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Valstybės kūrėjų karta
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I vertinti tavo tautos 

pasiekimus galima įvairiais 
. atžvilgiais. Kartais tie verti

nimai būna labai siauri. Taip 
atsitinka tada, kada tautos 
pranašumai išryškinami tuo 
būdu, kad kaimyninėms 
tautoms priskiriama vien 
neigiamumai. Toks savo 
tautos vertinimas yra populia
rus ne tik kasdieniniuose po
kalbiuose bet ir istorinėse 
studijose. Jose stengiamasi sa
vo tautos priešų visiškai 
nesuprasti ir visur matyti 
savo tautos teigiamumus arba 
savo tautos vertybes, net ten, 
kur yra iš tikro jos trūkumai 
ar net klaidos ir kaltės. 
Sugebėjimas matyti savo 
tautos klaidas yra taip pat 
savo tautos vertinimas. 
Nematymas savo tautos 
klaidų yra faktiškai jų pratęsi
mas j dabartį ir į ateitį. Taigi, 
yra pagrindo kalbėti apie 
tautos kalčių prisipažinimą, 
kaip būtiną visuomeninę 
dorybę.

Labai tragiškai ir ligi aukš
čiausio laipsnio neprisipa- 
žinimo prie kaltės skaudžias 
pasekmes išiyškma JAV pieti
nės dalies rašytojas William 
Faulkner savo romane Ab- 
salom, Absalom! Ten kaltės 
prisipažinimo iš tėvo pusės 
trūkumas priveda prie šeimos 
sugriuvimo. Kaltė šiame 
romane yra išryškinta labai 
realiai, kaip kažkas labai gyvo 
visoje šeimoje. Kaltė gyvena 
ne vien tėvo asmenyje, bet ir 
jo vaikuose, nes ji yra žinoma, 
tačiau tėvo nepripažįstama, 
gyvenant taip lyg jos nebūtų. 
Tačiau kaltės prisipažinimo 
problemą Faulkneris iškelia 
per aukš‘ ligi apkaltinimo 
paties Dievo už pasaulyje 
esančius negerumus. Tačiau 
ne apie tai šiandien mums 
mąstyti.

Nė apie lietuvių tautos kal
tes mąstyti šiandien nebūtų 
tinkama proga, kai mes šven
čiame Lietuvos nepriklau
somos valstybės įsteigimo, 
apgynimo ir išlaikymo sukaktį 
šiame šimtmetyje. Šis lietuvių 
tautos pasiekimas yra toks 
geras, kad labai daug 
įkvėpimo jame galima rasti 

net dabartiniame skirtingame 
lietuvių tautos gyvenime 
išeivijoje.

Man teko kartą girdėti vie
no jauno profesoriaus kalbą, 
pasakytą laidotuvių koply
čioje, atsisveikinant su savo 
mirusiu tėvu. Kalbėtojas labai 
teisingai suprato ir įvertino 
savo tėvo kartą, kuri daly
vavo Lietuvos valstybės 
kūrime ir išlaikyme. Jis apie 
savo tėvo kartos žmones 
pasakė, kad jie žinojo, kam jie 
gyveno, dirbo ir kūrė, jis 
pridūrė, kad jaunos kartos 
Amerikos lietuvis tokio aiš
kaus tikslo, ar greičiau 
paskatinimo, savo kūrybai 
neturi.

Ir iš tikrųjų, galbūt kai kurie 
jauni Amerikos lietuviai 
pastebi, kad jų tėvai ar jų 
draugai kai kuriuos dalykus 
ima daug rimčiau ir plačiau, 
negu kiti amerikiečiai. Ir gal 
jaunosios kartos lietuviai er
zinasi, matydami savo tėvų 
tam tikrą nepraktiškumą. 
Norėdami šį reiškinį suprasti, 
jie turėtų atkreipti dėmesį į tai, 
kad jų tėvai yra iš valstybės 
kūrėjų kartos. Ji nėra 
paprasta ta karta, kuriai teko 
laimė būti valstybės kūrimo 
dalininkais ar liudininkais ar 
bent augti kartu su besi
kuriančia valstybe. Atkreip
dami į tai dėmesį, jie geriau 
supras vyresniąją kartą. O ji 
yra verta to supratimo.

Šiandien dar turime pagrin
do kalbėti apie labai 
savaimingą lietuvišką 
visuomenę, kuri žino, ko ji 
nori, ir ta prasme veikia tiek 
čia, tiek Lietuvoje. Ir ši šventė 
yra gera progą pagalvoti apie 
tolimesnį valstybinių verty
bių išlaikymą ir jų ugdymą 
mūsų visuomenėje. Jos bus 
reikalingos visada. Jos yra 
reikalingos ir dabar.

Kai švenčiame ( šiandien 
Lietuvos valstybės šventę, 
kyla klausimas, kas vertingo 
yra valstybingume ir ypač 
lietuviškame valstybingume. 
Ar mes turime protingo 
pagrindo tai vertinti? Reikia 
pasakyti, kad valstybini 
vertybių aptarimas nėra leng 
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VIKTORAS NAKAS

Temą padalysiu į tris dalis. 
Pirma, trumpai aptarsiu 
Herbert Gans studiją „Simbo
linis etniškumas: etninių 
grupių bei kultūrų ateitis 
Amerikoje,” kuris sudaro šios 
studijinės sesijos* idėjinį 
pamatą. Antra, pristatysiu 
išeivijos ateitį, kaip ją įsivaiz
duoju. Trečia, panagrinėsiu 
mūsų dabartinę būklę ir poli
tinės veiklos galimybes, 
atkreipdamas ypatingą 
dėmesį į išeivijos santykius su 
tauta tėvynėje.

Etninių bendruomenių 
ateitis Amerikoje 

pagal Herbert Gans
Herbert Gans teigia, kad 

etninių grupių veikla Ameri
koje ne stiprėja, o silpnėja. Kai 
kam atrodo atvirkščiai, sako 
Gans, nes etniškumas yra 
susilaukęs daugiau dėmesio 
Amerikos spaudoje negu 
anksčiau. Spauda savo dėmesį 
sukoncentruoja į vidurinių 
sluoksnių gyvenimą. Gi, anot 
Gans, trečioji etnikų karta bai
gia prasimušti iš darbininkų 
klasės į vidurinę klasę. 
Tačiau, nors ta karta yra išau
gusi iš savo ankstesnės socio- 
ekonominės padėties, jinai 
nenori visiškai atsižadėti et
niškumo.' Todėl jinai lieka 
simboliškai arba paviršutiniš
kai etniška. Gans padaro 
išvadą, kad asimiliacijos 
procesas tebesitęsia, tik kiek 
apgaulinga simbolinio etniš
kumo forma.

Turbūt daugumas mūsų 
sutiktų, kad Gans išvadą apie 
etninių grupių silpnėjimą 
galima taikyti ir lietuvių 
išeivijai. Jo pastaba, kad et-

* Čia spausdinamas straipsnis yra 
paremtas autoriaus paskaita, skai
tyta Pasaulio lietuvių bendruomenės, 
JAV ir Kanados kraštų, ir Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos valdybų 
konferencijoje 1984 m. rugsėjo mėn. 
22-23 dienomis Dainavoje, Manches- 
ter, Mich. Studijinės konferencijos 
dalies svarstybom išeities taškas buvo 
amerikiečių sociologo Herbert Gans 
sukurti „solidaraus" ir „simbolinio" 
etniškumo modeliai. 

Dabartinio Vilniaus vaizdas nuo Gedimino kalno.

ninių grupių vadai piktai 
skundžiasi savo narių apatija, 
atrodo ypač taikytina lietuvių 
padėčiai. Jo išvada, kad tokie 
vieši kaltinimai, metami et
ninės visuomenės- nariams, 
neduoda jokių vaisių, o tik 
atspindi vadų desperaciją bei 
bėjėgiškumą pritraukti naujų 
narių, verčia lietuvį skaity
toją susimąstyti.

Tačiau ne visos Gans 
prielaidos bei išvados priimti
nos. Jo tvirtinimas, kad etniš
kumas yra darbininkų klasės 
reiškinys gal tinka senajai 
lietuvių emigracijai, bet tikrai 
ne pokarinei Kanados bei 
Amerikos lietuvių išeivijai. 
Pokarinių emigrantų didesnė 
dalis, nors į Ameriką ar 
Kanadą atvyko be materia
linio turto, vis dėlto buvo 
išsimokslinusi ir ambicinga. 
(Sociologai ją pavadintų „up- 
wardly mobile”.) Lietuviams 
neteko laukti iki trečios kar
tos, kol jie prasimušė į 
vidurinį luomą.

Kitas trūkumas Gans 
analizėje yra, kad jis neskiria 
etnikų, kurie emigravo į 
Ameriką, norėdami įsijungti į 
Amerikos gyvenimą ir tapti 
piliečiais, nuo etnikų, kurie 
save laikė tremtiniais ir žiū
rėjo į Ameriką kaip į laikino 
prieglobsčio šalį. Jo aptariami 
etnikai priklauso pirmajai 
grupei, o pokarinė lietuvių 
išeivija antrajai. Antrosios 
grupės palikuonys turbūt 
atspariau gina savo et
niškumą negu pirmosios 
grupės, ypač jeigu jų protėvių 
emigravimo į Ameriką 
priežastis — gimtojo krašto 
okupavimas — tebegalioja po 
daugelio metų. To esminio 
skirtumo tarp emigrantų ir 
tremtinių nepastebėjęs, Gans 
negali įvertinti pavergtos 
tautos itin svarbią psicho 
loginę, kultūrinę bei politinę 
įtaką išeivijai.

Tai pasakius, reikia kartu ir 
pripažinti, kad pavergtos 
tautos išeivija vis vien tampa 
simboliškai etniška. Lietuvius 
asimiliacijos procesas gal kiek

Namai Vilniuje, Pilies gatvėje, kur prieš 67 metus buvo pasirašytas 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktas.

lėčiau veikia negu tokius 
italus ar prancūzus, bet jis 
sunkiai pristabdomas. Lietu
vių išeivių trečioji karta, 
atrodo, bus paviršutiniškai 
etniška, kad ir ne visai pagal 
tą modelį, kurį Gans yra 
nustatęs, kaip tipingą trečio
sios kartos emigrantų grupei.

Kokias pasekmes simbo
linis etniškumas turi etninės 
grupės politinei veiklai? Gans 
tvirtina, kad simboliniai etni
kai savo identitetui išreikšti 
ieško būdų, kurie nereikalauja 
nei daug laiko, nei didesnio 
pasiaukojimo. Vienas iš tų 
būdų, anot Gans, yra tokia 
politinė veikla, kuri ribojasi 
pinigų aukojimu organi
zacijom, šelpiančiom protėvių 
kraštą, balsavimu už savosios 
tautybės kandidatą ir pa
našiai.

