernakt. 
Skambėjo suduždamas stiklas.
Kiekviena gėlė buvo baimės pilna, 
Kiekvienas žmogus buvo piktas.

Ir popietė draikės sunki ir šalta,
Ir vėliavų suposi spalvos.
I kapines žengė, lygiuojant gretas, 
Sušaudytos rankos ir galvos.

Ir sugulė rankos prie rankų — šalia,
Ir vietos visoms nepakako
Ir buvo velėna kaip lapas žalia 
Pakojyje išrausto kapo.

Gaida gedulinga, tyli ir graudi 
Ant lapų alyvų užšalo.
Ir pirštai kareivių drebėjo balti 
Ant šautuvų juodo metalo.

Ir plakėsi maršas kaip vėjas šiurpus, 
Ir juodosios tūtos blizgėjo.
Tada takeliu į aptvertus kapus 
Pavargus senutė atėjo.

Ir tarė ji fleitai ir būbnui jaunam:
— Palaukit, jūs turit dar laiko:
Aš noriu pažvelgt į akis čia vienam, 
Kurs buvo tikrasis man vaikas.

Sausa ir gyslota, ir liesa ranka
Ji vartė kiekvieną lavoną,
Ir priejuostė josios pasvirus marga 
Sumirko į kraują raudoną.

Kareiviai siūbavo nebylia malda, 
Ir šautuvus pirštais paglostė.
Senutė lavonus bučiavo veidan, 
Nužėrusi smėlį nuo skruostų.

Užlūždamas maršas nutilo staiga,
Ir lapuose vėjas netrypė.
Senutės sausa ir gyslota ranka 
Prie kruvino veido prilipo.

Kareiviai pajuto — minutė sunki, 
Pridėjo pirštus prie kepurių:
— Norėjau pažvelgt aš į jojo akis, 
Bet štai — jis akių nebeturi.

PIRMOJI DIENA

Reikia — žodis kad būtų kaip šūvis, 
Kibirkštis iš liespnojančio žaizdro.
Kad jis eitų, kaip ėjo lietuvis, 
Kada degė jo gyvosios žaizdos.

Tai granatos palaukėmis kaukė, 
Ir patrankos iš tolo dundėjo.
Lietuva buvo kartuvių laukas — 
Linko medžiai ir griuvo be vėjo.

Degė kaimas prie kelio už šilo, 
Šile šautuvus tarškino vyrai.
Miestuos tautinės vėliavos kilo 
Ir nuo kulkų suplyšusios sviro.

Gatvių virtinėm priešai vis ėjo, 
Ir nebuvo dar laisvės nė lašo.
Neramu buvo Laisvės Alėjoj 
Tąją dieną saulėtą ir gražią.

Juozas Kruminas (1914—1951)

Tolumoj baubė rūsčios kanuolės, 
Orą drebino gaidos jų žemos.
Ir trispalvę iškėlė jaunuolis 
Tąją dieną viršum savo namo.

Sunerimusiam popiečio vėjui
Tautos Himnas lietuvį pravirkdė. 
Himno žodžiai pro šūvius praėjo, 
Ir atėjo lietuviui į širdį.

Ir pasakė: — Imk šautuvą rankon, 
Ir pridūrė: — Dalia taip išpuolė. 
Griaudė, rūko uždusę patrankos, 
Ir į gatvę išėjo jaunuoliai.

Ėjo priešai, ir ėjo, ir slinko,
Kaukė brauningai juodi delnuose — 
O ant mūrų, ant bokštų aplinkui 
Skaisčios vėliavos debesis juosė.

Ir nebuvo namų nei dirbtuvių, 
Anei rūmų, nei griūvančios kalvės, 
Kur nebūtų stovėjęs lietuvis, 
Kulkoms grojant, prie savo trispalvės.

O aplinkui kulkosvaidžiai gaudė — 
Pasalūniški, grasūs ir nykūs.
Priešai vėliavų rūbą sušaudė — 
O prasmė ir didybė paliko.

Diena merdėjo. Baubė kanuolės, 
Atsargiai tamsa lipo į žemę.
Ir ne vienas lietuvis parpuolė
Prie trispalvės viršum savo namo.

Aukštos žvaigždės pro rūką sužibo. 
Triukšmas liejosi gatvėn banguotom. .
Ir paliko jie mirę sargyboj, 
Kad tiktai vėliava plevėsuotų.

