
„Kasdieninio gyvenimo santykiuose niekas 
taip nevargina, kaip įkyrus amerikiečių patriotiz
mas“, Alexis de Tocqueville, Democracy in 
America, 1835.

Šitokiu moto pradeda 10 puslapių gerai 
dokumentuotų straipsnį Maclean's žurnalo (1988, 
lapkr. 7 d.) Vašingtono biuro vedėja Marei 
McDonald. Ilgos kampanijos metu turėjusi progos 
aplankyti 24 valstijas, žurnalistė įsitikinusi, kad 
tikrai tarp dviejų kraštų esą esminių charakterio 
skirtumų. Pirma—„amerikiečių manija ginklams. 
Mažyčiam Lone Star, Texas miestelyje, aš nesuti
kau nė vieno—įskaitant ir moteris—su mažiau 
kaip dviem pistoletais“.

Nebuvo priešiškas amerikiečiams ir prancūzų 
politikas-istorikas de Tocqueville. Atvirkščiai, minė
toje knygoje, kuri laikoma liberalinės demokrati
jos klasikiniu veikalu, jis išaukština Amerikos 
santvarką.

Infliacijos ir nedarbo sumažinimas yra pagrin
dinis pozityvus prezidento Reagan palikimas. 
Marei McDonald netiki, kad Amerika vėl „sėdi 
tvirtai balne“, nes žirgas esąs praskolintas. Per 
aštuonis metus valstybės deficitas pduiguoėjcs. 
Kraštas iš skolintojo tapo daugiausia prasiskolinu
siu. Trys milijonai benamių slankioja miestų 
gatvėmis. Pernai kūdikių mirtingumas buvęs 
aukščiausias iš visų industrinių kraštų. Neturtingų
jų skaičius nuo 25.2 milijonų pakilęs iki 32.5. 
Tarpkelis, skiriantis turtingus ir vargšus, padidėjo: 
10% turtingiausių krašto gyventojų pajamos 
padidėjo 27.4%, o 10% vargšų sumažėjo 10.5%. 
Užsienio kapitalas, vien tik sostinėje Vašingtone,
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valdo 20% bankų ir net 33% nekilnojamo turto.
Irano įkaitų paėmimas 1980 metais ameri

kiečiams buvo sunkus moralinis smūgis. Preziden
tas Reagan, užgydęs dvasines krašto žaizdas 
nudėvėtais simboliais, susilaukė negirdėto populia
rumo. Kadencijai baigiantis, ne vienas su ašarom 
akyse apgailestavo, kad negalėjo išrinkti trečiam 
terminui. Per aštuonis prezidento-aktoriaus valdy
mo metus žmonės prarado realybės nuovoką. 
Rinkiminėje kampanijoje buvo svarstomos ne 
krašto problemos, bet menkaverčiai dalykai. 
„Dukakis atims piliečiams ginklus“—radijo skelbi
muose griaudėjo Mozės—Charlton Heston balsas. 
„Beginkliai žmonės bus lengvas grobis totalitari
niam režimui”—gąsdino kitas. „Ką mūsų respubli
kos kūrėjai pasakytų, kai mes atsisakom pakartoti 
ištikimybės priesaiką?“—klausė George Bush, 
užmiršęs, kad priesaika buvo parašyta tik 1892 
metais, dabartinė vėliava atsirado 1912, o himnas 
tik 1931 metais.

Oponento juodinimas ir purvais drabstymas 
kampanijos metu pasiekęs negirdėtas proporcijas. 
Iš Bush pasirinktos dainelės „Don’t Worry, be 
Happy“ melodijos juokiasi jo paties padėjėjai kaip 
iš įžūlaus pokšto: žodžiai ironizuoja aklą optimiz
mą. Ekonominė gerovė ir taika dominavo rinkimi
nėse kalbose. „Po Mujahedeen gaujos ataką 
primenančios kampanijos, Bush kalba apie švel
nesnę, geresnę tautą“, rašo Newsday Fred Bruning. 
„Nieko panašaus į John Kennedy kvietimą ne 
trokšti turto ir jėgos, o prisiimti pareigas ir siekti 
tikslo. Taip, mes esam šiandien nutukę, bet 
nepatenkinti savo svoriu. Amerika Godžioji? 
Amerika Pertekusi? Amerika Privilegijuota? Ar tai 
viskas, kas mes esam ir norim būti? Kennedy 
kalbėjo apie ką tai aukštesnio“.

Kanada ir Amerika turi skirtingas rinkimines 
sistemas. Pirma, Kanadoje kampanija ne ilgesnė 
kaip 60 dienų. Paskutinioji užtruko 51 dieną. 
Antra, rinkimai skelbiami ministerio pirmininko 
nuožiūra, paprastai penktaisiais vąldymo metais, 
arba opozicijai pareiškus nepasitikėjimą. Brian 
Mulroney vadovaujamų konservatorių, po keturių 
skandalais nužymėtų valdymo metų, markė praeitą 
vasarą pradėjo kilti. Iki tol pirmavusių liberalų ir 
naujųjų demokratų populiarumas nuolatos mažėjo. 
Rudenėjant Gallup duomenimis partijos išsirikiavo 
sekančiai: konservatoriai—43%, liberalai—33% ir 
demokratai—22%. Taip aukštai konservatoriai 
niekada nestovėjo ir vienu metu net buvo atsidūrę 
trečioje vietoje su 24%. Be to, prisibijodamas 
pasikeitimų, Amerikos rinkimuose, Mulroney 
nelaukė pavasario. Paleido parlamentą ir paskelbė 
rinkimus lapkričio 21 d.

Kita reikšminga rinkimams priežastis buvo
i t i 

liberalų dominuojamam senate užkliuvęs ameri
kiečių priimtas laisvos prekybos (Free Trade) 
susitarimas. Prieš susitarimą buvo nusistatę ne tik 
darbo unijos ir ekonominiai nacionalistai, bet 
aštriai pasisakė bažnytinės grupės ir kultūriniai bei 
intelektualiniai sluoksniai. Susitarimą rėmė tik 
dauguma pramonininkų ir verslininkų. Vyriausybė, 
reklamai išleidusi 24 milijonus dolerių, neįstengė 
įtikinti gyventojų susitarimo nauda. Tik trečdalis 
laisvai prekybai pritarė, beveik pusė gyventojų 
buvo prieš, o likusieji negalėjo apsispręsti. Rinki
mai tapo neoficialiu referendumu.

Pirmas tris kampanijos savaites konservatoriai 
sugebėjo išlaikyti atitinkamą orumą, nukreipti 
dėmesį į kitas krašto problemas. Ketvirtos savaitės 
pradžioje įvykę partijų lyderių TV debatai viską 
pakeitė. Liberalų John Turner per 3 vai. prancūzi
škai ir kitą vakarą angliškai trukusias diskusijas 
sugebėjo atkreipti gyventojų dėmesį į susitarimo 
pavojus. Penktos savaites gale liberalai iškopė į 
pirmą vietą su 43%, konservatoriai nukrito iki 31% 
ir iki debatų iškilę demokratai vėl nukrito iki 22%.

Tuo pačiu metu Amerikoje rinkimus laimėjo 
George Bush, vedęs ypatingai negatyvią oponento 
atžvilgiu kampaniją. Iki tol santūrūs ir korektiški 
konservatoriai pakeitė taktiką. Jie suprato, kad 
jeigu nelaimės daugumos, liberalai ir demokratai 
nepraleis parlamente laisvos prekybos susitarimo. 
Visi kas tik nepritarė susitarimui, tapo melagiais, 
atsilikėliais, bailiais ir tinginiais. Apskaičiuojama, 
kad Mulroney vyriausybė ir susitarimo r< ėjai per 
du derybų metus išleido reklamai tarp ) ir 70 
milijonų dolerių. Kraštui su 26 milijonais gyvento
jų tai didžiulė suma. Kita pusė tegalėjo panaudoti 
tik dešimtadalį tos sumos. „Sakoma, kad pinigai 
kalba. Šiuo atvėju jie rėkte rėkia“, pastebėjo 
kanadiečių novelistė Margaret Atwood. To neužte
ko. Paskutinę savaitę prieš rinkimus tūkstančiai 
didžiųjų kompanijų darbininkų ir tarnautojų su 
algos čekiais gavo ir administracijos laiškus, 
nušviečiančius laisvos prekybos būtinybę. Prabilo 
ir prezidentas Reagan bei Anglijos Thatcher. 
Balsuotojams spaudimas pasidarė nepakeliamas. 
Latvių posakis, kad „gyvenimas yra didelis, didelis 
bulvių laukas ir tas iš jo daugiau gauna, kas yra 
didesnis kiaulė“, pasitvirtino ir Kanadoje. „Kažin 
ar mes tokios demokratijos norime?“, samprotavo 
tuo laiku Kanadoje buvęs Gorbačiovo patarėjas 
Georgi Arbatov. (Kitoje kalboje jis t . to, kad 
perestroika ir glasnost Amerikai r mažiau 
reikalinga kaip Sovietų Sąjungai). Rinkimų rezul
tatai: konservatoriai—169 vietos (turėjo 211), 
liberalai—83 (40), demokratai—43 (30). Prisime-

(tęsinys 3-me psl.)

1



KRONIKA

išeivija 
spaudos 

veidrodyje

IŠEIVIJOJ VIENI DŽIAUGIASI, KITI 
ABEJOJA AR NETIKI . . .

Pereitų metų įvykiai Lietuvoje dar ir dabar 
išeivijos ne vienodai vertinami. Vieni džiaugiasi, 
pritaria, ieško būdų Lietuvai padėti, kiti abejoja, 
netiki ar galvoja, kad čia yra senas stalinistinis 
triukas, tik su nauja etikete. į tą netikinčiųjų 
skaičių, kaip visuomet, pirmoje eilėje išsirikiuoja 
mūsų vad. reorginiai konservatoriai. Štai Tautinin
kų s-gos pirmininkas L. Kriaučeliūnas, lyg norėda
mas pakliūti į veiksnių tarpą, nusprendė padaryti 
pareiškimą, kuriame pradžioje pripažįsta teisę 
tautai pačiai daryti sprendimus, bet vėliau nustato 
sąlygas {Dirva, nr. 46, 1988.XII. 1):

Tačiau AL Tautinė Sąjunga jau dabar 
pareiškia, kad ji jungiasi—ir jungsis su visomis 
savo pajėgomis—tik prie tų tėvynainių pastangų, 
kurios tiesioginiai siekia pilnos Lietuvos nepriklau
somybės ir tų netiesioginių pastangų, kurios 
nekompromituoja Lietuvos valstybingumo. Ne
priklausomybės siekimas dalimis yra tokia kom
promitacija.

VLIKo seimas Bostone irgi paskelbė deklaraci
ją, kuri pradėta net nuo Mindaugo laikų. Joje tarp 
kitko taip sakoma:

Lietuva yra reikalinga kiekvieno lietuvio- 
lieiuves taikos ir pagalbos

Bet taip pat turime būti ypatingai budrūs, 
dvasiškai ir tautiškai stiprūs, sentimentalumo 
nesuvedžiojami ir pajėgūs atpažinti tuos, kurie 
tarsi „dirbdami“ Lietuvai—tarnauja okupanto 
tikslams.

O VLIKo pirmininkas K. Bobelis, savo 
šeiminėj kalboj pasigyrė, kad tik VLIKo nenuilsta
ma veikla siekiant Lietuvos laisvės privedusi prie 
tų pasikeitimų Lietuvoje.

Žinoma, Bobelio pasigyrimas nieko nestebina. 
Juk jis, važinėdamas po Pietų Ameriką ir 
Australiją, tenykštėje spaudoje save pristatydavo 
„prezd ntu“ ir visuomet pabrėždavo, kad tik 
VLIKas turi teisę kalbėti tautos vardu. O dabar, jo 
nustebimui, pati tauta, be jokių veiksnių palaimini
mų, reikalauja laisvės ir savarankiškumo.