Gans visa eisingai iškelia 
politinę veiką kaipo simbo

linio etniškumo išraišką. Prie 
to tenka pridurti, kad perei
nant iš solidaraus etniškumo į 
simbolinį etniškumą, politinė 
veikla, bent lietuvių atveju, 
mažiau nukenčia negu kultūri
nė veikla bei švietimas. Lietu
vių kalbos mokėjimas ir meilė 
lietuvių kultūrai yra būtini 
elementai švietimui bei kultū
rinei veiklai. O ginant Lietu
vos nepriklausomybės idėją, 
ar rašant laišką Kongreso 
atstovui, ar rašant čekį politi
nei organizacijai, galima 
apsieiti be kalbos mokėjimo ir 
kultūros gilaus pažinimo. 
Lietuvių visuomenei vis dau
giau tirpstant Amerikos ir 
Kanados katiluose, politinė 
veikla eiliniam lietuviui lieka 
lengvai, gal net lengviausiai, 
prieinamas būdas išreikšti 
savo lietuviškumą. Tačiau, 
negalima abejoti, kad ateityje 
politinė veikla, kaip ir kultū

rinė, taps silpnesnė dėl to, kad 
skaičius žmonių, gerai supran
tančių padėtį Lietuvoje ir ati
džiau sekančių jos gyventojų 
nuotaikas, radikaliai sumažės. 
Politinės veiklos kokybės išlai
kymas bus didenis iššūkis 
lietuvių išeivijai negu tos 
veiklos kiekybės užtik
rinimas.

Išeivijos ateities 
scenarijai

Abstrakčiai aptarę simbolinį 
etniškumą, bandykime jį 
konkrečiai pritaikyti lietuvių 
išeivijos ateičiai. įsivaizduo
jant ateitį, gali būti lengviau 
nustatyti politinės veiklos 
gaires. Kaip išeivija atrodys 
už 25 metų? Galima pramaty
ti tris scenarijus. Pirmam 
scenarijuje Lietuva bus laisva 
ir išeivijos politinė veikla bus 
nukreipta į talkos suteikimą 
nepriklausomai Lietuvos 
valstybei, panašiai kaip Ame
rikos lietuviai darė po Pir
mojo pasaulinio karo. Antram 
scenarijuje, Lietuva tebebus 
pavergta, bet kruvinų 
sukilimų arba kitokių 
neramumų Varšuvos pakto 
šalyse dėka, Šiaurės Ameri
kon emigruos bent keli tūks
tančiai Lietuvos gyventojų. 
Trečiam scenarijuje, Lietuva 
liks pavergta ir nesusilauksim 
jokios naujos emigracinės 
bangos.

Pirmas scenarijus neabe
jotinai mums patraukliausias, 
bet kartu ir sunkiausiai 
įsivaizduojamas. Kiek kartų 
išeivijos vadų prakalbose 
Sovietų Sąjunga jau turėjo 
sugriūti, o ji vis negriūna, net 
ir tuomet, kai jos vadai vos 
bepastovi

Antras scenarijus gal tik 
truputį realistiškiau skamba 
negu pirmas. Naujoji 
emigracija turėtų kartu ir 
teigiamą, ir neigiamą pusę. Iš 
vienos pusės, nauja emigrantų 
banga atgaivintų palaipsniui 
silpstančią išeivijos kultūrą. 
Be to, čia gimę išeivijos vadai 
pasirūpintų, kad naujųjų 
ateivių pergyvenimai ir troški
mai rastų atgarsio Amerikos 
bei Kanados valdžių rūmuose 
ir tų kraštų spaudoje. Tai 
suteiktų Pabaltijo bylai 
didesnio svorio, kad ir trum
pam laikui. Iš kitos pusės, 
kelių ar keliolikos tūkstančių 
lietuvių emigracija būtų tikras 
nuostolis pavergtos tautos 
židiniui.

Nežiūrint to, kad galimybės 
pirmam ir antram scenarijui 
tapti faktu yra menkos, kai 
kam gali kilti klausimas, ar 
dėl visa ko tom galimybėm 
nereikėtų pasiruošti? Juk 
mūsų visuomenei ne taip 
seniai buvo peršama mintis 
išvystyti rimtas diskusijas 
apie naujai išsilaisvinusios 
Lietuvos raidą, į kurias 
Lietuvos vadai galėtų at
sižvelgti, nustatydami valsty
bės kryptį. Pavieniai asmenys 
gali ir turi nukreipti savo 
kūrybines jėgas į tuos klausi
mus, kurie juos daugiausia 
domina. Tai įjungia ir 
norinčius aptarti atstatytos 
Lietuvos valstybės ateitį, ir 
norinčius pasiūlyti planą, 
vykdytiną, naujajai lietuvių 
emigracinei bangai pasiekus 
Šiaurės Ameriką. Tačiau, 
lietuvių išeivijos organi
zacijom, ypač Lietuvių 
bendruomenei, tokių uždavi- 
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nių imtis būtų neprotingas 
ribotų išteklių naudojimas. Be 
to, kažin ar nebūtų arogan
tiška manyti, kad Lietuvos 
žmonėms baisiai daug rūpėtų 
nuomonė apie išsilaisvinusios 
Lietuvos raidą tų organi
zacijų, kurių nariai daugiau 
kaip 40 metų gyvena atitrūkę 
nuo tautos kamieno? O tos 
arogancijos mūsų išeivijos 
visuomenėj netrūksta. Ji 
prasiskverbia, kai vieni 
pasišauna skelbti, kad turi 
tautos mandatą, o kiti teigia, 
kad studijų apie dabartinę 
Lietuvą nereikia, nes viskas 
jiems aišku.

Jeigu pirmas ar antras 
scenarijus taptų realybe, jiems 
pritaikytume politinį bei 
kultūrinį mechanizmą, kurį 
prieš daug metų sukūrėm ir 
kurį per kelis dešimtmečius 
tobulinom. Pavyzdžiui, jeigu 
Lietuvos laisvė staiga rytoj 
išauštų, Bendruomenės vadai 
ieškotų paramos Lietuvai iš tų 
pačių Kongreso ar Parlamen
to narių ir Valstybės departa
mento ar Užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnų, į 
kuriuos jie per daugelį metų 
kreipėsi.

Trečias scenarijus — 
Lietuva liks pavergta ir išeivi
ja nesulauks dvasinio, kultū
rinio bei politinio atnaujinimo 
iš naujųjų emigrantų — yra 
pilkiausias, bet kartu ir realis- 
tiškiausias. Turime ateities 
veiklą juo pagrįsti. Pritaikius 
Gans išvadas apie simbolinio 
etniškumo įsigalėjimą trečioj 
išeivijos kartoj, tosios išeivijos 
gyvenimas gali atrodyti 
šitaip: lietuvių kalbą mokan
čių skaičius iš pradžių paleng
va, o vėliau vis sparčiau kris. 
Kai kurios lituanistinės 
mokyklos bei lietuvių parapi
jos nustos veikti. Beliks pora 
lietuviškų laikraščių ir vienas 
kitas mėnesinis žurnalas. Iš 
visų organizacijų, tautinių 
šokių grupės ir sporto klubai 
mažiausiai nuo nutautimo 
proceso nukentės, nes lietu
vių kalbos vartojimas 
nebūtinas jų pramoginei 
veiklai.

•Ateities pagrindiniai du 
veiksniai turbūt bus Lietuvių 
bendruomenė ir Jaunimo są
junga, nes šių organizacijų 
struktūros kaip tik pritaikytos 
visiems lietuviams. Išeivijos 
visuomenei perėjus iš solida
raus etniškumo į simbolinį 
etniškumą, įvyks veiklos 
konsolidacija, kuriai, pagal 
logiką, turėtų vadovauti 
bendrinės organizacijos, tai 
yra Bendruomenė ir Jaunimo 
sąjunga, o ne specifiniams 
interesams sukurtos grupės. 
Politinė veikla, kaip anksčiau 
minėjau, susilpnės, nors ne 
taip dramatiškai kaip kultū
rinė veikla. Aplamai, Bendruo
menė ir Jaunimo sąjunga 
turės savo kultūrinę veiklą 
nukreipti ne tiek daug į mases, 
kiek į individus ir šeimas, į tas 
saleles, kuriose lietuviškai dar 
bus kalbama ir skaitoma. O 
politiniams uždaviniams 
atlikti veiksniai bus pajėgūs 
išjudinti paviršutiniškos lietu
vybės mases.

Mūsų politinės 
veiklos tikslai

Jeigu sutinkam, kad išeivi
jos gyvenimo bruožai už 25 
metų bus maždaug tokie, kaip 
juos apibūdinau, tai esminis 
klausimas mūsų politinei 
veiklai dabar yra ne veiklos 
kiekybė, o jos kokybė. Ar tas 
klausimas tik nebus pastarųjų 
metų lietuvių išeivijos didžiau
sios politinės kontraversijos 
centre? Per daugelį metų 
vienas iš pagrindinių Lietuvių 
bendruomenės kaltinimų 
ALTai ir VLIKui buvo, kad jų 
veiklos kiekybė per maža. 
Anais metais karštos disku
sijos tarp Bendruomenės ir 
BAFL įsiliepsnojo dėl politi
nės veiklos kokybės. Neabejo
tina, kad BAFL savo politinės

veiklos kiekybe nurungė 
Bendruomenę, ką jau bekal
bėti apie kitus politinius veiks
nius. Tačiau, ar ta BAFL 
politika buvo protinga?

Kai kam atrodė, kad 
atsižvelgiant į Amerikos 
nedalyvavimą 1980 metų olim
piadoj Maskvoj ir iš to išplau
kusį Amerikos visuomenės 
nusistatymą prieš visus tuos, 
kurie bandė politiką su sportu 
maišyti, BAFL kampa
nija prieš sovietų atletų daly
vavimą olimpiadoje Los 
Angeles buvo taktinė klaida. 
Ne vienas priėjo išvados, kad 
olimpinių žaidynių pareigūno 
Peter Ueberroth epitetas, 
taikomas BAFL ir kitiems 
„Ban the Soviets” koalicijos 
nariams, kuriuos jis pavadino 
saujele dešiniojo sparno 
ekstremistų, prie jų prilipo, 
ir toks neigiamas vaizdas 
apie juos ir apie pabaltiečius 
aplamai paplito per Amerikos 
spaudą. Kai kas stipriai 
pasisakė prieš BAFL vadų 
pareiškimus, jog jie skatins 
sovietinio bloko atletus 
prašytis politinio prieglobsčio 
Amerikoje. BAFL šalininkai, 
žinoma, atmetė visus tuos 
kaltinimus. Neketinu įsileisti į 
ilgesnes diskusijas apie BAFL 
politinės veiklos kokybę. 
Norisi tik sustoti prie sporti
ninkų — pabėgėlių klau
simo. Tiems, kurie sekė 
dialogą mūsų spaudoj tarp 
BAFL šalininkų ir jo kritikų, 
diskusijose keliamas klausi
mas, ar reikėtų skatinti lietu
vius pabėgti iš Lietuvos, 
turbūt buvo vienas iš pačių 
įdomiausių, nes į jį nebuvo 
galima atsakyti, nepagal
vojus, kas Lietuvai naudinga. 
Į pabėgimų skatinimo klau
simą galima atsakyti ir 
vienaip, ir kitaip. Vienam gali 
atrodyti, kad Lietuvos spor
tininkų pabėgimas bus 
naudingas Lietuvai, nes jį bus 
galima panaudoti, norint 
viešumon iškelti sovietinio 
režimo Lietuvoje bankrotą ir 
neteisėtumą. Kitam gali 
atrodyti, kad Lietuvai svar
biau, jog kuo daugiau lietuvių 
liktų gyventi Lietuvoj. Ieškant 
atsakymo į tą klausimą, reikia 
gerai pažinti padėtį Lietuvoj. 
O tai ir bus mūsų ateities 
politinės veiklos dilema. Sim
bolinis etniškumas savaime 
reikš, kad dialoge tarp krašto 
ir išeivijos vieno dalyvio 
pajėgumas su kitu susikalbėti 
palaipsniui mažės. Todėl svar
bu, kiek galima, dabar, kai 
abudu dialogo dalyviai tebėra 
pajėgūs viens kitą gerai 
suprasti, bandyti nustatyti, 
kas tautai yra ir gali būti 
reikalinga.