Reikia — žodis kad būtų kaip šūvis, 
Kaip ugnis, kaip kodylas kad šventas, 
Kaip už vėliavą kritęs lietuvis, 
Kad jinai tik paliktų gyventi.

DAINA APIE GELŽKELIETĮ

Beržus švinas kapojo kaip lietus.
Ir plentuos sproginėjo granatos.
Buvo senas jisai gelžkelietis — 
O sūnus devyniolikos metų.

Priešų voros net miestuos netilpo.
Ir kulkosvaidžių ugnys šakojos. 
Dvi dienas jisai kovės prie tilto, 
Trečią dieną sugrįžo namo jis.

Rado motiną varstant rožančių 
Sunerimusią, liūdną ir vieną.
Jo, sūnus vis dar kovėsi Šančiuos,
Ir sugrįžo ketvirtąją dieną.

Ir tada rūsčios žinios atskrido,
Ir grėsmė viršum krašto pakibo: 
Tarsi maras, siaubingas ir didis, 
Priešai puolė į mūsų sodybas.

»
Vasarojuje šautuvai plakės.
Ūžė medžiai sutemstant ir švintant. 
Gelžkelietis į sūnų pasakė:
— Savo kraštą mes turim apginti.

— Tave šaukia brangi šalis mūsų.
— Eik, kad laisvė žydėtų mūsų kloniuos. 
Tyrą ašarą braukdams nuo ūsų 
Pabučiavo jis sūnų kelionėn.

Ir išėjo sūnus. Ir negrįžo. >
Dieno s temo vienodai ir lygiai. 
Partizanų kapuos naujas kryžius 
Atžymėjo jo narsųjį žygį.

* ♦ ♦

Ošia pušys išlakios ir kilnios.
Liūdnai supasi vinkšnose vėjas.
Nuo Šiaulių, Kretingos — ligi Vilniaus 
Maras Lietuvą vėlek užliejo.

Bet sukauks dar patrankų perkūnai, 
Vyčio žirgas sužvengs kraštui širmas. 
Trečią priespaudą sveikinsim griūnant, 
Kaip birželyje sveikinom pirmą.

Vai dar plaksis, dar kris švino lietūs, 
Oš laukai, tarsi vėtroje jūra.
Todėl rymo liūdnai gelžkelietis, 
Kad daugiau jis sūnų nebeturi.
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Klampi greitkelio trasa
Vytautas Volertas, GREIT

KELIS. Romanas. Išleido Lietu
viškos knygos klubas 1981 m. 
Chicagoje. Aplanko ir viršelio 
piešinys IrenoB Mitkutės. Spaudė 
„Draugo“ spaustuvė. Knyga 164 
psl., kaina 6 dol., gaunama 
„Drauge“.

Kai skaitai kai kuriuos 
mūsų prozininkus laureatus, iš 
sykio pradedi kreipti dėmesį 
ne tiek į knygos fabulos eigą, 
kiek į jų glamonę su kalba. 
Kiek čia vaizdingo kalbėjimo, 
poetizavimo, arba, jei reikalas 
sukasi apie nemalonius daly
kus, slapstymosi tarp sim
bolių, keistų įvaizdžių, alego
rijų. Rašo jie su tikru 
kūrybiniu aplombu.

Ši pastaba dalinai tinka ir 
„Greitkelio“ autoriui. Vytau
tas Volertas savo romaną 
pradeda su įmantria uver
tiūra, nusitęsiančia per kelis 
puslapius. Pacituosiu bent 
pradžią: „Matui lyg vaide
nosi, kad jis stovi į visas puses 
nubangavusioje, už akiračių 
toli,nusidriekusioje, ribų netu
rinčioje pelkėje. Nebuvo vil
ties išbristi, (...) Ar čia nerėp- 
lioio šliužai, ėdalą 
medžiodami, apsidrabstę 
dumblu, per dumblą apžlibę? 
Jie ėjo ir klupo, suklupę raitė
si ir sliuogė pilvais, traiškė 
silpnesniuosius, murkė, skan
dino viską prišvinkusioje tyrė
je, daugiausia ne keršto, ne 
pykčio, ne kovos užnuodyti, 
bet fltlo instinktų apkvaišę“. Ir 
taijTpanašiai, su darvinišku 
kruopštumu per keliolika 
pastraipų.

