
1988 / SPALIS - OCTOBER / Nr. 9 (203) $1.00

ATVIRO ŽODŽIO MĖNRAŠTIS

Vilniaus Vingio parke liepos 9 d. ir rugpjūčio 
23 d. įvyko tikrai neregėti reiškiniai: du kartus 
susirinko virš 100,000 žmonių minios, plevėsavo 
trispalvės ir vyčiai, mirgėjo iškabinti Gedimino 
stulpai, skambėjo Lietuvos himnas. Revoliucija!

Kalbėdamas liepos 9-tos dienos mitinge, poetas 
Sigitas Geda pareiškė: „Mes turime ieškoti savo 
kelio, laikytis savų papročių ir tradicijų, savo 
kultūrinio palikimo, turime dar sykį sugrįžti į 
tvirčiausius iš tvirčiausių pilių ir tvirtovių—į 
lietuviškas galvas, kad išsilaikytume ne kaip 
trečiarūšė, o unikali tauta tarp tautų, suvereni 
valstybė tarp tokių pat suverenių valstybių“.

O rugpjūčio 23 d. minėjime poetas Justinas 
Marcinkevičius drąsiai neigė Maskvos oficialią 
Molotovo-Ribbentropo sutarties versiją: „Beje, 
Maskvos mokslininkai šiomis dienomis vėl paskel
bė spaudoje, kad jie vis niekaip negali rasti tų 
protokolų tarybiniuose archyvuose. Juokinga, 
daugiau nieko. Čia visiškai aišku, kad Maskva 
neranda to, ko nenori rasti, ko nereikia ras
ti ... Tų vis dar nerandamų protokolų turinys 
šiandien jau daugeliui ne paslaptis. Du diktatoriai 
slapta pasidalina tai, Kas jiems nepriklauso: 
suverenias kaimynines valstybes, Tautų Sąjungos 
nares“.

Koks nepaprastai pakilus jausmas turbūt 
apėmė tų mitingų dalyvius. Jie pamatė, kad tai, ką 
kalbėdavo tik patyliukais su šeima ir gerais 
draugais, arba tik jausdavo širdyje,—kalbėjo ir 
jautė tūkstančiai kitų brolių ir seserų lietuvių. Tik 
dabar tai buvo sakoma viešai.

Ir mes, išeiviai, dabar, dėka modernios 
videotechnikos, galime savom akim pamatyti šiuos 
nuostabius Lietuvos įvykius. Daugelyje kolonijų 
šiuo metu rodomas filmas „Nebeužtvenksi upės

NUO GORBAČIOVO IKI PERSITVARKYMO
SĄJŪDŽIO
Iš kur kilo Lietuvos Persitvarkymo sąjūdis? Kas 
sudaro jo pagrindą? Ko jis siekia? Kaip keičiasi 
Lietuvos veidas? Apie tai rašo du jauni išeivijos 
lietuviai, šią vasarą įvykius stebėję iš arti.

APIE KALBĄ, EILĖRAŠTĮ, EROTIKĄ.
Pokalbis su Vak. Berlyne gyvenančia iš Šilutės 
kilusia vokiečių poete.

VIENIŠOS SĄMONĖS EILĖRAŠČIAI
Naujos Vidmantės Jasukaitytės poezijos knygos 
recenzija.

SĄJŪDŽIO DARBAI IR RŪPESČIAI
Reportažas iš Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio 
iniciatyvinės grupės susirinkimo.

KRITIKA IR POLEMIKA

PERSITVARKYMAS IR LIETUVA 
KOKIA ATEITIS?

bėgimo“, vaizduojantis liepos 9-tos Persitvarkymo 
sąjūdžio mitingą Vingio parke. Rodė jį ir Čikagoje 
Lietuvių Bendruomenės ruoštoje vakaronėje rugp
jūčio 5 d.

Nors buvau jau mačiusi filmą Lietuvių Dienose 
Putname, smalsumo pagauta, nuėjau į Jaunimo 
Centrą pažiūrėti, kaip priims filmą Čikagos 
publika. Perpildytos kavinės durys lūžo, o viduje 
tylu . . . publika, lyg priblokšta žiūrėjo, kaip 
100,000 žmonių minia užtraukė Lietuvos himną, 
turbūt pirmą kartą nevaržomi per beveik 50 metų. 
Šiurpas vaikščiojo per nugarą ir akys apsiaša
rojo . . .

Tačiau ašarų ir kilnių jausmų neužtenka. Kai 
šviesos įsijungia, reikia atvirom akim pažiūrėti, kas 
Lietuvoje vyksta, kas sujungia tokius milžiniškus 
skaičius žmonių, kokie jų norai ir siekiai. Pažvel
kime, kaip persitvarkymas ir tautinis judėjimas 
Lietuvoje dernasi su mūsų išeičių rūpesčiais.

Turbūt du iš jautriausių klausimų yra žmogaus 
teisių pažeidimai ir rusifikacija. Tarybiniam žmogui 
iki šiol buvo varžoma laisvė kalbėti, kurti, išpažinti 
tikėjimą, keliauti į užsienį, informuotis. Per 
Brežnevo valdymo laikotarpį buvo per gerklę 
grūdama rusų kalba, išstumiant lietuvių kalbą 
mokyklose, darbovietėse, įstaigose, masinės komu
nikacijos priemonėse.

Bet ką atnešė Gorbačiovo atvirumo politika 
Lietuvai? Pavarte rugpjūčio mėn. 6 d. Literatūrą ir 
meną rasime Sibiro tremtinės išgyvento košmaro 
atpasakojimą, savo šiurpiomis detalėmis nei kiek 
neatsiliekanti nuo panašaus pobūdžio rašinių, 
spausdintų išeivijoje. Pasak Newsweek žurnalo, 
lietuvių kalba ruošiamasi išleisti 20 metų stalčiuje 
gulėjusią Rybakovo knygą Arbato vaikai, kuri 
vaizdžiai apibudina Stalino teroro apimtį ir jo 
darytas skriaudas žmogui ir visuomenei. (Gal ir 
Lietuvoje guli kur nors stalčiuje panaši knyga?) 
Rugpjūčio 13 d. Literatūros ir meno straipsnyje 
„Audiatur et altera pars“ siūloma grąžinti bažny
čias tikintiesiems, legalizuoti vienuolynus, kad jie 
galėtų rūpintis ligoniais, seneliais ir našlaičiais ir 
duoti teise Bažnyčiai leisti savo spaudą. Socialinės 
problemos—alkoholizmas, apatija, nedarbingumas, 
sukčiavimas, korupcija, šeimos problemos iki šiol 
nutylėtos, dabar atvirai aptariamos, ieškoma, kaip 
susidoroti su jomis. Neseniai Amerikoje besilankan
ti lietuvė man pasakojo, jog jos įstaigoje visi tiek 
įsigilinę skaito spaudą, kad darbo mažai atlieka.

Atvirumo politikos sąlygose taip pat užtinka
mas žodis suverenitetas. Siekiant Lietuvai platesnės 
autonomijos yra daroma įvairiausių pasiūlymų. 
Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio leidinyje ir kitoje 
Lietuvos spaudoje randami šie siūlymai:

L Ekonominėje srityje
a) Žemė, gamtos turtai, įmonės turi būti 

respublikos nuosavybė.

b) Ūkio tvarkymas turi tarnauti gyventojų 
interesams.

c) Respublika turi turėti teisę plėsti 
ekonominius ryšius su užsienio valstybėmis.

2. Ekologinėje srityje
a) Turi būti sustabdytas Ignalinos atomi

nės jėgainės trečiojo bloko statymas.
b) Reikia efektyviai apsaugoti aplinką ir 

natūralius resursus.
3. Teisinėje srityje

a) Lietuvoje galioja tik Lietuvos įstaty
mai.

b) Sąjungos įnašą sprendžia respublika.
c) Žmonių valia turi būti atstovaujama 

įstatymų leidimo, vykdomosios ir teisminės valdžios 
organuose.

4. Kultūrinėje srityje
a) Reikia paskelbti lietuvių kalbą valsty

bine kalba.
b) Mokslo ir kultūros sfera turi būti 

autonomiškai tvarkoma.

5. Valstybinėje srityje
a) Reikia apriboti migraciją iš kitų 

respublikų.
b) Reikia įvesti respublikos pilietybę.
c) Reikia įteisinti vėliavą, herbą.
d) Karinė prievolė turi būti atliekama 

respublikoje.

Kol kas šie reikalavimai ir planai yra gana 
bendri, trūksta konkretumo. Taip pat nėra aišku, 
kiek iš jų bus įgyvendinti ir kaip tai bus d 5 omą. 
Greitai, tačiau, turi įvykti Sovietų Sąjungos centro 
komiteto plenumas, skirtas tautybių problemoms. 
Jau dabar respublikinės valdžios ir Maskva ruošia 
arba svarsto autonomiją plečiančius pasiūlymus. 
Per ateinančius 2-3 metus turėsime progos spręsti, 
kiek visa tai taps realybe.

Kiek iki šiol laimėta? Galima himną giedoti, 
trispalvę vėliavą iškelti; Molotovo-Ribbentropo 
paktas diskutuojamas objektyviau; leista masiniai 
rinktis, ir suteiktos sąlygos viešai kalbėti ir 
diskutuoti iki šiol neminimus ir nediskutuotinus 
dalykus. Turbūt svarbiausia yra, kad lietuviai 
pradeda atgauti pasitikėjimą savimi. Jie pradeda 
drąsiau ginti kultūrinius ir tautinius interesus, nebe 
slapčia, bet legaliai, viešai ir nedviprasmiškai. Tai 
neblogas pirmas žingsnis.

O kokia yra to masinio judėjimo vadovaujanti 
jėga? Tai Lietuvos Persitvarkymo sąjūdis LPS), 
įkurtas birželio 3 d. Lietuvos inteligentų, ji rpe ir 
komunistų partijos narių. Sąjūdis remia Goroačio- 
vo persitvarkymą ir siekia ekonominės, kultūrinės 
ir tautinės autonomijos Lietuvai. LPS veikia 
legaliai, yra nepriklausomas nuo valdžios ir iki šiol

(tęsinys 4-me psl.)
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PASIKARTOJANČIOS CHULIGANIZMO 
APRAIŠKOS

Po kiekvienos tautinių šokių šventės, o kai 
kada ir po jaunimo kongresų girdime vis tuos 
pačius nusiskundimus ir kaltinimus lietuvių jauni
mo adresu—elgėsi kaip chuliganai, padarė nuosto
lių pastatams, buvo iššaukta policija, didelė gėda 
lietuviams ir 1.1.

Nebuvo išimtis ir paskutinioji tautinių šokių 
šventė Hamiltone, kur kai kurių jaunuolių elgesys, 
naktinis triukšmavimas, gėrimas, padaryti nuosto
liai patalpoms bei policijos įsikišimas numalšinant 
triukšmadarius tos šventės rengėjams ir aplamai 
lietuvių bendruomenei padarė daug nemalonumų 
ir gėdos.

Ir jeigu nebus surasta priemonių per tokius 
renginius jaunuosius triukšmadarius sudrausminti, 
tai greitu laiku gali pasidaryti rimta problema 
lietuviams gauti patalpas bet kokiame didesniame 
JAV mieste.

Apie tuos nemalonius įvykius vaizdžiai .rašė 
Drauge (nr. 146, 150, 1988.VII.28 ir 1988.VIII.3) 
A. Palukaitienė ir A. Likanderienė. Čia pacituo
sime keletą ištraukų iš tų aprašymų:

A. Palukaitienė:

Rytoj vykstame namo. 12 valandą nakties— 
ramu. Apie pirmą valandą nakties vėl prasidėjo 
riksmas, klyksmas, lakstymas. Pro langus lipimas i 
vidų, eglučių šakų laužymas. Universiteto policija 
pradėjo ši triukšmą raminti. Nesisekė. Lygiai 3 
valandą nakties tarp lauke vykstančio didelio 
triukšmo ir viduje koridoriuose paleisto gaisro 
alarmo buvo neapsakomas chaosas. Gaisro alar- 
mas rėkė 15 min., kol atvažiavę Hamiltono 
gaisrininkai sustabdė. Gaisrininkai, lakstydami per 
aukštus, tikrino, ar tikrai nėra gaisro. (... )

Tuo metu iš Widden Hall pastato išėjo apie 6- 
8 policininkai ir areštavo tą jaunuoli. Blondinukė, 
atrodo, buvo nustebusi, bet vis tiek paklausė 
policininko, ką ji dabar turi daryti. Jeigu turi 5000 
dol. tai gali išpirkti. Kol buvo tikroji policija, 
rajone buvo tylu, kaip prieš audrą. Už padarytus 
nuostolius buvo areštuoto mūsų lietuviško jauni
mo. Policija patikrinusi Brendon Hall pastatą 
pasitraukė iš rajono. Jaunimui pajutus policijos 
pasitraukimą vėl prasidėjo riksmas, klyksmas ir 
eglučių laužymas. Tai tęsėsi iki 6 valandos ryto. 
Nežinau ar jaunimas nutilo ar nuovargis porai 
valandų užmigdė.

Šį kartą nerašau nei grupių, nei vietovių, nei 
pavardžių, nes kažkaip dar nesinori tikėti, kad 
mūsų jaunimas yra visai beviltiškoj padėty ir pats 
nemokės susitvarkyti savo grupėse.

A. Likanderienė:

Metai ar dveji prieš šventę yra išsiuntinėjami 
aplinkraščiai visoms tautinių šokių grupėms—kaip 
statyti dešinę koją, kaip pakelti kairę, apsisukti, 
patrt jsėti, padaryti voriukus ir 1.1, ir su šiais 
aplin ' raščiais reikėtų siųsti kriminalinių vandalų 
pavardes, vietoves ir nuotraukas ir juos palikti 
namie. Geriau mažiau, bet gerų puikių jaunuolių, 
negu Įsileisti kelis, kurie viską gadina. Užtenka 
patylom vis nuglostyti if kaip Štrausams, įkišus 
galvą į smėlį tikėti, kad taip ir praeis.

Draugai pavardes žino, bet tyli (gražu nebūti 

pletkininkais), žino ir policija, taigi reikėtų tokių 
nusikaltėlių pavardes skelbti ir mūsų spaudoj, kad 
ateityj būtų galima nuo jų apsisaugoti, neleisti į 
tautinių šokių šventes, nei į jaunimo stovyklas.

Niekaip negaliu suprasti, kodėl gerų tėvų, geri 
vaikai staiga sulaukinėja. Neaiškinkim, kad ir mes 
taip darėm ar kad tai yra jaunystės išdaigos. Nei 
aš taip dariau, nei mano tėvai, nei tai yra jaunystės 
išdaigos. Laužyti ir gadinti svetimą turtą yra 
kriminalinis nusikaltimas. Ir kultūringos gražios 
mūsų tautinių šokių šventės nublunka prieš kelių 
chuliganų padarytą žalą.

Vėliau Drauge (nr. 161, 1988.VIII. 18) atsiliepė 
Filadelfijos ,,Aušrinės“ šokių grupės dalyvis Tomas 
Danta. Jis bandė paneigti kaltinimus visiems 
šokėjams ir aplamai jaunimui, nes, jo manymu, 
tokių išsišokėlių procentas buvo labai mažas. Iš 
savo pusės jis pasiūlė:

Noriu štai ką pasakyti. Amerikos jaunimas 
nebuvo ten vienintelis, kuris padarė nuostolių. Tai 
buvo Pasaulio Lietuviu Tautiniu šokiu šventė, i- v C
Norėčiau pridėti dar vieną faktą, kad Torontas ir 
Hamiltonas irgi neaugina vien lietuviškus angeliu
kus . . . Bet turbūt ir kiti miestai ir kraštai to 
nedaro. O kalbant apie senimą, yra taip patogu, 
rašant apie jaunimo nuodėmes, nepaminėti, kad 
kai kuriuose Hamiltono viešbučiuose, kur buvo 
apsistoję veteranai šokėjai, tėvai ir vyresni svečiai, 
irgi buvo prašyti nusiraminti, susitvarkyti arba 
išsikraustyti iš viešbučio . . . Yra daug lengviau 
kaltinti negu prispažinti. Bet jaunimas jau tiek 
kartų buvo apkaltintas, vienas kartas daugiau ar 
mažiau—koks skirtumas. (... )

Kai bus planuojamos kitos šventės, kodėl 
neįtraukti jaunimo? Nesakau, kad jiems reiktų 
duoti šokių ar muzikos vadovų pareigas, ne. Iš 
įvairių sričių kviesti jaunimo atstovus tvarkyti 
jaunimo laisvalaikį ir kitus jų renginius. Kai 
kuriems atsakingiems jaunuoliams reikia duoti 
pareigas ir teisę tvarkytis tarp savęs. Jeigu ir šį 
kartą kai kurie būtų turėję teisę tai daryti, gal būtų 
išvengta daug nuostolių, o dabar niekas neturėjo 
teisės nuėjus į kitą aukštą triukšmadarius tvarkyti. 
Nusikaltę turi būti nubausti. Kas tie nusikaltę, 
daugelis jaunimo žino. Reikėtų paskelbti jų 
pavardes lietuviškoj spaudoj ir neleisti dalyvauti 
kitoje šventėje, o reikalui esant, imtis dar griežtes
nių priemonių. Nebėra ko laukti ir galvoti, kad po 
ketvertų metų jie bus protingesni, rimtesni ir taip 
nebedarys. Ne. Vieni nustos, kiti pradės. Vyresnių 
priežiūra tokiu atveju manau yra nereikšminga 
arba, kaip buvo siūlyta, išskirstyti šokių grupes 
irgi nepadės.

Jaunimas turi susitvarkyti pats. Mūsų idėjos 
yra daug kilnesnės, mūsų siekiai daug svarbesni. 
Mes dirbame lietuvybės naudai ir jos žmonių 
gerovei.

Šokių dalyvio T. Dantos pasiūlymas yra labai 
rimtas. Būsimų šokių švenčių rengėjai bei tautinių 
šokių grupių vadovai turėtų tuos pasiūlymus 
rimtai apsvarstyti. Tačiau išsišokėliai turėtų būti 
paskelbti viešai, idant visi žinotų, kokios grupės 
dalyviai daro gėdą visai lietuvių bendruomenei.

O svarbiausia — tautinių šokių švenčių rengė
jai turi visuomet atsiminti, kad tie chuliganiški 
reiškiniai kartojasi, darosi lyg tradiciniai keikvie- 
nos šokių šventės palydovai. Todėl, kai ateina 
laikas vėl ruoštis kitai šokių šventei, pirmuoju 
svarstybų punktu turėtų būti klausimas kaip 
išvengti panašių reiškinių ateityje.

PAVĖLUOTI SVARSTYMAI

Paskutiniame VLIKo tarybos posėdyje kalbė-
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jo ir A. Kučys. Jo kalba buvo įdėta Sandaroje (nr. 
6. 1988 m. birželio mėn.). Toje kalboje, tarp kitko, 
buvo iškelta tokia problema:

Įpėdinių VLIKo darbams parengimas. Tai tas 
pats ramybės neduodantis rūpestis visai mūsų 
išeivijai. Jis yra kur kas sunkesnis Lietuvai laisvės 
siekiančiai institucijai. Formaliai pagal VLIKo 
konstrukciją jaunesnioji karta ateina iš instituciją 
sudarančių organizacijų bei grupių, bet gerai 
žinome, kad, nieko nedarant, tie šaltiniai greitai 
išsisems. Reikia neatidėliojant veikti, ir veikti 
bendromis jėgomis. Čia yra aktualesnis klausimas, 
negu, pavyzdžiui, Lietuvos sienų klausimas ar 
užrašinėti senų žmonių atsiminimus bei liudijimus.

Reiktų sudaryti bent iš trijų žmonių kolekty
vą, kuris suktų galvas, ieškotų išeities ir savo 
išmąstytus pasiūlymus pateiktų Tarybai.

Teisingas problemos kėlimas, bet apie tai 
reikėjo kalbėti ir veikti prieš 30 ar 40 metų, kada 
organizacinis išeivijos gyvenimas tik prasidėjo. 
Daug kam buvo aišku, kad tokia VLIKo organiza
cinė struktūra, paremta partiniu atstovavimu 
anksčiau ar vėliau prieis liepto galo, kitaip sakant, 
nebus kam tęsti VLIKo darbą.

Ir toji problema kasmet vis aštrės.

TAUTA IŠLIKS TIK KRAŠTE, 
O NE IŠEIVIJOJ

Dabartinėje tarptautinėje situacijoje mūsų 
mažai tautai, pakliuvusiai į didžiulio kaimyno 
politines ir kultūrines reples, pragiedrulių apčiuo
piamai nesimatant, pagrindinis bei pirminis uždav
inys yra išlikti tautai gyvai, atsispirti asimiliacijai 
bei svetimo gaivalo infiltracijai. Jos išeivijos 
atskalai—padėti tautai kovoje, morališkai ir 
idėjiškai ją paremti. Tik tam reikia ir tautai 
užsiangažavusios išeivijos.

Dalis jaunosios kartos, deja, lietuvybei gana 
abejingi. Neturint tautinės religijos bei ryškiai iš 
gyvenamosios aplinkos išsiskiriančio kultūrinio bei 
paprotinio apvalkalo, išeivijos antrajai bei trečiajai 
kartai kiek efektingesnio poveikio tegalima tikėtis 
tik iš bendravimo su tauta krašte, iš lankymosi bei 
viešėjimo sentėvių žemėje. O to jau kai kas ir bijo. 
Negi tokia veiksminga sovietinio totalitarizmo, 
tegu ir komunizmo bakterija? Iki šiol ant pirštų 
suskaičiuojami nuolatiniam gyvenimui grįžimai ar

2 Akiračiai nr. 9 (203'
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išvykimai i S.S., o gausybė perbėgėlių i Vakarus, 
net per didžiai saugomą Berlyno sieną dabar jau 
sunkiai besuskaitoma.

Pažinimas platesnio pasaulio, ryšiai su išeivija, 
trumpalaikiai kontaktai su sąmoningais išeivijos 
lietuviais yra naudingi bei reikšmingi krašte 
gyvenantiems, totalitarinės santvarkos prislėgtiems 
žmonėms. Tuo pačiu naudinga ir tautai kaip 
visumai bei jos išlikimui. Tauta išliks tik krašte, o 
ne išeivijoje.
(A. Zubras, „Apie bendravimą su Lietuva“, Mūsų 
pastogė, nr. 16, 1988.IV.25)

SUNKI APKALTINTOJO BŪKLĖ

OSI apkaltintieji tariami nacių kolaborantai 
turi daug medžiaginių ir moralinių sunkumų. Jų 
likimas atiduotas nuožiūrai teisėjų, kurie apie 
nacių okupaciją Lietuvoje neturi jokio supratimo 
ir jei, pavyzdžiui, koks asmuo tuo laiku ėjo kokias 
nors savivaidybines pareigas, tai tokio neinformuo
to teisėjo jis gali automatiškai laikomas nacių 
kolaborantu.