Tačiau įdomiausia. pasiskaityti reorgų leidi
nius. Štai Lietuvių balse (nr. 22, 1988 m.) D. Ado
maitis rašo:

Laisvės kovos priemonės tautai ir išeivijai yra 
skirtingos: ką atlieka tauta su laisvės kovotojais, 
pogrindžiu ir Lyga—to negali išeivija, bet ką gali 
išeivija su VLIKu ir ALTa—neįmanoma pavergtai 
tautai. Jų sutarimas yra būtinas. Laisvės kovai 
niekas neturi kenkti ar ją trukdyti bendradarbiavi
mu bei sandėriais su Maskvos agentais ar siunčiant 
Bendruomenės vadus į kompartijos diriguojamus 
„peres'roikos“ kongresus. Laisvinimo veiklos 
ardyn a—tai okupacijos pratęsimas!

T<v sąmoningi lietuviai atkovos laisvę savo 
tėvų žemei. Kaip toji anūkė ok. Lietuvoje, 
močiutės vedama į bažnyčią papūgiškai kartojo 
„nėra Dievo, nėra Dievo“, taip laisvasis lietuviukas 
turėtų įsisąmoninti ir kartoti, kad Lietuva bus 
laisva. Pasaulis užmirštų Lietuvos okupaciją, jei 
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nebeliktų balsų tautoje ir išeivijoje, reikalaujančių 
laisvės Lietuvai.

Panašią kritiką Sąjūdžiui reiškia ir K. Šidlaus
kas:

Jei Persitvarkymo Sąjūdis nenumato, kad 
Lietuva greitu laiku galėtų išstoti iš Sovietų 
Sąjungos, tai vistiek jis turėtų būti abejingas dėl 
tos lietuviškų komunistų paramos. Šia. prasme 
kalbant, sunkiai pateisinamas PLB pirm. Dr. 
Vytauto Bieliausko dalyvavimas Sąjūdžio suvažia
vime, nežiūrint kaip jam sekėsi bendradarbiauti 
„su tauta“ prieš jo išrinkimą į PLB vadovybę. 
Betrūko tik, kad VLIKo ir ALTos pirmininkai irgi 
būtų atvykę į tą suvažiavimą. Tuomet jau būtų 
visų laisvųjų lietuvių tas Lietuvos „suverenumo po 
rusais“ siekimas pilnai patvirtintas. O vis tik 
reikėtų, kad tie laisvieji lietuviai ir toliau Lietuvos 
laisvinimo byloje išliktų visai laisvais.

O vadinamoji reorgų Bendruomenė savo 
pareiškime {L. balsas nr. 23, 1988) taip sako:

4. Protestuojame prieš P. L. B. ir, Am. L. B. 
viešą bendradarbiavimą su okupanto kontroliuoja
mu tariamo „persitvarkymo“ Sąjūdžiu, masinant 
patraukti lietuvių tautą į visišką ir galutinę 
Maskvos kontrolę. Lietuvių kalbos pirmumas, 
trispalvė vėliava ir „tautiška giesmė“—Himnas dar 
nereiškia Lietuvos Nepriklausomybės!

5. Protestuojame prieš tendencingą patriotinės 
išeivijos klaidinimą—esą okupuota Lietuva jau 
„laisva“ ir „nepriklausoma“.

6. Kaipo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
dalis, protestuojame prieš Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybos ir Amerikos Lietuvių 
Krašto Valdybos viešai intymų, pataikavimu 
remiantis, bendradarbiavimą su Lietuvos okupanto 
statytiniais: „apvalaus stalo“ konj'erencija Vilniuje, 
P.L.B. Valdybos pirmininko Dr. Bieliausko „vieš
nagė“ ir pasakyta kalba (kas įgaliojo?), ignoruojant 
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą, kaip aukš
čiausią visos Lietuvių Tautos šventą tikslą!

7. Protestuojame prieš iš ok. Lietuvos atkilu
sią frazę „Moralinė Nepriklausomybė“—kas es
mėje, kaip kiekvienam patriotui lietuviui aišku, yra 
tikra nesąmonė.

Tie ir kiti panašūs pareiškimai bei deklaracijos 
rodo, kad kai kurios organizacijos ir net veiksniai 
nesugebėjo tinkamai įvertinti visų pasikeitimų 
Sovietijoje ir Lietuvoje. Dėl to ir atsiranda tokie 
prieštaringi pareiškimai ir trūksta koordinuotos 
veiklos.

Tačiau Bendruomenė į tuos įvykius reagavo 
realiai ir pozityviai. Tai galima pastebėti iš PLB 
organo Pasaulio lietuvio (nr. 12, 1988 m.) 
vedamojo ,,Į Lietuvą grįžta Kalėdos“, kuriame taip 
rašoma:

Ne Maskvos malonė pabaltiečiams ką nors 
davė, bet jie patys susigrąžino ir laisvesni žod[, ir 
atviresnę spaudą, ir kalbą, ir bažnyčias, ir Kalėdas. 
Susigrąžino, nes daugeli metų dėl to kietai kovojo. 
Už tai mes, lietuviai išeiviai, lenkiame galvas prieš 
juos, didžiuojamės jų didvyriškumu, dėkojame 
jiems už labai sunkių galimybių ribose bei dar ir 
dabar tebegręsiančių pavojų akivaizdoje iškovotas 
geresnio bei laisvesnio gyvenimo sąlygas ir, 
sveikindami pirmųjų laisvų Kalėdų okupacijoje 
proga linkime nepailsti, nenustoti vilties, bet tuo 
pačiu keliu ir toliau žengti į šviesesnę tautos ateitį.

Nors ir nedaug mes, išeiviai, tegalim Jums
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padėti, tačiau visomis savo jėgomis tą pagalbą 
teiksime, vadovaudamiesi Jūsų valią ir jausdami 
Jūsų širdies plakimą. Palaikysime su Jumis ryšį, 
kaip galima dažniau Jus aplankydami, pasikalbė
dami, pasitardami. Visus varžtus, visas rezoliucijas, 
ribojančias mūsų ir Jūsų bendravimą, mes dedam į 
archyvą vertinti istorijai ir siekiam dirbti kartu su 
jumis, taip, kaip diktuoja mūsų sąžinė, protas, 
bendrų reikalų supratimas ir niekada neišblėstantis 
laisvės idealas.

Sustiprinkime tai, bendrai švęsdami Kalėdas.

IR ŽUVUSIEJI SKIRSTOMI Į PARTIJAS

Danutė Korzonienė parašė Draugo redakcijai 
(nr. 250, 1988.XII.23) tokį įsidėmėtiną laišką:

Liūdna, kad mūsų mažytė tauta negali (bent 
išeivijoje) pagerbti savo kankinius vienu, bendru 
leidiniu. Neseniai buvo išleista knyga paminėti 
okupantų nužudytus tautininkus, o dabar skaitom 
„Drauge“, kad ruošiama nauja knyga apie komu
nistų ir nacių kankinius ateitininkus.

Argi kankintus ir žuvusius už Tėvynę reikia 
suskirstyti į partijas? Vargšai tie, kurie kentėjo ir 
žuvo, bet nepriklausę jokiai partijai ar ideologinei 
grupuotei taip ir liks užmarštyje.

Tikrai liūdna, kad toks partinis ir ideologinis 
pasiskirstymas, ypač išeivijoj, tęsiasi iki šių laikų. 
Dar daugiau, jau kai kurios grupės pradeda 
dalintis dabartinių įvykių Lietuvoje laimėjimais. 
Tie partiniai ideologai, apsišarvavę įvairiais įgalio
jimais, mitais ir mandatais jau pradėjo net 
žuvusius skirstyti į tautininkus, ateitininkus, 
varpininkus ir 1.1.

O kai kurie jau įsidrąsinę pradeda aiškinti, 
kad tik jie, jų grupė kovojo dėl Lietuvos lais
vės . . .

STIPRINTI AKCIJĄ PRIEŠ NUTAUTIMĄ

Ryšium su Lietuvos atgimimu, A. Eimantas 
Tėviškės žiburiuose ragina išeiviją daugiau rūpintis 
mūsų pačių likimu. Jis rašo:

Atėjus laisvės pavasariui, rasime nesutarimų 
tarpusavyje. Išdygs nuomonių skirtumai tarp 
tautiečių tėvynėje ir užsienyje, tarp jaunosios ir 
senosios kartos, tarp politinių šaltinių. Viena aišku

Akiračiai nr. 1 (205)

2



KRONIKA

tai, kad mūsų išeivių vadovai už Lietuvos ribų 
turės groti tik antruoju smuiku. Ten tautiečiai veik' 
penkiasdešimti metų buvo skriaudžiami, persekio
jami ir baudžiami. Jie kentėjo, bet išlaikė. Jiems 
priklauso garbė ir vadovavimo privilegija. Mūsų 
veikla turi būti nukreipta kitur.

Mes išeivijoje turime polinki nutautėti. Nors 
mūsiškių branduolys kovoja su ta liga, bet kasmet 
retėja patriotinės gretos. Tik didesnieji lietuvybės 
centrai dar pajėgia atsispirti nutautėjimo invazijai. 
Reikia smarkiai sustiprinti akciją prieš nutautėjimą 
ir išlieti daug prakaito lietuvybės ugdymo ir 
išlaikymo darbe. Ką atstovaus mūsų vadovai, kai 
lietuvių tik saujelė beliks? Ar Vakarų pasaulis 
kreips į juos dėmesį? Kanados ar JA V politikai 
ieško balsuotojų. Kai lietuviai dings kaipo politinė 
jėga, nebebus ir simpatikų.

Tad visos priemonės turi būti pajungtos 
tautinio ugdymo ir išlaikymo sričiai. To laukia ir 
kenčianti tėvynė. Ateis laikas, kai jai reikės 
pagalbos iš mūsų, o iš kur gaus, jei mūsų beliks tik 
žiupsnelis?
Algimantas Eimantas (Tėviškės žiburiai, nr. 41,

1988.X.11)

KEISTA MOTERIS

Mūsų pastogė (nr. 32, 1988) rašo apie keistą 
lietuvę moterį, kurią užtiko apsigyvenusią medyje:

Adelaidėje išeinantis savaitraštis ,, Sunday 
Mail“ atspausdino Maria Armstrong reportažą 
apie paslaptingą motery kuri gyvena Adelaidės 
parke, didžiulio medžio drevėje ir ta moteris yra— 
lietuvė. Įdėta jos ir šio medžio nuotrauka. Kadangi 
drevė per siaura miegant išsitiesti, tenka miegoti 
susirangius, o kojas pridengti išskleistu lietsargiu. 
Ja susidomėjo Salvation Army pareigūnai ir 
pakartotinai siūlė patogesnę užuovėją nuolatiniam 
apsigyvenimui, tačiau ji lieka neperkalbama ir 
bevelija likti savo drevėje.

Moteris esanti apie 45 metų amžiaus. Į 
Australiją savarankiškai atvykus prieš 15 metų. 
Kelis metus praleidusi ligoninėse, o dabar, jau 18 
mėnesių, gyvenanti šioje drevėje. Savo dabartiniu 
„butu“ esanti visiškai patenkinta. Laisvai kalbanti 
angliškai, bet ėmus klausinėti apie šeimą ir 
draugus, paprastai atsako: „Nesuprantu“.

Šia savotiška moterimi susidomėjo kai-kurie 
adelaidiškiai. Dvi jaunos merginos ir vyras vienoje 
ekspedicijoje po parkus, surado ją ir turėjo trumpą 
pasikalbėjimą. Kalbėjusi gera lietuvių kalba, 
atrodė patriotiškai nusiteikusi. Išvaizda, balsas ir 
rankos atrodo vyriškai. Tik krūtinė moteriška. 
Nieko smulkiau apie save nepasakoja. Tad kol kas 
ši asmenybė lieka paslaptimi. Viena aišku, kad ji 
tikrai yra lietuvė nežinomais keliais ir aplinkybė
mis iš Lietuvos atkeliavusi ir sau užuovėją radusi 
australiško medžio drevėje.

