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TAUTOS LIKIMO RŪPESČIAI

LIETUVOS PERSITVARKYMO
SĄJŪDIS

Jau treti metai, kai Lietuva pergyvena visą 
Sovietiją apėmusį persitvarkymą. Pirmieji du 
persitvarkymo metai ryškesnių viešojo gyvenimo 
pasikeitimų neatnešė, išskyrus vieną gan skaudžią 
tenykščio gyvenimo apraišką—alkoholizmą. Val
džia ne tik atsisakė alkoholio prekybos pelno kaip 
priemonės subalansuoti biudžetą, bet ir ėmėsi labai 
griežtų ir apčiuopiamų kovos prieš alkoholizmą 
priemonių. Kiti persitvarkymo poslinkiai iki šių 
metų buvo daug subtilesni, ne tokie drastiški. 
Išeivijoje jie buvo sutinkami su nemaža skepticiz
mo doze. Kai prieš metus Akiračiuose paskelbiau 
straipsnį, raginantį ten vykstančius persitvarkymus 
sekti rimtai ir atidžiai (kad ir vėl neliktume tik 
bėgančiais gyvenimui iš paskos), dauguma išeivijos 
laikraščių iš tokio mano ,,naivumo“ tik pasijuokė, 
o dažnai net ir pasityčiojo.

Šiandien niekas nebesityčioja, o beveik į 
pranašus kelia. Juk kas galėjo pagalvoti, kad nė 
metams nepraėjus Vingio parke plevėsuos 
geltonos-žaiios-raudonos trispalvės, šimtatūkstanti
nė minia giedos Kudirkos Himną, Lietuvos 
persitvarkymo sąjūdis reikalaus Lietuvai suvere
niteto . . .

Anuomet ir pats nemaniau, kad persitvarky
mas bus revoliucinis. Dabar tikiu. Ir jeigu jį 
pavyks užbaigti be kraujo praliejimo, bus daugiau 
negu revoliucija. Tai jau bus stebuklas.

Tik — pabaigos dar nematyti.

PASIKALBĖJIMAS SU SAVIMI

Praeitą mėnesi Akiračiai pradėjo dvidešimt pirmuo
sius savo gyvavimo metus. Kokie buvo pradiniai 
mėnraščio tikslai ir uždaviniai? Kokia dabartinė jo 
padėtis? Kokia ateitis—ar dar verta gyventi? Kaip 
šie klausimai atrodo mėnraščio redaktoriams? Apie 
tai skaitykite 8-me psl.
RAGANOS LIETUVOJE

Knygos apie raganas ir jų teismus recenzija.

PERSITVARKYMO NAUJAGIMIS

Kaip, kada ir kodėl atsirado Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdis? Sąjūdžio tikslai, priemonės, laimėjimai ir 
nesėkmės. Sąjūdis ir išeivija.
SKILTYS, LAIŠKAI, SVARSTYMAI

KRITIKA IR POLEMIKA

IŠEIVIJOS SPAUDOS APŽVALGA

SĄJŪDŽIO KILMĖ

Lietuvos persitvarkymo sąjūdis įsisteigė Vil
niuje birželio 3 d., Mokslų akademijos salėje 
įvykusio susirinkimo metu. Ten dalyvavo apie 500 
kviestų inteligentijos atstovų. Jį sukvietė komisija, 
sudaryta gegužės 23 d. prie Mokslų akademijos 
prezidiumo, kurios tikslas buvo telkti pasiūlymus 
LTSR konstitucijai pakeisti persitvarkymo, de
mokratijos ir viešumo šviesoje. Pirmininkavo E. 
Vilkas, Ekonomikos instituto direktorius. Jis 
stengėsi laikytis numatytos dienotvarkės, tačiau 
netrukus susirinkimas įsiaudrino. įtampą, atrodo, 
sukėlė baimė, kad M. Gorbačiovo pradėtas 
persitvarkymas gali netrukus pasibaigti pralaimėji
mu. Estijoje jau buvo įsisteigęs Liaudies frontas 
persitvarkymui remti. Buvo pasiūlyta ir šiame 
susirinkime išrinkti iniciatyvinę grupę Persitvarky
mo sąjūdžiui organizuoti. Taip gimė Persitvarky
mui remti sąjūdis, netrukus pasivadinęs skambes
niu ir sklandesnių Lietuvos perstivarkymo sąjūdžio 
vardu.

Į Sąjūdžio iniciatyvinę grupe tuokart buvo 
išrinkti:

Regimantas Adomaitis — dramos teatro akto
rius, teatralų dr-jos pirmininkas;

Juozas Bulavas — teisininkas, mokslų akade
mijos narys korespondentas;

TIES DVIDEŠIMTIES METŲ
SLENKSČIU

Šių metų birželio mėnesį Akiračiai užbaigė 
savo pirmąjį dvidešimtmetį. Pradėdami leisti 
Akiračius nesitikėjome, kad mėnraštis tiek ilgai eis. 
Leidėjai ir redakcija anuomet manė, jog patriukš
mavę keletą metų ir atstatę mūsų išeivijos spaudą į 
laisvos spaudos vėžes, Akiračiai galės pasitraukti 
už horizonto. įvyko kitaip. Nors kai kuriose 
srityse išeivijos spauda labiau atsivėrė (pvz., 
pateikia daugiau faktų iš Lietuvos gyvenimo), 
kitose pažangos nesimato. Išskyrus disidentinius 
šaltinius, išeivijos laikraščiai beveik visiškai nesi
naudoja oficialiąja Lietuvos spauda, informuodami 
arba komentuodami tenykščius įvykius. Taip pat 
išeivijos spauda vengia kontaktų su Lietuvoje 
gyvenančiais žmonėmis (kultūrininkais, mokslinin
kais, valdžios atstovais ir 1.1.). Akiračiai yra 
vienintelis periodinis leidinys išeivijoje, kuris 
spausdina jų pasisakymus ir bando užvesti su jais 
dialogą abi puses liečiančiais klausimais. Atrodo, 
kad santykiai su kraštu šiuo metu išeivijoje vyksta 
be didelio pasipriešinimo. Tačiau santykiautojų su 
Lietuva vardų, kartu ir Akiračių, dar ne visada

Vytautas Bubnys — rašytojas;
Antanas Buračas — ekonomistas, mokslų 

akademijos akademikas;
Algimantas Čekuolis — Gimtojo krašto re

daktorius;
Virgilijus Čepaitis — rašytojas, vertėjas;
Vaclovas Daunoras — operos solistas;
Sigitas Geda — poetas;
Bronius Genzelis — filosofas, profesorius;
Arvydas Juozaitis — filosofas;
Julius Juzeliūnas — kompozitorius;
Algirdas Kaušpėdas — architektas, roko gru

pės „Antis“ vadovas;
Česlovas Kudaba — geografas, Kultūros fon

do pirmininkas;
Bronius Kuzmickas — filosofas;
Vytautas Landsbergis — muzikologas;
Bronius Leonavičius — dailininkas, dailininkų 

sąjungos pirmininkas;
Ingė Lukšaitė — istorikė;
Meilė Lukšienė — pedagogė;
Alfonsas Maldonis — rašytojas;
Justinas Marcinkevičius — rašytojas;
A. Medalinskas — ekonomistas;
Jokūbas Minkevičius — filosofas;
Algimantas Nasvytis — architektas;
Romualdas Ozolas — filosofas;
Romas Pakalnis — miškininkas, ekologas;
Saulius Pečiulis — ekonomistas;
Vytautas Petkevičius — rašytojas;
Kazimiera Prunskienė — ekonomistė;
V. Radžvilas;

(Tęsinys 4-me psl.)

galima minėti „mandagioje bendruomenėje“, kaip 
parodė praėjęs kultūros kongresas. Apie minėtus 
dalykus Akiračiai dar turi ką pasakyti. Mėnraštis 
eis, ko) bus remiamas skaitytojų ir kol nepavargs 
jo redakcinis kolektyvas ir bendradarbiai.

Šiuo metu Lietuva stovi ties permainų 
slenksčiu, kurios, tikimės, atneš mūsų kraštui 
geresnį gyvenimą. Mes ir toliau informuosime 
skaitytojus apie pasikeitimus, vykstančius Lietu
voje. Akiračiams, kaip ir kiekvienam lietuviui, rūpi 
krašto laisvėjimas. Tačiau kiekvienas laisvėjimas 
turi savo kainą ir ribas. Mėnraščio vienas iš 
uždavinių ir yra nustatyti, kur tos naujos ribos.

Perėję dvidešimties metų sklenkstį, taip pat 
norėtume prisiminti ir tuos, kurie prisidėjo prie 
mėnraščio gyvavimo ir kurių jau nėra mūši 
tarpe—ypatingai redkolegijos narį Karolį Drungą 
kolumnistus Leonardą Dambriūną ir Vincą Ras- 
tenį, bendradarbį Balį Chomskį ir administracijos 
darbuotojus Joną Našliūną ir Stasį Vidmantą.

Akiračių redakcijt
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veidrodyje

ĮVYKIAI LIETUVOJE IR 
IŠEIVIJOS SPAUDA

Įvykiai Lietuvoje pralenkia vienas kitą. Kiekvie
ną savaitę išgirstame vis naujų reikalavimų, sužinome 
kaip buvo vykdomas Stalino teroras ir kaip komunis
tinės sistemos biurokratai rųulkino lietuvių tautą 
melagystėmis bei visaip perrašinėjo Lietuvos istoriją.

Lietuvos himnas, kuri dabar vadina „tautiška 
giesme“, jau visur giedamas, o trispalvė plėvesuoja 
Vilniuje ir kituose miestuose. Ypačiai tai buvo 
pastebima liepos 9 d., kai Vilniuje demonstravo apie 
100.000 žmonių, reikalaudami savarankiškumo 
tvarkant Lietuvos ekonominį, kultūrinį ir tautinį 
gyvenimą.

Tiesa, reikia pripažinti, kad lietuviai tame 
„perestroikos ir glasnost“ laikotarpyje elgiasi žymiai 
atsargiau ir baimingiau, negu estai ir latviai, kurių 
reikalavimai žymiai didesni. Lietuvių komunistų 
partijoj ir jos centro K-te dar vyrauja stalinistinių 
pakraipų žmonės. Štai, naujas estų kompartijos sekr. 
Vaino Valas pradėjo vesti centro K-to posėdžius estų 
kalba, gi Lietuvoje apie tai net neišdrįstama kalbėti.

Nors iki šiol konkrečių rezultatų nedaug, dar vis 
garsiau kalbama ir rašoma, negu vykdoma, bet 
turime pripažinti faktą, kad Lietuva darosi kitokia, 
negi ji buvo prieš 6 ar daugiau mėnesių.

Užtat labai įdomu, kaip į tuos įvykius reaguoja 
išeivijos spauda. Iliustracijai ir parinkome keletą 
ištraukų iš įvairių išeivijos laikraščių:

Nepriklausoma Lietuva (nr. 23) vedamajame 
taip rašo:

Balsiai ir daug kalbama ir rašoma dabar apie 
Sovietijoje vykstančius persitvarkymus, atvirybes, o 
mūsuose dar ir apie bendravimus ir bendradarbiavi
mus. Teko skaityti mūsų spaudoje taip vadinamų 
sovietologų bei ryšininkų išvedžiojimus, kaip keičiasi 
visa Lietuvoje ir kaip gerėja viskas . . . Gal būt. 
Viena tačiau nesikeičia: OKU PACU A. Nesikeičia ir 
PROLETARIATO DIKTATŪRA., kurią nuosek
liai nuo 1917 m. iki šiandien tebetęsia visi Kremliaus 
valdovai. Tęsia todėl, kad taip buvo parašyta, priimta 
ir patvirtinta milijonų užguitų žmonių kentėjimas, 
krauju ir mirtim ...(...)

Labai aišku. Ir ponams, ir draugams. Valstybė 
kontroliuoja viską. Ir kūną, ir sielą. Tai yra, 
komunistinė diktatūra, kuri laikinai—kaip aiškina 
partijos ideologai—vadinasi socialistine valstybe, nes 
komunistinio idealo nepasiekta. O koks jis būtų— 
lengva įsivaizduoti.

Ir visi leninizmo ,filosofai“ nepakeis nė raidės, 
bet tiktai paaiškins, kaip buržuazinių miglų suminkš
tintos mūsų smegenys tuos nemirtingus nuostatus 
turi suprasti. Paniatna?

Taigi, kai šiuos plieninius nuostatus ims keisti 
arba, dar geriau, išmes į sąšlavyną Kremliaus 
valdovai, tada ir tiktai tada galima bus pradėti tikėti, 
kad Sovietijoje laikai keičiasi.

Bet . . . tai reikštų pragaištį milijonams apmo
kytų ir uoliai praktikuojančių saugumiečių, šnipų, 
parsidavėlių, partijos bonzų ir 1.1., ir 1.1. Praktiškai, 
savižudybę. Kažin ar ją savo noru pasirinks valdan
tieji.

Todėl sunku patikėti tarybinių valdininkų 
pažadais ir vilionėmis. Todėl verta daug kartų 
pagalvoti prieš pasirašant su Maskva sutartis, prieš 
priimant (arba perdaug naiviai, arba perdaug
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abstrakčiai—,,moksliškai“) ir kitiems pardavinėjant, 
naujosios atvirybės ir mielaširdystės masalus.

Sandara (nr. 5) taip pat gąsdina pasikeitimai:

Naujam Sovietų Rusijos diktatoriui Gorbačio
vui pradėjus savo vakarų apgaulei skirtą Glasnost ir 
Perestroikos propagandą, jam pavyko sukvailinti ne 
tik anglosaksus, bet ir mūsų išeivijos politinių 
pabėgėlių ne taip jau gudrias galvas, negalinčias 
savistoviai ir kritiškai galvoti, bet kaip ta ežero 
pakrantės nendrė linksta ten, kur vėjas pučia.

Mūsų tautiečiai džiaugdamiesi, kad ir mažais 
pasikeitimais Lietuvoje, pradeda tikėti, kad komu
nizmo veidas keičiasi į gerąją pusę. Žiūrėkite jie sako: 
net ir ,, Gimtasis Kraštas“ jau pasikeitė. Jis mūsų jau 
nebevadina gyvenimo atmatomis, nacberniais, 
buožėmis atba liaudies priešais, bet kviečia į naują 
bendradarbiavimą su tautos kamienui ,,atstovau
jančiais“ okupanto valdžios pareigūnais, kaip kad 
buvo keturkampio ,, Apvaliojo stalo konferencijoje“ 
kur su mumis sutinka kalbėtis, jeigu mes nestatysime 
klausimą apie okupaciją, išvežimo į Sibirą arba 
Lietuvos istorijos klastojimą.

Atsiranda ir tokių, kurie aklai kartoja okupanto 
propagandą, kad Lietuva šiandien esanti laisva ir 
suvereninė respublika, tik savo noru įsijungusi į 
sovietinių respublikų sąjungą. Sovietų propagandis
tai sąmoningai vengia naudoti žodį Nepriklausoma, 
nes tada kiekvienas suprastų, kad dabar Lietuvoje 
nėra jokios laisvės ir nepriklausomybės. Žodis 
suvereninė yra abstraktus ir ne visi jo reikšmę pilnai 
supranta.

Mūsų pastogė (nr. 13), Australijoj leidžiamas 
lietuvių laikraštis, paskelbė ALB Melbourne susirin
kimo rezoliuciją, kurioje, tarp kitko, taip rašoma:

Susirinkimas primena visiems lietuviams, jog 
okupanto tikslai nepasikeitė ir kad išeivijoje gyve
nantieji tautiečiai turi vengti žingsnių, kurie pateisin
tų ir palengvintų tuos tikslus įvykdyti.

Bendruomenė nepritaria bet kokiam pavienių 
asmenų ar organizacijų savanaudiškam bendradar
biavimui, kurio rezultate ar tai kultūros, ar tai sporto 
ar giminystės priedangoje būtų aiški moralinė ir po
litinė pergalė okupantams.

Išeivijos lietuvių pastangomis didžioji pasaulio 
dalis valstybių nepripažįsta Lietuvos okupacijos ir 
tuo pačiu jos diktatūrinės valdžios. Todėl savanau
diškas bendradarbiavimas su ta valdžia ar jos 
organais yra priešingas laisvės trokštančių lietuvių 
tikslams, ir, taip pat, yra priešingas tų valstybių 
politikai, kurios nepripažįsta sovietinės okupacijos.

Reorgų leidžiamas Lietuvių balsas (nr. 13), 
polemizuodamas su Draugo bendradarbiu kun. J. 
Prunskiu, taip rašo apie Vilniaus .Jaunimo teatro 
gastroles:

Juoz. Pr. rašo, kad ypatingai buvęs sujaudintas 
A. Vaitkevičius, Jaunimo Centro tvarkytojas, kuriam 
aktorius įteikė dovaną, kaip padėką už pasitarna- 
vimą lietuvybei. Bet Juoz. Pr. vertas padėkos, kad 
jam pavyko sužinoti ir viešai paskelbti tų spektaklių 
rengėjų pavardes. Priėmimo komitetą sudarė: D. 
Ilginytė, E. Sakadolskienė, I. Laučienė, B. Zalatorie
nė, D. Šlenienė, P. Mockūnienė, L. Mockūnas, 
Vepštas, H. Vepštienė, M. Gabalienė, I. Kerelienė, A. 
Ramanauskienė.

Baigiant šias trumpas pastabėles dar norėčiau 
paminėti, kad spaudos bendradarbiavimas su komu
nistiniu ,, Tėviškės“ d-jos oficiozu jau vysta plačiu 
mastu. ,, Gimtasis kraštas“ persispausdino net ištisus 
reportažus iš išeivių lietuvių laikraščių. Neseniai 
,, G. K. “ (Nr. 22)persispausdino Bruklyno,, Darbinin
ko“ P. J. paruoštą reportažą apie Jaunimo teatro
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pasirodymą Kultūros Židinyje. Reiškia, jau vykdoma 
Vilniuje prie apskrito stalo įvykusių pasitarimų 
dvasia. Kaip ten buvo kalbėta, jau spausdinami tokie 
rašiniai, kuriuose neminima, kad Lietuva pavergta. O 
P. J. reportažas ir yra tokios dvasios, kad jau laikai 
pasikeitė, vyksta kultūriniai mainai, bendradarbiavi
mas.

Taigi, kas galėtų paneigti, kad Lietuvos užgrobė
jui nevyksta mulkinti ir išeivijoje gyvenančius 
lietuvius?

Nusibodęs senų pasakų apie komunizmą rašyto
jas J. Vaičeliūnas Drauge (nr. 135) taip pat įsijungia į 
sovietologų žinovų tarpą:

Stalinas už valstybinio turto pasisavinimą 
nebuvo areštuotas, deportuotas ar kaip kitaip 
nubaustas. Alkanas kolchozininkas į kalėjimą 
patenka už kolchozo vienos bulvės pasisavinimą, nes 
kolchozo bulvė yra visuomenės turtas, kurio vi
suomenė ne visados gali gauti. Daugiausia visuome
ninio turto sunaudoja komunistai. Kolchozininkas 
turi gyventi tik iš jam duoto žemės sklypelio. Jei pagal 
komunistinę sistemą daug kolchozo bulvių lauke 
lieka nenukąstų, tai nieko blogo. Kaip spauda rašo, 
jau ir pavergtoje Lietuvoje lauke lieka daug nenukąs
tų bulvių—6 tonos viename hektare.

Kiti vis dar kalba apie praeitį ir negali užmiršti 
1987 metais Vilniuje įvykusio „apskrito stalo“ 
pasikalbėjimo. Apie tai tautininkų suvažiavime 
Floridoj gyrėsi jų p-kas L. Kriaučeliūnas, o krikšč. 
demokratų biuletenyje (nr. 65) šitaip rašoma:

Pažiūrėkim, kas sukelia tą apatiją? Gerai 
prisimenam Rodinos ir Gimtojo Krašto suorganizuo
tą apvaliojo stalo konferenciją okupuotos Lietuvos 
sostinėje Vilniuje. Kai didelė dauguma išeivijos 
institucijų ir eilė laikraščių šiuos pasitarimus vertino 
teisingai, P LB ir JA V Krašto valdybos šį įvykį 
ignoravo. Lietuvių Bendruomenės konferencijoj 
Vašingtone ši tema buvo apgraibomis paliesta ir 
nebuvo priimta nei viena rezoliucija. Nepasisakyta 
nei už nei prieš, nors buvo įvairių nuomonių. Gi 
Vilniaus konferencijos daugiausia kalbėjęs dalyvis 
vėl kandidatavo į LB Tarybą ir buvo išrinktas. 
Vadinasi Gorbačiovo peristroika gyvuoja ir jau spėjo 
apakinti ne tik PLB ir JA V LB vadovaujančius 
organus, bet ir dalį kad ir negausių balsuotojų į LB 
Tarybą.

Iš kitų kelių ištraukų ir pasisakymų gali
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susidaryti klaidingas įspūdis, nenusakąs tikrųjų 
išeivijos nuotaikų. Dauguma išeivijos tuos įvykius 
Lietuvoje dėmesingai seka, entuziastingai jiems 
pritaria ir ieško kelių jiems skatinti ir remti. Čia 
pacituoti pasisakymai yra mūsų reorgų, fundamen
talistų ar maksimalistų pažiūros. Tų, kurie 
nuoširdžiai tiki į savo virš 40 metų kartojamą 
šūkį—arba viskas, arba nieko. Jie nepripažįsta 
kompromisų ir nežino kaip išeiti iš to kelio, kai 
tuo tarpu Lietuvoj jie mato prikabinta daug 
iškabų ... su šūkiais: „Mes reikalaujame lais
vės . . . “, „Šalin Mitkinas“, „Šalin KGB“ ir 1.1.

Lietuvoje irgi yra tokių, kurie nenori pasikeiti- 
n ų. Visokie marksistiniai „istorikai“ jarmalavičiai 
teisina Stalino terorą ir istrebitelių žudynes. Tokių 
Jarmalavičių yra ir išeivijoj. Skirtumas tik toks, 
kad pirmieji nenori pasikeitimų, antrieji jų neina
te .. .

DAR VIENAS BUDAS IŠVENGTI
NESUSIPRATIMŲ

Todėl svarbu ne tik į juos melstis, bet ir 
susipažinti su jų gyvenimo keliu. Galime, pavyz- 
\dž!ui, ne tik skaityti palaimintojo Jurgio Matu- 
hezo užrašus, bet ir labai lengvai skaitomą kun. 
ylos parašytą jo biografiją. Tuo būdu rasime jo 
kr >enime vilties savo pačių trūkumus nugalėti, 
yagyzdį, kaip prie Dievo artėti, matysime kaip 
iDL’vas iš jo silpnybių prikėlė žmonijai herojų. Tuo 
Kūdu išmoksime pavesti Dievo maloningumui bei 
Yaiaimintojo užtarimui ir savo trūkumus, tiek 
Asmeninius, tiek bendruomeninius. Žinant kaip 
llflug arkiv. Matulaitis kentėjo taikydamas dau- 
tiLp priešiškų, ir net bedieviškų partijų vyskupau
damas Vilniuje, ar galime turėti geresni užtarėją ir 
tiūn/ lietuviškiems nesusipratimams ieškant spren-

Ar galime turėti geresnį užtarėją ir mūsų 
dsk laidytai tautai meldžiant sąlygų vėl visiems 
lamo sugrįžti?

(Draugas, nr. 132, 1988.VIL8)

RJENTINOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ 
j VEIKLA

Argentinoje išeina du lietuvių laikraščiai: 
vgentinos lietuvių balsas ir Laikas. Laikas retai 
|dt. pasiekia mūsų redakciją. Jį leidžia vienuoliai 
Irijonai. Apie organizacijų veiklą Laike (nr. 731) 
|p rašoma:

Paskutiniu laiku Argentinos visos organizaci- 
I įėjo pilnai į veiklos laikotarpį. Beveik kiekvieną 
yra die nį kur nors vyksta parengimas. Apie 
y i’sius parengimus jau spaudoje aprašyta. 
Viešime trumpai prie planuojamų švenčių.