Jeigu reikėtų atsakyti į 
klausimą, kas lietuvių tautai 
reikalinga, turbūt visi tartu
mėme, kad Lietuvai reikia 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Tačiau, jeigu esame susitaikę 
su mintimi, '"kad Lietuvai 
turbūt ilgai teks laukti tos 
laisvės ir nepriklausomybės,

Kauno senamiestis žvelgiant nuo Nemuno.

Vytauto Didžiojo muziejus Kaune, pastatytas 1930- lietuvių dovanotas Lietuvai Laisvės varpas, ir 
1934 m. visuomenės lėšomis, pašventintas ir Laisvės statula, pagal J. Zikaro projektą, ant kurios 
atidarytas 1934 m. vasario mėn. 16 d. Kairėje — aukštos papėdės buvo prikaltos lentos su Lietuvos 
muziejaus bokštas. į kurį buvo įkeltas Amerikos laisvės kovų svarbiausiomis vietomis.

Nuotrauka Vytauto Augustino

kokią kitą būtinybę Lietuvai 
parinktumėme? Pagalvoję 
apie brolių latvių ir estų 
padėtis, turbūt nedvejodami 
atsakytumėme, kad lietuvių 
tautinės egzistencijos išsau
gojimas yra pats svarbiausias 
išeivijos politinis tikslas. Ži
noma, ne mes nulemsime tau
tos egzistavimą ar. neegzis
tavimą. Tą nulemia Lietuvos 
gyventojai ir okupacinis 
režimas. Vis dėlto išeivija turi 
svarbų vaidmenį tautos 
egzistencijos užtikrinimui. 
Išeivija prisideda trim būdais. 
Pirmas, gal kukliausias 
būdas, yra Lietuvos 
pavergimo klausimo nuola
tinis iškėlimas tarptauti
niame forume. Tai neabejo
tinai kliudo Sovietų „taikos” 
ofenzyvai ir gal priverčia 
juos šiek tiek susilaikyti nuo 
žiauresnių represijų taikymo 
Lietuvos gyventojams. Antras 
būdas yra ryšių palaikymas 
tarp Lietuvos ir išeivijos, o 
trečias — parama Lietuvos 
pogrindžiui.

Ryšių palaikymas 
su tėvyne

i Asmeniškų ryšių palaiky
mas yra svarbus tautos 
egzistencijai, nes ryšiai 
stiprina vakarietiškos 
kultūros įtaką, kuri atskiria 
Pabaltijo tautų kultūras nuo 
rytietiškos Kremliaus 
kultūros. Tokie ryšiai padeda 
lietuvių tautai eiti trečiuoju 
keliu tarp Maskvos ir Vakarų.

Ryšių palaikymas su tėvyne 
yra ir liks vienas iš svarbiau
sių pokarinės išeivijos 
palikimų. Kova už ar prieš 
ryšius jau išspręsta. Jaunoji 
karta ir vidurinioji karta yra 
už juos pasisakiusios. Žinoma, 
tie ryšiai toli gražu netobuli ir 

už tai galima dėkoti sovie
tiniam režimui, kuris, santy
kiams tarp Washingtono ir 
Maskvos pablogėjus, vis dau
giau izoliuoja savo žmones 
nuo vakarietiškos įtakos. Išei
vija norėtų tuos ryšius stip
rinti ir plėsti, bet sąlygos 
neleidžia.

Išeivija remia pogrindį įvai
riais būdais. Šelpia pogrin
džio veikėjus, skleidžia pogrin
džio spaudą po Vakarų 
pasaulį ir pasirūpina, kad 
radijo bangojpis ta spauda 
būtų perduota plačiajai Lietu
vos visuomenei. Kai kas tvir
tina, kad pogrindžio spaudai 
trūksta intelektualinio 
brandumo, o pogrindžio vei
kėjai kažin ar atspindi daugu
mos lietuvių nuotaikas. Tokios 
pastabos gali būti visai teisin
gos ir jos ypač svarbios norin
tiems pagrįsti savo politinę bei 
kultūrinę veiklą kuo giliausiu 
Lietuvos supratimu. Tačiau, 
nežiūrint pogrindžio trūkumų, 
jis turėtų būti pilnai remia
mas, kaipo tautinio atsparumo 
aiškus reiškinys. Tas pats 
galioja ir Lietuvos Katalikų 
Bažnyčiai. Nereikia būti krikš
čioniu, nereikia net būti tikin
čiuoju, kad pripažintum svar
bą visomis išgalėmis remti 
vienintelę instituciją Lietuvo
je, kurios sovietinei valdžiai 
nepasisekė palaužti savo 
valiai.

Priėję išvados, kad tautinio 
atsparumo rėmimas, šalia 
nepriklausomybės atstatymo, 
yra pats svarbiausias išei
vijos politinis tikslas, reikia 
ieškoti optimalios politinės 
linijos, kurią ,būtų galima 
papiršti Amerikos bei 
Kanados valdžioms. Optima
lią politinę liniją siūlyčiau 

tokią: Amerika ir Kanada 
mažina prekybinius santy
kius su Sovietų Sąjunga iki 
minimumo ir skatina kitus 
Vakarų kraštus, kad jie tuos 
santykius irgi mažintų. Toks 
ekonominis spaudimas, jei 
gerai išvystytas, sudarytų 
sunkumų Sovietų Sąjungai ir 
priverstų ją arba reformuoti 
sistemą, arba bandyti kylan
čius vidinius prieštaravimus 
užgniaužti represijomis. Pir
muoju atveju, sistemos libera- 
lėjimas reikštų decentra
lizaciją ir sudarytų geresnes 
sąlygas Lietuvai apsaugoti 
savo tautinius/kultūrinius 
interesus. Antrasis atvejis 
ilgainiui galėtų privesti prie 
sistemos žlugimo ir suteiktų 
Lietuvai progą atstatyti 
nepriklausomybę.

Lygiagrečiai su ekonominių 
suvaržymų politika, Amerika 
bei Kanada turėtų siekti kuo 
glaudesnių kultūrinių ryšių su 
Sovietais. Kuo daugiau 
kontaktų Šiaurės Amerikos 
žmonės turi su Sovietų Sąjun
gos gyventojais, tuo geriau 
lietuvių tautos tolimesnei 
egzistencijai. Kultūriniai mai
nai suteikia progą sovie
tiniam žmogui, lankančiam 
Vakarus, kad ir trumpam 
paragauti vakarietiškos lais
vės ir pastebėti vakarietiškos 
sistemos pranašumus. O Šiau
rės amerikiečiams, ypač tiems, 
kurie gana palankiai nusitei
kę Sovietų Sąjungos atžvilgiu, 
viešnagė už geležinės 
uždangos dramatiškai įrodo, 
kad tas tariamas rojus tėra 
kalėjimas, kuriame merdi 
žmogaus dvasia. Ir vienu, ir 
kitu atveju, tiesos pažinimas 
po truputį griauna Sovietų 
režimą. Žinoma, ne visiem 
Sovietų turistam vakarietiška 

laisvė atrodys tokia patraukli, 
kokia ji mums atrodo, lygiai 
kaip ne visi amerikiečiai 
turistai sugebės atskirti 
Potemkino kaimą nuo sovie
tinės realybės. Tačiau, jeigu 
pasitikim žmonių protingumu 
ir esame įsitikinę, kad vakarie
tiškos sistemos pranašumas 
yra neabejotinas, tai ir turime 
sutikti, kad kultūriniai ryšiai, 
ne vien tik lietuvių su lietu
viais, duos daugiau naudos 
negu žalos. Be to, sunku tikėti, 
kad lietuvių išeivijos ryšiai su 
tėvyne galės stiprėti, jeigu 
kultūriniai ryšiai tarp Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos 
pasiliks stagnacijos būklėje 
arba pablogės.

Kultūriniai ryšiai tarp 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
yra naudingi dar ir dėl kitos 
priežasties. Jie sumažina 
įtampą tarp dviejų milžinų. 
Amerikai nutarus vadovautis 
prekybinių santykių suvar
žymo politika, neabejotinai 
kiltų įtampa tarp Sovietų 
Sąjungos ir Amerikos. Kultū
rinių ryšių politika tą įtampą 
šiek tiek sumažintų.

Gan aišku, kad Kremlius 
tokiai Amerikos bei Kanados 
linijai — prekybos sumaži
nimui, kultūrinių ryšių plėti
mui — priešintųsi. Bet tai dar 
nereiškia, kad Sovietai su ta 
politika negalėtų susigyventi. 
Juk Carterio administracijos 
laikais, prieš Afganistano in
vaziją, Sovietų Sąjungos 
santykiai su Amerika nebuvo 
užšaldyti, nežiūrint, kad 
Carterio pakartotinai pareikš
ta parama Sacharovo veda
mam žmogaus teisių judėjmui 
Kremliaus vadams buvo kaip 
peilis po kaklu.