GĖDA MUMS VISIEMS

Tėviškės žiburiai (nr. 45, 1988.XI.8) paskelbė 
tokį B. Naudžiūno laišką:

Atvykau iš Lietuvos 1975 m. praktiškai be 
nieko. Nemokėjau anglų kalbos ir buvau nepavy
dėtinoje būklėje. Iš savo tautiečių nepatyriau 
atjautimo ir žmogiškos šilumos. Netrukus apšaukė 
mane raudonuoju šnipu, ir pradėjo manęs vengti. 
Minėtu metu pabaigoje dirbau vienoje lietuvių 
institucijoje. Dirbau naktimis. Rytą virėjos pasiūlė 
puoduką arbatos. Pasirodęs vienas iš vadovybės 
išbarė virėjas, kam jos davusios man arbatos. O

1989 m. sausio mėn.

mane [spėjo, kad čia gerti arbatą man nepriklauso.
Buvo renkamos aukos Sibire nukentėjusiems. 

Kadangi aš kentėjau Sibire, tai paprašiau pagal
bos. Gavau atsakymą, nejaugi elgetauti i Kanadą 
atvykęs.

Šiais metais vienoje salėje buvo suorganizuo
tas susirinkimas Sibiro aukom prisiminti. Norėjau 
pasisakyti ir aš, bet neleido. O norėjau pasidalinti 
savo skausmu, kai Sibire būdamas 12 metų 
palaidojau savo motiną. Ji, 52 m. moteris, 
mirdama iš bado ir šalčio, žinojo, kad palieka 
mane našlaiti svetimoj žemėj. Norėjau pasakyti, 
kaip mirusią motiną rogutėmis gabenau į kapines 
ir palaidojau giliai įšalusioj žemėj. Pastačiau 
paminklą, ant kurio buvo išrašyti šie žodžiai: „Kas 
lankot mano kapą, sugrįžkite laimingai. O mes čia 
pasiliksime amžinai. Čia ilsisi tremtinė iš Lietuvos 
Antanina Naudžiūnienė“. Ir šioj salėj pasijutau 
toks vienišas, kaip tada prie savo motinos 
kapo . . . Kodėl neleido kalbėti, taip ir liko man 
mįslė.

ESTIJA PIRMAUJA

Kai praeitais metais pradėjo Pabaltijo kraš
tuose kurtis įvairūs Frontai ir Sąjūdžiai, reikalau
jantieji laisvės ir savarankiškumo, estai pasirodė 
drąsiausi savo reikalavimais. Gal dėl to, kad jų 
komunistų partija ir jos sekretorius stovėjo 
šimtaprocentiniai tų reikalavimų pusėje.

Ir kai buvo pradėta ruošti konstitucijos

NEGARBINGA . . .
(atkelta iš 1-mo psl.)
nant, kad naujas parlamentas iš 282 vietų padidin
tas iki 295 ir kad net šeši ministerial rinkimuose 
pralaimėjo,—konservatoriai nusmuko. Balsavo 
75% turinčių teisę ir balsai pasiskirstė beveik kaip 
buvo pramatyta prieš rinkimus: konservatoriai— 
43% (1984 m. 50%), liberalai—32% (28%), 
demokratai—20% (18%), kitos devynios nė vieno 
kandidato nepravedę partijos—5% (4%).

Konservatoriai tikriausia rinkimus būtų laimė
ję lengviau ir švariau, jei Brian Mulroney prieš du 
metus nebūtų pradėjęs derybų tarp Kanados ir 
Amerikos dėl laisvos prekybos. Nežiūrint nedidelių 
skandalų, keturi metai nebuvo blogi. Iš tikrųjų, 
kanadiečiai nėra priešingi ir muitų panaikinimui, 
nes jau dabar beveik 80% prekėm apsikeitimo yra 
be muito. Susitarimo oponentai įžiūri, kad buvo 
paliesta ne • tik prekyba: amerikiečiai tampa 
ligiateisiais Kanados resursų šeimininkais. Jie 
įsitikinę, kad praradusi ekonominį savarankišku
mą, Kanada neteks ir politinės nepriklausomybės. 
121 metus atlaikiusi milžino kaimyno spaudimą, 
Kanada taps 51-ma JAV valstija. Istoriko Arnold 
Toynbee nuomone, amerikiečių imperialstinius 
siekius jau 1776 metais išsakė Thomas Paine, 
Anglijoj gimęs amerikiečių revoliucionierius: 
,,Amerikos reikalai didele dalimi yra visos žmoni
jos reikalai“. Pasirašydamas susitarimą prezidentas 
Reagan turėjo pagrindo tarti, kad „Amerikos 
sapnas apjungti kontinentą įgyvendintas“.

Publicistas Peter C. Newman, remiantis 
susitarimą, paskutinėje savo knygoje Sometimes a 
Great Nation klausia, ar Kanada priklausys 21- 
mam šimtmečiui? Ir taip ir ne, samprotauja 
autorius. „Ekonominiam svorio centrui pereinant į 
tolimus Pacifiko pakraščius, sekantis šimtmetis 
nepriklausys nė vienam kraštui į rytus nuo 

pakeitimai, Estijos Aukšč. Taryba priėmė nuosta
tą, kad jie turi teisę vetuoti kiekvieną Sov. 
Sąjungos įstatymą, kuris varžo jų savarankiškumą. 
Nors Kremlius protestavo, bet estai dar kartą 
gruodžio 6 d. balsavimu patvirtino tą nutarimą.

Kai atėjo laikas tokį pat nutarimą priimti 
Lietuvoje ir Latvijoje, lietuviai ir latviai, atrodo, 
pabijojo užrūstinti Maskvą, tuo būdu palikdami 
estus vienus kovoti už savo teises. Š:s lietuvių ir 
latvių poelgis yra sunkiai suprantamas. Juk tik 
vienybėje galima pasiekti laimėjimų.

Panašiai įvyko ir išeivijoje. Prieš atvykstant 
Gorbačiovui į Jungtines Tautas, mūsų veiksniai 
pradėjo tartis dėl demonstracijų, protestų, laiškų 
rašymo, telegramų ir t.t. Tuo tarpu ėst' , atrodo 
vėl vieni, pasirinko efektingą priemonę— -usipirko 
pusę puslapio įtakingame ir visų respektuojamame 
New York Times, laikraštyje, kur paskelbė 
pareiškimą Gorbačiovui.

Pagaliau P. Žumbakio privačia iniciatyva 
panašus skelbimas buvo paskelbtas Washington 
Times laikraštyje. Žinoma, tai geriau negu nieko. 
Tik gaila, kad P. Žumbakis pasirinko tokį 
ultrakonservatyvų laikraštį, kuris pasiekia .gan 
ribotą įtakingų asmenų skaičių, o ne pav. 
Washington Post. Ar dar geriau—reikėjo kartu su 
estais tokį pareiškimą paskelbti N. Y. Times laik
raštyje.

Vyt. Gedrimas

Havajų“. Newman, kaip ir Mulroney pagrindinis 
argumentas už laisvą prekybą yra pramatomas 
ekonominės gerovės pakilimas. Kiti, mažiau 
optimistiški, mano, kad atsižvelgiant į sunkias 
klimatines sąlygas ir į platesnio socialinio aprūpi
nimo (kaip visiems nemokamas gydymas) kainą, 
Kanada konkurencijos neišlaikys ir gyvenimo lygis 
nukris. Kapitalas nežino sienų nei sentimentų. Jau 
dabar Kanada su 45 bilijonų dolerių suma, 
investuota Amerikoje, toli prašoko 75 bil. ameri
kiečių indėlį Kanadoje. Skirtumas didėja Kanados 
nenaudai: per septynis šio dešimtmečio metus abu 
kraštai investavo į vienas kito ekonomiją vienodai 
po 30 bilijonų dolerių.

„Mums sekėsi visai neblogai, kol galvojome 
ne vien tik apie laisvą prekybą, o ir apie t tokios 
Kanados mes norime“, džiaugiasi naujųjų emok- 
ratų lyderis Ed Broadbent pasikalbėjime su 
Maclean’s. Ten pat patalpinta oficialiais šaltiniais 
paremta lentelė:

Kanada Amerika
Pajamų vidurkis vyrui $22,689 $18,413
Pajamų vidurkis moteriai $12,378 $12,134
Pajamų vidurkis šeimai $37,368 $38,254
Min. atlyginimo vidurkis $4,32 $4,13
Žmogžudystės 100,000 gyventojų 2 7.5
Kūdikių mirtys 1,000 naujagimių 8 10.6

Kas tas žmogus, sugebėjęs įtikinti 43% 
kanadiečių padaryti lemtingą šuolį į nežinią? The 
Toronto Star Vai Sears gal tiksliausiai pristato 
Brian Mulroney: „Čikagos dienraščio ’*~pieriaus 
fabriko miestelyje šiaurės Quebece gii » dam ir 
užaugusiam, amerikiečių vertybės jam \ kaulą 
įaugę ir jis nesupranta kanadiečių noro būti 
savarankiškais“. Jeffrey Simpson 1988 m. lapkričio 
Report on Business Magazine žurnale Mulroney

(tęsinys sekančiame psl.)
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Antr. ; Didysis Vilniaus seimas įvyko 1988 m. 
spalio 22-z3 dienomis. Pirmasis—1905 m. gruodžio 
mėn., per Rusijos revoliuciją — buvo pagrindinis 
įvykis, atspindėjęs tuometinį lietuvių tautinės 
savimonės subrendimą po ilgų metų priespaudos ir 
kovų prieš prispaudėjus. Antrasis seimas, gimęs iš 
persitvarkymo, buvo nemažiau svarbus. Jis įvykdė 
revoliuciją lietuvių tautinėje sąmonėje. Per Lietu
vos Persitvarkymo sąjūdžio suvažiavimą visa 
Lietuva norėjo patekti į Sporto rūmus. Suvažiavime 
išrinktos Sąjūdžio Tarybos pirmininko Vytauto 
Landsbergio žodžiais tariant, tai buvo ,,dvi dienos, 
kurios pakeitė Lietuvą“.

Delegatams ir žiūrovams pradedant rinktis į 
suvažiavimo iškilmingą atidarymą, prie Vilniaus 
Sporto rūmų jautėsi šventiška nuotaika. Tarp 
daugybės trispalvių matėsi ir žmonės, nešini įvairių 
vietovių herbais: Druskininkai, Alytus, Biržai, 
Varėna, Zarasai, Kelmė ir taip toliau. Vienas 
plakatas priminė žiūrovams—„Rainiai—Jūsų 
kraujas mūsų vėliava“; kitas skelbė—„Vytaute, 
Gediminai, Kęstuti—mes su Jumis, Jūs su mumis“; 
o dar kitas—„Sveiki svečiai iš JAV“.

Vėliau tą rytą, prasidėjus suvažiavimo posė
džiams, aikštę priešais rūmus perėmė Lietuvos 
Laisvės Lyga. „Mes remiame Rusijos atsiskyrimą 
nuo SSSR“—skelbė vienas plakatas rusiškai. 
„Išveskite okupacinę kariuomenę“—reikalavo ki
tas. Valdžia į šias provokacijas nereagavo: daugu
ma valdžios ir partijos vadų tuo metu stebėjo 
įvykių eigą Sporto rūmų viduj.

Parmos ir valdžios atstovai labai stengėsi 
parodyti pritarimą Liam įvykiui. Lionginas Šepe
tys, kuris man sakė, kad jis „kartais“ skaito ir 
Akiračius, pareiškė, jog „mes“ laukėme šio įvykio: 
tai yra svarbus momentas lietuviams; Sąjūdis ir 
valdžia turi dirbti kartu, spręsdami opius tautinius 
ir socialinius klausimus, prieš kuriuos yra atsidūru
si visuomenė. Jis tikisi, kad suvažiavimas bus

NEGARBINGA . . .
(atkelta iš 3-čio psl.)
apibūdina sekančiai: „Nebūdamas intelektualas, 
Mulroney vadovaujasi instinktu, ne idėjom. Jis yra 
klasikir s politinio maklerio pavyzdys“. Tarp 
kitko, p rimdamas konservatorių partijos vado
vybę 1983 metais jis viešai pasisakė prieš laisvą 
prekybą, ją palygindamas su Kanados išpardavi
mu.

Lietuviškas post scriptum: senajam smetoniš
kosios mokyklos auklėtiniui Kanados ir Amerikos 
ekonominė sąjunga primena Liublino uniją. 
Lietuva irgi iki unijos gana gerai tvarkėsi, o unijos 
pasėkos tautos charakteriui krašte ir emigracijoje 
jaučiamos net ir šiandieninio persitvarkymo lai
kais.