Lietuvių Centras birželio mėnesio 19 d. ruošia 
fanų, Jonų, Petrų, Povilų pagerbimo šventę, 
ttu paminėti Tėvo dieną. Ta proga ,,Gintaro“ 
ymblis pasirodo su naujais šokiais ir nauja 
yntojų grupė su komedija.
I Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga šiemet 
|į 'iūdnus birželio, mėnesio įvykius su paskaitp- 
Ijaunimui įvairiuose lietuvių klubuose birželio 
tesfo 18 ir 19 dienomis. Jaunimo Sąjunga 
w taip pat įdomų Joninių Vakarą birželio 
T 25 d. Lietuvių Centre, kur jaunimas turės 
io.v suartėti ir pabendrauti.
M LOS Taryba savo ruoštu suruošė Lietuvos 
vinių Dieną š.m. birželio mėnesio 12 d. Ta 
w Aušros Vartų bažnyčioje kun. Augustinas 

atlaikė Šv. Mišias, giedant Šv. Cecilijos 
yi. Po mišių prie lietuviško kryžiaus buvo 
jas gyvų gėlių bukietas ir pasimelsta už visus 
ws kankinius. Gaila tik, kad nesimatė jauni-

ALOS Taryba su džiaugsmu sutiko žinią apie 
naują Lietuvos kardinolą Vincentą Slatkevičių.

DEJA, NE TAS PIRMŪNAS . . .

Draugo (nr. 133, 1988.VII.9) skiltyje „Hori
zontai“ taip rašoma:

Mano bičiuliai ne kartą yra pastebėję, kad kai 
kuriuos okup. Lietuvos spaudoje skelbiamus 
straipsnius be jokių komentarų galėtų persispaus
dinti ir išeivijos lietuvių laikraščiai. Ilgai laukti 
nereikėjo. Persispausdinimo pirmūnu tapo „Darbi
ninkas“ iš palyginti atviriausio okup. Lietuvoje 
leidžiamo savaitraščio „Gimtojo krašto“ persis
pausdinęs „G. K.“ redaktoriaus Algimanto Čekuo- 
lio straipsnį „Lietuva, Tėvyne mūsų“ su šia 
pastaba: „Ar tai nauja kilpa ar kabliukas?“

Tuo pačiu metu, kai birželio 7 d. „Darbinin
ko“ nr. buvo perspausdintas A. Čekuolio straips
nis, „Gimtasis Kraštas“ š.m. nr. 22 iš „Darbinin
ko“ persispausdino straipsnį apie Vilniaus Jaunimo 
teatro pasirodymą New Yorko lietuviams, pava
dintą „Lietuvos Jaunimo teatras Kultūros Židinio 
scenoje“. Redakcija nuo savęs pridėjo tik tokią 
pastabą: ,, .Darbininkas'—Niujorke leidžiamas 
katalikų laikraštis. Straipsnį perspausdiname jo 
neredaguodami“.

Atvirai kalbant, tai labai džentelmeniškas 
pasikeitimas straipsniais, kurį įgalino Gorbačiovo 
skelbiamas „glosnost“ arba viešumas.

Jei straipsniai yra aktualūs Lietuvos ir 
išeivijos skaitytojams, ypač šiais permainingais 
,,glasnost“ laikais, tai toks pasikeitimas straipsniais 
galbūt pasitarnauja geresniam susipratimui. Bet 
skilties autoriui norime priminti, kad Akiračiai jau 
seniai tokį aktualių straipsnių persispausdinimą 
praktikuoja . . .

ŽIŪRĖJIMAS Į LUBAS IR 
SPAUDOS ETIKA

Kanadoje gyvenantieji lietuviai žurnalistai yra 
susiorganizavę į savo atskirą žurnalistų sąjungą. 
Kaip čia Amerikoje, taip ir jie sugalvojo išleisti 
savo leidinį „Žibintą“. Tačiau tas pirmas leidinys 
tiek turiniu tiek pasirinktų temų nagrinėjimu yra 
silpnokas. Štai keletas pavyzdžių iš to leidinio.

V. Matulaitis apie korespondencijų paruošimą 
taip rašo:

Vietos įvykį, parengimą patartina rašyti pagal 
jų vykusią programą, nurodant vietą, datą, 
dalyvius, programos atlikėjus ir rengėjus. Apie 
įdomesnius programos momentus rašoma plačiau, 
išsamiau, o apie kitus, mažiau reikšmingus, 
trumpai. Dažnai pamirštama parašyti mėnesio 
diena, o įrašoma tik savaitės diena. Koresponden
tas pažeidžia žurnalistikos etiką, nerūpestingai 
rašydamas netikslias pavardes, vardus, tendencin
gai įvertindamas vykusią programą. (... )

Įvairių įvykių trumpais .ar ilgesniais aprašy
mais turi pasirūpinti įvykių rengėjai. Jie privalo 
surasti ir pakviesti korespondentą ir fotografą iš 
anksto, kad jie galėtų patys dalyvauti ir matyti 
programą. Tas pats asmuo, negalvodamas apie 
įvykio aprašymą, visai kitaip seka patį įvykį, į kai 
ką nekreipdamas dėmesio. Paprašytas rašyti po 
įvykio, gali daug ką netiksliai prisiminti. Ir 
prityrusiam įvykius aprašyti tenka visa tai sekti, 
pasižymėti ir vertinti. Grįžus į namus reikia įvykį 
aprašyti, perrašyti rašoma ' mašinėle. Visa tai 
pareikalauja daug darbo valandų, už kurias niekas 
neatlygina. Tai yra visuomeninis įnašas bendriems 
tautiečių reikalams, tėvynės labui.

St. Dargis aiškina, kad kultūros žinių perda
vime spaudos rolė niekinė:

Nemokančiam skaityti ir šv. Raštas, Šekspyro, 
Dostojevskio, Krėvės ir Mykolaičio raštai yra 
šaltos, nieko nesakančios knygos. Tai lyg sausų 
malkų krūva prie krosnies. Kad jos degtų, reikia 
ugnies. Todėl kultūros, mokslo žinių perdavime 
mokytojas ir yra ugnis. Nuo pat lopšio per 
pradžios mokyklą, gimnaziją iki universiteto aulės 
motina, tėvas ar močiutė, mokytojas bei profeso
rius ir yra rašytinės kultūros perdavėjai. Čia pat ir 
išryškėja, kad spauda viena be tarpininko yra 
bejėgė perduoti kultūrą iš kartos į kartą. Spaudos 
reikšmė šiuo atžvilgiu kultūros, žinių perdavime 
yra niekinė. Ir suprantama, spauda, žurnalistai, 
rašytojai ir aplamai kūrėjai negali prisiimti šiuo 
atveju jokios atsakomybės.

O J. Vaičeliūnas, kritikuodamas komunistinės 
spaudos etiką, prieina tokios išvados:

Sovietų Sąjungos saugumiečiai skaito iš 
Vakarų gautą spaudą, iš kurios etikos nepasimoko, 
o tik renka žvalgybai reikalingas žinias. Sovietams 
vakarietiška etika yra tik buržuazinis prietaras. 
Net ir Gromyko, žymiausias sovietų diplomatas, 
audijencijoje pas popiežių Vatikane kalbėdamas 
žiūrėjo tik į lubas. Tai tokia jų spaudos ir 
diplomatijos etika.

Spaudos etika, mūsų nuomone, yra daug 
sudėtingesnis klausimas, negu žiūrėjimas į lu
bas . . .

Vyt. Gedrimas

laiškai
Dear Madam/Sir:

I am writing to request a subscription to the 
Lithuanian monthly magazine, Akiračiai.

One of the subjects I am currently studying as 
part of a masters program at Yale University is 
Lithuanian, under Professor Tomas Venclova. He 
was kind enough to introduce the class (there are 
five of us) to your magazine. Although my 
Lithuanian is more rudimentary than I would care 
to admit, I hope to improve by refading your 
publication with the help of my dictionary.

Thank you for your assistance.

Sincerely,
Laurie Koloski-Kister 

New Haven, Ct.

Palaiminti akiratininkai:

Tegul jums visi geri Dievai padeda,—gerą, 
šaunius takus pramynusį mėnraštį kantriai kur
piate.

Kai išeivinė dieninė, o ypač savaitinė išeivijos 
spauda žagsi akmens amžiaus atrūgomis, jums 
tenka sunki bet didžiai garbinga pareiga nešti tiesų 
žodį pas jaunus, senus.

Nepavarkite vagoje, — laukia svarbios, atsa
kingos vagos išvarymas.

Geriausių linkėjimų glėbys!

Skaitytojas nuo pat pradžios
Liudas Dovydėnas 

Lenox, Mass.

8 m. rugsėjo mėn.
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LIETUVOS GYVENIMAS

. . . SĄJŪDIS
(atkelta iš 1 - mo psl.)

Raimundas Rajeckas — ekonomistas, mokslų 
akademijos narys korespondentas;

Artūras Skučas — architektas;
Gintaras Songaila — gydytojas;
A. Šaltenis — dailininkas;
Vitas Tomkus — žurnalistas;
Zigmas Vaišvila — fizikas;
Arūnas Žebriūnas — kino režisorius.

Pagrindo rūpintis persitvarkymo ateitim būta 
ir anksčiau. Tačiau beveik paniką inteligentijos 
tarpe sukėlė visai netikėtai gegužės 28 d. sušauktas 
partijos Centro komiteto plenumas. Į jį atvyko 
maskviškio CK Propagandos ir informacijos 
skyriaus vedėjas; atsivežė kelių generolų, admirolų 
r vieno ambasadoriaus pavardes. Likusieji kandi
datai paskirti iš vietinių. Taip buvo „išrinkti“ 
Lietuvos atstovai į netrukus įvykstančią partijos 
konferenciją. Jų tarpe buvo tik du mokslininkai, 
vienas vienintelis kūrybinės inteligentijos atstovas, 
pora gydytojų. Likusieji—generolai, admirolai, 
biurokratai, partijos miestų ir rajonų sekretoriai.

KALENDORIUS 
1988 m.

Birželio 3d. — Mokslų akademijos salėje 
Vilniuje susirinko apie 500 visuomenės atsto
vų. Įsteigtas Demokratinis sąjūdis persitvarky
mui remti. Sudaryta jo iniciatyvinė grupė.

Birželio 12 d. — Kaune įsikūrė Sąjūdžio 
rėmimo grupė.

Birželio 13 d. — Agroskaičiavimo centro 
salėje, Vilniuje visuomenės susitikimas su 
Sąjūdžio iniciatyvine grupe.

Birželio 17 d. — Sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės susitikimas Rašytojų sąjungoje su 
kompartijos C.K. sekretorium L. Šepečiu.

Birželio 21 d. — Sąjūdžio demonstracija 
prie LTSR Aukščiausios tarybos rūmų. 
Protestuota prieš Trakų istorinių paminklų 
naikinimą.

Birželio 23 d. — Sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės narių susitikimas su Lietuvos politbiu- 
ro nariais ir delegatais į XIX partijos konferen
ciją.

Birželio 24 d. — Vilniuje, Gedimino 
aikštėje įvyko Sąjūdžio organizuotas XIX 
partijos konferencijos delegatų susitikimas su 
visuomene. Dalyvavo apie 20 000 žmonių.

Birželio 25 d. — Kaune susitikimas su 
visuomene dėl paminklų apsaugos pažeidimų 
Kaune.

Birželio 29 d. — Protesto mitingas prieš 
ELTą Vilniuje, priešais ELTos pastatą.

Liepos 9d. — Vilniuje, Vingio parke 
masinis susitikimas su iš konferencijos grįžu
siais delegatais. 90-100 tūkst. dalyvių. Sąjūdis 
paskelbia boikotą Tiesos dienraščiui.

Liepos 20 d. — rugpjūčio 2 d. — 
dviratininkų žygis per labiausiai Lietuvą 

teršiančius miestus.
Liepos 26 d. — protesto mitingas Vilniuje, 

priešais Aukščiausiosios tarybos rūmus.
Protestuojama (be valdžios leidimo) prieš 
naują įstatymą, varžantį demonstracijų laisvę. 

Tai tokie visuomenės sluoksniai, kuriuos persitvar
kymas labiausia gąsdiną privilegijų praradimu.

Taip konferencijoje turėjo būti paklupdyti ant 
kelių gorbačiovininkai. Tačiau visuomenė šį kartą 
jau irgi nebetylėjo. Spaudoje pasirodė straipsniai, 
protestuojantys prieš tokius „rinkimus“ ir reikalau
jantys juos atšaukti. Ką tik įsisteigęs Sąjūdis 
derėjosi su C.K., susitikinėjo su aukštais partijos 
pareigūnais, varstė valdžios duris. Tačiau ir 
konservatoriai—persitvarkymo opozicija—laikėsi 
tvirtai. Tada Sąjūdis ryžosi gan rizikingam žings
niui—sušaukti Vilniuje masinį mitingą, pakvies
ti į jį delegatus į konferenciją ir įpareigoti juos 
pravesti ir ginti konferencijoje Sąjūdžio programą.

Rizika paaiškėjo tuoj pat. Dienraščiai, nežinia 
ar C.K. paliepus, ar dėl redaktorių baimės, 
atsisakė dėti pranešimus. Apie televiziją Lietuvoje 
nėra ko ir kalbėti,—persitvarkymas iki jos ir dabar 
dar neatėjęs. Ką daryti? Į gatves išėjo žmonės, 
nešini plakatais, kviečiančiais į mitingą. Milicija 
netrukdė . . .

LIETUI LYJANT PRIE KATEDROS

Birželio 24 d. Vilniuje, Gedimino (prie 
Katedros) aikštėje įvyko Sąjūdžio sukviestas 
visuomenės susitikimas su XIX partinės konferen
cijos delegatais. Dalyvavo šeši delegatai: partijos 
C.K. sekretorius A. Brazauskas, liaudies kontrolės 
k-to pirmininkas J. Lukauskas, profsąjungų 
pirmininkas L. Maksimovas, partijos Vilniaus 
miesto pirmasis sekretorius K. Zaleckas, Mokslų 
akademijos prezidentas J. Požėla ir komjaunimo 
pirmasis sekretorius A. Macaitis.

Susirinkimas užtruko 3 vai. V. Daunoras 
perskaitė visuomenės priesakus delegatams. Dele
gatų vardu A. Brazauskas prižadėjo Sąjūdžio 
pasiūlymus perduoti Konferencijai ir juos paremti. 
K. Zaleckas pažadėjo, kad grįžę delegatai vėl 
susitiks su Sąjūdžiu.

Gedimino aikštė buvo pripildyta sausakimšai. 
ELTA pranešė, kad dalyvavo 10 tūkst. žmonių. 
Gimtasis kraštas tvirtina, kad aikštėje telpa 20 
tūkstančių. Disidentų telefoniniuose pranešimuose 
Lietuvių informacijos centrui Brukline buvo 
minimas net 60 tūkst. skaičius. Mūsų nuomone, 
turbūt arčiausia tiesos yra Gimt, krašto informaci
ja. Minioje matėsi šūkiai („Visa valdžia taryboms“ 
ir kt.) Gorbačiovo ir Lenino portretai, Sąjūdžio 
emblemos—Gedimino stulpai ir keliasdešimt tri
spalvių lietuviškų vėliavų. Buvo sugiedotas Lietu
vos himnas. Milicija netrukdė ir laikėsi nuošaliai; 
tvarką palaikė Sąjūdžio tvarkdariai, bet ir jiems 
darbo nebuvo. Kažkas per mikrofoną pareiškė, 
kad pasirodyti girtam tokioje demonstracijoje 
būtų tautos išdavystė. Išdavikų neatsirado . . .

PROTESTAS PRIEŠ „ELTĄ“

Masinis susirinkimas Gedimino aikštėje Sąjū
džiui buvo lyg kelialapis į gyvenimą. Jį ignoruoti 
pasidarė nebeįmanoma. Tiesa, ir prieš tai spauda 
rašė apie susitikimus, pasitarimus ar priėmimus 
aukštose valdžios ir partijos įstaigose, tačiau ne su 
Sąjūdžiu, o tik „inteligentijos atstovais“.

Už poros dienų Tiesa ir Komjaunimo tiesa 
išspausdino ilgoką ELTos reportažą apie susirinki
mą. Paminėjo susirinkime kalbėjusiųjų pavardes, 
jų kalbų pagrindines mintis, pritarimą partijos 
pradėtai persitvarkymo programai, pasitikėjimą 
delegatais. Šitaip nuglaistytas pranešimas priešta
ravo pačiai renginio esmei: tai nebuvo kokio nors 
„pasitikėjimo“ pareiškimas, o bandymas apginti 
pradėtą persitvarkymą nuo jį stabdančių jėgų. 
Todėl Sąjūdis apsisprendė viešai protestuoti prieš

XIX SĄJUNGINEI PARTINEI 
KONFERENCIJAI

Visiškai pritardami TSKP XXVII suvažia
vimo ir vėliau įvykusių TSKP CK plenumų 
idėjoms dėl demokratinio persitvarkymo Tary
bų Sąjungoje svarbos ir krypčių, siūlome, kad 
XIX sąjunginė partinė konferencija svarstytų 
ir spręstų šiuos klausimus:

1. Užtikrinti faktinę liaudies savivaldą 
visose gyvenimo sferpse ir liaudies tarybų 
valstybės funkcionavimo garantijas.

, 2. Atkurti sąjunginių respublikų ekono-
minį ir politinį suverenitetą lenininės Tarybų 
Sąjungos sampratos pagrindu.

3. Užtikrinti teisines TSKP ir valstybinių 
organų veiklos demokratizavimo garantijas.

4. Užtikrinti gamtos išteklių ir ekologinių 
sąlygų efektyvią apsaugą.

5. Greta TSRS pilietybės, atkurti sąjungi
nių respublikų pilietybę.

6. Racionaliau reguliuoti tarprespublikinę
■ gyventojų migraciją, atsižvelgiant į įvairialy

pius nacionalinius ir kitus socialinius interesus.
7. Lietuvių kalbą paskelbti LTSR valsty

bine kalba.
8. Užtikrinti realias sąlygas autonomiškai 

veikti decentralizuotai respublikinei liaudies 
švietimo ir nacionalinei kultūros sistemai.

9. Atkurti TSRS ir sąjunginių respublikų 
konstitucinius teismus.

10. Užtikrinti Lietuvos ir kitų socialistinių 
respublikų tiesioginių tarptautinių santykių su 
užsienio šalimis ir tarptautinėmis organizacijo
mis galimybes.

Reiškiame nepasitenkinimą mūsų respub
likoje organizuotų kandidatų į XIX sąjunginę 
partinę konferenciją rinkimų nedemokratišku
mu bei išrinktų delegatų sudėtimi ir tikimės, 
kad Lietuvos TSR gyventojų iniciatyvos bei 
siūlymai ras atgarsį šios sąjunginės konferenci
jos veiklos programoje ir nutarimuose.

LIETUVOS PERSITVARKYMO 
SĄJŪDŽIO AKTYVAS

tokį tendencingą informavimą.
Birželio 29 dieną Vilniuje, priešais ELTos 

pastatą, susirinko apie 1000 Sąjūdžio šalininkų 
protestuoti. Buvo perskaitytas Sąjūdžio tarybos 
vardu A. Juozaičio ir A. Skučo pasirašytas 
protesto pareiškimas. ELTai toks viešas protestas, 
atrodo, buvo netikėtas. Jos direktorius A. Stanke
vičius kvietė Sąjūdžio atstovus išsiaiškinti nuomo
nių skirtumus, žadėjo stengtis objektyviau infor
muoti apie Sąjūdžio veiklą.

Kuo konkrečiai Sąjūdis kaltino ELTą? Kalti
no, kad ELTa nemini renginių ir rengėjų priklau
somybės Sąjūdžiui, kad sumažino mitingo Gedimi
no aikštėje dalyvių skaičių, kad Sąjūdžio 
pavadinimą rašo mažąja raide. Tačiau sunkiausias 
kaltinimas—faktų klastotė. Cituojame:

ELTA užsiima atvira faktinės padėties klas
tote, pranešdama, kad mitingą bandė sutrukdyti 
bei pakreipti sau pageidaujama kryptimi ekstremis
tiškai nusiteikę nacionalistai. Tai yra akivaizdus 
melas, nes su tokiais bandymais visai nebuvo 
susidurta.

Dar nuo Brežnevo laikų ELTa naudoja 
„buržuazinius nacionalistus“ kaip išsigelbėjimą, 
susidūrus su įvykiais ar reiškiniais, apie kuriuos 
atvirai rašyti negali ir nedrįsta. Taip buvo ir šį 
kartą. Tai patvirtina Sąjūdžio žinių (nr. 5,
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LIETUVOS GYVENIMAS

1988.VII.4) išspausdintas Remigijaus Auškelio 
straipsnis. Auškelis rašo:

Nacionalistų etiketė klijuojama taip, kaip ir 
anksčiau, be atsakomybės. Iš straipsnio net 
neaišku, kam šį kartą skirti šie epitetai. Ar tiems 
jaunuoliams, kurie laikė iškėlę trispalves Lietuvos 
vėliavas? Bet jie anaiptol nereikalavo buržuazinės 
santvarkos atkūrimo Lietuvoje. Šie jaunuoliai 
pritaria persitvarkymo sąjūdžio idėjoms ir siekia 
demokratinio Lietuvos atsinaujinimo, nacionalinės 
lietuvių kultūros, Lietuvos politinio ir ekonominio 
savarankiškumo.

Šiai savarankiškumo idėjai neprieštaravo ir 
susitikime kalbėjęs LKP CK sekretorius A. 
Brazauskas. Senoji lietuvių tautinė atributika nėra 
savaime nei antivisuomeniška, nei antisocialistinė, 
nei nacionalistinė, nei buržuazinė. Jeigu demokra
tija taps mūsų gyvenimo norma, visuomenė pati 
nuspręs, kokie atributai labiausiai tinka mūsų 
respublikai.

Galbūt nacionalistais pavadinote tuos, kurie 
išreiškė savo nepasitikėjimą LKP CK antruoju 
sekretoriumi N. Mitkinu. Bet tokiu atveju naciona
listu pavadinkite ir V. Petkevičių, nes jis negali 
pakęsti, kad jo „gimtajame krašte nekultūringas 
žmogus reikalauja: kalbėk rusiškai“. Nes jis 
nepasitiki LKP CK antruoju sekretoriumi, kuris 
vadovauja respublikai nemokėdamas jos daugumos 
gyventojų kalbos. Tada nacionalistiniu pavadinkite 
ir patį Lietuvos persitvarkymo sąjūdį, siekiantį 
Lietuvos politinio, ekonominio ir kultūrinio 
savarankiškumo. Nacionalistais pavadinkite ir tuos 
lietuvius, kurie atėjo to sąjūdžio paremti ir stovėjo 
3 valandas Gedimino aikštėje, lyjant lietui.

SUSITIKIMAS VINGIO PARKE

Sekantis masinis Sąjūdžio renginys jau nebe
tilpo Gedimino aikštėje. Liepos 9 dieną susitikimas 
su kai kuriais delegatais, grįžusiais iš konferencijos 
Maskvoje, įvyko Vilniaus Vingio parke—ten, kur 
vyksta dainų, šokių šventės ir kiti masiniai 
renginiai. Rengėjai pranešė, kad šį kartą dalyvauja 
tarp 90 ir 100 tūkstančių žmonių. Tą patį vėliau 
pakartojo ir ELTos žurnalistai, vis vien sarkastiš
kai pažymėję, kad kiti suskaičiavo tik pusę 
tiek . . .

Susitikime dalyvavo šiek tiek daugiau delega
tų. Pagrindinis vaidmuo teko vėl tam pačiam A. 
Brazauskui. Jam minia plojo, kai pranešė apie 
Ignalinos atominės jėgainės III bloko statybos 

sustabdymą. Sąjūdžio atstovai vėl kėlė savarankiš
kumo, ekologijos, demokratizacijos klausimus. 
Buvo priimta rezoliucija prieš vieną iš svarbiausių 
persitvarkymo stabdžių—Tiesos laikraštį. Rezoliu
cija siūlo Tiesos neskaityti, neprenumeruoti, joje 
nebendradarbiauti. Dėl tos rezoliucijos partijos 
centro komitetas vėliau pareiškė nepasitenkinimą. 
Rezoliucija esanti nedemokratiška . . .

Šitokio masto renginys parodė Persitvarkymo 
sąjūdžio didžiulį populiarumą ir pritarimą jo 
programai. Vingio parke šį kartą plėvesavo ištisa 
trispalvių vėliavų jūrą. Daugelis mojavo mažytėmis 
trispalvėmis vėliavėlėmis. Vėl sugiedotas Himnas. 
Žmonės, lyg iš kokios šventės, skirstėsi pamažu, 
keliavo namo dainuodami liaudies dainas . . .