Optimalios politikos 
realizavimas

Išeivijos lietuviams 
realizuoti optimalią politiką — 
ekonominį boikotą ir kultū
rinių ryšių plėtimą — trukdo 
ne vien Sovietai. Trukdo ir 
Amerikos politika. Praeitų 
metų rugsėjo mėnesio pradžioj 
prezidentas Reaganas 
pranešė, kad Sovietams bus 
leidžiama ateinančiais metais 
pirkti 22 milijonus metrinių 
tonų grūdų, nors, pagal sutartį 
tarp Maskvos ir Washingto- 
no, Sovietai teturėtų pirkti 
ne daugiau kaip 12 milijonų 
metrinių tonų. JAV Žemės 
ūkio sekretorius Block pareiš
kė, jog Sovietai nėra parodę 
jokio intereso tiek grūdų iš 
Amerikos pirkti. Iniciatyva 
atėjusi iš Amerikos pusės. 
Kodėl tas pats prezidentas 
kuris viešai skelbia, jog Sovie
tų imperija yra blogybės 
įsikūnijimas, 
ekonominius ryšius 
pačia imperija? 
priežastis susijusi su 
kos vidaus politika.

norėjo užtikrinti ūki- 
paramą rinkiminiais 
Kitą priežastį galima 

Reagano politinėj

siekia plėsti 
su ta 
Viena 
Ameri-
Prezi-

dentas 
ninku 
metais, 
surasti 
filosofijoj. Jis yra kapitalizmo 
aršus gynėjas. O vienas iš 
svarbiausių grynojo kapitaliz
mo principų yra, kad reikia su 
visais prekiauti, net ir su 
velniu, jeigu tai duos pelno.

Pirkdamas grūdus iš Ameri
kos ir kitų kapitalistinių 
kraštų, Kremlius išvengia 
nemalonumų su savo liaudi
mi, išvengia spaudimo 
reformuoti savo neveiks
mingą supercentralizuotą 
žemės ūkio sistemą, išvengia 
spaudimo daugiau išteklių 
skirti ne naujų ginklų gamy
bai, o ekonominės sistemos 
sutvirtinimui. Kitaip tariant, 
Amerika maitina sovietinę 
liaudį, kad Kremliaus vadai 
galėtų daugiau išteklių sutelk
ti naujų, galingesnių ginklų 
gamybai. Amerikos ginklų 
gamintojai, žinoma, tokia 
politika džiaugiasi, nes jie iš 
to uždirba didelį pelną. 
Kapitalistų politikoj kultū
riniai ryšiai užima antrą 
vietą. Jie priimtini, jeigu 
neprieštarauja prekybai arba 

prie tos prekybos plėtimo prisi
deda.

Susidūrę su tokia milžiniška 
kapitalizmo jėga, nekalbant 
apie Kremliaus pasipriešini
mą, lietuviai neturi didelių 
vilčių pilnai realizuoti savo 
optimalią politiką. Bet tai dar 
nereiškia, kad jos reikėtų 
atsižadėti. Turėtume ieškoti 
progų bent jos dalį įvykdyti. 
Pavyzdžiui, Nixono laikais 
klestėjo detantė, kurios 
prekybos plėtimo su Sovietais 
politika prieštaravo lietuvių 
interesams. Tačiau, tų laikų 
santykių tarp Sovietų Sąjun
gos ir Amerikos pagerėjimo 
fone, ryšiai tarp Lietuvos ir 
išeivijos galėjo plisti. Lietu
viai iš detantės pasiėmė tai, 
kas jiems buvo naudinga. 
Sovietams užpuolus Afganis
taną ir detantei mirus, 
Carteris pravedė ekonominį 
boikotą prieš Sovietus. Nepai
sant to, kad boikotas nebuvo 
pilnai veiksmingas, vis vien 
žengta žingsnis teisinga kryp
timi.

Pereinant iš solidaraus 
etniškumo laikotarpio į simbo
linio etniškumo laikotarpį, 
svarbu gerai aptarti išeivijos 
rolę tautos egzistencijos išsau
gojimui ir išvadas plačiai 
paskleisti lietuvių tarpe. Išei
vijos politiniai veiksniai nuo 
pat Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos grindžia savo veiklą 
ir politinio sąmoningumo 
ugdymą vienu principu — 
nepriklausomybės atstatymu. 
Čia bandžiau paryškinti, 
kodėl tautinės egzistencijos 
išsaugojimo principas yra 
bent tiek pat svarbus kiek 
nepriklausomybės atstatymo 
principas. Užtikrinti aukščiau
sią politinės veiklos kokybę, 
reikia ją pagrįsti ir tautinės 
egzistencijos, ir neprikląjjąp- 
mybės atstatymo idėjom. To 
nepadarius dabar, solidaraus 
etniškumo laikotarpio gale, 
perėjus į simbolinio etnišku
mo laikotarpį gali būti per 
vėlu.

Nauji Lietuvių 
rašytojų draugijos 

nariai

Pagal Lietuvių rašytojų drau
gijos statutą, slaptu balsavimu 
(balsavusių narių balsų daugu
ma) j Lietuvių rašytojų draugiją 
1985 metais buvo išrinkti šie rašy
tojai:

Antanas Gailiušis (Philadel- 
phia), išleidęs novelių rinkinį 
Visaip atsitinka, spaudai ruošian
tis naują knygą;

Leonas Lėtas (Farmington, 
Conn.), laimėjęs LRD 1983 m. 
literatūros premiją už eilėraščių 
rinkinį Trakas, rašęs ir teberašąs 
Aiduose, Žvilgsniuose, Literatū
ros lankuose, Metmenyse, Akira
čiuose ir kitur;

Jonas Minelga (Chicaga), iš
leidęs tris eilėraščių rinkinius 
vaikams: Žiogas muzikantas,
Labas rytas, vovere, Kiškio 
pyragai, rašantis jaunimui perio
dikoje;

Antanas Jonas Skirka 
(Australija), išleidęs ketu
rias beletristikos knygas: Kur 
bėga Šešupė, Ilgiuosi tavęs, Be 
tėviškės, Iš mano draugų paukš
čių gyvenimo ir dvi eilėraščių 
knygas: Tu esi nepamirštama ir 
Mintimis į tėvynę;

Juozas Toliušis (Chicaga), 
išleidęs novelių rinkinius Trylikto
ji laida ir Susitikimas prie kated
ros, Draugo atkarpoje išspaus
dinęs romaną Užtvanka, Mūsų 
vyčio redaktorius;

Rūta Klevą Vidžiūnienė 
(Valencia, Calif.), novelistė, 
laimėjusi 6 premijas už trumpo 
žanro kūrinius, išleidusi novelių 
rinkinį Vieno vakaro melancholi
ja, bendradarbiaujanti perio
dikoje kaip žurnalistė;

Bronius Žalys (Australija), 
išleidęs poezijos rinkinį Apie 
žmones, žemę ir vėjus, dalyvavęs 
almanachuose Plunksna ir žodis, 
Terra Australis, Tretieji vainikai, 
spaudos bendradarbis.

Lietuvių rašytojų ■ 
draugijos valdyba
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Siūlome knygas... Kazy s Bradūnas
Vasario Šešioliktoji — diena, 

kai kasmet ypatingu būdu patvir
tiname savo šaknis, nenutraukia
mą ryšį ir įsipareigojimą mūsų 
tautos gyvybei, laisvės siekimui ir 
jos kultūros klestėjimui. Siekda
mi jai nepriklausomybės atgavi
mo, tuo pačiu metu puoselėjame 
visas jos kūrybines apraiškas. 
Kaip Nepriklausomybės paskel
bimui prieš 67 metus dirvą paruo
šė kultūrinis lietuvių tautos 
atgimimas 19-tame šimtmetyje, 
taip ir šiuo tamsiu mūsų tautos 
laikotarpiu tautinę gyvybę 
palaiko visų lietuvių pastangos 
semtis, skatinti ir džiaugtis mūsų, 
kultūros turtais. Vienas iš 
svarbiausių pastarojo šimtmečio 
lietuvių laimėjimų yra savosios 
mokslinės ir grožinės literatūros 
sukūrimas. Bet ji negali egzis
tuoti tuštumoje, jai reikia kuo 
platesnės savo tautiečių audienci
jos, kurioje ji įleistų šaknis, 
maitintų dvasiniai mūsų žmonių 
bendruomenę, ir tokiu būdu liktų 
gyvybinga. Nors tai ir kuklus 
būdas, bet išeivijoje vienur ir kitur 
susibūrę skaitymo būreliai veikia 
šia kryptimi — perskaitoma ir 
išdiskutuojama daugelis Lietuvos 
ir išeivijos rašytojų knygų. 
Kreipėmės į vieno tokio būrelio, 
daugiau kaip 20 metų susitinkan
čio Chicagoje, narius, prašydami 
iš pastarųjų metų skaitybos 
rekomenduoti ir pasidalinti minti
mis apie vieną kitą lietuvišką 
knygą su platesniu skaitytojų 
ratu. Čia spausdinami kai kurie 
gauti pasisakymai — tikimasi, jie 
bus įdomūs ir Draugo priedo 
skaitytojams, ir gal paskatins tų 
knygų dar neskaičiusius jomis 
susidomėti. — Red.
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RAMUTĖ BARTUŠKIENĖ:
Eglės Juodvalkės Pas ką 

žiedas žydi (Chicaga: Ateities 
literatūros fondas, 1983). Poe
zija turbūt yra intymiausias 
pokalbis tarp rašytojo ir 
skaitytojo. Čia taupių žodžių 
statomi tiltai į skaitytojo vidų; 
iššaukiama mintys, jausmai, 
atsiveria paties skaitytojo 
kūrybingumo durelės. Šis 
Eglės Juodvalkės poezijos 
rinkinys yra įdomus ir tuo, 
kad apima labai įvairią tema
tiką, nuo jaunatviškų būkšta- 
vifnų per gilių asmeniškų 
pergyvenimų ciklą iki humoru 
ir tvirtu dabarties Lietuvos 
pažinimu, persunkto „Marelės 
pasaulio”. Knygą tikrai ver
tins skaitytojas, turįs gal ne 
daug laiko, bet daug noro 
pagvildenti ir pergyventi 
žodžio ir prasmės santykį.

Liūnės Sutemos Vendeta 
(Chicaga: Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas, 
1981). Aplamai paėmus, šis 
nedidelis poezijos rinkinys 
gali skaitytojui sudaryti įspū
dį, kad tematika per daug niū
ri, kad nuotaika atremta į 
beviltiškumą. Tačiau, iš 
arčiau pažvelgus, žodžių, 
įvaizdžių ir visos kalbos 
bangavimo turtingumas 
skaitytojui kaip tik turi sukel
ti vidinį pasigėrėjimą autorės 
kūrybinga galia. O be to, kai 
kur susekamos ir viltingos 
properšos. Knyga pasidžiaugs 
skaitytojas, mėgstąs vieną 
kitą valandėlę skirti 
mąstymui ir mintijimui 
jaukioje vienumoje.

Kazimiero Barėno Beragio 
ožio metai (Chicaga: Ateities 
literatūros fondas, 1982). 
Plaukiančio pasakojimo mėgė
jams šis romanas yra gera 
proga nuplauti persaldintai 
Nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimą vaizduojančių 
veikalų įspūdžius. Knyga 
dvelkia tikrumu, tuometinio 
gyvenimo neperdėtu pažini
mu. Daug pasitenkinimo 
duoda minkštas, apvalus 
pasakojimo stilius, įdomus 
įvykiais, asmenimis, skaity
toją nevarginąs aistringu 
žodingumu. Puiki dovana 
ilgesnio pasiskaitymo šalinin
kams.