Iš mano gimtojo šiaurės krašto netoli Krinči
no, jauni vyrai eidavo bernauti Latvijon. Atlygini
mai ten buvę aukštesni. Teutonų dresiruoti latviai 
ir estai visais laikais geriau tvarkėsi už lenkiškoje 
kultūroje brendusią Lietuvą. Tačiau šiandieną 
Latvija. kas .antras gyventojas jau ne latvis. 
Estijoje ..augiau kaip vienas iš trijų ne estas. Gi 
vaižgantinėje vyžuotoje, mėšluotoje Lietuvoje kaip 
buvo taip ir tebėra: dar vis daugiau kaip trys iš 
keturių gyventojų lietuviai. Ekonominė gerovė 
kaimynams neišėjo į sveikatą.

Vytautas P. Zubas
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DVI DIENOS, KURIOS PAKEITĖ 
LIETUVĄ
PIRMOJI DIENA

Mūsų bendradarbis Alfred Erich Senn, 
istorijos profesorius Wisconsin’© universitete 
Madison’e, praeitą rudenį tris mėnesius pralei
do Lietuvoje. Ten jis buvo nuvykęs kaip 
Mokslų Akademijos istorijos instituto svečias 
rinkti medžiagos ruošiamai knygai. A.E. Senn 
ten buvo svarbių įvykių, pakeitusių Lietuvos 
gyvenimą, liudininkas. Spalio gale, kaip 
Akiračių korespondentas jis dalyvavo Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio suvažiavime Vilniuje. 
Šiame mėnraščio numeryje pradedame A.E. 
Senn straipsnių seriją, liečiančią įvairius 
Lietuvos gyvenimo klausimus—Red.

tinkamai suprastas kitose respublikose. Šio pagei
davimo prasmė man paaiškėjo tik perskaičius 
spalio 22 dienos Pravdos vedamąjį. Suvažiavimo 
šurmulyje pasirodo tik partijos, vadai sugebėjo 
sekti nuomones, pasirodančias Maskvos spaudoje.

Daugeliui suvažiavimas reiškė išsipildymą ilgai 
slėptų ir sunkiai išreiškiamų vilčių. Prieš posėdžių 
pradžią draugai apsikabindavo ir sveikindavo viens 
kitą. Kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno paklau
siau, ką jis mano apie planuojamą amnestiją 
visiems ištremtiems 1941-1952 metais. Jis pareiškė 
pilnai pritariąs valdžios sumanymui ir buvo 
džiugiai bei optimistiškai nusiteikęs. Filmų režisie
rius Arūnas Žebriūnas prisiminė savo jausmus 
prieš dešimtį metų Akiračių surengtoje spaudos 
konferencijoje JAV. „Tai buvo tamsūs laikai“—jis 
pasakė, o dabar „per trumpą laiką įvyko dideli 
pasikeitimai. Tiesiog emociniai griaužia širdį toks 
įvykis“. Jis užbaigė dėkodamas Akiračiams, kurie 
yra tiek daug nuveikę „saugodami mūsų kultūrą, 
kai pas mus dar buvo blogai“.

Justinas Marcinkevičius ir Meilė Lukšienė, 
atidarant suvažiavimą pasirodę ant scenos pirmi
ninkaujančiųjų rolėje, buvo sutikti ilgais plojimais. 
„Pagaliau atėjo ta diena“,—kalbėjo
Marcinkevičius,—„atėjo ta diena, kad pagaliau 
sujungtumėm savo pilietinę ir politinę valią, 

Tikrinami Akiračių korespondento A.E. Senn’o (viduryje) kredencialai (J. CesnaviČiaus nuotr.)

intelektualinius bei kūrybinius savo išteklius, visas 
savo kūno ir dvasios jėgas, kad sujungtumėm save 
Lietuvos atgimimui . . . Pagaliau supratome, kad 
vargas tautoms, kurių istorija ir atmintis nutyla 
arba sako netiesą, kurių kalba ir dvasia, išstumtos 
į gyvenimo pašalę, liūdnai ir beviltiškai vysta, 
kurių suverenitetą bei valstybinį savarankiškumą ir 
toliau negailestingai trupina stambiosios socialisti
nės monopolijos, neregėta ūkio, politinio ir kultū
rinio gyvenimo centralizacija“.

Suvažiavimo pirmasis darbotvarkės punktas— 
nusiųsti delegaciją padėti puokštę gėlių ant 
Lietuvos tautinio atgimimo patriarcho Jono 
Basanavičiaus kapo. Emocinis pakilimas dar 
padidėjo, kai pasirodė Vytauto Landsbergio tėvas 
architektas V. Žemkalnis-Landsbergis ir pareiškė, 
kad šis pastatas jau nebėra sporto salė, o Lietuvos 
šventovė. Pilnas entuziazmo jis prisijungė prie 
minios skanduodamas „Lie-tu-va, Lie-tu-va“, o 
susirinkusieji jo garbei užtraukė „Ilgiausių metų“. 
Spaudos sekcijoj tuoj galėjai pastebėti pasiskirsty
mą korespondentų tarpe: neturinčios ausinių 
užpakalinės eilės sukilo ant kojų pasveikinti 
Landsbergį; priešakinės eilės, pririštos prie savo 
„lingvistinių“ kabelių, perteikiančių seimo eigą 
svetimomis kalbomis, pasiliko sėdėti.

Po kelių sveikinimų į delegatus kreipėsi 
naujasis partijos CK pirmasis sekretorius Algirdas 
Brazauskas. Prieš tai jis kai ką užsirašinėjo, 
pakildamas kai kiti dalyviai pakildavo, tačiau ne 
visuomet prisijungdamas prie plojimų. Tai buvo jo 
kaip pirmojo sekretoriaus pirmasis viešas 
pasirodymas—jo „kalba nuo sosto“, kaip penkta
dienį spaudos konferencijoje angliškai paaiškino 
Algimantas Čekuolis.

Brazauskas pradėjo kalbą cituodamas Michai
lą Gorbačiovą, kuris „prašė perduoti nuoširdžiau
sius sveikinimus ir linkėjimus visai kūrybingai ir 
darbščiai Lietuvos liaudžiai, kurią jis labai vertina 
ir gerbia. Draugas Gorbačiovas pasakė, kad 
Sąjūdyje jis mato tą pozityvią jėgą, kuri gali gerai 
pasitarnauti persitvarkymo labui ir dar labiau
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sustiprinti Tarybų autoritetą“.
Sekretoriaus kalba susikoncentravo ties susi

taikymu, ties mintimi, kad visi lietuviai turėtų 
susitelkti kartu. Taip pat jis priminė, kad kraštui 
tebevaudovauja partija. Brazauskas rėmė „ekono
miško savarankiškumo“ principą ir labai ragino 
pagerinti ekologinę aplinkos būklę. Prie ekologinių 
laimėjimų jis priskaitė ir Ignalinos atominės 
jėgainės trečiojo bloko statybos sustabdymą. Kalbą 
užbaigė cituodamas Justiną Marcinkevičių— 
„Sunkus tatai darbas—Tėvyne“.

Nežiūrint šilto Brazausko sutikimo, delegatai 
buvo kieta publika. Klausytojai imdavo nerimauti, 
kai išgirsdavo žodžius, kurie jiems atrodė kaip 
buvusio pirmojo sekretoriaus Songailos kalbų 
atliekos. Kai Brazauskas pasakė, kad persitvarky
mą pradėjo partija, delegatų tarpe kilo juokas. 
Taip pat delegatus prajuokino jo pareiškimas, kad 
pavojų metu partija visada randa būdą kaip 
komunikuoti su žmonėmis: „Tiesa, mes ir anksčiau 
nemažai darėme, bet gal per mažai skelbė- 
mės . . . “ Vis vien, Brazausko kalba buvo pozity
vi. Sekretorius buvo palydėtas į savo vietą 
plojimais ir delegatai vėl sugiedojo „Ilgiausių 
metų“.

Kalbų tvarka tą dieną buvo gan padrika. Kai 
kurie iniciatyvinės grupės nariai pateikė programi
nius pareiškimus, nusakančius Sąjūdžio poziciją 
įvairiais klausimais. Tačiau tarp jų kalbų buvo 
įmaišyti kalbėtojai (kaip, pvz., rusų poetas Andrie
jus Voznesenskis), kurie paprasčiausiai sveikino 
suvažiavimą. Suvažiavimo pirmininkai irgi dažnai 
skaitydavo atsiųstus sveikinimus (tarp jų ir 
čikagiečių Valdo Adamkaus ir Broniaus Vaškelio). 
Per priešpiečius vyko antroji spaudos konferencija, 
vėl pravesta Algimanto Čekuolio. Laike jos vyko, 
anot Time žurnalo korespondento, lenkų-rusų 
ofenzyva, kurios tikslas buvo pateikti lietuviams, o 
ypač Sąjūdžiui, iššūkį dėl teisės atstovauti visus 
respublikos žmones. Pavakariais suvažiavimas jau 
buvo smarkiai atsilikęs nuo nustatytos darbotvar
kės ir organizatoriai pradėjo priminti kai kuriems 
norintiems kalbėti delegatams, kad trūksta laiko.

Delegatai prisidėjo prie programos uždelsimo 
savo polinkiu sutikti kiekvieną kalbėtoją aplodis
mentais ir atsistojimu bei plojimu laike kalbų. Jų 
entuziazmas buvo vienodai dalijamas visiems. Jie, 
pavyzdžiui giedojo „Ilgiausių metų“ pirmajam 
sekretoriui Brazauskui; taip pat sukėlė trisdešim
ties sekundžių ovaciją Antanui Terleckui, kai jis 
baigė kalbėti apie atitraukimą „svetimų kariuome
nių“ iš Lietuvos ir 51-na sekundę plojo Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkui Vytautui 
Bieliauskui po jo kalbos. Kanauninkas Vaclovas 
Aliulis, susilaukė 27-nių sekundžių plojimo už 
pareiškimą, kad vyskupai neįžengs į Katedrą kol 
Bažnyčia jos pilnai neatgaus; 27-nias sekundes už 
pranešimą, kad kardinolas Vincentas Sladkevičius 
sekantį rytą prie Katedros laikys mišias; ir 22-dvi 
sekundes—kai užbaigė %avo kalbą. Pravedąs šį 
posėdį Antanas Buračas vėl viešai nusiskundė dėl 
atsistojimais ir plojimais gaišinamo laiko. Tačiau 
didžiausios ovacijos dar laukė savo eilės.

Maždaug 7:30 vakaro Buračas suvažiavimui 
pranešė, kad šio vakaro posėdis turės būti 
sutrumpintas, nes 8 valandą prasidės eisena į 
Gedimino aikštę. Netrukus jis pertraukė posėdį, 
pranešdamas, jog yra gautas specialus 
pranešimas—valdžia ir partija praneša, kad nuo 
šios dienos, t.y. nuo spalio 22-os, Katedra yra 
atiduodama Katalikų Bažnyčiai. Delegatų ovacijos

Bendras suvažiavimo posėdžių vaizdas (nuotr. J. Česnavičiaus)

truko vieną minutę trisdešimtketurias sekundes iki 
kol Buračas galėjo toliau tęsti posėdį.

Visiems buvo aišku, kad partijos ir valdžios 
žmonių ratas, susidedąs iš Brazausko, Sakalausko, 
Astrausko ir Šepečio, ir darąs svarbiausius 
sprendimus, išklausęs Aliulio kalbą padarė šiuo 
klausimu sprendimą. Tai jie atliko sėdėdami 
Sporto rūmuose ir nepasitarę su MASKVA. Justas 
Paleckis buvo nusiųstas prie podiumo pranešti 
apie tai Buračui. Šiuo sprendimu buvo paruošta 
dirva stulbinančiam lietuvių tautinių emocijų 
prasiveržimui, įvykusiam vėliau tą patį vakarą.

EISENA

Nors spalio 22-osios vakaras Lietuvos Per
sitvarkymo sąjūdžio steigiamajame suvažiavime 
nebuvo pats svarbiausias politinis momentas, be 
jokios abejonės tai buvo šiame suvažiavime pasi
reiškusių emocijų kulminacinis taškas. Suvažia
vimo programoje buvo paprasčiausiai pažymėta — 
„20:00 vai. eisena į Gedimino aikštę. Mitingas. 
Tautinis vakaras“.