Tokiais motyvais ir yra apkaltintas buvęs 
Kauno miesto burmistras K. Palčiauskas. Dirvoje 
(nr. 25) buvo įdėtas pasikalbėjimas su Americans 
for due Process atstove R. Razgaitiene, kuriame ji 
tvirtino, kad K. Palčiausko advokatams (iš viso 5) 
visos teisinės išlaidos apmokėtos.

K. Palčiauskas savo laiške Dirvai (nr. 28, 
1988.VII.21) šitaip rašo:

Ponios Razgaitienės atsakymas, citata: „Spė
ju, kad kalbate apie p. Kazimierą Palčiauską. 
Teko per eilę metų turėti reikalų su bene visais p. 
Palčiausko pasirinktais advokatais N. Grybaus
kaite, E. .Raskausku, G. Scallion, G. Ruiz, A. Rios. 
Kiek suprantu, iš jo dabartinio advokato, P. 
Palčiausko teisinės išlaido jau prieš porą metų 
buvo visos sumokėtos ir naujų šiuo metu nesitiki
ma“.

Neteisingas teiginys, liečiąs mano denatūrali- 
zacijos ir deportacijos bylų advokatų apmokėji
mus.

Pasibaigus denatūralizacijos bylai pralaimėji
mu, advokatas E. Raskauskas Jr. pareikalavo 
atiduoti namą, žadėdamas tęsti apeliacijos bylą. 
Tačiau, nepasisekus susitarti dėl galutinių išmokė

jimo sąlygų, adv. E. Raskauskas Jr. staiga iškėlė 
teisme dvi bylas: vieną man, antrą žmonai. 
Bendras bylų ieškinys $106,879.74. Tos dvi bylos 
dar eigoje. Be to, dviejų bylų gynybai dar yra 
išlaidų. Taigi teiginys, kad visos teisinės išlaidos 
apmokėtos, netiesa.

Tai yra liūdnas ir kartu nesąžiningas kai kurių 
advokatų elgesys, ypač tokių asmenų, kurių bylos 
pareikalauja neapsakomai didelių išlaidų. Jie tų 
lėšų dažniausiai neturi, kai kurios organizacijos 
jiems padeda, bet tik ne lietuviai advokatai.

Kaip ir šiuo atveju — atiduok namą ir eik 
ubagauti . . .

DAILIA! APMOKYTI KALINIAI . . .

Klivelande gyvenanti A. Bąlašaitienė daug 
rašo, kritikuoja ir moko mus realizmo, idant 
nepasiduotume sentimentams, ypač sutikdami 
aktorius, rašytojus iš Lietuvos, kurie čiulba į mūsų 
ausis deklamuodami Maironį, ar dainuodami 
patriotiškas dainas. O kai tą patį daro lituanistinių 
mokyklų mokiniai—niekam neišrieda ašara, salė 
nepradeda kukčioti ir nekelia ovacijų ... Ar tuos 
du sentimentalius pasireiškimus galima suplakti į 
vieną ir statyti tokius klausimus? A. Balašaitienei 
atrodo taip, bet mums atrodo kitaip.

Maždaug panašiai rašė ir tokių išvadų priėjo 
A. Balašaitienė straipsnyje „Tarp sentimento ir 
realybės“ {Tėviškės žiburiai, nr. 30-31, 
1988.VII.26). Ši nepasitikėjimo kritika buvo 
parašyta ryšium su Jaunimo teatro gastrolėmis 
JAV-bėse ir jų pasirodymu lietuviams Čikagoje, 
New Yorke ir kt. Tai dar ne viskas. Ji savo 
straipsnį baigia šitaip:

Lietuviai visada buvo vaišingi, ir todėl 
Vilniaus teatro aktorių priėmimas ir su jais 
pabendravimas yra tik mūsų tautinio charakterio 4
taurios ypatybės apraiška. Tačiau gal tuo 7r turėtų 
pasibaigti, be ekstazių, garbinimų, sentimentų ir 
ašarų. O jei kam ir iškrinta ašara, tai tik todėl, 
kad graudu scenoje matyti dailiai apmokytus 
kalinius. Bet nei jų vaidinimas, nei temų parinki
mas neturėtų būti priimami be jokios kritikos ar 
atsargumo jausmo ne vien džiaugiantis lietuvių 
kalbos skambumu, bet nagrinėjant tos kalbos 
panaudojimo motyvus. Būkime mažiau sentimen
talūs, daugiau galvojantys realistai, kurie sugeba 
mylėti, bet nepraranda galvos.

Šio rašinio autorė, kalbėdama apie kitus 
„dailiai apmokytus kalinius“, atrodo, pati pasidarė 
senų frazių kaline. Ypač tos senos užsispyrusių 
konservatorių frazės disonansu skamba dabar, kai 
Lietuvoje vyksta tautinis atsinaujinimas, senų 
stabų griovimas ir kada tie patys rašytojai, 
aktoriai ir kiti kultūrininkai dažnai stovi priešaki
nėse eilėse.

„NESIRŪPINIMAS“

Draugo (1988.X.4) vedamajame B(ronius) 
Kv(iklys) paskelbė štai kokį kaltinimą Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžiui:

Reikia apgailestauti, kad Persitvarkymo sąjū
džio vadovai religijos laisvės atgavimo reikalų kaip 
ir visiškai nesirūpina, vieno Chicagoje kalbėjusio 
žodžiais, „šį reikalą paliekame pačiai bažnyčiai“. Iš 
tiesų sąjūdis, mitinguodamas prie Vilniaus katedros, 
neužsimina, kad ji turėtų būti grąžinta tikintiesiems. 
„L. ir M.“ (Nr. 37)paskelbė savo skaitytojos Bronės 
Serbentaitės atvirą laišką, kuriame, be ko kita, rašo, 
kad VIII. 23 mitingo Vingio parke metu pirminin
kaujantis (sąjūdžio žmogus) nepagarbiai atsiliepęs 
apie kunigo kalbą ... O tačiau, pagal autorę, „čia 
buvo šauksmas žmogaus, kuriam pirmą kartą per 
visą jo (ir mūsų) gyvenimą atrišo burną. O sąjūdis 
tvojo kunigui. Ir tai ne pirmas kartas.

Gaila, kad šiuo atveju B. Kviklys kaltina, 
nežinodamas nei ką, nei už ką. Dar blogiau, kad 
rašoma netiesa apie tariamą nesirūpinimą religijos 
laisve. Sąjūdžio žinių nr. 6 du trečdaliai, pavyzdžiui, 
skirti Vilniaus katalikų reikalavimui statyti naują 
bažnyčią Vilniaus priemiesčiuose. Panašių „nesirū
pinimo“ pavyzdžių galėtume rasti daug daugiau. 
Tikimės, kad tai sugebės padaryti ir B. Kviklys.

„LIETUVOS LAISVĖS LYGOS“ 
PAREIŠKIMAI

„Lietuvos laisvės lyga“, kuri nuo 1978 m. 
veikė pogrindyje, dabar išėjo į viešumą ir susijungė, 
su kita pogrindžio organizacija, „Lietuvių tautine 
konsolidacija“. Vienam jos nariui-steigėjui dr. A. 
Statkevičiui, neseniai atvykusiam į JAV, buvo 
pavesta sudaryti tarybą, kuri atstovautų Lygą 
užsienyje.

Toji užsienio Lygos taryba jau paskelbė 2 
pareiškimus {Draugas, 1988 m. nr. 155 ir 157), kur

viename iš jų taip rašoma:

Lietuvos Laisvės Lygos pavedimu, vienas iš 
tos Lygos Lietuvoje steigėjų, dabar gyvenantis 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse Algirdas Statke
vičius sudarė Lietuvos Laisvės Lygos atstovybę 
laisvajame pasaulyje. Šią atstovybę sudaro šie 
asmenys: ~ dr. Kazimieras Ėringis, dr. Vytautas 
Skuodis, med. dr. Algirdas Statkevičius.

Lietuvos Laisvės Lygos atstovybė laisvajame 
pasaulyje veikia savarankiškai. Ji nepriklauso 
jokiai lietuvių išeivijos politinei institucijai ar 
organizacijai.

K. Ėringis, V. Skuodis,
A. Statkevičius 

Chicago U.
1988 m. rugpjūčio mėn. 3 d.

Iš to pareiškimo aišku, kad toji Lyga 
užsienyje veiks savarankiškai, nepriklausys jokiai 
išeivijos organizacijai. Todėl kyla klausimas, ar toji 
Lyga bus dar vienas naujas veiksnys, pasisakąs už 
Lietuvos laisvę ir kalbąs Lietuvos vardu?

Jei taip, tai gali atsirasti nauji ginčai dėl teisės 
kalbėti lietuvių tautos vardu, kurį VLIKas taip 
užsispyrusiai gina ir laiko save vyriausiu ir 
neginčytinu tos privilegijos saugotoju.

Lygos steigėjai turėtų šį klausimą paaiškin
ti .. .

TEISĖ VADOVAUTI

Ilgą laiką išeivijoje vyko aštrūs ginčai tarp 
VLIKo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės dėl 
„teisės“ vadovauti išeivijos politinei veiklai. Dabar, 
kai Lietuvoje vyksta svarbūs ir reikšmingi politi
niai poslinkiai, išeivija iš savo vadų laukia 
paaiškinimų ir nurodymų O tie, kurie dar taip 
neseniai įrodinėjo, kad tik jiems priklauso teisė 
vadovauti, dabar nežino, ką su ta „teise“ daryti. 
Apie tai Dirvoje (nr. 32, 1988.VIII. 18) rašo 
Bronius Nemickas:

Ryšium su dabartiniais įvykiais, ypač paverg
toje Lietuvoje, Vilkas, kaip jam ir pridera, 
pasiskardeno savo 1988 m. liepos 14 d. pareiški
mu. („Dirva“ Nr. 29, 1988 m. liepos 28 d.).

Pareiškimas pakartoja žiupsnį „senų naujie
nų“, būtent: dabar daugiau žmonių atvyksta iš 
okupuotos Lietuvos ir ten nuvykstu (Argi kas to 
dar nežino?); kai kas manąs, kad Gorbačiovo 
„perestroika“ teikianti naujų vilčių sovietu oku
puotiems kraštams (O kągi mano Vliku apie 
„perestroika“?); paskutinėse Vilniaus demonstraci
jose šimtas tūkstančių žmonių pasisakę už tautinės 
bei religinės laisvės ir suverenumo atstatymą 
(Svarbi žinia, bet nebe naujybė): prezidento 
Reagano žmogaus teisių politika sudariusi gali
mybę Nijolei Sadūnaitei ir Antanui Terleckui 
dalyvauti Maskvoje disidentams surengtajame 
priėmime. (Argi prezidentas bent puse burnos 
prasižiojo Gorbačiovui apie Pabaltijo valstybių 
gėlą?); popiežius Jonas Paulius II pakėlęs į 
kardinolus vyskupą Vincentą Sladkevičių. (Argi ir 
to Vlikas ligi šiol dar nežinojo?); Europoje esą 
gyvai domimasi Lietuvos (Nepagyrūniškai būtų 
sakytina—Pabaltijo valstybių) byla: čia „sudabarti
nama“ net 1983 m. sausio 13 d. Europos 
parlamento priimtoji Pabaltijo valstybių dekoloni
zacijos rezoliucija.

Taigi Vlikas tik išvardija kai kur : 'S jau 
seniau pakartotinai skelbtus įvykius be jų vertini
mo, be savo nuomonės, be konkretesnių gairių. 
Žinoma, tokių dalykų gal ir nebelauktina iš 
nusenusio politinio klubo.

Vyt. Gedrimas

1988 m. spalio mėn.
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PERSITVARKYMAS . . .
(atkelta iš 1-mo psl.)
jos toleruojamas. Yra pagrindo manyti, kad 
reformatoriai kompartijoje remia LPS, nes tikisi 
laimėti masinės paramos persitvarkymo politikai 
Lietuvoje. Leisdami LPS apeliuoti į lietuvių 
nacionalinius lūkesčius, jie mano, kad galės 
nukreipti nacionalines aistras i Sovietų Sąjungai 
saugią vagą.

Man susidarė įspūdis, kad iš pradžių išeivijai 
buvo sunkoka įsivaizduoti, kaip, veikdamas lega
liai, toks sąjūdis gali viešai kelti tokius drąsius 
reikalavimus. Iki šiol mes buvome įpratę rišti 
pranašius reiškinius su Lietuvos disidentų veikimu. 
Pavyzdžiui, per „Nebeužtvenksi upės bėgimo“ 
filmo vakaronę Čikagoje, rengėjai rinko aukas ne 
Sąjūdžiui, o Lietuvos Laisvės Lygai ir atrodė, kad 
publika nelabai susigaudę kas tą liepos 9 d. mitingą 
suruošė.

Lietuvos Laisvės Lyga (LLL) nuo 1978 m. iki 
šių metų liepos 3 d. (kai prisistatė viešai) yra buvusi 
pogrindžio organizacija. Jai vadovauja ir priklauso 
disidentai, kurie, nelaukdami „ glasnost“, kėlė 
lietuvių tautai daromas skriaudas ir reikalavo 
sovietų pasitraukimo iš Lietuvos ir nepriklausomy
bės grąžinimo. Šie žmonės tikrai daug rizikavo ir 
dar vis rizikuoja. Kai kurie jų kalėjo darbo 
stovyklose, gyveno tremtyje. Dėl savo įsitikinimų 
jie gyvena šalia visuomenės, ant briaunos. Kai kurie 
Lygos nariai pernai surengė Molotovo- 
Ribbentropo sutarties minėjimą, nežiūrint valdžios 
visokeriopų trukdymų ir grasinimų. Tai pradėjo tą 
neoficialių ir pusiau oficialių demonstracijų gran
dinę, kuri savo apimtimi vis auga.

Iš tikrųjų šių dviejų grupių tikslai yra panašūs, 
išskyrus pagrindinį, svarbų skirtumą. Lietuvių 
Laisvės Lyga siekia eventualios nepriklausomybės 
ir įstojimo į Europos tautų konfederaciją. (Kokia ši 
konfederaciją būtų nėra aišku. Ar ji būtų Rytų 
Europos tautų, ar Centrinės Europos, ar Šiaurinės 
Europos, ar Vakarų ir Rytų Europos?) Apie šį 
skirtumą sukasi Lietuvos politinės ateities galimy
bės.

O gal Lietuva stovi prie naujo istorijos 
slenksčio? Ji čia atsirado dėka M. Gorbačiovo 
persitvarkymo ir atvirumo politikos. Normaliose 
sąlygose tautai nereikia gauti leidimo iš kitų 
tvari } i savo reikalus. Manau, kad tai yra savaime 
suprantami dalykai. Tad faktas, kad Kremlius 
„leidžia“ respublikoms ieškoti naujų kelių, yra 
nenormalių santykių pažymys. Tačiau ši padėtis yra 
istorinė tikrovė; joje turi veikti Lietuvos žmonės. 
Nei didžiausi norai, nei gražiausiai skambantys 
šūkiai nepakeis šios padėties. Tokiomis sąlygomis 
apsukrumo, kantrybės ir supratimo reikia ne
mažiau, negu kai pasaulio stipriausios valstybės 
derisi dėl nusiginklavimo.

Iš esmės ši padėtis yra vaikščiojimas ore ant 
ištemptos virvės tarp nepriklausomybės idealo ir 
pragmatiško autonomijos siekimo. Vienoje jos pu
sėje moralinė teisybė, kitoje—realizmas, tautos 
gyvastingumo išlaikymas. Partizaninis karas buvo 
kaip tik nepriklausomybės idealo siekimas. Jauni 
vyrai kovojo už moralinę teisybę—laisvę, o Lietu
vos žmonės vis laukė pagalbos iš Vakarų. Šis 
pasi[ ’’lešinimas laikomas garbingu, jį vykdę yra 
lietuvių tautos herojai. Tai buvo garbinga ir 
herojiška. Bet yra riba, už kurios kova už teisybę 
nustoja būti garbinga, ir herojiškumas tampa 
beprasmiu tautos naikinimusiu.

Šiuo metu nėra galimybių ginkluotai kovai. Ji 
nebūtų prasminga. Šių dienų kova yra subtili. Jos
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tikslas—laimėti lietuvių tautai kuo daugiau teisių.
Dabar, po beveik 50 metų okupacinio gyveni

mo, vyksta tautinis atgimimas. Lietuvos žmonės 
pradeda pajusti seniai slypėjusią tautinę savimonę. 
Vingio parko masinės demonstracijos iš esmės buvo 
tautinis pasireiškimas. Didžiausios ovacijos buvo 
skirtos tiems, kurie kėlė lietuvybės vertę.

Reikia taip pat nepamiršti, kad LPS įsteigta 
rūpintis lietuvių reikalais Sovietų Sąjungos apim
tyje ir sutampa su Gorbačiovo noru sukrėsti ir 
sumoderninti Sovietų Sąjungą. Kai kas manys, kad 
tokie riboti tikslai yra nusižengimas prieš teisybę. 
Bet pažvelkime į reikalą pragmatiškai.

Prie derybų stalo sėda Persitvarkymo sąjūdžio 
delegatai, kurių užnugaryje šimtai tūkstančių 
entuziastingų tautiečių. Jų norai ne priešiški 
Kremliui. Jie remia persitvarkymo ir atvirumo 
programą ir spaudžia „perestroikos“ priešus nusis
tovėjusioje vietinėje valdžioje. Atrodo, kad Sąjū
džio rėmėjų skaičius auga fantastišku tempu ir turi 
nemažo gyventojų skaičiaus pasitikėjimą. Latvijoje 
ir Estijoje irgi yra panašios grupės. Jos visos 
palaiko tarpusavius ryšius ir, atrodo, šiek tiek 
koordinuoja savo programas. Jeigu Kremliuje 
toliau išsilaikys reformatorių jėgos, tai yra galimy
bių, kad šitoks spaudimas gali atnešti vaisių.

Antra vertus, jeigu spaudimas taptų priešiškas, 
jeigu Kremlius pajustų didėjančią neapykantą ir vis 
augantį pavojų Sąjungos saugumui ir integralumui, 
gera galimybė, kad gana sėkmingai galėtų sutriuš
kinti šiuos judėjimus. Per šių metų Molotovo- 
Ribbentropo sutarties minėjimą Taline Sovietų 
istorikas Juri Afansejev įspėjo, kad Maskva „remia 
autonomiją, bet jei bus bandyta išstoti iš Sovietų 
Sąjungos, gali įvykti neįsivaizduojama tragedija“.

Tai nėra vienintelė galimybė. Dalis Sovietų 
Sąjungos visuomenės—antrasis sekretorius Ligačio- 
vas ir jo bendraminčiai—didžiulė biurokratija, 
nepatenkinti atvirumu ir persitvarkymu. Pasak jų, 
sukurtos sąlygos demonstracijoms ir viešai betvar
kai, istorijos kritika mažina partijos prestižą, ištisos 
žinybos likviduojamos, tuo gręsiant valdininkų 
interesams. Vienas iš didžiausių rūpesčių kaip tik 
yra tautybių problema.

Washington Post, reportaže iš Maskvos, 
rugpjūčio gale perdavė žymaus disidento Sacharovo 
įspėjimą, kad spaudimas Gorbačiovui artėja kritiš
ką ribą ir reikia truputį atstoti. Iš tikrųjų, jei 
spaudimas taps per didelis, gali įvykti permaina ir į 
valdžią ateiti konservatyvesni už Gorbačiovą. Tada 
vėl Sovietų visuomenę gali užšaldyti stagnacija, 
ekonominis sustingimas ir merdėjimas. Gal vėl tada 
tektų laukti 20 metų, kol ateis kitas atoslūgis. 
Nemanykime, kad Maskva negalės „užtvenkti upės 
bėgimo“—visa priespaudos mašinerija dar egzistuo
ja. O kas atsitiktų demokratėjimo šalininkams, 
kurie dabar rašo laikraščiuose, kalba mitinguose, 
organizuoja sąjūdžius? Juos valdžia turėtų kaip 
nors nutildyti. Ar Lietuva perneštų dar vieną 
„smegenų nutekėjimą“, koks būtų, jeigu išvažiuotų 
į užsienį pora šimtų tūkstančių lietuvių, kaip tai 
įvyko Čekoslovakijoje ir Lenkijoje po sutriuškintų 
reformų bandymų?

Kaip anskčiau minėjau, esama nemažai pa
našumų Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio ir Laisvės 
Lygos programose. LPS tikslas—didesnė autono
mija Lietuvai ekonomijos, kultūros ir tautinėje 
srityje. LLL tikslas—nepriklausoma Lietuva. Šis 
idealas reikalingas. Disidentai padeda išlaikyti jį 
gyvą. Bet pasiremdami vien tuo idealu, neišspau- 
sime iš Maskvos Lietuvai daugiau teisių. Be to 
„laisva Lietuva Europos tautų konfederacijoj“ 
implikuoja Sovietų Sąjungos ir Varšuvos Pakto 
sugriuvimą. Kas privestų prie to: karas, revoliucija? 

Nenorėkime ir nelaukime nei vieno iš jų—tai kraujo 
puta. Vienintelė galimybė yra palaipsninis liberali- 
zacijos procesas Sovietų Sąjungoje, kuris privestų 
Maskvą prie išvados, kad išlaikyti milžinišką 
priespaudos aparatą, užgniaužti nerusų tautas jai 
per daug kainuoja ir kad tai nereikalinga apsisau
goti nuo išorinių priešų. Galima taikiai kooperuoti 
su visom pasaulio tautom. Idealas? Galbūt. Įmano
ma? Nežinau, bet reikia bandyti, nes iki šiol niekas 
kitas nebuvo sėkminga.

Nežiūrint šito, Vakarų valstybių vedama 
nepripažinimo politika duoda paskatą Lietuvos 
autonomijos plėtimui. Tai nuolatinė Maskvai 
rakštis, primenanti jai, kad Vakarai negali susitai
kyti su Pabaltijo kraštams padaryta skriauda. 
Persitvarkymas tik atvėrė galimybes į autonomiją, 
° jos įgyvendinimas dar tik planų ir kalbų stadijoje. 
Tad nėra reikalo ir išeivijai atsisakyti nepripažini
mo.

Antra vertus, išeiviai neturėtų skatinti Lietuvos 
žmonių, kad jie siektų to, kas daugiausiai nepriimti
na Maskvai, kas duotų persitvarkymo priešams 
argumentų prieš reformas. Juk išeivijos interesas 
nėra užbaigti Sovietų Sąjungos liberalizaciją.