Skaitytojas, iš karto užlie
tas apokalipsinio blogio tva
no, vargu ar pastebės, kad tie 
šliužai ne tik rėplioja, bet ir 
eina klupdami, ir suklupę 
raitosi. Surpantama, autorius 
šneka perkeltine prasme, šne
ka apie žmones. Jų greitkelis, 
kuriame, romanui prasidėjus, 
važiuoja pagrindinis veikėjas 
Tonis Matus, yra „tarsi pla
tus kanalizacijos vamzdis“.

Peikti prozininką Volertą 
dėf tokios iškalbingos, 
dviprasmiškos uvertiūros ne
dera. Jis čia tvirtai laikosi mū
suose prigijusios tradicijos — 
beltetristinį kūrinį pradėti kuo 
klaimpiau, kuo migločiau. 
Atseit, pradžiai duoti literatū
rinį klodą, kuriame glūdėtų 
terpatinės paslaptys. Jos 
paąiškės vėliau, knygą gerai 
įsiąkaičius.

V. Volerto romano tema, 
šiaip ar taip, yra nuožmi — 
tėvo nuodėmių apsėsto 
mizantropiško sūnaus ligota 
siela. Jai pavaizduoti reikia ir 
psichologinio įžvalgumo, ir 
moralinio blaivumo, ir reli
gijos supratimo. Pastarųjų 
savybių autoriui netrūksta. 
Tik viena bėda, kad per daž
nas ir struktūriškai nerišlus jų 
panaudojimas „Greitkelio“ 
pasakojime neįskelia meniš
kumo ugnies. Iš knygos pučia 
drėgnas vėjas. Tonio aimana 
neranda atgarsio skaitytojo 
sąmonėje, juo labiau širdyje.

Tonio Mataus asmenybės 
sužlugimas užsimezgė Lietu
voje. Nedorėlis tėvas nerodė 
meilės savo vaikams. Rūpi
nosi asmeniškais malo
numais. Apgaudinėjo motiną. 
Antrukart vedė visiškai jauną 
merginą, kurios nei Tonis, nei 
jo0 sesuo nemėgo. Iš tokios 
padrikos šeimos išsinešta 
dvasinė skriauda persekiojo 
Tonį per visą gyvenimą 
Vokietijoje ir Amerikoje. Jis 
ne tik tuo dvasiškai serga, bet 
dargi mizantropiškai neap
kenčia žmonijos. Jau uvertiū
roje girdime Tonio minčių 
tvinksėjimą: „Jokių krantų, 
jokių ribų. Beprotybė liejasi vi- 
sorhis kryptimis ir ugdo 
neapykantą pasauliui. Aš esu, 
aš esu! Esu, kad nebūčiau“.

Tai perdėm patetiška laiky-
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skiriama 
muzika, 

nuotaika, 
nesimato

sena. Nelengva skaityti kny
gas, kur aimanai, savigrau
žai, moralizavimui bei svetimų 
kalčių lukštenimui 
visa beletristinė 
Užsiraugia niūri 
Jokios šypsenos 
veikėjų veiduose. Jų sąlyčiai 
su pasauliu trupa lyg pageltę 
popieriaus lakštai.

„Tonio mintys, lyg orakulo 
dūmai, sklaidinėjosi įvairio
mis formomis ir atspalviais“. 
Šiuo sakiniu galima maždaug 
apibūdinti ir patį romano 
stilistinį mezginį. „Greitkelio“ 
puslapiuose akis graužiančių 
dūmų yra nemažiau nei Los 
Angeles greitkeliuose. Taip 
pat moralinio bei psichinio 
labo čia yra tiek, jog pakaktų 
kelių tomų epopėjai. Jos 
rėmuose meditacinis klampo
jimas galėtų būti atsvertas 
gyvenimo erdve. Kaip tik to 
erdvesnio akiračio knygai 
trūksta. 160 puslapių apimtis 
yra per ankšta plačiai už
griebtam siužetui. Tonis yra 
sudėtingas žmogus. Knygoje 
juk parodomas jo visas gyve
nimas. Veiksmas vyksta 
keliuose kontinentuose, ir 
praeityje, ir dabartyje.

