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Demokratinė ir 
autoritetinė Lietuva 

VINCENTAS LIULEVICIUS 

Kertu vnč, 
Iva Kotrla — nutildytų čekų 
rašytojų šeimos narė 

P r i e š m e t u s B u d a p e š t e 
įvykusio Tarptautinio kultūros 
forumo metu Čekoslovakijos 
atstovas paskelbė, kad jo šalies 
rašytojai gali laisvai rašyti, ką 
tik j ie nori, ir nežino cenzūros. Į 
tai atsakydamas, amerikiečių 
rašytojas William Least Heat 
Moon parodė knygą, kurioje 30 
svarbių čekų rašytojų liudija, 
kaip jie yra persekiojami. Toje 
knygoje išvardyti dar du šimtai 
čekų rašytojų, kuriems uždraus
ta spausdintis savo tėvynėje. 
Moon pacitavo dabar Paryžiuje 
gyvenantį garsųjį čekų romanistą 
Milan Kundera, kuris pareiškė: 
„Čekų kul tūros kankynė po 
1968-ųjų metų neturi sau lygios 
šalies istorijoje nuo Trisdešim
ties metų karo pabaigos". (Tas 
ka ra s baigėsi 1648 metais!) 

Viena šios didžiulės nutildytų 
rašytojų šeimos narė yra čekų 
poetė ir romaniste Iva Kotrla. 
Nors ji rasojau dvidešimtį metų, 
pusę savo amžiaus, nė vienas jos 
žodis nebuvo oficialiai išspaus
dintas Čekoslovakijoje. Jos eilė
raščių rinkinius išleido Krikščio
niškoji akademija Romoje ir čekų 
leidyklos Londone bei Toronte, o 
romaną Angelai spąstuose — Pra
hos savilaida. 

1985 metų vasarą rašytojos 
vyra3 ir kitas čekas buvo lygtinai 
nuteisti kalėti dešimtį mėnesių 
už mėginimą jos rankraščius 
išvežti į Austriją. Jiedu buvo ap
kal t in t i „mėginimu pakenkt i 
Čekoslovakijos valstybės inte
r e s a m s užs ienyje" . V ienas 
pagrindinių liudininkų buvo epiš
kai pavadintos organizacijos. 
Visuomeninio sąmoningumo ir 
mokslinio ateizmo tyrimo insti
tuto, atstovas, kuris pareiškė 
teismui, kad Kotrla savo poezijoje 
„iškraipė istorinius santykius". 
Čekų savilaida tvirt ina, kad 
valdžią ypač piktina rašytojos gi
lus religingumas ir jos ištikimybė 
Katalikų Bažnyčiai. 

Totalitarinė valdžia Čekoslo
vakijoj, kaip ir Lietuvoj, žino ką 
daryti su tokiais autoriais: vyro 
pasodinimas į kalėjimą, kratos, 
tardymai. Savo laiške Čeko
slovakijos v idaus r e ika lų 
min i s t ru i Iva Kot r l a r a šė : 
„Vienintelis mano nusikaltimas 
tai , kad aš rašau prozą ir poeziją. 
Ar aš buvau per daug naivi, 
tikėdama, kad mano tardymą 
atidės, kol aš pakankamai sustip-

rėsiu po gimdymo. Aš maniau , 
kad su gimdyvėmis Europoje 
kitaip elgiamasi". Poetė ta ip pat 
išreiškė viltį, kad jos laiškas pa
sieks ministrą, nes ji pat i j au 
sen ia i n e b e g a u n a l a i š k ų , 
išskyrus pakvietimus į miliciją. 

Visa tai — persekiojimas, teis
mų farsai, oficialusis žargonas — 
lietuviams labai gerai pažįstami. 
Tokius „tarybinių universi tetų 
kursus" yra išėję visi l ietuviai 
patriotai ir kovotojai už žmogaus 
bei tautos teises. Skai tant Ivą 
Kotrla kar ta is atrodo, jog girdi 
Nijolės Sadūnaitės balsą. Čekų 
rašytojos eilėraščiai t a ip pa t 
primena Pastogėje ir kituose savi-
laidiniuose žurnaluose spaus
dintą jaunų lietuvių autorių reli
ginę poeziją. Štai pora pavyzdžių: 

KAIP MES AUGOM 

Tais metais 
kai saugumiečiai 
mus fotografuodavo 

išeinant iš bažnyčios 
mes siekdavom 

savo sapnų 

Kiekviena naktį 
subrendimas ateidavo, su lempa 

rankoje, 
prie mūsų lovos 

ramiai atidarydavo užuolaidas 
ir kalbėdavo 

švelniai, kaip motina 

Kitas eilėraštis pavadintas: 

PAMALDUMO AKIMIRKOMIS 

Tas vienišas kryžius ant Golgotos — 
Periskopas, 

pro kurį Žemė mus stebi. 
Išjos dulkių 

mes raudančios dulkės 
subrendę ir nelaimingi 
kai dieviškasis Sūnus Motinos 

rankose 
yra vienintelis slaptažodis 
kurs atveria Rojaus vartus... 

Savo prozoje Iva Kotrla sub
tiliai vaizduoja dabart ies čekų 
bejėgiškumą, apatiją ir teberuse
nančią prasmingesnio gyvenimo 
viltį. Vienoje savo novelių ji ci
tuoja prieškarinio krit iko Saldos 
p r a n a š i š k u s žodžius ap i e 
Čekoslovakijos ateitį: „Visagalė 
valstybė... sugebanti suvaržyti 
visus mūsų veiksmus. Kažkas jau 
galvoja už mus, o rytoj jau už mus 
kvėpuos ir miegos..." 

Iva Kotrla tebegalvoja už save. 

Jonas Švoba. Šeiminė ir prezidentinė 
Lietuva. Išleido ..Vilties" draugijos 
leidykla, 6116 St. Clair Ave.. Cleveland, 
Ohio 44103. Mecenatas: Amerikos 
lietuvių tautinės sąjungos Detroito 
skyrius. Tiražas — 1000 egz. 423 psl 
Kietais viršeliais. Kaina — 10 dol. 
Gaunama „Drauge". 

• 

1. P i rmoj i pažint is 

Kai knygą paimi į rankas, tuoj 
iškyla klausimas apie autorių: 
kas jis toks? Jeigu autorius 
nepažįstamas, tuoj puoli į Lie
tuvių enciklopediją. Ieškai joje 
a t s a k y m o . Tač i au nei nor
maliame tome, nei pirmajame 
papildyme Jono Švobos nėra. 
Atsirado tik antrajame papil
dymų tome. Iš čia sužinome, kad 
jis gimęs 1902.11.10. Baigęs 1943 
m. istoriją Vilniaus universitete. 
Lietuvoje ir Vokietijoje (Hanau) 
dirbo vidurinėse ir aukštesnio
siose mokyklose mokytoju arba 
direktoriumi. Į JAV atvykęs 
vadovavo lituanistinei mokyklai. 
Knygai Amerikos tautinė srovė 
iki 1940 m. parašė straipsni 
„Tautinės minties keliu". Bend
radarbiavo Dirvoje, Naujoje vilty
je, Karyje, Tėviškės žiburiuose ir 
Moteryje. Mokymosi metu 
priklausė ateitininkams, o vėliau 
— Lietuvių taut ininkų sąjungai. 
1939.11.16 apdovanotas Gedimino 
III laipsnio ordinu (LE, XXXVII, 
584-585). 

Pirmasis pavartymas duoda 
mintį, kad šioje knygoje sudėti 
autoriaus atsiminimai, tuo labiau 
kad ap ra šomi įvykiai vyko 
autor iaus akivaizdoje, turint 
galvoje gimimo metus. Tačiau 
pratarmėje autorius sako: „Ne
priklausomos Lietuvos istoriniai 
įvykiai dar tebėra gyvi ir ne visų 
vienodai aiškinami ir vertinami" 
(5). Autoriaus ryžtas: „Visa tai 
mane paskatino patyrinėti nepri
klausomos Lietuvos svarbesnių 
įvykių vyksmą ir juos peržvelgti 
šiame darbe" (t.p.). Tas užmojis 
recenzentą verčia į šią knygą 
žiūrėti kaip į studiją. 
2. N e p r i k l a u s o m y b ė s ruoša 

Įžangoje, šnekėdamas apie se
nosios Lietuvos palikimą, auto
rius nurodo, kad jlstybe, besi-
plėsdama į slavų sritis, ..pasi
savino jų rašto kalbą ir ją padarė 
oficialia L ie tuvos valstvbės 

raštinės kalba" (6). Prasidėjus 
lenkų įtakai. įsiveržė į Lietuvos 
kanceliariją lenkų kalba. Ir greit 
mūsų šviesuomenės kalba pasida
rė lenku kalba. Lietuvių kalba 
te i š l iko t i k baudžiauninkų 
pirkelėse. 

Kadangi autorių piačiau nepa
a i šk ino apie kanceliarijoje 
naudotas lotynu, vokiečių ir 
prancūzų kalbas, tad sudarė 
sunkesnį įspūdį, m gu iš tikrųjų 
tuo metu buvo beveik iki XVII a. 
pabaigos. Kam tas klausimas 
įdomus, galėtų paskaityti žurnale 
Lietuvių tautos praeitis. III, 3 kn.. 
103-118. 

Gražiai įvertinta- Vilniaus uni
versitetas, sukėlęs lietuvių tautos 
ryžtą atkurti Lietuvos valstybę. 
O ku r i an t sav«j?, valstybę 
„Lietuvių siekiai buvo sukurti 
lietuvių tautinę, nepriklausomą 
valstybę, tvarkoma demokra
tiniais pamatais, lietuvių tautos 
etnografiniame pl"te' ' (8-9). Lie
tuviai , kurdami «avają vals
tybę nevienodai -uprato. kuri 
santvarka yra geresnė, todėl 
„Lietuvius, ir labai mylinčius 
Lietuvą ir savo tautą, tas nuo
monių ir pažiūrų skirtingumas ir 
bekompromisinis jų laikymasis 
skaldė partijomis, ir tai dažnai 
trukdė bendrą valstybinį darbą" 
'10). Šiuo posakiu autorius pasi
sako savo pažiūras į partijas. At
rodo, jam labiau patinka kitas 
dėsnis — „Valdžia geriau žino ka 
daro". 

Žengiant į Lietuvos laisvę, 
didelės reikšmės turėjo Didysis 
Vi ln iaus se imas , įvykęs 
1905.XII.4-5. Lietuvių tauta, lai
mėjusi spaudos draudimo kovą, 
smarkiai sąmonėjo. Prie šio 
sąmonėjimo prisidėjo ir partijos 
(32). Kai 1905 m. prasidėjo Rusi
joje revoliucija, lietuviai stojo į 
sukilėl ių g re tas , pradedant 
socialdemokratais. Reikėjo suvie
nodinti lietuvių siekius. Tam 
reikalui buvo sušauktas į Vilnių 
seimas, į kurį srsirinko apie 2000 
atstovų, todėl pavadintas Di
džiuoju Vilniaus seimu. Čia par
tijos pirmą syki' urėjo tartis ir su
rasti visiems priimtiną spren
dimą. ..Tai buvo egzaminas lietu
viškoms partijoms" (34). Dau 
giausia „triukšmo" darė social
demokratai. Noriai prieiti prie 

Antanai Žmuidzinavičius 

bendrų nutar imų, reikėjo 
vieniems ir kitiems nusileisti. 
„Daugiausia nusileido dešinieji, 
suprasdami to laiko bendras 
lietuvių tautos nuotaikas" (t.p.). 
Tarp priimtųjų bendrų nutarimų, 
buvo ir politinis lietuvių siekis — 
Lietuvos autonomija. 