Rimvydo Šilbajorio Žodžiai 
ir prasmė: literatūra šiandien 
Lietuvoje (Chicaga: Akademi
nės skautijos leidykla, 1982). 
Tai knyga visapusiai lietuvių 
literatūrinėmis pastangomis
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Gedimino pilies bokštas Vilniuje.
Nuotrauka Alg. Kunčiaus

PILĖNUOSEMind against the Wall: Es- 
says on Lithuanian Culture 
under Soviet Occupation 
(Chicaga: Lituanistikos
institutas, 1983) yra rinkinys 
anglų kalba parašytų straips
nių apie gyvenimą okupuotoje 
Lietuvoje. Redaktorius Rimvy
das Šilbajoris surinko septy
nis akademinio lygio straips
nius, kurie nagrinėja įvairius 
okupuotos Lietuvos gyvenimo 
aspektus.

Tiems, kurie domisi istorija 
ir politika, bus įdomu 
paskaityti Juliaus Slavėno 
straipsnį apie rusų komuniz
mą ir lietuvių nacionalizmą ir 
Aleksandro Štromo straipsnį 
apie oficialią sovietų ideolo
giją ir Lietuvos žmones. 
Tiems, kurie domisi literatū
ra, bus įdomus Rimvydo 
Šilbajorio straipsnis apie 
socialistinį realizmą okupuo
tos Lietuvos literatūroje ir 
Tomo Venclovos straipsnis 
apie pasaulinės literatūros 
padėtį dabartinėje Lietuvoje. 
Vytautas Kavolis savo 
straipsnyje apžvelgia inteli
gentijos padėtį Lietuvoje, 
ieško jos silpnumo priežasčių 
ir bando įspėti intelektualinės 
kultūros galimybes ateityje. 
Zenonas Rekašius aprašo 
spaudos padėtį Lietuvoje, o 
Jurgis Gimbutas , nušviečia 
pastangas išsaugoti Lietuvos 
architektūrinius paminklus.

Straipsniai yra nevienodo 
pobūdžio. Pavyzdžiui, Gimbu-

Pavakare atėjome į Pelenių kaimą. Netoli 
dunksojo piliakalnis — senieji Pilėnai.

Juodas kraujas į peleną.
Mirties riksmas į tylą...
Vyturėlio plevenimu 
Pavasaris kyla.
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Praeitimi migloja.
Tik paliečiu žolę,
Ir širdis... sustoja.
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Ne! Ji plaka! 
Bekraštė ir belaikė — 
Paskutinę ataką 
Pilėnai atlaikė.

MALDA LIETUVIŠKAM GAMTOVAIZDY

Kryžius kalnelyje,
Pakalnėje šaltinis —
Abu šventi.
Klaupkis, gentie —
Krauju ir ašarom patvinęs,
Upelis prie kapų sustoja
Ir grįžta atgalios,
Kur laukdami stebuklo
Žmonės ir medžiai klūpo.

PRŪSIJOS DEBESYS

Baltieji Prūsijos debesys — 
Žuvusių dvasios —
Lekia, lekia į Lietuvą, 
Bėga nuo juodo
Teutonų kryžiaus, 
Nuo kūjo ir pjautuvo...

Murmėdami:
Tik vienas kraujas atsiteisia. 
(Pagoniškoji Lietuva)

besidominčiam skaitytojui. Šis 
dr. Rimvydo Šilbajorio straips
nių rinkinys įdomus savo įvai
riaspalviu turiniu ir užkrečian
tis autoriaus nemeluotu 
entuziazmu diskutuojamam 
rašytojui ar kūriniui. Tinka ir 
tokiam skaitytojui, kuris ieško 
daugiau informacijos ir siekia 
priartėjimo prie literatūrinės 
kūrybos dabartinėje Lietu
voje.

RIMAS ČERNIUS:
Kuo daugiau mes sužinome 

apie Mikalojų Konstantiną 
Čiurlionį, tuo daugiau jis 
mums imponuoja. Todėl nauja 
knyga apie Čiurlionį yra 
džiugi žinia. Stasys Yla savo 
pomirtine knyga M. K. Čiurlio
nis: kūrėjas ir žmogus (Chica
ga: Amerikos lietuvių biblio
tekos leidykla, 1984) yra 
prisidėjęs prie vis augančios 
čiurlionianos.

Stasio Ylos knyga yra 
Čiurlionio biografija. Yla 
nebando detaliai analizuoti 
Čiurlionio muzikos ar meno 
kūrinių. Tačiau jis įdomiai 
apžvelgia Čiurlionio gyveni- 

Skaitytojui paaiškėja,

kokiose sąlygose Čiurlionis 
sukūrė savo kompozicijas ir to straipsnis stengiasi būti 
paveikslus. Yla pješia 
bohemišką Čiurlionio — 
menininko gyvenimo vaizdą. 
Jis aprašo kartais audringus 
Čiurlionio santykius su savo 
šeimos nariais, su mokytojais, 
su kitais menininkais. Jis 
nušviečia dažnai skurdžias 
Ciurliono gyvenimo sąlygas. 
Per visą aprašymą jaučiame 
neužslopinamą Čiurlionio 
gyvybingumą, kūrybinį 
veržlumą, net ir gyvenimo 
gale Raudondvario sanato
rijoje.

Knyga iliustruota Čiurlio
nio paveikslų reprodukcijo
mis. Yra nemažai ir nuotrau
kų. Kai Yla aprašo kokį nors 
žmogų ar koįcią vietovę, kurie 
figūravo Čiurlionio gyvenime, 
netrukus knygoje pasirodo ir 
to žmogaus ar tos vietovės 
nuotrauka. Galima priekaiš
tauti, kad knygoje yra per
nelyg daug citatų iš Čiurlio
nio laiškų, o knygos gale 
sunkiai skaitomų ištraukų iš 
meno kritikų pasisakymų apie 
Čiurlionio meną. Tačiau ben
dras knygos vaizdas teigia
mas.

objektyvus ir informacinis, kai 
tuo tarpu Kavolio straipsnyje 
prasiskverbia autoriaus 
ideologiniai įsitikinimai. 
Knyga yra svarbi, nes 
akademinio lygio studijų apie 
dabartinę Lietuvos padėtį 
tikrai nėra per daug. Knyga, 
mano manymu, ypač tiktų 
dovanoti studijuojančiam 
jaunimui.

Senovės

KORNELIJUS JAZBUTIS:
Pastaruoju metu pradėjau 

šiek tiek domėtis senovės 
lietuvių pasaulėžiūra ir papro
čiais. Ta proga siūlyčiau šioje 
srityje šias dvi knygas: 
Norberto Vėliaus
baltų pasaulėžiūrą, išleistą 
dabartinėje Lietuvoje (Vil
nius: Mintis, 1983), ir Algirdo 
J. Greimo Apie dievus ir žmo
nes: lietuvių mitologijos studi
jos (Chicaga: Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondas, 
1979). Vėlius savo knygoje 
bando aptarti senąją, daug 
kur dar mitine gamtos ir 
visuomenės samprata pagrįs
tą baltų pasaulėžiūrą ir iškelti

Sustokite! Jau Lietuva:
Vištyčio ežeras, Paprūsė, Nemunas... 
Sustokit! Kriskite rasa
Į gyvą aisčių žemės širdį.

Abi jos pakelia
Mano rankas
Ir sako:
Vaikeli, nusivilk marškinėlius — 
Dabar tu būsi paaukotas.

MIŠKO APEIGOS

Ginkluoti suklaupė girioje,
Žegnodamies maldai:
„Ir atleisk mums mūsų kaltes,
Kaip ir mes atleidžiam savo kaltini: ms”.
(Krikčioniškoji Lietuva)

EUROPOS AVANGARDO APKASUOS

Žemyne buvom paskutiniai 
Pagoniško pasaulio dinozaurai.
Dabar, krikštatėvių atiduoti likimui, 
Europos avangardo apkasuos
Apsupti ir išalkę,
Laukiam kareiviško davinio — 
Laisvės!

Aplinkui žybčioja 
Žaltvykslėmis vilkolakiai,

Tokia yra istorija,
'Tokia poezija,
Be krikšto drabužėlių — 
Nuoga.

vieną kitą daugiau socialinio 
pobūdžio ją nulėmusią priežas
tį. Šiuo metu Vėliaus knygos 
yra beveik neįmanoma gauti, 
bet Greimo knyga, išleista 
Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondo Chicagoje, kol 
kas dar yra lengvai prienama 
Vakarų pasaulio skaitytojui.

DANGUOLĖ KVIKLYTĖ:
Sibiras lietuviams sukelia 

skaudžių prisiminimų. 
Okupuotos Lietuvos literatū
roje apie Sibirą retai rašoma,

bet Juozui Požėrai gan 
sėkmingai pavyksta šia keblia 
tema parašyti romaną, o ne 
propagandinį veikalą: Žuvys 
nepažįsta savo vaikų (1984 m. 
Pergalė nr. 7, psl. 13-61; nr. 
8, psl. 9-59; nr. 9, psl. 13-53; nr. 
10, psl. 9-53).

Pagrindiniai romano veikė
jai ir įvykių atpasakotojai yra 
du lietuviai, susipažinę Sibire. 
Vienas jų, Julius Šerkšnas, 
gimęs Lietuvoje, bet visą 
gyvenimą praleidęs Sibire. Jo 
tėvai po Antrojo pasaulinio 
karo buvo ištremti į Sibirą, 
šeima su mažu vaiku patyrė 
daug vargo, šalčio, bado. 
Julius apie šitus pirmus metus 
kartą pasakojo:

Gal tai buvo pirmoji, o gal ir 
antroji žiema. Tiksliai negaliu 
dabar pasakyti. Juk dvejų ar trejų 
metukų vaiko atmintin mažai kas 
įstringa, o kartais ir visai iš jos 
išsitrina. Niekaip negaliu pamirš
ti mažo langiuko, aplink kurį 
nuolat plaukiodavo debesėlis 
garų... Kiekvienų rytų mama 
virdavo pajuodusiame katiliuke 
pušų spyglius. Karčiu ir aitriu 
viralu girdydavo mane, pritūpusi 
prie guolio. Tamsus skystis buvo 
šlykštus, sunkiai nuryjamas, vien 
tik užuodus jį, man darydavosi 
bloga. Vargšė mama su ašaromis 
prašydavo nuryti dar bent vienų 
šaukštų, o tėvas rodydavo 
pavyzdį... Paskui duodavo man 
kųsnelį duonos, dvi bulves su 
lupynomis ir žiupsnelį druskos... 
Išeidami į darbą, tėvai kiekvienų 
kartą kruopščiai apkamšydavo, 
užklodavo viskuo, kuo tik buvo 
galima užkloti. Žinoma, aš pats 
negebėdavau paskui užsiklostyti, 
bet kol valgydavau man skirtų 
duonelę — šalčio nejausdavau... 
Deja, ištirpdavo ji labai greitai, o 
tėvai grįždavo tik dienai baigian
tis. Jie dirbo sakų surinkėjais. 
(Pergalė nr. 7, psl. 46).