Iš kai kurių epizodų matyti, 
kad autorius turi daug ko 
pasakyti, bet nepasako. Prade
da ir nebaigia. Individo dva
sios, žmonių santykių ir visuo
menės pažinime jis nėra 
pirmokas. Gerai pažįsta 
Amerikos pramoninio 
gyvenimo tamsiąją, veidmai
ningąją pusę. Tai geras fonas 
Tonio mizantropijai. Yra ir 
kiti personažai, tačiau pana
šiai niūrūs, išsekę, schema
tiškai nubrėžti. Kaip ir Tonio, 
taip ir jų išvedžiojimais

NAUJI LEIDINIAI
• IŠVEŽTŲJŲ LIETU

VIŲ SĄRAŠAS. Stalino tero
ras 1940-1941. Sudarė 
Leonardas Kerulis. Įvadą 
parašė dr. V. S. Vardys. Iš
leido Pasaulio lietuvių archy
vas 1981 m. Chicagoje. 
Redagavo Česlovas Grince- 
vičius. Išleidimą finansavo 
JAV LB Krašto valdyba. 
Spaudė „Draugo“ spaustuvė, 
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 
60629.

Tai didelio formato 520 psl. 
leidinys, didžios istorinės — 
dokumentinės vertės. Leidinio 
įvadas spausdinamas lietu
vių, anglų, prancūzų ir vokie
čių kalbomis. Jame, be kita ko, 
rašoma: „Šios knygos auto
rius pasistatė sau uždaviniu 
sudaryti asmeninį aukų sąra
šą. Ilgo kruopštaus darbo dėka 
jis surinko 19,285 pavardes. 

Vasaros vėjo dvelksmas (aliejus)Adomas Varnas 1879—1979

skaitytojas dažniausiai neno
ri tikėti. Mat, iš frazių skam
ba dirbtinumas. Mortono ar 
Silvijaus galvosena lieka neiš
ryškinta.

Pravartu nurodyti ir kelias 
„Greitkelio“ keistenybes. 
(Pasielgsiu mizantropiškai jas 
keldamas). Pavyzdžiui, veikė
jai vyrai turi vardus, o mote
rys jokių vardų neturi. Moti
na, sesuo, įnamė, pamotė, 
mergaitė — tai viskas, iš
skyrus Mortono žmoną Bar
barą.

Taip pat ir tie mitologiški 
atsitiktinumai yra ne tik keis
ti, bet ir juokingi. Jaunystėje 
Tonis susipažįsta su mergina, 
įsimyli, o šioji, pasirodo, yra jo 
nuodėmingo tėvo duktė, reiš
kia, antroji seBuo. Vėliau 
Amerikoje, jam sulaukus seny
vo amžiaus, bendradarbio 
Mortono motina, šiam išsi
pasakojus, pasirodo, buvusi 
Tonio tėvą nužudžiusi mote
ris, kai bolševikai suiminėjo 
lietuvius.

V. Volertas mėgsta kurti 
naujadarus ar traukti apyvar
ton žodyno retenybes. Gana 
archaiškai nuskamba ir kai 
kurie sudėtingi aforizmai. Jų 
čia yra daugiau negu reikia. 
Kartais sumaniai sudėto pasa
kymo rimta pseudotiesa suke
lia tik šypsnį. Būtent: „Jautis, 
traiškydamas auką, jos gai
lėtis nemoka. Kandžioti ir 
kentėti sugeba vienas žmo
gus“. O aš visą laiką maniau, 
kad jautis, žinduolių giminės 
tvirtas atstovas, nuo žmonių 
labai kenčia. Tik niekam 
negali pasiskųsti.

Kas domisi psichologija, o 
ypač psicho-pataloginių 
apraiškų sklaida, suras V. 
Volerto romane naudingos

Kadangi išskyrus trumpą 
Raudonojo kryžiaus sąrašą, 
kitų nebuvo (iš J. Rms straips
nelio apie genocidą Lietuvių 
enciklopedijoje galima spėti 
vieną ilgą deportuotųjų sąra
šą esant žuvus), pavardes 
reikėjo atkasti istorinėse, 
memuarinėse, žurnalistinėse 
knygose, o taip pat iš „žodinės 
istorijos“ dokumentacijos. 
Rastą informaciją taip pat 
reikėjo patikrinti ar patikslin
ti. Autoriaus darbas — tai 
milžiniškas įnašas į kruvinojo 
dešimtmečio dokumentaciją“.

Leidinio kaina — 20 dol., 
gaunamas „Drauge“.