Prasidėjus Pirmajam pasauli
niam karui, tuoj Lietuvoje at
s i rado žmonių, r e i k a l i n g ų 
pagalbos. Iš pradžių Vilniuje 
buvo sudarytas L a i k i n a s i s 
lietuvių komitetas nuo karo 
nukentėjusiems šelpti, bet tuoj 
pastebėta, kad nuo karo nuken
tėjusiu skaičius greit auga, todėl 
buvo įkurta Lietuvių draugija 
nuo karo nukentėjusiems šelpti. 
Kai buvo sudarytas Centrinis 
komitetas, kairieji šios institu
cijos nepripažino ir įsikūrė savąją 
— Lietuvių draugiją nukentėju
siems nuo karo gyventojams 
agronomijos ir teisių pagalbai 
teikti. Vokiečiams artėjant, tas 
šalpos Centr inis k o m i t e t a s 
pasidalijo pusiau. Viena dalis su 
pirmininku Martynu Yču išvyko 
į Rusiją, kita dalis su vicepirmi
ninku Antanu Smetona liko Lie
tuvoje. Likusis komitetas koop
tavo iš kairiųjų draugijos keturis 
narius ir tuo baigėsi skilimas. Ir 
Rusijon pasitraukęs, ir Vilniuje 
l ikęs Centr in is k o m i t e t a s 
nuveikė labai didelius darbus. 
Kai Rusijoje buvo leista burtis į 
politines partijas, iš Centrinio 
komiteto buvo išskirta politinė 
dalis. 1917 m. kovo 26 d. buvo 
suorganizuota Lietuvių tautos 
taryba ir Laikinasis Lietuvos 
vykdomasis komitetas. Socialis
t ams ir socialistams liaudi-

Nepriklausomos Uftuvos St< 'giamojo seimo rūmai Kaun". 

ninkams reikalaujant, iš Tarybos 
buvo išstumti katalikai. Kairieji 
gavo daugumą. 

Petrograde (1917.VI.9) buvo 
sušauktas Lietuvių seimas. Daly
vavo 336 i š r ink t i a ts tovai . 
Atstovai buvo labai karingai nu
siteikę. Socialdemokratai pasi
ryžo katalikų neįsileisti į pre
zidiumą. Kovojo net tris dienas, 
bet laimėjo. „Katalikų atstovai iš 
salės neišėjo, bet nebalsavo" (41). 
Po ilgų (trijų dienų) ginčų Seimas 
priėmė nutarimą, reikalaujantį 
Lietuvai nepriklausomybės. Prie
šingai nusistatę atstovai, giedo
dami marseljetę, išėjo iš salės. 
Išėjusieji padarė posėdį ir priėmė 
savo rezoliuciją (kurios autorius 
nenurodė), „kad lietuvių tautai 
priklauso politinio apsisprendimo 
teisė" (LE, XXII, 373). 

Vilniaus Centrinis komitetas 
virto „lietuvių kultūros ir politi
niu centru" (44). Po sunkių pa
stangų gavo iš vokiečių leidimą 
sukviesti konferenciją. Rinkimai 
nebuvo galimi, tad buvo pakvies
ta 264 asmenys, o atvyko 222. 
Konferencija įvyko 1917.1X18-22 
(?). Svarbiaus ias nu tar imas : 
pasisakyta už nepriklausomą 
Lietuvą. Tam įvykdymui išrink
ta 20 asmenų taryba. Social
demokratams ir vėl užkliuvo 
kunigai, kurių išrinkta 6. Po 
pasitarimų iš tarybos išėjo du 
kunigai, o įėjo socialdemokratas 
ir liaudininkas. 

Lietuvos tarybai veikla buvo 
labai sunki, nes vokiečiai turėjo 
visokiausių planų, tik ne nepri
klausomos Lietuvos. Lietuvos 
taryba, pasivadinusi Lietuvos 
va ls tybės t a r y b a , pr iėmė 
(1918.XI.2) „Lietuvos valstybės 
laikinosios konstitucijos pamati
nius dėsnius" (53). Ši „Pirmoji 
laikinoji konstitucija nusako, kad 
vyriausius laikinuosius valstybės 
organus sudaro Valstybės Tary
ba ir Valstybės Tarybos prezidiu
mas iš trijų asmenų" (t.p.). 

1918.XI.11 buvo sudaryta pir
moji atsikuriančios Lietuvos vy
riausybė. Ji buvo sudaryta koali
ciniu darbo pagrindu. I ją paimti 
tam darbui tinkami asmenys, 
tačiau neapsieita be kliuviniu. 
Paskut in iu momentu Petras 
Leonas ir Vladas Stašinskas 
„atsisakė į kabinetą įeiti tik dėl 
to, kad jame yra kun. J. Purickis. 
Jie, esą, prieš kun. J. Purickio as
menį nieko prieš neturį, bet jie 
esą priešingi tam, kad kunigas 
būtų valdžioje" (54). Kun. Juozas 
Purickis savo kandidatūrą į mi-
nisterius atsiėmė. Tada krikščio
nys demokratai atšaukė ir kitą 
kandidatą į ministerius — Alek
sandrą Stulginskį. Laikinąją 
vyriausybę sudarius, visų nuotai-

Regejimas 

ka pakilo, nes padarytas realus 
žingsnis Nepriklausomos Lietu
vos valstybės atkūrimui. Tačiau 
tos vyriausybės būklė buvo nepa
vydėtina. Valstybės atkūrimą 
reikėjo pradėti iš pradžių, nieko 
neturint. Darbo sąlygos labai 
sunkios, nes Vilniuje dar tebešei
mininkavo vokiečiai, kūrės i 
lenkai ir bolševikai. Kabinetui 
susilpnėjus dėl išvykusių į užsie
nį, jis buvo pakeistas tik ką iš 
Rusijos grįžusio Mykolo Sleževi-
vičiaus kabinetu. Sleževičiui buvo 
siūlomas diktatoriaus titu las, bet 
jis atsisakė. Vilniuje pasidarė 
tokia padėtis, kad vyriausybei 
skubiai reikėjo keltis į Kauną, 
kur irgi nedaug geriau rado. 
Kauną ruošėsi valdyti komunis
tiniai gaivalai. Dėl vyriausybės 
santykių su Valstybės taryba 
Mykolo Sleževičiaus vyriausybė 
atsistatydino. Po jo sudarė prof. 
Pranas Dovydaitis kabinetą, išsi
laikiusį apie mėnesį laiko. Po to 
ir vėl akys nukrypo į Mykolą 
Sleževičių. Jis sutiko, tik reikėjo 
pakeisti laikinąją konstituciją 
ir Valstybės taryba Antaną 
Smetoną turėjo išrinkti valsty
bės prezidentu. „Šis M. Sleže
vičiaus ministerių kabinetas 
išgyveno sunkiausius Lietuvai 
laikus: karus su bolševikais, 
lenkais ir bermontininkais" (71). 
Po Sleževičiaus penktąjį kabinetą 
sudarė Ernestas Galvanauskas, 
kurio laikais įvyko Steigiamojo 
seimo rinkimai (1920.IV.14-15). 

Į Steigiamąjį seimą išrinko 112 
atstovų, kurių dauguma (59 at
stovai) buvo krikščionių demo
kratų bloko. Šia proga (tyčia 
ar netyčia) autorius iškėlė Lie
tuvos dvasiškijos vaidmenį: — 
„Arčiausia liaudies buvo parapijų 
kunigai , kur ių a u t o r i t e t a s 
tikinčioje liaudyje ir galėjo lemti 
rinkimų rezultatus" (78X Ir turėjo 
pripažinti, kad „Krikščionių 
demokratų blokas, gavęs le
miančią daugumą Steigiama
jame seime, pats vienas galėjo 
lemti visą seimo darbą ir nusta
tyti valstybės santvarką. Taip jie 
ir padarė" (80). Steigiamasis 
seimas savo pirmuoju nutarimu 
(kurio autorius nepaminėjo* pa
tvirtino Lietuvos a ts ta tymą: 
„Lietuvos Steigiamasis Seimas, 
reikšdamas žmonių valia, pro
klamuoja esant atstatyta Nepri
klausomą Lietuvos Valstybe, 
kaipo demokratinę respubliką, 
etnografinėm sienom ir laisvą 
nuo visų valstybinių ryšių, kurie 
yra buvę su kitomis valstybėmis" 
(Lietuva. 1952, Nr. 1. 90). Tuo 
nutarimu nubrėžtas valstybės 
tvarkymosi kelias. 1920.VL10 
priimtoji laikinoji konstitucija 

(Nukelta į 2 psl.) 
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Demokratinė ir autoritetinė Lietuva 
(Atkelta iŠ 1 psl.) 
skelbia, kad Steigiamasis seimas 
yra suvereninės Lietuvos galios 
reiškėjas. Vykdomoji valdžia pa
vedama respublikos prezidentui 
ir ministerių kabinetui. Respubli
kos prezidentą renka seimas. Iki 
bus išrinktas, jo pareigas eina 
Steigiamojo seimo pirmininkas 
Aleksandras Stulginskis. Dabar 
sudaryta dr. Kazio Griniaus nau
ja vyriausybė koaliciniais pa
grindais. Steigiamojo seimo 
rinkimo metu karo stovis buvo 
panaikintas, po jo išrinkimo vėl 
(1920.VII.23) grąžintas. 

Steigiamajam seimui veikti 
buvo labai nepalankūs laikai. 
Lenkams puolant Lietuvą, buvo 
priimtas įstatymas (1920.X.22), 
kuriuo sudarytas Mažasis seimas 
iš šešių narių ir Steigiamojo 
seimo pirmininko (kuris veikė iki 
1921.1.17). Visi kiti atstovai išsi
skirstė ginti ir informuoti kraštą. 
Nežiūrint j sunkius laikus, Stei
giamasis seimas priėmė žemės re
formos įstatymą (1922.11.15). Tuoj 
po to dr. Kazio Griniaus kabine
tas sugriuvo. Naują vyriausybe 
sudarė Ernestas Galvanauskas. 
Šios vyr iausybės l a iku 
(1922.IX.1). buvo priimta Lietu
vos konstitucija, užakcentavusi 
pagrindus Lietuvos demokraty-
bei. 

Steigiamojo seimo mažumų at
stovai valstybės kūrimo darbe 
nepadėjo, nes jie turėjo savus in
teresus: lenkai žiūrėjo i Lenkiją, 
žydai ir socialdemokratai — į 
Rusiją. Nors autorius nusiteikęs 
prieš partijas (kaip pavyzdys pp. 
100-101), bet Steigiamasis seimas 
puikiai pasirodė. Tą pripažįsta ir 
pats autorius: „Steigiamasis sei
mas pajėgė atlikti savo darbą tik 
dėl to, kad vieningas ir drausmin
gas krikščionių demokratų blo
kas, kaip viena ir ta pati partija, 
turėjo j a m e absol iu t ine 
daugumą" (102). 

3. Demokrat in is va ldymas 

Steigiamasis seimas, priėmęs 
konstituciją, išrinko respublikos 
prezidentu Aleksandrą Stulgins
kį ir tų pačių metų rudenį baigė 
savo darbą. Į Pirmąjį seimą buvo 
išrinkti 78 atstovai. Prezidentu 
išrinko Aleksandrą Stulginskį. 
Nors krikščionių demokratų 
blokas turėjo daugiausia atstovų 
(38 narius), bet neturėjo seimo 
daugumos. Su tuo seimu nebuvo 
įmanoma dirbti, todėl prezidentas 
Pirmąjį seimą paleido. Antra
jame seime iš 78 atstovų krikščio
nių demokratų blokas turėjo 40 
— daugumą. Autorius atkreipė 
dėmesį į Vilniaus bažnytinės 
provincijos sutvarkymo nesėk
mes ir kad Vairo redaktorius An
tanas Smetona buvo areštuotas ir 
padėtas į kalėjimą už Augustino 
Voldemaro straipsnį. Kad tauti
ninkų valdymo metu bus areštuo
ti prof. Pranas Dovydaitis, prof. 
dr. Juozas Eretas ir dr. Juozas 
Leimonas už ateitininkų veiklą, 
autoritetiniam režimui priekaišto 
nepadarė. 