Šešiasdešimtaisiais metais 
šeima bandė grįžti atgal į 
Lietuvą, bet atvykę neberado

paliktų namų, draugų. Viskas 
buvo pasikeitę. Tik „palei 
ąžuolą, apnešti žemėmis ir jau 
užžėlę velėna, lyg didžiulių 
grybų kepurės kyšoja stambūs 
akmenys”. Iš kaimynės 
sužinojo, koks pragaras buvo 
pokario metais, daug kalto ir 
nekalto kraujo buvo pralieta. 
Nutarė grįžti atgal į Sibirą.

Julius vienu metu studijavo 
filosofiją, vėliau atitarnavo 
kariuomenėje. Negaudamas 
pastovaus darbo, nutarė tapti 
medžiotoju. Susipažino su 
vietiniais ir vedė evenkų gen
ties merginą, vardu Jangita. 
Per ją, jam teko susipažinti su 
evenkų gyvenimu tolimoje 
šiaurėje ir. pamilti gamtą. 
Kartkartėmis versdavosi saba
lų medžiokle.

Kitas veikėjas, Vilimas, 
susipykęs su žmona Dora, 
viską palikęs likimo valiai, 
manydamas, kad laikas 
išspręs jo problemas, atvyko į 
Sibirą iš Lietuvos. Norė
damas daugiau užsidirbti pini
gų, įstojo į krovikų brigadą. 
Čia ir susipažino su Julium. 
Pasitaikius progai, Julius 
pakvietė jį skristi kartu į toli
mą taigą, toli nuo gyvenvie
čių ir civilizacijos. Ten jie turė
jo praleisti visą žiemą ir 
medžioti sabalus. Vilimas, 
ieškodamas nuotykių, sutiko 
važiuoti.

Taigoje išryškėja Juliaus ir 
Vilimo pažiūrų skirtumas. 
Dažnai abu užsimena, kaip 
sunku žmogui pažinti žmogų. 
Žuvys nepažįsta savo vaikų, 
bet žmogus nepažįsta pats 
savęs. Juliui gamta šventa, jis 
taigoje jaukiai jaučiasi-. Jis 
neapkenčia civilizacijos, nes ji 
ne tik užnuodija gamtą, bet ir 
paikina žmogų. Vilimas, 
miestietis, nepripratęs gyventi 
be visų patogumų. Jį baugina 
gamtos galybė. Gale jis rašo:

(Nukelta į 4 psl.)
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Lietuviškąją 

enciklopediją
Okupuotos Lietuvos 

šeimininkams buvo nepatogu 
nepadaryti nors pavėluotai to, 
ką sugebėjo padaryti, paly
ginti, nedidelė lietuvių išeivių 
inteligentija — suredaguoti ir 
iki galo ištesėti enciklopedijos 
leidimą. 1976 išėjo pirmas 
Lietuviškosios tarybinės 
enciklopedijos tomas, o 1984 
pabaigoj jau paskutinis, 
dvyliktasis. Vyriausiuoju 
redaktorium pasirašo doc. J. 
Zinkus, redaguoja kelios 
dešimtys redaktorių, o bendra
darbių keli šimtai. Kiekvienas 
tomas 640 puslapių, puslapy 
trys kolumnos, nuotraukos ir 
lentelės paraštėse. Tiražas 
75,000 egz.

Du paskutinieji tomai, XI ir 
XII (Stembergo — Žvorūnė), 
laisvąjį pasaulį pasiekė beveik 
tuo pačiu frietu. Verta kiek 
pažiūrėti, kaip tuose didžiu
liuose tomuose komentuojami 
kai kurie faktai ir žmonės 
„tarybiniu” mastu.

Liūto dalį XI tome užima 
„tarybos” ir „tarybiniai”, 
pradedant 104, baigiant 177 
puslapiu, su priedais ir žemė
lapiais. Istorija, ekonomika, 
švietimas, kultūra ir visa kita, 
{domu buvo įsigilinti į Tarybų 
Rusijos ir Lenkijos karą 1919- 
1920 metais. Neminima 
tiesiais žodžiais bolševikų 
pralaimėjimas prie Varšuvos, 
tik sakoma, „junginiai, kurie 
gynė, nebuvo reikiamai sustip
rinti”. Vėliau grįžtame prie to 
detaliau: „Tarybų valstybė 
galėjo sutelkti daugiau jėgų ir 
visiškai sutriuškinti priešą^, 
bet RKP(b) CK ir taryb. 
vyriausybė Biekė taikos, todėl 
Lenkijos vyriausybei buvo 
pasiūlyta pradėti derybas”. Po 
to vėl ta pati istorija tęsiama: 
„Pergalė prieš Lenkijos 
kariuomenę Tarybų vyriau
sybei leido sukaupti jėgas 
vrangelininkams triuškinti”. 
Kas gi nežino, kad istorija 
bolševikiniam „moksle” 
labiausiai iškraipoma.

Apie tautininkus redakto
riams nereikėjo daug galvos 
kvaršinti: užteko iš savo 
žodyno tik pritaikyti nuolat 
kartojamus, šabloniškus 
epitetus: „lietuvių stambio
sios miesto ir kaimo buržua-

Siūlome knygas,..
(Atkelta iš 3 psl.)

Taiga man atrodė kaip toji 
visata, neturinti nei pradžios, nei 
pabaigos. Paskutinėmis dienomis 
apie taigą aš galvodavau kaip 
apie kalėjimą, žiauriausią iš visų 
kalėjimų, kokių negali sugalvoti 
net pikčiausias žmogus. Tu, atro
do, esi begalinėje laisvėje, o iš 
tikrųjų — bekraščiame kalėjime, 
kuriame nei mūro sienų, nei 
spygliuotos vielos užtvarų, bet tu 
vis tiek negali ištrūkti iš to kalėji
mo. Laisvas savo nelaisvėje. Arba 
— belaisvis savo laisvėje?

Neišbuvęs visų metų, Vili
mas palieka Julių taigoje ir 
išskrenda malūnsparniu su 
netikėtai pasirodžiusiais 
medžiotojais. Julius yra 
įsitikinęs, kad taigos vienatvė 

•suteikia progą žmogui galvoti 
ir save geriau pažinti. Vili
mas, palikdamas taigą, 
nutaria, kad žmogus bendrau
damas su kitais taip pat gali 
save pažinti. Išskrisdamas 
palieka Juliui, kuris tuo metu 
medžioja, laiškutį — „... Aš 
grįžtu pas žmones, nes žmo
gaus vieta tarp žmonių”.

Per šių dviejų lietuvių pokal
bius, autorius taip pat apibū
dina ne tik lietuvių, bet ir kitų 
vietinių bei tremtinių gyveni
mą Sibire. Iškeliamos įvairios 
socialinės problemos — alko
holizmas, paleistuvystė, nely
gus turto pasidalinimas.

Požėros rašymo stilius 
būdingas savo paprastumu. 
Žodynas gausus, ir Amerikoje 
gimusiam gali būti sunkokas.

tarybinę 

pavarčius
zijos reakcinė politinė srovė 
...pradinė polit. platforma 
rėmėsi lojalumu caro val
džiai... Lietuvoje likę (I pasau
linio karo metu,-V.G.) 
tautininkai (Smetona ir kt.) 
talkino kaizeriniams okupan
tams... ryžtingai kovojo prieš 
1918-19 susikūrusią Lietuvos 
Tarybų respubliką... daugelis 
veikėjų talkino 1941-45 vok. 
okupantams”. Ir taip toliau, ir 
1.1.

Nieko geresnio ir apie 
voldemarininkus: jie „orien
tavosi į faš. Vokietiją. Iš jos 
Užs. reikalų m-jos reguliariai 
gaudavo subsidijų... D. Tėvy
nės karo pradžioje ...žudė 
taryb. aktyvistus, komunis
tus, padėjo Lietuvoje įvesti 
okup. administraciją”. Dėl 
Voldemaro enciklopedija ciniš
kai prisipažįsta: „1940.VI 
grįžo. Liaudies vyriausybės 
suimtas ir išsiųstas iš Lietu
vos. 1940-42 gyveno Ordžoniki- 
dzėje. Vokietijos kariuomenei 
artėjant prie Kaukazo, suim
tas. Mirė kalėjime”.

Vytautui Didžiajam skirta 
du trečdaliai puslapio. Per 
daug Žinoma apie jį, kad būtų 
galima kaip kitaip nupiešti jo 
vaidmenį, tik gale pridėta, jog 
jo laikais „labai padidėjo ba
jorų ir sumenko valstiečių 
vaidmuo”. Vietoje portreto 
pridėta tik Vytauto antspau
do nuotrauka.

Vatikanas „rėmė Rusijos 
kontrrevoliucionierius... reakc. 
režimus, bendradarbiavo su 
faš. valstybėmis...mėgino 1930 
organizuoti vad. kryžiaus žygį 
prieš TSRS... Pijus XII buvo 
vienas Vokietijos ir Italijos 
separatinių derybų su JAV ir 
D. Britanija organizato- 
rių...rėmė 1956 kontr. maištą 
Vengrijoje...organizavo an- 
titaryb. šmeižtų kampani
ją...globojo reakcinius lietuvių 
klerikalinės emigracijos veikė
jus. 1945 Romoje buvo įsteig
tas liet, klerikalų centras — 
Sv. Kazimiero kolegija; joje 
susitelkė buvę aktyvūs hitleri
nių okupantų rėmėjai”, ir t.t. 
Suprantama, kad Antikristui 
Vatikanas pati baisiausia ir 
skaudžiausia vietelė žemėje.

Iš lietuvių išeivių nedaug 
parinkta. Tik trumpai paminė
ti su biografijomis ir jų

Tačiau sakiniai yra nesudė
tingi. Nesigilindamas į 
detales, autorius natūraliai 
apibūdina gamtos vaizdus, 
žmones, gyvenvietes ir 
pasakoja įvairius įvykius. 
Skaitytojui yra aišku, kaip 
atrodo ir skamba miškas, kai 
temperatūra siekia 48 
laipsnius Celsijaus žemiau 
nulio. Jauti ne tik tą šaltį, bet 
ir baimę, kurią sukelia vienat
vė bei gamtos galybė.