Kai pradėjau galvoti apie šį straipsnį, LPS dar 
nebuvo. Jau buvo įvykę demonstracijosMolotovo- 
Ribbentropo sutarties, Vasario 16-tos ir birželinių 
trėmimų sukakčių proga. Tai buvo gera pradžia; 
bet galvojau, kodėl niekas nekelia kitų rūpesčių ir 
neišnaudoja atvirumo progos reikalauti lietuvių 
kalbai daugiau teisių, kultūrinių ir tautinių pamink
lų atstatymo, daugiau dėmesio gamtos apsaugai. 
Šie dalykai Lietuvai dabar svarbūs nemažiau, negu 
jai padarytos skriaudos karo ir pokario metais. Ir 
štai—įsikūrė LPS ir pradėjo kelti kaip tik tokius 
klausimus. Tačiau stebėdama išeivijos minimalią 
r kciją ir kartais neteisingas išvadas, nusivyliau. 
Ar mums užtenka vien pasižiūrėtr filmą, išgerti 
alaus ir eiti namo? Reikia kažko daugiau! Pasvars
tykime ir savo alternatyvas.

Galima nieko nedaryti. Iki šiol nelabai daug ką 
galėjome. Daugumas padėjome giminėms, nu
vežėme į Lietuvą šiek tiek knygų, rūpinomės 
žmogaus teisių pažeidimais ir stengėmės juos kelti 
viešumon. Brežnevo laikų „ledo amžius“ davė 
mažai vilčių. Guodėmės iš ten atvykusių pranašyste, 
kad Sovietų Sąjunga jau prie sugriuvimo, gal už 5, 
o jei ne, tai tikrai už 10 metų. Labai lengva ir toliau 
taip tęsti—gyvenimas eina sena vaga, pasitikime 
senais šūkiais, sena veikla. Bet jeigu taip reaguo
sime, mūsų įnašas pagal pajėgas liks skurdus. 
Liksime stovėti prie visai ne tų bėgių ir laukti seniai 
išvažiavusio traukinio.

Pirmas naudingas žingsnis būtų informuotis 
apie greitai ir nuolat besikeičiančią padėtį Lietu
voje. Ruošiame stovyklas, šokių šventes, kultūros 
kongresus. Kiek šie renginiai skyrė dėmesio 
Lietuvos įvykiams? Šitokie įvykiai turėtų iššaukti 
atskirus suvažiavimus, skirtus vien diskusijoms apie 
naujas galimybes. Sąlygoms pasikeitus, gudrūs 
politikai persvarsto veiklos planus, kad galėtų 
efektingiau veikti.

Kai būsime informuoti, tai tada galėsime 
naudingai prisidėti. O realių galimybių tikrai yra. 
Pavieniui galime finansiniai prisidėti. Galime 
aukoti Stalino aukoms paminklo statymui per 
Kultūros fondą, kaip jau padarė saujelė išeivių. 
Susidėjus kartu, galime didesnę sumą paskirti 
Kernavės kasinėjimams, Vilniaus žemutinės pilies 
atstatymui arba nupirkti instrumentų muzikos 
kolektyvui arba roko ansambliui (pagal skonį!).

Profesinės grupės turėtų siekti platesnių ryšių. 
Išeiviai gydytojai, pavyzdžiui, galėtų pasidalinti
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savo žiniomis. Ypač naudinga būtų bendradarbiauti 
radiacijos ir gamtos užteršimo sukeliamų ligų 
srityje. Amerikiečiai jau tai daro, ypač po Černoby
lio nelaimės. Biznio ir ekonomijos specialistai 
galėtų ieškoti būdų perduoti savo žinias Lietuvos- 
įmonėm.

Rugsėjo mėn. Gimtajame krašte grupė jaunų 
lietuvių kreipiasi į Vakarų pasaulio jaunimą, 
siūlydami įsteigti bendriją, kuri skatintų nuomonių 
ir patirties apsikeitimą. Atsiliepkime. Užmegzkime 
ryšius su jais ir pakalbėkime apie mūsų, jų ir mūsų 
visų siekius, norus ir bendrus rūpesčius.

Tai tik pora pasiūlymų. Prieš kelis metus 
bendradarbiavimo diskusijos buvo ribotos. Lietu
viai iš anapus turėdavo laikytis gan arti standarti
nių sovietinių pozicijų. Dabar jau įdomiau. Tabu 
temos vis mažėja. Laikykimės savo įsitikinimų apie 
demokratiją, žmogaus teises ir laisvę. Bet ir būkime 
pragmatiški. Artimoje ateityje Lietuva tikriausiai 
neatgaus tokio nepriklausomumo, kuris mus pilnai 
patenkintų. Tačiau, ar mes per ateinančius 10-20 
metų tik sėdėsime ir lauksime?

Rasa Avižienienė

atvirai
kalbant

TOS PAČIOS VĖLIAVOS

— Mūsų uždavinys išeivijoje buvo išlikti 
lietuviais ir . . . laukti. Dabar atrodo, kad Sąjūdis, 
lyg trimitas, kviečia veikti, tik dar neaišku nė kaip, 
nė ką,—simpoziume ,,Jaunoji karta Lietuvoje ir 
išeivijoje“ (kurį pravedė Kęstutis Paulius Žygas ir 
kuriame dar dalyvavo Laura Mačiuikė, Judita 
Sedaitytė, Arūnas Bukauskas, Rimvydas Glinskis 
ir Darius Sužiedėlis) samprotavo išeivijos auginti
nis, jaunas Kanados lietuvis intelektualas Antanas 
Šileika.

Iš tikrųjų šių metų Santaros-Šviesos federaci
jos suvažiavimas, įvykęs, kaip ir ankstyvesnieji. 
Taboro Farmoje rugsėjo 8-11 d.d., galima sakyti, 
praėjo Sąjūdžio ženkle. Klausytojams, kurių ne 
vienas per mažai apie Sąjūdį težinojo, o kai ko 
nesuprato ar netikėjo, šiais metais į suvažiavimą 
federacijos pakviesti svečiai iš Lietuvos—aktorius 
Regimantas Adomaitis, poetas Sigitas Geda ir 
profesorius Česlovas Kudaba, visi to prieš kelis 
mėnesius susikūrusio Persitvarkymo sąjūdžio 
iniciatyvinės grupės nariai—penktadienio progra
mą užbaigusiame pokalbyje daug ką išaiškino.

— Sąjūdis reiškia atgimimą,—kalbėjo S. 
Geda.—Jeigu liepos 9 d. mitinge Vingio parke

SANTARA-ŠVIESA

Šiemet, kaip ir kasmet. JAV lietuvių 
kultūrininkai ir šviesuomenė susirinko į 
SANTAROS-ŠVIESOS organizuojamą kas
metinį suvažiavimą TABOR FARMOJE. 
Mičigano valstijoje.

Šiais metais Santaros-Šviesos kvietimu į 
užjūrius išskrido trys LPS Iniciatyvinės grupės 
nariai: Sigitas GEDA. Česlovas KUDA
BA. Regimantas ADOMAITIS.

Džiaugiamės kartu su jais ir visais 
išeivijos lietuviais.

(Sąjūdžio žinios, nr. 37, 1988.IX. 13)

SKILTYS

A. Vesčiunaitė, Č. Kudaba, S. Geda

rašytojas Petkevičius sakė, kad Sąjūdis yra tauta, 
tai ir jūs visi čia esate Sąjūdžio nariai.

— Sąjūdis yra tautos sąžinė ir viltis,—jį 
papildė Č. Kudaba.—Sąjūdis reiškia autoritetą ir 
tuo jis save jau pateisino.

— Sąjūdis nėra atsitiktinis dalykas, jis neatsi
rado iš nieko, o turėjo ilgą požeminę gyslą, nuo 
gruodžio, nuo vasario šešioliktos, nuo balandžio 
. . . Gal susitikimai Rašytojų sąjungoje buvo tie 
pirmieji išvakariniai puslapiai . . . Sąjūdis siekia 
suvereniteto, o tai ir reiškia nepriklausomybe. 
Kultūrinė-ekologinė, ekonominė nepriklausomybė 
ir yra svarbiausieji Sąjūdžio tikslai . . . Atėjo 
laikas dirbti, mokytis kalbos, kurti dvasinę 
tėvynę . . . Bet pirmiausia reikia savo žingsnius 
įteisinti, o tai jau ir atlieka įvairios kiekvienam 
tikslui sudarytos komisijos,—kalbėjo svečiai, atsa
kinėdami į moderuojančio Zenono Rekašiaus ir 
jau gana gausios penktadienio publikos užklausi
mus.

Sąjūdžio veikla daug kur artimai susiliečia su 
kiek anksčiau įkurto Kultūros fondo tikslais ir 
uždaviniais. Apie Fondo dabartį ir ateitį šeštadie
nio rytą kalbėjo jo pirmininkas Česlovas Kudaba.

— Fondas nėra vien iždas. Nėra jis nė 
draugija, nė biurokratinis aparatas. Jis neturi narių 
ir jame esi tiek, kiek jį remi. Tai greičiau sąlyga, 
galimybė geranoriškai veikti savo kultūros 
naudai,—aiškino Č. Kudaba.—Veiklos plotmėje 
Kultūros fondas rengia koncertus, aukcijonus, 
parodas ir taip sudaro pajamas išsilaikymui, nes 
aukotojų pinigai tegali būti naudojami tik tiems 
tikslams, kuriems jie skirti ... O reikia steigti 
dirbtuves restauravimams, kooperatyvus tauti
niams rūbams siūti, leidyklą . . . Pirmieji metai davė 
šimtą ir devynis tūkstančius pelno. Pradėti 
atkasinėjimai Vilniuje, Kražiuose ir Druskinin
kuose . . . Rašytojų memorialinių sodybų tvarky
mas ir priežiūra

Idėjiniai visuomeninėje plotmėje Fondas 
turi pasidaryti iškreiptų pozicijų atitaisytojas ir 
gynėjas, tautiškos kultūros tradicijos restauruoto- 
jas. Svarbiausias kriterijus turi būti tiesa . . . San
tykiai su bažnyčia turi susinormuoti . . . Fondo 
sukurti klubai, kaip Talka ir Atgaja (Kaune) ar 
Žemyna talkina ekologijos srityje, jungiasi prie 
gatvėvardžių ar vietovardžių atstatymo, senų kapų 
sutvarkymo, kareivių ir žydų kapų pataisy
mo . . . Fondas turi ir tautinių mažumų progra
mą .. . Įvairūs kūrybiniai susivienymai (Sietynas. 
Menta, Etos, Kalbos draugija . . . ) veikia tiek 
Fondo ribose, tiek ir savarankiškai, bet Fondo 

remiami . . . Kultūros fondas yra sukurtas „iš 
viršaus“,t.y. Kultūros ministerijos, vadinasi jis nėra 
„visuomenės balsas“, o tai yra vienas iš svarbiau
sių jo įgimtų ribotumų. Todėl jau dabar rajonuose 
ir miestuose kuriamos tarybos, kurios jau pačios 
šauks konferenciją ir rinkimais įves vidinę tvar
ką .. .

Išeiviškojo Lietuvių fondo iniciatorius ir 
ilgametis jo pirmininkas dr. Antanas Razma, jo 
paties žodžiais atvažiavęs „pasiklausyti, kaip jie čia 
mus apgaus“, pranešimo išklausęs pasižadėjo 
mokytis ir padėti. Dviejų skirtingos pusės susikū
rusių, bet esmėje tų pačių tikslų siekiančių fondų 
vadovų susitikimą pavadinusiam „istoriniu įvykiu“ 
pokalbio moderatoriui Kaziui Almenui publika 
pritarė širdingu plojimu.

Apie likiminiai su mumis artimai surištą, bet 
daugumai mūsų permažai tepažįstamą nors beveik 
kaimyninę tautą penktadienio rytą kalbėjo Mičiga
no Universiteto prof. Romansas Szporlukkas. 
Vienoje įdomiausių suvažiavimo paskaitų „Ukrai
na persitvarkymo laikotarpyje“ nušvietęs ilgus 
amžius nusitęsusias ir šiandien nemažiau intensy
vias rusų pastangas šią tautą surusinti, jis iškėlė 
šio krašto reikšmę Sovietų Sąjungai:

— Be Ukrainos Sovietų Sąjunga negalėtų būti 
pasauline galybe nei strategiškai, nei ekor >miš- 
kai . . . Jeigu penkiasdešimt milijonų ukrainiečių 
būtų estų protingumo, jie galėtų daug ką padaryti, 
bet dabar daugelis jų tepadeda skleisti rusiškumą 
Pabaltijy ir kituose okupuotuose kraš
tuose . . . Rusų politika visada siekė ukrainiečių 
tautą išnaikinti ją surusinant ir tai jai neblogai 
sekėsi: šiandien jau pusė ukrainiečių kalba rusiškai 
ir sostinės Mieste Kijeve tik 20% ukrainiečių lanko 
mokyklas savo kalba. Ukrainą tebevaldo ta pati 
stalinietiška mafija, vadovaujama Ščerbickio. kuris 
yra Brežnevo tvarinys. Nežiūrint, kad visa inteli
gentija labai nori reformų, yra teisingai sakoma, 
jog persitvarkymas sustoja prie Ukrainos sienos. 
Ukrainą slegia ne tik didžiuliai ekologiniai rūpe
sčiai (atominių jėgainių čia tris kartus daugiau, 
negu kitur Sąjungoje), bet nemažesnis kultūrinis 
nuosmukis ir gili tautinio identiteto proble
ma .. . Labiausiai tautiškai susipratusi išliko 
Vakarų Ukraina su dešimtimi milijonų g\ ntojų, 
kur ir persitvarkymo siekiama daug aktyviau, nors 
ir nukentėti už tai tenka kur kas žiauriau . . . Uk
rainiečiai daug ko mokosi iš Pabaltijo, bet turi ir 
labai skirtingų problemų, kurių svarbiausios: Rytų

(tęsinys sekančiame psL)

1988 m. spalio mėn.
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SKILTYS

ATVIRAI . . .
(atkelta iš 5-to psl.)

ir Vakarų Ukrainos suvienijimas, įsišaknijęs 
nuolatinio pralaimėjimo jausmas, didžiulė rusų 
mažuma krašte ir neturėjimas tiesioginio ryšio su 
Vakarais . . .

Netrūko suvažiavime ir kitokios, ypač mokslui 
ir menui skirtos tematikos paskaitų, nuo abstrak
tesnių (kaip filosofo Algio Mickūno apie ,.Galios 
filosofiją ir ciniškumo problemą“) iki konkrečių, 
kaip istoriko Sauliaus Sužiedėlio ..Vokiečių oku
pacijos Lietuvoje istoriniai klausimai“, kurioje, 
apžvelgęs svarbesnius veikalus, suskirstytus pagal 
keturias ryškiausias tendencijas (sovietinę- 
marksistinę, žydų holokosto-genocido, vakarietišką 
pliuralistinę ir lietuvių išeivių), prelegentas apgai
lestavo. kad kvalifikuoti vyresnieji išeivijos istori
kai kaip Ivinskis. Avižonis ar Šapoka per 
pastaruosius penkiasdešimt metų savuoju įnašu 
negalėjo įsijungti į istorijos mokslo suklestėjimą 
Vakaruose.

Pasikalbėjime su Liūtu Mockumi nupasako
damas savo kelią į sceną ir filmą, Regimantas 
Adomaitis plačiai apžvelgė ir šiandieninį Lietuvos 
teatro stovį, organizacinius aspektus, repertuarą, 
vėliausius pasikeitimus ir tendencijas . . . Ketvirta
dienio programą užbaigė Judita Sedaitytė kalbėjusi 
apie ,,Fantastinį realizmą lietuvių dailėje“, tai 
pailiustruodama skaidrėmis.

Kaip ir ne viename ankstyvesniųjų suvažiavi
mų. taip ir šiame (35-tajame) daugiausia laiko bu
vo pašvęsta literatūrai, kryptį savotiškai nustatant 
jau pačia pirmrja Kosto Ostrausko paskaita 
,,Žodžiai, žodžiai, žodžiai“, kurią, prelegentui dėl 
žmonos ligos negalėjus atvykti, skaitė Rita 
Kavolienė. Vėliau dvi paskaitos lietė naująją 
lietuvių prozą išeivijoje (Ilonos Gražytės- 
Maziliauskienės ,,Iliuzijų vingiai A. Landsbergio 
dramose“) ir Lietuvoje (Audronės Barūnaitės- 
Willeke ..Kaino ir Abelio mitas S.T. Kondroto 
kūryboje“), o penktadienio ir šeštadienio pokalbiai 
su poetu Sigitu Geda, sulaukę bene didžiausio 
publikos dėmesio—pokarinę lietuvių poeziją abie
jose Atlanto pusėse. (Paskaitos, kiek žinau, bus 
ištisai atspausdintos Metmenyse ar Akiračiuose).

Pirmajame pokalbyje, skirtame išeivijos ir 
Lietuvos poezijos santykiams aptarti, prof. Bro
niau? Vaškelio klausinėjamas S. Geda, iš savo 
asmen ško požiūrio perspektyvos nupasakojo 
pokario nuotaikas ir kryptis, pastebėdamas, kad 
pradžioje dominavo (..Kauno poetinė mokykla, su
J. Kossu-Aleksandravičiaus, Bernardo Brazdžionio 
ir Antano Miškinio kūryba, vėliau suplakta su 
gana vidutiniokiška naująja oficialia rusiška 
(Jevtušenkos, Voznesenskio) poezija. Su naująja 
išeivių kūryba pirmiausia buvo susipažinta Kaziui 
Almenui Lietuvon atvežus Algimanto Mackaus 
rinkinius, kurie ir buvę savotišku emigracinės 
poezijos pradžiamoksliu. Netrukus Lietuvą pasiekę
K. Bradūno Morenų ugnys, H. Nagio Mėlynas 
sniegas, o paskui ir H. Radausko, A. Nykos- 
Niliūno kūrybos rinkiniai . . . Daug įtakos inteli
gentijai padarę Metmenys, kurie ilgą laiką buvę 
mąstymo, tolerancijos ir etikos mokykla. Naujajai 
Lietuvos poezijai buvo svarbūs ir Tomo Venclovos 
atnešus formos poveikis ir Jono Juškaičio vokiška 
mokykla . . . Tačiau talento poezijai nepakanka, 
nes tada ji gali tarnauti ir blogiui. Negalima tuo 
pačiu metu tarnauti ir vienai ir kitai pusei: reikia 
krypties, reikia pasirinkimo . . . Dabar nebeturim 
literatūros dalyti į krašto ir išeivijos. Reikia 
stengtis, kad į Lietuvą sugrįžtų B. Brazdžionis, K.

Regimantas Adomaitis
Bradūnas, H. Nagys, A. Nyka-Niliūnas ir kiti 
. . . Tuo turėtų rūpintis ir išeiviai, nes kitaip jų 
kūryba nustos prasmės.

Pasirašytoji paskaita apie „Rytų filosofiją ir 
lietuvių poeziją“ užėmė tik dalį antrojo S. Gedos 
pokalbio. Daugiausia buvo kalbama apie savuo
sius kūrybinius ieškojimus ir patirtis ... S. Gedos 
manymu, savuoju galvojimu Rytams artimi ir 
patys didžiausi lietuvių poetai, kaip A. Baranaus
kas ar Maironis . . . Paskutinis jo paties kūrinys 
Žalio gintaro vėriniai ir buvo bandymas ieškoti 
baltiško pasaulėvaizdžio sąsajos su indiškų Vedų 
laikotarpiu . . . Šiandien praktiškasis europietiškas 
dogmatizmas yra išplovęs Rytų kultūrą . . .

Plačiąja prasme literatūrai reikėtų skirti ir 
penktadienio vakare įvykusį R. Adomaičio rečitalį 
labai imliai publikai, kurį pradėjęs su Vinco 
Krėvės „Vakarine giesme“, paskaitęs ištraukas iš 
Justino Marcinkevičiaus Mindaugo ir Mažvydo, o 
taip pat ir E. O’Neilo ligos kelionės į nakty jis 
užbaigė su Sigito Gedos „Giesme gimtajai pirkiai“.

Šeštadieniniame literatūros vakare naujajai 
išeivijos poezijai atstovavo Vitalija Bogutaitė ir 
Aldona Veščiūnaitė, kurių pastaroji, atvykusi iš 
Australijos ir šiame krašte matoma ir girdima bene 
pirmą kartą, pasirodė tikrai gera savosios kūrybos 
skaitytoja . . . Kaip ir reikėjo laukti, šio vakaro 
žvaigžde tapo svečias poetas Sigitas Geda su savo 
„Septyniom vasaros giesmėm“ užpildęs didžiąją 
programos dalį ir dėkingos publikos pagerbtas 
ilgomis ovacijomis ir atsistojimu.

Vakarą atidarant su naujais Algimanto Mack
aus fondo leidiniais supažindino L Gražytė- 
Maziliauskienė (K. Ostrausko Eloyza ir Abelar das) 
ir Romas Misiūnas (Petro Klimo Dienoraštis). į 
vakaro programą nepatekusių poečių kūrybai buvo 
skirtas už valandos prie baseino įvykęs spektaklis 
pavadintas „Tautos šnervė“, kurio pirmojoje 
(rimtoje) dalyje skaitytus savo eilėraščius Eglė 
Juodvalkė dedikavo dėl staigaus susirgimo progra
moje negalėjusiam dalyvauti poetui Henrikui 
Nagiui . . . Antrojoje—Austė Pečiūraitė su plačia 
šypsena žvilgterėjo į savo poetines miniatiūras, jas 
išradingai surežisuodama ir patikėdama nuotaikin
gai Mykolo Drungos deklamacijai, iliustruojamai 
Kutkaitės išraiškos šokiu ir Kęstučio Kavolio 
elektrinės gitaros akomponiamento palyda.

per visą programą daržinės sienas puošė foto 
menininko Jono Dovydėno paveikslai, vaizduojan

tys Afganistano laisvės kovotojus . . . Šeštadienį 
prieš vakarienę buvo aptarti Santaros-Šviesos 
federacijos. A. M. & M fundacijos. Metmenų 
ir ateinančio suvažiavimo reikalai, perrinktos ir 
papildytos visų institucijų valdybos.

Suvažiavimą turbūt stipriausiai paveikė ir 
sukrėtė sekmadienio rytą įvykęs federacijos pirmi
ninko Valdo Adamkaus pasikalbėjimas su Česlovu 
Kudaba apie Lietuvos gamtosaugą, išryškinęs 
tikrai liūdną Lietuvos ekologinį stovį ... V. 
Adamkus. JAV gamtos apsaugos (EPĄ) Vidurio 
vakarų rajono administratorius, o taip pat nuolati
nis dalyvis šio krašto specialistų grupės, kas antri 
metai vykstančios į Sovietų Sąjungą prieš 16 metų 
susitarto abipusio bendradarbiavimo pasėkoje, ką 
tik sugrįžęs iš abiejų kraštų pasitarimų Vilniuje, 
pradžioje nušvietė dramatiškuosius Sovietų Sąjun
gos ekologinius aspektus, o paskui ir Lietuvos 
vandenų (Neries. Nemuno, Kuršių marių ir, 
eventualiai, Baltijos jūros) bei oro (ypač Elektrėnų, 
Kaišiadorių, Jonavos ir kitų pramonės centrų) 
taršos sukeltą katastrofišką padėtį, o taip pat ir 
pavojus susijusius su Ignalinos atominės jėgainės 
veikla ir jos plėtimu. Č. Kudaba, padaręs trumpą 
istorinę lietuviškos gamtojautos apžvalgą, niekur 
nenuneigdamas V. Adamkaus pastabų, o vietomis 
jas sutvirtindamas, pabrėžė pastangas nuo pat 
ankstyvųjų pokario metų apsaugoti Lietuvos 
kraštovaizdį, steigiant draustinius, kuriant gamtos 
apsaugos draugiją, o dabar, Kultūros fondo 
skatinimu steigiant klubus ir sambūrius, ugdant 
žmonių supratimą ir įsipareigojimą praeities 
klaidas atitaisyti.