Kai prieš aštuntą išėjau iš Sporto rūmų, 
nustebau pamatęs didžiulę minią žmonių. Daugelis 
jų laikė vėliavas. Sąjūdžio tvarkdariai buvo padarę 
taką iš rūmų salės į gatvę. Ten iš abiejų pusių 
stovėjo tautiniais drabužiais apsirėdę moterys, 
nešinos žvakėmis. Kadangi jau buvo tamsu, minia 
buvo apsirūpinusi žvakėmis ir fakelais. Ją galėjai 
matyti ir kitoje upės pusėje. Žmonės stovėjo taip 
tankiai, kad nebuvo vietos kur sustoti. Reikėjo 
praeiti pro visas kostiumuotas moteris, kol 
pagaliau radome laisvą vietą po medžiu.

Minioje, susirinkusioje jau prieš kurį laiką, 
buvo kalbama apie partijos sprendimą grąžinti 
Katedrą tikintiesiems. Atrodo, kad posėdžių salėje 
neatsitiko nieko, apie ką minia tuoj pat nebūtų 

sužinojusi. Žmonių nuotaika buvo įelektrinta. 
Jaunieji Sąjūdžio tvarkdariai turėjo daug darbo 
paliuosuoti taką, kuriuo galėtų išeiti posėdžiavusie
ji salėje.

Po kelių minučių pasirodė Brazauskas su 
kitais partijos vadais ir Sąjūdžio atstovai. Visi 
buvo sutikti plojimu ir džiaugsmo šūksmais. Be 
jokios abejonės, šiuo momentu Brazauskas įkūnijo 
didžiausias žmonių viltis. Vilniaus burmistras 
Algirdas Vileikis man sekantį rytą pasakojo, kad 
moterys prie durų delegatus sutiko su duona, 
blynais ir kugeliu, sakydamos, kad po tokio 
darbymečio jie turėtų būti alkani. Lietuva vadai 
patys buvo šiek tiek nustebę, kad minia j žinojo 
apie Katedros atidavimą.

Vadams praėjus, minia sekė iš paskos. 
Judėjome lėtai. Man truko ištisą valandą nueiti į 
Gedimino aikštę. Niekas nesiskubino ir niekas 
nesistumdė. Atrodė svarbiau ta kryptim judėti, 
negu ten nuvykti. Žmonės judėjo nešini žvakėmis, 
fakelais, trispalvėmis ir tautos herbais. Būriai 
žmonių dainavo senas ir naujas liaudies dainas, 
atspindinčias- tautos istorinius idealus bei tikrovę. 
Tarp dainų apie žirgus ir herojus girdėjosi ir 
jaudinančių posmų apie deportacijas nuotrupos: 
„ . . . susodino į mašiną, o kur veža nieks nežino“ 
. . . Gatvėmis liejosi tautos atmintis.

Perėjusi Černiachovskio tiltą, minia pasidalino 
į dvi dalis. Viena dalis pasuko Karolio Požėlos 
gatve stebėti kaip ant Tauro kalno bus sodinamas 
ąžuolas; kita traukė toliau Lenino prosp j (arba 
Gedimino gatve, kaip kai kurie dabar vėjo jį 
vadinti). Pora jaunuolių prie Lenity aikštės 
pasuko į dešinę, kad dainomis „pralinksmintų“ 
Saugumą, tačiau dauguma ėjo Gedimino aikštės ir 
Katedros link. Žvakės ir šviesos gyvenamųjų

(tęsinys sekančiame puslapyje;

1989 m. sausio mėn.
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LIETUVOS GYVENIMAS

DVI DIENOS . . .
(atkelta iš 5-to psl.)
pastatų languose ženklino gyventojų pritarimą. Kai 
pasukome į Lenino prospektą, virš miesto buvo 
paleista raketa, kuri perskriejo miestą ir užgeso, 
prieš nusileisdama ant Partijos -istorijos instituto 
stogo.

Gedimino aikštė buvo sausakimša. Nors 
atrodė, kad vis daugiau ir daugiau vėliavų plaukia 
j aikštę, dauguma žmonių nutarė likti vietoje. 
Žmonės grupavosi būriais; draugai ir pažįstami su 
ašaromis akyse apsikabindavo vienas kitą. Pros
pekte atsirado žmonių banga, judanti į kitą pusę. 
Kai 9:30 vakaro kolonos galas iš Sporto rūmų 
pasiekė Gedimino aikštę, Lenino prospektas 
pasidarė žmonių upė, kuri, aplenkdama minioj 
įstrigusius keleivių apleistus tuščius troleibusus, 
tekėjo priešinga kryptimi.

Vėlai naktį televizija rodė iškilmių įrašą. Ten 
Brazauskas priminė miniai, kad birželyje, kai 
Sąjūdis dar tik steigėsi, dauguma kalbėjo atsargiai, 
o per šią konferenciją visi kalbėjo laisvai. Kalbos 
buvo nevienodo lygio, tačiau, pagal Brazauską, 
viena tema dominavo: „Mes, Lietuvos gyventojai', 
turime susivienyti“. Jis eiseną į Gedimino aikštę 
pavadino jaudinančia ir įspūdinga ir tikėjosi, kad 
ši vienybės nuotaika tęsis toliau. Atsakydami 
žmonės skandavo: „Ačiū, ačiū, ačiū“ ir mojavo 
vėliavomis.

Iškilmės tęsėsi iki vėlyvos nakties. Maisto 
krautuvėm liko atidarytos ilgai po savo normalių 
uždarymo valandų. Grįždamas į viešbutį pirmą 
valandą nakties mačiau žmones išsirikiavusius su 
žvakėmis nuo Gedimino aikštės iki Tarybų tilto. 
Tuo tarpu mano taksi šoferis rusas, buvo pasiryžęs 
priversti švenčiančius žmones trauktis nuo gatvės 
ant šaligatvio . . .

Sekantį rytą septintą valandą Gedimino aikštė 
vėl prisipildė ir vėl matėsi daug trispalvių. Minią 
čia galėjai apibūdinti rusišku trafaretu, kad nebūtų 
buvę vietos joje obuoliui nukristi ant žemės. Šį 
kartą žmonės buvo taip susigrūdę, kad būtų buvę 
sunku pakelti ranką. Priešais Katedrą kardinolas 
laikė iškilmingas mišias. Tie, kurie negalėjo ten 
būti, mišias stebėjo per respublikinę televiziją. 
Visame krašte tikintieji klūpojo prie televizijos 
aparatų.

Kardinolas pamokslą pradėjo sakydamas, jog 
ruošdamas jo tekstą šeštadienį jis norėjęs kalbėti 
apie nuoskaudas, tačiau dabar nusprendęs „padė
koti tiems mūsų tautos broliams, kurie parodė 
tokią didelę išmintį.ir meilę tikintiesiems“, grąžin
dami jiems Katedrą. Katredra dabar išsiplėtė per 
visą Gedimino aikštę ir per visą Lietuvą, ir todėl 
žmonės turėtų džiaugtis.

— Nors šiuo momentu mes turime 
džiaugtis,—tęsė jis,—tuo pačiu tikintiesiems reikia 
mokėti laukti. Mokėkime laukti, mokėkime būti 
kantrūs,—sakė jis. Šiuo metu yra ruduo, tačiau 
ateis pavasaris ir ateis vasara. Lietuviai dabar gali 
paskelbti pasauliui, kad jie yra gyva tauta, kuri 
savo rankose nori laikyti savo likimą. Tauta taip 
pat tui. augti ir vystytis.

Ka dinolo pamokslo vedamoji mintis buvo 
„džiaukitės, laukite ir aukite“. Net Brazauskas 
vėliau tą patį kartojo Sąjūdžio suvažiavimo antrąją 
dieną.

Kai 7:15 iš ryto prasidėjo mišios, mieste dar 
buvo tamsu. Kadangi Lietuvoje dar veikia Mask-

Tautinis vakaras Gedimino aikštėje. Nuotraukoje, iš kairės: V. Astrauskas, L.
Šepetys, B. Genzelis, V. Čepaitis, A. Brazauskas (J. Česnavičiaus nuotr.)

vos laikas, aušti pradeda tik aštuntą. Ankstyvie
siems atvykėliams į Sporto rūmus lengvai buvo 
girdimi tikinčiųjų balsai, atplaukiantys nuo Kated
ros. Delegatuose jautėsi nervuotumas ir susijaudi
nimas. Praeitą vakarą jie dalinosi tautos atgimimo 
emocijomis. Dabar pradėjo aiškėti, kad jų rankose 
sukaupta nemaža galia spręsti lietuvių tautos ateitį.

DAR VIENAS MUZIEJUS VILNIUJE?
Mūsų senoje sostinėje yra daug istorinių 

paminklų ir neabejotinos vertės muziejinių dalykų. 
Jie džiugina ir vietos žmones, ir lankytojus už 
užsienio, kurių čia taip gausu. Paminklai rūpestin
gai saugojami, taisomi, kartais iš naujo atstatomi. 
Tų paminklų dauguma—buvę bažnyčios. Ne 
paslaptis, kad ne visos yra tikslingai naudojamos. 
Ne kiekvienam pastatui tinka būti galerija, 
archyvų kompiliacija, teatrų ar užmirštų senienų 
sandėliu. Tačiau į šį klausimą nežadame gilintis. 
Turime galvoje įspūdingą pastatą, kurs, matyt, 
paskęsta kitų Vilniaus įspūdingų pastatų gausy
bėje. Tai viena iš Vilniaus retenybių—ne Romos 
katalikų, bet kitokio tikėjimo bažnyčia. Evangelikų 
reformatų bažnyčia Pylimo gatvėje turi visas 
kvalifikacijas ne tik į vertingus praeities pamink
lus, bet ir į muziejus. Tad kodėl ją reikėjo paversti 
kino teatru?

Vilnius visada turėjo tarptautinį charakterį, 
traukiantį įvairių tautybių žmones iš tolimų kraštų. 
Nemažiau, kaip kad D.L. Kunigaikščio Gedimino 
laikais, kai buvo čion kviečiami svetimtaučiai 
amatininkai, prekybininkai ir visokių tikėjimų 
skelbėjai misijonieriai, jis ir dabar lieka susiėjimo 
punktas Rytų ir Vakarų pasauliams. Jau nekalbant 
apie lietuvius iš užsienio, čia suplaukia turistai iš 
visur. Jiems visų pirma rodomos katalikų bažny
čios (jų čia apstu be galo, ir jos turi savo meninę 
vertę). Bet kodėl manyti, kad ir kitokių tikėjimų 
paminklai negali turėti reikšmės? Lankytojų tarpe 
juk yra visokiausių įsitikinimų žmonių.

Jau ir užsienyje keliami balsai (ypač Ameri

Net ir oras lietuviams pasitaikė palankus. 
Sekmadienio naktį, pasibaigus konferencijai, atšalo 
ir užėjo rūkai, tačiau šeštadienio naktį ir sekmadie
nio rytą buvo gražu. Žinoma, galėjai jausti ir 
gnybiantį šaltį. Tačiau lietuviai šalčio nejautė. Juos 
šildė vidinė šiluma.

A.E. Senn

koje), kad Ev. reformatų bažnyčios patalpos yra 
netikslingai naudojamos ir kad vietą kino teatrui 
būtų galima surasti kitur. Jei patalpos taptų 
muziejumi, kurs bylotų apie taip artimai su 
Vilnium surištą Reformacijos laikotarpį, tai pra
turtintų ne tik miesto, bet ir viso krašto kultūrinį 
lobyną. Juk Vilniuje gyveno ir veikė Kalvino 
tikėjimo skelbėjai, didingi Kunigaikščiai Radvilos, 
kurių nuopelnai taip giliai įrėžti Lietuvos istorijos 
puslapiuose. Toks muziejus, kokio . dar nėra 
Vilniuje, būtų naudingas ne tik užsieniečiams, bet 
ir vietos žmonėms, o ypač jaunimui, nepakanka
mai pažįstančiam savo tautos praeitį. Tarp kitko, 
artimesnis susipažinimas su Reformacijos palikimu 
padėtų išsklaidyti ir tuos šimtmečius pučiamus 
dūmus—katalikišką mitologiją, kad mūsų tauta 
buvo vien Romos viešpačių prieglobstyje. Toli 
gražu!