Trečiasis se imas i š r ink tas 
1926.V.8-10. Į šį seimą krikščio
nių demokratų blokas tegavo 30 
atstovų. Šį kartą valstiečiai 
liaudininkai su socialdemokra
tais bei mažumomis išrinko prezi
dentu dr. Kazį Grinių, kurio pa
kviestas advokatas Mykolas 
Sleževičius sudarė vyriausybę. 
Šio seimo laikotarpiui skirta 
keliasdešimt (111-178) puslapių. 
Dar karo stovio neatšaukus 
(VI.13) įvyko komunistų suor
ganizuota demonstracija. Po 
kelių dienų (VI.17) seimo nuta
rimu buvo panaikintas karo sto
vis. Pagal amnestijos įstatymą 
paleisti komunistai ir visoks 
priešvalstybinis elementas (nors 
komunistai nebuvo legalizuoti). 
Kadangi vyriausybė buvo silpna, 
tad komunistai siautėjo krašte, 
veržėsi į jiems rūpimus postus, 
mažino kar iuomenę, su la ikė 
kunigams algas. Prieš vykstančią 
krašte netvarką išeina studentija 
demonstruoti, kurios t rukdymas 
sukėlė didelį visuomenės pasipik 
tinimą (aprašymui skirta net per 
daug puslapių — 134-143). Pa 

Lietuvių delegacijos dalis Versalio taikos konferencijoje 1919 metais. Iš kairės: 
Bronius K. Balutis, Petras Klimas ir Tomas Naruševičius-Norus. 

galiau prieš šią neryžtingą vy
riausybę padarytas perversmas 
1926.XII.17. Padarė jį kari
ninkai, kuriems „uoliai talki
ninkavo studentai ateitininkai ir 
neolituanai" (158). Laikinosios 
karo valdžios vardu Povilas Ple
chavičius Antaną Smetoną pa
kvietė būti „Valstybės Vadu" 
(166). Ir prideda, kad „Tam kari
ninkų nutarimui nesipriešino ir 
krikščionių bloko vadovybė su 
sąlyga, kad Smetona seime duotų 
priesaiką, jog jis laikysis esamos 
demokra t inės kons t i tuc i jos" 
(153). Antanas Smetona sutiko 
priimti siūlomas pareigas ir 
pasižadėjo raštu „... pasiėmęs 
Valstybės Vado pareigas eiti jas 
tol, kol pati tauta, teisėtu keliu 
pašaukta, išves kraštą iš susida
riusios padėties" (166). Prezi
dentas dr. Kazys Grinius nesu
tiko pasitraukti. Tada buvo pri
verstas ministerių kabinetas 
pasitraukti. Kad naują kabinetą 
sudarytų prof. A u g u s t i n a s 
Voldemaras Grinius sutiko tik su 
sąlyga, kad jis „raštu pasižadėtų 
saugoti kons t i tuc i ją" (171). 
Voldemaras pažadėjo įvesti Lie
tuvoje „teisėtą kons t i tuc inę 
tvarką" (t.p.). Dr. Kazys Grinius 
Mykolo Sleževičiaus kabineto 
atsistatydinimą priėmė ir prof. 
Augustino Voldemaro kabinetą 
patvirtino, bet pats ir toliau 
pasiliko eitose pareigose. Vals
tybės vadas Antanas Smetona 
prof. Augustino Voldemaro 
kabinetą irgi patvirtino. Gruo
džio 19 d. buvo sušauktas nepa
prastas seimo posėdis. Atidarė 
seimo pirmininkas dr. Jonas 
Staugaitis. Jis perskaitė dr. Ka
zio Griniaus atsistatydinimo iš 
prezidento pareigų raštą ir savo 
iš seimo pirmininko pareigų. 
Nepaprasto seimo posėdžio pirmi
ninku išrinko Aleksandrą Stul
ginskį. Šiame posėdyje Antanas 
Smetona išrinktas respublikos 
prezidentu. Prezidentas priesai
koje pasižadėjo „saugoti Konsti
tuciją'* ir įstatymus" (173). 

Kai su Trečiuoju seimu nevyko 
bendradarbiaut i , jį paleido, 
nepaskelbiant kito seimo rinki
mų datos. Nuo čia ir prasidėjo be
šeimis laikotarpis. Naujo seimo 
rinkimai buvo atidėliojami metai 
po metų. Toliau autorius bando 
įtikinti skaitytoją, kad seimo 
valdymo būdas nėra geras. Tam 
reikalui pasakoja apie seimokra-
tija ir jos krizę, apie parla
mentarinę krizę ir fašizmą. 
Tačiau jis užmiršo, kad ne visi 
nori sekti. Yra norinčių ir kitiems 
parodyti savus metodus. Net Lie
tuvos ūkininkai tuo būdu darė 
itaką kitiems Jei demokratiniai 
seimai turėjo kai kurių trūkumų, 
reikėjo tuos trūkumus pašalinti, 

o ne atsižadėti demokratijos. Jei 
žmogus suserga, niekas nebando 
jį nunuodyti, bet bando pagydyti. 

Akylus skaitytojas lengvai pa
stebės, kad svarbiausioji prie
žastis, dėl kurios demokratiniai 
seimai pasidarė „negeri", y ra ši. 
Nei Steigiamajame seime, nei 
kituose seimuose taut ininkai 
negavo reikšmingesnio atstovų 
skaičiaus. Nesitikėjo ir kituose 
seimuose demokratiniu būdu iš
rinkti didesni skaičių atstovų. O 
jei jau to negalima pasiekti, tad 
nereikia ir tų seimų. Čia buvo 
atkartota rusų rašytojo pasakėčia 
apie lapę ir vynuoges (Lisica i 
vynograd). Tuo būdu atsirado 
autoritetinis valdymas, kai viena 
partija (tautininkai) savo valią 
užmetė visai tautai . Autorius 
nepilnai domėjosi išeivijos nuotai
komis. J is tik pažvelgė į Rusijos 
lietuvių veiklą, bet irgi nepilnai. 
O jei jis būtų pasidomėjęs JAV 
lietuvių pastangomis a tku r t i 
Lietuvos va l s tybę , j is bū tų 
pamatęs, kad jie beveik visi buvo 
už demokratinę Lietuvą (žr. Išei
vijos vaidmuo Nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimo darbe, Chi-
caga, 1981). 

4. Autor i te t in is va ldymas 

Prie autoriaus posakio: „Di
džiųjų valstybių spauda 17-sios 
perversmą sutiko palankia i" 
(196) galima pridėti, k a d ir 
dauguma krašto gyventojų sutiko 
palankiai. Tačiau, kai paleido 
seimą ir naujam nebeskyrė 
r inkimų datos, prasidėjo ne-
bepasi t ikėj imas. Krikščionių 
demokratų blokas ir ūkininkų 
partijos centrai atšaukė savo 
partijų atstovus iš vyriausybės 
(kurių t rys liko savo valia). Nau
ją seimą turėjo išrinkti per 60 
dienų. Šiuo laikotarpiu prezi
dento aktai buvo pateisinami, bet 
jis tai darė ir toliau, kas jau 
nebepateisinama. 

Prezidentas Antanas Smetona, 
ieškodamas populiarumo, pasakė 
kalbas 10 tūkstančių pavasari
ninkų kongrese Kaune, atei
tininkų reorganizacinėje konfe
rencijoje Palangoje, lankė kraštą 
ir dalyvavo Suvalkijos ūkininkų 
suvažiavime Buktoje. Kai An
tanas Smetona ir Augustinas 
Voldemaras pradėjo smarkiai 
sukti į diktatūrinį valdymą, pleč-
kaitininkai bandė ginklu nu
versti vyriausybę, o pik. Jonas 
Petraitis įteikė prezidentui ulti
matumą. Augus t inas Volde
maras, kad įsiteiktų katalikams, 
baigė su Vatikanu konkordato 
reikalą. Iškeliamas Voldemaro 
laimėjimas 1928 m. su Vokietija 
dėl Klaipėdos krašto, kur i gera 
valia jo atsisakė (214). Vienas 
svarbiųjų šios vyriausybės žygių 

buvo nau jos kons t i tuc i jos 
p r i ė m i m a s . ,,Ši kons t i tuc i ja 
sumažino seimo galią ir iškėlė 
prezidento..." (215). Atrodo, prezi 
dentas ir ministeris pirmininkas 
užmiršo (anksčiau paminėtus) 
duotus raš tu pasižadėjimus ir 
priesaiką. Nors šioje konstituci
joje žadėjo seimą rinkti, bet įsten
gė prezidentas be jo apsieiti net 
a š t u o n e r i u s m e t u s . Naująja 
konstitucija įstatymams tvarkyti, 
jų sumanymams ruošti ir svars
tyti buvo įvesta Valstybės taryba. 
„Ši konstitucija buvo provizorinė, 
laikina, ji galėjo tapti nuolatine, 
tik atsiklausus tautos ir gavus jos 
pritarimą" (217), bet t a s nebuvo 
p a d a r y t a . Ėję koja kojon 
prezidentas su ministerių pir
mininku dėl Geležinio vilko or
ganizacijos pradėjo nebesutikti. 
Šiuo metu kažin kas suorgani
zavo prieš Voldemarą atentatą. 
A u g u s t i n a s V o l d e m a r a s 
(1929.IX.19) buvo atleistas iš 
pareigų. Autoriaus papasakoti 
prezidento ir ministerio pirmi
ninko nesklandumai veikloje ir 
padaryta išvada: „Tuo baigėsi il
gas ir darnus A. Smetonos ir A. 
Voldemaro bendradarbiavimas" 
(220) keistai skamba. 

Antanas Smetona, atleidęs Au
gustiną Voldemarą, ministerių 
p i rmin inku pas ikvie tė Juozą 
Tūbelį (svainį) ir su juo ilgai 
valdė. Prezidento Antano Smeto
nos paskelbtu įstatymu buvo 
(1931.XII.11) perrinktas Antanas 
Smetona prezidentu. Jį rinko 
„Ypatingieji tautos atstovai", 
kuriuos išr inko savivaldybės. 
1934.VI.7 buvo suruoštas pučas 
grąžinti August iną Voldemarą į 
turėtas pareigas, bet nesėkmin
gai. 

Vyriausybę smarkiai vargino 
1935 m. vasarą prasidėję Suvalki 
jos ūkininkų streikai. Jų už 
gniaužti nepavyko. J ie vir to 
riaušėmis, revoliuciniu maištu. 
Daug ūkin inkų buvo griežtai nu
bausti, net penki sušaudyti. Tuo 
sunkiu metu 1936 m. spalio 12 d 
valstiečių liaudininkų ir krikščio
nių demokratų partijų atstovai 
parašė memorandumą vyriausy
bei , r e i k a l a u d a m i vykdyt i 
d e m o k r a t i n i u s r i n k i m u s 
(237-238). Visos sąlygos verte 
šaukti ketvirtąjį seimą. Paskelbė 
(1936.V.9) seimo rinkimų įsta
tymą. Pagal jį kandidatus į seimą 
turėjo siūlyti ne politinės partijos, 
bet apskričių ir miestų tarybos. 
Dar anksčiau (1936.II.1) buvo 
paskelbtas draugijų įstatymas, 
kuris suvaržė draugijų veikimo 
laisvę. Pagal jį uždarė visas parti
jas, išskyrus taut ininkų sąjungą 
Į Ketvir tą j į se imą i š r inko 

. (1936.VI.9-10) 49 atstovus. Tam 
seimui apibūdinti autorius paci
tavo dr. Juozo Jakšto nuomone, 
kurią ir mes čia atkartosime: „Jo 
rinkimai visai nepastebimai vyko 
adminis t raci jos organų prie
žiūroje. K a n d i d a t a i par inkt i 
valdžiai pa lankūs asmenys ir 
bent formaliai nepriklausą parti
jai. Jie skir t i būti tiesioginiais 
tautos atstovais be partijos man
dato. Tuo būdu išrinktas seimas 

paliko daugiau valdžios įrankis, 
be savo iniciatyvos. J i s buvo išti
kimas režimui, kuriam savaimin
gai vadovavo prezidentas, kaip 
1928 m. konstitucija nustatė" 
(241). Pats autorius nusako: „... 
pačioje viršūnėje įstatomas tautos 
renkamas prezidentas, kuris turi 
daugiausia galios; tautos renka
mas seimas, kurio reikšmė ir ga
lia sumažinta..." (242). 