. fe r *—B

Vitalija Bogutaitė-Keblienė

Uždarydamas šį ne tik nuolatiniais ar vietiniais 
dalyviais, bet ir svečiais iš Lietuvos ypatingai 
gausų ir gerokai atjaunėjusį suvažiavimą, V. 
Adamkus pasidžiaugė, kad „pirmą kartą taip 
garsiai ir aiškiai išgirdome aidą iš Vilniaus“, kad 
stovime prieš naują realybę, kurią turėsime blaiviai 
apsvarstyti ir protingai išspręsti, žinodami, jog 
„abiejose ’barikadų1 pusėse plevėsuoja tos pačios 
vėliavos“ . . . Giedant tradicinį Lietuvos himną 
daugelio akyse spindėjo pakilaus nerimo, lūkesčio 
ir . . . atsargaus, bet nenuslopinamo džiaugsmo 
sužadintos ašaros.

Algirdas Titus Antanaitis

6 Akiračiai nr. 9 (203)
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LIETUVOS KRONIKA

Koks buvo 1988 metų ruduo Lietuvoje? Šį tą 
apie tai pasako Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio 
iniciatyvinės grupės susirinkimas, įvykęs 1988 m. 
rugsėjo 13 d. Vilniuje, prigrūstoje salėje, dalyvau
jant daugiau kaip 700 žmonių.

Susirinkimui pirmininkavo akademikas Anta
nas Buračas. (Kiekvienam susirinkimui išrenkamas 
kitas pirmininkas.) Pirmas kalbėjo jaunas fizikas 
Zigmas Vaišvila. Jis papasakojo apie planus 
sekantį savaitgalį gyvybės žiedu apjuosti Ignalinos 
branduolinę jėgainę, surengiant ten demonstraciją. 
(Apie Sąjūdžio atstovų susitikimą su valdžios ir 
partijos atstovais aptarti šį reikalą žiūf. ELTOS 
pranešimą rugsėjo 10 d. Komjaunimo tiesoje). 
Vaišvilą pertraukė Virgilijus Čepaitis ir perskaitė 
Ignalinos rajono valdžios telegramą, kurioje 
sakoma, kad mitinguoti nebus leista. Tačiau 
Vaišvila tvirtino, jog demonstracija įvyks, nors ir 
be prakalbų (tokiu atveju nereikia gauti valdžios 
leidimo—Akiračių, red.). Arvydas Juozaitis primi
nė, kad Ignalinoj bus laikomos mišios, kurias 
valdžia gali traktuoti kaip mitingą. Organizatoriai 
dar painformavo, kad bus dalinami Ignalinos 
žemėlapiai. Tai turėtų palengvinti rasti kelią ir 
išvengti vietinės valdžios užtvarų.

Tada kalbėtojo podiumą perėmė filosofas 
Bronius Kuzmickas. Jo užduotis buvo paaiškinti 
Sąjūdžio programą tautybių klausimu. Priekaiš
tus, kad Sąjūdis pamėgdžioja lenkų Solidarumą ir 
kad siekia perimti valdžią, Kuzmickas pavadino 
,,muilo burbulu“. Tačiau, pagal Kuzmicką, reikia 
rimtai žiūrėti į kaltinimus, kad Sąjūdis yra 
nacionalistinis. Sąjūdžio planai ir programa 
tautybių klausimu, pabrėždami Lietuvos kaip 
federalinės SSSR respublikos suverenumą, taip pat 
pripažįsta ir mažumų teises Lietuvoje. Kalbėtojai iš 
publikos primygtinai reikalavo, kad respublika 
turėtų turėti teisę riboti krašto pilietybės suteiki
mą ir migraciją iš kitų Sovietų Sąjungos sričių. 
Buračas pertraukė vieną žmogų, kuris, pagal jį, 
kalbėjo pernelyg emociškai ir nesiūlė konkrečių 
pasiūlymų. Buračas taip pat nedavė balso kitam 
žmogui, raginusiam, kad pagonybė būtų paskelbta 
oficialia Lietuvos tikyba. Pagaliau Buračas diskusi
ją užbaigė sakydamas, kad tie, kurie turi kitokių 
pasiūlymų Kuzmickui, susisiektų su juo tiesioginiai 
telefonu.

Buračas tada perskaitė Sąjūdžio pasiūlymus 
dėl socialinės reformos Lietuvoje, kuriuose buvo 
pabrėžta, kad bendruomenėje visi turi turėti 
vienodas galimybes, kad nomenklatūros privilegi
jos turi būti panaikintos ir kad specialus dėmesys 
turi būti atkreiptas į vaikų auklėjimą. Iš salės buvo 
keliami klausimai apie nuosavybe. Ypatingai buvo 
pabrėžiama, jog žmonės turėtų turėti teisę laisvai 
disponuoti savo kooperatine nuosavybe.

Ekonomistė Kazimiera Prunskienė pranešė 
apie dieną prieš tai įvykusį Sąjūdžio iniciatyvinei 
grupei priklausančių partijos narių susitikimą su 
Centro komitetu. Prunskienė atkreipė klausytojų 
dėmesį į faktą, kad sekančios dienos ELTOS 
pranešimas Vilniaus spaudoje paskelbs Ringaudo 
Songailos įvadinę kalbą, o ne nuomonių pasikeiti
mą, įvykusį per susitikimą. (ELTOS pranešimą 
rugsėjo 13 d. paskelbė televizija ir radijas— 
Akiračių red.) ELTOS pranešimas nieko neminėjo 
apie suverenumo klausimą, pabrėžė, jog persitvar
kymo svarbiausias variklis yra partija ir kritikavo 
Sąjūdžio žinių nr. 36 ir 37. Šiuos numerius buvo 
galima įsigyti susirinkimo metu.

Žinių redaktorius Arvydas Juozaitis pasiskun
dė, kad tokie pareiškimai bereikalingai užaštrina 
padėtį respublikoje ir pastebėjo, kad Sąjūdis galėtų 
perorganizuoti Lietuvą be CK pagelbos ir be

1988 m. spalio mėn.

REPORTAŽAS IŠ VILNIAUS

LIETUVOS 
PERSITVARKYMO

SĄJŪDŽIO 
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 13 dieną Melnikaitės 13-o namo 
erdvioje salėje pritrūko ir sėdimų ir stovimų 
vietų. Iniciatyvinė grupė susitiko su iš visos 
Lietuvos suvažiavusiais rėmimo grupių atsto
vais.

Buvo svarstomi Sąjūdžio programos 
bendriausieji dalykai, dalinamasi einamosios 
politikos rūpesčiais. Atkakliai gilinta Ignalinos 
AE blokavimo akcijos linija.

Susirinkimo metu apsvarstytas ELTOS 
pranešimas, kuris jau tą vakarą buvo skelbia
mas per TV ir radiją, o sekančią dieną turėjo 
pasirodyti spaudoje. Stagnacinė pranešimo 
dvasia, beapeliacinė visuomenės dezinformaci
ja buvo sutikta beveik šimtaprocentiniu 
protestu. Iniciatyvinės grupės komunistai 
negalėjo sutikti su sąmoningu vakarykštės 
dienos susitikimo LKP CK rūmuose iškraipy
mu.

Sąjūdžio žinios, nr. 38, 1988.IX. 14

incidentų tautybių tarpe.
Kai kurie Sąjūdžio rėmėjai, atsimindami 

Juozaičio smarkų užsipuolimą prieš Robertą 
Žiugždą rugpjūčio 23 d. mitinge Vingio parke, 
skundėsi, kad jis galbūt perdaug radikalus. Kažkas 
iš publikos pasiūlė, kad Žinios turėtų būti 
redaguojamos profesionalo žurnalisto. Tačiau 
kažkas paleido repliką, kad redaktorium turėtų 
būti Laurinčiukas . . . Taip reikalas buvo nuleistas 
juokais.

Toliau sekė eilė pranešimų. Vienas kalbėtojas 
pranešė apie įvykius Latvijoje, kitas apie Lietuvos 
Žaliųjų organizacinio komiteto susidarymą. Komi
tetas bendradarbiaus su Žaliųjų fondų, suorgani
zuotu prie Kultūros fondo taršos problemoms 
svarstyti. Vienas sumanus televizijos „produceris“, 
dalyvavęs susirinkime, paaiškino kaip ,,media“ galėtų 
prižiūrėti valdžią. Jaunas vyras iš Kauno pranešė 
apie ten įsteigtą Tremtinių klubą padėti stalinizmo 
aukoms. Buračas paskelbė, kad Sąjūdžio boikotas 
prieš Tiesos laikraštį baigiamas.

Kai buvo paminėta, kad steigiama Sąjūdžio 
taryba Vilniaus miestui, ši žinia susilaukė karštų 
dalyvių, atvykusių iš kitų Lietuvos vietų, komenta
rų. Tačiau Romualdas Ozolas šį dalyvių užsilieps
nojimą greitai likvidavo užtikrindamas, jog inicia
tyvinė grupė atstovauja visai Lietuvai, o ne tik 
Vilniui: grupės nariai yra persidirbę, jų darbo 
sąlygos „infarktinės“ ir Vilniuje jiems reikalinga 
pagelba.

Ozolas tada papasakojo apie naujo, legalaus 
Sąjūdžio laikraščio Atgimimas ,,gimdymo“ sunku
mus. Atgimimas koegzistuos su Žiniomis. (Atgimi
mas bus skirtas visai Lietuvai, o Žinios tik 
Vilniui—Akiračių red.) Pirmasis numeris, kuriame 
bus išspausdintos visos kalbos, pasakytos rugp
jūčio 23 d. Vingio parko mitinge, turi greitai 
pasirodyti minimaliu 30.000 tiražu. Pusė tiražo bus 
pardavinėjama kioskuose, o kita pusė bus paskleis
ta per Sąjūdžio kanalus.

Pusę dešimtos vakare, po trijų valandų 
diskusijų, Buračas oficialiai uždarė susirinkimą. 
Susirinkimo dalyviai apgulė sceną, kad pasikalbėtų 
su iniciatyvinės grupės nariais. Kai kurie pasiliko 
žiūrėti vaizdo įrašo iš rugsėjo 3 d. demonstracijos 
prie Baltijos jūros, o kiti pamažu išsiskirstė, 
kalbėdamiesi apie šio vakaro įspūdžius.

Paprastai iniciatyvinė grupė neposėdžiauja 
prieš tokią didelę auditoriją. Šio susirinkimo 
tikslas buvo painformuoti rėmėjus prieš Sąjūdžio 
konferenciją, kuri turi įvykti antroje spalio mėn. 
pusėje. Diskusijos buvo rimtos, publika dėmesinga 
be demonstratyvumo. Vienas ritmiško plojimo 
protrūkis buvo skirtas paremti pasiūlymą, kad 
Sąjūdžio veikla turėtų būti rodoma per televiziją. 
,,Puolimas yra geriausia ginyba“, kažkas '•asakė. 
Pagal Prunskienę, Sąjūdžis jau tris i ėnesius 
skundžiasi, kad neteisingai pristatomas Lietuvos 
žinių tarnybos, ypatingai televizijos.

Prieš susirinkimą pardavėjai platino Sąjūdžio 
emblemas. Penkiolika kooperatyvų gamina grupės 
atributiką. Nei kalbėtojai, nei klausytojai nesimė- 
gavo „vėliavų mosavimu“ ir nacionalistine dema
gogija. Diskusijos atskleidė žmonių susirūpinimą 
fiziniais ir socialiniais sunkumais, kurie šiandiena 
krašte egzistuoja. Sąjūdis Lietuvoje yra reali jėga. 
Jis net išsikovojo Maskvos nihil obstat, kai 
Politbiuro narys Aleksandras Jakovlevas šių metų 
rugpjūčio mėn. lankėsi Vilniuje. Esant reikalui, 
Sąjūdis net gali mesti iššūkį respublikos valdžios ir 
partijos atstovams.

Sąjūdyje vyrauja inteligentija. (Vienas kalbėto
jas dėl to net skundėsi, esą vilniečiai negalį 
suprasti žemės ūkio problemų.) Tačiau intelektua
lais ir jų pastangomis pagerinti ekonominį, 
socialinį bei moralinį respublikos klimatą pasitiki
ma.

Sekantį rytą, rugsėjo 14 d., kai Vilniaus 
laikraščiai paskelbė žinią apie CK susitikimą su 
Sąjūdžio partijos nariais ir apie Ignalinos rajono 
vykdomojo komiteto nutarimą neleisti mitinguoti 
prie atominės jėgainės, mieste sklido gandai apie 
konfrontaciją, o ne apie bendradarbiavimą su 
valdžia. Optimistai kalbėjo apie asmenybių susikir
timą, pesimistai—apie prasidedančias bėdas.

S.

A n t anas Buračas
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POKALBIS

POKALBIS SU ALDONA GUSTAS

Aldona Gustas, gimusi 1932 m. prie Šilutės, 
yra lietuvių kilmės vokiečių poetė. Gyvena Vakarų 
Berlyne. Vokiečių kalba yra pasirodę jos poezijos 
rinkiniai: Nakties gatvės (1962), Žolių būrėjas 
(1963). Mikronautų traukiniai (1964), Mėlyni 
krūmai(\967), Užrašai (1967), Myliu tave (1968), 
Žodžio erotika (1971), Pasipuošęs ryto dangus 
(1975). Keletą kartų lankėsi Lietuvoje. 1983 metais 
Vilniuje pasirodė jos poezijos rinktinė lietuvių 
kalba, Briedžiai .mano broliai, išversta Vytauto 
Karaliaus. Aldonos Gustas poezijai būdinga vaikys
tės prisiminimų, kaimo gamtos, meilės ir miesto 
buities tematika.

* * *

Kokia yra poezijos užduotis: ar poezija iš viso 
turi užduoti, ar yra tik priemonė žmogui išsireikšti?

Poezija turi užduoti praplėsti žmogaus galvose
nos ir jutimo horizontus. Ji turėtų skaitytojams 
padėti sueiti su laisva fantazija ir, geriausiu atveju, 
turčių išjudinti skaitytojo kūrybingumą. Poetai, 
kurie eilėraščiuose netaupo savo „asmeninių“ 
ypatybių, man ypatingai svarbūs. Kada atitinka 
forma, mano poezija turi naudos ir iš „asmeniškų 
prisipažinimų“.

Ar poetei svarbūs skaitytojai, tai yra, ar 
poezija yra komunikacija?

Kadangi nerašau -sau (savo poezijos nemėgstu 
skaityti; skaitau tik per poezijos vakarus), skaityto
jai man yra svarbūs. Apskritai, nerašau jokiai 
ypatingai grupei žmonių. Kai rašau, skaitytojas yra 
fone kaip šešėlis. Jo labui nedarau jokių kompro
misų. Poezija yra komunikacija, kurios pagalba tas 
yra, ko nėra. Nors visi žmonės .sapnuoja, keista, 
kad tiek mažai jų skaito poeziją.

Kaip kuriate: kasdien, retkarčiais, užėjus ūpui? 
Ar . ūtų poezija išreiškia mintį ar jausmą?

Rašau sporadiškai. Prieš rašymą vyksta ilgai 
trunkantis galvojimas, pagavimas ūpo, pajutimas 
skonio. Niekuomet konkrečiai nežinau, koks bus 
sekantis eilėraštis. Taip pat nežinoma man ir 
eilėraščio tema. Tačiau jei aš kantriai laukiu — 
eilėraštis staiga atsiranda. Mažai keičiu, bet dažnai

LIETUVIŲ KALBA — MANO
PRARASTASIS ROJUS

tekstą trumpinu. Negaliu atskirti minčių ir jausmų.

Ar poezija savaime pasidaro visuomeninio 
pobūdžio? Politinio?

Netiesiogiai daug eilėraščių pasidaro visuome
niški ar politiški. Toks požiūris ne nuo, manęs v- 
priklauso.

Kokius rašytojus (rašytojas) vertinate? Koks 
Jūsų ryšys su jų kūryba?

Aš branginu daugelį poetų, tačiau tik keletą jų 
eilėraščiu, ir iš tu eilėraščiu tik keletą eilučių. Mano 
pomėgiai nėra pastovūs. Taip yra buvę per visą 
mano gyvenimą: niekas manęs nėra ilgesniam laikui 
savo kelin patraukęs. Šiuo atžvilgiu aš neištikima. 
Šis faktas galbūt Įgalina mane išlaikyti apie save 
laisvos erdvės sferą sau pačiai.

Kuriai vokiečių poezijos krypčiai jaučiatės 
artima ir kuriai svetima?

Vokiečių poezijoje man artimas „laisvas 
ritmas“, rimai man svetimi. Patinka jie tik kaip 
lektūra.

Apskritai, kas poezijoje, rašomoje šiandiena 
vokiškai, patinka ir kas ne?

Šiuolaikinėje vokiečių poezijoje man nepatin
ka, kai proziniai išsireiškimai priverčiami tapti 
eilėmis ir skelbiami kaip eilėraščiai. Mūsų laikų 
vokiečių poezijos lygis yra aukštas. Tą aš vertinu 
kaip azartiška poezijos skaitytoja.

Ar poezijai svarbi forma, ritmas, rimas, 
sintaksė, skyryba?

Ritmas ir žodžiu skambesvs man svarbūs, c- J

Mano. tekstuose nėra skyrybos ženklų, klaustukų, 
šauktukų. Ženklai man kelia Įtarimą; jie kilę iš kito 
pasaulio ir aš jų negaliu priimti Į savo poeziją-

Ar spausdintus eilėraščius dar peržiūrite, 

taisote, tai yra, ar eilėraštis yra kada nors galutinai 
baigtas, ar jis nuolatos keičiasi?

Išspausdinti eilėraščiai man yra baigti. Jie man 
jau nepriklauso. Eilėraščiai taip pat turi savo 
likimą. Išspausdintieji turėjo laimės. Aš palieku 
juos ramybėje. Kadangi aš nuolatos akistatoje su 
neparašytu sekančiu eilėraščiu, tas nėra sunku 
Kadangi nuolat esu poezijos rašymo darbymetyje, 
neturiu laiko nuobodžiauti.

Kuo poetė skiriasi muo kitų žmonių? Ar 
skirtumas yra tai, kad rašo eiles, ar tai, kad kitaip į 
pasaulį žiūri?

Pirmą eilėraštį parašiau būdama 26-šerių metų. 
Žinau, kaip buvo be šio užsiėmimo, ir žinau, kaip 
gyvenu rašydama. Per rašymą mano gyvenimas 
pasidarė labiau sluoksniuotas. Nemainyčiau jo su 
nieku. Bet kartu ir skaitymas, arba vien tik 
eilėraščių skaitymas, gali ši daugiasluoksniškumą 
žmoguje Įdiegti iki tam tikro laipsnio.

Ar kūrybingas požiūris į gyvenimą padeda 
žmogui laimingai gyventi, ar apsunkina?

Per kūrybą žmogaus gyvenimas pasidaro 
prasmingesnis ir turiningesnis. Neabejotinai žmogus 
pasidaro laimingesnis. Bet, kadangi medžiai neauga 
danguje, poetui neįmanoma iš savo darbo pragy
venti. Materialiniu atžvilgiu gyvenimas pasidaro 
sunkesnis.

Vakaruose kūrėjo ir priėmėjo santykiai pagrįsti 
komerciniais, pagrindais. Šiuolaikinis menas yra 
beveik virtęs preke. Daug kam tai nepatinka. Kokį 
kūrėjo-prlėmėjo santykio modelį siūlytumėte Jūs?

Kadangi joks poetas, nežiūrint kur jis mūsų 
planetoje begyventų, negali iš savo darbo pragyven
ti (eilėraščių rašymas yra darbas, o ne nikis), 
negaliu ir aš pragyventi iš eilėraščių ar tapymo. 
Nors mus remtų mecenatai ar valdžia, viskas lieka 
abejotina. Negaliu įsivaizduoti santvarkos, kuri 
būtų poetams teisinga. Stebiuosi, kad, nežiūrint 
visų gyvenimo sunkumų, poetai neišmiršta. Nesi
baiminu ir dėl prieaugio. Poetų buvo, yra ir bus.

Poetams Federalinėje Vokietijoje, nekaip 
Lietuvoje ar D D R, sunku leisti knygas ir išvis rasti 
priėjimą prie skaitytojo. Kame tie sunkumai?

Pas mus, labai sunku leisti poezijos knygas. 
(Man pačiai dar nėra tekę finansuoti savo knygų). 
Taip pat sunku pasirodyti su eilėraščiais antologi
jose. Poetas tūri nugalėti nenugalimus sunkumus, 
ypatingai jeigu jis ne redaktorius, leidyklos lekto
rius arba literatūriniame biznyje neužima svarbios 
vietos. Sunkiausia poetui, kuris nerašo prozos. 
Leidėjai uždirba iš prozos ir tada gali išleisti 
rašytojo poezijos rinkini. Blogai, jeigu rašai vien 
eiles. Man taip yra. Tačiau aš nepasiduodu. Žiūrėti 
televiziją ima laiko. Ir jeigu televiziją bežiūrėdamas 
pasidarai labai pasyvus, tada, galbūt, gali apsieiti ir 
be poezijos, kuri pateikia neįprastas metaforas. Į 
poeziją nėra patogaus kelio. Mes, poetai, negalime 
apsieiti be skaitytojų aktyvaus bendradarbiavimo.

Jūs nevien rašote poeziją, bet ir tapote. Kaip 
santykiauja Jumyse poetė ir dailininkė: kas Jumyse 
verčia tapyti ar rašyti poeziją, kada ir kodėl?

Pradėjau tapyti būdama 40-ties metų amžiaus, 
o rašau poeziją nuo 26-rių metų. Mano tekstai 
visada būdavo trumpi, o kadangi mėgstu pasakoti, 
nors nerašau prozos (mano proza panaši Į atskiestą 
poeziją), pradėjau tapyti. Mano paveikslai—proza, 
kurios nerašau. Tapymas ir rašymas vienas kitą 
papildo.

Kokios Jūsų eilėraščiuose randamos vertybės? 
Ar poezija kūria (turi kurti) vertybes?

Apie vertybes savo poezijoje nesu pagalvojus.

Kaip vaikystė paveikė Jūsų, kaip kūrėjos, 
gyvenimo kelią?