Reformacija atėjo Lietuvon Renesanso pasė
koje. Kaip ir kituose kraštuose, ir čia su šiais 
sąjūdžiais buvo pradėta kova už sąžinės išlaisvini
mą ir už žmogaus teises. D.L. Kunigaištijoje 
reformatoriai Radvilos narsiai kovojo už savo 
tautos savistovumą. Jie savo veikla ypač pasižymė
jo kovodami prieš lenkų užmačias (Liublino 
Unijos metu ir dar keliais šimtmečiais vėliau). 
Kunigaikščių Radvilų pilių, rūmų, bažnyčių ir 
kitokių pastatų seniau Vilniuje buvo daug. 
Įžymusis Lietuvos kancleris Mikalojus Radvila 
Juodasis savo rūmuose, dabartinėse Lukiškėse, 
1557 m. įsteigė pirmąją reformatų bažnyčią. Vėliau 
ji buvo Bernardinų vienuolyno—Šv. Onos bažny-
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čios apylinkėse, kur šiandien jos nė žymės nebeliko. 
Radvilų pilys, mūrai ir bokštai senai sugriuvo. 
Vieni krito dėl karų ir svetimųjų įsiveržimo, o 
kiti—žmogiškos netolerancijos auka.

Reformacijos pasisekimas pirmaisiais jos 
dešimtmečiais buvo toks didelis, kad Vatikano 
vadovybė pabūgo ir paskyrė jėzuitų ordinų 
įvykdyti vad. Kontra-Reformaciją. Nesigilinant į jų 
naudotas nešvankias priemones, užtenka paminėti, 
kad Ev. reformatų bažnyčia Pylimo gatvėje yra iš 
eilės ketvirtoji, o gal ir penktoji. Vadinasi, vis 
būdavo religinių fanatikų sugriauta ir vėl atstatyta. 
Minios buvo skatinamos kelti riaušes, trukdyti 
„klaidatikių“ apeigas, padeginėti spaustuves, raštus 
ir pastatus. Kontrareformacininkų įtakoje buvo 
panaikinti D.L. Kunigaikštystės įstatymai, saugu- 
sieji lygias teises visokių religijų pasekėjams. 
Reformacijos laikotarpis deja lieka per mažai 
lietuvių istorikų apšviestas. (Vienas iš geresnių 
populiarių veikalų yra J. Kregždės Reformacija 
Lietuvoje, 272 p. ilius. Chicago, II. 1980)

Tai tiek apie istoriją. Grįžkime prie minimos 
bažnyčios pastato. Jis statytas klasikiniame stiliuje 
ir jau vien dėl to yra įdomus. Tai „retas paukštis“ 
antikinės gotikos ir ypač vėlyvojo barokinio 
stiliaus bokštų jūroje. Žodžiu, tai nėra D.L.K. 
laikų liekana: bažnyčia baigta statyti apie 1835 m. 
Savo išvaizda ši bažnyčia primena daug už ją 
didesnę ir žinomesnę R. katalikų katedrą. Labai 
panašios, tik visai kitokioje proporcijoje, jos baltos 
kolonos. Panašus ir dailus frontonas, primenantis 
senovės graikų ar romėnų šventyklą (tik kai kam 
atrodo, kad reformatų bažnyčios proporcijos 
geriau išlaikytos ir kad bendras įspūdis turi' 
daugiau lengvumo ir grakštumo). Keista, kad 
dabarties knygose apie šio miesto istorinius 
paminklus (dažniausia liuksusinio formato, su 
gražiomis iliustracijomis) retai tenka matyti šios 
bažnyčios atvaizdą.

Reformatų bažnyčią statė ne katedros kūrėjas 
L. Stuoka-Gucevičius, kurio garsas ir darbai taip 
puošia miestą ir jo apylinkes. Tai kito įžymaus 
architekto. Karolio Pedczaszynski darbas. Jo tėvas 
ir jo senelis jau buvo pasižymėję toje profesijoje: 
visi trys buvo minimo S. Gucevičiaus įtakoje. 
Podczaszynski (gyv. 1790-1860 m.) buvo Vilniaus 
universiteto profesorius, žinomas ir užsienio 
didmiesčiuose. Tarp kitko, jis padovanojo pasau-

Dabar šioje bažnyčioje kinotreatras ,, Kronika“

Toliau pažymima, kad nors protestantų 
Lietuvoje nedaug, bet jų sunkumai dideli. Daug 
jų gyvena miestuose, o maldos namų neturi. Su 
pasitenkinimu paminima, kad Kaune registruo
jama evangelikų reformatų bendruomenė. 
Prašoma palaikyti, kad būtų patenkintas 
prašymas atgauti Vilniuje seną ir žinomą 
bažnyčią, kurioje dabar kino teatras „Kronika“. 
Mes Lietuvos kultūros ' fonde, globodami 
Lietuvos kultūrines mažumas, neabejojame, 
kad jų pilnai kultūrinei savimonei atsikurti ir 
reikštis reikia normalių sąlygų ir religinei 
tradicijai. Prašome Respublikos kompetentin
gas įstaigas ir žinybas atsižvelgti į šį prašymą. 
(•••(

prof. Česlovas Kudaba 
Gimt, kraštas, 1988 m. nr. 52)

liui vienintelę iki šiol mums žinomą S. Gucevičiaus 
biografiją, išleistą Vilniuje 1823 m. Kaip ir kai 
kurie jo mokytojai, K.P. buvo vienas iš tų 
negausių vietos architektų, susirūpinusių atgaivinti iš 
mados išeinančią klasikinio stiliaus statybą.

Seniau prie šios bažnyčios buvo daug neįkai
nuojamai svarbios istorinės medžiagos. Reformato
riai, išauklėti Renesanso dvasioje, nuo pat anksty
viausių laikų telkė rankraščių, dokumentų ir 
spausdinių rinkinius. Pats Mikalojus Radvila 
Juodasis, studijavęs Vakarų Europos universite
tuose, skaitęs ir rašęs įvairiomis kalbomis, įsakė 
įsteigti Sinodo (arba bažnyčios vykdomojo organo) 
Biblioteką. Ji buvo Pylimo gatvėje priešais 
bažnyčią. Ten suplaukė daug vertingos 
medžiagos—ir Jono Kalvino laiškų originalų, ir 
inkunabulų (pačių pirmųjų spausdintų knygų) . . . 
Deja, Antrojo pasaulinio karo bombos visiškai 
sunaikino tą knygyną; gal žuvo ir tas taip brangus 
XVI a. religinės tolerancijos dokumentas, ,,Magna 
Charta Libertatum“.

Dalis sinodinė*? bibliotekos turtų buvo išgelbė
ta anksčiau ir dabar yra Vilniaus Mokslų Akade
mijoje ar prie universiteto. Mokslininkai-žinovai ja 
naudojasi tyrinėdami Reformacijos laikotarpį.

Aišku, kad Vilniaus Akademijos globojami 
archyvai nėra eiliniam piliečiui prieinami. Jeigu ten 
būtų paveikslų, dokumentų, spausdinių, kurių 
faksimiles būtų įmanoma padaryti, ar negalima 
būtų Reformacijos Muziejuje jas patalpinti? 
Bažnyčia Pylimo gatvėje yra gerame stovyje ir 
išlaidos ją restauruoti neturėtų būti labai didelės. 
Šioje kuklios kalvinistų dvasios šventykloje nieka
da ir nebuvo labai puošnių ar brangiai kainuo
jančių blizgalų, nes tai neatitiktų reformatiškai 
galvosenai. Buvo keletą vertybių—Švento Rašto 
retų tekstų, meniškai sukurtų žvakidžių- 
kandeliabrų ir gal kitų senienų, tinkančių muziejui. 
Negirdėti, kad kas norėtų patalpas atgauti parapi
jiniam naudojimui—gal amžių bėgyje tikinčiųjų 
sumažėjo? Bet jeigu jų ir būtų, muziejines patalpas 
galima naudoti susirinkimams.

Reformacijos laikų palikimas dabar plačiai 
išbarstytas ir tiek vietos žmonėms, tiek ir turistams 
sunkiai prieinamas. Vilniaus meno muziejuje yra 
Radvilų kambarys; jis naujam muziejui galėtų 
perleisti kelis eksponatus. Restauruojant reformatų 
Kunigaikščių Radvilų šiaurinę tvirtovę—Biržų 
pilį—ten steigiamas ir jų laikų muziejus. Didingoje 
jų statytoje Kėdainių bažnyčioje (berods dabar 
paversta koncertų sale) galėtų atsirasti eksponatų, 
gal būtų tokių ir jų senovinėje buveinėje Dubin

giuose. Bet visa tai toli nuo Vilniaus ... o planai 
restauruoti Radvilų rūmus Vilniuje (gal Lukiš
kėse?) be abejo negreit bus įvykdyti. Tuo tarpu 
būtų labai naudinga iš gražiosios reformatų 
bažnyčios iškelti tuos kino įrengimus ir nereikalin
gus sandėlius. Ten įsteigus Reformacijos laikotar
pio muziejų, padarytume dovaną ne vien Vilniaus 
miestui, bet ir patys sau. Platusis pasaulis ir 
žmonės toli už Lietuvos ribų tada pamatytų mūsų 
tautos istoriją visai naujoje šviesoje

H.Y.P

NEĮVERTINAMAS ENTUZIAZMAS

Lapkričio pabaigoje žurnalistai svečiavosi 
George Busho didžiuliame name Kennenbunk- 
porte. Jiems buvo leista apžiūrėti viską: kiekvieną 
kambarį, knygas, nuotraukas, suvenyrus . . , Ant 
vienos sofos gulėjo pagalvėlė su išsiuvinėtu įrašu: 
Entuziazmas yra teigiamiausia ypatybė—svarbesnė 
už įtakos galią ir pinigus.

Reikšmingi įvykiai vyksta Lietuvoje. Girdime, 
skaitome, matome vaizdajuostėse. Trykšta entuzi
azmas žmonių, staiga atsikračiusių baimės retežių. 
Tokios antraštės: Vienybė težydi, Atgal negrįšime, 
Atsipeikėjusi tauta, Darbais atpirkti nuodėmes ir 
panašiai apvaikinkuoja atvirus, pakilius repor
tažus, drąsius apmąstymus, raginimus į teisingą, 
laisvą gyvenimą.

Štai skaitau laišką, rašytą žmogaus, anksčiau 
niekad šion pusėn nerašiusio, nes tam nebuvo 
tinkamo akstino. Iš laiško srūva šviesėjančio 
laikmečio nuotaika: „Dabar Lietuvoje įdomu 
gyventi, gyveni kaip sapne, bijodamas atsibusti, 
kad vėl negrįžtumėm į tuos laikus, kada gyvenom 
nežinodami kas tokie esam. Jūs neįsivaizduojat 
viso to. Karo muziejaus bokšte trispalvė, 12 vai. 
giedama tautiška giesmė, žmonės pradėjo kalbėti 
teisybę, piketuoja ir skanduoja „gėda“ Maskvos 
sekretoriaus akivaizdoje, atstatomi paminklai, 
grąžinami gatvių seni pavadinimai ( . . ' Sąjūdis 
išjudino Lietuvą iš sustingimo (...) A razaus- 
kas Lietuvos pirmasis sekretorius labai urbiamas 
žmogus. Duok Die jam sveikatos, jėgų ir išminties 
atlaikant spaudimą iš Maskvos kelyje į Lietuvos 
savarankiškumą (...) Reikia tikėti, kad viskas 
bus gerai“.

Ir tikriausiai viskas bus gerai. Valstybinio 
sąmoningumo ratai pasuko į gerą pusę, ku~ .oliau 
nuo maskvinių įsakų, muitų, varžymų, nuo visokio 
leninistinio mulkinimo. Lietuviams pakanka lietu
viško entuziazmo bei įgūdžio nuveikti didžiausius 
darbus. Mūsų žmonės žino kas jie yra. Gerbiame 
juos ir didžiai vertiname jų dabartinę kovą.