Renginys Vingio parke atskleidė ir dar vieną 
tenykščio gyvenimo atkarpą—įtampą tarp partijos 
kai kurių vadovų ir Sąjūdžio. Pirmasis sekretorius 
R. Songaila susitikime Vingio parke nedalyvavo. 
Susitikimo išvakarėse jam (su keliais kitais 
delegatais) buvo suruoštas susitikimas Operos 
teatro salėje. Ten susirinkusiems partijos darbuoto
jams Songaila tarp kitų klausimų paminėjo ir savo 
nepasitenkinimą Sąjūdžiu. Sąjūdis, jo nuomone, 
nors ir remia partijos paskelbtą persitvarkymo 
politiką, neišvengia ir neigiamų, visuomenę skal
dančių pasireiškimų. Sąjūdis Songailos atvirai kol 
kas nekritikavo, tačiau potekstėje galima pajusti 
nusivylimą juo. ypač dėl neryžtingo lietuvių kalbos 
teisių gynimo. Songaila vienintelis iš Lietuvos 
kompartijos delegatų gavo žodį Maskvos konte- 
encijoje. Ten jis lietuvių kalbai valstybinės kalbos 
teisių klausimą iškėlė, tačiau ne reikalavimo ir net 
ne prašymo forma, o tik labai neįsipareigojančiai 
ir nedrąsiai paminėdamas, kad galima pasvarstyti 
ir tą klausimą . . . Nėra jokio pagrindo spėlioti, 
kad lietuviui Songailai nebūtų svarbus lietuvių 
kalbos likimas. Atrodo, kad jis abejoja persitvar
kymo sėkme ir laikosi atsargiai, kad, politines 
varžybas Maskvoje laimėjus nerusiškai kalbančių 
tautų ,,suartėjimo ir supanašėjimo“ šalininkams, 
nereikėtų aiškintis ar teisintis.

UŽ SUVERENUMĄ BE 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Tautinė atributika — Gedimino stulpai Sąjū
džio emblemoje, Himnas ir trispalvės vėliavos 
susirinkimuose—daug ką išeivijoje gerokai suklai
dino. Aprašydamas mitingą Gedimino aikštėje. 
Draugas, pavyzdžiui, uždėjo antraštę „Reikalauja 
Lietuvai nepriklausomybės“. Tai visiškai klaidinga 

interpretacija. Pasaulio lietuvio vedamajame po
tekstėje slypi džiaugsmas, kad inteligentija, ilgą 
laiką patogiai prisitaikiusi, dabar grįžta į rezisten
cines (taigi ir patriotines) pozicijas. Šiuo atveju 
klaidinga ne tik išvada, bet ir prielaidos.

Iš tikrųjų, Sąjūdis niekada nėra pasisakęs už 
Lietuvos nepriklausomybę (lygiai kaip nėra pasi
sakęs ir prieš ją). Kol kas tiksliausiai Sąjūdžio 
tikslus atspindi klausimai ar reikalavimai, kuriuos 
Sąjūdis įteikė partinės konferencijos delegatams 
(žr. tekstą rėmeliuose). Iš jų matome, kad Sąjūdis 
reikalauja Lietuvai lygiateisiškumo ir suvereniteto 
Sovietų Sąjungos rėmuose. Suverenitetas nereikštų 
nepriklausomybės, o tik autonomiją tautinėje, 
kultūrinėje ir ekonominėje srityje. Ieškant analogi
jų istorijoje, Sąjūdžio sporadišką iškilimą reiktų 
lyginti ne su Lietuvių tarybos veikla iki 1918 metų, 
o greičiau su Didžiuoju Vilniaus seimu 1905 
metais, kur irgi nebuvo keliamas nepriklausomybės 
klausimas, o pragmatiškai apsiribota autonomijos 
reikalavimu.

Sąjūdis pabrėžia, kad jis nėra opozicija 
valdančiai partijai. Priešingai, jis remia M. 
Gorbačiovo vedamą persitvarkymo politiką. Arti 
pusės jam vadovaujančių tarybos (= iniciatyvinės 
grupės) narių priklauso komunistų partijai. Tačiau 
Lietuvos kompartijos viršūnėse, atrodo, vyrauja 
Sąjūdžiui nepalankios nuotaikos ir jo veikla 
varžoma (Estijoj šiuo atžvilgiu padėtis palankesnė 
„reformatams“).

SĄJŪDIS IR IŠEIVIJA

Sąjūdžio aktyvistai pasisako už vienos ben
dros lietuvių kultūros sampratą, už išeivijos 
kultūrinių vertybių integraciją į' Lietuvos kultūrą, 
už galimybę laisvai su išeivija bendrauti.

Iš kitos pusės Sąjūdis neprašo išeivijos 
paramos, neklausia patarimų, o savo politinę 
platformą planuoja visiškai savarankiškai. Todėl 
nenuostabu, kad Sąjūdžio programoje yra reikala
vimų, prieštaraujančių išeivijos politikai. Pavyz
džiui, reikalaujama teisės Lietuvos TSR turėti 
atstovybes užsienyje (įskaitant Jungt. tautų organi
zaciją), rungtyniauti olimpiadoje ir pan. O tai juk 
yra pripažinimo reikalavimas, visiškai prieštarau
jantis išeivijos politinių veiksnių vedamai aneksijos 
nepripažinimo politikai. Gal dėl to politikai 
vadovauti pasišovusieji išeivijos veiksniai tyli, 
nežinodami, ką sakyti.

Z.V. Rekašius

Kairėje: birželio 24 d. demonstracija prie Vilniaus katedros.

Viršuje: tribūnoje, iš dešinės, V. Landsbergis, V. Daunoras, V. Bubnys, A. Nasvytis.
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ISTORIJA

PRAEITIES PAMOKOS

RAGANŲ TEISMAI LIETUVOJE
Tokiu pavadinimu Mintis Vilniuje 1987 m. 

išleido stambų 433 puslapių veikalą, kurį parengė 
a.a. Konstantinas Jablonskis ir Akademinės 
bibliotekos darbuotojas Rimantas Jasas. Veikalas 
susideda iš dviejų dalių: pirmoje dalyje pateikia
mos santrumpos tų raganų bylų, apie kurias jau 
buvo žinoma anksčiau (24-70 ps.). Antroje, daug 
platesnėje dalyje skelbiami originalūs, daugiausia 
lenkų arba gudų kalba rašyti raganų teismų 
dokumentai su turinio atpasakojimu lietuvių kalba 
(71-387 p.). Daugumą tų nepaprastai įdomių 
dokumentų surado, nurašė ir vertimus parūpino 
žinomas slaviškosios paleografijos specialistas prof. 
Konstantinas Jablonskis, kalbininko Rygiškių 
Jono sūnus (1892-1960). Be to, leidinys aprūpintas 
platoku istoriko Juozo Jurginio įvadu (11-23 p.), 
asmenvardžių bei vietovardžių rodyklėmis (392-420 
p.) ir anotacijomis rusų bei vokiečių kalbomis.

Sakoma, istorinės knygos taip pat turi savo 
istoriją. K. Jablonskis susidomėjo raganų istorija 
Lietuvoje jau 1931 m. Tuo metu Zenonas Ivinskis, 
doktoratui ruošdamasis Berlyno universitete, aprū
pino Jablonskį raganistikos arba demonologijos 
bibliografija svetimomis kalbomis. Ligi 1939 m. K. 
Jablonskis surado ir nusirašė 24 raganų teismų 
dokumentus. Po karo jis tą savo darbą tęsė. Tokiu 
būdu ir susidarė šis leidinys, kuriame skelbiami 93 
ligi šiol nežinomi raganų teismų dokumentai iš 
1552-1771 laikotarpio. Tą K. Jablonskio rinkinį 
keliais dokumentais papildė Istorijos instituto 
bendradarbiai L Kuzmaitė-Kiaupienė ir Z. Kiaupa. 
Visą leidinį labai rūpestingai suredagavo Rimantas 
Jasas. Aplankas Rimanto Dichavičiaus.

IŠ RAGANŲ ISTORIJOS LIETUVOJE
Visi, kas rašė apie XV1-XV1I a. Lietuvą, 

negalėjo apsieiti be raganavimo ir raganų degini
mo. Dionizas Poška, aprašydamas senovės lietuvių 
religines apeigas, surado net visų Žemaičių ir 
Lietuvos raganų princesę, arba prezidentę Šatriją, 
kurios vardu esą ir buvo pavadintas Šatrijos 
kalnas. Jo viršūnėje Šv. Jono naktį raganos kartu 
su velniais rengdavo savo didžiąsias puotas. Poška 
savo rankraštyne turėjęs ir raganų teismų doku
mentus. Labai kritiškai apie raganų deginimą 
pasisakė žinomas iškunigis Liudvikas Jucevičius 
(1810-1842), kuris savo Žemaitijos atsiminimuose 
(lenkų kalba) nusirašė vieną raganų teismo 
sprendimą iš 1730 m. ir stebėjosi, kad „tokį 
gėdingą dekretą, neišdildomo tamsumo, prietarų ir 
kvailumo dokumentą“ galėjo pasirašyti net 1 1 
bajoriškos kilmės žmonių (ž. jo Raštai, 406 p.).

Be abejo, su raganų istorija negalėjo nesusi
durti busimasis Žemaičių vyskupas M. Valančius, 
rašydamas Žemaičių vyskupijos istoriją. Su jam 
būdingu atvirumu ir tiesumu dėl raganų teismų jis 
aiškiai kaltino savo ..dvasinę vyresnybę“, kuri, 
kovodama su visokiais žavėtojais, kerėtojais ir 
burtininkais, liepusi juos ..novyti“, taigi naikinti ir 
žudyti.

Vėliau, daugiausia tuo pačiu Valančiumi 
pasiremdami, apie raganavimą ir raganas rašė ir 
kiti autoriai. Platesnę apibendrinančią ir visuoti
nesnę raganų gaudymo istoriją Lietuvoje ir svetur 
parašė J. Jurginis, tarp kita ko, pasinaudodamas ir 
čia recenzuojamo veikalo rankraščiu (Raganų 
gaudymo šimtmetis, Vilnius, Mintis, 1984, 166 p.). 
Iš dalies kovos su raganavimu metodus-palietė ir 
Vytautas Kavolis paskutinėse Metmenų knygose

(„Represyvioji sistema lietuvių kultūroje“. Met
menys, 1988, nr. 54, 104-127 p.). Raganas ir jų 
teismus gana plačiai, pasiremdamas daugiausia 
tautosakine medžiaga, aprašė dr. J. Balys mūsų 
bostoniškėje enciklopedijoje.

UNIVERSALI IR AMŽINA PROBLEMA

Aišku. Lietuva nebuvo nei vienintelis, nei toli 
gražu pats didžiausias ragangaudžių kraštas. 
Vakarų Europoje kovos su visokiais klaidatikiais 
prasidėjo daug anksčiau. Net toks Tomas Akvinie- 
tis, bažnyčios paskelbtas šventuoju ir vadinamas 
angeliškuoju daktaru („doctor angelicas“') siūlė 
mirties bausmę visokiems ano meto disidentams. 
Jis galvojo labai paprastai: jeigu baudžiami 
mirtimi pinigų klastotojai, tai juo labiau nusipelno 
mirties bausmės visokie krikščionišku tiesu klasto- c c

tojai. Už pinigų klastojimą šiandien berods niekas 
nebaudžia mirties bausme, tačiau visokiems disi
dentams ir eretikams dar ir šiandien dažnai gresia 
mirties bausmė. Inkvizicijos teismų klestėjimo 
metu vien tik garsusis Torkvemada pasiuntė ant 
laužo apie 2000. o per visą inkvizicijos gyvavimo 
amžių vien tik Ispanijoje apie 30.000 tapo 
inkvizicijos aukomis. 1486 m. buvo išleistas net 
vadovėlis arba katekizmas, vadinamas Raganų 
kūjumi (Malleus maleficarum), kaip susidoroti su 
raganomis, arba, valančiškai sakant, kaip jas 
novyti.

XVI-tojo amžiaus Lietuva tikėjimo atžvilgiu 
buvo pliuralistinė valstybė ir tapo net visokių 
religijų ir sektų prieglobsčiu. Venecijos ambasado
rius, be abejo perdėdamas, tvirtino, kad apie 1592 
m. Vilniuje buvo net 72 tikybos. Tik atsisėdus į 
sostą Zigmantui 111 Vazai (1587-1632) viršų paėmė 
kontrareformacija ir prasidėjo ne tik raganų 
medžioklės, bet ir visokie smurto veiksmai prieš 
kitaip manančius ir kitaip tikinčius (disidentus). 
Veltui toks Leonas Sapiega, didysis kancleris ir III 
Lietuvos statuto koautorius ir mecenatas, vis dar 
bandė ginti religines ir politines laisves ir smerkti 
katalikišką fanatizmą, pats būdamas geras katali
kas.

Berods, panašus politinės ir relginės toleranci
jos kraštas turėjo būti ir Šiaurės Amerika, kurioje 
taip pat ieškojo prieglobsčio visokie religiniai ir 
politiniai disidentai. Vis dėlto XVII a. ir ten 
neapsiėjo be raganų medžioklių ir teismų. Ypač 
pagarsėjo 1692 m. Salerno raganų byla, pralenkusi 
ne tik visus ano meto Lietuvos raganų teismus, bet 
gal net ir didžiojo inkvizitoriaus Torkvemados 
siautėjimus Ispanijoje. į kalėjimus buvo sukišta ir 
teisiama iš karto apie 150 raganų ir raganių, iš 
kurių net 20, jų tarpe 14 moterų, buvo sukūrenta 
ant laužo. Žymus Amerikos dramaturgas Arthuras 
Milleris 1953 m., paveiktas tuo metu siaučiančio 
makartizmo. parašė dramą apie Salemo raganų 
teismą, pavadindamas ją Crucible. Ji buvo išversta 
į lietuvių kalbą Lemtingo išbandymo vardu, nors 
gal geriau tiktų jai Tiglio arba Žaizdro pavadini
mas. Tarp kita ko, tas pat Millleris (anot vieno 
mūsų laikraščio „kažkoks Miller“) gražiai įvertino 
mūsų Jaunimo teatrą Vilniuje ir gerokai prisidėjo 
prie to, kad tas teatras atvažiuotų į Ameriką ir 
sėkmingai pasirodytų Houstone ir Čikagoje.

Tas Salemo raganų teismas pasidarė lyg 
savotišku simboliu visokiems ragangaudžiams 
pavaizduoti. Kai prieš keliolika metų mūsų 

išeiviškoje visuomenėje užvirė ragangaudžių siutas 
prieš norinčius palaikyti santykius su Lietuva, a.a. 
Algimantas Mackus Margutyje paskelbė savo 
garsųjį vedamąjį „Salemo dvasia“. Toji dvasia dar 
nėra visiškai- išgaravusi ir šiandien, nes raganų 
medžioklės yra kiekvieno fanatizmo būtinas 
palydovas. Jo nemaža ir pas dabartinius Amerikos 
televizijos artistus-pamokslininkus.

DU VYSKUPAI TIŠKEVIČIAI

Raganų teismai Lietuvoje daugiausia susiję su 
dviejų Žemaičių vyskupų vardais: Jurgiu ir Antanu 
Tiškevičiais. Raganų teismai buvo žinomi visoje 
Lietuvoje, gal tik išskyrus Užnemunę, arba 
Suvalkiją. Tiktai prof. K. Jablonskiui ir kitiems 
tyrinėtojams Žemaičių dokumentai buvo labiau 
prieinami.

Anot M. Valančiaus, vysk. Jurgis Tiškevičius, 
klausydamas popiežiaus Grigaliaus XV 1623 m. 
bulės, kuria buvo reikalaujama „novyti“ visokius 
klaidatikius. 1643 m. sušaukė savo vyskupijos 
kunigų susirinkimą (IV sinodą), kuris priėmė tokį 
nutarimą: „Žavėtojai, burtininkai ir visi, kokia 
nors eile sandarus su velniais darantys, turi būti 
kankinti ir iš draugystės žmonių išnovyti“ (M. 
Valančius. Raštai, II t., 342 p.). Ir tas „novijimas“ 
(žudymas, deginimas) tęsėsi daugiau kaip šimtą 
metų. Buvo ir anksčiau tokio „novijimo“. Pagal 
ligi šiol turimus duomenis, pirmoji ragana Lietu
voje buvo sudeginta 1566 m. Dabar tik tas 
„novijimas“ buvo oficialiai Katalikų bažnyčios 
sankcijonuotas.

1752 m. kitas Žemaičių vyskupas Antanas 
Tiškevičius, be abejo paveiktas Šviečiamosios 
gadynės, vėl sušaukė savo vyskupijos kunigų 
susirinkimą (VH-tąjį sinodą), kuris pasmerkė 
raganų teismus, grasindamas visokiems raganų 
medžiotojams („apkalbėtojams“) neišvengiama 
pragaro bausme. M. Valančius pavadino Tiške
vičių „išmintingu žmogumi“, o visokius burtinin
kus ir jų gaudytojus „tikra neišminčia, bjauriu 
vaisium neapšvietimo“.

1776 m. Lenkijos ir Lietuvos respublikos 
seimas taip pat uždraudė raganų kankinimą ir 
deginimą, nors dar ir XIX a. pasitaikydavo vienas 
kitas raganų teismas.

„NIEKTIKĖJIMAI“

M. Valančius sugalvojo labai gerą žodį 
visokiems prietarams ir burtams. Jis juos vadina 
„niektikėjimu“, taigi tikėjimu į visokius niekus. 
Kai kurie tokie „niektikėjimai“ anot Valančiaus, 
atklydo dar iš pagonybės laikų, bet dauguma jų 
atsirado dėl klaidingo krikščionybės supratimo. Iš 
tikrųjų, skaitant čia recenzuojamame leidinyje 
paskelbtus dokumentus, negalima nesistebėti, ligi 
kokio laipsnio tie visokie prietarai ir burtai buvo 
įsigalėję ne tik paprastų žmonelių, bet ir bajorų bei 
kunigų sąmonėje. Net ir vienas Lietuvos didysis 
maršalas (J. Sapiega) buvęs užkerėtas bajoraitės 
raganos Rainos Gromykienės. Ir tai ne kokiu 
daiktu (išdžiovintos rupūžės ar žiurkės kūneliu), 
bet tiesiog minties jėga.

O kokios orgijos tarp raganų ir velnių 
vykusios šv. Jono naktį ant Šatrijos kalno, tai nei 
pagoniškoji Vokietija nieko mandresnio nesugalvo
jo su savo Vulpurgijos naktimis. Tiesa, visados 
truputį skeptiški žemaičiai nelabai tikėdavo, kad 
raganos su visu savo kūnu ir „dūšia“ galėtų skristi 
į Šatrijos kalną ant šluotos arba ant lyžės. Užtat 
jos kūną palikdavusios namuose. Nežinia tik, ar ir 
velniai be kūno ten atsirasdavo. Kaip tada su 
orgijomis?

6 Akiračiai nr. 8 (202)
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SKILTYS

Vėliau Maironis džiaugėsi (o gal truputį ir 
apgailestavo?), kad „piktos raganos, kaip kitados, 
Šatrijos nebelanko, bent dieną“. O gal nakčia dar 
ir lankėsi! Tik mūsų jautrioji Marija Pečkauskaitė, 
lyg provokuodama senąsias raganas ir velnius, 
savo „nom de plume“ (slapyvardžiu) pasirinko 
Šatrijos Raganą.

Aplamai, man atrodo, visi tie „niektikėjimai“ 
yra labai gera medžiaga ne tik religijų ir kultūros 
istorikams bei sociologams, bet ir rašytojų plunks
nai. Raganų medžioklės motyvą yra panaudojęs A. 
Telšys savo romane Žveng žirgelis. Apie tą romaną 
palankiai atsiliepė Kazys Almenas Akiračiuose.

Vincas Trumpa

atvirai 
kalbant

KAS KURIA SOVIETINĖS 
LIETUVOS KULTŪRĄ?

— Išeivijos rašytojai, bendradarbiaujantys su 
sovietinėm leidyklom panašėja į jaunuolius, iš 
didelės meilės Lietuvai sugalvojusius eiti tarnauti į 
sovietinę armiją, filosofuojant, kad ta armija, 
vienok, ne tik pavergia tėviškę, bet ir gina ją nuo 
galimų, tarkim, Lenkijos ar kitos Europos valsty
bės užpuolimų,—samprotauja prieš kelis metus 
(1984) iš okupuotos Lietuvos į Vakarus pabėgusi 
poetė Edita Nazaraitė ilgokame 1988.V.24 Tėviškės 
žiburių pirmojo puslapio straipsnyje „Kultūriniai 
mainai ir politika“.

Tardamasi atspėjusi savo „politiškai neišpru
susių“ tautiečių mintis, poetė-publicistė toliau jau 
nebevaržo savo fantazijos ne tik kurdama palygini
mus, bet taip pat darydama iš jų išplaukiančias 
atitinkamas išvadas ar sprendimus, kas geriausiai 
atsispindi cituojant pabrauktose frazėse, išreiš
kiančiose, deja, ne tų tekstais ar potekstėmis 
niekinamų kolegų, bet pačios autorės išprusimo 
lygį ne vien politikoje, bet ir paprasčiausioje 
logikoje:

„Tačiau išeivijoje yra dalis tokių inteligentų, 
kurie galvoja, jog gimtinės komunizmas mielesnis 
jau vien dėl to, kad yra lietuvišku veidu. Tie 
žmonės užmiršta, kad Kainas su Abelių taip pat 
buvo broliais. Spausdindami savo kūrybą komu
nistų leidyklose, tiki, jog, naudodamiesi okupanto 
paslaugomis, kartu su „broliais lietuviais“ kuria 
sovietinės Lietuvos kultūrą. Nežinia, kaip su ta 
kultūra, bet į istorijos puslapius įsirašo, tik ne į 
pačius garbingiausius.“

Kas taip galvoja? Kas taip tiki? Kas ir kur 
„įsirašo“? Iš kur gi E. Nazaraitė visa tai žino ar 
sprendžia? Šitokiais simplistiškais naivuoliais, 
atrodo, ji laiko rašytojus, davusius sutikimą savo 
kūrybą spausdinti šiandieninėje Lietuvoje, o visais 
netiksliais teiginiais, perdėtais epitetais, nevykusiai 
pertemptais palyginimais tariasi nupiešusi gana 
tikslų susidariusios situacijos paveikslą, arba bent 
tuo įtikinusi visiškai nebesusigaudantį Tėviškės 
žiburių skaitytoją.

Išeivijos rašytojų knygos okupuotoj Lietuvoj 
buvo pradėtos spausdinti maždaug prieš dvidešimt 
metų (neskaitant keletos S. Tomarienės pasakų 
knygelių vaikams, ten leidžiamų jau nuo 1961 m.), 
pirmiausia išleidžiant tada jau mirusių poetų 
kūrybos rinktines: Juozo Tysliavos Nemuno 

rankose (1967), Fausto Kiršos Pelenai (1968), 
Kleopo Jurgelionio Glūdi-liūdi (1971), Algimanto 
Mackaus Poezija (1972). Spaudoje būdavo net 
pajuokaujama, jog reikia numirti, norint, kad tavo 
knyga būtų Lietuvoj išleista, nors jau buvo 
pasirodę ir pora dar nemirusių poetų rinktinių, 
k.a.: Juozo Kėkšto (1964) ar Jono Meko (1971).

Bene didžiausią reakciją ir daugiausia priešiš
kų pasisakymų ar išsišokimų iš ekstremistų 
patriotų pusės sukėlė Mariaus Katiliškio romano 
Miškais ateina ruduo (1969) pasirodymas. Šis 
visapusiškai pripažintas ir daugumos kritikų 
įvertintas kaip šviesiausią ir tiksliausią nepriklau
somos Lietuvos laikotarpio panoramą nupiešęs 
veikalas dabar, tenykštiems vertintojams savo 
atsiliepimuose jį kiek patempus ant kitoniško 
kurpaliaus, staiga ir vienam kitam čionykščiui 
pasidarė jau nebepriimtinas, jo autorių apskelbiant 
vos ne tautos išdaviku vien už sutikima leisti c 
knygą spausdinti savajame krašte . . .

Vos ne visą dešimtį metų naujos išeivijos 
rašytojų knygos Lietuvoje beveik nesirodė. Tik 
vienas kitas pluoštelis eilėraščių atspausdintas 
Poezijos pavasary ar kokios bendros tematikos 
antologijoj. Tada išėjo Henriko Radausko Lyrika 
(1980), Antano Tūlio {Inteligentų stalas, 1980) ir 
Eduardo Cinzo {Spąstai, 1981) novelių rinktinės, o 
tik pastaraisiais metais ir to paties E. Cinzo 
romanai {Raudonojo arklio vasara bei Trys 
liūdesio dienos, 1986), ir Juliaus Kaupo pasakos 
(1987), ir Antano Vaičiulaičio novelės (1987), o 
pagaliau Stasio Santvaro, Antano Gustaičio ir 
Jono Aisčio poezijos rinktinės, ar šią vasarą 
Pergalėje išspausdintas Antano Škėmos romanas 
Balta drobulė.