ARŪNAS LIULEVICIUS:
Pasakojimas apie 

Miknevičiuką — -tai Albino 
Baranausko romanas Piliakal
nio šešėlis (Chicaga: Lietu
viškos knygos klubas, 1984). 
Čia susitinkame Daukšių 
Daukšį ir mįsle tapusį jo 
globotinį Miknevičiuką. Susi
domime paties pasakotojo isto
rija, kuriam Miknevičiuko 
gyvenimo galas lieka dideliu 
klaustuku. Knyga parašyta 
labai drąsiai: labai anksti 
sužinome, kad Miknevičiukas 
bus nužudytas, o tačiau nuo 
pasakojimo negalime 
atsitraukti. Ir ne vien dėl 
įdomių veikėjų: dvarininko, iš 
Amerikos grįžusio Miškava- 
gio-Mickavage-Mickevičiaus ir 
jo kietaširdės dukros, atsi
skyrėlio Antano Mažuknos, 
labai mielos Staupeckų 
šeimos. Knyga parašyta 
pirmuoju asmeniu, bet pasako
tojas nėra visažinis — ir jo

Skulptorius Vytautas Kašuba prie savo skulptūros „Šv. Bonaventū
ra”. Vytautui Kašubai paskirta JAV LB Kultūros tarybos 1984 metų 
dailės premija. Premijai skirti komisijų sudarė dailininkai: Petras 
Aleksa, Vanda Aleknienė, Marija Gaižutienė, Vincas Lukas ir Algir
das Kurauskas. 1,000 dolerių dailės premijos mecenatas — Lietuvių 
fondas.

Nuotrauka Vytauto Maželio

kūryba: V. Tamulaitis, A. 
Tamošaitis, A. Tyruolis, J. 
Tysliava (ir su nuotrauka), M. 
Vaitkus, T. Valius, A. Varnas 
(nuotrauka ir jo „Bangose”), 
V. Vizgirda, M. Vorobjovas, K. 
Žoromskis, gal dar kas. 
Paminėtas ir S. Zobarskas, bet 
su bolševikiška charakteris
tika: „Išleido nemaža an- 
titaryb. krypties leidinių”. 
Apie daugelį kitų minties ir 
mokslo atstovų — nė žodžio. 
Jie neegzistuoja.

Būdinga, kad maršalas 
Tuchačevskis iškeltas kaip 
vienas didžiųjų karo vadų ir 
revoliucionierių, pridėta ir jo 
nuotrauka, bet kad jis buvo 

paties vystymasis yra vienas 
iš malonumų skaitytojui.

Kito stiliaus, bet irgi labai 
patrauklus yra Jurgio Gliau
dos romanas Baltos vėliavos 
(Londonas: Nidos knygų klu
bas, 1984. Čia fantastiška 
istorija apie Viktorą Garolį ir 
jo kone pasisekusią politinę 
karjerą. Knygos pasakotojas
— pats Garolis, jo gyvenimas
— viena staigmena po kitos. 
Mamytė išteka už laidotuvių 
direktoriaus, o Viktoras moko
si šypsenos niuansų. Karjerą 
tęsia skerdykloje, kuri priklau
so žmonos tėvui. Viktoro poli
tinės ambicijos prasideda su 
kavos virduliais. Po to, kai 
Viktoras sutinka lėktuvo 
patarnautoją Birutę (o ne, 
dalykai nesivysto visai taip, 
kaip skaitytojas tikėtųsi, ir 
rašytojas prunkščia sau į 
saują), jam kyla noras 
dalyvauti rinkimuose (nes 
Birutė žaismingai kreipiasi į jį 
kaip į „senatorių Garolį”). 
Vyksta fantastiška rinkiminė 
kampanija, kurioje kandida
tas bando kiekvienai rinkėjų 
grupei būti savu žmogum. 
Deja, nepadeda ir rinkiminis 
šūkis — „Victory to Victor!”. 
Rinkimus jis pralaimi ir susi
duria su savo paties mirtimi. 
Tačiau jis nusidulkina savo 
drabužius ir laukia ateities 
pokštų.

MARIJA SMILGAITĖ:
Kokią knygą siūlyčiau ir 

kitam pasiskaityti? Pernai 
man teko proga perskaityti 

Stalino sušaudytas, nutylima. 
Einama prie jo ekzekutoriaus 
kulto atgaivinimo?

Labai nemaloniai liežuviui 
gali būti ir toks nebaigtas 
versti iš vokiečių kalbos liap
susas: „Šubertas sukūrė operų 
ir zingšpylių”. .

Vilniškė enciklopedija 
naudojosi, nors to ir nepažy
mėta, abiejų bostoniškių 
enciklopedijų informacijomis 
ir klaidomis, pvz., K. Žoroms- 
kio biografijoj pakartota ta 
pati klaidinga jo gimimo data, 
kaip ir Lietuvių enciklope
dijoje bei Encyclopedia 
Lituanica.

V.G.

Emos Mikulėnaitės knygą 
Ona (Vilnius: Vaga, 1981). 
Autorė lyriškais žvilgsniais 
atskleidžia partizanų kovų 
laikotarpį Lietuvoje. Trumpa 
apysaka su įžanga ir priedais 
yra padalyta į dvi dalis: rytus 
ir vakarus — „nes man atrodo, 
jog visa, kas įvyksta, — tai 
rytą arba vakare. Net viltys — 
tie didžiausi pasaulio stebuk
lai — užgimsta ir suklumpa, 
žengdamos per tamsos slenks
tį“ (p. 9). Pirmoj daly laikas 
eina protarpiais pirmyn, o 
antroj daly — atgal: pirma 
laidotuvės, o tik paskui piršly
bos ir vedybos. Ona — kaimo 
mergelė. Pasakotoja heroję 
taip apibūdina: „Ona nebuvo 
pratus galvoti apie ateitį, dėl 
to jai sunkiai sekėsi ką nors 
matyti per tą sunkų rūką ir 
sodžio medžių lapus, viens ant 
kito varvinančius paskutines 
vasaros ašaras” (p. 36). Jokių 
faktų nėra išdėstoma. Vienas 
veiksmas vyksta. Kitas 
veiksmas — nežinia nei kodėl, 
nei kaip. Todėl yra proga 
pakalbėti apie, pvz., tylą (p. 
27): „ir tyla čia kitokia — lyg 
karštesnė... ir smėlis šiltas. Ji 
pasidavė tai tylai”. Išgirsta
me dainas, pasakas, pamiš
kės istorijas: „Brangus tėte, 
mes labai ilgai Tavęs laukė
me, o dabar sužinojome, kad 
nebepareisi. Tai ir nebe
verkiame... (p. 27). Galų gale 
praeities balsai vėl susiglau
džia pasakotojos viduje, o 
mums jie gal kartkartėmis 
ir toliau prašneka.

NAUJI LEIDINIAI
• Tėvynės sargas nr. 3 (1984). 

Triskart per metus Popiežiaus 
Leono XIII literatūrinio fondo lei
džiamas žurnalas. Redaguoja 
Algirdas J. Kasulaitis, 894 East 
223rd Street, Euclid, Ohio 44123. 
Administruoja Adomas Viliušis, 
4050 South Campbell Avenue, 
Chicago, Illinois 60632. Metinė 
prenumerata — 12 dol. Atskiro 
numerio kaina — 4 dol.

Numerio straipsniai: V. 
Bagdanavičiaus „Arkivyskupas 
Matulaitis — visuomenininkas” ir 
„Svarbiausieji spaudos draudi
mo tarpsniai”, Juozo Ereto „Apie 
visokeriopą auklėjimą", ištraukos 
iš JAV vyskupų 1976 m. 
dokumento — „Gyventi Jėzuje 
Kristuje: ganytojiškas žvilgsnis į 
moralinį gyvenimą”, Pranciš
kaus Būčio „Šį tą prisimenant iš 
Didžiojo Vilniaus seimo”, 
Kazimiero Šaulio „Lietuvių krikš
čionių demokratų susivienijimo 
programos projektas”, Juozo 
Tumo „Lietuvių krikščionių 
demokratų veikimas”, Jono 
Virpšos „Paraudusi Pasaulio 
bažnyčių taryba”, K.R.M “Atspin
dys veidrodyje: ekstremistai yra 
nuosaikiųjų galvosopis”. Visa ši 
medžiaga yra vienaip ar kitaip 
vertinga, bet krinta akin, jog kone 
pusę viso žurnalo numerio šį 
kartą sudaro perspausdinimai iš 
įvairių šaltinių. Nors idėjos ir 
nesensta, bet jų kontekstas 
gyvenime keičiasi, tad nenorom 
kyla klausimas: ar mūsų idėjinė 
spauda, kaip spauda, gali taip 
labai pasikliauti ankstesnių raštų 
kartojimu, jei nenori prarasti 
gajumo, jei tikisi auginti sau 
naujus skaitytojus.

„Sukakčių” skyriuje prisi
menami pulk. J. Švedas, dr. 
Vladas Bublys, inž. Adolfas Vens- 
kus, dr. Kazys Bobelis. „Žibu
riams užgesus” skyriuje minimi 
mirusieji: kun. Antanas Petraus
kas, Kazimieras Mickevičius, 
Jonas Senauskas, prel. Kazi
mieras Šaulys, dr. Juozas Leimo- 
nas, Robert Schumann, dr. Vikto
ras Jasaitis, Antanas Bęndorįus, 
Lietuvos prezidentas Aleksand
ras Stulginskis, kun. Bronius 
Dagilis, df. Antanas Ramūnas- 
Paplauskas, dr. Antanas Vasys, 
Magdalena Galdikienė.

Informuojama apie 1984 m. 
balandžio mėnesį Romoje įvyku
sį trijų politinių internacionalų 
suvažiavimą. Recenzuojamos 
knygos: vysk. Vincento Brizgio 
Žmogus realiame gyvenime, kun. 
Prano Dauknio daktarinė diser
tacija The Resistance of the 
Catholic Church in Lithuania 
against Religious Persecution, 
Stasio Ylos M. K. Čiurlionis: 
kūrėjas ir žmogus, Alės Rūtos 
romanas Pirmieji svetur. 
„Spaudoj ir gyvenime” skyriuje 
pateikiama kronika iš krikš
čionių demokratų veiklos išeivi
joje.

• Lituanus vol. 31, no. 1 (Spring, 
1985). Keturis kartus per me
tus išeinantis mokslų ir menų 
žurnalas anglų kalba, skirtas kel
ti ir tyrinėti klausimus, susiju
sius su Pabaltijo kraštais ir tau
tomis, ypač Lietuva. Redakcija: 
Mykolas Dranga, Antanas Kli
mas, Tomas Remeikis, Jonas 
Zdanys. Administracija: Jonas 
Kučėnas. Redakcijos ir adminis
tracijos adresas: Lituanus, 6621 
S. Troy Avė., Chicago, IL 60629. 
Metinė prenumerata — 10 dol., 
bibliotekoms ir įstaigoms — 15 
dol.