* * *

Juokinga darosi, kai savo panosės laikraštė
lyje Lietuviai Amerikos Vakaruose paskaitai 
pagraudenimus, kad mes neverti n savų 
žmonių—ar tai aukštą politinį rangą pa msių, ar 
pagarsėjusių vaidybos arenoje, ar pasakojančiai 
plušančių mūsų kultūros baruose.

Vedamajame „Kodėl nevertiname savų“ iš 
tokių „nuskriaustųjų“ išvardinami, su visais jų

(tęsinys sekančiame psl.)

1989 m. sausio mėn.
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POKALI IS SU ALMENU

Kazys Almenas

Jau praėjo dešimt su viršum metų kaip išėjo 
paskutinė tavo knyga ,, Sauja skatikų“. Kaip 
paaiškinti tą kūrybinę pauzę? Gal čia kaltos 
,,sunkios tremties sąlygos“, kaip kai kas dar vis 
mėgsta sakyti?

Man čia užkliūva ne „tremties sąlygos“ bet 
„kūrybinė pauzė“. Na taip, romanų nerašiau, bet 
rašiau daugiau negu per kitus dešimtį metų. Deja, 
(tą tai tikrai apgailestauju ir čia galima įterpti tas 
„tremties sąlygas“) nerašiau lietuviškai, bet rašiau 
daug. Esu tyrimo srityje dirbantis ir be to dėstantis 
inžinierius. Pasiekiau tokį profesijos lygį, kur 
atsakOiT-.ngumai padidėja. Tenka rašyti daug, o 
techninis rašymas sunkesnis už literatūrinį.

Kokia prasme ,,sunkesnis“?

Na, kad ir daugiau susikaupimo reikalaujan
tis, labiau protą įtempiantis. Ne visas, žinoma, bet

MAN REGIS
(atkelta iš 7-to psl.)
nuopelnais lietuvybei, daugiau ar mažiau plačiai 
išeivijai pažįstami asmenys. Jie savi ir ypač 
gerbiami Pietų Kalifornijos lietuvių tarpe: Valsty
bės departamento pareigūnas Linas Kojelis, Holly
wood© žvaigždė Rūta Lee-Kilmonytė, Liucija 
Mažei'.Atė („pirmoji lietuvė, patekusi į TCaliforni- 
jos E.e torai College“), ilgametė įvairių koncertų 
akomponuotoja kompozitorė Raimonda Apeikytė, 
na, ir Vyrų Kvarteto dainininkai.

Galima būtų dar suminėti eilę žmonių, kurie 
Los Angeles lietuviams .yra nemažiau brangūs. 
Argi mes su jais nesielgiame kaip pridera, argi 
ignoruojame, nesididžiuojame jais, neplojame, 
nieko nerašome spaudoje . . . ? Argi esame tokie 
grubūs?

Ne — nemanau, kad taip. Iš vieno kito 
išimtino atvejo, iš vieno grubesnio pasakymo ar 
neapdairios situacijos negalima išvedinėti bendrą 
elgsenos dėsnį—štai mes nevertiname savų įžymy
bių.

Turiu pastebėti, kad vedamojo autorė (tikriau
siai entuziastingoji redaktorė Valerija Baltušienė) 
sumai c „vertinimo“ ir „įvertinimo“ sąvokas. Jei 
„vertn nas“ reiškia nuopelnų, vertės, reikšmės 
pripažinimą žmogui, tai „įvertinimas“ yra tos 
vertės ar reikšmės nustatymas, sakyčiau— 
paseikėjimas.

Skaitant rašinį susidaro įspūdis, kad ji šneka 
apie vertinimo stoką, nors nuolat mini „neįvertini-

KAD BŪČIAU ANTRAEILIS
DETEKTYVINIŲ ROMANŲ

RAŠYTOJAS
tyrimų rezultatų aprašymas yra itin varginantis. Ne 
juokais manau, kad pastangų prasme vienas 
„techninio“ rašinio puslapis atstoja gal dešimtį 
„literatūrinių“. O nuo vieno prie kito pereiti tą 
pačią dieną nelengva. Mat rašymas rašymui 
nelygus. Jei dirbčiau kur fabrike (kaip tas mūsų 
mitologizuotas „tremties sąlygų“ rašytojas), ma
nau, kad būtų lengviau.

,, Lietingos dienos Palangoje“ vyksta vien tik 
Palangoje. Perskaičius tavo romaną susidaro 
įspūdis, jog Pats žinai kur randasi Basanavičiaus 
gatvė, kaip nueiti į Palangos pliažą, galėtum būti 
gidas kopiant į Birutės kalną . . .

Mielai pabūčiau gidu . . . Žavi vieta, visgi. 
Vienintelė problema nebent kaip tas anekdotinis 
rusas kad sako: „Graži ta mūsų Palanga, tik kad 
lietuvių perdaug“. Yra ten ir tų lietuvių ir tų rusų, 
esamiems resursams jų perdaug.

Tai viešėdamas Lietuvoje specialiai studijavai 
romano lokalą?

Daugmaž. Norėjau jau anksčiau lokalizuoti 
romaną Lietuvoje. Palanga tam palanki vieta. Ne 
per didelė ir dauguma skaitytojų ją pažįsta kaip 
lankytojai. Taigi, jų ir mano santykis, su vieta 
panašūs. Be to tą vietą man siūlė ir Dovydaitis.

Taigi, norėjau kaip tik ir klausti: knyga 
dedikuota prieš penkis metus mirusiam rašytojui 
Jonui Dovydaičiui. Kodėl?

Šiuo atveju dedikacija ir vietoj, ir pilnai 

mą“. Argi mūsų spauda bei žmonės savo mintyse 
neįvertino (tai yra nenustatė reikšmės) Rūtos Lee, 
Lino Kojelio, Raimondos Apeikytės, Vyrų Kvarte
to?

Žinoma, atsitiko taip, kad Linas, iš Vašingto
no atskridęs svarbia proga kalbėti kažkokiame 
renginyje, aerouoste nebuvo sutiktas rengėjų ir 
turėjo pasikliauti tėvo pagalba.

Prieš pačius rinkimus į Lietuvių respublikonų 
rengtą Rūtos Lee pagerbimą nesiveržė visi kviečia
mi lietuviai—šiaip ar taip 75 žaliukai asmeniui, o 
kai kas juk yra demokratas.

Kai Kvartetas rengė savo pirmosios plokštelės 
pristatymą, be abejo, visų organizacijų valdybų 
nariai nebėgo į salę padėti jiems ruoštis vaišėms- 
koncertui. Todėl atsitiko nelemtas dalykas: „ba
ritonas su šeima tepė sumuštinius, bosas nešiojo 
stalus, antras tenoras klojo staltieses, pirmas 
tenoras, be kvapo, rūpinosi programų spausdini
mu, talkos suieškojimu . . . “

Negerai, kad taip atsitiko. Bet tai buvo 
išimtis. Be to, Kvarteto plokštelės išleidimas—jų 
pačių reikalas, kurį finansiškai neblogai parėmė 
visuomenė. Jokios „nevertinimo“ dėmelės ne
mačiau.

Pagerbimo puotų, pokylių, banketų mūsuose 
yra per akis. Tai juk maloniausia tradicija! 
Vedamojo rašėja todėl entuziastingai siūlo visoms 
organizacijoms iškelti ir Raimondai Apeikytei 
„puotą, vertą jos talento ir pasišventimo“. Tik 
tokiu būdu įrodysime, kad vertiname ir mylime.

Pr. Visvydas 

užsitarnauta. Išties, jei būtų buvę kitos sąlygos, su 
Dovydaičiu būtumėm parašę ir bendrą romaną. 
Taip tarėmės. Savaime suprantama, kad ten 
negyvenant, vietinių plonybių nežinant, sunku 
išvengti klaidų . . . Taigi, vienas iš įmanomų 
variantų būtų rasti bendraautorių Lietuvoje. Štai 
Dovydaitis ir buvo sutikęs ir mes, kaip dedikaci
joje parašyta, aptarėme pirmą romano vairiantą 
vaikščiodami po Palangos pušynus. Deja, tada 
(prieš dešimtį su viršum metų) praktiškai tai buvo 
neįvykdoma. Problema buvo ir pašto ryšys (laiškai 
pradingdavo) ir ta aplinkybė, kad aš dėl kažkokių 
(sakykim dabar „stagnacinio periodo“) perlenkimų 
buvau patekęs į smerktinų išeivijos autorių sąrašą. 
Taigi, liko iš to malonūs, deja trumpi, bendravimo 
prisiminimai su Dovydaičiu. Tai sudėtinga, neleng
vom sąlygom gyvenusi asmenybė ir atvejis kur 
literatūrinė produkcija neatspindi (arba tik menkai 
teatspindi) patį asmenį. Bent toks įspūdis susidarė.

O koks tas pirmasis variantas?

Kai kas panašu. Nors neturėjome laiko 
išdirbti detalų planą. Štai, Dovydaitis pasiūlė 
„vilą“ kaipo veiksmo vietą ir tos vilos priešistorė— 
jo įnašas. Buvo jis pasiūlęs ir kitą veikėją, kurio 
paskui, intrygai besikeičiant, turėjau, deja, atsisa
kyti. Tai „dirbtino apsėklinimo“ punkto darbuoto
jas. Veikėjas su įvairiom jumoro ir ironijos 
galimybėm.

Gerai, kad šiek tiek papasakojai apie veikėjus. 
Tavo romano herojus, milicijos leitenantas Dona
tas Vėbra ir palangiškiai milicininkai yra dori, 
pareigingi, įstatymus gerbią valdžios pareigūnai. 
Ar tai tikroviška?

Čia sunkus klausimas. Vyliuosiu, kad taip. 
Kiekvienu atveju labai norisi tikėti, kad Lietuvoje 
dirba (bent dauguma) dorų milicijos darbuotojų. 
Bet čia, be abejo, itin komplikuota ir klausimas 
turi savo gilią potekstę. Beje, jis bent iš dalies 
paaiškina detektyvinio romano stoką tokiose 
visuomenėse. Taip man aiškino vienas iš Lietuvos 
rašytojų. Sakė, kaip jis gali rašyti detektyvinį 
romaną apie sumanų, dorą milicininką, jei jis 
netiki, kad esamom sąlygom toks galėtų būti.

O tu tiki?

Sakykim, kad taip. Be to, į tai galima žvelgti 
ir iš žanrinio taško. Detektyvinis romanas, visgi, 
nėra jokia giluminė visuomenės studija. Tam yra 
kiti žanrai ir kitokios priemonės. Tai visų pirma 
turėtų būti įdomi pramoga. Jei kas nori pastudi
juoti milicininkų veiklą, tam yra kriminalistikos 
vadovėliai ir šiaip literatūra. Stengiaus, kad 
milicijos darbuotojai būtų įdomūs ir netrukdytų 
veikalo intrigai. Jei jie būtų buvę „nedori“ 
(įmanomas ir toks variantas), tai būtų reikėję keisti 
pačios intrigos pobūdį.

,,Saujoj skatikų“ buvo plačiau vaizduojama 
aplinka ir daugiau ,,atmosferos“, o ,, Lietingose 
dienose Palangoje“ daugiau mįslės elementų ir 
visokių apklausinėjimų. Ar tame yra kokio 
priežastingumo?

Galimybės. Amerikos emigracinę visuomenę 
be abejo, pažįstu giliau, negu dabartinę Lietuvą.

Akiračiai nr. 1 (205)
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Galiu už tai ir pateikti daugiau atmosferos. Tuo 
nemaža dalimi Sauja skatikų ir remiasi. O kaipo 
detektyvinis romanas, bent mano nuomone, 
Lietingos dienos yra geresnis.

„Ateities“ leidykla tavo romanus sunumeravo. 
Ar tai leidyklos numeracija, ar ruošies rašyti 
daugiau šios serijos romanų?

Vyliuosiu. Manau, kad yra tiesiog skandalas, 
jog lietuvių literatūroje neturime nei detektyvinio, 
nei nuotykinio, nei meilės romanų serijos. Apskri
tai, pramoginės literatūros baras taip apleistas, kad' 
galima kaltinti mūsų kultūrinį elitą (ir tai galioja 
Lietuvoje net daugiau negu čia išeivijoje) neatsako- 
mingumu ir tautinių interesų nebojimu.