1928 m. konstitucija turėjo būti 
po 10 metų atiduota tautai 
patvir t int i , tačiau 1938 m. buvo 
priimta nauja konstitucija, su žy
miais skirtumais nuo 1922 m. Ši 
konstitucija demokratybės jau 
nemini. Seimas renkamas penke
riems metams. Respublikos pre
zidentas — septyneriems. Ir gali 
bū t i p e r r e n k a m a s neribotą 
skaičių. Pats autorius pripažįsta, 
kad „1938 metų konstitucijoje 
seimas nužemintas, o prezidento 
institucija padaryta labai ga
linga" '246). Iš viso to matyti, kad 
buvo stengiamasi pavesti „... 
aukščiausiojo autoriteto vyk
dymą vienam asmeniui — pre
zidentui ir įgaliojant piliečius, 
kad būtų ištikimi tai valstybei ir 
ja i padėtų" (230). Įdomu būtų 
sužinoti, kiek tuo susižavėtų 
Vakarų demokratijose išaugusių 
ir subrendusių lietuvių? 

Po Ketvirtojo seimo išrinkimo 
ir 1938 m. konstitucijos duoda 
skyrių: „Tautos kultūrinės ir ūki
nės pažangos bruožai", kuriame 
pasakoja Lietuvos laimėjimus, 
pabrėžiant autoritetinio valdymo 
laikotarpio įvykius. Šis skyrius, 
kaip jis čia parašytas, yra nerei
kal ingas šiai knygai. Juk šioje 
knygoje yra nagrinėjama demok
ratinė ir autoritetinė Lietuva, tad 
šiame skyriuje turėjo būti vieno 
ir kito laikotarpio laimėjimų 
p a l y g i n i m a s , ko autor ius 
nepadarė. O nedarė todėl, kad 
b ū t ų labai sunku pasvert i 
palyginimus. Kai kūrėsi gimnazi
jos , jos vargo privačiuose 
namuose, išaukledamos patrio
tinį jaunimą kunigų seminarijai, 
mokytojų kursams ir semina
rijoms, karo mokyklai, savanorių 
karių būrius frontui ir t.t. Vėly
vesnė valdžia džiaugiasi, kad kai 
kurioms gimnazijoms pastatė 
gražius namus. Tegul gi kas nors 
bando padaryti sprendimą, kurio 
laikotarpio yra didesni nuopel
nai? Bandant vertinti režimų 
p a d a r y t u s darbus , reikia į 
daugelį sąlygų atsižvelgti: laiko
tarpio trukmę, pradžioje turėtas 
galimybes (kylant iš karo pelenų 
ir vėliau jau kraštui atkutus) ir 
daugelį kitų. 

Po to autorius duoda du išplės
tus poskyrius. Viename jų kalba 
apie Antrojo pasaulinio karo 
grėsmę (273-279) ir kitame - apie 
lenkų siekius ir ultimatumą 
Lietuvai (280-296). Pagal knygos 
paskirtį ir apimtį jie galėjo būt i 
daug trumpesni. 

Juozui Tūbeliui susirgus, kun. 
Vlado Mirono buvo sudaryta nau
ja vyriausyV*. Autorius paten
kintas, kad tas „vyriausybės 
sudarymas neįnešė jokio lūžio 

prezidento A. Smetonos nu
s t a ty tame au to r i t e t i n io val
dymo režime" (297). 1938.XI.14 
sus i r inkę „ t a u t o s " a t s tova i 
išrinko vėl septyneriems metams 
prezidentu Antaną Smetoną, nes 
kito kandidato nebuvo (t.p.). 

Po lenkų ultimatumo ir Vokie
tijos atėmimo Klaipėdos krašto 
tauta buvo sukrėsta. Opozicija 
pradėjo kaltinti vyriausybę. Gen. 
Stasys Raštikis ėmėsi iniciatyvos 
prišnekinti Antaną Smetoną, kad 
ke is tų vyr iausybę, į ku r i ą 
priimtų ir kitų pažiūrų (partijų) 
žmonių. Trijų generolų žygis į 
prezidentūrą ir dar kitos pa
stangos paveikė prezidentą. Nau
joje gen. Jono Černiaus vyriausy
bėje buvo keturi generolai, du 
krikščionys demokratai ir du 
valstiečiai liaudininkai (uždarytų 
partijų atstovai). Tai buvo vie
ningo darbo vyriausybė. Autorius 
ir šia proga tvirtina, kad ir ši 
„vyriausybė nepakeitė prezi
dento A. Smetonos vedamos 
tautinės vienybės linijos" (311). O 
mums atrodo kitaip. Iki šiol buvo 
vienos partijos diktavimas, ką 
visi tur i daryti, o dabar, įsijungus 
dar dviem partijom, pasidarė 
(nors ir nepi lna) „ t a u t i n ė s 
vienybės linija". 

Prasidėjus Antrajam pasauli
niam karui, įvykiai vystėsi nuo
stabiu greičiu Lietuvos nenaudai. 
Nors Lietuva pasiskelbė neutra
lumą, bet kaimynai turėjo savus 
in te resus ir to n e u t r a l u m o 
nepaisė. Vokietija siūlė Lietuvai 

. militarinę konvenciją, Vokietija 
ir Sovietų Sąjunga pasidalijo 
sferomis, pasidalydami Pabaltijį 
ir Lenkiją. To plano išdava — So
vietų Sąjunga privertė Lietuvą 
pasirašyti savitarpinės pagalbos 
sutartį, kuria atgavome Vilnių, 
bet praradome visą Lietuvą. So
vietų įgulos ir bolševikų buvimas 
Lietuvoje smarkiai sukrėtė tautą. 
Gen. Jono Černiaus vyriausybė 
atsistatydino. Naują vyriausybę 
sudarė Antanas Merkys. I ją buvo 
pakviesti ir keturi opozicijos 
žmonės: du iš krikščionių demok
ratų ir du iš valstiečių liau
dininkų. Autorius prideda pasta
bą: „Bet tai nebuvo atskirų par
tijų sudaryta susitarimo keliu 
koalicinė vyriausybė, tik parti
niai centrai leido savo nariams 
įeiti į A. Merkio, tautininko, 
sudaromą vyriausybę" (336). Pats 
Antanas Merkys pripažino, kad 
„Ypatingai sunkiomis aplinky
bėmis naujai vyriausybei tenka 
pradėti darbas" (t.p.). Kaip jau 
anksčiau minėtoje Jono Černiaus 
vyriausybėje, taip ir šioje daly
vavo opozicijos partijų „leisti" at
stovai. Nors autorius partijoms 
(išskyrus tautininkus) neturi gero 
žodžio, bet skaitytojas pastebės, 
kad partijos šiuo metu didvy
riškai pasirodė. Juk jos galėjo 
pasakyti: „Prisivirėte košės, tad 
ir valgykite. Skanaus apetito" ir 
neiti į darbą. Bet to jos nepadarė. 
Atėjo gelbėti, ką dar galima. Ta
čiau jau žemė slydo iš po kojų. 

Plačiai nupasakota, kaip So
vietų Sąjunga pradėjo prieka
biauti ir kaltinti Lietuvą dėl vi-

Po Lietuvos pripažinimo oV ju 
atstovas V. Cernecki* (vidur* jo' 
Mastausku 'kairėj) ir s»-kr«V>r 

\W2'2 metai* Lietuvos 
atstovybes patarėju A. 

i m M Vinik'j!d«*sinėj) 

eina į JAV Valstybės departamentą Washingtone įteikti 
Amerikos vyriausybei pirmųjų kredencialų. 

Nuotrauka Underwood 

šokių išgalvotų dalykų. Pagaliau 
priėjo prie ultimatumo. Priėmus 
ultimatumą, prezidentas „pasi
traukė" į užsienį. Pasitraukimo 
motyvas mums suprantamas, 
tačiau t a u t a buvo sukrėsta . 
Dažnai buvo skelbiama: „Tauta 
gali būti rami. Jos vadas budi". 
O pasi t raukė net nenurodęs 
tautai, ką ji tur i daryti šiuo 
siaubo metu. 

Toliau au to r ius plačiai 
nupasakoja prezidento pabėgimą 
į Vokietiją (375-384) ir sovie
tizacijos įvedimą Lietuvoje 
(384-396). Ir prieiname prie kny
gos pabaigos. Baigus skaityti 
knygą, vienas dalykas paaiškėja, 
kad ryžto „patyrinėti" (5) čia 
nematyti, o yra norėjimas įrodyti, 
kad demokratinis valdymasis yra 
niekam tikęs, o autoritetinis ge
riausias. Nejaugi autorius mano, 
kad laisvajame Vakarų pasauly
je galima ką nors tuo įtikinti? Ne
jaugi tautos balsas geriau gir
dimas iš prezidento būrelio 
ar t imųjų, o ne iš š im t inė s 
atstovų, į seimą susirinkusių? 

5. A n k s č i a u neįrašytos 
pas t abos 

Knygos gale įdėti panaudotos 
literatūros nurodymai, panaudo
tos literatūros sąrašas, asmenų 
vardynas ir knygos turinys (kuris 
turėjo bū t i pradžioje). Dėl 
nuorodų recenzentas nesigilino, 
ar jos sutinka su tekste pažymėtu 
numeriu. Tą darbą labai stropiai 
atliko prof. Antanas Musteikis, 
kuris parašė: „VII skyriaus pa
klaidos netoleruotinos. Jo pirmojo 
poskyrio tekste yra dvidešimt pir
ma nuoroda, bet tokios išnašos 
nėra .nurodymų' skiltyje. Antro 
poskyrio tekste yra dvi šeštos 
nuorodos. Ten pat tekste y ra 
devinta nuoroda, bet trūksta to 
skaičiaus išnašos. Ten pat tekste 
trūksta dvidešimt septintos nuo
rodos. Septyniolikto poskyrio 
tekste yra pirma a (la) nuoroda, 
bet tos žymės išnašos nėra. 
Aš tuon io l ik t a s poskyr is 
turi pirmą išnašą, bet tekste 
tokios nuorodos nėra. Blogiausias 
šiuo atžvilgiu yra devynioliktas 
poskyris. Jo tekste trūksta pen
kioliktos nuorodos ir to pat skai
čiaus išnašos. Tekstas baigiamas 
dvidešimta nuoroda, bet .nurody
muose' yra dvidešimt pirma išna
ša. Atrodo, kad visos šio poskyrio 
nuorodos ir išnašos nuo 16-tos ligi 
21-mos yra sujauktos" (Tėviškės 
žiburiai, 1986.1.14). 

Korektūros klaidų tai tikrai 
gausu, pradedant įrašu nuga
rėlėje („prezidetinė" — preziden
tinė) ir tekste jų knibžda, nuo ku
rių, tiesa, reta knyga įstengia 
apsiginti. Krupavičiaus kalbos 
apie fašizmą du tie patys teks
to gabalai (141 ir 189). Karto
jasi rašymas apie dr. Kazio Gri
niaus sukakties ruošimą (156 ir 
157). Yra pasikar toj imų ir 
daugiau. VII skyriaus 12 ir 13 po
skyriai turėjo būti sukeisti vie
tomis. Būtų nuosekliau. 

Kalbant apie švietimą ir tau
tines organizacijas, nurodyti ir 
s k a u t a i , be t kad uždaryt i 
gimnazijose ateit ininkai, tuo 
nepasigirta. 

Kalbant apie įvykius Rusijoje, 
kai kur prie datų pažymėta nau
jasis ar senasis kalendorius. Tas 
puiku, bet kur nenurodyta, tai 
nežinia, kuriuo kalendoriumi 
remtasi. Norisi sustoti prie au
toriaus posakių: „1917 metų va
sario revoliucijos Rusijoje" (26) 
ir „Po bolševikų spalio revoliu
cijos Rusijoje" (28). Anksčiau Ru
sija naudojo senąjį kalendorių, 
kuris iki XX a. vėluodavo 13 
dienų. Rusai caro nuvertimo 
revoliuciją vadina Vasar io 
revoliucija, nes ji pagal senąjį 
kalendorių įvyko vasario 23 d. 
Tačiau naujuoju kalendoriumi ją 
reikia vadinti Kovo revoliucija, 
nes ji įvyko kovo 8 d. Senuoju 
kalendoriumi įvykusią spalio 25 
d. revoliuciją rusai vadina Spalio 
revoliucija. Tačiau mes, dėl aukš
čiau pasakytų motyvų, turime va
dinti Lapkričio revoliucija. Jei 
kas naudoja senojo kalendoriaus 
įvykių datas, tai reikia aiškiai 
nurodyti . J a u ir sovietiniai 
rašytojai bando rašyti čia nuro-

(Nukelta j 4 p«l ) 

http://1926.XII.17
http://1929.IX.19
http://1931.XII.11
http://1938.XI.14
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I Septintąjį Teatro festivalį, 
kuris rengiamas šių metų lapkri
čio mėn. 28-30 d. Chicagoje, 
Hamiltono „Aukuro" tea t ras 
atveža Kazio Inčiūros dramą „Eg
lė, žalčių k a r a l i e n ė " . Čia 
kalbamės su „Aukuro" teatro 
režisiere, ak tore E lena 
Dauguvietyte-Kudabiene. 