• Juozas Brazaitis, RAŠ
TAI. II tomas. Nuo Mai
ronio iki Brazdžionio. 
(Septyniolika rašytojų). Redak-

Dail. Adomas Varnas (1879—1979) Nuotr. Vytauto Maželio

Dailininkas Adomas Varnas ir jo kūryba bus pabrėžtinai akcentuojama 
„Galerija“ patalpose, 744 North Wells St., Chicagoje, nuo birželio 23 iki 
liepos 18 d. vykstančioj daugiau dvidešimties lietuvių dailininkų 
parodoj. Parodoje bus išstatyta Adomo Varno tapyba, o visą laiką 
ekrane skaidrėmis bus rodoma dar bent 100 dailininko darbų.

medžiagos. Tonio charakterio pačios giliausios: konfliktas 
bruožuose galime įžvelgti ir su praeitimi, kaltės jausmas ir 
mūsų šiuolaikinas dvasios pasišklykštėjimaš nūdienos 
raukšles. Tarp jų vingiuoja pasaulio blogiu.

juoza<s BPAZArris

k RAŠTAI

cinė komisija: Alina Skrups- 
kelienė ir Česlovas Grincevi- 
čius. Aplankas ir viršelis Ados 
Sutkuvienės. Išleido I Laisvę 
fondas lietuviškai kultūrai 
ugdyti 1981 metais. Spausdino 
„Draugo“ spaustuvė Chicago- 

je. Knyga 568 puslapių, kietais 
viršeliais, iliustruota nuotrau
komis, kaina — 15 dol., gauna
ma ir „Drauge“.

Antrajame Juozo Brazaičio 
raštų tome spalvingai aprašyti 
ir įvairiausiais požiūriais auto
riaus vertinti rašytojai yra šie: 
Jonas Mačiulis-Maironis, 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, 
Kazimieras Pakalniškis, Sofi
ja Pšibiliauskienė-Lazdynų 
Pelėda (I), Marija Lastaus- 
kienė-Lazdynų Pelėda (II), Juli
jonas Lindė-Dobilas, Antanas 
Smetona, Marija Pečkaus- 
kaitė, Jonas Biliūnas, Vincas 
Krėvė, Jurgis Savickis, Faus
tas Kirša, Vincas Mykolaitis- 
Putinas, Stasys Santvaras, 
Vincas Ramonas, Antanas 
Vaičiulaitis, Bernardas 
Brazdžionis.

Redakcija surankiojo, gali
ma sakyti, viską, kur tik ir ką 
Brazaitis buvo apie šiuos rašy
tojus rašęs ir paskelbęs spau
doje. Tačiau yra ir neskelbtų 
dalykų, pvz. apie Maironį. Daž
niausiai apie kiekvieną autorių 
duodami net keli atskirų temų 
straipsniai. Vieni jų trumpes
ni, kiti jau gana plačios apim
ties, kone atskiros studijos. 
Daugiausia rašoma apie Mairo
nį ir jo kūrybą. Jam skirta arti 
200 knygos puslapių. Po Mai
ronio daugiau vietos skirta 
Marijai Pečkauskaitei, V. 
Mykolaičiui-Putinui, Antanui 
Vaičiulaičiui ir kt.

Tomas iliustruotas viena kita 
prof.' Juozo Brazaičio gyve
nimo nuotrauka, gale nuro
domi straipsnių šaltiniai, 
pastabos. Solidus tomas gražiai 
apipavidalintas, švariai 
atspausdintas, malonu imti į 
rankas.

• PERSPEKTYVOS, Nr. 9, 
1979 m. Numeris gautas Vaka
ruose 1980 m. Išleido Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė. Leidi
nys yra serijos knygų „Lietu
vos pogrindžio spauda“ Nr. 2. 
Šis Lietuvoje išleistas pogrin
džio leidinys yra čia perspaus
dinamas ofsetiniu būdu taip,

Didysis Jupiterio — Saturno 
spektaklis

Verta žvilgterti padangėn 
šiuo metu. Dvi šviesios žvaigž
dės patraukia akį pietų dangu
je, kai saulė nusileidžia ir 
skliautas įj uodąvęs suspindi 
šviesuliais.