Iki devynerių metų gyvenau Lietuvos kaime. 
Dėl to savo poeziją priskiriu pievoms ir ūkininkų 
namams. Mano nusiteikimas sapnuoti, sapno ir 
tikrovės supainiojimas, jau ankstyvoje vaikystėje 
paruošė mane rašytojos pašaukimui. Tėvas ugdė 
mano talentą kiek sugebėjo. Jis buvo idealus 
partneris. Dainos buvo labai reikšmingos. Mano 
tėvas ir aš dažnai apie jas užsimindavom, kaip ir 
apie viską, kas mus supo (taip pat ir blogiausiais 
karo laikais). Aš su juo išgyvenau dalykus toli nuo 
kasdienybės. Labai anksti mano gyvenime nuslydi
mas i sapnų pasaulį pasidarė būtinybe. Pasišalini
mas nuo kasdienybės iki šiol man būtinas.

Prieš dešimtį su viršum metų Poezijos pavasa
ryje rašėte, kad po trisdešimt ketvertų metų vėl 
pamačiusi Lietuvą pajutote, kad Jūsų poezija 
,,visada buvo ir liks susijusi su šiuo kraštu ir
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liaudimi“. Kaip tai suprasti? Ar šį artumą jaučiate 
įvaizdžiuose, Jūsų poezijos minties slinktyje, ar kur 
kitur?

Aš nerašau lietuviškai. Jau nuo seniai Vytautas 
Karalius verčia mano tekstus į lietuvių kalbą. 
Lietuvių kalba yra mano prarastasis rojus. Vokiečių 
kalbos vokale kartais jaučiu lietuvių kalbos skam
besį.

Vaikystė jungia mane su Lietuva. Viskas, ką aš 
ten išgyvenau, o ten teko daug puikaus patirti, 
šiandiena yra lyg atsvara viskam, kas į mane veikia.

Pirmieji mano gyvenimo įspūdžiai buvo 
Lietuvoje. Tenais aš išmokau supinti gyvenimą su 
poezija, tikroviškai išgyventi sapnus. Kiek atmenu, 
aš ten daugiau dainuodavau negu kalbėdavau. Aš 
per dienas rinkdavau keturlapius dobilo lapus. 
Panašia kantrybe šiandieną ieškau eilėraščių. Aš 
ten anksti išmokau, kas yra svarbiausia rašant 
poeziją. Ką po to sužinojau, buvo svarbu, tačiau 
rašytojos amato pagrindus išmokau Lietuvoje. 
Kadangi niekada nenutraukiau ryšio su anų laikų 
mergaite, praeitis manyje ir šiandieną egzistuoja. 
Mano eilėraščiai priklauso dabarties ir praeities 
vienovei.

Kas sutiktoje lietuvių visuomenėje paliko 
Jumyse didžiausią įspūdį?

Lietuvoje esu trumpai buvusi tris kartus. Esu 
ten sutikusi įspūdingų žmonių. Ypatingai man 
patiko lietuvės moterys. Jų emancipacija manęs 
nevaržė. Nesu ten sutikusi moters, kuri nekęstų 
pusės žmonijos (taip pat vyrų). Man nepatinka, kad 
keliavimas iš ten į čia ir iš čia į ten neprilygsta 
turizmui su kitais kraštais.

Dažnam Jūsų eilėraštyje vaikystė prisimenama 
kaip pilnatvės ir darnos su gamta periodas. Jums, 
kaip ir Bobrowskiui, svarbi tik ,,kupina gyvybės 
gamta“. Gal galite detaliau paaiškinti Jūsų ryšius su 
gamta?

Negaliu nuo savęs atriboti gamtos reiškinių, ar 
tie reiškiniai būtų debesys, upės ar samanos. Šioje 
įvairovėje jaučiu pilnatvę, kuriai priklausau.

Daugelyje Jūsų eilėraščių pastebime konkre
čias nuorodas į gimtinę Šilutėje. Sąvoka ,,gimtinė“ 
šiandieną susilaukė renesanso (pvz., Rudolf Bohren 
naujojo poezijos rinkinio pavadinimas—Gimtinės 
menas). Ką reiškia gimtinė Jums ir Jūsų kūrybai?

Būdama šešerių metų, Šilutėje patyriau savo 
pagrindinį išgyvenimą. Išėjusi iš mūsų namų, ėjau 
per vieškelį. Staiga, be mano pastangų, pajutau 
vienovę su žeme ir dangum. Ir kai aš po 
trisdešimties su viršum metų vėl lankiausi gimtajam 
krašte, (tai buvo Druskininkuose), vėl, kaip 
anuomet, pajutau tą pačią vienovę. Tai neturi nieko 
bendro su susižavėjimu. Labiau: gyvybė ir mirtis 
susituokia ir per jų vedybų puotą gausiai srūva 
medus ir pienas. Mano poezijoje, ypatingai vaikys
tės eilėraščiuose, gimtinė reiškia atmintį. Kiekvienu 
atveju, tai nėra žodinė atmintis. Vaikystės eilėraš
čius rašau labai atsargiai. Jokiu būdu nenoriu į 
juos įtraukti sentimentalaus elemento. (Taip pat no
rėčiau, kad jie parodytų ir tikrovės momentų). 
Mano vaikystės eilėrašiai turi būti paprasti ir 
nesudėtingi. Tiesą sakant, rašydama vaikystės 
eilėraščius, buvau sau labai griežta, nes norėjau 
sukurti poeziją, kurioje maža poetiškumo.

Jūsų eilėraščiuose vis kalbate apie Lietuvą, o 
ne apie Klaipėdos kraštą ar Rytprūsius, apie Šilutę, 
o ne apie Heydekrug. Dauguma vokiečių klaipė
diečių pasipiktintų tokiu, jų pačių žodžiais tariant, 
„Klaipėdos krašto išdavimu“. Ar esate patyrusi

1988 m. spalio mėn.

panašių reakcijų dėl savo eilėraščių?

Nuo 1932-tų iki 1939-tų metų gyvenau Klaipė
dos krašte. Heydekrug (gražus vardas) anuomet 
vadinosi Šilutė. Aš taip pat gyvenau Šilutėj. Mano 
eilėraščiuose turėjo atsirasti vardas „Šilutė“. Jeigu 
juose būčiau vartojusi pavadinimą „Heydekrug“, 
būčiau parašiusi kitokius eilėraščius. Tai turi šį tą 
bendro su tiesa ir žodžių suirimu. Nesu patyrusi 
jokio politinio atgarsio iš klaipėdiečių. Tikiuosi, jog 
klaipėdiečiai, kurie skaito poeziją, beskaitydami 
mano eilėraščius pajus kontaktą su manimi.

Kaip poetė vartojate lietuvišką pavardę Gus
tas. Kodėl norite pabrėžti lietuvišką kilmę?

Gyvendama Vokietijoje (nuo 1941 metų) 
norėjau, kaip dažnai atsitinka žmogui, ištardama 
savo pavarde prijungti save prie Lietuvos. Ši 
padėtis egzistuoja ir šiandieną. Tiesą sakant, vietoj 
Aldonos galėčiau vadintis Lietuva, nes tie žodžiai 
priklauso vienas kitam. Kiekvienu atveju, nesu 
nacionaliste. Prašau nesuprasti manęs blogai. 
Mano vyras Georg Holmsten yra rašytojas. Kad 
žmonės neapsiriktų, kai pradėjau spausdintis, mes 
nutarėme, kad aš pasirašinėsiu mergautine pavarde. 
Taigi buvo ir praktiškų sumetimų.

Ką apie Jūsų kūrybą mano kolegos vokiečiai 
poetai, ar kritikai? Ar esate jiems svetimtautė 
rašanti vokiškai, ar jau grynakraujė vokietė, visa 
savo kūrybine esybe susijusi su Vokietija ir jos 
kūrybinėm is t radicijom is ?

Kolegos ir kritikai laiko mane vokiete, kuri 
priklauso jų kultūrai. Tiktai kai skaitau savo 
eilėraščius (mano tarsenoje jaučiasi lietuviškumo 
žymės), kalbama apie mano kilmę.

Jūsų eilėraščiai yra išimtinai asmeniško pobū
džio. Jie atspindi Jūsų asmeniškas būsenas bei 
jausmus ir mažai ką turi bendro su visuomeniniais 
ir politiniais reikalais. Ar taip yra dėl asmeniško 
politikos atmetimo, ar dėl Jūsų moteriško būdo?

Jeigu domėčiausi visuomeniniais-politiniais 
reikalais, būčiau pasidariusi žurnaliste rašančia apie 
politiką; būčiau bandžiusi įgyvendinti savo idealus 
per kokią nors partiją. Nesu tokia. Neįmanoma 
pasaulį pakeisti su eilėraščiais. Politinių eilėraščių 
pagalba galima įaudrinti jausmus, kurie, mano 
nuomone, pavojingi. Man užtenka vaikystės, 
gamtos, miesto ir meilės temų.

Gyvendamas Vakarų Berlyne žmogus negali 
išvengti nesusidūręs su Berlyno siena. Kokių minčių 
ši siena sukelia poetės sąmonėje?

Iki šiol nesu rašiusi politiškų eilėraščių. 
Nerašysiu jų ir ateityje, nei apie „sieną“.

Bandote ieškoti ryšių su Lietuvos Rašytojų 
sąjunga Vilniuje ir esate Vak. Vokietijoje ir Berlyne 
aktyviai įsijungusi į lietuvių literatūros propagavi
mo veiklą. Gal galite apie tai plačiau papasakoti?

Būdama Lietuvoje turėjau keletą pokalbių 
Rašytojų namuose su savo kolegomis rašytojais. Po 
to neturėjau jokių tolimesnių kontaktų. Su savo 
vertėju Vytautu Karalium norėjome Fed. Vokieti
joje išleisti lietuvių poezijos antologiją. Deja, šis 
bandymas nepasisekė dėl finansų.

Kaip šiuo metu Vokietijoje vertinama lietuvių 
literatūra? Iš vertimų kiekio atrodytų, kad Rytų 
Vokietijoje į lietuvių kūrybą kreipiamas didesnis 
dėmesis. Kaip Jums atrodo?

Teisybė, DDR daug verčiama iš lietuvių 
kalbos. Vertėjai yra Sara Kirsch, Irene Brewing, 
Heinz Czechowski, Heinz Kahlau, Annemarie

Aldona Gustas

Lietuvoje 
yra upių 
amžinai vagojančių debesis

Lietuvoje 
yra miškų 
aviečių širdimis

Lietuvoje 
ištikimai gyvena 
žolelė su žeme

Lietuvoje 
yra moterų 
į kurias pasižiūrėjus
džiaugiesi
kad viena jų 
pagimdė tave

* * *

tavo šukos
nepažįsta
tavo plaukų kaip aš

tavo rankšluosčiai 
nepažįsta tavo kūno 
taip kaip aš

kaip aš
tavo kūną pažįstu 
net tavo motina 
nepažįsta jo

iš vokiečių kalbos vertė Z. Katiliškienė

Bostroem, Franz Fuehmann. Vakarų Berlyne 
niekas „lietuviško“ neprašo. Čia dominuoja Turki
ja, Lenkija, Jugoslavija.

Lietuvių poeziją turbūt pažįstate tik iš vertimų 
į vokiečių kalbą. Kokie poetai paliko Jumyse 
didžiausią įspūdį?

Donelaitis, Antanas Baranauskas, Salomėja 
Nėris, Justinas Marcinkevičius, Vytautas Karalius, 
Janina Degutytė, Judita Vaičiūnaitė, Sigitas Geda, 
Albinas Bernotas.

Ar nebandėte kada nors lietuvių poeziją versti į 
vokiečių kalbą, sakykim iš pažodinio vertimo?

Iki šiol nesu bandžiusi versti lietuvių poezijos.

Ką žinote apie išeivijos lietuvių kultūrinį 
gyvenimą, pvz., poeziją ar meną, ir kaip jis Jums 
atrodo?

Deja, apie lietuvių išeivijos gyvenimą žinau per 
mažai, kad galėčiau jį vertinti.

Jūs palaikote artimus kontaktus su Vokiečių- 
Lietuvių Literatūros draugija, kuri leidžia išeivijoje 
nelabai vertinamą žurnalą Nemuno kraštą. Mano
ma, kad žurnalas sudaromas Lietuvoje, siekiant 
tam tikrų tikslų. Koks yra Jūsų nusistatymas šios 
organizacijos ir žurnalo atžvilgiu?

Nemuno kraštas yra pirmoji institucija, kuri 
paskelbė mano vaikystės eilėraščius. Ponas Ado
maitis, kuris anuomet šiuos eilėraščius išleido, 
mane drąsino rašyti daugiau eilėraščių vaikystės 
temomis. Nemuno kraštas buvo mano forumas. 
Ponas Adomaitis—tdi mišinys realisto, romano 
veikėjo ir poeto. Tiesą pasakius, jis buvo panašus ir 
į renesanso laikų žmogų. Pirmiausia jis mane

(tęsinys 12-me psl.)
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RECENZIJOS

Senose, saulės pripildytose Graikijos vazose dar 
galima matyti moteris, grojančias iš karto dviem 
vamzdeliais svečiams Sokrato puotoje. Viename iš 
savo ankstyvesniųjų gyvenimų Vidmantė Jasukaity- 
tė tikrai turėjo būti tokia išminties tarnaitė ir 
linksmintoja moteris, nes jos poezija šiandien 
skamba iš karto dviem balsais. Vienas balsas— 
iškilus ir melodingai lyriškas—išpildo visus tradici
nius „poetiškumo“ reikalavimus. Skaitome, kaip 
vidurnaktį basomis įsėlina „liūdnai dainuojanti 
akimirka“ (p. 36), užjaučiančiai suprantame, kad: 
„Žuvėdrų skiautės—išmesti laiškai— / paklydo, 
pavėlavo, nebereikia“ (p.92), suprantame, kaip gali 
skaidriom vaivorykštėm žėrėti žiaurus likimo 
smūgis: „Aš prarasiu tave, mano mylimas . . . Vai
kiška saulė / Stiklo šukelėj įstrigus. Ją sušluos ir 
išveš. Kur esi?“ (p. 72).

Bet tarp šių melodingų tercijų netrunkame 
išgirsti ir antros dūdelės sekundą—nepuošnų, 
protingą balsą, pažįstamą iš kasdienės prozos, kuris 
derinasi su pirmuoju prislopintoj, nedarnioj harmo
nijoj:

Kas antrą žodį tik pagauni. Leisk 
Jiems ant peties gražiai išsirikiuoti, — 
Tie sakiniai tokie keisti, šakoti, 
Juos tarsi puokštę žydinčią išskleisk

(P- 50) 
Jasukaitytės poetiškas žodis tuomi ir magiškas, 
kad, išsirikiavęs ant pečių kaip karininko žvaigždės, 
šakotas kaip sausas medis, jis vis dėlto staiga žiedais 
pražysta. Jis toli gražu ne visuomet būna atrinktas 
iš įprastinio poezijos kraičio skrynelės—jis tampa 
panašus į romantikų mūzą, atėjęs iš bet kur, iš visos 
plačios gyvenimo patirties, įskaitant ir technišką 
mūsų dienų realybę: „Ir tik mano balsas— 
/ Retransliatorius, / Įrašas / Superaukštoje šir

dies klausoje. / Ar tai—įkvėpimas?“
Klausimas iš tiesų atpuola. Įkvėpimas ir yra tas 

ilgos akimirkos procesas, kuriame žodžiai, dar 
neturintys poetiško rezonanso, sueina į specialų, 
duotam atvejui vienintelį, santykį su kitais, tokį 
rezonansą jau turinčiais, ir iš jų gauna savo poetinį 
tūrį, nelyg naują erdvę, taigi ir dar nebūtą tikrovę. 
Pražydę šakoti sakiniai, kaip Arono lazda dyku
moj: poeto išrinkimas ir kunigystė.

Šitokiu būdu Jasukaitytės poetinė kalba, taigi 
ir pasaulėjauta, nelyg tai stengiasi apimti priešin
gybes, arba greičiau, ieško būdo patapti tokiu pat 
kalbėjimu, kaip ir įvairiaspalvė būtis, kurioje 
kiekvienas atskiras daiktas gali visai nesiderinti su 
kitu, net iki beprasmybės, bet abu visvien dalinasi 
vientisa visuotinės egzistencijos esme. Mus supan
tis pasaulis neišvengiamai ir nesąmoningai toks yra 
visuomet, bet žmogui reikia Žodžio, rakto visatoje 
į sąmoningą būtį, į pasaulėjautą, įprasminančią 
žodžius: „aš pajutau skausmingą ryšį / tarp savo 
žvilgsnio ir vandens“.

Ieškodama Žodžio, Jasukaitytė suvokia, kad, 
norint perprasti būties labirintą, dažnai reikia 
pakeisti, skirtingai pajusti įprastinius ryšius tarp 
įvairių reiškinių, nes normali logika juos atskirai 
apibrėžia ir skiria vieną nuo kito. Užslėptoji 
vienybė atsiskleidžia, kada skirtingų kategorijų 
dalykai sugretinami, suvokiami kaip vienas kitam 
tolygūs, tartum kokia kita, mums užslėpta, logika 
juos sujungtų į vieną ir tą pačią seriją toj pačioj 
plotmėj. Šitaip atsiekiami tokie peizažai:

Buvo pavasaris:
Saulė ir jūra tarpusavy pynėsi, 
Žaižaravo ir akino.
Toliau buvo žmonės —
Numylėti ir artimi.

VIENIŠOS SĄMONĖS
SUSIMĄSTYMO POEZIJA

Dar toliau — migla ir vėtra.
Dar toliau — mirtis

(P- 29)
Esame įpratę sakyti, kad saulė jūroje atsispindi, 
bet čia ir saulė ir jūra tarpusavyje susipina nelyg į 
kokią tai naują substanciją. Žmonės toj pačioj 
poetiškoj erdvėj sudaro lyg ir tos substancijos tąsą, 
toliau įsikūnijančią migloj ir vėtroj, simbolizuojan- 
čioj gyvenimą, ir galop išsipildančią kaip mirtis. 
Prieš mus išsitiesia jau toj pačioj būties plotmėj 
egzistuojančių reiškinių grandis: saulė « jūra « 
žmonės « meilė « vėtra « mirtis. Panašūs, simboliški 
peizažai išsiskleidžia, sakykim, ir viduramžių 
religinėje tapyboje, besistengiančioje suvokti užs
lėptą mistišką daiktų vienybę.

Tie nauji pasenusio pasaulio atvaizdai dažnai 
išsivysto akumuliacijos, skirtingų bet ir tolygių 
prasmių prieauglio principu. Kada, pavyzdžiui, p. 
73 skaitome: „Virpėjimas lapų, virpėjimas pumpu
ro, žemės . . . “, žodis „virpėjimas“ kaskart įgyja 
naują prasmę, susidedančią iš sąveikų tarp prieš tai 
buvusios ir naujosios to žodžio reikšmės. Pagal šį 
principą ir susikuria posmeliai, ne tik aprašantys, 
bet ir kuriantys naujų dimensijų pasaulį (p. 73):

Tirštėja erdvė. Nematomi siūlai — jauti?
Laikykis — jau pirštai ir akys įskaudo ■— 

sapnai įtempti.
Kitapus pasaulio, kitoj plokštumoj, naujoje 

prasmėje 
Regi baltą sparną, šešėlį ar delną — mane? 
Gyvenimo linija, gyvybės riba, ašmenų. 
Nematomu siūlu lyg spindulio tiese einu 
Į tašką, kur liečiasi delnas su delnu — į

garsą,
Į ženklą, kad grįžt neįmanoma — 

vaivorykštės varsą, 
Taip liečiąs naktis ir diena, viltis ir kančia — 

vaduo su ugnim, 
Vanduo su ugnim, vanduo su ugnim — tai 

tu su manim . . .
Aišku savaime, šių įvaizdžių funkcija yra ne 

fizinė, bet metaforinė—prieš mus išsigaubusi nauja 
erdvė iš tiesų yra tik žodžių raštas ir dvasios 
stovis. Čia įdomu pastebėti tą nesaugią kelionę per 
siūlą, dalinantį dvi priešingybes, pavirstančias į 
„tu“ ir „aš“, kurios susitinka meilės išsipildyme, 
tartum centriniam taške šioj poetiškoj erdvėje. 
Įvaizdžiai, išreiškiantys ribą arba liniją, tašką 
erdvėje, ir pačią erdvę tarytum kokį gaubtą, dažnai 
ir sudaro pagrindinę Jasukaitytės estetinę ir 
emocinę „geometriją“ įvairiam savitarpio santykia
vime. „Po savo vokais“, sako poetės balsas, „kurie 
taip trumpalaikiai, / Paskyrei man visą erdvę“ (p. 
6). Kitur, erdvė ir taškas, ir jų santykis—meilė 
įsikūnija deimanto žėrėjime: „Girdžiu tavo bal
są / Ir matau tavo šviesą / Deimanto vidury“ (p. 
15). Jasukaitytės kosmogonijoj erdvė bet kokio 
įvaizdžio pavidale gali susiformuoti, kaip astrofi
zikoj, į laiką:

Kūnui —
Nebėra praeities,
Tik akimirka,
Kurioje visas įtelpa tarsi perlas į kriauklę

Turinys —
Amžiais laisvas ir kintantis 
Tiktai viena kryptim . . . (P- 37)

Kriauklė — visata, ir kūnas — perlas (kartu ir 
siela) egzistuoja amžinoj dabarties akimirkoj, kuri 
yra kartu ir laiko veržimasis pirmyn. Šioji 
kosminė, ir kartu miniatiūrinė, dinamika, kryptis, 
besitęsianti tarp akimirkos ir amžinybės, kartu ir 
formuoja Jasukaitytės poetinę visatą, kada jaus
mas materializuojasi į žodį ir į būtį. Dažnai šis 
procesas įgyja ir skrydžio pobūdį paukščio arba 
angelo metaforoj, galutinėj išvadoj išreiškiančioj 
net ir ne laiką arba erdvę, bet iš tiesų meilę, kaip 
tai matome maldoje—eilėrašty, pašvęstam poetės 
sūnui:

O būk jam, vidudieni, ilgas ir geras, 
Būk pilnas šviesos ir gyvybės. Teauga 
Tam žmogui sparnai kaip žuvėdrai virš 

marių,
Kaip angelui tam, kurs jį miegantį saugo.

(P- 46).
Kitaip tariant, šioji kosmogoninė geometrija iš 

tiesų aprašo žmogiškąjį jausmą, kuris yra kartu ir 
individo ir visatos siela, o ir visa būtis, nešanti ir 
kitą vardą—likimas:

Sakiau, mylimasis, lemties nenuvarginsi, argi 
Nors mirksnį tvyrojom žydroj begalybėj virš 

linijos, 
Dalijančios viską į juodą ir baltą, į pliusą ir 

minusą, 
Į dieną ir naktį, į vyrą ir moterį, dangų ir 

pragarą, pragarą.
Į žiemą ir vasarą, į kairę ir dešinę, — argi 
Tvyrojom nors kartą besvoriai ir ramūs?