— Prašyčiau išvardyti darbus, 
kuriuos atlikote 1983-1986 metų 
laikotarpiu. 

— Kai grįžome iš Chicagos, iš 
VI Teatro festivalio, kuriame 
pasirodėme su Vaičiūno „Tėviš
kės pastoge*', porą mėnesių nieko 
neveikėme. Paskui pradėjome 
ruoštis „Aukuro" teatro 35 metų 
sukakčiai. Norėjome pastatyti 
Kazio Inčiūros „Eglę, žalčių 
karalienę". Deja, nesuspėjome. 
Teko nukelti vėlesniam laikui. 
Kaip žinote, pas mus kiekvie-
neriais metais r eng iamos 
Kanados l ietuvių dienos. 
Anksčiau per tas Lietuvių dienas 
pasireikšdavo tik dainininkai ir 
tautinių šokių grupės. Dabar 
rengiami literatūros vakarai ir 
statomi dramos veikalai. 1984 m. 
rengiant Lietuvių dienas Hamil
tone, aš pasitelkiau Toronto „Ait
varo" teatrą ir bendromis jėgomis 
pastatėme Antano Rūko komedi
ją „Vieno kiemo gyventojai". Šis 
veikalas vėliau buvo du kartu su
vaidintas Toronte ir pakartotas 
Hamiltone. Kitais metais, „Ait
varo" teatro režisierei Aldonai 
Dargytei-Byszkiewicz pakvietus, 
Toronte rengtose Lie tuvių 
dienose bendromis jėgomis pa
ruošėme lietuvių literatūros iš
traukų, kurias scenoje skaitė To
ronto ir Hamiltono aktoriai. 
Taipgi teko paruošti daugiau 
tokių montažų, pasistengiant 
įtraukti kiek galima daugiau jau
nimo. Taip buvo atlikta ištrauka 
iš Balio Sruogos „Aitvaro tei
sėjo". Vaičiūno „Tėviškės pa
stogę" dar kar tą kartojome 
Toronte ir Hamiltone ir buvome 
nuvežę į New Yorką ir Hartfordą. 
, ,Aukuro" t ea t ro 35 metų 
sukakčiai pažymėti į Hamiltoną 
pakviečiau Toronto chorą „Vo
lunge". Ta proga buvo pastatytas 
Antano Škėmos veikalas „Vieną 
vakarą". Kazio Inčiūros „Eglės, 
žalčių karalienės" premjera buvo 
Toronto mieste. 

— Jūs, jeigu neklystu, daly
vavote visuose Teatro festivaliuo
se? 

— Taip, tai tiesa. „Aukuras" 
nepraleido nė vieno festivalio ir 
tuo norėčiau pasididžiuoti. 

Buvo žymenimis įvertinti Vy
tauto Atlanto „Šiapus uždan
gos" ir Birutės Pūkelevičiū-
tės „Antroji Salomėja painia
vose" veikalų pastatymai. Taipgi 
žymenis gavo „Aukuro" aktoriai 
Marytė Kalvaitienė, Albinas Sta
nevičius, Algis Ulbinas ir Kazys 
Bungarda. Vieną kartą buvau 
paklausta, ar pretenduoju į žy
menis, tai atsakiau, kad ne. Ir tai 
dėl to, kad Lietuvoje buvau 
profesionalė ir dabar čia dirbu 
teatruose irjš to pragyvenu. To
dėl aš, manyčiau, neturiu teisės 

Elena Dauguvietyte Kudabienė 

gauti žymenio, nors ir labai gerai 
atl ikčiau vaidmenį. 

— Na, kokios veikimo sąlygos 
Hamiltone ir koks tenykščių 
lietuvių dėmesys? 

— Veikimo sąlygos gana ne
lengvos. Hamiltone yra dvi salės, 
kuriomis naudojamės. Repetici
joms vietos užtenka. Ka r t a i s 
pasitaiko sunkumų, bet palyginti 
r e t a i . D idž i aus i ą s u n k u m ą 
sudaro jaunimas . Kaip žinote, 
jeigu kas iš jaunimo dainuoja, tai 
i r šoka, ir dažniausiai sportuoja. 
Neskaitant mokyklos, dažnas dar 
privačiai ima muzikos, baleto 
pamokas ir 1.1. Dažniausiai man 
tenka prie jų taikyt is . Kitos 
išeities nėra. Anksčiau man teko 
ta ikyt is ir prie vyresniojo am
žiaus aktorių, kadangi jie dir
bo pamainomis fabrikuose. Dabar 
dauguma nebedirba — išėjo į 
pensiją. Materialiai būtų sunku 
galą su galu sudurt i , jeigu pa
j amas sudarytų vien t ik įėjimo 
bilietai. Kanadoje veikia Dau-
g i a k u l t ū r i n ė sąjunga, kur ia i 
priklauso ir „Aukuro" teatras . 
Mes dalyvaujame jų festivaliuose. 
Dalyvaudami gauname veltui 
salę ir visas pajamas už bilietus. 
Taipgi susi laukiame ir piniginės 
paramos. Gauname 400-600 dole
rių metinės paramos, o kar ta is ir 
daugiau. Rengiamuose festiva
liuose dalyvavome su „Tėviškės 
pastoge" ir ki tais veikalais. Vei
kalai statomi lietuvių, o kartais 
ir anglų kalba. Mes pastatėme 
anglų kalba Marcinkevičiaus 
„Mindaugą" ir J a n k a u s „Peilio 
a š m e n i s " . K a n a d o s Daugia-
kul tūr inės sąjungos t ikslas yra, 
k a d d i r b t u m e k a r t u . J i e 
pageidauja, kad lietuviu veikalai 
būtų verčiami į k i tas kalbas ir 
atvirkščiai. Pavyzdžiui, aš išver
čiau i talų veikalą į lietuvių 
kalbą, o mano duktė Danutė iš
vertė į anglų kalbą Antano Rūko 

„Svajonių šalis" -- „Land of the 
Dream". Iš tikrųjų tai buvo 
Danutės pastatymas, nes aš tik 
padėjau. Šis veikalas sulaukė 
nepaprasto pasisekimo. Mokyk
los vežė į jį ekskursijas. Veikalas 
gavo beveik vi^us festivalio 
žymenis. 

— Kaipgi vertinate mūsų festi
valių rengimą? 

— Labai vertinu. Tai y ra lyg 
koks trejų metų darbo apvainika
vimas. Festivaliai yra išeivijos 
ak to r ių , režisierių ir t ea t ro 
darbuotojų moralinis parėmimas 
P a g e i d a u č i a u k iek g a l i m a 
mažiau asmeniškumų. Norėčiau, 
kad viskas būtu sprendžiama ob
jektyvia i , nepata ikaujant nė 
vienam teatrui. Kai kas anksčiau 
skraidydavo lėktuvais, o mes 
važinėdavome autobusais. Atva
žiuodavome išvargę, neišsimiego
ję, kadangi kelionėje reikia pra
leisti dešimt ar net daugiau va
landų. Kartai? atvykus niekas 
nepasitikdavo, o įėjus į salę 
n e r a s d a v o m r a k t ų , nega lė 
davome įeiti į persirengimo kam
barius, niekas nepadėdavo švie
sas nustatyti ir 1.1. Vertinimo 
komisijoms nieko negalėčiau pri
kišti . Man atrodo, kad visos fes
t ival ių komisijos savo darbą 
atliko sąžiningai ir teisingai. Pa
geidaučiau, kad kiekviename fes
tivalyje būtų žymenys už pagalbi
nes roles. Reikia kreipti dideli 
dėmesį į jaunuosius aktorius. 
Reikia jaunimą skatinti ir jam 
padėti Būtu labai malonu ir 
n a u d i n g a , kad fes t ival iu 
organizatoriai pakviestų grupių 
vadovus į pasitarimą. Reikia į 
pasitarimus pakviesti ir atstovus 
iš tokių miestu, kuriuose j au ne
beveikia teatrinės grupės. Reikia 
didesnio susirūpinimo ir planavi
mo. 

Mes, Kanados lietuviai, jau
čiamės truputi nuskriausti . JAV 

LB Kul tūros taryba rengia 
premijų šventes. Labai gerai, kad 
rengia, tačiau, mano manymu, 
negalima pamiršti ir kanadiečių. 
Mus laiko lyg už kokios ribos. Tai 
kodėl mes esame tose pačiose 
ribose, kai rengiami teatro festi
valiai, dainų ir šokių šventės? 

— Ar turite kokių specifinių 
pageidavimų? 

— Pageidavimai kuklūs. Mylė
kite išeivijos teatrą, nors jo 
pagrindą sudaro mėgėjai. Visa 
bėda, kad senasis žiūrovas kartu 
su mumis paseno, o jaunimui 
užtenka profesionalaus teatro, 
anglų kalba pastatymų. Būtinai 
reikia sudominti mūsų jaunimą. 
Man yra gerai žinomos jaunimo 
intencijos. Jie sa\o susirinki
muose kalba ir diskutuoja viso
kiomis temomis, bet teatras ir 
lietuvių literatūrinės temos visai 
nepaliečiamos. Kažkaip iškrito 
viena mūsų karta, kuri dabar yra 
tarp maždaug 35 ir 40 metų 
amžiaus. Jie augina savo vai
kučius, bet patys niekur nedaly
vauja. Labai gaila. Aš juos už
kalbinu, bet jie vis skundžiasi 
laiko stoka. Kartais mes per daug 
džiaugiamės smulkmenomis. Mes 
džiaugiamės, kai mūsų prieauglis 
padainuoja lietuvišką dainelę ir 
kartais iš džiaugsmo tiesiog ei
name iš proto, kai pamatome 
savo sūnų ar dukrą stovintį prie 
Lietuvos vėliavos. Mes džiau
giamės, kad vaikai šoka tauti
nius šokius, bet nekreipiame 
jokio dėmesio, kai jie, net 
koncertų a r švenčių metu, savo 
tarpe kalbasi angliškai. Pas jus 
Chicagoje yra tiek daug žmonių, 
o vis dėlto nuolatinio mėgėjų 
teatro neturite. Stasys Pilka, 
Antanas Rūkas ir kiti vyresnio 
amžiaus režisieriai ir aktoriai jau 
iškeliavo amžinybėn. Bet Chica
goje dar yra asmenų, kurie galėtų 
veikti ir vadovauti. Jūsų tarpe 
yra ir profesionalų. Man asmeniš
kai teatras davė tiek daug laimės 
ir džiaugsmo, todėl aš jaučiu 
pareigą savo .sugebėjimais 
pasidalyti ir su kitais. 

— Ką galėtumėt pasakyti apie 
Kazio Inčiūros veikalą „Egle, 
žalčių karalienė", kurį pamatysi
me VH-tajame festivalyje? 

— „Eglė, žalčių karalienė" yra 
nemirtingoji mūsų l iaudies 
pasaka, kuri suviliojo ne vieną 
rašytoją. Kazys Inčiūra parašė 
eiliuota forma. Matysite pajūrio 
žvejų realistinę aplinką ir fantas
tinį jūros dugno gyvenmą. Auto
rius sulieja visa tai taip, kaip ir 
Žilvino ir Eglės meilę, į vieną 
darnią, pilną paprastumo dramą. 
Kazys Inčiūra užbaigė savo gy
venimo kelionę 1974 metais, 
palikdamas mums savo nemarius 
kūrinius* Visi žinome jo posmą: 

Niekur npišeisi, niekur iŠ laukų tu. 
Kur dangus toks melsvas, kaip 

melsvi linai. 
Nors svetur ir auksu grįsti miestai 

būtu 
Be tėvynės dūmu trokši tu tenai. 

p . ptr. 