Tos dvi žvaigždės iš tikrųjų 
ne švaigždės, o planetos. 
Viena, spindinti tarytum brili
antas, yra Jupiteris, o kita, 
silpnesnė — Saturnas. Tai 
retas tų dviejų planetų susi
bėgimas, įvykstąs maždaug 
kas 20 metų. Kai planetos, 
bėgdamos aplink saulę, priar
tėja ekliptikoj viena prie kitos, 
astronomai tokį reiškinį vadi
na konjunkcija. Šių metų Ju
piterio ir Saturno susibėgi
mas ypatingas tuo, kad jo me
tu įvyksta trys konjunkcijos. 
Pirmoji konjunkcija įvyko 
1980 m. gruodžio 31 d. Tą 
vakarą kampinis atstumas 
tarp planetų tesiekė vos 1 
laipsnį ir 3 minutes, t.y. trupu
tį daugiau, kaip du mėnulio 
skersmenys.

Antroji konjunkcija įvyko 
š.m. kovo 4 d. Planetų kampi
nis atstumas lygiai toks pat, 
kaip ir pirmosios konjunk
cijos metu.

Abi šios konjunkcijos vyko 
rytmečiais, saulei dar nepa
tekėjus. Tik labai anksti 
keliančiųjų mažuma galėjo 
reiškinį stebėti. Visai kas kita 
su trečiąja konjunkcija. Ji 
įvyks liepos 23-24 d. naktį. Bus 
patogu stebėti. Planetos

Gražuolis Saturnas, nufotografuotas Liek observatorijos 36 inėų 
refraktorium.

Milžinas Jupiteris, nufotografuotas Mt. Palomaro 200 inėų teleskopu.

kaip buvo gautas Vakaruose, 
pataisant techniškai tik tas vie
tas, kur sunku ar neįmanoma 
įskaityti tekstą. Tokiuose 
Pasaulio Lietuvių Bendruome

pasieks savo kampinių atstu
mų minimumą 1 laipsnį ir 6 
minutes. Jupiteris po to ims 
sparčiai tolti nuo Saturno, ir 
rugsėjo vidury tarpas tarp jų 
sieks 4 laipsnius. Spaliui 
baigiantis, jiedu grįš į ryt
mečio padangę, toldami vie
nas nuo kito, kol, metams bai
giantis, pasibaigs ir jųdviejų 
spektaklis. ««.

Paskutinį kartą šios plane
tos padangėje susibėgo 1961 
metais. Kitos konjunkcijos 
reikėtų laukti naujajam tūks
tantmečiui vos prasidėjus, t.y. 
apie 2001 metus. Tačiau tri
guba konjunkcija dar retesnis 
svečias. Trumpiausias laiko 
intervalas tarp dviejų trigubų 
konjunkcijų būna vos 40 metų. 
Paskutinė tokia konjunkcija ir 
įvyko lygiai prieš 40 metų — 
1940-41 metais. Bet tasai inter
valas gali kartais būti dides
nis, negu 250 metų, o kartais 
siekti netoli 380 metų. Šiame 
šimtmety teturime tik dvi 
trigubas konjunkcijas. Eida
mi toliau į praeitį, artimiausią 
trigubą konjunkciją rasime tik 
1682-83 m. ir dar kitą 1425 m. 
Krikščioniškosios eros pradžią 
paženklino triguba konjunk
cija, įvykusi 7 m. pr. Kristų. 
Manoma, kad tai ir buvusi 
Betliejaus žvaigždė.

Kita triguba Jupiterio-Satur- 
no konjunkcija teįvyks tik 
2238-39 metais — už dviejų su 
puse šimtmečio. A. Radžius

nės užmojų serijinitios lei
diniuos pateikiami autentiški 
okupuotoje Lietuvoje leidžia
mos pogrindžio patriotinės 
spaudos tekstai. Tokių šešių 
leidinių prenumerata — 20 dol. 
„Perspektyvų“ Nr. 9 kaina — 3 
dol. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė Chicagoje 1981 m. Tiražas 
— 3000 egz.

Turinys: A. Sacharovas 
„Apie Aleksandro Solženicino 
laišką Tarybų Sąjungos va
dams“; A. Sacharovo interview 
BBS darbuotojui 1979 m. vasa
rio mėn.; A. B. „Ten, kur gęsta 
lietuvybė“ (faktai iš lietuviškų 
sričių, priskirtų Gudijai); D. S. 
„Brangių mirusių žemė“ 
(žvilgsnis į rusų okupuotą 
Mažąją Lietuvą); Spaudos kon
ferencija Vilniuje; A. Danius 
„Dienoraščio puslapiai: 1. Au
kos kaina, 2. Kritikos bumeran
gas, 3. Ne tik naivumas“.
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