(P- 66)
Lemtis ir erdvė, laike pakibęs sąmonės taškas, o ir 
sąvokos „juoda“ ir „balta“, jau nuo seno išsakan
čios filosofines būties ir nebūties, ir moralines 
blogio ir gėrio kategorijas, priduoda Jasukaitytės 
poezijai intelektualinį atspalvį, tartum ji būtų iš 
esmės minties, o ne jausmo, poetė. Tačiau tai 
netiesa. Jos įvaizdžių saviveikloj susiformavę 
visatos modeliai atstovauja iš tikrųjų ne sampratas, 
o plačią visuotinę pajautą, kuri savimi atstoja ir 
yra didesnė už mirtį. Jau minėtam eilėrašty— 
maldoj už sūnų tai ir išsakoma:

O duoki, naktie, šitam žmogui žinojimą, 
Visagirdinčią, reginčią, žinančią širdį

(P- 46). 
Žinanti širdis, galų gale, yra romantiška sąvoka 
jau seniai visiems pažįstamoj priešpriešoj tarp 
klasicizmo-proto ir romantizmo-širdies. Iš tokio 
taško žiūrint, Jasukaitytė galop gal ir duodasi 
klasifikuojama tarp romantikų poetų, nes pas ją 
gilus ir viską valdantis jausmas ne tiek išreiškia, 
kiek formuoja visatą daiktuose, laike ir erdvėj, 
įkėpimo momente, kada poetas būna „į begalybę 
lig širdies įbridęs“ (p. 47).

Paskutinė knygos dalis, ciklas „Pasaulis, kuris 
mane atsimena“, savo poetiniu pobūdžiu daug kuo 
panaši į kitas, bet keliais atžvilgiais labai nuo jų 
skiriasi. Visų pirma, tai ne paskirų lyriškų 
eilėraščių rinkinys, o ciklas, kuriame autobiografija 
yra ne tema, bet greičiau vienijanti struktūrinė 
priemonė statant kūrybinį modelį plačios gyveni
mo proceso pajautos vietoje ir laike, kuriuos 
galima atpažinti kaip dabar poetę supančią tik
rovę.

Kada tikrovė būna ir tiesioginis, ne vien tik

10 Akiračiai nr. 9 (203)
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implikuotas, poetinės kalbos šaltinis, toji kalba 
savo ruožtu prisiima tos tikrovės komentaro 
funkciją—tampa jos veidrodžiu, satyra, gal ir 
pagerbimu. Šitokiu būdu skaitant, pirmasis posme
lis:

Poezija . . .
Užtemdyto kambario,
Suniokoto gyvenimo,
Pūvančio liūno,
Nusiaubto verkiančio krašto poezija, 
Procesų, vykstančių kapų duobėje . . .

(P- H8). 
skamba kaip tragiškai kartus kaltinimasis aktas 
laikui ir visuomenei, kuriuos autorė charakterizuo
ja kaip „kirmėlių puotą“. Šis atstumiantis vaizdas 
greit išplinta iki pat religinio klausimo slenksčio ir 
tampa nelyg ateistinės visuomenės veidrodžiu:

Pilkas pelių gyvenimas šiugžda kažkur po 
grindim.

Vaiduoklių karalystės požemy —
Dar baisesnis, nes — 
Realus.

Gentie, išsižadėjusi dievo, — nėra tau 
dangaus,

Tik požemio amžinos naktys
Ir —
Aklas cypimas

(P- 122).
Esame pasauly, panašiame i George Orwell 1984- 
sius metus, kur tardytojas, žinodamas savo aukos 
didžiausią slaptą siaubą, jam sakė: „o tavo 
atveju—žiurkės“. Bet šis košmariškas abstraktumas 
pas Jasukaitytę netrukus įgyja ir daug konkretes
nių, sovietinį „rojų“ primenančių bruožų:

Tai buvo ant aukšto skardžio, 
Už spygliuotos vielos aptvaro.

Lentiniuose barakuose,

man 
regis

KOKS KLAUSIMAS, TOKS IR ATSAKYxMAS

Turbūt ne ta koja anądien išsirioglinau iš 
lovos. Nuo pat ryto galvoje kirbėjo įvairiausi 
klausimai. Nieko prieš, jei būtų sokratiško lygio. O 
čia gi—tiesiog gėda prisipažinti—savotiškas minčių 
rokenrolas, šokinėjimas nuo kupsto ant kupstelio, 
ir atvirkščiai, kartais lyg ir bandant peršokti 
neperšokamą griovį iš dviejų kartų. Taip sportuoti 
niekam nepatariu.

Štai keli pavyzdžiai:
Ar gera galimybė ir didelė galimybė reiškia tą 

patį dalyką?
Ar arbatos paruošimo fabrike darbininkai irgi 

turi pertrauką kavos puodeliui, taip sakant—coffee 
break?

Kodėl aktorius eilėraščio deklamavimą ar 
dramatinį monologą, sakomą iš atminties, be jokio 
teksto rankoje, vadina skaitymu?

Ar pastaba „po programos bus kavutė“ nėra 
pati svarbiausioji paskata reklamuojant rimtos 
paskaitos pobūdžio renginį?

Kodėl name, kur be manęs kituose butuose 
gyvena dvi lietuvių šeimos ir du lietuviai viengun
giai, Draugo šeštadieninio priedo numeris jau 
kelinti metai tik man vienam ateina ištisą savaitę

Primenančiuose išvietes,
Ant keistų žėglių lyg stelažų
Gimdė moterys,
O dideli gauruoti šunys 
Priiminėjo vaikus.
Sanitarai tiktai žiūrėjo.

(pp. 132-3).

Prisimena rusų poetės Onos Achmatovos šiurpios 
poemos Requiem įžangą. Ten Ježovo siautėjimo 
metais Rusijoj, jinai su kitomis motinomis stovėjo 
eilėje prie kalėjimo, tikėdamasi, gal ką sužinos apie 
savo sūnų. Kita moteris, pamėlynavusiom lūpom, 
pašnibždėjo jai į ausį: „O šitą ar gali aprašyti?“, ir 
Achmatova atsakė: „Galiu“. Iš tiesų, šiame cikle 
Jasukaitytė liudija savąjį laiką šiek tiek panašiu 
būdu, kaip ir Achmatova, išnaudodama autobiog
rafinį (tikrą ar netikrą) momentą didesnei tiesai už 
savo gyvenimą išsakyti. Ta prasme šis ciklas grįžta 
vėl prie kitų rinkinio eilėraščių, nes tenai irgi 
jaučiasi ne tik subendrinta prasme poetas, bet ir 
konkretus žmogus, kurio gyvenimas turi savo 
būseną ir funkciją meno žodžio dimensijoj, 
apčiuopamai į ją įeidamas.

Aplamai, visame rinkinyje jaučiasi vieniša 
sąmonė tarp aplink besidraikančių laiko, meilės, 
tikėjimo, pasiekiamų ar nepasiekiamų balsų, ir 
tarp poetiškai persikeitusių tikrovių, atėjusių tiek 
iš prozos, tiek ir iš poezijos žodyno ir stilistikos. Iš 
esmės tai ne tiek minties, kiek susimąstymo 
poezija. Būtis ir sąmonė joje yra kaip klodai, pro 
kurių sienas praeiti reikia „rakto“—įvaizdžio, ar 
minties, ar abiejų iš karto, taigi, jausmo. Per tuos 
įvaizdžius, tas mintis, tikrasis raktas į Žodį 
atsidengia, kaip nauja įžvalga į vienatvę, gyvenimą, 
meilę ir teisybę.

R. Šilbajoris
Vidmantė Jasukaitytė, Saulės per daug. Vilnius, 
Vaga, 1986. 149 psl.

vėliau, nei kaimynams, prenumeruojantiems tą patį 
laikraštį?

O gal tuo vėlinimu esu baudžiamas už 
ilgametį bendradarbiavimą literatūriniame Priede?

Jei nuošimtis ir procentas turi tą pačią 
reikšmę, tai kodėl mes šnekėdami dažniausiai 
vartojame procentus, tarsi jie būtų tikslesni?

Kodėl tarybiniai laikraščiai vis dar puikuojasi 
revoliuciniu šūkiu „visų šalių proletarai, vienyki
tės!“? Argi ligšiol jiems nepaaiškėjo, kokį politinį 
smurtą ir kokią ekonominę sumaištį atnešė 
proletarinių protų vienybė visose komunistų 
valdomose šalyse?

Kaip parankiau: sakyti panašų į tiesą melą, ar 
sakyti tiesą, kuri atrodo kaip melas?

* * *

Tą vakarą, svečio iš Lietuvos apsilankymo 
proga, pakliuvau į lietuviškas vaišes. Po šaltų 
patiekalų—kumpio ir dešrų griežinėlių, kugelio, 
kalakuto ir vištos gabalų, šaltienos, silkučių, 
grybų, mišrainių, daržovių—pakvipo kava. Šeimi
ninkė padėjo ant stalo du masinančius tortus: 
didžiulį „Napoleoną“ ir mažesnį „Kapitoną“—taip 
tą išdailintą skanėstą ji pavadino.

Seilę varvindamas, nei iš šio, nei iš to, 
paklausiau: „Gerbiamieji, kas skalsiau—ar mažojo 
didelė riekė, ar didžiojo—maža?“

To tereikėjo. Netikėtas įmantrus klausimas, 
geru laiku tartas, išjudino jau gerokai pasisotinu
sius tautiečius. Jie, matyt, laukė, kad kas nors 
padarytų įvadą į pasismaguriavimo etapą.

Kilo mandagus ginčas. Vieni ėmė ginti didelio

Aldona Gustas

IŠ CIKLO „MEILĖ“

eikšen mes pernakvosim 
didelėse vakaro 
puokštėse

už krūmo 
yra jauki vietelė 
ten noriu
su tavim miegoti

tavo ranka
ne
mano

tavo nekaltumas
ne
mano

* * *

aš nusirengiau 
tavo akivaizdoj 
kol perkėlei mane 
į kita pasauli 
aš bučiavau tave 
stropiau 
nei skruzdė

* * *

aš savo sielą 
papuošiau 
jai užvilkau 
gražiausią suknią 
baltas kojines 
baltus batelius 
užmoviau 
šalia
atsiguliau

miegok su mumis

Vertė Vytautas Karalius

torto mažos porcijos kuklumą, kiti peikti mažojo 
pyrago stambios riekės godumą. „Napoleonas“ 
keistai susigrūmė su „Kapitonu“. Žinoma, viskas 
buvo sakoma juokais. Koks klausimas, tokie ir 
atsakymai. Buvo smagu klausytis įsiliepsnojusios 
moralinės dialektikos. O mes samprotauti suge
bame!

Pagaliau vaišingoji šeimininkė išsprendė ginčą: 
„Prašau ragaukite—ir vieno, ir antro. Aš padalin
siu vienodo dydžio riekėmis: mažą—mažoms, o 
didelį—didesnėmis“.

Taip ji ir padarė. Matematikės tikslumu. 
Kiekvienam dar pridėjo ledų porciją. Svečiai buvo 
patenkinti.

Ką reiškia blaivus kompromisas tinkamu 
laiku!

Sugrįžęs namo pagalvojau: jeigu tai sumaniai 
šeimininkei būčiau išdėstęs bent dalį mane per visą 
dieną kamavusių klausimų, ji gal būtų atsakiusi 
šitaip:

Tiems, kurie nežino, galima atsakyti bet kaip, 
o tiems, kurie žino, atsakymai nereikalingi

Pr. Visvydas

1988 m. spalio mėn. 11
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LIETUVOS GYVENIMAS

Judita Sedaitytė ir Rimvydas Glinskis, du 
jauni lietuviai iš New Yorko, pereitą pavasary 
mėnesi laiko praleido Lietuvoje. Jie taip pat 
dalyvavo, kaip stebėtojai, straipsnyje aprašytame 
birželio 3 dienos susirinkime Mokslų akademijos 
salėje, kur buvo įsteigtas Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdis—Red.

* * *

Visi, skaitantys lietuvišką spaudą tiek iš čia, 
tiek iš Lietuvos, susidomėję seka Lietuvos Persit
varkymo sąjūdžio stebinančius renginius su šimtais 
tūkstančių dalyvių. Išeivijai, negalinčiai tiesiogiai 
dalyvauti naujajame judėjime, tačiau jaučiančiai 
jam simpatijas, reikia susigaudyti, iš kur jis 
atsirado, kas sudaro jo pagrindą ir ko jis siekia. 
Norėtųsi pabandyti atsakyti į du pirmuosius klausi
mus.

ŽURNALISTŲ REVOLIUCIJA

Jau prabėgo trys metai nuo lemtingo kovo 
mėnesio, kuomet Sovietų Sąjungoje už valdžios 
vairo atsistojo, palyginti su iki jo buvusiais, jaunas, 
energingas ir blaiviai vertinantis šalies padėtį 
generalinis Komunistų partijos sekretorius M. 
Gorbačiovas. Mažai kas tuomet tikėjo, kad šis 
partijos lyderis taip greit savo naujais lozungais— 
„glastnost“ ir „perestroika“—išjudins giliai snau
džiančią didžiulę šalį. Lietuvoje, kur per negailes
tingą paskutiniojo šimtmečio istoriją išaugo nepasi
tikėjimo kompleksas, ne kartą gelbėjęs tautą nuo 
sunaikinimo, buvo sunku priimti, kad tai tikra, ne 
laikina kampanija, ateinanti iš Maskvos. Ragini
mus persitvarkyti su nepasitikėjimu sutiko daugu
ma sovietinės valstybės tautų. Tačiau centre 
judėjimas progresavo. Iš dalinai atnaujinto polit- 
biuro jis persimetė į kūrybinę inteligentiją, jų 
sąjungas ir ypač į spaudą. Kaip Vakaruose teisingai 
apibūdinta—įvyko „žurnalistų revoliucija“. Daugu
ma centrinių rusiškų laikraščių ir žurnalų sovietijoje

LIETUVIŲ . . .
(atkelta iš 9-to psl.)
skatino, buvo tarpininkas tarp skaitytojų ir manęs. 
Nemuno kraštas man svarbus todėl, kad aš jaučiu 
jam dėkingumą.

Ką manote apie M. Gorbačiovo ,,atvirumo“ 
politiką, kurios pasėkoje Sovietų Sąjungoje vyksta 
įvairūs pasikeitimai?

,,Glasnost“ yra pasidariusi pasaulio vilties 
visuma. „Laiko dvasia“ dėka atvirumo yra patyrusi 
pasikeitimų, kurių niekas nenumatė. Viliuosi, jog 
yra ,,glasnost“ ir Lietuvoje.

Esate išspausdinusi daug meilės eilėraščių. 
Juose kandamo atvirumo laipsnio lietuvių poezija 
dar nėra patyrusi. Iš tų eilėraščių tik keletą 
randame Jūsų poezijos rinkinyje, išleistame Lietu
voje. Kodėl?

Kiekvienas pozijos rinkinys yra sudarytas iš 
atrinktų eilėraščių. Ne tik mes, poetai, sprendžiame, 
kurie tekstai pasirodo knygoje. Leidyklų lektoriai ir 
leidėjai turi galutinį žodį kas dedama knygose. (Čia 
knygos agento sugebėjimai operuoti leidykloje 
nusprendžia, ar knyga iš viso pasirodo). Kiekviena 
atranka yra kartu ir cenzūra. 1985-ais ir 1987-ais 
esu sudariusi antologiją dtv leidyklai. Iš patirties 
labai gerai žinau nesantaiką tarp cenzūros ir 
necenzūros. Neįmanoma spręsti, kodėl tiek mažai 
mano erotiškos poezijos pateko į rinkinį lietuvių 
kalba. Atranka esu patenkinta. Savo erotiškų 
tekstų nepasigedau. Šioje atrankoje jie tik trukdytų.
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NUO GORBAČIOVO IKI 
PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO

tapo svarbia gyvenimo dalimi. Daugelį jų straipsnių 
kaip sensaciją perspausdino pasaulio spauda. Vien 
ją skaitant susidaro įspūdis, kad „glastnost“ ir 
„perestroika“ pažengė toli ir, kad tikrai įvyko 
revoliucija. Deja tai tik viena teorinė gyvenimo 
pusė. Realioji kur kas stabilesnė. Ir vis dėlto 
spaudos revoliucija padarė įtaką: intelektualioji 
visuomenės dalis suprato, kad reikia*' naudotis 
susidariusia šalyje padėtimi. Šalia nuo seno 
egzistuojančių disidentinių grupių, ėmė gimti 
daugybė taip vadinamų neformalių grupių arba 
klubų. Turėdamos savo specifinius tikslus, visos jos 
rėmė naująją politiką. Gorbačiovo centrinė valdžia 
priėmė šį reiškinį, ko negalima pasakyti apie 
vietines valdžias.

Taip Sovietų Sąjungoje susiformavo keli 
sluoksniai, norintįs pakeisti egzistuojančią padėtį: 
Gorbačiovo valdanti viršūnė, jos remiama spauda, 
dalis kūrybinių sąjungų (ypač rašytojų), neforma
lios grupės ir disidentų judėjimas. Kita visuomenės 
dalis liko inertiška, o didžioji valdymo aparato 
dalis, dėl sutrukdyto ramaus jos gyvenimo— 
priešiška.

PADARINIAI LIETUVOJE

O kaip visa tai atsispindėjo Lietuvoje? Lietuvių 
tauta visada pasižymėjo konservatizmu. Per neilgą 
sovietinį laikotarpį ji su kiekvienu Maskvos nauju 
lyderiu išgyveno „perversmus“, neatnešusius pasto
vių teigiamų rezultatų. Kur garantijos, kad tai ne 
laikina, kad aktyvieji šiandieną nebus nubausti 
rytoj, kad nebus persekiojami? Visiems aišku, kad 
garantijų nėra. Taip pat didžiajai daugumai aišku, 
kad jie nėra disidentai, pasiryžę rytoj bet kokiam 
likimui. Ir vis dėlto trys metai atnešė daug naujo. 
Nors materialinis gyvenimas nepagerėjo, tačiau vis 
daugiau atsiranda kooperatyvų, atskirose įstaigose 
mažiau trukdymo daugiau uždirbti, atsiranda 
galimybė darbe įsitraukti į valdymą, kartais 
išsirenkant sau vadovus. Sušvelnėjo politinė atmos
fera. Areštai dėl politinių priežasčių tapo reti. 
Spaudoje, daugiausia, kaip minėjom, centrinėje 
rusiškoje, buvo praplėstos tiesos ribos ir pagaliau 
atsirado stulbinantis judėjimas Estijoje. Nors estų ir 
lietuvių istorinė situacija ta pati, tačiau estai per šį 
neilgą laikotarpį daug daugiau išsikovojo. Dėl jų 
judėjimo represijos neprasidėjo, o pergalių, nors ir 
nedidelių, pasiekiama nuolat.

Gorbačiovinius metus Lietuvoje būtų galima 
suskirstyti į tris laikotarpius. Pirmasis—1985-tų 
kovas—1987-tų rugpjūčio demonstracija Vilniuje. 
Sąlyginiai šį laikotarpį būtų galima pavadinti 
stebėjimo ir laukimo etapu. Antrasis—1987 
rugpjūtis—1988-tų birželis. Tai laikotarpis, kada 
įsikūrė Lietuvos Persitvarkymo sąjūdis. Jį pavadin
sime persitvarkymo ir viešumo politikos pradžia 
Lietuvoje. Trečiasis, tai—Persitvarkymo sąjūdžio 
laikotarpis, kuris tebesitęsia ligi šiol.

PIRMASIS GORBAČIOVINIS LAIKOTARPIS 
LIETUVOJE

Pirmajam, gorbačioviniam laikotarpiui Lietu
voje būdinga, kad atkartojami Maskvoje skelbiami 
lozungai, sekama ten vykstanti kova. Lietuvoje tuo 
metu vyko tik tokie pasikeitimai, kurių reikalavo 
centrinė valdžia, (pvz., kova su alkoholizmu), 
laisvesnė emigracija, kooperatyvų steigimas ir kiti 
dalykai. Tačiau persitvarkymo'esmė, kaip aiškino 

Gorbačiovas, yra vietinė iniciatyva, o ne laukimas 
nurodymų iš aukščiau. Respublikos valdžiai, kaip 
parodė. vėlesni įvykiai, buvo per baugu imtis 
atsakomybės. Šio laikotarpio vienintelis judėjimas 
tebuvo disidentinės grupės, kurios, pasinaudoda
mos naujosios politikos obalsiais, kad vyksta 
gyvenimo demokratizacija, norėjo parodyti, kad 
visa tai fikcija. Neatsitiktinai rugpjūtyje Vilniuje 
įvyko pirma Sovietinėje Lietuvoje organizuota 
opozicinė demonstracija. Nors po jos dauguma 
dalyvavusių daugiau ar mažiau nukentėjo, bet ši 
demonstracija, nors prieš ją buvo išvystyta didžiulė 
propagandinė kova, buvo leista. Tai rodo, kad 
pasikeitimai valdžios politikoje, kad ir maži, buvo 
prasidėję. Panašiai vyko Estijoje ir Latvijoje, tik ten 
atsirado šioks toks kontaktas tarp valdžios ir 
opozicijos. Kai ką valdžia ten ir pati organizavo, 
kad nuginklavus šią opoziciją.

Pirmasis laikotarpis buvo reikalingas Lietuvai, 
kad įsitikinus Maskvos intencijų rimtumu.

ANTRASIS GORBAČIOVINIS LAIKOTARPIS 
LIETUVOJE

Antrasis gorbačiovinis laikotarpis Lietuvoje, 
tai jau atsiliepimas į aukštosios valdžios pradėtus 
persitvarkymus. Jo metu Lietuvoje gimė eilė naujų 
reiškinių. Tačiau Sąjungos mastu šie reiškiniai 
nebuvo naujiena. Santykyje su naująja politika, 
Lietuvos visuomenėje, susiformavo keli sluoksniai. 
Pirmasis—respublikos valdžia. Jos dalyvavimas 
naujojoje politikoje buvo labai pasyvus, daugiausia 
atkartojantis nurodymus iš Maskvos, o tokios 
direktyvos pagal Gorbačiovo vedamą politiką vis 
mažėjo. Taip pat išliko brežnevinio laikotarpio 
kadrų sudėtis. Svarbu paminėti, kad ir spauda liko 
stiprioje šio visuomenės sluoksnio priežiūroje, 
likdama labai konservatyvi. Tokia padėtis vertė 
skaitytojus rinktis žymiai radikalesnę centrinę arba 
rusiškąją spaudą. Lietuviškosios spaudos sensacijos 
tebuvo vertimai iš sąjunginės spaudos. Išimtimi 
tapo savaitraštis Gimtasis kraštas, kurio redakto
rius A. Čekuolis užėmė aiškiai gorbačiovišką liniją, 
kas jį padarė lietuviškosios spaudos lyderiu. Bet ir 
Gimtasis kraštas dar buvo gerokai atsilikęs nuo 
sąjunginės spaudos.