NAUJI LEIDINIAI 

! 

Scena i* Hamiltono ..Aukuro*' teatro statomos Kazio Inčiū
ros „Ffcles, žalčių karalienės" — Eglė (Dalia .lonikaite) 
Žilvino rūmuos... juros dugne su vaikais Ąžuolu f Algis 

Rudaitis), l o s i u (Tomas Kekys). "Beržu (Mnt is Stanevičius) 
ir Drebule (Irena Žukauskaitė). 

• AIDAI Nr. 3 (1986). Trimė-
nesinis kul tūros žurna las . 
Vyriausias redaktorius — dr. 
Leonardas Andriekus, OFM. 
Leidžia Tėvai pranciškonai. Ad
ministruoja T. Benvenutas Ra
manauskas. Redakcijos ir ad
ministracijos adresas: 361 
Highland Blvd.. Brooklyn, New 
York 11207. P renumera ta 
metams — 20 dol., vieno numerio 
kaina — 5 dol. 

Šio numerio akcentai: išlais
vinimo teologija 'Valdemaras M. 
Cukuras) ir sukaktuvininko 
rašytojo Antano Vaičiulaičio 
kūryba — spausdinamas jo prozos 
ciklas „Iš kelionės Portugalijon", 
o Bernardas Brazdžionis aptaria 
jo kūrybos ..magiškąjį pasaulį". 
Jurgis Zaikauskas rašo apie 
Lietuvos baletą. Tęsiamas 
eilėraščiu ciklas ..Gilės ąžuolas", 
skir tas kunigui Antanui 
Mackevičiui, ir M. Brako studija 
apie JAV role Mažajai Lietuvai. 
Platus ,.Iš minties ir gyvenimo 
skyrius". Recenzuojamas Albino 
Baranausko romanas Piliakalnio 
šešėlis ir Leonardo Andriekaus 
poezijos rinkim s Atmink mane. 
Rf'Trinta ' 

rių fotogra: ijoje šiemetinės parodos — Jolantos D. Švipaites nuotrauka „Salin nuo mano pakrantės". 

Pranas Visvydas 
SPALIO DIENA 

Nuo ryto kalnynas ir miestas, 
kaip susitarę, maudosi saulės 
visybėj. Nors imk ir pasiusk — 
taip norisi būti lauke su visais; 
prie Palisadų skardžio priėjus 
stebėti, kaip burlaiviai plaukia, 
baltieji, Topangos kanjono linkme, 
kur nuožulnus dunkso žemynas. 

Ar gali būti gražesne diena? 
Ar gali žydriau man dainuot visata 
gerosios žemės stebuklų balsais? 
paklausiau budinčių paukščių. 
Bet jie susitelkę tylėjo su lapais. 
O ko netylėti, jei viskas taip aišku: 
nuo ryto kalnynas ir jūra — 
kaip susitarę — dangiškai skaistūs. 

" 

MAGNOLIJA 

Magnolija, miesto gražuole, 
kilnus tavo baltas aksomas 
žiedų tarp blizgančių lapų. 

Jau spalis — lūkesčio brolis, 
o tavo lajos motinystėj 
žiedai vėlyvi dar slypi, 

nedrąsūs, tarytum mergaitės, 
baltai pasipuošusios gatvėj, 
kur sąmonę suveria eismas. 

Žinau, kad tau lemta žydėti 
ilgiau negu rudenys leidžia, 
stebėti šviesos ir šešėlių 

draugystę... O kartais ant tako 
randu tavo žiedlapi švelnų. 
Pakėlęs glaudžiu jo aksomą 

prie veido, lyg veidą manosios, 
kurios netekau rudenėjant 
magnolijas mylinčiam mieste. 

SAULĖTEKIO LI 

Nemigos valandos ir netekties 
godos vėl sugeria syvus nakties. 
Gatvėj, apglėbtoj bulvaro pradžia, 
ieškau, sustoju. Vis tiek — ne čia. 

Cerberiai urzgia, pajutę mane. 
Ar iš tikrųjų puošniausiam name 
nyksta regėto saulėtekio Li — 
skiemeniu tapus pirmykštė šalis? 

Ją nudangino eprjchos ruduo, 
išpranašautas Bodlero ir Poe, 
dykumų vėjais tarpekliuos degąs, 
miestą apkaišęs piktybės žiedais. 

Švintant gal palmės parodys man, 
į kurią pusę keliauti, idant 
gėlo šaltinio įteikčiau vandens 
gydantį gurkšnį. Ji turi gyvent. 

Atkasta senoji 
Kernavė 

Archeologiniai kasinėjimai pa
staruoju metu Lietuvoje atidengė 
daug nuostabiu dalyku, įnešdami 
naujos šviesos į senosios mūsų 
valstybės bei lietuvių tautos kul
tūros istoriją. Štai neseniai buvo 
paskelbti archeologinių kasinė
jimų duomenys po Vi ln iaus 
katedra, nueinant net iki min-
dauginės katedros atskleidimo ir 
iki viduramžinės sienų tapybos 
požemiuose. 

O štai ir vėl: pasaulinė žinių 
agentūra UPI pateikė spaudai ir 
kitokiai informacijai žinia, už
dedama jai antraštę ..Lošt City". 
O ten kalbama apie senąja Lietu
vos Kernave, šiuo metu maža 
bažnytkaimį ant Neries kranto, 
35 km į šiaurės vakarus nuo Vil
niaus. Tačiau ten pat vienas prie 
kito esantys keturi piliakalniai 
liudijo neeilinę šios vietovės pra
eitį. Taipgi rašytiniai šaltiniai 
sake, kad Kernavė, valdant Lie
tuvą kunigaikščiui Traideniui 
(1270-1282 ),buvo valstybes cent
ras — sostinė. Šaltiniuose taipgi 
buvo duomenų manyt i , kad 
t ry l ik tame amžiuje Kernavė 
buvo ir didelis prekybos centras, 
kaip ano meto Ryga. N'augardas, 
Polockas. Pskovas, žymiausieji 
XII-XIV amžiaus prekybos mies
tai šiame Europos regione. Rygos 
miesto senuosiuose prekybos 
archyvuose yra apstu doku
mentų, liudijančių viduramžiniu 
Hansos miestų prekybos ryšius 
su Kernavės 

Buvusio viduramžinio Kernavės miesto piliakalniai. 

gražios lietuviškos pavardes 
įrašytos išlikusiuose šaltiniuose. 
Visa tai šių dienu saulės švieson 
iškėlė ir akivaizdžiai paliudijo 
naujausi archeologiniai kasinė 
j imai Kernavėje. 

K a i p žinių a g e n t ū r a UPI 
skelbia, dabar atkastasis Kerna
vės miestas jau Europos viduram
žiais — XIII-tame šimtmetyje 
turėjo per 5.000 gyventojų. Tai 
buvo ano meto didmiestis. Prieš 
archeologų akis iškilo tašytais ir 
apva l ia i s akmenimis grįstos 
gatvės, čia stovėjusiu namų vie 
tos, bronzos ir kitų metalu 
ginklai, kasdienines apyvokos 
daiktai ir kt. Kai kurie jų liudijo 
net labai tolimus Kernavės 
miesto ano meto ryšius: pvz., 
ras tas puodas Artimųjų Rytu kil 
• 

ja senosios — viduramžines Lietu
vos aukšta politinio ir kultūrinio 
gyvenimo lygi. kurį mūsų kaimy
nai savo išvedžiojimuose ne karta 
stengėsi ir stengiasi sumenkinti. 

'k. brd.) 

• Dr. Marija Gimbutienė, at 
vykusi iš Kalifornijos i De Paul ur.i 
versiteto simpoziumą ..Tradicijos 
kūrybingumas", ta proga. Chicagos 
Santaros -Šviesos skyriaus rūpesčiu, 
dalyvaus ..Ateities" akademinio 
savaitgalio programoje Ateitininku 
namuose. Lemonte. kur rytoj, 
sekmadienį, lapkričio9d . 2 vai p p 
kaibes apie vėliausius archeologinius 
kasinėjimus Lietuvoje, o taipg: 
moters vaidmenį kultūros raidoje. Dr. 
Gimbutienės pokalbio pasiklausyti 
visus kviečia samariečiai ir „Atei-
ties" akademinio savaitgalio 

\ > 1 
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Linksmas ruduo Antram kaime 
ANTRAS KAIMAS. 1986-87 m. 

sezono spektaklis spalio 11, 12, 18, 
19, 25 d. Playhouse, Chicagoje. Reži
sierius Algirdas Titus Antanaitis. 
Atlikėjai: Vida Gilvydienė, Jūratė 
Jakštytė-Landfield, Indrė Toliušytė, 
A. T. Antanaitis, Eugenijus Butėnas, 
Edvardas Tuskenis, Arvydas Vaitkus 
ir Romas Stakauskas (svečias). Ap
švietimas ir garsas Jono Kauno. 
Plakatas Vinco Luko. 

Vienas skirtumų tarp išeivijos 
ir Lietuvos kultūrinio gyvenimo 
yra tas, kad išeivijoje gali klestėti 
satyros ir humoro teatras. Ir kles
ti. Iš visų išeivijoje buvusių, 
esamų (ir gal dar būsimų) teatri
nių kolektyvų už Antrą kaimą lig 
šiol ilgiau išdirbęs tėra tik Chi-
cagos Lietuvių operos teatras. Žo
džiu, juokiamės ir dainuojame... 
nepavargdami. 

Kad mėgstame dainuoti — anei 
jokia naujiena. Bet kad ir hu
moristų trupė gali tarp mūsų 
sveika gyvuoti štai jau 22-uosius 
metus, truputį lyg ir keista. Juk 
Lietuva — žemės ūkio kraštas, o 
mes, nors ir toli nuo jos j užjūrius 
išklydę, tebesame jos žemdirbių 
vaikai ar anūkai . Ir jei ir nebe
turime mėšlo po padais, mūsų 
gyslose tebeteka ramus protėvių 
kraujas, o makaulėse tūno t ie 
patys rimti smegenys, su kuriais 
mūsų senoliai iš lėto spręsdavo 
gaspadoriškas problemas. Taigi, 
iš kur čia dabar staiga toks nepa
l iaujant is į n ik i s v isokiems 
šposams, štukoms ir šiaip sau 
glupstvoms? Opera — tegul ir cir
kas (kaip vieną kartą išsitarė 
Chicagos Lyric prievaizde Ardis 
Krainik), bet vis dėlto rimtas, 
kultūringas. O Antras kaimas? 

I šį klausimą bent iš dalies savo 
šūkiu a t s a k o pa tys an t ra -
kaimiečiai: , juokingi esame ne 
mes, juokingas yra gyvenimas". 
Sakau — iš dalies, nes ir paties 
juokingiausio gyvenimo humoras 
liks tik potencija, jeigu nebus 
žmonių, kurie jį pagautų ir per
duotų. O lietuviškoji humoro 
pagava — tebesivysto. Lietuvoje 
tą vystymąsi skatina totalitarinė 
santvarka, tuo pačiu betgi suvar
žydama jo vaisių viešą per
davimą. Užtat laimė, kad bent čia 
turim Antrą kaimą: j is t am 
tarybin io gyven imo farsui 
suteikia sceninius sparnus. Deja, 
šių metų programoje iš „tarybi
nės tikrovės" nieko nebuvo. Bet 
tai išimtis. Šių metų programai 
remtasi grynai Amerikos kapita
listinės tikrovės situacijomis (ku
rioms humoro irgi netrūksta), o 
taip pat ir lietuviškąja buitimi ne 
tik emigracijoj, bet ir nepriklau
somoje bei netgi caro laikų Lie
tuvoje. Žodžiu, Antras kaimas at-

jau ir buvom primiršę: 
tolimą kaimišką praeitį, kurioje, 
gink Dieve, juokingi buvome ne 
mes, o tik... mūsų gyvenimas. 