Šiame numeryje dr. Milda 
Budrienė tęsia lietuvių gydytojų- 
aušrininkų apžvalgą — anksčiau 
aptarusi Jono Basanavičiaus, 
Jono Šliūpo ir Juozo Andziulaičio 
įnašą lietuvių tautiniam atgimi
mui, šį kartą pateikia plačią 
charakteristiką: Juozo Bagdono 
(1866-1956), Viliaus Braožio (1843- 
1909), Antano Buivydo (1856- 
1919), Vinco Kudirkos (1858-1899), 
Stasio Matulaičio (1866-1956), 
Adomo Sketerio (1858-1916), Jono 
Spudulio (1860-1920), įtikinamai, 
todėl, kad labai dalykiškai ir 
nepertemptai, parodydama šių 
lietuvių gydytojų pasišventimą ne 
tik tautos gyvybei ir sveikatai, bet 
ir jos kultūrai. Kalbininkas 
William R. Schmalstieg spausdi
na komentarą V. Ambrazo teori
jai apie pusdalyvio lietuvių kalbo
je kilmę „The Origin of the 
Lithuanian Half-Participle”. 
Labai įdomi Antano Musteikio 
studija „The New Soviet Child”, 
analizuojanti sovietinės vaikų 
literatūros, ypač lietuviškosios, 
vedamą liniją. Pateikiama kun. 
Prano Dauknio disertacijos „The 

Resistance of the Catholic 
Church in Lithuania against Reli
gious Persecution” (Roma: Ponti- 
fikalinis šv. Tomo universitetas, 
1984) santrauka. Viktorija 
Kašubaitė-Matranga rašo apie 
Anastazijos Tamošaitienės meniš
kus audinius. Numeris iliustruo
tas dail. A. Tamošaitienės kilimų 
lietuvių tautosakos motyvais 
nuotraukomis. Kūrybai atstovau
ja Audriaus Tado Klimo išverstas 
Pulgio Andriušio apsakymas — 
„Romance on a Bus”. Recenzuoja
mos knygos: A. Vanago Lietuvių 
hidronimų etimologinis žodynas 
(Antanas Klimas), Paul Kwauka 
ir Richard Pietsch Kurisches 
Woerterbuch (Antanas Klimas), 
Stasio Maziliausko Pioneer Prince 
in the USA (L. Grinius) — tai 
kunigo Demetrius Gallitzin 
biografija; nors recenzija taikliai 
parašyta, nė karto nepaminima, 
kokiu Amerikos istorijos laikotar
piu šitas „pirmas įšventintas 
Romos katalikų kunigas Ameri
koje” veikė jos rytinėse terito
rijose — apie jį pirmą kartą 
girdinčiam amerikiečiui skaity
tojui tai nedaug padeda, o tai juk 
būtų svarbiausias būdas šį 
ankstyvą katalikų misionierių 
įglausti į Amerikos religinių 
bendruomenių istoriją. Be abejo, 
autoriaus Stasio Maziliausko kny
ga bus pateikusi ir reikalingas 
datas.

Numeryje platus naujų leidinių 
Lietuvos padėties ir lietuvių kultū
ros klausimais skyrius. Taipgi 
svarbus A. Dundzilos vedamas 
„Lituanus Data Bank” skyrius, 
kur nuolat trumpai suminimi 
lietuvių pasiekimai ir atkreipia
ma dėmesys į sovietines represi
jas. Išskirtinai reikšmingas Vikto
ro A. Nako straipsnis „Norman 
Mailer on Lithuania”, kuriame 
autorius, komentuodamas žymaus 
amerikiečių rašytojo straipsnį 
apie jo kelionę Sovietų Sąjungoje, 
išspausdintą sekmadieniniame 
daugelio amerikiečių miestų 
laikraščių priede Parade, 
atskleidžia Norman Mailer žvilgs
nio trūkumus, ypač kiek jie liečia 
Vilniaus bažnyčias ir pačią Lietu
vą.

Nesinori per daug dažnai grįžti 
prie šitos temos — bet šį Lituanus 
numerį skaitant, vis dėlto reikia 
vėl kelti reikalą: jeigu leidžiame 
žurnalą, skirtą Lietuvos reikalus 
nągrinėti, anglų kalba, tai tegul ji 
būna anglų kalba — nebe dipukiš- 
kas prie anglų kalbos priartėji
mas. Po tiek metų, kada visi 
esame Amerikos universitetus 
baigę, toliau angliškai kalbančia
me pasaulyje dalyvaujame ir save 
kultūriniai ugdome, nebeturime 
jokio pasiteisinimo, kad tarpt i- 
niame forume, į kurį . ir
Lituanus žurnalas, ai
skambėtų kaip iš -i
spaudos verčiami. To išver.į. . 
čekų rašytojai, kaip Milan Kunde- 
ra, ar lenkų, kaip Czeslaw Milosz. 
Jiems yra garbės reikalas anglų 
kalbų be priekaišto vartoti. (Tuo 
tarpu, nerankiojant visų galimų 
pavyzdžių, plg. kad ir sakinį: He 
was taught the rudiments of 
education at home...) Tačiau 
reikia pasidžiaugti, kad Vikto
rijos Matranga ir Viktoro Nako 
straipsniai yra sklandūs ir 
idiomatiški, greičiausiai todėl, 
kad iš karto angliškai parašyti. 
Ne taip gerai yra su literatūrinių 
vertimų lygiu — pvz., šiame 
numeryje Pulgio Andriušio 
apsakymo vertimas rodo, kad 
vertėjas labai gabus, bet ne visur 
sau leido vadovautis anglų kalbos 
tėkme — todėl yra disonansas 
tarp jo gerai pagautos Andriulio 
lengvai ironiškos nuotaikos ir 
tradicinio lietuviško lyriškumo, 
kuris nesiduoda pažodžiui 
išverčiamas angliškai (pvz., kas 
gi šiais laikais apie gi ažios mergi
nos plaukus kalba kaip apie 
„tre8ses”?) Linkėtina ateityje 
vertėjui būti drąsesniam, 
nepasikliauti žodyniniais lietu
viškų žodžių atitikmenimis — jie 
skamba juokingai, jeigu nėra 
integruoti į verčiamo kūrinio 
stilių. Žurnalo redakcija taipgi 
galėtų nubraukti pretenzingus 
recenzentų sakinius, kaip pvz., 
„Yet, browsing through its biblio- 
graphical notes and references, I 
reluctantly began reading it until 
the whole book was devoured.”

Lituanus žurnalas savo turiniu 
ir problemų apimtimi ir toliau 
reikšmingai vykdo savo paskirtį 
ir imponuoja skaitytojui, bet būtų 
gerai, jeigu dar didesnis dėmesys 
būtų kreipiamas į smulkmenas, 
kad ir čia suminėtas. Smulkme
nose, kaip sakė matematikas Al- 
bert Einstein, slypi pats Viešpats 
Dievas.

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.) 

vas uždavinys. Valstybinės 
vertybės yra tokio pobūdžio, 
kad jos turi būti visob, ne kuri 
viena ar kita. Jeigu kuri viena 
vertybė valstybėje per daug 
prasikiša, tai tenka laikyti 
greičiau ne to valstybinio 
gyvenimo pliusu, bet minusu. 
Su valstybinėmis vertybėmię* 
yra panašiai, kaip su dienoj, 
šviesa. Joje yra visos spektre^, 
spalvos, tačiau jos nė vieni! 
neprasikiša. Kai saulės šviesa 
sklaidosi, mes sakome, kad tai 
yra arba vakaras, arba aušrą^ią 
bet ne šviesos pilnuma. Pai_. 
našiai yra ir su valstybinių 
vertybių išskyrimu.

Tačiau nepaisant to, yra 
pagrindo svarstyti klausimą, 
kas lietuviškame valsty
bingume, atsižvelgiant į esa
mas aplinkybes, buvo vertin
giausio vienu ar kitu atžvilgiu. 
Taip štai galima svarstyti 
klausimą, ką Lietuvos valsty
bė labiausiai juntamo yra 
padariusi lietuvių tautoje. , Jįr? 
atrodo, būtų pagrindo sakytį, sį 
kad pats vertingiausią#^; 
dalykas, kurį Lietuvos valąty-^^1 
binis gyvenimas yra palikęs./;fj 
lietuvių tautai, yra tautqg3ę> 
išmokslinimas arba švieti. - - 
mas. Su nepriklausomybe 
Lietuvoje pasklidęs mokyklų, 
tinklas atliko didelį tautos-r 
auklėjimo darbą įvairiais- s<į 
atžvilgiais. Didžiausią šiudtsh 
atžvilgiu reikšmę reiktų. 
pripažinti pradžios mokyk
loms, kurios parodė didžiau* tį
sio gyvastingumo ir turėjoue- 
plačiausios įtakos. Toliau šiojsl-r* 
srityje reikšmingą vietą reiktų 
skirti kariuomenei, kaip.tautom 
auklėjimo institucijai. Jaunas 
kareivis grįžęs į savo kaimą 
buvo visuomeniškai if 
kultūriškai išauklėtas žmogųę. « 
Jeigu prie- to pridėsime gimt 
nazijas ir specialias aukštes
niąsias mokyklas, tai į Nepri
klausomo gyvenimo laikotarpį 
galėsime žiūrėti kaip į tautos 
išsimokslinimo laikotarpį, 
kuris turi galiojančios reikš
mės ligi šiol ir Lietuvoje, ir 
išeivijoje.

Vertinant švietimo 
vaidmenį Nepriklausomybės 
laikotarpiu, čia nenorima viso 
šio n >pelno priskirti vien 
va: Pati tauta, po
šin mokyklinio var- ’
žymo, buvo išsiilgusi svei- 

n ūr aus mokslo. Kad 
ras i i... . ;ys tau' iv v o gyvas,-' 
liudija kov; iž spaudą 
draudimo lai! is.

Teigi šiandien mes turime 
pagrindo švęsti labai vertingą 
lietuvių tautos pasiekimą.-- 
Kaip minėjome, nėra lengva.-- 
aptarti valstybines vertybes.- 
Jos yra daugeriopos ir, atski
rai paimtos, skirtingos. Bet 
kaip tik tai ir sudaro progą 
valstybiškumo aptarimui. 
Valstybinė vertybė yra 
žmogaus supratimas, kad 
valstybė susidaro iš skirtin
gos galvosenos ir skirtingi| 
nuotaikų žmonių. Vienos 
galvosenos ir krypties žmonės 
dar nesudaro valstybės. Dėl to 
šalia ugdymo savo nusis
tatymo ir savo pažiūrų į 
valstybės tvarkymą, reikia” 
įsisąmoninti, kad bus žmonių 
kito nusistatymo. Ir tas 
įsisąmoninimas sudalo- 
pagrindą valstybinei galvo
senai. Tikrai ne valstybinio 
nusiteikimo bus toks žmogus/,, 
kuris yra giliai vienišas'ir 
kuris mano, apie šalia jo 
esantį žmogų, kad jo čia nėra 
ir kad ta kėdė yra tuščia.

V. Bgd.
/ - r '' j . I J

------------------------- ------------- į.

• Mūsų vytis nr. 3 (1984). Aka
deminio skautų sąjūdžio leidžiag 
mas trimėnesinis žurnalas. 
daktorius — Juozas Toliušis, fįnįr 
S. California Avė., Chicago, III. 
60629. Administraciją: Danutė 
Korzonienė ir Gina Remienė, 272." 
W. 84th Place, Chicago, III. 60652. 
Metinė prenumerata — 7 dol.. 'Stu
dentams — 4 dol. Atskiro1 nu
merio kaina — 2 dol.
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