Veik visos Lietuvoje išspausdintos išeivijos 
rašytojų knygos buvo pakankamai ar net išskirti
nai aukšto lygio ir jų autorius arba ir čionykštę 
kūrybą tikrai gerai reprezentavo. Veik viskas 
(išskyrus Kazio Almeno istorinį nuotykių romaną 
Šienapiūtė, 1970, ir didelę dalį Balio Rukšos 
eilėraščių, išspausdintų knygoje Žemė sapnuoja 
mane, 1978) buvo pirmiausiai išleista čia, išeivijoje, 
teigiamai įvertinta ir ne vienu atveju net premijuo
ta. Visi čia suminėti ar implikuoti kūrėjai yra 
žinomi kaip geri lietuviai, taurūs patriotai, tuo 
užkrėtę ar įkvėpę jau ištisas savo skaitytojų kartas, 
ir verti jų žymiai didesnio būrio nebūtinai tik tada, 
kai jų kaulai jau ilsėsis svetimoje žemėje. Nei 
kiekvieno jų asmens, nei kūrybos nieku nepakeičia 
jų pačių ar jų palikuonių sąlygotas ar kitoks 
sutikimas čia laisvėje niekam neprievartaujant 
parašytą kūrybą leisti savajame krašte, nežiūrint 
to, kad jis šiandien ir nėra laisvas, kad tas knygas 
neišvengiamai leistų „komunistinės leidyklos“, 
besinaudojančios „okupanto paslaugomis“. Labai 
abejoju, kad tokių knygų leidimas Lietuvoje iš 
tikrųjų pasitarnautų okupantui, nežiūrint to, kad 
šitaip ir būtų suponuojama vienu kitu sakiniu 
tenykščio kritiko ar literatūrologo parašytame 
knygą palydinčiame įvade.

Ne vien nuogąstavimų, bet ir gana nuogų 
kaltinimų taip pat pilnas ir kiek anksčiau (š.m. 
gegužės 12) kanadiškėje Nepriklausomoje Lietu
voje išspausdintas poeto Henriko Nagio vedamasis 
„Kad lietuviškas žodis nebūtų parduotas ir išduo
tas“:

„Netvirtiname, kad visa tai Šioje pusėje 
daroma tiktai dėl pinigo. Gal labiau dėl, taip 
vadinamos, šlovės? Bet argi išlikimą kūrybiniam 
mūsų žodžiui, garantuos koks nors Kremliaus 
patikėtinis? Argi taip bijome, kad mūsų žodis 
nepasieks Lietuvos skaitytojų ir todėl sutinkame 

pasirašyti sutartį net su Maskva?“—rūstoku ne 
vien savo (sprendžiant iš daugiskaitos), bet 
matomai ir leidėjų balsu prabyla poetas, savo 
neišvardintiems kolegoms cituojant pabrauktais 
žodžiais nedviprasmiškai primesdamas antraštėje 
minėtą „pardavimą“ ir jų ratą kiek vėliau dar 
gerokai praplėsdamas:

— Keista, kad „priimtieji“ tyli čia ir leidžia 
Maskvos statytiniams savo rašto seseris ir brolius 
dalinti į „gerus ir blogus“, leidžia klastoti jų 
biografijas, leidžia nutylėti jų kūrinius, leidžia 
išbraukti juos iš lietuvių literatūros istorijos. 
( . . . ) Kur gi dingo visi „žiaurūs ir teisingi“ 
kritikai, peikėjai, mokytojai ir pamokytojai, taip 
negailestingai vanoję savuosius išeivijos kolegas ir 
koleges ir išeivijos rašto ydas?

Kam skiriami tie visi gausūs kabutiniai ir 
nekabutiniai, cituoti ir necituoti epitetai? Kokius 
darbus slepia tie cituojant pabraukti rėksmingi ir 
karingi veiksmažodžiai? Poetas to, žinoma, nepa
sako, o spėlioti būtų ne ką naudingiau, negu 
drebinti žemę, kaitinti orą ir skaitytojo vaizduotę 
sugestyviomis insinuacijomis, adresatą patogiai 
paliekant susirasti jam pačiam . . . kada visų 
siekimas ar tikėjimas toks aiškus ir pilnai supran
tamas be paties poeto padarytų pabraukimų ir 
išretinimų: „ . . . kad ateis diena, kai 
ir čia, ir tenai sukurtoji 
literatūra bus viena ir nedaloma 
LIETUVIŲ LITERATŪRA. Ir ji 

bus v j e n a, nežiūrint kiek ir kokių Maskvos ir 
Kremliaus ponų bei pavaldinių bandys tai sutruk
dyti“.

Tą patį, tik žymiai aiškiau ir konkrečiau 
išsakė tenykštis kritikas Vytautas Kubilius „komu
nistinėje spaustuvėje“ spausdinamame Literatūros 
ir meno savaitraštyje š.m. liepos 16 d. straipsnyje 
„Yra viena literatūra“, pripažindamas, jog „tai, ką 
davė išeivija lietuvių literatūrai, yra pakankamai 
daug“, išvardindamas, ne tik čia minėtus, bet ir 
visą eilę nesuminėtų (V. Krėvės, J. Savickio, P. 
Andriušio, K. Bradūno, A. Nykos-Niliūno . . . ) 
kūrinių, sutikdamas, kad „reikėtų kiekvieną 
knygą, išleistą Čikagoje, Londone ar Toronte, 
aptarti ir vertinti mūsų literatūros visumos maste
liais“.

,, . . . Tik menka rašliava gali būti daloma 
pagal dviejų kultūrų schemą, naudingą laikinoms 
diktatūroms, o tikroji literatūra pakyla virš atskirų 
klasių egoizmo ir viešpataujančių ideologinių 
programų kaip nesunaikinamas žmogaus dvasios 
brandumas, galiojantis visose epochose ir visose 
santvarkose“.

Nuo londoniškio rašytojo K. Barėno blaivaus 
ir atviro pasisakymo „už ten leidžiamas užsieniečių 
knygas“ (1988. V II.26) Tėviškės žiburių redakcija, 
atrodo, atsargiai atsiribojo viršum jo prisegdama 
„Pastabų ir nuomonių“ etiketę. K. Barėnas, 
pasukęs klausimą kiek kitokiu kampu, būtent—ar 
šiandien Lietuvoje išspausdinti išeivijos rašytojai 
„kada nors kur nors garbino sovietų santvarką, o 
ypač Lietuvos okupaciją?“, ir į jį atsakęs neigia
mai, negali ' suprasti „kaip tada jų kūriniai 
pasitarnauja propagandai?“ O šito suprasti negali 
anaiptol ne jis vienas ... K. Barėnas taip pat 
pasisako jau dvidešimt metų „tiesioginiai ir 
netiesioginiai“ kalbinamas kurią nors savo knygą 
Lietuvoje išleisti ir nesibaimina prisipažinti visada 
davęs savo sutikimą, pilnai suprasdamas, kad ir 
ligšiolinis juo nepasinaudojimas galėjo būti rimtais 
sumetimais pateisintas. Po kuo, manau, irgi 
pasirašytų ne vienas jo kolega egzilėje . . .

Algirdas T. Antanaitis

1988 m. rugsėjo mėn.
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Birželio mėnesį išleidome 200-jį Akiračių 
numerį. Sukakties proga mūsų nuolatinis bendra
darbis Algirdas Titus Antanaitis pateikė keletą 
klausimų redaktoriams apie dabartinę mėnraščio 
padėtį, neišpildytus praeities įsipareigojimus ir 
ateities perspektyvas. Spausdiname atsakymus.

♦ * *

Prieš 20 metų Akiračiai užsimojo „atvirai 
aiškintis, svarstyti ir vertinti mūsų tautos dabartį 
svetur ir ypač Lietuvoje“. Kaip tas tikslas, jo siekimo 
priemonės, o pagaliau ir pats objektas (tautos dabar
tis) iš Akiračių taško atrodo šiandien, dvidešimties 
metų perspektyvoje?

Donatas Bielskus: Noras „atvirai aiškintis, 
svarstyti ir vertinti mūsų tautos dabartį svetur ir ypač 
namie, Lietuvoje“ turi tikslą tautiečiams padėti 
susiorientuoti aplinkoje. Tik tada bus galima spręsti 
išeivijos darbų kryptį ir būdus.

Čia prieiname reikalą pažinti mūsų lietuviškąją 
visuomenę—kiek ir kuriais atžvilgiais ji pasikeitė per 
tuos 20 metų nuo Akiračių pradžios. Pora pavyzdžių. 
Šiemetiniai Lietuvos jaunimo teatro spektakliai 
mieste ir vakarai Čikagos Jaunimo centre nedrums
čiami demonstracijų ir net jų palankus aprašymas 
Drauge rodo santykiuose su Lietuvos lietuviais 
išeivių nueitą kelią, kuris neabejotinai sutrumpėjo 
Akiračių dėka. Antra vertus, tie patys mūsų laik
raščiai parodo, ar yra pasikeitęs mūsų atvirumas 
(glasnost) kitaip galvojantiems—tai yra, kiek mums, 
gyvenantiems laisvame krašte, yra priimtinas pliura
listinis visuomenės supratimas, kuriuo remiasi 
demokratinės santvarkos. Išeivių lietuvių spaudoje 
pabrėžiamas antikomunizmas, antiateizmas ir anti- 
rusiškumas, tačiau beveik niekad tiek pat eilučių 
neskiriama Lietuvos lietuvių pilietinėms laisvėms— 
laisve būti politine, tautine, religine mažuma. Kiek 
mažuma ir dauguma aplamai pasaulyje yra lygi 
teisėmis ir prievolėmis, mūsų laikraščiuose priklauso 
nuo to, kokią kepure dėvi tas pasaulio tvarką 
prižiūrįs policininkas. Tai akivaizdu skaitant Draugo 
pirmojo puslapio pusiau lietuviška kalba surašytas 
užsienio žinias. Laikraščio leidėjų ir daugelio 
skaitytojų nepiktina mažųjų tautų laisvės pažeidi
mas, jei tai vyksta Vietname, Grenadoje, Nikaragvoje 
ar Panamoje. Nepiktina ir valstybiniai aferistai 
North, Pointdexter ar Meese.

Tai parodo spragą, kurios neužpildė Akiračiai, 
nenorėdami išsiplėsti į užsienio politiką. Gi tas 
tautiečių antidemokratinis nusiteikimas įtakoja ir 
vidujinę mūsų tautiečių veiklą, kaip tai rodo reorgų 
buvimas.

Liūtas Mockūnas: Prieš dvidešimt metu situaci- L
ja buvo skirtinga, ypač dėl santykių su Lietuva. 
Anuomet mums egzistavo galvosūkis: nejaugi santy
kiuose su oficialiais Lietuvos sluoksniais viskas mus 
skiria ir visada su jais turime būti konfrontacijos 
stovyje; nejaugi nėra dalykų, apie kuriuos galėtume 
kalbėtis kaip lietuviai su lietuviais. Stagnacijos laikų 
atšiaurus tonas, ateinąs iš anos pusės, neleido turėti 
daug vilčių. Tačiau su persitvarkymo ir atvirumo 
politika Sovietų Sąjungoje bei su Reagano ir 
Gorbačiovo atšildytais tarptautiniais santykiais, 
reikalai smarkiai pasikeitė. Štai pernai pavasarį 
Vilniuje skirtingų įsitikinimų žmonės, palikę savo 
ideologinius „puštalietus“ prieškambaryje, susėdo
me prie apvalaus stalo ir ramiai, be koliojimosi, 
kalbėjomės apie išeivijoje sukurtų kultūrinių vertybių 
sugrąžinimą į kraštą, pilių restauravimą ir kitus 
dalykus, kurie turėtų rūpėti kiekvienam lietuviui. 
Dalyvaudamas šiame pokalbyje jaučiausi laimina
mas iš anapus Leonardo Dambriūno, Vinco Rastenio
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ir kitų mėnraščio dvasios tėvų. Manau ateityje turėtų 
didėti ir temų skaičius, apie kurias abi pusės galėtų 
kalbėtis. Gal pasiseks kartu nuveikti ir vieną kitą 
kultūrinio pobūdžio darbą?

Zenonas Rekašius: Pavartykite šiandieninę 
Lietuvos spaudą. Pamatysite, kad kai kurie leidiniai 
pasikeitė neatpažįstamai. Šiandieną ten jau rašoma 
visai atvirai apie stalinizmo nusikaltimus ir net 
reikalaujama bausti nusikaltėlius. Todėl yra pagrin
do tikėti, kad ir tautinė padėtis pagerės. Esu optimis
tas .. .

Vytautas Zalatorius: Gyvenimas yra evoliucija; 
dalykai turi pribręsti, ir tada jie gimdo naujas formas 
ir reiškinius. Taip ir Akiračiams prieš 20 metų buvo 
atėjęs laikas įtvirtinti blaivesnį galvojimą išeivių 
tarpe, ypač pažiūroje į reiškinius Lietuvoje, kur po 
Stalino mirties daug kas buvo pakitę, daugumai net 
nepastebint. Tiesa, čia Akiračiams kelią jau buvo 
praskynę Darbas ir Vienybė.

Kaip maloniai turi šiandien jaustis mėnraščio 
steigėjai, kai prieš 20 metų jų skelbtos „erezijos“ 
šiandien virto ko ne visų priimta dogma. Štai neseniai 
Vašingtone vykusioje, Lietuvių Bendruomenės su
rengtose diskusijose, visi pranešėjai be išimties 
pasisakė už ryšius su Lietuva. O kad tokie ryšiai būtų 
sėkmingi ar net įmanomi, žinoma, reikia informaci
jos apie ryšių objektą.

Henrikas Žemelis: Prieš atsakydamas į šį 
klausimą, noriu trumpai sustoti prie žodžio atvirai. 
Atviro žodžio mėnraštis—Akiračių motto—buvo 
sąmoningai parinktas ir per tuos 20 metų sistematin- 
gai saugojamas. Jis išskyrė Akiračius nuo kitos 
išeivijos spaudos, nes jiems nebuvo draudžiamų ar 
nesvarstytinų klausimų. Akiračiai buvo atviri įvai
rioms nuomonėms ir juose galėjo rašyti kunigas ir 
ateistas, komunistas ir nacionalistas, liberalas ir 
konservatorius, jei tik jų svarstomi klausimai buvo 
surišti su išeivijos ar lietuvių tautos gyvenimu.

Akiračiai stengėsi skirti didesnį dėmesį Lietuvai, 
kuri buvo izoliuta nuo Vakarų pasaulio, kai tuo 
tarpu išeivijos spauda ir vad. veiksniai buvo paskendę 
tarpusavio ginčuose: kas yra vyriausias ir kas turi 
mandatą kalbėti tautos vardu. O dėl ryšių su 
Lietuva—veiksniai bandė iš savo pusės statyti 
nepereinamas barikadas. Aš manau, kad per tuos 20 
metų Akiračiai davė pakankamai medžiagos apie 
Lietuvos gyvenimą ir tuo pačiu pakeitė išeivijos 
laikyseną Lietuvos atžvilgiu. Taip pat netiesiogiai ir 
mažesniu maštabu jie turėjo įtakos anapus.

Dabar, kai Sovietijoj ir Lietuvoj vyksta reikš
mingi pasikeitimai, aš manau, kad Akiračių pasirink
tas kelias buvo teisingas.

Pirmojo Akiračių numerio vedamajame mūsų 
išeivijos spaudai buvo prikišamas „vienmintišku
mas“. A r Akiračiai savo pasirodymu jaučiasi tą 
padėtį pakeitę ar bent pataisę? Ar tame procese ir 
patys Akiračiai netapo dar vienu, jeigu ir kiek 
kitonišku „vienamintišku“ laikraščiu?

D.B.: Vienmintiškumas — dvasinė niveliacija 
Akiračių atžvilgiu galėtų būti dvejopa:

ar mėnraštis yra „die andere Zeitung“ (toks 
laikraštis buvo Vokietijoje) kitų lietuvių išeivių 
laikraščių tarpe,

ar Akiračiai tapo jo redaktorių klikos oficiozu su 
organizacine vidaus drausme.

Nežiūrint šiokių tokių atsivėrimų atvirumui 
Tėviškės žiburiuose ir dar mažesnių Drauge, Aki
račiai ir po 20 metų tebėra tas „kitas laikraštis“. 
Pavyzdžiui, Trumpos kai kurios skiltys neįsivaizduo
jamos Drauge, nes ten jos viršytų anuometines 
„šoliūniškas kontroversijas“.

Dėkui Dievui, sunku būtų kaltinti Akiračius ir 
vidaus niveliacija: ne tik Dambriūno ir Rastenio 
skiltyse būdavo skirtingų nuomonių. Labiausiai 
akivaizdus atvirumo pirmumas prieš vieneto lojalu
mą Akiračiuose pasirodė, kai laikraščio kolumnisto 
Railos nervinga reakcija į Pakalniškio kritiškai 
įvertintą Railos knygą nesulaukė redakcijos užtari
mo.

Tik retais atvejais redakcija yra buvusi per lojali 
saviesiems. Pavyzdžiui, gynimas savo kolumnisto 
Trumpos, kuris itališką išsireiškimą palaikęs iškrai
pyta lotynų kalba.

Kitaip į saviškių klaidas reaguoja vokiečių Der 
Spiegei. Prie skaitytojo atitaisymo redakcija ten 
prideda: „Skaitytojas XY yra teisus“. Noblesse 
oblige.

L.M.: Akiračiai atsirado todėl, kad anuometi
nėje išeivijos spaudoje žymiam mūsų visuomenės 
sektoriuj (į jį įėjo pasižymėję žurnalistai, kultūrinin
kai ir 1.1.) neliko vietos. Spauda anuomet jam metė 
iššūkį: nori spausdintis—leisk savo laikraštį. Esmėje 
reikalai nepakitę ir dabar. Dalies Akiračiuose 
spausdinamų straipsnių kita spauda neliestų nei su 
dešimties sieksnių kartimi. Redaguodami mėnraštį 
stengiamės, kad jis būtų aktualus ir įdomus. 
Nesibaidome kontroversinių temų, o „vienmintišku
mą“ paliekame kitai išeivijos spaudai. Man atrodo, 
šiais pagrindais vadovaujasi kiekvienas laikraštis 
Vakaruose, norįs turėti pasisekimą skaitytojų tarpe. 
Išeivijos lietuviai prie laisvos spaudos nepratę. 
Atminkime, kad, išskyrus trumpą pokario laikotarpį 
Vokietijoje, nuo 1926-tųjų metų lietuviai laisvos 
spaudos kaip ir neturėjo. Ji buvo kontroliuojama 
cenzūrų ir „vienmintiškų“ ideologinių grupuočių, 
sudarančių laikraščio užnugarį. Akiračiai neturi 
jokio užnugario, kuris nustatytų mėnraščio „liniją“. 
Nėra jokios liberalų mafijos, kuri užkulisiuose 
diriguotų mėnraščiui. Akiračių aktyvas susideda iš 
margų pažiūrų redaktorių ir grupės gerų bendradar
bių, kurie kartais pasiūlo liestinas temas, o, geriausiu 
atveju—patys apie tai parašo. „Vienmintiškumo“ 
nebuvimą geriausiai iliustruoja Akiračių skaitytojų 
ratas, kuris apima plačiausią įsitikinimų bei ideologi
jų spektrą—nuo pačių kairiausiųjų „pažangiečių“ iki 
dešiniausiųjų reorgų. Džiugina ir faktas, kad be 
ypatingų pastangų į bendradarbių gretas esame 
patraukę ir gražų būrį jaunesnės kartos žmonių, pvz., 
Bilaišytę, Dapkutę, Drungą, Dumčių, Hermaną, 
Navazelskytę, Šilerį, Sedaitytę ir kitus. Manau, kad 
jeigu ne Akiračiai, kai kurių iš šių pavardžių išeivijos 
spaudoje nematytume. Spėju, jog juos patraukia 
mėnraštyje atsispindinti vakarietiška „ambiance“.

V.Z.: Musų visuomenė išeivijoje nedidelė ir 
nepaprastai konservatyvi. Tai reiškia, kad toleranci-
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! <* ir nukrypimams nuo daugumos linijos joje nedaug 
vietos. Bet kaip tik tokiai visuomenei labiausiai reikia 
„balso, tyruose šaukiančio“, nes kitaip ji visai 
sustabarėtų. Tą lojalios opozicijos vaidmenį mėnraš
tis ir atlieka, išgirsdamas ir kitą pusę, statydamas 
tiltus į Lietuvos kultūrą ir pasišaipydamas iš pernelyg 
bukų mūsų politinio ir visuomeninio gyvenimo 
apraiškų ir reiškinių. Tokie Akiračiai buvo prieš 20 
metų, tokie jie ir liko.

H.Ž.: Aš nesutikčiau apibūdinti priekaištą 
„vienmintiškumu“. Čia turėta galvoje žymiai plates
nis požiūris į išeivijos spaudą, kurios informacijos ir 
problemų svarstymas neišėjo, iš parapinių ribų ir 
mentaliteto. O kai buvo paliečiami pasaulinės 
politikos klausimai ir Lietuvos laisvės byla, tai čia 
skaitytojai dažniausiai buvo maitinami netikra 
informacija, mitais ir visokiais antikomunistiniais 
baubais, visai užmirštant realius dabarties politinio 
gyvenimo faktus.

Nelaikyčiau dideliu nusikaltimu, jei Akiračiai 
pasidarė kitoniškas laikraštis. Tik kiltų klausimas, ar 
Akiračiams per tuos 20 metų pavyko tą skirtingumą 
išlaikyti?

Apie Lietuvos gyvenimą Akiračių redakcija 
(žiūr. nr. 1, 4psl.) savo skaitytojus žadėjo informuoti 
trejopu būdu: išeivijos mokslininkų - žurnalistų 
straipsniais, kondensuotomis mėnesinėmis apžvalgo
mis ir sovietinės spaudos ištraukomis. Jeigu tre
čiosios (turbūt pačios ,,pigiausios' j rūšies medžiagos 
Akiračių puslapiuose vis dar pasitaiko, tai apie 
pirmuoju punktu nusakytus straipsnius ar antruoju 
apibrėžtas apžvalgas kažin ar kas beprisimena 
. . . Gal čia Akiračiai, anot to liaudies posakio, 
,,pažadėjo—patiešėjo, netesėjo—negriešijo“? . . .

L.M.: Taigi, planai buvo grandioziniai. Tačiau 
gyvenimas koreguoja kad ir geriausius žmonių 
•užmojus. Esmėje sutinku su Paties išvada.

V.Z.: Šis klausimas man ypatingai aktualus, nes 
dauguma mano straipsnių kaip tik ir siekia supažin
dinti skaitytojus su gyvenimu Lietuvoje. Rašo šia 
tema ir daug kitų bendradarbių, tad galima drąsiai 
sakyti, kad ką žurnalas pažadėjo, tą ir ištesėjo. Gal 
didžiausias sunkumas šia tema rašant yra betarpišku
mo stoka. Gyvenant tūkstančius mylių nuo aprašo
mo objekto, reikia per daug pasikliauti antriniais 
šaltiniais ir reakcija į įvykius, o ne tiesioginiu šių 
įvykių aprašymu. Bet gal ne už kalnų tas laikas, 
kai Akiračiai turės savo korespondentą Lietuvoje ir 
tada nebereikės apsiriboti tenykštės spaudos apžval
gomis ir jos citatomis.

H.Z.: Taip, visuomet yra lengviau žadėti, negu 
ištesėti. Bet, pavartęs tuos 20 metų Akiračių 
komplektus, manau, kiekvienas skaitytojas rastų 
pakankamai medžiagos visais trim paminėtais atve
jais.

Kalbant apie pažadus, jų buvo ir daugiau. 
Sakysim, kad ir ,, lietuviško švietimo reikalams 
pastoviai po vieną puslapi“ skirti (nr. 1, 12 psl.) buvo 
numatyta. Ar tie reikalai taip jau pavyzdingai 
susitvarkė, kad pritrūko apie juos kalbos? . . .