Senojo ka imo humorist ikai 
atstovavo Vinco Krėvės ap
sakymas „Išsibarė" ir Kazio 
Binkio poema „Tamoš ius 
Bekepuris". Teko girdėti, jog An
tro kaimo -aktoriai iš pradžių 
spyrėsi šių gabalų įtraukimui į 
repertuarą: tokia jau neįprasta 
atrodė jiems ši klasika, ir jie 
manė, kad ją bevaidinant nebe
apsivers kaip reikiant jų trapus 
lietuviškas liežuvis. (Juk reikia 
atsiminti, jog beveik visi antra-
kaimiečiai jau čia gimę ir nuo sce
nos nulipę ne t ir t a rp savęs 
šnekasi daugiausia tik angliškai.) 
Bet išėjo kitaip. „Prievaizdos" 
Antanaičio ištvermės ir suma
numo dėka, Krėvės ir Binkio 
kūrinėliu inscenizacija tapo viso 
spektaklio v i ršūne . Išskyrus 
vieną kitą suklupimą, sultingas 
žodžiais teks tas liejosi kaip iŠ 
gausybės rago, o atlikėjų trykš
tantis nuoširdumas bei sugebėji
mas kurti charakterį juos iš tik
rųjų valandėlei iš „amerikoniu
kų" pavertė sodžiaus personažais 
— ir netgi ne karikatūromis, bet 
tikrais, autentiškais, gyvais. 

Imkime Vinco Krėvės perso
nažą Traibėną, tą vos beišsi-
verčiantį ūkininką, kuris važiuo
damas į miestelį vis labiau nirš
ta ant klebono, tačiau klebonijoje 

Dabartinio Antro kaimo kolektyvas — priekyje: seniūnė Vida Gilvydienė ir prie
vaizda Algirdas Titus Antanaitis; stovi; Atvydas Vai tkus , J ū r a t ė 
Jakštytė-Landfield. Ed\ ardas Tuskenis, Eugenijus Butėnas ir Indrė Toliušytė. 

atsidūręs, staiga praranda drąsą 
ir pasielgia visiškai priešingai, 
negu buvo užsimojęs. Sunku įsi
vaizduoti aktorių, kuris abidvi 
Tra ibėno puses — narsiąją, 
teisėtu savo vertės pajutimu de
gančiąja ir suglebusią, prieš vy
resnybę t rad ic i ška i kapitu
liuojančią — atkurtų natūraliau, 
įtikinamiau, negu tai pasisekė 
antrakaimiečiui Eugenijui Bute 
nui. Ir tai dar ne viskas, nes Butė
nas tolygiu reljefingumu sukūrė 
ir trečią kaimiečio tipą — Kazio 
Binkio Dėdę Miką. apsukrų, 
sumanų smarkuolį ne vien žo
džiais, bet ir veiksmais. Tai iš 
tiesų plataus diapazono aktorius, 
prie kurio dar sugrįšime. Tuo tar
pu negalime nepaminėti ir jo 
partnerių, sakysim, Arvydo Vait
kaus, kuris kaip tikras scenos vil
kas greitai peršoko nuo flegma
tiško Traibėno bendrakeleivio 
vaidmens į kaimojurgišką, ber
n iukiškai naivią Tamošiaus 
Bekepurio figūrą. O kur dar visos 
trys moterys, vikriai nardžiusios 
tarp veikėjų ir pasakotoju rolių, 
pindamos viena po kitos margą 
sodžiaus dramos vainiką. Atli
kėjų totalus atsidavimas savo 
vaidmenims ir A. T. Antanaičio 
dinamiška, kryptinga režisūra 
buvo tos priežastys, dėl kurių 
bent aš šiemetinį Antro kaimo 
spektakli ryžausi pamatyti ne 
vieną, o tris kartus. Ir kiekviena 
sykį teko pastebėti naujus guvįn? 
inscenizacijos, puikios vaidybo ; 
niuansus. 

Po šios „p i rmaka imiškos" 
dalies antrakaimiečiai bematant 
persiorientavo į konvencionales 
ne, jiems labiau įprastą šiuolai 
kinių aktualijų medžiagą. Ši an 
troji dalis susidėjo iš aplink „tėvu 
ir vaikų" tematinę a:-i surikiuotu 
septynių škicelių ir vieno „neap 
mokamo pranešimo", išradingai 
reklamuojančio ne tik Play 
house'o baro, bet ir jo išviečių 
teikiamas paslaugas. Kad sko
ningus dalykus galima perteikti 
vulgariai, tą visi žinome, bet kad 
vulgarūs dalykai taptų sko
ningais. — tam reikia Antram 
ka imu i būdingos meninės 
fantazijos. 

P a s k u t i n ę dalį sudarė: 1. 
septynių epizodų serialas „Ista 
tymo sargyboje"*, 2. radijo video 
programa ir 3. keli tarp savęs 
nesusieti gabalai. Iš šios gardžios 
mišrainės daugumas žiūrovų 
turbūt ilgiausiai atsimins šeria 
lo žvaigždę advokatą Bilą Šais 
terį Tai buvo naujausio t ir jau 
niausio?) kolektyvo nario Edvar
do Tuskenio t r i u šk inan t i s 

tūrdeforsas. Ir savo „blatnai" ele
gantiška apranga, ir netikėtais , 
veiksmą sustabdančiais išėji
mais, ir be žodžių juoką sukelian
čia mimika bei gestais — Tuske
nis manipuliatyvaus amerikono 
juristo rolėje sušaržavo visus 
tokius „teisybės gynėjus" visiems 
laikams. Dabar nebebus įma
noma kreiptis į advokatą, sąmo
nės fone nesivaidenant tuske-
niško šaisterio šmėklai. Žinoma, 
tuo nenorėčiau pasakyti , kad 
Tuskeniui nebėra vietos tobulėti. 
Kopiant į lietuvių komizmo aukš
tumas, jam dar reikėtų išgryninti 
lietuvių kalbos tarimą, ats ikra
tant tarmiškumo bei amerikie
tiško akcento liekanų (patarimas, 
beje, galioja visam kolektyvui, 
išskyrus Giivydienę bei Jakš-
tytę), ir dar labiau sutvirt int i 
teksto žodžių perdavimą bei 
moduliaciją, — bet šis j a u n a s 
vyras aiškiai turi duomenų... pra
šokti ir taip jau aukštus Antro 
kaimo vaidybinius s tandar tus . 

Kalbant apie vaidybinius stan
dartus, reikia pripažinti, kad 
šiemet jie kaip tik ir krito labiau
siai į akį. Minėjome Butėną. 
Negana to, kad jis su didele 
šilima sukūrė tris kaimiečio por
tretus. — pjesėje „Įstatymo sar
gyboje" jis įtaigiai pavaizdavo ir 
žymiai šaltesni daktarą Lupiką, 

sunkiai laviruojantį tarp profe
sinės atsakomybės ir baimės 
prieš įkyrų advokatą („Ope
racija"), kuriam tačiau vienu pik
to džiaugsmo momentu sugeba 
gražiai ir a ts i lygint i („Prie
puolis"). Be to, pavyzdingai jam 
išėjo ir glitus meksikiečio plėši
kas („Pilietinės teisės"), ir sim
patingas, savo vaikų už nosies 
vedžio jamas l i e tuv i s t ėvas 
(„Brangi dovana"), bet ir toks, 
kuris savanaudišku nusižiūrėji-
mu planuoja mažametės dukrelės 
ateitį („Perspektyvos"). Vienodu 
profesionalumu Butėnas vaidina 
ir rafinuotą tinginį („Vienišas 
tėvas"), ir kvailų formalumų 
sąžiningai besilaikantį biurokra
tą („Psichologinis profilis"). 

Minėjom Vaitkų. Jo vaidybinių 
resursų skalė ne tokia plati kaip 
Butėno, tačiau plyšom iš juoko, 
kai, neseniai jį regėję sunkiai 
žmoną įsitaisiusio Tamošiaus Be
kepurio rolėje, staiga išvydome jį 
jau kaip poną Kirvarpą, nuo 
kurio žmona ką tik pabėgo... 
Vaitkaus suvaidintas ramovėnas 
Balys Pat ranka — viena žaviau
siai kvailų figūrų visam spek
takly („Atsisveikinimas"). Mi
nėjom Tuskenį — įgimtą komiką 
nuo viršugalvio iki kojų. Greta 
Bilo Šaisterio, jis yra ir savo srity
je tarnybos nerandąs elefantologi-
jos mokslų daktaras, bandąs įsi
darbinti nors dženitorium, bet ir 
čia nieko nepešąs, nes darbdavys 
ieško homoseksualų mažumos at
stovo („Psichologinis profilis"). 
Malonu žiūrėti, kaip Tuskenis 
tiesiog fiziškai raitosi savo komiš
kuose vargeliuose.. Bet nema
žiau efektyvus jis ir gudraus vai
kiščio („Perspektyvos"), ir prie 
„Paramos" lango su mergina 
besitrinančio paauglio („Atosto
gos") rolėse. 

Antro kaimo sceną šiais metais 
dominavo vyriškiai. (Bėjau trijų 
aptartųjų, trumpai pasirodė ir 
režisierius Antanaitis kaip nepa
prastai jaukus pasakotojas Kazio 
Binkio poemoje bei atsargon pa
leistas antrakaimiet is Romas 
Stakauskas, apie kurį vėliau.) 
Moterims atiteko kiek mažiau 
svarios rolės, nors, kaip priminė 
Eugenijus Butėnas spektaklio 
atidaromajame, „Repeticija" pa
vad in t ame vaizdelyje, „nėra 
mažų rol ių, y r a t ik maži 
a k t o r i a i ! " . La ime i , „mažų 
aktorių" Antras kaimas iš viso 
neturi, ir jeigu iš trumpųjų šieme
tinio repertuaro numerių žūtbūt 
reikėtų pasirinkti vieną, vertą 
premijos už geriausią vaidybą, tai 
balsuočiau už „Gyvą pasikal
bėjimą" — kaip tik dėl tobulai 
puikaus Jūratės Jakštytės-Land-
field ir Indrės Tollušytės an-
samblinio darbo. Šiame škice jos 
vaidina „sesutes Aidutes", su 
kuriomis Arvydas Vaitkus pra
veda itin gaivaus humoro gijomis 
ataustą radijo pokalbį. Jakštytė 
ir To l iušy tė „vienodos 

Jnese I.iepins „Ausna". 3 6 x 3 6 
(Keramika, audiniai, akrilika) 

Iš šiuo metu Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre. Chicagoje. vykstančios latvių 
dailininkų parodos — „Latvių meno nauji hori7ontai". Paroda, kurią surengė 
Lietuvių dailės muziejus, tesis iki lapkričio l<? rf. 

dvynukės iš dviejų skirtingų 
šeimų" — taip preciziškai, jaut
riai ir ritmingai viena su kita 
bendradarbiauja, kad škicelio 
tekstą tiesiog paverčia muzika. 
(Gaila, kad būtinai šitoje vietoje 
spalio 19 d. spektakly įvyko 
šmaikštaus pokalbio eigą šiek 
tiek sutrikdęs nepasisekimas.) 

Nors ir tik „mažose rolėse" pa
sirodžiusi, Toliušytė verta išskir
tino dėmesio už tai, kad sukūrė 
keturis įsimintinus moters tipus 
— vaikišku žavumu dvelkiančios 
tėvelio d u k r y t ė s („Per
spektyvos"), baikščios, bet neap
sakomai saldžios kaimo Onytės 
(„Tamošius Bekepuris"), koketiš
kos, juslingos, modernios nimfos 
(„Atostogos") ir auto katastrofoje 
sužeistos, bet kaltininkui Romui 
Padangai (Eugenijus Butėnas) 
viską dovanoti pasiruošusios 
geraširdiškos panelės Vėjavaiky -
tės („Teisme"). Šių tipų bendras 
vardiklis — moteriškas švelnu
mas, tik kiekvieną kartą naujai 
atkurtas vis kitokiais, subtiliau
siai išieškotais atspalviais. Toliu
šytė — „silpnosios" ir dailiosios 
lyties atstovių portretiste sans 
pareil. 