Kitas visuomenės sluoksnis buvo kūrybinė 
inteligentija ir jos sąjungos. Pirmoji dėmesį į save 
atkreipė Lietuvos Dailininkų sąjunga, savo suvažia
vimo metu nušluodama iki tol buvusią valdžią. Tai 
įvyko nepriklausomai nuo sąjunginio forumo, 
kuriame žymesnių pakitimų neįvyko. Lietuvos 
dailininkai įrodė, kad ir lietuviai moka savarankiš
kai tvarkytis. Tų pačių metų žiemą garsiai prabilo 
Lietuvos rašytojai. Ir anksčiau S. Geda, M. 
Martinaitis, J. Mikelinskas, ar V. Čepaitis spaudoje 
buvo paskelbę vieną kitą aštresnį straipsnį, o dabar 
prie jų prisijungė rašytojų partinė organizacija, 
suburdama juos į didesnę jėgą. Savo susirinkimuose 
jie ėmėsi ginti lietuvių kalbą ir kultūrą, reikalavo 
grąžinti istoriją tokią, kokia ji yra, norėjo, kad 
tautai būtų grąžintas pilnas kultūrinis palikimas ir 
iškėlė tragišką Lietuvos ekologinę padėtį. Rašytojai 
kėlė problemas, kurios seniai buvo pribrendusios, o 
esanti valdžia, teigdama, kad ji persitvarkiusi, iš 
tikrųjų nieko realaus nedarė. Josios agentūra 
ELTA apšaukė rašytojus tikrovės faktų juodinto
jais. Jei Dailininkų sąjunga vykdė naujoves savo 
kieme, tai rašytojai, kiek leido spauda, skelbė jas 
visai tautai.
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Kitos kūrybinės sąjungos tebemerdėjo. Prieš 
pat XIX-tą sąjunginę partijos konferenciją iš kolegų 
Estijoje jos gavo laišką, skirtą tam forumui, prie 
kurio siūlė prisijungti ir lietuviams. Tai turbūt 
užgavo lietuviškosios kūrybinės inteligentijos savi
garbą, ir jie pasekė estų pavyzdžiu, parašydami 
savo laišką konferencijai. Jis publikuotas savaitraš
tyje Literatūra ir menas, 1988 metų gegužės 28 
dienos numeryje. Tiek estiškojo, tiek lietuviškojo 
laiško pagrindinė mintis, kad būtų įgyvendintas 
respublikų ūkinis, politinis ir kultūrinis savarankiš
kumas Sovietų Sąjungos sudėtyje. Estiškasis laiškas 
dar reikalavo panaikinti nekontroliuojamą migraci
ją šalies viduje ir teisę respublikai pačiai save 
atstovauti užsienyje. Tuo tarpu lietuviai reikalavo 
tik „panaikinti mokslinių-techninių ir ekonominių 
ryšių su užsieniu apribojimus“, migracijos visai 
neminėjo. Ir vis dėlto Lietuvos kūrybinių sąjungų 
laiškas buvo revoliucinis, palyginus jį su respublikos 
vyriausybės „ruošimusi“ konferencijai. Respublikos 
vyriausybė ne tik kad nepaskelbė savo programos, 
bet slapta „išrinko“ delegatus į konferenciją. Tas 
vėliau jai, pirmą kartą, labai atsirūgo.

NEFORMALIOS GRUPĖS

Dar vienas naujai susiformavęs sluoksnis 
visuomenėje—neformalūs susivienijimai, arba tie
siog klubai, nagrinėjantys įvairias problemas ir 
nepriklausantys arba formaliai tik šiek tiek priklau
są oficialioms organizacijoms. Jie atsirado kartu su 
naująja politika. (Viena pirmųjų Sąjungoje įsisteigė 
liūdnai pagarsėjusi grupė „Pamiat“, jungianti rusų 
nacionalistus.) Šie susivienijimai kilo iš buvusių 
bendraminčių grupelių, kurios anksčiau negalėjo 
pasiskelbti egzistuojančiomis. Naujoji politika, 
skatindama liaudį aktyviai įsijungti į šalies proble
mų sprendimą, sudarė sąlygas susidaryti nepoliti
nėms grupėms ir jų stipriai nekontroliavo.

Vienas pirmųjų susikūrusių klubų Lietuvoje 
buvo „Talka“, įsteigta kelių studentų istorikų 1987 
metų kovo mėnesį. Vėliau sukūrus Kultūros fondą, 
jis prie jo „pritapo“. Šį „pritapimą“ galima 
apibūdinti kaip savotišką biurokratinį žaidimą 
pagal kurį nenorimą leisti egzistuoti visiškai 
nepriklausomoms grupėms.

Klubas pradėjo realią, o ne žodinę kovą prieš 
senamiesčio naikinimą jį restauruojant. Taip iškilo 
konfliktas su senamiesčio apsaugos organais ir jų 
biurokratais. Klubo nariai tapo pirmieji nedisiden- 
tiniai „ramybės drumstėjai“, todėl iškart susidūrė 
su paminklų apsaugos organų nepripažinimu, ir jų 
veiklos kliudymu. Kitaip klubą priėmė visuomenė. 
Įvairaus amžiaus ir profesijų žmonės entuziastingai 
įsijungė į jo organizuojamas talkas, kurios anks
čiau, biurokratijos dėka, buvo tik priverstinio 
nemokamo darbo simbolis. Žmonės ne kalbomis, o 
realiu darbu, savo noru ir nieko neverčiami, parodė 
norą išsaugoti paminklus. Pagrindiniai klubo 
darbai buvo: apleistų Gedimino kalno želdinių 

I tvarkymas; talkos atstatyti kolūkių apnaikintus 
archeologijos paminklus (pvz., Kernavėje ir prie 
Kretuonos ežero); kova prieš magistralės tiesimą 
pro Rasų kapines Vilniuje; ir pagrindinis darbas— 
tebesitęsiantys ligi šiol Vilniaus Žemutinės pilies 
archeologiniai tyrimai. Paminklų saugotojų klubas, 
kartu su Estijoje egzistavusiu moksleivių judėjimu 
apsaugoti Taliną, tuo metu, ko gero, buvo 
vieninteliai Sąjungoje.

Kitas neformalus judėjimas, prasidėjęs tuoj po 
Gorbačiovo atėjimo į valdžią, tai jaunimo roko 
muzikos banga. Ta banga pagimdė roko klubus ir 
jų susivienijimus. Ši banga kilo kaip opozicija 
esamam gyvenimui. Visą laiką draudžiamas ir 
persekiojamas roko judėjimas persisunkė įniršiu ir

1988 m. spalio mėn.

pykčiu biurokratijai ir oficialiajai kultūrai. Gavę 
galimybę viešai koncertuoti, jaunieji muzikantai 
puolė į sceną kaip įniršę buliai, rodydami drąsą ir 
nepriklausomumą. Ypač supolitiškėjęs pasirodė 
Rusijos rokas ir jos populiariausias ansamblis 
„Akvarium“ iš Leningrado. Ligi tol nelegaliai 
labiausiai buvo klausomos rusų jaunimo dainos. 
Dainų tekstai tuo metu buvo net aštresni už 
spaudą. Sekant Maskvos ir Leningrado pavyzdžiu, 
Vilniuje ir kitur Lietuvoje prie komjaunimo 
komitetų kūrėsi jaunimo muzikos klubai. Jie jungė 
roko grupes, kurioms susidarė sąlygos koncertuoti, 
grojant necenzūruotas dainas, nežiūrint kokios 
keistos jos bebūtų. Muzikos klubai taip pat rengė 
festivalius, kur jaunimas galėjo išgirsti visos šalies 
įdomiausias grupes. Kadangi Vilniuje susikūrė du 
tokie klubai, prasidėjo tarp jų konkurencija.

Aiškiu lyderiu tarp lietuviškų roko grupių tapo 
„Antis“, dabar plačiai žinoma toli už Lietuvos. Jai 
pripažinimą atnešė ne tiek muzika, kiek tekstų 
aktualumas ir teatralizuoti koncertai, kiekvieną 
kartą nustebinantys žiūrovus savo politiniu aštru
mu.

Iki „glastnost“ laikų ekologinių problemų 
nagrinėjimas buvo uždraustas. Jų aktualumas ypač 
išaugo po atominės elektrinės Černobilyje avarijos, 
kuomet žmonės negavo laiku ir pilnos informacijos 
apie jiems gręsiantį pavojų. Pasidarė aktualu 
patiems apsiginti nuo vis augančio aplinkos 
užteršimo. 1987 m. gegužės mėnesį, pagal Maskvoje 
gyvuojantį judėjimą „Žalioji taika“, Vilniuje susikū
rė ekohumanistinė draugija „Santarvė“, vėliau 
pasivadinusi „Žemyna“. Oficialiai „Žemyna“ egzis
tuoja prie komjaunimo komiteto. Analogiškas 
klubas „Atgaja“ įsisteigė Kaune. Abiejų pagrindinė 
veikla—rengimas visuomenės ir specialistų (kurie 
dažnai neatvyksta) susitikimų aptarti aktualioms 
ekologinėms problemoms. „Žemyna“ pradėjo 
diskusijas apie Ignalinos AE, Kuršių marių užterši
mą, Vilniaus išplanavimo trūkumus. „Atgaja“ 
kovoja prieš Nemuno užteršimą, rūpinasi Kauno 
senamiesčio likimu, kartu su Kauno Architektų 
sąjunga aktyviai priešinasi, kad Šv. Gertrūdos 
bažnyčia nebūtų užstatyta Požėlos rajono partijos 
komiteto pastatu.

Dar vienas svarbus klubas—filosofų. Pradžioje 
jis veikė prie „Žinijos“ draugijos, pravesdamas joje 
įvairiausiomis temomis diskusijas. Po valdžios 
įsikišimo į jų klubo veiklą, pareikalavus atsisakyti 
istorinių temų apie Lietuvos nepriklausomybę 1918 
metais, filosofai nepakluso ir paliko „Žinijos“ 
draugijos prieglobstį. Juos priglaudė atsinaujinusi 
Dailininkų sąjunga, kur ir buvo perskaitytas 
žymusis filosofo A. Juozaičio pranešimas „Politinė 
kultūra ir Lietuva“. Jame 1918 m. vasario 16 d. 
nepriklausomybės akto paskelbimas buvo lygina
mas su tų pačių metų gruodžio mėnesį V. Kapsuko 
paskelbta Socialistine Lietuva, ir įvertinti įvykiai, 
susiję su 1988-tų metų vasario 16 d. minėjimais 
Lietuvoje. Filosofų klubas labai svarbus tuo, kad 
jame susirenka stiprios intelektualinės pajėgos, 
galinčios teorizuoti ir formuluoti pasiūlymus 
Lietuvos problemoms spręsti.

Kalbant apie neformalias grupes, reikia pami
nėti ir Kultūros fondą. Nors jis sukurtas Maskvoje 
ir jo Lietuvos skyrius tėra dalis sąjunginio fondo 
(be to prezidiumas ir valdyba aiškiai sudaryta 
valdžios), fondo politika, vedama pirmininko 
Česlovo Kudabos, primena neformalių grupių 
judėjimą. Jo tikslas—sukurti kiekviename respubli
kos kampelyje grupeles žmonių, aktyviai kovo
jančių už savo kultūros išsaugojimą ten, kur jie 
gyvena. Jam rūpi, kad žmonės patys tą darytų, o ne 
būtų vadovaujami iš centro. Jau dabar Lietuvoje 

susikūrusios Kultūros fondo rėmimo grupės yra 
gana savarankiškos. Jos lyg „Talkos“ klubo 
prototipas provincijoje.

Yra Lietuvoje ir daugiau klubų, pavyzdžiui 
jaunųjų ekonomistų. Jų gali atsirasti dar daugiau, 
nes jau dabar Sąjungoje egzistuoja tokia grupė, 
kaip „Mielaširdingumas“, kovojanti su medikų, 
ypač ligoninėse, savivaliavimu. Visos šios grupės, 
tai visuomenės savigyna sprendžiant problemas, 
kurių valdžia nesugeba ar nesiima išspręsti. Per 
neformalias grupes visuomenė bando sau padėti.

Ir štai estai vėl nustebino pasaulį: 1988 m. 
balandžio mėnesį paskelbė sukūrę Liaudies frontą, 
o jau už kelių dienų, per gegužės demonstraciją, 
žygiavo su Fronto šūkiais. Savaitraštyje Literatūra 
ir menas 1988 m. liepos 28-tos dienos numeryje 
atspausdinta trumpa Liaudies fronto susikūrimo 
istorija. Iš straipsnio peršasi išvada, kad iš pat 
pradžių buvo rastas kontaktas su Estijos valdžia. 
Todėl estai steigdami sąjūdį pasinaudojo tiek 
televizija, tiek ir radiju. Taip pat jie gali leisti 
valdžios spaustuvėje savo Liaudies fronto žinias. 
Tokia organizacija Sovietų Sąjungoje, objektyviai 
žiūrint, pirmiausia galėjo atsirasti tik tautoje, 
kurioje stipriausiai išsilaikusios demokratijos tradi
cijos. Kitaip vietinis slopinimo mechanizmas iš 
karto būtų sutraiškęs bet kokį bandymą.

Lietuvoje apie judėjimą Estijoje buvo infor
muojama gana šykščiai, tačiau žinios ir gandai apie 
labiausiai gerbiamų kaimynų pasisekimus pasiekda
vo intelektualų protus, ir ypač minėtų neformalių 
grupių lyderius. Jie puikiai suprato, kad sukurti 
analogišką sąjūdį Lietuvoje bus sunkiau. Juk be 
kūrybinių sąjungų bandymų kelti viešai visuomenės 
problemas (disidentai savaime suprantama yra 
kitoje kategorijoje), daugiau viešumo nesimatė. Kai 
tuo tarpu Lietuva tūpčiojo vietoje, XIX-tos 
komunistų partijos konferencijos išvakarėse, sujudo 
visa sąjunginė spauda, praplėsdama viešumo ribas, 
o Estija, vis žengė pirmyn, pasiekdama naujų 
pergalių.

ĮSIKURIA LIETUVOS PERSITVARKYMO 
SĄJŪDIS

Ir štai pagaliau birželio 3 dieną buvo paskelb
ta, kad įsikuria Lietuvos Persitvarkymo sąjūdis. Jo 
įkūrimo istorija aprašyta jų pačių spausdinamo ir 
platinamo laikraštėlio Sąjūdžio žinios antrajame 
numeryje. Sąjūdis prasidėjo, kaip ir buvo galima 
tikėtis, kai Estijos ekonomistai. Liaudies fronto 
dalyviai, apsilankė Lietuvoje. Jie susitiko su 
„Žemynos“, „Talkos“, ir „Jaunųjų ekonomistų“ 
klubų organizatoriais. Čia ir buvo lietuviško 
liaudies fronto kūrimosi pradžia. Jei estams reikėjo 
tik idėjos, kaip išnaudoti persitvarkymą, tai 
lietuviams, kad nesužlugdyti judėjimo iš pat 
pradžių, reikėjo taktikos kaip elgtis su valdžia. O 
tam labai pasitarnavo XIX sąjunginė partinė 
konferencija ir Lietuvos delegatų į ją „paskyrimas“, 
slaptame, iš anksto neskelbtame LKP CK plenume. 
Jo išvakarėse atskiri kolektyvai siūlė į konferenciją 
žmones, atstovaujančius, jų nuomone, naująją 
politiką. Valdžios paskelbti sąrašai sutapo su tais 
žmonėmis vos keliomis pavardėmis. Kita aplinkybė, 
padėjusi kurti Sąjūdį kaip neatidėliotiną 
būtinybę,—spaudos informacija, kad bus plečiamos 
labiausiai teršiančios Lietuvą pramonės įmonės. 
Klubų lyderiai suprato, kad, be žymiausių moksli
ninkų ir kūrybinių inteligentų prisidėjimo, jie 
negalės būti tikri ar išsilaikys ir nebus pavadinti 
ekstremistais. Klubų lyderiai pasiūlė akademikui A. 
Vilkui, neseniai prie Mokslų akademijos .įkurtos

(tęsinys sekančiame psl.)
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NUO GORBAČIOVO . . .
(atkelta iš 13-to psL)

komisijos Lietuvos konstitucijai peržiūrėti pirmi
ninkui, surengti forumą, kur būtų aptarti Įvairūs 
persitvarkymo Lietuvoje klausimai. Pirmininkas 
vargiai galėjo atsisakyti, nes komisija dar nieko 
realaus nebuvo nuveikus. Dieną prieš forumą tie 
patys lyderiai pasikvietė daugelį būsimo Sąjūdžio 
dalyvių i pokalbi „Ar Įveiksime biurokratiją?“, kur 
ir buvo nuspręsta, kad Lietuvoje būtina sukurti 
analogišką organizaciją Estijos Liaudies fronto 
pavyzdžiu.

Birželio 3 d. po Vilnių pasklido gandas, kad 
Mokslų akademijos salėje kuriamas Liaudies 
frontas. Tą vakarą ji buvo sausakimša. Pradžioje 
klausytojai turėjo atlaikyti daug tuščių kalbų, 
vėliau vakaras ėmė panašėti į mitingą, kuriame 
buvo išsakomos kontrastingiausios nuomonės apie 
dabartinę situaciją Lietuvoje. Pirmininkaujantis A. 
Vilkas po kiekvieno oratoriaus kalbos uždarinėjo 
susirinkimą kaip nemoksline diskusiją. Klubų 
aktyvistai, kaip jie patys teigia, sąmoningai leido 
vystytis anarchijai, kad vakaro gale paimtų susirin
kimo eigą i savo rankas. Jie teigė, kad kaip tik 
dabar būtina, nei dienos neatidėliojant, sukurti 
liaudies frontą. Tik jis galįs pajudinti iš mirties 
taško persitvarkymą Lietuvoje. Rinkimų, kaip 
tokių, nebuvo. I iniciatyvine grupę siūlė iš visų salės 
kampų. Tiesa, kelis pasiūlymus balsuodami atmetė, 
bet tikslas buvo ne sukurti organizaciją, o padaryti 
jai pradžią. Tad rinkimų demokratiškumas, apimąs 
visą Lietuvą, buvo neįmanomas ir ne toks svarbus. 
Taip į Sąjūdį pateko, iš vienos pusės, tikrieji jo 
iniciatoriai—neformaliųjų susivienijimų lyderiai, 
kaip A. Juozaitis. Z. Vaišvila, A. Skučas ir G. 
Songaila. Iš kitos pusės, buvo pakviesti žymūs 
Lietuvos intelektualai, kaip B. Genzelis, C. Kuda
ba, J. Minkevičius ir K. Prunskienė; žymūs 
menininkai, kaip S. Geda. Vyt. Petkevičius, V. 
Daunoras; roko grupės „Antis“ vadovas A. 
Kaušpėdas. Pakviesti buvo ir drąsūs žurnalistai, 
kaip V. Tomkus, A. Cekuolis, A. Čepaitis ir kiti. 
Kaip rašė Sąjūdžio kūrėjai savo straipsnyje, apie 
pusę grupės sudarė komunistai. Norint užtikrinti 
savo ateitį prieš galimas valdžios represijas, tas 
labai svarbu. Atkreipdami dėmesį į represijų 
galimybe. Sąjūdžio kūrėjai atsiribojo nuo disidentų, 
bet ir neveda su jais kovos bei jų nekritikuoja.

Taip užsibaigė antrasis „perestroikos“ etapas 
Lietuvoje. Prasideda trečiasis, audringasis, kasdien 
atnešąs daug naujo ir netikėto, o kartais primenąs 
tikrą revoliuciją.

Apie šiuos įvykius išeivija gana gerai 
informuojama—kol kas geriau negu lietuviai 
pačioje Lietuvoje. Įvykių šviežumas dar trukdo 
geriau suprasti jų reikšmę Tačiau, iš tradicijos 
remiant disidentinį judėjimą, ypač religinę opozici
ją, išeivijai sunku susigaudyti. Matant mišką 
trispalvių, šimtą-tūkstantine minią, giedančią tautos 
himną ir smarkiais plojimais pritariančią oratorių 
mintims, o ne priklausomybei partijai, darosi visai 
nebeaišku. Dar neaiškiau, kai partijos valdžia 
pradeda persekioti partinius Persitvarkymo Sąjū
džio lyderius.

Lietuvos Laisvės lygos ir Persitvarkymo 
sąjūdžio programos sutampa 80%. Būtent tie 20% 
pritraukia išeiviją prie disidentų, tačiau atbaido 
daugumą Lietuvoje, kaip nuo šiandien nerealios ir 
visai tautai pavojingos bei gresiančios represijomis 
programos. Be to, disidentų tarpe nėra liaudies 
pripažintų autoritetų, kurių turi Sąjūdis. Persitvar

kymo sąjūdžio lyderiai puikiai supranta susidariu
sią situaciją Lietuvoje ir nori maksimaliai ja 
pasinaudoti, įtraukiant visas kūrybines inteligenti
jos pajėgas ir išplečiant Sąjūdį po visą Lietuvą. Tuo 
tarpu disidentinė veikla nuolat bus aktyviai 
persekiojama ir vargiai kada sutrauks šimtatūkstan
tinę minią. Taikų Sąjūdžio santykį su jais taip 
apibūdino Sąjūdžio žiniose (nr. 8) biofizikas A. 
Saudargas: vienas jumoristas neseniai televizijos 
laidos metu tikino, jog Tarybų Sąjungoje nėra 
paskutiniųjų, nes kai tik paaiškėja, kad kas nors 
stovįs eilėje paskutinis—tuč tuojau iš paskos 
atsistoja kitas. Mūsų atveju,—sakė A. Saudargas, 
egzistuoja panaši situacija tik apversta aukštyn 
kojom: jei pašalinsime ekstremistą, tuojau pat 
kažkas kitas taps pačiu kraštutiniu. Logiškai 
mąstant, pagal Saudargą, kad patiems netapus 
ekstremistais, derėtų globoti ir visapusiškai puoselė
ti jau esančius, gal net saikingai juos veisti.

Išeivija neturėtų atsiriboti nei nuo vieno 
Lietuvoje vykstančio įvykio. Tiek savojoje, tiek 
amerikietiškoje spaudoje reikėtų pateikti apie 
kiekvieną įvykį kiek galima daugiau informacijos ir 
analizės, nesirenkant, kas išeivijai priimtina ir 
patogu. Būtų blogai, jei estai ir čia mus pralenktų, 
tuo labiau padėdami savo tautiečiams tėvynėje.

Judita Sedaitis 
ir 

Rimvydas Glinskis

laiškai

KALTI NE NIUJORKIEČIAI
V. Zalatorius Akiračių 7 nr., straipsnyje 

„Tautiniai šokiai apvainikavo kultūrą ir politiką“, 
be kita ko rašo apie Aštuntoje tautinių šokių 
šventėje pasikartojusį vandalizmą: „Čikagoje eina 
gandai, kad labiausia pasižymėjo niujorkiečiai, 
losandželiečiai ir torontiečiai“.