L.M.: Tai dar vienas klausimas, kuriam tinka 
„pažadėjo—patiešijo, netesėjo—negriešijo“ atsaky
mas. Tačiau taisant keturiasdešimtmečių ir dar 
vyresnių bendradarbių rankraščius ir bandant tų 
rankraščių kalbą padaryti panašią į lietuvių, ateina 
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nuodėmingos mintys. (Aš pats irgi esu nekoks 
lietuvių kalbos žinovas, nes baigiau tik keturias 
lietuviškos gimnazijos klases ir anglų kalbos skyryba 
man maišosi su lietuvių). Manau, kad, nežiūrint visų 
pamokymų ir pagraudenimų lietuviško švietimo 
klausimais, po dešimties-dvidešimties metų ateisianti 
viduramžių karta nemokės lietuviškai suregzti nė 
„Ką aš veikiau per atostogas?“ rašinėlio. Visos kalbos 
apie lietuvišką švietimą, tai tik „balsai, šaukią 
tyruose“. Kol dar mokame lietuviškai, pamirškime 
švietimą ir rašykime svarbesniais mūsų tautą ir jos 
kultūrą liečiančiais klausimais.

Z.R.: Spauda informacijos negamina, tik ją 
perduoda. Apie lituanistinį švietimą beveik nerašo
ma, nes ir nėra ko rašyti. Išeivijoje švietimas nėra 
dėmesio centre. Visuomenės dėmesio centre politika
vimas. Dėl „teisės“ Vašingtone „priemeniauti“ 
varžosi visi veiksniai, o švietimu rūpinasi viena 
Bendruomenė. Bet ir jai politikėlė svarbiau . . . Poli
tikieriai tiesia pirštus ir į lituanistines mokyklas 
vieton lietuvių kalbos ir istorijos siūlo įvesti pamokas 
apie . . . veiksnius ir politinę veiklą. Tai ką šitaip 
supolitintoje visuomenėje kalbėsi apie švietimą?

V.Z.: Jau anksčiau buvo pasakyta, jog mūsų 
visuomenė yra labai konservatyvi. Na, o mokytojai 
bei kiti švietimo darbuotojai iki šiol turbūt buvo 
konservatorių konservatoriai. Juk jie, berods, ir 
šiandien dar tebesvarsto klausimą, ar naudoti 
išeivijos mokyklose Nepriklausomos Lietuvos švieti
mo programas. Dėl to sunku tokių žmonių tarpe rasti 
bendradarbių, kurie į lietuviškas švietimo problemas 
pažiūrėtų šviežiai, kritiškai, realistiškai, kaip Aki
račiams kad priderėtų. Na, o iš kitos pusės lietuviškas 
švietimas yra gana specifiška sritis, apie kurią 
nespecialistui ne taipjau lengva nutuokti bei parašyti. 
Bet šiuo metu, keičiantis mokytojų kartoms, gal ir šį 
pažadą bus galima ištesėti, radus kokį gabų publicistą 
tarp jaunųjų mokytojų. Yra savanorių? Skubėkite, 
kol paskutinė lituanistinė mokykla dar neužsidarė!

Skaitytojų laiškuose Akiračiams nuolat prikai
šiojamas per didelis ,,literatūriškumas“. Ar kitų 
sričių bendradarbių iš tikrųjų sunkiau sumedžioti? 
Ar jie mažiau ,, r aši ingi“?

D.B.: Skaitytojus erzina ilgi literatūros pusla
piai. Galima būtų pabandyti juos patenkinti trumpi
nant straipsnius apie menkavertes knygas. Juk 
žurnalistikos principas yra daugiau informuoti apie 
svarbius įvykius; apie niekalus—nieko. Juk dėl 
atrankos kas yra vertinga ir kas yra niekalas kadaise 
buvo paskelbtas nuosmukio manifestas.

L.M.: Nesutikčiau, kad skaitytojai nuolat 
prikaišioja Akiračiams per didelį „literatūriškumą“. 
Žinoma, pasitaiko ir tokių. Man atrodo, kad kai 
kurie išeivijos spaudos skaitytojai buvo nuo literatū
rinių recenzijų atpratinti mūsų dabartinės spaudos. 
Literatūrinė recenzija visada buvo integrali lietuviš
kos spaudos dalis ir prieš karą, ir dabar Lietuvoje, po 
karo Vokietijoje ir 1.1. Grožinės literatūros recenzija 
šiais laikais yra beveik pradingusi iš išeivijos 
laikraščių ir net kultūrinių žurnalų puslapių, nes 
redaktoriai nesugeba ar nenori jos organizuoti. Tai 
labai nenormali padėtis, nes pradedame nekreipti 
dėmesio į lietuvių kultūrą. Tuo tarpu Akiračiai 
sugeba anotuoti ar recenzuoti beveik visą svarbesnę 
grožinę literatūrą išeivijoje ir Lietuvoje. Vytautas A. 
Jonynas Tėviškės žiburiuose net rašė, jog Akiračiai 
yra pasidarę „literatūriniu žurnalu ’par excellence1 “. 
Toks komplimentas negali nekelti pasididžiavimo.

kad atliekame kulturinį darbą, kurio kiti nepajėgia.

Z.R.: Neproporcingai didelis dėmesys litera
tūrai (t.y. knygoms) rodo, kad dar nesame nutautę, 
kad ir mus dar saisto lietuviška kultūrinė tradicija. 
Juk, pavyzdžiui, Lietuva ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės—skirtingi dydžiai, tačiau poezijos knygų 
tiražai šiuo metu beveik vienodi. O tai yra todėl, kad 
knygai ir. aplamai, spausdintam žodžiui mūsų 
istorinėje partirtyje skiriama daug svarbesnė vieta. 
Tai turbūt yra todėl, kad kitos tautos neturėjo 
pergyvenimų, panašių į mūsų spaudos draudimą.

V.Z.: Akiračių literatūriškumui paaiškinti turiu 
tokią hipotezę. Visa išeivių spauda yra tautiška. 
Lietuvių tautybės svarbiausias požymis yra lietuvių 
kalba. Kalbos išsivystymo aukščiausia pakopa yra 
literatūra. Tad visai natūralu, kad mūsų mėnraštis ir c
jo bendradarbiai tiek dėmesio skiria literatūrai.

Kai kas paklaus: „bet juk ta hipotezė turėtų 
galioti ir kitai lietuviškai spaudai?“ Atsakysiu—taip. 
Už tai ir kitoje mūsų spaudoje palyginus daug 
dėmesio skiriama literatūrai: spausdinamas literatū
rinės atkarpos, atsiminimai, knygų aptarimai ir pan. 
Kai kurie laikraščiai net rengia literatūrinius konkur
sus, turi atskirus literatūros skyrelius. Akiračių 
straipsniai literatūrine tema tik gal yra gilesni ir 
platesni, kas rodo jų autorių, na. ir skaitytojų aukštą 
intelektualinį lygį ir žinias.

H .2.: Taip, „literatūriškumą“ daug kas primeta. 
Išlaikyti balansą ir patenkinti skaitytojų skonį yra 
labai sunku. Nuo tų trūkumų nebuvo laisvi ir 
Akiračiai. Kai mūsų bendradarbių eilėse buvo 
daugiau spaudos veteranų (V. Rastenis, Dambriū- 
nas, B. Raila ir kt.), temų įvairumas buvo didesnis.

Tačiau objektyviai vertinant šį balansą, negali
ma būtų tvirtinti, kad tie skaitytojai, kurie yra 
alergiški literatūrinėm temom, būtų labai nuskriaus
ti. Tik prisiminkime, kiek įdomios medžiagos buvo 
duota pasikalbėjimuose su įvairiais asmenimis.

Ar Akiračiai, savo tikslų siekdami, iš tikro dirba 
sistematiškai, nuolat ieškodami bendradarbiu, užsa- 
kinėdami pageidaujamos tematikos straipsnius, 
reguliariai apsvarstydami padėti ir pagal tai keisda
mi, moderuodami kryptį ir priemones? O gal tik kaip 
toji mergina, jaunystėje jis besigyrusi: ,,gausiu vyrą 
tokį, kokio norėsiu“, senmergystės metuose beapsi- 
pr ant ant i ir su „kokį gausiu, tokio ir norėsiu“? . . .

L.M.: Sistemiškai tai tikrai nedirbame. Daž
niausiai reaguojame į įvykius. Sutikčiau su priekaiš
tu, kad labiau užsiimame aktualijomis ir kad mums 
trūksta giluminių straipsnių. Dauguma redaktorių ir 
bendradarbių labiau domisi Lietuvos reikalais, todėl 
jie mėnraštyje dažniau ir atsispindi. Galbūt Aki
račiuose reikėtų daugiau pakedenti bendruomeniš
kus reikalus, visokių lietuviškų „baltųjų rūmų“ 
statybas Vašingtone ir panašiai? Galbūt. Kiekvienu 
atveju, mėnraščio puslapiai atviri ir straipsniams 
šiomis temomis.

V.Z.: Šis klausimas pagrįstas idealia situacija— 
kaip turėtų būti. Deja, žurnalas leidžiamas visuome
niniais pagrindais, atliekamu nuo pagrindinių profe
sijų laiku, tad ir nuo idealo mums toloka. Turiu visgi 
vyresniuosius redaktorius pagirti, kad jie kai kurias 
temas planuoja ir užsako iš anksto. Pavyzdžiu čia 
galėtų būti ir ši anketa.

Vienas sistematiško ir planingo redakcijos darbo 
stabdis yra redakcinės kolegijos narių geografinis

(tęsinys sekančiame psl.)
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išsimėtymas, apsunkinantis bendravimą. Prie idealo 
galima tik priartėti, o ne jį pasiekti.

H.Ž.: Kalbant apie sistematiškumą reikia turėti 
galvoje kokiose sąlygose ruošiami Akiračių nume
riai. Pagal galimybes kontaktuojami bendradarbiai 
dėl straipsnių tematikos, bet pasirinkimas visuomet 
ribotas, nes Akiračių red. negali naudotis tuo 
redakciniu liuksusu, koki turi kita normaliom 
sąlygom dirbanti spauda.

Taip pat reikia neužmiršti, kokia buvo neigiama 
ir kartais priešiška reakcija iš kai kurios išeivijos 
spaudos ir tam tikros užšalusio galvojimo visuome
nės dalies, kai Akiračiai pasirodė. Daug kas jiems 
pranašavo trumpą amžių. O dabar, po 20 metų, man 
vienas skaitytojas pasakė: ,,Nesutinku su Akiračių 
linija, bet visada perskaitau nuo pradžios iki 
galo . . . “

Kaip įprasta mūsų visuomenėje, švenčiant 
visokius jubiliejus, sukaktis ir pagerbtuves. kiekvie
nas jubiliatas padaromas didvyriu ir kovotoju, 
išskaičiuojant matematiniu tikslumu jo tikrus ar tik 
abejotinus nuopelnus. Būtų netikslu ir Akiračiams 
paversti savo jubiliejų savęs šlovinimu bei nuopelnų 
skaičiavimu.

Akiračiai dažnai kritiškai pažiūrėdavo į mūsų 
kultūrinį, visuomeninį ir politinį gyvenimą. Lygiai su 
tokiu kritišku žvilgsniu mes žiūrime į savo nueitą 
kelią Ir tas mus įpareigoja stengtis išleisti kiekvieną 
sekantį Akiračių numerį geresnį, už praėjusį . . .

Koks mėnraščio finansinis stovis? Kokios 
didžiausios techniškos kliūtys?

L.M.: Pragyvename iš prenumeratų ir skaitytoj u 
aukų. Jokios kitos paramos iš niekur negaunam. 
Pagal aštuonių dolerių metinę prenumeratą, Aki
račiai turbūt yra pats pigiausias lietuviškas periodinis 
leidinys pasaulyje. Žinoma, vien iš prenumeratų 
neišsilaikytume. Padeda aukos. Šiais metais, padidė
jus JAV pašto tarifams, gal reikėtų pakelti ir mums 
prenumeratą. (Paskutinį kartą prenumeratą kėlėme 
1977 m. pradžioje.) Akiračių ekonominio ,,stebuklo“ 
paslaptis—visą mėnraščio redagavimo, administravi
mo ir ekspedijavimo darbą atlieka laisvalaikiu neap
mokami talkininkai. Bendradarbiams irgi nemo
kame. Tad jeigu mėnraščio redagavimo ir adminis
travimo darbe pasitaiko nesklandumų—jie atsitinka, 
nes sunku kartais viską aprėpti.

Didžiausia techniška kliūtis—korektūrų reika
lai. Dėl jų į Morkūno spaustuvę suvažinėjame po 
porą šimtų mylių per mėnesį. Jeigu iš dangaus 
nukristų 4-5,000 dolerių, nusipirktume lazerine 
techniką, kad tekstą spausdinimui galėtume paruošti 
namuose. Tai žymiai pagreitintų ir palengvintų 
mėniaščio leidimą. c

V Z.: Mano laimei, man asmeniškai Akiračių 
finansiniu stoviu rūpintis netenka. Finansinio 
potencialo mūsų žurnalas dar turi. Pavyzdžiui, mes 
esame bene vienintelis išeivijoje periodinis leidinys, 
kuris išsiverčia be reklamos. Už tat tuo svarbiau, kad 
skaitytojai laiku susimokėtų prenumeratą ir net 
padėtų ją plėsti, paraginėdami gimines ir draugus 
žurnalą užsiprenumeruoti.

Galėtumėm turėti daugiau iliustracijų, jeigu jų 
kas prisiųstų, įvairesnį šriftą, jeigu įsigalėtumėm 
naujas rinkimo mašinas nusipirkti, reguliariau leisti, 
jeigu būtų daugiau talkos.
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Kaip 20-čio bėgyje daugėjo, mažėjo ir keitėsi 
Akiračių skaitytojai? Koks, jūsų manymu yra jų 
šiandieninis pasiskirstymas pagal amžių, vietoves ir 
1.1.?

D.B.: Akiračius skaito beveik tiek pat žmonių, 
kaip ir pradžioje. Prieš 20 metų Akiračiai labiau 
ribojosi trisdešimtmečiais, kurių negąsdino nukrypi
mas nuo įsigyvenusios linijos santykiuose su Lietuva. 
Konservatyviesiems Akiračiai tada atrodė nedoras 
laikraštis. Vėliau tas ,,moralinis“ barjeras smarkiai 
praskaidrėjo. Tada prisidėjo ir vyresnių kartų 
skaitytojų, kurie pakeitė metų bėgyje natūraliai 
nubyrančiuosius.

L.M.: Šiuo metu Akiračių cirkuliacija yra 
maždaug 1,000 egzempliorių: apie 900 prenumerato
rių ir apie 100 egzempliorių išparduodame Čikagos 
parduotuvėse. Aštuntojo dešimtmečio gale turėjome 
netoli tūkstančio prenumeratorių, tačiau vienu metu 
(prieš penketą metų) nebepajėgėme siuntinėti paragi
nimų ir per šį neapdairumą ,,atpratinome“ kai 
kuriuos prenumeratorius nuo prenumeratos mo
kėjimo. Dėl to praradome apie šešiasdešimt 
prenumeratorių . . . Neskaitant šio nubyrėjimo, 
prenumeratorių skaičius didėjo iki aštuntojo dešimt
mečio vidurio, o po to laikėsi gana pastoviai. 
Normaliai prenumeratorius prarandame dėl mirties 
ar apakimo (senatvės). Džiugina faktas, kad susilau
kiame naujų skaitytojų iš jaunesnės kartos, kuri 
domisi lietuvišku gyvenimu. Tos prenumeratos 
beveik atsveria iškeliavusius į anapus.

Turbūt nesunku atspėti, kad dauguma mėn
raščio skaitytojų gyvena Čikagoje ir apylinkėse. 
Cikagiečiai sudaro apie ketvįrtadalį visų prenumera

POLITINĖ KULTŪRA IR LIETUVA
(Pabaiga. Pradžia praeitame „Akiračių“ numeryje)

Tad vaizdas aiškus: proletariniai Lietuvos 
valdžios klausimai buvo sprendžiami Maskvoje. 
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Maskva turėjo 
pagrindo skubėti ir dėl to leidosi į tam tikrus 
kompromisus. T.y. nors ir elgėsi Rusijos KP(b) CK 
su lietuvių broliais kaip su pavaldiniais, visgi buvo 
liepta (!) skelbti Lietuvos savarankiškumą (nors 
visiškai neaišku kokio statuso). O šiuo sprendimu 
buvo pripažįstama, kad ,,vasario 16-osios Lietuva“ 
egzistuoja ir stiprėja (tuo metu jau veikė Lietuvos 
ministrų kabinetas ir kitos valstybinės institucijos). 
Vadinasi, nepriklausoma Lietuva pripažįstama de 
facto. Ir, galop, skubėti reikėjo dar dėl to, kad 
lapkričio 1 1 d. Kompjene buvo pasirašytas Vokieti
jos kapituliacijos aktas. Tai reiškė, kad Vokietijos 
kariuomenė turėjo pradėti atsitraukimą ir iš oku
puoto Pabaltijo, palikdama susikūrusias valstybes.

Po šių laiškų įvykiai ėmė vystytis iš tikro gana 
sparčiai. Daugpilyje parašomas ir paskelbiamas 
,,Manifestas“. Gruodžio 16 diena tampa veiklos 
gaire ir po dviejų dienų Leninas su Stalinu rašo į 
Daugpilį: „Mes visi labai džiaugiamės Jūsų praneši
mais. Priimkite sveikinimą. Greičiau išvaduokite 
Vilnių“ (Kn. Leninas ir Lietuva .... 63 p.). 
Gruodžio 22 dieną realizuotas LTSR pripažinimas 
buvo visiškai neapibrėžto teisinio statuso, nes 
,.Manifeste“, priešingai negu vasario 16 Akte, 
tarptautinio pripažinimo neprašoma. Rusija paskel
bė pripažįstanti LTSR savarankiškumą suverenite
tui net neprabilus.

Kita vertus, ar iš tikrųjų Tarybų valdžia 
gruodžio mėnesį jau buvo Vilniuje ir rytiniuose 
Lietuvos rajonuose, jos šiaurėje? Kapsukas dar 

torių. Po Čikagos, pirmasis penketukas išsirikiuoja 
šia tvarka: Kanada (74), Kalifornija (72), New 
Yorkas (70) ir Florida (58). Antrasis penketukas 
atrodo taip: Massachusetts (52), Ohio ir Australija 
(po 49), Mičiganas (42), Marylandas (28) ir Vakarų 
Vokietija (23). Jeigu sutinkame, kad visi Floridoje 
gyvenantieji yra pensininkai (jų gyvena ir kitur), tai 
6.5 procentai Akiračių skaitytojų tikrai yra pensinin
kai. Šiaip spėčiau, jog tipiško mėnraščio skaitytojo 
amžius, kaip ir tipiško mūsų išeivijos gyvenimo 
dalyvio, persiritęs per penkiasdešimtį. Apskritai. 
Akiračių prenumeratoriai išsimėtę po visą pasaulį: 
yra jų Aliaskoj. Saudi Arabijoje, Šveicarijoje. 
Izraelyje ir net Jugoslavijoje. Keletą prenumeratorių 
turime ir Lietuvoje.

Z.R.: Kalbėdami apie prenumeratorius, turė
tume nepamiršti galimybės žymiai padidinti Akiračių 
skaitytojų skaičių Lietuvoje. Daug kas ten bibliote
kose iš specfondų perkeliama į bendruosius fondus. 
Taip pat mus pasiekia gandai, kad netrukus Lietu
voje bus leidžiama prenumeruotis dar tris išeivijos 
leidinius: Aidus, Akiračius ir Metmenis. Nenusteb
čiau. jei taip ir būtų. Sakykim, nuo sekančių metų 
pradžios. Daug naujų prenumeratorių tokiu būdu 
nesusilauktume, nes Lietuva tokiems reikalams 
neturi užsienio valiutos. Tačiau Akiračius tada galėtų 
Lietuvos skaitytojams užprenumeruoti išeivijoj 
gyvenantieji draugai, giminės ar pažįstami.

Manau, kad jau dabar reikėtų pabandyti 
sužinoti, kiek šitokiuose ganduose teisybės.

V.Z.: Keičiasi tik gyvastingos visuomenės ii 
institucijos. Mes, iš ilgesnės istorinės perspektyvoj 
žiūrint, merdim. Tad ir pasikeitimų skaitytojų tarpe 
ne tiek jau daug.

sausio 5 d. (1919 m.) posėdžiauja Daugpilyje, o 
Rusijos Raudonoji armija. Vakarų fronto dvi 
divizijos įžengia į Lietuvą taip pat tik sausio 
pradžioje.

/Štai ką sausio 6 d. Pskovo divizijos komisaras 
Grigorjevas praneša Vakarų armijos vadovybei: 
„Šiandien pirmą vai. naktį Pskovo divizijos 
pulkai užėmė Vilno miestą ir iškėlė raudonąją 
darbo vėliavą“ (Kn. Borba za Sovetskuju vlast \ 
Litve v 1918-1920 g.g. Sbornik dokumentov 
Vilnius, 1967, 91 p.). Jeigu jau Vilniuje 
egzistavo Tarybų valdžia, kodėl tad jį reikia 
užimti? Žinoma, tai buvo ne internacionalinė; 
pagalbos žygis. Tačiau, šiaip ar taip, tai būvi 
pasaulinės proletarinės revoliucijos plėtimos 
procesas. Čia pravartu prisiminti, kaip Vengri 
jos komunistai su Belą Kunu priešakyje konsti 
tuavo Slovakijos Tarybų respubliką tais pačiais 
1919 metais/.

Ideologija, kuria gyveno Kapsukas ir jo 
bendraminčiai, reikalavo anaiptol ne tautiniu 
valstybių kūrimo ir įtvirtinimo. Tai itin pasakytinu 
apie 1918-1920 metus. Epocha ir kova, kurioje būvi 
siekiama bet kuriomis priemonėmis įgyvendint 
„pasaulinės revoliucijos“ modelį (kurį propagavo ii 
Leninas), visai nesiruošė orientuotis į tai, ką vadino 
buržuazinėmis gyvenimo formomis. Kapsukas sieke 
Tarybų valdžios Lietuvoje, bet visai negalvojo apie 
nepriklausomą Lietuvą. Tiesa, lietuviai pamažu 
įsitvirtindavo vykdomuosiuose Tarybų organuose, 
stojo į Raudonąją armiją (kurios daliniai greitu

Akiračiai nr. 8 (202)

10



KULTŪRA IR POLITIKA

laiku imti vadinti net lietuviškais vardais.—Žr. kn.: 
Borba za sovetskuju . . . , 119-120 p.), tačiau tai 
nekeitė principinių dalykų. Lietuvos savarankišku
mo klausimas bolševikams buvo terra incognita. Tai 
buvo nebent pereinamojo laikotarpio širma, prime
nanti laikinąją Perlojos respubliką Lietuvos kūri
mosi metais.

/Reikia neužmiršti, kad Lietuvos ir Baltarusijos 
bolševikai veikė išvien. Tai atspindėjo senąsias 
LDK tradicijas. Tačiau naujos istorinės sąlygos 
ir nauja ideologija nieko bendro nebeturėjo su 
LDK. Susiliejimas su Ba-tarusija Lietuvai būtų 
reiškęs kultūrinę niveliaciją. O šis susiliejimas 
1919 m. vasario 2 d. virto faktu. Lietuvos ir 
Baltarusijos komunistų J konferencijoje prii
mama susivienijimo rezcliucija, kurios antrą- 
jame punkte atsižvelgiama į tai „kad Lietuva ir 
Baltarusija tiek savo ūkinėmis sąlygomis, tiek ir 
nacionaline sudėtimi turi daug bendro“ (Kn. 
Borba za sovetskuju . . . , 138 p.). Taip buvo 
traktuojama Lietuvos „specifika“/.

Pagaliau, charakterizuojant tų laikų Tarybų 
valdžią, negalima sakyti, kad ji buvo persvėrus! 
Tarybos Lietuvą. Kraštas buvo perskeltas į dvi dalis 
ir vyko teritoriniai pokyčiai, kol Raudonoji armija 
nebuvo išstumta iš Lietuvos 1919 metų rugpjūtį.

* * *

Tautinis klausimas — viena silpnųjų marksiz
mo pusių. To dabar net nebereikia įrodinėti, nes 20 
amžiaus politinio gyvenimo procesai pulsuoja 
koncentriškais tautinio-valstybinio gyvenimo ap
skritimais. Stačiai žvelgiant, tai tiesiog susiję su 
humanitarinės ir išvis dvasinės kultūros reikšmės 
išaugimu šiuolaikiniame pasaulyje, o ateities pasau
lis, jeigu mums bus lemta jo sulaukti, turės būti dar 
labiau orientuotas ne į materialinius procesus, o į 
dvasines vertybes.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 70-ečio 
jubiliejus leido mums savu kailiu įsitikinti šia silp
nąją marksizmo puse, dvasiniu ideologijos skurdu. 
Visuomenės viešąjį gyvenimą valdantis aparatas, 
žinodamas šios datos reikšmę ir autoritetą lietuvių 
tarpe, stengėsi atitraukti mūsų dėmesį į šalį. Kaip 
pagrindinė propagandinė priemonė buvo iškelta 
vadinamojo tarybinio (socialistinio) valstybingumo 
koncepcija. Jau pats šis faktas pasmerkia visą 
„tarybinę argumentaciją“ pražūčiai: vargu ar berei
kia geresnio Vasario 16 akto išaukštinimo. Nes 
gruodžio 16 „Manifestas“, kaip matėme, nieko 
bendro neturi su tautos suverenitetu (šis reikalingas 
būtent tautai, o ne klasei). Tuo tarpu būtent apie 
tarybinį suverenitetą ir buvo pradėta labai daug 
šnekėti. Kas visiškai neatitinka nei tikrovės, nei 
marksizmo.