Priešingai, Jakštytė-Landfield, 
o taip pat ir Vida Gilvydienė — 
universalios teatralės, visokio po
būdžio roles atliekančios lygiai 
gerai. Jųdviejų šedevriukas — 
vaiko motinos ir seselės mokyto
jos pokalbis, pasibaigiąs abišaliu 
išsikeikimu („Mokykloje"). O pa
sakotojų ar pranešėjų rolėse jos 
išsiskleidė visais deklamato-
rės-skaitoyės talentais: net ir 
sudėtingesnis lietuvių kalbos 
tekstas Jakštytei ar Gilvydienei 
nesudaro jokių sunkumų; jodvi jį 
išraito taip, lyg būtų tik ką 
a tvykus ios iš Marijampolės 
dramos teatro. Norėtųsi, kad kitą 
kartą būtų joms ir mėsingesnių 
veikėjų rolių. 

Reiškiant pageidavimus, būtų 
galima paprašyti ir kiek daugiau 
„radijo-video" programos „žinių 
ir p r a n e š i m ų " — publikos 
pamėgtų skaidrėmis iliustruo
jamų kandžių „aktualijų". Šie
met jų buvo duota per šykščiai. 
Bet gal šitokią medžiagą paruošti 
kaip tik ir sunkiausia? 

Yra mūsų gyvenime reiškinių, 
kurių nebeįmanoma satyrizuoti, 
nes jie yra savęs pačių geriausios 
satyros. Imkime Romo Stakaus-
ko „dr. Adonio Jonavičiaus" var
du perduotus „sveikatos patari
mus". Jie, žinoma, sukėlė juoko 
— bet labiau dėl paties Stakausko 
vaidybino lunatizmo, negu dėl 
teksto, kuris savo humoro krūviu 
vis dėlto neprilygo tam, ką savo 
didžiausios inpsiracijos momen
ta is sukuria pats dr. Jonas 
Adomavičius. Gal kitą kartą 
reikėtų tiesiai ir paimti iš meistro 
kūrybos, o nebandyti jos imituoti. 

Visą „Antro kaimo" medžiagą 
suredaguoja ir scenai pritaiko A. 
T. Antanaitis. Kartais dėl šios 
priežasties juntamas tam tikras 
stilistinis vienodumas, kylantis iš 
sintaksinių ar leksikinių „anta-
naitybių" kartojimosi (pvz., kan
celiarinio atspalvio žodį „nedel
siant" vietomis būtų galima pa
keisti gyvesniais atitikmenimis 
„tučtuoj", „kuo skubiausiai", 
„greitai", „vikriai" ir t.tl Bet tai 
mažmožis. Žymiai svarbiau Anta
naitį pagirti už jo neišsenkantį 
kūrybingumą: jis gi daugumą 
škicų pats parašo — ir tai dažnai 
iš nieko kito, kaip tik iš nuosavos 
lakios vaizduotės. Kitų autorių 
indėlis pastaruoju metu nežymus, 
nepaisant to, kad Antanaitis 
sakosi nuolatos maldaująs mūsų 
„didžiųjų rašytojų" prisidėjimo. 
Kas mėgsta „slepstiką", bus šie
metiniame repertuare jo pasige
dęs. Antra vertus, netrūko subti
laus („Pirmagimis"; „Atsisvei
kinimas", pagal Romo Stakausko 
idėją), kartais gal net ir per subti
laus (,.Repeticija", „Tuščios svajo
nės") humoro. Puikius rėmus vi
sam spektakliui sudarė taikliai 
parinkta, įvairiaspalvė muzika 
(ypač įves Montand įvadinė dai
na, Vytauto Kernagio intarpai 
tarp atskirų „Tamošiaus Beke
purio'* dalių, Los Angeles Vyrų 
kvartetas ir kt.). Be priekaištų 
tvarkomas apšvietimas. 

Kompozitorius Jonas Zdanius 
(1913-1975) 

Jono Zdaniaus 
muzikos koncertas 

„Dainavos" ansamblis rengia 
kompozitoriaus Jono Zdaniaus 
(1913-1975) kūrinių koncertą 
Chicagoje lapkričio 16 d., 3 vai. 
p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Programą atliks „Daina
vos" ansamblis, diriguojamas 
Emilijos Pakštaitės-Sakadolskie-
nės , Kristijono Donelaičio 
lituanistinės mokyklos choras, 
diriguojamas Dariaus Polikaičio, 
Chicagos kanklių ansamblis, 
vadovaujamas Emilijos Pakštai-
tės-Sakadolskienės„ Dainuo
jančios žemaitės", vadovau
jamos Kazio Skaisgirio, sol. Bro
nius Mačiukevičius ir muz. Almis 
Zdanius, a. a. kompozitoriaus 
Jono Zdaniaus sūnus, studijavęs 
ir baigęs muzikos mokslus Ar-
kansas valstybiniame universite
te. 

Kompozitorius Jonas Zdanius 
Lietuvoje, Vokietijoje, Australi
joje ir JAV pasižymėjo plačiašake 
veikla. Iš Australijos atvykęs ir 
apsigyvenęs Evanstone, Chicagos 
priemiestyje, talkininkavo „Dai
navos" ansambliui, Lietuvių ope
rai, lituanistinėms mokykloms, 
dainų ir tautinių šokių šventėms. 
Lietuvių muzikologijos archyvui 
bei kitiems dainos ir muzikos vie
netams. Bendradarbiavo spau
doje, rašydamas muzikiniais 
klausimais. Gyvendamas Evans
tone ir Hot Springs, Arkansas, 
reiškėsi didelio kruopštumo ir 
nuovokos reikalaujančioje gaidų 
graviravimo srityje, kurioje 
susilaukė profesinių organizacijų 
bei spaudos dėmesio ir ati
t inkamų pažymėjimų. 

„Antras kaimas" mus ne tik 
linksmina, bet ir pamoko — štai 
kad ir tokiu va didžiai išmintin
gu „Tamošiaus Bekepurio" 
moralu: 
Tad kiekvienas, kol dar jaunas 
Tegul sau mergaitę gauna... 
Bet nenutylėta ir tai, kas kiek
vieno vyro laukia, „gavus" mer
gaitę ir ją vedus: 

Bet Elzbieta 
Buvo moteriškė kieta! 
Pyko. barėsi ir verkė 
Kol Tamošių ji sutvarkė. 
Ten. kur žodžių nepakanka. 
Ten primačijo su ranka... 
Nes su vyrais didis vargas, — 
Kartais reikia ir kačergos. 

Bet dabar jau vyras šitas, 
Kaip kad sako. — aptašytas. 
Daug lankstesnis ir vikresnis: 
Nors jau amžium ir senesnis, 
Bet pajaunintas atrodo. 
Priima kiekvieną rodą; 
Nebevaikšto apsiblausęs, 
NeHekrapšto palei ausis, 
Ir bendrai, pamatęs žmoną, 
Daro veidą jai malonų. 
Kaip kad sako, — turi baimę... 
Na, suprantate savaime: 
Paruoštas Šeimynos laimei. 

Taip ir stovi akyse neužmirš
tamas idilijos vaizdas: jaunoji 
žmona ( Jūra tė Jakš ty tė) 
atkreipusi į vyrą savo meilų 
skruostelį, o rankoje laikanti tvir
tai suimtą — kačergą... 

Mykolas Drunga 

Demokratinė ir 
autoritetinė 

Lietuva 
(Atkelta iš 2 psl.) 

domu būdu. Pavyzdžiui, kalbant 
apie Spalio revoliuciją, rašoma, 
kad lapkričio 7 d. ir tik skliaus
teliuose įdėta spalio 25 d. (Lie
tuvos TSR istorija nuo seniausią 
laikų iki 1957 metų, Vilnius, 
1958, 281). 

Knygoje lietuvių tremtinių Ru
sijoje nurodyta apie 200,000. Gal 
vertėjo remtis Rapolo Skipičio 
s ta t is t ika , k u r i s nurodo t ik 
lietuvių 250,000, o visų Lietuvos 
gyventojų buvus apie 550,000. 
Jam teko rūpintis t remtinių 
grąžinimu į Lietuvą, tad jo su
darytoji statistika turėtų būti 
pat ikimesnė (Nepriklausomą 
Lietuvą atstatant, Chicago, 1961, 
265). 

Kalbant apie Valstybės tarybos 
prezidiumą, pasakyta (54), kad 
vienas iš dviejų vicepirmininkų 
buvo dr. Jurgis Šaulys. Iš tikrųjų 
tuo vicepirmininku buvo Stasys 
Šilingas. Jo parašas randamas 
visuose dokumentuose, išskyrus 
Pirmosios laikinosios vyriau
sybės sudarymo dokumentą. Po 
šiuo dokumentu yra dr. Jurgio 
Šaulio parašas. 

Besirūpinant tikslumu, reikia 
pakoreguoti ir dar du posakiu. 
Vienas: „Tuojau buvo Lietuvos 
atstovais išsiųsti J. Aukštuolis į 
Švediją ir J. Savickas į Daniją" 
(57). Ir kitas: „I Spaa buvo iš
siųsta speciali delegacija su kan. 
Olšausku priekyje..." (t.p.). Sumi
nėti asmenys visi gyveno užsie
nyje: Aukštuolis Švedijoje (LE, I, 
440), Savickas Danijoje (LE, 
XXVII, 29, pavardė Savickis) ir 
Olšauskas Šveicarijoje (LE, XXI, 
101). Tuo būdu juos tegalėjo pa
skirti minėtom pareigom, bet 
ne „išsiųsti". 

Rašydamas apie pirmąjį bolše
vikmetį Lietuvoje autorius pa
sakė; „Vileikoje susidarė revoliu
cinė... valdžia" (59). Čia dėl žodžio 
„revoliucinė". Bolševikai norėjo, 
kad būtų sukelta revoliucija Lie
tuvoje, kad vyriausybė būtų revo
liucinė, kad tarybinės valdžios 
įvedimas būtų pačių lietuvių 
padarytas, tačiau taip neįvyko. 
Bolševikai jau ir patys prisi
pažįsta, kad buvo kitaip. Prie 
Liaudies komisarų tarybos buvo 
suorganizuotas Tautybių reikalų 
liaudies komisariatas. O prie šio 
buvo sudarytas (1917.XII.21) ir 
Lietuvos reikalų komisariatas su 
Vincu Kapsuku ir jo pavaduotoju 
Zigmu Aleksa-Angariečiu (Lie
tuvos TSR istorija nuo seniausiu 
laikų iki 1957 metu. Vilnius. 
1958, 282-284 ir LE, XVIII, 355). 
Šiedu bolševikų durtuvais norėjo 
Lietuvoje įkurti tarybinę valdžią, 
bet jiems nepavyko. 

Ir pabaigai dėl atsikuriančios 
Lietuvos vadų pasitraukimo į 
užsienį. Autorius sako: „Vilniu
je buvo paleisti gandai, kad A. 
Smetona, A. Voldemaras ir M. 
Yčas pabėgo" (63). Ar jie „pa
bėgo", ar jie „išvyko", t ikrai 
sužinosime tik tada, kai kas nors 
parašys tuo klausimu išsamią ir 
objektyvią studiją. Dabar tenka 
pasitenkinti t ik „gandais". Pra
nas Čepėnas nepalankiai at
siliepia. Apie Antaną Smetoną jis 
sako: „1919 m. sausio 31 d. 
Smetona trumpam laikui buvo 
grįžęs į Kauną, kur tuo metu 
gyveno jo šeima. Išsiuntęs šeimą 
į Šveicariją, j is pats išvyko į 
Skandinavijos valstybes, nors 
jokių oficialių pareigų užsienyje 
jam nebuvo pavesta" (Naujųjų 
laikų Lietuvos istorija, II, 1986. 
302). 

Nemėgstame, kai kas nors iš
kraipo mūsų vietovardžius, todėl 
neiškraipykime kitų. Knygoje 
naudojamas Petrapilis yra verti
mas Petersburgo, kuris nuo 1914 
m. buvo pavadintas Petrogradu, 
o nuo 1924 m. Leningradu. 

• VYTIS no. 8 (1986 rugsėjis-
spalis). Lietuvos vyčiu mėnesinis 
žurnalas. Vyr. redaktorė — Bernice 
Aviža. Administruoja Scottie Žukas, 
5112 S. Mayfield, Chicago, IL 60638. 
Metinė prenumerata - 1 0 dol. 
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