Būdama New Yorko tautiniu šokiu vieneto c C

Tryptinis vadovė, turiu pasakyti, kad nuo šventės

Šią vasarą JA V lankėsi,, Gimtojo krašto“ redaktori
us ir Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės narys Algimantas Cekuolis. Čikagoje susiti

jau praėjo trys mėnesiai, bet iki šiol nei New Yorko 
šokėjų tėvai, nei aš nesame gavę jokių nusiskundimų 
dėl New Yorko šokėjų elgesio'Hamiltone.

Pagaliau, galimas dalykas, kad Hamiltone 
triukšmavo ne vien šokėjai, bet į šventę atvykę ir 
žiūrovai, ne kartą lankęsi patalpose, kurios buvo 
skirtos šokėjams. Jei tokie svečiai padarė bėdų, jie 
pakenkė ir šokėjų vardui. Bet visa tai reikia 
išaiškinti.

Jadvyga Matulaitienė v O
Hillcrest, N.Y.

REMKIME INFORMACIJOS CENTRĄ
Patalpinus mano straipsnį dėl prof. dr. S. 

Sužiedėlio ruošiamos knygos ..Pokario Lietuvos 
istorija“ kurią turėtų finansuoti L.B. Valdyba, aš 
gavau gana didelį skaičių laiškų, telefoninių ir 
žodinių reagavimų. Tai rodo ir Akiračių populiaru
mą ir visuomenės susirūpinimą tokio autoriaus ir 
tokios knygos reikalingumu.

Antras klausimas, kuris vertas Akiračių dėme
sio, tai ..ieškojimas ir suradimas“ apmokamo darbo 
„karšinčiams“ . . . Gražu mylėt ir sušelpt draugus, 
bet ne iš Lietuvių B-nės iždo, kuris nėra jau taip 
pertekęs.

Atkreiptinas dėmesys į adv. Žumbakio straipsnį 
dėl „Informacijos centro“. Gaila, nemačiau, kad kiti 
laikraščiai būtų tą išsamų straipsnį atsispausdinę 
bent sutrumpintai.

Kun. Pugevičiaus, Damušytės ir kt. prityrusių ir 
pasišventusių asmenų vedamas LIG stovi ant tvirtų, 
profesiniai pastatytų pagrindų. Lietuvių B-nė. 
norėdama, suradusi jauną žmogų galėtų tą L1C 
papildyti ir prisidėti savo lėšomis, o ne „steigti savo 
Infr. Centrą paskiriant asmenų tegul lietuviam ir 
nusipelniusį, bet angliškai kalbantį „su akcentu“ ir 
toje srityje visai neturinti patyrimo ir sugebėjimų.

Dar, reikalui esant, galima vienu pilnai tinka
mu, asmenimi papildyti Lietuvos Pasiuntinybės 
atstovo Lozoraičio štabą.

Tai mano siūlomos mintys, kurias turėtų rimtai 
persvarstyti ALB Krašto Naujasis Pirmininkas ir 
Naujoji Taryba.

Aleksandras Dabšys 
Diplomatas Juristas 

Los Angeles, Cal.

kimą su juo rengė ,,Akiračiai“. Kaip matome iš 
nuotraukos, susitikime Jaunimo centro didžiojoje 
salėje nebuvo tuščių kėdžių . . .
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POLEMIKA

LIETUVA . . .
(atkelta iš 16-to psl.)

Ar pageidautum Gimtajam kraštui bendradar
bių iš išeivijos? Kokios tam sąlygos ir kokiom 
temom norėtum, kad būtų rašoma?

Perspausdinam visus įdomius straipsnius iš 
išeivijos spaudos, kuriuos gauname ir straipsnius iš 
Vakarų spaudos, liečiančius Lietuvą bei išeiviją. 
Pirmas ir visiems prieinamas būdas bendradar
biauti su Gimtuoju kraštu—siųsti laišku tokias 
iškarpas. Jos ateina greičiau ir, kaip nebūtų keista, 
saugiau. Antras būdas: siųsti straipsnius, parašytus 
mums tiesioginiai, pirmoje eilėje išeiviškus atsimi
nimus. Ypač mus domina įvykiai vokiečių okupuo
toje Lietuvoje, „Vietinės rinktinės“ peripetijos 
ir panašiai. Taip pat labai laukiame jūsų laiškų ir 
juos noriai spausdiname. Pirmoje eilėje kritiškų: 
kuris straipsnis nepatiko, su kuo nesutinkate, ko 
nepaminėjome. Giriančių laiškų gauname daug, 
bet supraskite, nepatogu juos spausdinti. Tik 
prašome vieno dalyko—rašyti lakoniškai. 
Atsiminimų—4-5 mašinraščio puslapius (tai jau 
daugiau pusės savaitraščio puslapio), polemikai, 

BARZDOTOS REZOLIUCIJOS

laiškui ar replikai—vieną mašinraščio puslapį.

Girdėjome, kad Jonui Jurašui ir Tomui 
Venclovai yra galimybių aplankyti Lietuvą. Ar 
Pats ką apie tai žinai?

Tomas Venclova ir Jonas Jurašas gali at
važiuoti kaip ir kiekvienas JAV pilietis bendrais 
pagrindais—kaip turistai arba kieno nors pakvies
ti. Žinau, kad Kauno Dramos teatras norėtų, kad 
Jonas Jurašas pastatytų vieną arba porą spektak
lių. Teko girdėti, kad iš Lietuvos pusės kliūčių tam 
nėra. Visi prarandame nuo to, kad tokio režisie
riaus laikas eina nevisiškai produktyviai.

Kokį [spūdį Pačiam padarė šių metų 
Santaros-Šviesos suvažiavimas?

Žiūrėdamas į pilną salę, tuos tris šimtus su 
viršum žmonių, visas tas dienas aš negalėjau 
atsikratyti vieno įspūdžio: kaip trūksta mums tų 
trijų šimtų žmonių, tų intelektualų. Kiekvienas jų 
toks skirtingas, skirtingos profesijos ir amžiaus, 
visi daug pasiekę gyvenime. Nuo šiol pradedu 
matyti Lietuvos kultūrinę ir mokslinę mozaiką 
kaip nepilną, neužbaigtą. Jai trūksta būtent šito 
komponento.

Atsisveikinant, ką dar galėtum pasakyti

Akiračių skaitytojams?

Spręskime vienas apie kitą’iš veiksmų, o ne iš 
žodžių. Drauge susirūpinkime trečios ar net 
ketvirtos kartos lietuviais JAV. (Sukruto ir Pietų 
Amerikos lietuviai). Per trumpą laiką čionai 
pamačiau, kad didelis būrvs jų, turbūt dešimtys 
tūkstančiu, net ir tie, kurie visiškai nemoka kalbos 
ir net pakeitė pavardes, pradėjo domėtis lietuvybe, 
didžiuotis esą lietuvių kilmės, ieškoti savo „šak
nų“. Didelės reikšmės čia turėjo tai, kad naujoji 
išeivija prasimušė, turi Amerikoje gerą vardą, 
valkatų joje kaip ir nėra. Turi reikšmės ir naujas 
politinis kontekstas—pasaulio dėmesys mūsų 
kraštui. Skatinkime ir toliau tą dėmesį. Reikia 
rimčiau versti lietuvių literatūrą, o ypač šių dienų 
publicistiką. Beveik kiekvieną dieną Lietuvos 
spaudoje būna straipsnių, kuriuos sumaniai „dai- 
džestavus“ galima pateikti Vakarų spaudai. *r kitas 
dalykas: ar neatėjo laikas pasižiūrėti, iš kokių 
vadovėlių ir kaip mokomi išeivijos vaikai lituanis
tinėse mokyklose. Jeigu ir toliau šių dienų Lietuva 
bus rodoma kaip varguolių kraštas, atsilikusi, 
pavergta, žymi vien šiaudinėmis bakūžėmis ir 
Rimšos vargo mokykla, prie tokios Lietuvos 
nenorės šlietis ne tik jau suamerikonėję žmonės, 
bet ir pačių išeivių vaikai. Amerikiečiai nori būti 
nugalėtojo pusėje. Tai sveikas instinktas. Lietuvoje 
buvo ir yra vargo—kur jo nėra. Bet, taip pat 
teisybė, jog padaryta daug ir daugiau daroma. 
Lietuva buvo ir yra didvyrių žemė.

Skaitau ir netikiu! Dar viena 
rezoliucija dėl ryšių su Lietuva. 
Rezoliucija, kuri nedraudžia santy
kiauti ... iš ten—per pogrindžio 
spaudą, iš čia—radijo bangomis, kuri 
leidžia . . . asmeniškus ryšius . . . kuri 
prašo PLB paremti . . . stiprėjančius 
sąmoningo išeivijos lietuvių jaunimo 
asmeniškus ryšius su Lietuvos jauni
mu . . . Rezoliucija, kuriai kultūriniai 
ryšiai yra teigiamas reiškinys, jei jie 
vyksta ne oficialių mainų for

Drausmės sargyboje

ma . . . Rezoliucija, kuri nori, kad 
išeivijos meniniai vienetai stiprintų 
asmeniško pobūdžio kultūrinius ryšius 
su Lietuvos meniniais vienetais . . .

Tikriausia galvojate, kad aš ir vėl 
apie tą nelaimingą Klivelando rezoliu
ciją. Amžiną atilsį . . .

Nieko panašaus! Šitokius „leidi
mus“ 1987-1988 m. sąvartoje paskel
bė ... į kongresą Australijon suva
žiavęs išeivijos jaunimas. Tai šitaip 
galvoja žmonės, kurie Klivelando 

rezoliuciją skelbiant dar nebuvo gimę 
(geriausiu atveju) arba (blogiausiu 
atveju) spardėsi lopšyje.

O dabar, po ketvirčio 
šimtmečio,—kokia nuostabi minties 
reinkarnacija!

Ne visiškai, tiesą sakant, supra
tau ko čia nori mūsų jaunimėlis.

Sakykim, išsiveda išeivijos lietu
vaitis Vilniaus lietuvaitę 
pasivaikščioti—Neries pakrante, ar po 
senamiestį. Ryšiai asmeniški, tik kuo 
jiems galėtų padėti PLB?> Nebent 
patarti susikibt rankutėmis . . .

Arba — kultūriniai mainai. Siun
čiu aš ten kam nors čionykštes 
knygas, mainais gaunu tenykščių 
leidinių. Viešai, paštu. Kodėl tokie 
mainai negeri? Oficialūs?!

O kaip būtų, jei išeivijoje gyve
nantis meninis vienetas (sakykim, 
solistas), pasikviestų į svečius asmeni
škai Lietuvos meninį vienetą (saky
kim, baleriną). Jaunimo rezoliucija 
tokius ryšius leidžia. O jeigu būtų ne 
meniniai vienetai, bet, tarkim, solistas 
ir solistė (vyras ir žmona) pasikviečia 
baleto šokėjų vedusią porą . . . Argi 
tikrai leistini asmeniški ryšiai tik tarp 
vienetų? Kodėl tokia dvejetų diskrimi
nacija?

Ir dar vienas klausimas—kodėl 
ryšiai būtinai turi būti asmeniški? 
Laikraščiai rašo, kad dabar nauja 
mada. Jeigu vakar čiaudėjom asme
niškai, tai šiandieną reikia čiaudėt 
. . . rezistentiškai. O gal aš klystu? 
Nežinau. Tiktai labai atsiprašau, kad 
jaunimo rezoliucijas beskaitydamas 
užmigau.

O užmigęs barzdotus kūdikėlius 
sapnavau.

Dogas Buldogas
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PASIKALBĖJIMAS SU ALGIMANTU ČEKUOLIU

LIETUVA — DIDVYRIŲ ŽEMĖ

Algimantas Cekuolis kalba Čikagos Jaunimo centre

Šią vasarą JAV lankėsi Gimtojo krašto 
redaktorius ir Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio 
iniciatyvinės grupės narys Algimantas Cekuolis. 
Bostone, Čikagoje, Los Angelese ir New York‘e 
buvo surengti Cekuolio šusitikimai su išeivija, o 
rugsėjo pradžioje jis dalyvavo Santaros-Šviesos 
suvažiavime. Viešuose susitikimuose A. Cekuolis 
pasakojo apie paskutinius Įvykius Lietuvoje, apie 
Sąjūdi, ir atsakinėjo i susirinkusiųjų klausimus. 
Visuose renginiuose su A. Čekuoliu buvo gausu 
žmonių. Čikagoje susitikimą su juo rengė Aki
račiai. Susitikimas su A. Čekuoliu Čikagoje 
pripildė didžiąją Jaunimo centro salę.

Lankydamas JAV, A. Cekuolis taip pat davė 
pasikalbėjimus amerikiečių spaudai (su juo padarė 
interviu ir žymusis The Christian Science Moni
tor), kalbėjo per Bostono televiziją. Akiračiai 
pokalbį su Čekuoliu pradėjo Čikagoje, o užbaigė 
Santaros-Šviesos suvažiavime.

* Į:

Keliaujant po Ameriką Pačiam teko susitikti, 
kalbėtis, gal net ginčytis su įvairaus plauko ir 
pažiūrų išeivijos lietuviais. Kokie įspūdžiai? Kokie 
trafaretai apie juos buvo patvirtinti ar sulaužyti? 
Kuo jie Patį nudžiugino ar apvylė?

Manau, kad trafaretų laikai pasibaigė. Lietu
voje mes išmėtėme jų Į šiukšlyną labai daug—apie 
save pačius, apie istoriją, net apie Tarybų valdžią. 
Gimtojo krašto stereotipus apie išeivius išmėtėme 
jau senai, o ypač 1988 m. vasario mėnesį, kai 
„susėdome pasikalbėti“ ir pareiškėme, kad daugu
mos emigracija buvo pamatuota, kad stalinizmo 
represijų baimė jus išvijo iš gimtinės.

Ką radau? „Karinių nusikaltėlių“ nepastebė
jau, arba jie į pokalbius nėjo. Bet radau kitą 
dalyką, galbūt nemažiau nemalonų—lietuvių tauta 
visai aiškiai skyla į dvi nelygias dalis: kamieną ir 
diasporą. Tai, kad skirtingas mūsų leksikonas, 
tartis, ekonomika—tai tik smulkmena. Labiau 
skiriasi galvosena ir pasaulio matymas. Mes 
Lietuvoje gyvename pilną įtampos gyvenimą, 
vyksta svarbūs politiniai pasikeitimai. Išeiviai gi, 
vieni tai priima su džiaugsmu, kiti įtariai, bet 

bendra nuotaika: tai daugiau jūsų mums nelabai 
suvokiamas procesas. Išeiviai, žinoma, politikuoja 
labai smarkiai. Kiek šeimų arba šeimų grupių, 
tiek, sakytum, ir partijų. Tai yra mūsų pagrindinis 
skirtumas. Mes gyvename politika, nuo to priklau
so ir mūsų, ir Lietuvos ateitis, o jūs galite žaisti 
politika, taip, kaip žaidžiamas monopolis: perka
mi, parduodami, keičiami įsivaizduotojo miesto 
namai, kvartalai. Tą žaidimą galima bet kada 
sustabdyti, televizorių įsijungti arba nueiti kavos 
pagerti, sumaišyti kortas ir iš naujo pradėti. Mūsų 
gyvenimas—realus.

Šiuo metu Lietuvoje vyksta revoliuciniai 
įvykiai. Ar išeivija supranta, kas ten dedasi?

Revoliuciniai įvykiai — taip, tik revoliucija 
nestandartinė, todėl ją suprasti žiūrint iš šalies ne 
kiekvienam lengva.

Kuo galėtų išeivijos lietuviai prisidėti prie 
persitvarkymo proceso Lietuvoje, kad padarius jį 
efektyvesniu?

Pasitikėti lietuviais. Žiūrėti, kas daro, kas gali 
padaryti, o kas tik šaukia.

Kaip atrodo ryšiai tarp išeivijos ir krašto? Gal 
turi pasiūlymų, kaip juos pagyvinti? Kokios ryšių 
formos dar nėra išnaudotos?

Ryšiai yra kafkiški. Važinėja išeiviai į Lietuvą, 
mes masiškai važinėjame į užjūrius. Tai gerai, bet 
nuoseklumo nėra. Svarbiu reiškiniu yra kasmeti
niai vasaros lituanistiniai kursai Vilniuje. Pabuvę 
juose išeiviai ne tik atšviežina kalba, bet sako: „A, 
dabar aš suprantu!“ Pamato mūsų ir geras, ir 
blogas puses. Pamato realybę. Kitose sferose 
toliausiai pirmyn prasiveržė dailininkai. Šiais 
metais išeivijos dailininkų paroda Vilniuje— 
epochinis įvykis. Kai kurie dailininkai išeivijoje 
sėdėjo užpečkėj. Išsistatę Vilniuje jie patys pamatė, 
kad yra dailininkai. Ir mes juos taip pamatėme. 
Dar daugiau, mūsų menininkams ši paroda atnešė 
vėjus iš keturių pasaulio pusių. Dabar atrodo 
keista, kodėl tokios parodos nepadarėme anksčiau. 
Visai aišku, kad jos bus rengiamos reguliariai.

Tampriai bendradarbiauja mokslininkai, rašy
tojai, net istorikai Kafkiškumas pasireiškia stichiš
kumu. Kas paskubėjo, pasiuntė, gavo iškvietimą. 
Ne visada tai būna pačios geriausios jėgos iš 
vienos, ir iš kitos pusės. Ypač tai ryšku parenkant 
žmones į lituanistinius kursus. Atvažiuoja ir 
lietuvių kalbos mokytojai, ir žmonės, vos galintieji 
pasakyti „Labas, aš lietuvis“. Kaip juos pasodinti į 
vieną auditoriją klausyti Vilniaus universiteto 
profesorių paskaitų? Mes norėtume, kad išeiviai 
patys atsijotų kandidatus. Kai pasiūlėme, kad 
išeivija sukurtų ad hoc komitetą tokiems reika
lams, išeivijos dalis mus panoro suprasti tarsi mes 
siekiame sukurti „Tėviškės“ filialą JAV. Nieko 
panašaus! Tebūnie tai jūsų centras, į jį gali įeiti 
visų partijų bei grupuočių atstovai. Jeigu jums 
svarbus „nepripažinimo“ klausimas, lyg emigracija 
galėtų ką nors pripažinti ar nepripažinti—siųskite 
savo pasiūlymus Vilniaus universitetui arba Kultū
ros fondui. Norėtume tik vieno—kad būtų šiek 
tiek daugiau sklandumo.

Kokias svarbiausias problemas Lietuvai šian
dieną būtina išspręsti?

Įdiegti tikrą, autentišką, daugiakandidatinę 
rinkiminę demokratiją, taip kaip ją Suprato 
Leninas ir pilną ekonominį, ūkinį, kultūrinį 
savarankiškumą federuotų respublikų sąjungoje. 

įgyvendinus tai, ’kiti klausimai tada išsispręs 
savaime.

Kas Patį nuvedė į Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdį?

Manau, kad linija, kurią užėmė Gimtojo 
krašto laikraštis nuo 1986 m. rugsėjo mėnesio ir 
mano veikla Vilniaus televizijoje vedant programą 
„Neramūs meridijanai“ (1973-75 m.). Turbūt 
turėjo reikšmės ir Rašytojų sąjungos partinės 
organizacijos veikla, į kurios vadovybę buvau 
išrinktas 1987 metais. Sąjūdžio steigiamajame 
susirinkime net nedalyvavau.

Esi Akiračių skaitytojas. Kaip atrodo mėnraš
tis iš toli ir iš arti?

Mėnraštis nuostabus. Kada analizuojate—tai 
darote protingai; kada kertate—skaudžiai; kada 
pajuokiate—nesinori būti pajuoktojo vietoje. Iš 
kiekvieno numerio mokausi modernios, mąstančios 
žurnalistikos. Įspūdis toks, jog kvailų nei redakto
rių, nei autorių kolektyve nėra, bet būna piktų 
arba nežinančių. Džiaugiuosi, kad Akiračiai, kaip 
ir beveik visa išeivijos raštija, tapo išimti iš 
„specfondų“ ir prieinami skaitytojams Lietuvos 
bibliotekose.

Ar matosi galimybių Akiračius reguliariai 
siųsti į Lietuvą, jeigu giminės ar draugai mėnraštį 
užsakytų Lietuvoje gyvenantiems?

Prie to artėjame. Proceso greitumas priklauso 
ne nuo pažangiosios Lietuvos dalies ir tikiuosi, 
kad už poros mėnesių tai bus įgyvendinta, jeigu 
dabar vykstantis procesas nesustos, arba nebus 
atoslūgio.

O gal galėtų Akiračiai pasiųsti į Lietuvą 
akredituotą korespondentą, arba pasikeisti kores
pondentais su Gimtuoju kraštu?

Iš mūsų pusės -- mielai. Tą patį galime 
pasiūlyti ir kitiems objektyviems išeivijos leidi
niams. Tik žinokite, jūsų atstovui teks padirbėti 
kaip mes dirbame—profesionališkai. Pavažinėti po 
kolūkius, gamyklas, mitingus, susirinkimus.

Paties redaguojamas Gimtasis kraštas jau yra 
pasiekęs įspūdingų rezultatų. Tačiau, kaip sakoma, 
tobulybei nėra galo. Kas savaitraštyje taisytina ar 
gerintina, kokios Lietuvos gyvenimo sritys apleis
tos?

Paradoksalu, bet pastarųjų audringų mėnesių 
šurmulyje dažnai užmirštame rodyti kas Lietuvoje 
yra gero, gražaus, kas pasiekta ir išvystyta. 
Pratrukome su kritika kaip niekad ir sustoti 
negalim, o ne viską Lietuvoje reikia versti aukštyn 
kojom. Yra puikių dalykų ir žmonių.

(tęsinys 15-me psl.)

„AKIRAČIŲ“ PRENUMERATORIŲ DĖME
SIUI

Infliacija, visų pirma spausdinimo ir popie
riaus kainos bei labai pakilusios pašto patarnavi
mo išlaidos, verčia visus JAV leidžiamus laikraš
čius atitinkamai kelti prenumeratos kainas. 
Akiračiai yra turbūt vienintelis JAV lietuvių 
laikraštis, kurio prenumeratos kaina nesikeitė nuo 
1977 metų. Tačiau norom nenorom ir mes esame 
priversti pakelti prenumeratos mokestį.

Nuo 1989 m. pradžios metinė Akiračių 
prenumerata bus $12 (JAV valiuta).

Atskiro numerio kaina — S 1.50.
Kituose kontinentuose (išskyrus Š. Ameriką) 

norintieji gali gauti Akiračius oro paštu, sumokėję 
$30 metinę prenumeratą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie Akiračius 
paremia auka.

Akiračių adm.
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