Be to, susilaukėme žemiausio lygio falsifikaci
nių akcijų ir pareiškimų, plačiai skleidžiamų masinės 
komunikacijos tinklu. Buvome stačiai apipilti 
įvairiausių antrarūšių ir trečiarūšių „argumentų“ 
lavina, neva turėjusią nuplauti nuo mūsų vasario 16- 
osios „gėdą“. Pvz. buvo teigiama (ir tebebus 
teigiama), kad Aktas neturėjęs politinės reikšmės, 
nes nepakeitęs to meto Lietuvos padėties (lyg galėjo 
būti kitaip okupuotame krašte). Buvo teigiama, kad 
jį pasirašę vien tik lietuviai, išstūmę kitų tautybių 
krašto gyventojus (lyg kitoms tautybėms taip 
skaudžiai kaip lietuviams būtų rūpėjęs Lietuvos 
nepriklausomybės klausimas). O ką jau bekalbėti 
apie tai, kad Lietuvos Taryba vieningai imta rašyti 
mažąja raide (taryba), lyg tai nebūtų tikrinis vardas, 
ne vienoje užsieninėje enciklopedijoje ir net rusų 
kalba rašomas jo neverčianti Vienintelis Gimtasis 
kraštas kartais parašydavo šį vardą didžiąja raide 

1988 m. rugsėjo mėn.

(dviejuose iš trijų H. Šadžiaus straipsnių). O svar
biausia buvo teigiama (o tai jau strategija), kad aktas 
neatspindėjo „liaudies interesų“.

Iš viso šito išplaukia senoji tradicija „buržuazi
nio nacionalisto“ terminą dirbtinai perkelti į 1918- 
ius ir dar ankstesnius metus. Tai daroma vėlgi 
remiantis ideologiniais poreikiais: esą proletarinę 
Lietuvą galėjo užgniaužti tik imperialistai ir tie 
nacionalistai.- Tai neteisinga jau vien faktiniu 
pagrindu: riikalauti sau lygių teisių tautų bendrijoje 
anaiptol nėra nacionalizmas.

/Čia turiu galvoje TSRS paplitusį šios sąvokos 
traktavimą. Tuo tarpu europinėje tradicijoje 
nacionalizmu vadinami bet kurie tautos valstv- 

•J 

binio nepriklausomumo ar savarankiškumo 
siekiai. Ir niekas daugiau. Tai—ne neigiamo 
pobūdžio sąvoka/.

Be to, tokiu atveju šia grifą patenka ir J. 
Basanavičius (tiek nusipelnęs bulgarų tautai), S. 
Banaitis, S. Kairys ir 1.1.

Bet ideologija, rutuliodama savo koncepciją, 
eina dar toliau: ima skaičiuoti „kruvinuosius 
nacionalistų darbus“. Iš kažkur ištraukiami pasakiš
ki skaičiai, kaip antai „18.000 nekaltų baltojo teroro 
aukų“ {Tiesa, vasario 7 d.).

Ir visa tai remiasi pirmiausiais tarybiniais 
metais „nukalta“ koncepcija, kad Lietuvos valstybė 
tebuvo vidaus buržuazijos ir užsienio imperialistų 
kūrinys, visiškai netarnavęs lietuvių tautai (ją 
pradeda J. Žiugžda ir vainikuoja R. Žiugžda). Visi 
kiti vertinimai—tik šio fundamentalumo sekmenys.

Šiandien mums reikia visa tai minėti todėl, kad 
suprastume, jog apie politinę kultūrą mums dar 
labai anksti kalbėti. Juk neįmanoma pavadinti 
politinės kultūros reiškiniu (o to ir nedarė net oficiali 
propaganda!) tų masinių, stalininius mitingus at
kartojančių žmonių subūrimų miestų aikštėse, kur 
visi turėjo vieningai „smerkti“ JAV prezidento R. 
Reigano ir kongresmenų laiškus lietuvių tautai 
(vieną net sveikinimo!). Ar įmanoma kultūringame 
krašte (tikriau—civilizuotame krašte) įsivaizduoti 
situaciją, kai žmogus smerkia tai, ko net nežino? Juk 
su laiškų turiniais žmonės net nebuvo supažindina
mi! Blaivus protas negali suvokti tokio absurdo. 
Tuo tarpu masinis protas verčiamas šitai suvokti. Ir 
jam padeda liaudies rašytojai (J. Baltušis), bei 
nusipelnę sportininkai (Š. Marčiulionis).

/Verta prisiminti, kad Stalino laikais teisminėje 
praktikoje buvo įsigalėjęs „savanoriško prisi
pažinimo“ argumentas, neva Lodydavęs—be 
jokių kitų įkalčių!—teisiamojo kaltę. O saugu
mo organai jau pasirūpindavo, kad žmogus bet 
ką „prisipažintų“ (Žr. Literaturnaja gazieta, 
1988 No 4). Ar nesama tiesioginio ryšio tarp 
tokios dorovės ir tų 61.000 parašų, kuriuos 
nusiuntė pasipiktinę Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės JAV prezidentui ir kongresui? Manau, 
kad nesunku būt buvę surinkti ir 610.000 
parašų/.

* * *
Dabar turiu prisipažinti, kad visas šias pastabas 

sąlygojo ir pagimdė elementariausias pilietinis 
nerimas. Nerimas dėl toliau falsifikuojamos istori
jos. Nerimas dėl stalinizmo gajumo ir jo palaikymo 
valdžios ešelonuose. Nerimas, pagaliau, dėl bręs
tančių ateities kataklizmų.

Juk mes iš tikrųjų susilauksime visuotinio 
pykčio protrūkių, jeigu ir toliau bus praktikuojamas 
socialinės „ramybės“ pirkimas tokia brangia kaina. 
Karo stovis visuose miestuose ir rajonų centruose 
vardan ko? Saujelės ekstremistų sutramdymui, kaip 
kad mus tikino valdžia? Emocijų sutramdymui?

Žinoma, būkime realistais ir supraskime, kad 
neturinčiam viešos politinės opozicijos kraštui tokie 
reiškiniai yra beveik natūralūs: jame vis palaikomas 
„vieningos liaudies“ mitas. Iš to kyla ir vienbalsiai 
rinkimai, ir vienbalsiai smerkimai. Bet . . .

Tokia situacija — gal jau vakar diena? 
Politikams—o juk jie ir turėtų būti realistais—laikas 
suprasti,kad atleidus griežtos kontrolės varžtus 
kultūroje, reikia koreguoti ir politiką. Mūsų 
kultūriniame gyvenime iš tikrųjų, kad ir palengva, 
plinta demokratiniai reiškiniai. Plinta jie šiek tiek ir 
ūkiniame gyvenime. Tad jeigu niekas nekis politi
koje, socialinė tikrovė kaip visuma ims aižėti ir 
plyšti, ir tada jau niekas nebesuvaldys kylančios 
stichijos.

Pokyčius vertėtų pradėti nuo Bažnyčios institu
cijos. Tai vienintelė gerai organizuota jėga, kuri yra 
už viešojo gyvenimo rėmų. Ši jėga nėra tiesiogiai 
suinteresuota politika ir opozicine ji tapo iš esmės 
dėl pačios valdžios bei jos ideologijos kaltės. Juk 
buvo tikimasi greitai ją įveikti, ir buvo nesismulkina- 
ma dėl Bažnyčios naikinimo priemonių. Dabar, kai 
paaiškėjo, kad jos įveikti nepavyks, būtina pripažinti 
kai kurias praeities klaidas ir pirmai pradžiai 
grąžinti katalikams ne vien Klaipėdos Taikos 
Karalienės bažnyčia, bet ir Vilniaus Katedra bei šv. 
Kazimiero bažnyčią. Tai būtina padaryti, jeigu 
norima nuraminti vis labiau kylančias aistras, 
kurios, beje, yra visiškai teisėtos. Nes tie šimtai 
tūkstančių parašų, surenkami po peticijomis val
džiai. niekada realiai neatstovaus žmonių, kuriuos 
vis dar bandoma vienyti „vieningos tarybinės 
liaudies“ šūkiu.

Šito šūkio iš viso nebereikėtų, jeigu imtų rastis 
daugiau demokratijos. Juk liaudies valia reiškiasi 
anaiptol ne bukaprotiško paklusnumo valdžiai 
formomis.

Bet demokratija neįmanoma be teisinės sąmo
nės stiprėjimo, be protingų, racionalia savimone ir 
sveiku protu pagrįstų įstatymų. Taip, mes turime 
didžiausius įstatymų sąvadus, tačiau, pasirodo, jais 
niekas nepasitiki, net valdžia, ką puikiausiai parodė 
vasario mėnesio įvykiai. Pasikliaujama ne įstatymu, 
o vien fizine jėga bei administraciniais bauginimais 
(bei sankcijomis). Jeigu įstatymas yra tikras, jis turi 
būti gyvas, už jį nereikia agituoti. Tuo tarpu daroma 
būtent šitai—agituojama (išleidžiamos net demons
tracijų „Taisyklės“), o realiai telkiama ir paleidžia
ma į gatves bekompromisinė fizinė jėga. Ar tai 
teisėta akcija? Juk valdžios veiksmai teisinėje 
valstybėje taip pat turi būti juridiškai vertinami. Bet 
mes nesame teisinė valstybė. Nes, kaip sakė romėnai, 
ūbi judical qui accusat, vis non lex valet - kur teisia 
tas, kuris kaltina, valdo jėga, o ne įstatymas.

Tik nepriklausoma nuo vykdomosios valdžios 
teisminė sistema gali užtikrinti šiuolaikiškai civili
zuotą gyvenimą.

Baigiant principinio ir strateginio pobūdžio 
svarstymus, reikėtų nors keliais žodžiais užsiminti 
apie taktinius dalykus. Ir išsikelti klausimą: tad ką 
mums dabar daryti? Toliau kasti savuose miniatiūri
niuose darželiuose žemę ir laukti . . . ko?

Laukti nebeįmanoma, nes socialinis bejėgišku
mas atvedė visus mus prie pražūties. Jau vien 
grėsminga ekologinė situacija yra tas tiesioginis 
įrodymas, kad toliau po senovei gyventi nebeįmano
ma. Išsigimsime, o po to ir žūsime. Visi (tegul niekas 
nemano, kad kokybiškesnis maistas ar užmiesčio 
vilos kažką išgelbės).

Šiuolaikinis liaudies politinis bejėgiškumas— 
ūkinio apsileidimo ir anarchijos versmė.

Vienas protingas žmogus — G. Tiūreris—sykį

(tęsinys sekančiame psl.)
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NUOMONĖS IR PASISAKYMAI

DAR DĖL MADISONO - VILNIAUS 
GIMINYSTĖS

Akiračių 1988 m. gegužės numeryje buvo 
išspausdintas Liūto Mockūno straipsnis „Tarp 
Madisono ir Vilniaus—Skilimas Lietuvių Ben
druomenėje“. Straipsnio autoriui LB-nės ir mano 
asmens atžvilgiu padarius abejotino tikslumo 
išvadas, jaučiu svarbą ir prašau galimybės pasisa
kyti.

L Jokio „skilimo“ JAV LB-je nėra. Esama 
paprasto nuomonių išsiskyrimo, kuris demokrati
niais pagrindais tvarkomose visuomeninėse insti
tucijose yra normalus reiškinys. LB-je gan gausius 
nuomonių išsiskyrimus esame linkę priimti kaip 
organizacijos gyvastingumo ir intelektualinio polė
kio liudijimą. Skirtingos nuomonės kartais LB-je 
veikloje sukelia tam tikrų problemėlių, bet ar ne 
nuo sovietinio okupanto iš Lietuvos bėgome, kad 
savo nuomonę galėtume laisvai reikšti.

2. Faktas, kad JAV LB Krašto valdyba 
Vilniaus-Madisono sugiminiavimo klausime turi 
skirtingą nuomonę nuo Seattle LB apylinkės 
valdybos pirmininkės Inos Betulytės-Bray. Krašto 
valdyba šiuo laiku suporavimui nepritaria, o L 
Bray jame mato laimėjimus Lietuvai ir jos išeivijai. 
Problemos esama ne tame, kad L Bray turi 
skirtingą pažiūrą (tos teisės jai niekas LB-je 
neginčyja), bet jos visuomeniniame nepajėgume 
suprasti organizacijos hierarchinį sprendimo 
procesą ir jos institucijų kompetencijos ribas. JAV 
LB Krašto valdybos vardu L Bray mandagiai buvo 
paprašyta susilaikyti nuo Madisono-Vilniaus klau
simu laiškų rašymo Madisono miesto pareigūnams 
naudojant oficialius Seattle LB apylinkės blankus. 
Nebuvo ji skųsta LB apygardos valdybai, jos 
elgesys nebuvo referuotas LB Tarybos Prezidiu
mui, negrąsinta jai LB Garbės teismu. Sunku 
suprasti tad L. Mockūno bandymą šiame adminis
traciniame reikale įžiūrėti „konfliktą“ ir L Bray 
pristatyti kaip „biurokratų“ skriaudžiamą LB 
apylinkės pirmininkę. Nekalbant Seattle LB 
apylinkės vardu, L Bray turi pilną teisę rašyti 
asmeninius laiškus ir dieną naktį telefonuoti į 
Madisona. c

POLITINĖ . . .
(atkelta iš 11-to psl.)
yra pasakęs apie senuosius šveicarus: jie, užuot 
reikalaudami daugiau teisių, tyliai prisiima vis 
daugiau pareigų. / Žinoma, tai paradoksas: teisės tik 
tokiu būdu ir įsigyjamos/. Po to jis pridūrė:

„Kai kas gali padaryti priekaištą, kad tokių 
žmonių reikia ieškoti su žiburiu. Ne, netiesa, jų 
reikia ieškoti savo gyvu pavyzdžiu, nes tuomet 
juos bus galima greičiau surasti“ (Židinys, 1939 
Nr. 7).

Tuo ir norėčiau baigti šias savo pastabas. Jeigu 
jų klausantis jums nekilo noras mane sunaikinti ar 
nutildyti, turiu pagrindo teigti, kad mes visi šiek tiek 
pasistūmėjome politinės kultūros link.

MARGINALIJA: Politiškai bejėgė tauta yra 
pasmerkta sekliam kultūriniam gyvenimui, nes 
giliausi, būtiškieji visuomeninės sąmonės klodai 
nuolat yra sekinami arba pasisavinami išorinių 
jėgų. Palaipsniui tauta praranda savigarbą ir 
garbę.

Arvydas Juozaitis

3. Turėjęs galimybę stebėti sprendžiamąjį 
procesą, kuriuo JAV LB Krašto valdyba priėjo 
prie turimo nusistatymo, žaviuosi LB rodytu 
nešališkumu ir klausimui teiktu atvirumu. Klausi
mas keliais atvejais Washingtone buvo diskutuotas 
su JAV Informacijos Agentūros aukštaisiais 
pareigūnais (šios įstaigos žinion atiduotas ryšių su 
sovietais puoselėjimas), dviem atvejais susitikta su 
Sister Cities International vykdomuoju direkto
rium. susirašinėta su Madisono miesto savivaldybe. 
Dalyvaudamas sovietų-amerikiečių konferencijoje 
Chetauqua miestelyje, Madisono-Vilniaus supora- 
vimo klausimą pusryčių metu turėjau progą 
paliesti su iš Madisono į Chetauqua prieš porą 
dienų atskridusią Aldona Čeplejiene, dailia par- 
tiete, einančia Vilniaus miesto viceburmistrės 
kultūros reikalams pareigas. Deja, amerikiečiai 
negalėjo LB duoti užtikrinimų, kad giminystės 
ryšiai nepakenks aneksijos nepripažinimo politikai, 
o Vilniaus atstovė—kad suporavimas ribosis 
išimtinai lietuviais ir lietuviškais reikalais, aplen
kiant Vilniaus sutarptautinimo siekiančiais gausias 
Vilniaus tautines mažumas. Pasigedome Madisono 
klausime ir lietuvių intelektualų-mokslininkų. 
Madisone maišėsi tai Vilniaus burmistras, tai 
viceburmistrai su titulais, rodančiais priklausymą 
„centriniam komitetui“. Sprendimą greičiausia 
nulėmė negausi ir stipriai poliarizuota Madisono 
lietuvių kolonija ir neaiškaus nusistatymo ir riboto 
intelektualinio lygio giminystės mintį puoselėję 
amerikiečiai. Suabejota, kad su tokiu „užnugariu“ 
Madisone galima būtų sovietiniams kėslams 
efektyviau pasipriešinti.

4. L. Mockūnas užsimena apie pereitais 
metais Washingtono politinėje konferencijoje 
priimtą nutarimą, kuriuo išeivija skatinama 
„ . . . prisidėti prie Lietuvos izoliacijos pralaužimo, 
pilnai išnaudojant visas esamas ir naujai iškylan
čias galimybes bei progas plėsti ryšiams su tėvynėje 
gyvenančiais tautiečiais“. Nutarimas yra geras.

TAS PATS SENASIS VUDU
Nesiginčysiu su A. Gėčių apie Bendruomenės 

hierarchiją ir jos biurokratijos teises. Apie tai jis 
geriau žino. Tačiau atkreipkime dėmesį į jo trečiąjį 
punktą. Atrodo, kad kai mūsų veiksniai, įskaitant 
ir Bendruomenę, neturi ko veikti, arba kai jiems 
reikia patesinti savo politine veiklą lietuvių 
visuomenės akyse, jie pradeda žaisti „aneksijos 
nepripažinimo“ politinį futbolą. Jau nuo krepšinin
kų kelionės į Vilnių 1967-aisiais laikų, pasirodžius 
bet kokiai santykių su kraštu iniciatyvai, mes 
gąsdinami trafaretu tapusiu fetišu, kad ryšiai su 
kraštu pakenks JAV vedamai „Lietuvos aneksijos 
nepripažinimo politikai“. Savaime suprantama, 
kad užklausti JAV Informacijos agentūros aukštie
ji pareigūnai „negalėjo LB duoti užtikrinimų, kad 
giminystės ryšiai nepakenks aneksijos nepripažini
mo politikai“. Nebūtų galėję Gečiui duoti užtikri
nimo nei JAV"Vidaus reikalų sekretorius, nei ČIA 
direktorius ar Kalamazoo miesto burmistras. Ne jų 
kompetencija dalinti tokius užtikrinimus. Tik 
Valstybės departamentas kompetentingas šioje 
srityje, o Gečys pamiršo ten pasiteirauti. Be to 
Amerikos prezidento įkurtos JAV-Sovietų Sąjun
gos Pasikeitimų iniciatyvinės grupės galva, amba- 

Priimtas jis veik vienbalsiai, tad gal kiek nekuklu 
L. Mockūnui nuopelnus atiduoti „L Bray ir jos 
bendraminčių pastangoms“. Bėda su tokio pobū
džio nutarimais yra kai kurių asmenų noras jį 
pritaikinti veik visiems ryšiams su kraštu, neatsiž
velgiant ar tai nekenkia pirmąjam ir pačiam 
svarbiausiam konferencijos nutarimui pasisakan
čiam už Lietuvos laisvės atgavimą ir jos valstybi
nės nepriklausomybės atstatymą.

5. Baigiant, tenka pasisakyti dėl prieš mane 
nukreiptų L. Mockūno teigimų. Pirma, 
„Bertulytės-Bray ir Gečio konfliktas“ yra su LB 
organizacine struktūra nesusipažinusio L. Mockū
no fantazijos kūrinys. Jau daugiau kaip metai esu 
LB vykdomasis pareigūnas ir JAV LB Krašto 
valdyboje sprendžiamojo balso (balsavimo teisės) 
neturiu. Vykdau Krašto valdybos pavestus uždavi
nius. Antra, mane erzina L. Mockūno rašymo 
būdas: „ . . . premijuotas žurnalistas“, „ . . . tipiš
kas ’vidurvakarių4 amerikietis“, ,, . . . konservaty
vių pažiūrų bendruomenės veikėjas“. Atsiduoda 
sovietine spauda ir tiek! Nesutinku ir su man 
segama konservatoriaus etikete, nebent norėta 
Vilių Bražėną įskaudinti. Tie, kurie su manim 
bendruomeniškoje veikloje turėjo progą darbuotis, 
manęs konservatoriumi tikrai nelaiko. LB-nės 
paskirtį suprantu kaip apjungimą kuo didesnio 
skaičiaus lietuvių. Jei siekiamą nepoliarizuoti 
lietuvių išeiviją L. Mockūnas laiko konservatyvu
mu, galiu tad tokiu likti. What’s in a name!

Trečia, netiesa, kad pereitų metų frontininkų 
suvažiavime aš smarkiai puolęs apskrito stalo 
diskusijų Vilniuje dalyvius. Tikrumoje aš tik 
apgailestavau, kad didelių talentų ir platų išeivijoje 
pasitikėjimą turįs Mykolas Drunga leidosi įtrau
kiamas į skubotai ir nevykusiai organizuotas 
diskusijas, ką ir pats M. Drunga savo pranešime 
frontininkams pripažino. Kitaip išsireiškus, papei
kiau M. Drungą už susidėjimą su nevykusiais 
draugais. Esu už tai, kad krepšinyje ir debatuose 
išstatytume tokius, kurie savęs ir išeivijos nesu
kompromituos.

Su gilia pagarba.
Algimantas S. Gečys

sadorius Stephen Rhinesmith formaliai remia 
Madisono-Vilniaus giminystės ryšių projektą. A. 
Gečys tuos dalykus turėtų žinoti. Bendruomenė 
juk jam už tai moka 20.000 dolerių į metus algą

Nežinau ką Gečys norėjo pasakyti prašydamas 
Vilniaus miesto viceburmistrę kultūriniams reika
lams, Aldoną Čeplejienę užtikrinti, kad „suporavi
mas ribosis išimtinai lietuviais (mano pabraukta— 
L.M.) ir lietuviškais reikalais, aplenkiant Vilniaus 
sutarptautinimo siekiančias gausias Vilniaus tau
tines mažumas“. Jeigu jis nori, kad tokiuose 
apsikeitimuose dalyvautų vien tik lietuviai, tai man 
tokie norai kvepia šovinizmu. Nuo neatmenamų 
laikų Vilniuje gyvena kelios tautos. Neseniai JAV 
su dideliu pasisekimu gastroliavusiame Vilniaus 
Jaunimo teatre dirba ir nelietuvių tautybės 
žmonių. Norėti, kad dėl to teatrui būtų uždrausta 
vykti į Madisona, arba kad vyktų tik lietuviai, yra 
absurdas.

Netiesa, kad Madisono klausimu nėra pasi
sakę Lietuvos intelektualai-mokslininkai. Šių metų 
birželio mėnesį Madisone lankėsi turistinė grupė iš 
Lietuvos. Joje buvo ir keletą Vilniaus un-to 
profesorių. Pasisakymuose apie kelionę sovietinėje
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SKILTYS

spaudoje buvo minimas ir Wisconsin un-tas, 
žinomas savo veikla, susijusia su Rytų Europos 
tyrinėjimais, tarp jų ir su slavistika bei baltistika. 
Turistinėje kelionėje dalyvavę profesoriai pageida
vo, Kad būtų užmegzsti ryšiai tarp Vilniaus ir 
Wisconsin un-tų, pasikeičiama mokslininkais ir 
studentais. Nauda Lietuvai iš tokių pasikeitimų 
akivaizdi.

Keistai atrodo A. Gečio tvirtinimas, kad 
mano rašymo būdas ,,atsiduoda sovietine spauda“. 
Jo argumentacija—„man nepatinka Mockūno 
plaukų šukuosena“ lygio. Kad pažintum sovietinę 
spaudą, reikia ją skaityti. Savo užuominomis apie 
mano stilistiką A. Gečys įrodo, kad jis tos spaudos 
ne tik kad nėra skaitęs, bet ir nėra jos matęs.

Ir pagaliau — apskritas s- alas. Kadangi buvau 
apskirtojo stalo pokalbio Vilniuje koordinatorius 
iš turistų pusės, Gečio „komplimentai“ taikomi 
man. Mįslingai skamba jo užuominos apie „nevy
kusiai organizuotas diskusijas“ ir „išeivijos kom
promitaciją“. Būtų gerai, kad Gečys paaiškintų, ką 
jis tuo nori pasakyti. Vilniuje kalbėjomės apie 
kultūrinius ryšius tarp krašto ir išeivijos, kurių A. 
Gečys visomis keturiomis kratosi. Pasikalbėjime 
nelietėme politinių reikalų. Šiuo atveju aš linkęs 
sutikti su Lietuvių balso nuolatiniu kolumnistu A. 
Sviloniu, tvirtinančiu, kad krašto vadavimo politi
ka ir su ja susiję pašnekesiai—ne mūsų, mirtingųjų, 
o veiksnių reikalas. Todėl siūlau komandai, 
susidedančiai iš Bobelio, Gečio et tutti quanii 
patiems nuvykti į Vilnių ir ten pasikalbėti jiems 
rūpimais klausimais be kompromitacijos.

L. Mockūnas

ir taip,
ir ne

EISI PER DVARĄ, GAUSI MUŠT . . .

Ligi šiol bene įspūdingiausią straipsnį apie 
Stalino nusikaltimus ir Sibiro tremtį parašė 
Justinas Marcinkevičius, pasiremdamas Dalios 
Grinkevičiūtės dienoraščiu (Literatūra ir menas, 
1988.V.28). Ir honorarą už tą straipsnį jis paskyrė 

j Stalino aukų paminklui. Tik didelis rašytojas, koks 
j /ra J. Marcinkevičius, gali tokį galingą straipsnį 

parašyti. Jis primena garsųjį Emilio Zola straipsnį 
J’accuse (aš kaltinu) Dreyfuso bylos reikalu, už 
turį jis buvo nubaustas metus kalėti ir savitrem- 

j čiai. Tikėkimės, to paties nesusilauks Justinas 
Marcinkevičius.

Kažkodėl tas straipsnis baisiai užkliuvo 
i kitiems dviems mūsų rašytojams: Tomui Venclovai 
I ir Algirdui Landsbergiui. Venclovai jis nepatiko, 

> kad J. Marcinkevičius ne -visą D. Grinkevičiūtės 
| „tekstą“ paskelbė (Draugas, 1988.VII. 16);
| Landsbergiui,—kodėl J. Marcinkevičius taip ilgai 

laukė ir netinkamus komentarus pridėjo (Draugas, 
988.VII.30).

Tiesa, jie abu pagiria J. Marcinkevičių. Tomas 
Venclova net, lyg koks aukštybių Dievas, sveikina 
ir Tarybų Sąjungą už viešumą, ir J. Marcinkevičių 
už tą straipsnį. Bet tuojau pat atsisukęs drožia, 
kad ir tas viešumas yra ne viešumas ir kad jei 
Marcinkevičius būtų padorus žmogus, taip nerašy
tų. „Viešumas, deja, gali būti tik pilnas“, rašo 
Venclova; „kitaip kyla įtarimas, kad jo iš viso 
nėra“. Ir čia, kaip paprastai, T. Venclova šaukiasi 
kokio nors rusų rašytojo pagalbos. Šį kartą jis

1988 m. rugsėjo mėn.

pasirenka ne labai išmintingą rusų rašytoją 
Bulgakovo pasakymą apie šviežią ir nešviežią 
maistą.

Nežinau, ką gali turėti bendro viešumas ar 
neviešumas su šviežiu ir nešviežiu maistu. Bet kad 
nešviežias maistas iš viso nėra maistas, tai jau ir 
tas Bulgakovas ir Venclova visiškai nusišneka. 
Tiesa, T. Venclovai gyvenant Sovietų Sąjungoje 
gal ir neteko nešviežio maisto valgyti, nes jis, kaip 
sakoma, gimė su sidabriniu šaukšteliu burnoje. Gal 
panašiai buvo ir su Bulgakovu carinėje Rusijoje. 
Mes visi kiti ir anoje Lietuvoje ir ypač čia 
Amerikoje daugiausia ir maitinamės nešviežiu 
maistu. Atsimenu gerai, kaip antrą ar trečią 
savaitę po duonos kepimo mama bandydavo 
įtikinti, kad sužiedėjusi duona sveikesnė už kątik iš 
duonkepio ištrauktą. O lašiniai ir kumpis išsilaiky
davo beveik ištisus metus.

Tiek dėl to šviežio maisto. Jo dar vis 
retkarčiais pasitaiko net ir čia Amerikoje. Blogiau 
su tuo pilnu viešumu, kurio T. Venclova (ir A. 
Landsbergis) pasigenda pas J. Marcinkevičių. A. 
Landsbergis stebisi, kodėl J. Marcinkevičius su D. 
Grinkevičiūtės reveliacijomis taip ilgai („tiek 
dešimtmečių“) laukė. Yra kuo stebėtis, nėra ko ir 
žmogui pasakyti. T. Venclovai pilnas viešumas, 
arba jokio viešumo. Vieną kartą T. Venclova 
gyrėsi, kiek daug kraštų jis apkeliavęs. Siūlyčiau 
jam tęsti tą savo amatą, ypač jeigu jis beveik nieko 
nekaštuoja. Gal jam pasiseks surasti tokį kraštą, 
kuriame viešpataus pilnas viešumas. Žinau, panašų 
kraštą Okeanijoje pasisekė surasti Pauliui Gau
guin, kur moterys vaikščioja tik su sausažolių 
kvartukais. Aš taip pat esu keletą kraštų aplankęs, 
bet pilno viešumo niekur neradau. Ir jo neieškau, 
nes žinau, kad pilnas viešumas, kaip ir pilna laisvė, 
tėra tušti žodžiai, kurie visados peršami kitiems, 
bet kurių niekados nesilaikoma pas save..

Nežinau, ką pagalvos J. Marcinkevičius, 
paskaitęs A. Landsbergio ir T. Venclovos straips
nius. Man juos perskaičius prisiminė sena liaudies 
išmintis: eisi per dvarą, gausi mušt, neisi per dvarą 
taip pat gausi mušt. Ar ne?

V. Trumpa

man
regis

JEI TURĖČIAU DAUG PINIGŲ
Los Angeles šv. Kazimiero šeštadieninė litua

nistinė mokykla 1987-1988 mokslo metus palydėjo 
su Pėdsakais—suvenyriniu leidiniu, kurį suredagavo 
mokyklos vedėja Marytė Sandanavičiūtė-Nevvsom. 
Viršelyje sportbačiu apautą pėdą su pėdsaku 
stilingai nupiešė Jonas Kulikauskas, lietuvių kalbos 
seminaro studentas. Prie mašinraščio ir koregavimo 
pasidarbavo Rūta Kulikauskienė. Technikinis 
patarėjas—Petras S.andanavičius. Turinyje: nuo
traukos, piešiniai, eilėraščiai, mįslės, svarios mintys, 
bet daugiausia įvairūs rašinėliai, paremti gyvenimo 
įspūdžiais, net beletristine vaizduote.

* * *

Iš prigimties nesu pedagogas, nei mokytojas. 
Tik išeiviškų aplinkybių dėka dėstau lietuvių kalbą, 
pats jos besimokindamas. Pedagogika kertasi su 
mano ne itin brandžiu charakteriu, tiksliau tarus, su 
padėvėtų sportbačių mentalitetu. Atlaidžiai mokyto
jaujant nelengva išlaikyti bent minimalią drausme.

Vis tiek vaikai yra geri. Jau pats faktas, kad jie 
šeštadieniais pasirodo klasėse, yra reikšmingas 
lietuvybei. Jie kartais pasako ar parašo taip, kaip 
man niekad nepavyksta. Drąsiai, atvirai, su naujo
viška dingstimi. Su meile ir šiluma.

* * *

Sklaidant entuziastingus Pėdsakus, dėmesį 
patraukia 6-to skyriaus mokinių keli rašinėliai tema 
„Jei aš turėčiau daug pinigų“. Žinoma, leidinyje yra 
svaresnio rašymo, bet praturtėjimo iliuzija, šiaip ar 
taip, kiekvienam maloni. Ne sykį ir mano mintyse 
švysteli tolima galimybių galimybė laimėti multimi- 
lijoninį Kalifornijos loterijos Jackpot.

Audra Dūdaitė rašo: „Nusipirkčiau didelį namą 
su dideliu kiemu. Pasikviesčiau gimines (...) 
gyventi tame name. Turėčiau didelį baseiną ir daug 
žolės. Mes turėtume dar tris namus: vieną sniege, 
kitą Kanadoje ir trečią Kalifornijoje. Būtų labai 
smagu gyventi!“

Žinoma, kad būtų. Net sniege. Net su giminė
mis po vienu stogu!

..Gyvenčiau Kaip karalius“,—pažymi Marius 
Mackevičius. Turėčiau dideli astuonių aukštų namą. 
Ten būtų daug tarnų, kurie atliktų visus mano 
darbus. Taip pat nusipirkčiau kiekvienai savaitės 
dienai po skirtingą mašiną. Atostogas praleisčiau 
važinėdamas po visą pasaulį . . . “

Marius neužmiršta vargdienių: ..Aš taip pat 
duočiau pinigų neturtingiems žmonėms“.

Ir Paulius Vizgirdas žada duoti ..auką alka
niems vaikams ir neturtingiems žmonėms“. Bet 
pirmiausia ..duočiau pinigų mamai, kad jinai galėtų 
sąskaitas užmokėti. O aš sau nusipirkčiau žaidimus 
ir kompiuterį (...) nuvežčiau visą šeimą ir mūsų 
gyvulius į Havajus. Kitus pinigus įdėčiau į banką, 
kad turėčiau pinigų, kai eisiu į universitetą . . . “

Tai jau perspektyvus ketinimas.
* * *

Rašinėlyje ..Jei būčiau Amerikos prezidentu“ 
Daina Žemaitaitytė išreiškia taurų demokratiškumą: 
„Žmonės neturėtų mane vadinti ponia Daina arba 
prezidente Daina. Visi būtų mano draugai ir ne vien 
tik žmonės, kurie dirbtų vyriausybėje“.

Sielojasi Daina labai svarbiu dalyku: „Aš 
padaryčiau daug prieglaudų. Man labai liūdna 
matyti benamius žmones, prie gatvės gulinčius, prie 
krautuvės stovinčius ir prašančius pinigų nupirkti ko 
nors valgyti. Kur aš gyvenu Santa Monikoje yra 
daug benamių žmonių. Aš niekuomet nepažemin
čiau jų. Tuos dalykus aš tikrai daryčiau ... ir dar 
daug daugiau“.

Gaila, kad dar per anksti Dainai kandidatuoti į 
prezidentus. Aš už ją tikriausiai balsuočiau. Už 
Amerikoje trūkstamų, kišenei prieinamų namų ir 
prieglaudų statybą. Ypač pramonės centruose ji 
reikalinga. 

* * *

Publicistinių samprotavimų yra Vasario 16 
proga premijuotuose rašiniuose apie dabartinę 
lietuvių kovą Lietuvos nepriklausomybei atgauti 
(Tanyos ir Taros Barauskaičių).

Beletristiniu sklandumu išsiskiria Zinos Marke
vičiūtės apsakymėliai.^ Vaizduotės galią parodo 
Vincas Giedraitis, aprašydamas ateities karą. Tie
saus psichologinio atvirumo randu Vanesos Kašelio- 
nytės ir Neriaus Landžio išgyvenimuose. Andrius 
Kudirka išsako žemės drebėjimo baimę.

Linksmai nuteikia moksladraugių charakteristi
kos. Pavyzdžiui, kad ir tokie sakiniai Vanesos 
Varnaitės apie Laimą Žemaitaitytę: „Kai būna 
balius, Laima bėga iš namų. Gal ir nebėga, bet vis

(tęsinys sekančiame psl.)
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MAN REGIS
(atkelta iš 13-to psi.)
tiek stipriai susijaudina. Tačiau ne visada ji gali 
važiuoti į pobūvi. Priklauso nuo to, ka tėvelis 
sako!!“

Yra pastabų apie perskaitytas knygas. Apie 
Šatrijos Raganą rašo lietuvių kalbos seminaro 
mokinė Mėta Landytė. Savaip jaunystę (!!) prisime
na Tara Barauskaitė ir Laima Žemaitaitytė. O 
septintokė Vaida Kiškytė aprašo kelionę į Lietuvą.

Visko ir visų nesuminėsi. Kad šitoks lietuviško 
auklėjimo židinys rusena prie Ramiojo 
vandenyno,—tėvų nuopelnas. Ypač pasišventusių 
motinų. Čia apie savo mamas 9-to skyriaus vaikai 
yra prirašę palankiausių minčių. Pacituosiu bent 
kelias. Rima Mulokaitė: „Mano mama yra maloni ir 
graži ponia. Ji mane pralinksmina ir mes abi 
juokiamės“. Paulius Kudirka: „Mano mamos 
rankos yra gražios. Ji neturi ilgų nagų, nes ji daug 
dirba namie“.

Pr. Visvydas*

laiškai
KAM TAIP SKAUDŽIAI?

Jūs mane apkaltinote ir apšmeižėte (Akiračiai, 
nr. 4. 1988), kad esu antisemitas, kad varau 
antisemitine propagandą, kad mano straipsnis 
„Moralinė krizė Izraelyje“ atspausdintas Laiškai 
lietuviams (nr. 2, 1988), esąs pigi demagogija tikslu 
diskredituoti visą žydų tautą. Toks apkaltinimas 
niekam nėra malonus, nes galima patekti į 
antisemitų sąrašus ir susilaukti keršto ne tik 
Amerikoje, bet ir pas mus, Australijoje. Sulygini
mas su Goebelso propaganda ir su Steicherio Der 
Sturmer yra man skaudus įžeidimas ir aš prašau jį 
atšaukti ir atsiprašyti.

Ką esu parašęs apie žydus nėra joks antisemi
tizmas ir niekada nesinaudojau Goebelso propa
ganda, nes nėra ir reikalo, kada istorija yra pilna 
tikrų ir neabejotinų faktų. Antisemitizmas prasidė
jo ne nuo Goebelso propagandos, ir nesu Hitlerio 
žlugimu gali jis pasibaigti. Antisemitizmas arba 
judaeophobia (žydų baimė) yra žydiškas fenome
nas, kurio šaknų reikia ieškoti pačioje tautoje—tai 

liudija ilga žydų istorija. Prieš 3000 m. žydai 
įsiveržė į Palestiną ir paėmė Jeriko tvirtovę (ten 
įvyko ir pirmasis holocaustas), nuo tada prasidėjo 
judaeophobia (žiūr. Biblija. Jošuės knyga 6, 20-21) 
Kanaano žemėje, kuri buvo užkariauta per pora 
šimtų metų. Bet labiausiai išplito žydų baimė 
Persų imperijoje maždaug prieš 2500 m., kada 
Esteres-Mardokhaus konspiracija atidengė sąmoks
lą prieš žydus, tada visoje imperijoje buvo išžudyta 
75.000 persų, nes, kaip Biblija rašo, „visus buvo 
apėmusi didelė baimė Žydų vardo“ (Ėst 8, 17). 
Šiam įvykiui paminėti viso pasaulio žydai kiekvie
nais metais švenčia taip vadinamą Purimo šventę 
toms skerdynėms prisiminti. Krikščionybės laikais 
pirmasis didelis pogromas įvyko 68 m. Aleksandri
joje, kur buvo išžudyta apie 56.000 žydų. Be abejo, 
tai negalėjo būti krikščionys, nes jų tada buvo tik 
maža saujelė. Toliau istorija liudija, kad žydai 
kiekviename šimtmetyje, bemaž kiekvienoje tau
toje, kiekvienoje kultūroje buvo persekiojami dėl 
jų nenorėjimo ar nemokėjimo susiderinti su 
aplinka ir morale. Nemaža turime žydų mokslinin
kų, kurie kaltę mato žyduose, jų specifinėje 
religijoje ir kultūroje.

Jūs, ponai Redaktoriai, mane vadinate dema
gogu, kad aš parašiau, jog žydai paruošė ir įvykdė 
bolševikų revoliuciją Rusijoje, norėdami dominuoti 
visame pasaulyje. Kad žydai to siekia, nėra jokia 
paslaptis. Atsiverskite tą pačią Bibliją, Pradžios 
knygą, ir rasite, kad Jahve jiems pažadėjo visą 
pasaulį ir visą garbę; to žydai niekados neužmiršo 
ir to jie siekia; štai, kad ir šiandien, kokia jų 
kalba:

Žydai galėtų susikurti sau žydišką tėvynę, bet 
jie to visiškai nenori, kaip tik Palestinos. Ne todėl, 
kad čia yra Mirties jūra, kurios vandenys gali 
išgarinti penkis trilijonus dolerių vertės metaloidų, 
ne todėl, kad Palestina savo požemiuose turi 
dvidešimtis kartų daugiau petroleumo, kaip visi 
kartu sudėjus rezervuarai abejų Ameriką; bet dėl 
to, kad Palestina yra Europos, Azijos ir Afrikos 
kryžkelė, kad Palestina yra tikrasis politinės jėgos 
centras, kad čia yra strateginis pasaulio kontrolės 
centras.

Nahum Goldman, President, World Jewish 
Congress (News Digest International. March-May, 
1988). (Vertimas iš anglų kalbos mano A.M.)

Kaip matome, citate paimta ne iš Goebelso 
propagandos, o iš šios dienos realybės; o kad 
Izraelyje vyksta amoralūs veiksmai—Izraelio karei
vių šaudomi, mušami vaikai ir moterys, naikinami 
jų turtai, tai visas pasaulis mato ir žino, man čia 

nereikia įrodinėti. Bet, kaip nemato Akiračių 
redaktoriai, -tai čia yra mįslė.

Ponai Redaktoriai, Jūs mane moraliai terori
zuojate be jokios mano kaltės, toks Jūsų elgesys 
negali būti pateisinamas, nei toleruojaihas, nei 
ignoruojamas, todėl ir prašau apgailėkite ir 
atitaisykite savo klaidas vardan teisingumo ir 
žmoniškumo, savanorišku būdu.

Su pagarba
A. Mauragis

Antisemitizmo pasitaiko visur. Ir pas mus jo 
buvo ir bus—ką padarysi. Gerb. A. Mauragis savo 
rašiniuose nepastebi antisemitinių tendencijų ir 
taip teigdamas jis turbūt yra visai nuoširdus. 
Tačiau tokiu atveju ir mums vargu ar būtų 
prasmės su juo polemizuoti. Aname Akiračių 
numeryje labai sąžiningai (be jokių iškarpymų) 
pacitavome iš Laiškų lietuviams ilgą p, Mauragio 
rašinio ištrauką. Pagalvojome tada, kas būtų, jei tą 
pačią ištrauką, išvertę į anglų kalbą, pacituotų 
didieji Amerikos laikraščiai ir apkaltintų lietuvių 
išeiviją antisemitizmu. Norėjome ir dabar dar 
norėtume sužinoti, ką dėl to pasakytų Laiškų 
lietuviams redaktoriai. Ir ne jie vieni. Panašių to 
paties autoriaus rašinių yra buvę ir Pasaulio 
lietuvyje, išeivijai skirtame PLB žurnale.

Ir šį kartą, atviro žodžio vardan spausdindami 
p. Mauragio laišką, esame priversti atsiriboti nuo 
kai kurių jo teiginių. Jis, pavyzdžiui, teigia, kad 
žydai kiekvienoje tautoje ir kultūroje persekiojami 
už tai, kad nenori ar nemoka ,,susiderinti su 
aplinka ir morale“. Šitokią moralinę perversiją, kai 
dėl persekiojimų kaltinami ne persekiotojai, 
pogromininkai, o persekiojamieji (ir vien todėl, 
kad jie žydai!) skaitome antisemitizmu.

Laiškų lietuviams straipsnyje šis antisemitiz
mas dar atviresnis. Ten žydai kėsinosi užvaldyti 
pasaulį, ką autoriui rodo šiandieną realizuojami 
,,Siomo išminčių slapti protokolai“. Tai, gerbia
mieji, jau nebe paprastas antisemitizmas, o 
antisemitizmo klasika: prasimanymus apie „slap
tuosius protokolus“ antisemitai pradėjo kartoti dar 
prieš Goebelso laikus; tebekartoja ir šiandien juos 
visokie ku-kluks-klanininkai, neonaciai, balsiosios 
rasės gelbėtojai ... Ar ir lietuvių išeivija nori save 
į jų gretas įsirašyti?!

Ir dar viena mus nejaukiai nuteikianti detalė 
iš straipsnio Laiškuose lietuviams: „Antrasis 
pasaulinis karas yra sionistų surežisuotas“. Vargšas 
Adolfas Hitleris, pasirodo, čia nieku dėtas ... Ir 
dar stebisi p. Mauragis, kad mes šitokią rašliavą 
pavadi nom an t is emit izm u.

Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio 
leidinys Sąjūdžio žinios (nr. 16, 
1988.VIII.2) praneša, kad liepos 26

Drausmės sargyboje

DEMOKRATIJA IR DEFICITAS

VILNIUJE BUVO BANANŲ
dieną Vilniuje vėl pasirodė bananų. 
Dauguma vilniečių bananų nebuvo 
matę jau keletą metų. Anksčiau, kol 
dar buvo aukštos naftos kainos, 
importuotų bananų atveždavo ir į 
Vilnių. Tik kainos ne visiems būdavo 
įkandamos. Tačiau naftos kainos 
tarptautinėje rinkoje nukrito, pranyko 
nuo prekystalių ir bananai. Išskyrus 
spec, parduotuves, į kurias galima 
patekti tik „iš viršaus“—eilinis mirtin
gasis pro duris ten neįeis.

Gandai, kad atvežta bananų, 
netruko pasklisti po miestą. Kažkodėl 

gandonešiai kalbėjo, kad bananai bus 
pardavinėjami aikštėje priešais Au
kščiausios tarybos pastatą. Išgirdęs 
apie tai Tiesos redaktorius išspausdi
no trijų straipsnių ciklą „Gandų 
anatomija“ . . .

Sutartu laiku aikštėje susirinko 
keli tūkstančiai bananų išsiilgusių 
vilniečių. Pasirodė ir „bananais“ 
nešini . . . milicininkai. Visiems, kurie 
turės pakankamai kantrybės ir neišsis- 
kirstys, jie pažadėjo duoti „bananų“ 
veltui. Žmonės kantriai išlaukė visą 
valandą, tačiau „bananų“ negavo.

Milicininkai suskaičiavo, kad „bana
nų“ visiems neužteks, todėl neapsimo
ka pradėti dalinimą.

Dabar vilniečiai laukia, kada 
ponas Laurinčiukas savo laikraštyje 
parašys tiesą, kad tik kapitalistiniame 
pasaulyje policija veltui dalina „bana
nus“. Ir tai tik streikuojantiems darbi
ninkams . . .

O gandų „anatomija“ visur ta 
pati. Milicijos generolas S. Lisauskas 
Gimtojo krašto korespondentui pa
reiškė, kad nuo 1968 m. milicijos 
patruliai guminių lazdų nenaudoja ir 
savo arsenale jų neturi.

Bananai — demokratijos „vai
siai“. Lietuvos sostinėje tai vis dar 
deficitinė prekė.
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REPORTAŽAS

Ne viskas, ką žydai daro, yra šventa ir 
nekritikuotina. Ir mes nepritariame ir neteisiname 
Izraelio vyriausybės politikos, leidžiančios ginkluo
tiems kareiviams traiškyti arabų vaikų kaulus. 
Tačiau dėl to nekaltiname visų žydų, o tik tuos, 
kurie tokią politiką vykdo ar toleruoja. Lygiai 
kaip ir už Lietuvos žydams padarytas skriaudas 
kalta ne lietuvių tauta, o tik tie lietuviai, kurie juos 
skriaudė.

Mes prieš grupinę neapykantą, nežiūrint kam 
ji būtų skirta—Red.

PER SPRINDI PATRIOTIŠKAI

Tikėti i žodį, tai pirmas žingsnis į kvailumą, 
tikėti į paragrafą, į definicją—antras, pavažiavo 
klasifikacijų ir kategorijų m< nijakams anas gelto
nasis rašto princas, nusimiręs prieš keliolika metų 
Mankattane. Tai kam tada dar sėstis ir pakalbėti, 
kaip Gimtasis kraštas įtaigauja, driogstels dypistas 
Čikagoje. Žiūrėk, jeigu toks skaito Gimtąjį kraštą. 
tai tik kad išalkęs geros savo tėvų kalbos—iš 
nostalgijos. Juk ten, Vilniuje, trylika gabių 
redaktorių turėtų mokėti valdyti žodį, jis pagalvo
ja, bet aiman, čia pat ir suabejoja vargšas: ar kalba 
iš tikro ten gera, tik mintis svetima, ar mintis sava, 
o kalba svetima. Kaip kada. Kartais per sprindį, 
kartais į devintą vainiką, o kai kada iš visko—šuns 
uodega. Gudrus tas ten velnio tuzinas.

Sėskim ir pakalbėkim, rašo Gimtasis kraštas, 
šiūsteldamas saują kažkokio atokumo. Mano 
mokytojas, didelis mūsų kalbos žinovas, amžina- 
tlisį A. Giedraitis-Giedrius, mokėsi kalbos iš 
gramatikų, žodynų ir Lukšių kaimo Blažienės. 
Todėl ji pasakytų šitaip: Sėskime ir pasikalbėkime. 
Na ar ne?

Tikėkimės, kad ledams pratirpdinti Gimtojo 
krašto žmonės šiais metais atgriudės su kitais 
Santaros-Šviesos subuviman ne pakalbėti, o 
pasikalbėti, nors tokio skirtumo jie nerado 1972 
m. Lietuvių kalbos žodyne.

Pr. Dom. Girdžius 
Ville de St. Laurent, Kanada

P.S. atgiudėti gyvas žodis, bet žodyne dar nėra. 
Pr. D.G.

Santaros-Šviesos suvažiavimo rengėjai mums 
tvirtina, kad į šiemetinį suvažiavimą jie laukia 
atgriudant iš Lietuvos trijų svečių, ne tik pasikal
bėti, bet ir pakalbėti—Red.

TRYS NEPĖSTI ARVYDAI
Jeigu tokia būtų, tai šių metų lietuviškos 

žurnalistikos premiją būtinai reikėtų paskirti A.E. 
Sennui už straipsnį „Sabonis audrų verpete“, 
išspausdintą Akiračių liepos mėnesio numeryje.

Tai tikrai pavyzdys, kaip galima glaustai, bet 
kartu nuosekliai, išsamiai ir su autentiškų duome
nų gausa reikalą aprašyti. Ačiū, kad jį išspausdi
note. Už tai ir Akiračių redakcijai priklauso 
premijos dalis. Sakyti, kad tokie reportažai 

lietuviškoje spaudoje retenybė, būtų netiesa: tokių, 
kaip šis, iš viso nebūna. Tikiuosi, pasiskaitys ir 
pasimokys visi mūsų žurnalistai, nes apie Arvydo 
Sabonio viešnagę Amerikoje vietinėj spaudoj 
informacijos buvo žymiai daugiau, nei kad lietuviš
koje.

Tarp kitko, reikia pridėti, jog tas Arvydas 
Juozaitis, kurio įdomų ir ilgą pranešimą Lietuvos 
Dailininkų sąjungai išspausdinote tame pačiame 
Akiračių numeryje, yra Arvydas Juozaitis, kuris 
Montrealio olimpiadoj 1976 metais laimėjo bron
zos medalį šimto metrų plaukime krūtine. Pradi
niam užplaukime, 1:04.78 laiku, pastatęs, tiesa, 
neilgai išsilaikiusį, olimpinį rekordą, baigmėje 
atplaukė per vieną minutę, keturias ir dvidešimt 
trys šimtosios sekundės. Plaukikams krūtine, 
filosofija yra būtinas dalykas, nes šiaip, žmogaus 
kūnas tokiems judesiams nėra sutvertas.

Taigi, galiu didžiuotis, kad mes, Arvydai, kai 
kur esame nepėsti.

Arvydas Barzdukas 
Fails Church. Va.

Dėkojame V.J. Beržinskui iš East Falmouth, 
Mass, už S50.00 auką—Akiračių adm.

Dėkojame dr. Edvardui Kaminskui už S100 
paramą Akiračiams—adm.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Lietuviai tautininkai — komunistų kankiniai. Reda
gavo: A. Kerulis, Juozas Prunskis, M. Valiukėnas. 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos valdybos 
leidinys. 1988. Draugo spaustuvė Čikagoje, 19! psl. 
Kaina nepažymėta.

Bronius Kviklys, Lietuvos Bažnyčios. VI tomas— 
Kaišiadorių vyskupija. Išleido Amerikos lietuvių 
bibliotekos leidykla. Spaudė M. Morkūno spaustuvė 
Čikagoje. 608 psl. Kaina nepažymėta.

Tai paskutinė Br. Kviklio ciklo apie Lietuvos ka
talikų bažnyčias knyga. Šį didelį darbą užbaigusiam 
autoriui ir leidyklai linkėtume pasistengti išleisti 
dar vieną panašaus pobūdžio tomą apie kitų religijų 
Lietuvos bažnyčias.

TRYS SAVAITĖS . .
(atkelta iš 16-to psl.)

juodžiausi neišmanėliai. Lietuvos spaudoje kietai 
šiaušiasi prieš į daržeiines mokyklas spraudžiamą 
rusų kalbą {Pergalės balandžio laida. „Lietuva 
mokinio akimis“), mokytojas Nemune piktinasi, kad 
į pedagoginį pasitarimą atvykus dviem rusams, 
vadovaujantis, o paskui ir visi, peršoko į rusų kalbą. 
Vadinasi, nepersistenkim, pats Gorbačiovas ta ir ana 
proga skatina gerbti tautos identitetą, jos kalbą, o 
„Tiltas Ženeva—Vilnius“ surinko Vilniaus rusus ir 
jų filologiniais puošmenimis gudraujančius aborige
nus. Kaip nebus gėda, pone karaliau, kaip nebus 
prieš Lietuvą pamilusią žmoną, šveicarus ir platų 
frankofonų pasaulį!

Ženeva klausinėjo ir apie religijos laisvę. Anot 
šveicarų, jos nedaug, kartais, girdi, net žabojama. 
Buržuazinių nacionalistų ir kitų purvintojų šmeiž
tams paneigti atsistojo . . . ortodoksų popas! Du 
kartus viską išaiškino ir, žinoma, konstituciniais 
paragrafais įrodė Lietuvos, tikinčiųjų visišką laisvę 
išpažinti ir praktikuoti savas religijas. Rusiškai. 
Linksmiausia—kitiems gal kvailiausia—tai, kad 
šalia popo (popų vyskupo?) sėdėjo ir lietuvis 
prelatas. Manoji vėl nebeiškentė: kogi tu tyli; 
Lietuva—katalikiškas kraštas, ortodoksų popas juk 
nieko neišmano apie katalikybę?! Reikia pripažinti, 
kad ir Žiulieta neišmanėlė, paklaidino ją nerimtos 
statistikos, Lietuvoje katalikų mažuma, popas 
teisingai atstovavo 80% ortodoksinę daugumą. 
Paprasčiausia logika reikalauja kalbėti daugumos 
atstovui, o mažumos atėjo konfratas pasiklausyti. Ir 
šitaip būna, bet kažin ar gražiai, o apie protingumą 
gal ir nebešnekėkim. Su tolvaizdžiu nepasibarsi, 
prancūziško temperamento, deja, neturiu, jis. kaip 
dažno žemaičio, atsilikęs per tris dienas, o po jų irgi 
klausiu prelato: tai ko tu, gerojo Dievulio mulki, 
atėjai į rusų, ir šveicarų pokalbį? Ortodoksų popas 
atmušinėjo šmeižtus, džiaugėsi religinių laisvių 
prūdais, o tu sėdėjai mietą prarijęs. Negražu šitaip, 
tuo labiau, kad neseniai {Literatūra ir menas, nr. 9) 
Anilionis urbi—orbi vėl sudėliojo taškus ir kablelius 
dogmų bulėje. Baisu, kad neužsirūstintų Lietuvos 
katalikų pipiežius . . . Plepu niekus, dabar kitaip! 
Kas tyli—nepritaria? Galima ir rimčiau: Amicus 
pannus, sėd magis arnica veritas.

Svajokim, kad panašios režisūros komedijos 
nebeužilgo iškeliaus į vodevilių užkulisius. O kaip 
vėl įtikinti 200 milijonų frankofonų. kad Lietuva yra 
Lietuva, o ne rusiškai kalbanti Šiaurės vakarų 
gubernija, ne tik mano riešutinė galvelė, bet ir 
skaidrios išminties prikimštos galvos tikriausiai 
nežino.

O ką apie pertvarką, atvirumą ir demokratėji
mą galvoja keli milijonai liaudies bitelių? Kaustyta ir 
perkaustyta. glostyta auksinio rytojaus pažadais, 
daužyta, tremta ir mėtyta turgaus aikštelėje (J. 
Avyžiaus „Sodybų tuštėjimo metų“ trečia knyga) 
šokdinta ir daininta, dirbusi už tris jaučius su 
piemenėlio vargdienėlio terbele. paskutiniu dešimt
mečiu lyg ir surišanti galus, ji, ta pilkoji visokiausių 
tranų ir šarančių maitiniojėlė, dairosi, klausosi: o 
kuom čia viskas pasibaigs? (Stribo šautuvą aštria 
plunksna pakeitusį perkartojant). Pagaliau liaudies 
nuomonės niekas ir neklausia, svarbu, kad ji dirbtų 
ir, pasigėrus), nekeltų skandalų. Vėl rimtėjant— 
juokais juk nebaigsi—man regis, kad netrukus 
pradės ir jos klausinėti, kaip arti, sėti ir pjauti; dirbti, 
pirkti ir parduoti. Demokratėjimo vieškelis platėja, 
šito nederėtų neigti, o rašytojų ir žurnalistų 
avangardui paruošus psichologinę dirvą, tikriausiai 
pradės pavasario sėją. Nedrąsiai žinoma, bet juk ir 
Vilniaus per dieną nepastatė.
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O kovarnių choras! Suskrido į ryto konferenci
jos medžius, ginčijasi, šūkauja, gieda ,,Normą“ dar 
mieguistai saulei, pilkam Žemaitijos dangui.

Popietyje susitikimas su skaitytojais Vidurinėje. 
Kaip į atlaidus suplūdo žemaičiai. Pasišnekėjome 
apie mano knygeles; kas jose išgalvota, kas tikrovė. 
Žinia, reikėjo papasakoti ir apie lietuvius Belgijoje, 
abelnai išeiviją. Jaunimas domėjosi ,,pankais“, 
,,metalistais“, išeivijos literatūra. Gražios žemaitu
kės apdovanojo gėlėmis, liaudies meistrų drožinė- 
liais. Mokytojai pakvietė kavai ir žemaičių sūriui. 
Ypatingai šiltai pasišnekėjau su baltutėlio amžiaus 
mokytoja pensininke Eleonora Ravickiene. Plačios 
veiklos kraštotyrininkė Eleonora, daug nuveikusi 
Oginskių ir Žemaitijos praeities paieškose. Mūsų 
viešnagę Rietave globojo Vidurinės direktorė Regi
na Litvinienė ir mokytoja poetė Laima. Gal, sakau, 
nereiktų pamiršti ir vaikystės draugelio Jonio. 
Pasiglėbsčiavus ir atsimelavus: „nepasikeitęs, iš tolo 
pažinau“, klausiu: ką tu, Joni, veiki Vidurinėje 
karininku apsirengęs? Kariuomenėn miklinu vaikus. 
Nu, stebiuosi, visam pasauliui šūkaujat apie taiką, o 
patyliukais vaikus karui ruošiat. Nešneki, juokiasi 
Jonis, anksčiau reikėjo tarnauti tris metus, o kai 
ateina išmuštrinti, pakanka dviejų, taigi yra naudos. 
Gal vra. 

J

Vakarėjant aplankau tėvukus smėlio kalnelyje. 
Regina ir Laima padeda žemaičių dovanotas gėles 
ant kapo.

Sekantį rytą atsisveikinę su mielais žmonėmis, 
padėkoję už globą, pasileidžiame Oginskių keliu. 
Plateliai. Plungė. Beje, Rietavo Vidurinėje pasi
šnekėjom ir su Plungės laikraščio korespondentu, 
pažadėjau sekančioje viešnagėje aplankyti ir jų 
pavietą. Sustojame Beržore. Keistas kaimelis, net 
dangaus mėlynė kažkaip keista. Stasys pasakoja, 
kad tą nesuvokiamą keistumą senais laikais patėmi- 
jo dailininkai Galdikas, Vizgirda. Gudaitis.

Šuazelių Gofje dvaras. Kito Stasiaus bičiulio 
Mikašausko vaišės, jo žmonos Mortos tapybos 
kūriniai. Ubagų sala. Senoliai, pasakoja, kad anų 
laikų ubagai profesionalai susirinkdavo salon 
metiniam pokyliui. Reikėjo juk pailsėti po griaudžių 
veiksmų ir karunkų už gaspadorių sveikatas, 
amžinatislius brangius; reikėjo atsigaivinti arielka ir 
gražiomis ubagėmis.

Kalvarijoje — Varduvoje apžiūrime maldyklas, 
Kryžiaus Kelio koplyčias. Prie vienos karas nukirto 
mūsų poezijos ąžuoliuką Vytautą Mačernį. Pusva
landis garbaus kraštotyrininko Konstantino Bružo 
troboje—muziejuje. Vėl keliai ir keliukai per šventą 
mūsų Žemaitiją. Degintą, tryptą ir niokiotą, bet 
vistiek gyvą, prisisunkusią pagonių dievų meilės ir 
motinos saulelės. Už Alsėdžių ir Telšiai. Aplankome 
su carais ir pijokais kovojusio vyskupo vardo 
mokyklą. Pietaujame „Germante“. Kraštotyros 
muziejus. Mokslinis darbuotojas Vaclovas Vaivada 
rodo savo turtus. Ilgėliau užsibūnu mano „gimi
naičių“ Oginskių skyriuje. Briedžio ragų krėsle 
permąstau jaunas dienas Telšiuose. Ir šitos Alkos 
pradininkas Genys iškyla atmintyje. Nevaldė kojelių 
žmogus, o apkeliavo Žemaitiją. Rinko, neretai ir 
pirko senovę savo Alkai. Pokario „sudėtingais 
laikais“ (dabar šitaip patylomis, užsidengus akis, 
apeinama pirštu grūmojanti istorija) Josifo Baisiojo 
kalėjimų bedugnėje dingo žemaičių kaukus, pake
lių smūtkelius, septynių kalavijų motinas, šventus 
Jurgius, linelį ir milelį mylėjęs Žemaitis.

Vakarieniaujame Zenono Radavičiaus vakarie
tiškai puošnioje troboje. Atsibučiavę, apdovanoti 
suglaustiniais ir kava, puolame į artėjančią naktį. 
Varniai, Laukuva, Žemaičių plentas.

Paskutinis vakaras Lietuvoje. Ir — paskutinė 
vakarienė Genutės šeimoje. Giminės, seni ir nauji 
bičiuliai, mielas Kazakevičius su savo jumoru, 
Stasio šeima ir švediška pavarde šnekutis-pleputis 
dzūkas iš „Tėviškės“. Prieš vidurnaktį dzūkas ir
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sakys: miela tavo giminė, gardūs žemaitiški kukuliai, 
bet laikas pagalvoti apie Minską.

Atsisveikinimas jau be juoko ir dainų. Ne karan 
žmogus išeini, bet vistiek ilgam atsibučiuoji, kartais 
ir ašara prasismelkia.

Gudijos keliai naktyje. Baidom snaudulį anek
dotais, vartom ir pervartom įspūdžius. Minskas. 
Gyvuok sveikas, bet nebestorėk, Pranai, po dviejų 
metų vėl pasimatysime. Žinoma, jeigu dievai bus 
palankūs, o „Tėviškėje“—kultūrinius ryšius globo
jantys žmonės. Gili padėka „Tėviškei“, bičiuliams 
rašytojams, Kazakevičiui. Visiems, kurių pavardės 
išbluko mielų įspūdžių prikimštoje galvoje, skaidri
nusiems trijų savaičių šventę tėvynėje.

Traukinyje laukia Griša ir Miša. Suki atgal, 
Eduardai Antonovičiau? Taigi, vaikiai, suku, bet 
širdis Lietuvoje pasiliko. Jokia gražbilyste neprisivi
liojau kartu.

* * *

Briuselyje dažnas klausinėjo: kaip sekasi persit
varkymo, atvirumo ir demokratijos trijukei? Man 
atrodo, kad pučia visi trys, bet iki audros toli. Gal 
šitaip sveikiausia, nepamirškime, kad dešimtmečius 
rūdijusio traktoriaus staiga nepaleisi pilnu greičiu. 
Asmeniška patirtis trumpa, bendravau su kultūri
ninkais, valdžios žmonių kaip ir nemačiau; mano 
žinios apie persitvarkymą tik iš Lietuvos spaudos ir 
trijų savaičių įspūdžių.

Bene ryškiausiai matomas pasikeitimas yra 
kadrų atjauninimas ir periodikos deržimordstvos 
atlaida spaudoje. Pirmasis—subtilus, psichologiniai 
išbalansuotas žaidimas, kuriame visi laimi: prie 
ekonominio bankroto bedugnės ir kultūrinės stagna
cijos (kurią galima pavadinti ir intelektualiniu 
teroru) atvedę senieji dogmatikai gauna absoliučią 
indulgenciją pensijose; juos pakeitę „jaunieji 
vilkai“—laisvesnes rankas perkilnoti „kietojo mark
sizmo“ Toros slenksčius bei užtvaras. Prie kurių 
klūpojo, o neretai ir klupdė, kolūkių gaspadoriai, 
pramonė, kūrybinė inteligentija, taigi ir kasdieninė 
individo laisvė.

Panašiai dabar skamba Lietuvos spaudoje. 
Aišku, švelnesniu žodynu, prokuroro nusikaltimas 
vadinamas socialistinės teisės pažeidimu; istorijos 
klastojimas—mitologija; partiečių visagalė— 
biurokratija ir taip toliau, vis gudriau, vis kitaip. 
Pagaliau ką pasakyti žmonėms, dešimtmečius kalus 
galvon, kad juos genialiai į ružavą rojų veda genijai?

Persitvarkymo dvasioje — o tokia vis dėlto 
yra—aišku nesusigaudymas, pirmyn ir atgal maišas- 
tis, kalbama alegorijomis, „šitaip buvo neblogai, bet 
anaip būtų geriau“, visokiausios blogybės užkrauna
mos praeičiai, technokratams, „pilietinio ryžtingu
mo“ stokai ir 1.1. Taigi visi kažkur kažkaip kalti, 
susipurtykim ir pradėkim naują revoliuciją. Visa 
tai—masių psichologinė paruoša dideliam žingsniui 
į liberalizmo lankelę? Ir, žinoma, demokratiškiau 
galvojančią partinę struktūrą? Gan painus, milžiniš
kos nomenklatūros kabinetuose vingiuojantis kelias, 
kuriuom, kaip man atrodo, jau išjudino minėtą 
traktorių.

Atidžiau skaitant Literatūrą ir meną, Pergalę, 
Nemuną ir Gimtąjį kraštą, negali žmogus atsistebėti 
minėtu demokratėjimu. įkyriai smelkiasi mintis, kad 
Lenino nurodymai, jog spauda turi skleisti partinę 

propagandą, auklėti mases ir plėsti komunizmą, 
grimsta užmarštin. Sukama prie spaudos pagrindi
nio tikslo—informacijos. O ji, ta demokratėjant! 
informacija, toje periodikoje labai liūdna. Kartais 
šiurpą sukelianti, kada skaitai apie nebepagydomą 
kai kurių Lietuvos sričių biosferinį sužalojimą, kuris 
rimtai graso genetiniam paveldėjimui (Literatūra ir 
menas), alkoholizmo žalą, bukaprotišką mokymo ir 
auklėjimo sistemą (Nemunas), Lietuvos istorijos 
klastojimą, literatūros grafomanų plūsti (Pergalė). 
Čia tik keli pavyzdėliai, o tokių krūvos. Nėr ko 
džiaugtis, nėr ko šūkauti, kad mes. išeiviai, seniai tas 
bėdas badėm prištais. Visa tai. kas džiugina Lietuvą 
ar liūdesiu užgula, džiugina ar liūdnai nuteikia ir 
išeiviją.

O Lietuvos rašytojai? Pagarbos verti vyrai, bene 
drąsiausiai puolė į persitvarkymo sūkurį. Maldonis. 
Petkevičius, Bubnys, Mikelinskas, broliai Kašauskai 
broliai Dirgėlos, Geda—visų nesuminėsi, bet visiems 
sveikatos ir ištvermės! Ypač narsiai Petkevičius 
drasko tabu miglas. Žinoma, kaip ir kiti, savo 
analizes dangsto revoliucijos vėliava (kartais ir 
nabašniką Robespierą, įsikarščiavęs Pergalėje pagal 
bon kviečia). Visur už rankelės vedžiojasi Leniną: jis 
taip sakė, jis taip prisakė, o aš tekartoju jo žodžius 
Lyg ir aišku, kai savo drąsos neužtenka, reikia 
stipresnio užnugario.

Kitur pasisako ir Gimtasis kraštas. Čekuolis 
išplukdė su veiksniais ir buržuaziniais nacionalistais 
kariavusį laivelį į platesnes marias. Savaitinis 
pagražėjo, pasirodė rimtesni straipsniai, užsimiršo 
„dirbam-šokam ir dainuojam“ pasakaitės. Tačiau ir 
jis dažnai vienu žingsniu pirmyn, kitu atgal. 
Vienusyk sodina prie stalo išeivijos kultūrininkus 
pokalbiui, kitu išvynioja mitologinę sierą rūkiusio 
pypkės dūmais pakvėpintą tikinčiųjų apklausos 
anketą; viename numeryje džiaugiasi liaudies skriau
dėjus medžiojančiu žurnalistu, kitame nebemato, 
kad žurnalistiniais (?) suktumais bandoma suniekin
ti seniai nuodėmes šaltoj užtvaroj atpirkusį kunigą- 
ne-kunigą.

Kalbant apie sieros dūmelius, gal reiktu, 
pašnekėti ir apie šių metų pradžioje Prancūzijos 
tolvaizdyje matytą „Tiltą Ženeva—Vilnius“. Gražu 
kad žmonės nors tolvaizdžio dėka pabendraus kelia 
valandas! Nors ir žilo plauko sulaukiau, bet vistiek 
likau kūdikiškai naivus. Kokia gėda, pone karaliau 
kokia gėda . . . Pirmas politikuoti pradėjo Ženevo 
piliečių būrelio moderatorius. Vilniškiai gaud 
strėliukes ir dėjo krepšin, paskui ir jie įsismagini 
pradėjo tempti lankus, svaidyti atgal. Išryškėja 
pokalbio skirtingi metodai: Ženeva susodino įvairi ■ 
pažiūrų, profesijų ir amžiaus atstovus; Vilnius irt1 
panašiai, bet jau viena vienintele nuomone api' 
žmones ir daiktus, politiką ir ideologiją, demokratij 
ir valstybę. Painesnius Ženevos klausimus sau 
atrinkinėjo Zalotnickis (gal Zalotinickis, nebepr 
simenu), jam tūravojo Juršėnas. Zalotinskis kalbėj • 
tik rusiškai, o Juršėnas pokalbio gale prisiminė, kad 
moka ir lietuviškai. Ir kiti vilniškiai daugiausi i 
vartojo rusų kalbą. Prisimenu, dar Smetonos laikai-; 
Lietuvos aidas bardavosi: gera svetimomis kalbom: > 
kalbėti, bet gėda savos nemokėti. Vilniškiai nesigėdi- 
no, teko susigėsti mano vieninteliai ir brangiausiai 
Vilnius juk Lietuvos sostinė, kodėl nekalba lietuvis 
kai? Šito nesuprato ir Ženeva: kodėl beveik visi 
kalbate tik rusiškai? Vilniečių būrelyje pakilo daili 
ponia. Mūsų šeimoje, girdi, yra kirgizų, ukrainiečių, 
rusų, lenkų, lietuvių; mano vyras lietuvis, Tarybų 
Sąjungoje dažnai šitaip—visos tautos seserys. Visa 
geneologinė propaganda rusiškai. Ponios šventa 
teisė giminiuotis su- seseriškomis tautomis, taigi, 
kaip sakoma, Dieve padėk, bet ką darysim su 
šveicarais ir abelnai frankofonais? Jie, nabagai, 
buvo įsitikinę, kad mūsų tėvynėje gyvena lietuviai, 
kalba lietuviškai, o dabar turėjo prisipažinti klydę,

(tęsinys 15-me psl.)
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