Na, ar nepertempi? Kokius interesus jie boja 
jei ne tautinius? Rašo gi lietuviškai. . .

Taip, lietuviškai, bet iš esmės jie rašo sau. 
Atseit, pagal tą šabloną, kurį elitas pripažino 
kaipo „aukštos kultūros“ etaloną. Elitas iš esmės 
kuria meną elitui. Aukščiausias kriterijus, nors 
kartais ir neišreiškštas, tai „menas menui“.

Lietuvoje? Nebent per paskutinius keletą 
metų . . .

Nesakau, kad tas „elitas“ labai aukšto skonio 
ir kategorijų. Anaiptol. Kadaise grupė, kuri 
nustatė „socialistinio realizmo“ rėmus buvo net ir 
labai vidutinio išprusimo ir skonio. Tokio, 
sakyčiau, puritoniško buržua stiliaus, atitinkančio 
daugmaž 3O-tųjų metų Amerikos vidurinės klasės 
skonį. Tarp kitko, to nesakau menkinančia 
prasme. Anaiptol. Tai buvo „socrealizmo“ stipry
bė. Daugmaž vienintelė, nes ideologinis pamušalas, 
ypačiai kai jis buvo nenuoširdžiai klijuojamas, 
literatūrą darė itin nuobodžia. Bet tas „buržuazi
nis“ vidutinioko skonis užtikrino, kad ji buvo 
visiems prieinama ir nepiktino mažutėlių. Tačiau 
tai jau prieš kurį laiką nuėjo į istoriją. Elitui 
palikta platesnė dirva ir jie ja naudojasi, ne tik 
neatsižvelgdami į savo tautiečių skonį, bet dargi 
bandydami jiems įpiršti elitinius etalonus. O kur 
tai nesiseka,—bandydami užgniaužti pasireiškian
čius populiarios formos kultūrinius reiškinius.

Užgniaužti? . . Čia tai jau tikrai ne „glastnos- 
tinė“ sąvoka . . .

Sutinku. Per stipriai išsireikšta. Apskritai, 
nenoriu įtaigoti, jog tai daroma iš blogos valios. 
Jokiu būdu ir tikrai ne! Daroma tai geriausių norų 
pagrindu: norint pakelti tautos kultūrą, ją sukil- 
nint, sudvasint ir taip toliau ir taip toliau. Visa tai 
labai gražu. Tačiau jau seniai, net Šv. Augustino 
laikais ir be abejo dar anksčiau, buvo suvokiamos 
dvi blogio ištakų sąvokos. Viena, kai naudojamos 
blogos priemonės siekti tikslų (net nesvarbu ar tie 
tikslai geri ar ne). Tai paprastas, lengvas, galima 
sakyti „stalinistinis“ variantas. Antrasis yra daug 
sunkesnis. Kai norima gėrio, jo siekiama, atrodo, 
gerom priemonėm, o pasiekiami nepageidautini 
arba stačiai blogi rezultatai. Pavyzdžių galėčiau 
cituoti daug iš įvairių visuomenių, bet likime prie 
temos. Štai, norint pakelt lietuvių literatūros svorį, 
vertę, ir 1.1, rašomi (tiksliau tariant, leidžiami 
spausdinti!) tik rimtosios lietratūros veikalai, arba 
(būkime realistai) tokie, kurie į tą rimtąją 
literatūrą pretenduoja.

Koks gaunasi šitos, taip mums širdį kutenan
čios kultūrinės politikos rezultatas? Ogi toks, kad 
lietuvis skaitytojas, 12-kos—19-kos metų, neranda
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kas jam joje įdomu ir skaito, angliškus (čia), o 
Lietuvoje—verstus arba rusiškus veikalus. Jis mato 
kine ir televizijoje tik svetimtaučių veikalus. Jis 
klausosi beveik išimtinai tik svetimtaučių muzikos. 
Dėkui Dievui, muzikoje magnetinės kasetės su
laužė kultūrinio elito monopolį ir padėtis Lietuvoje 
taisosi. Žinoma, ne muzikinio elito dėka, o jam 
stipriai trukdant, tačiau visgi jau susiformavo ir 
toliau vystosi populiarios muzikinės formos, 
pradedant broliais Aliukais ir baigiant metaliniu 
roku. Bent tiek. Jaunuoliui dabar nebereikia 
apleisti savo gimtąją kalbą, kai užeina noras 
pasiklausyti mėgstamos muzikos.

Esu girdėjęs apie Tavo „kultūrinio perimamu
mo“ teorijas. Tai čia iš to repertuaro . . .

Taip. Susidūriau su tuo kaktomušom, kai 
mano vaikai išaugo iš vaikiško amžiaus, kurį 
patenkina pasakos ir Vytė Nemunėlis. Beje, tame 
jauname amžiuje laikomės ne taip blogai. Jauno 
amžiaus vaikams turime gražių knygelių iliustrato- 
rių ir rašytojų. Galime konkuruoti su kitais, bet 
vaikai juk auga. Niekas nebus 30-ties prieš tai 
nepabuvęs 12-kos, 17-kos ir taip toliau ... O ką 
tokiems turime pasiūlyti? Kuo tokius galime 
sudominti? Kaip juos galime įtikinti, kad ir 
lietuvių kultūra įdomi, intriguojanti, patraukli? Kai 
kurie gal pasakys—turime! Leidome! Net premijas 
skyrėme ir komisijos aprobavo! Taip, Ačiū. O 
vaikams tai ir su medum padažydamas ar su diržu 
pagrąsydamas neįpirši. Ir suprantama kodėl. Tai 
tas pats kultūrinis etalonas tik kad praskiestas 
pedagoginiu padažu. Praktikoje jis neturi jokio 
šanso konkuruoti ne tik su geresniaisiais pavyz
džiais anglų kalba, bet ir su standartine, tiesiog 
makulatūrine tos krypties produkcija.

Nejaugi jau taip blogai?

Nedaug perdedu. Ypač jei atsižvelgti į pajėgas 
ir resursus, kuriuos tam būtų galima skirti. Ta 
prasme emigracijoje, manau, daugiau nuveikta,— 
reikia pagarbiai nusilenkti moteriškąjai giminei 
Grinienės, Bindokienės ir Jankutės čia išleistos 
knygutės pajėgia konkuruoti. Jas vaikai noriai 
skaito. Bet iš Lietuvos atsiųstas net garbingų 
autorių knygas, skirtas jaunimui, jie tik pradeda ir 
numeta. Net ir tokias, kurios tenykštės kritikos 
pagirtos kaip geros jaunimui . . .

Literatūrine prasme geros? . .

Savaime suprantama. Perdaug gal nekenktų ir 
literatūriniai vertinimo kriteriai, jei rinkos paklausa 
atsijotų, kas jaunimui įdomu, o kas ne. Bėda tame, 
kad tie elitiniai kriterijai pritaikomi ne knygą 
paleidus į rinką, bet prieš ją spausdinant. Taip jie 
tampa monopoliniai ir niveliuojantys. Šitaip 
ugdydami savo kultūrą mes ją ne tik siauriname, 
bet išties kertame jos šaknis. Reikia suprasti, kad 
monopoliniai laikai yra nesugražinamai pasibaigę. 
Tai užtikrino ne kokios valdžios ar vadovaujančio 
elito geri ar blogi norai, bet technikos lygis. 
Muzikoje tai magnetinės juostos, vaizde—video 
įrašai ir satelitinė televizija.

Mes čia gerai žinome ką reiškia gyventi kitos 
kultūros apsuptyje. Tai jaučia ir dar daugiau jaus 
Lietuvos gyventojai ir visos kitos pasaulio civiliza
cijos. Taigi, lietuvių kultūra dvikalbiu! jaunuoliui 
(ir čia ir Lietuvoje) jau yra ir dar labiau bus ne 
vienintelė, o pasirinktina. Kultūros išsilaikymui 
pirmos svarbos klausimu tampa ne ką mes jam 
norėtumėm duoti, bet ką jis rinksis iš to kas jam 

prienama. Užtai turi būt skiriama pastangų tai 
kultūrai pateikti jam prieinama forma. Nesuvoki
mas šios padėties—atsakomingumo stoka. Ir visos 
apeliacijos į gerus, gražius, tautiškus (ar kaip ten 
bebūtų) norus parodo, švelniai tariant, minkšta- 
protiškumą ir realybės stoką.

Kas mums svarbiau? Ar paremti tuos kultūri
nius etalonus, kurie mums asmeniškai prie širdies, 
ar pasistengti, kad ir 15-kos metų jaunuolis turėtų 
ką skaityti, ką matyti, ko klausytis kas jį prilaikytų 
ir toliau įvestų į lietuvių kultūrą. Tačiau čia reikia 
aiškiai suprasti: rašydami ar komponuodami tam 
jaunuoliui, mes negalime rašyti sau.

Atseit, „aukštosios“ ir „žemosios“ kultūros 
konfliktas . . .

Tegu būna ir taip, nors man tie pavadinimai 
ne itin patinka. Geriau gal tiktų „sudėtingos“ ir 
„mažiau sudėtingos“ kultūros sąvokos. Galiu tą 
skirtumą pailiustruoti sekančiu pavyzdžiu: vienas 
bičiulis Lietuvoje dar brežneviniais laikais man 
sakė: kodėl, būtent, „didžioji rusų“ tauta? Nesi
ginčysim, kad tai „gausioji“ rusų tauta; bent 
palyginus su lietuviais ji gausesnė. Bet ar didesnė?

Taigi, „aukštoji“ ir „žemoji“ yra vertybiniai 
kriterijai, kurie a priori nulemia diskusijų pobūdį. 
Tačiau kokią teisę mes turime nustatyti tokius 
kriterijus? Ypač jei, mano giliu įsitikinimu, ta 
„žemoji“ arba „mažiau sudėtinga“ kultūra tautos 
išsilaikymui yra svarbesnė?

Kaip pavyzdį paimkim muziką. Kas yra 
muzika? Tai vibracinis reiškinys, charakterizuoja
mas amplitude ir tankiu (frekvencija). Mūsų ausies 
būgneliai pajėgia reaguoti tik į palyginus siaurą tų 
vibracijų diapazoną. Kai tos vibracijos ir jų 
amplitudės įvairuojamos mūsų protui suvokiamo
mis ir pasikartojančiomis formomis, mes tai 
vadiname muzika. Paprastos, pasikartojančios 
formos gali būti ’rokas4, kur kas sudėtingesnės— 
Beethovenas arba Čaikovskio sonata. Tačiau visa 
tai tik vibracijos, kurias galima išreikšti skaičiais. 
Taip ir daroma lazerinių diskų perdavimo techno
logijoje. Beje, jei „sudėtingumą“ tapatintume su 
„kultūros aukščiu“, tada vadinamasis baltasis 
triukšmas, kuris apima visą diapazoną daugmaž 
tolygiai, būtų pati „aukščiausia“ kultūra.

Negi sakai, kad tarp Beethoveno, roko ir 
liaudies dainos nematai skirtumo?

To nesakau. Aš ne vibracijų matavimo 
aparatas. Aš žmogus su atmintim, asociacijom ir 
taip toliau. Mano protas tam tikro tipo pasikarto
jančiom vibracijom suteikia specialų kontekstą. 
Tai ypač aišku, kai klausomasi, sakykim, liaudies 
dainos ar tautos himno. Viskas tai tiesa, bet ar tai 
leidžia man sakyti, kad šitokio tipo vibracijos yra 
„geresnės“, o anos smerktinos? Ypač jei mano 
sūnus, sakykim, mėgsta tas mano skoniui ne tokias 
jau „geras“ vibracijas?. Na, bet čia grimstam per 
giliai. Likim prie temos, būtent kultūros perima
mumo.

Bet ir tai per plati tema. Ir kur 'čia telpa 
detektyviniai romanai?

Teisingai. Prakeiktai plati ir komplikuota 
tema. Nors mums, lietuviams, yra aktualiausias tas 
vienintelis variantas—kaip galime perduoti kultūrą 
lietuvių kalbos rėmuose? Kaip galime išvengti 
nutautimo . . .

Sakei kartą, kad išeivijos jaunimas, kuris
(tęsinys sekančiame psl.)

O
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POKALBIS

KAD BUČIAU . . .
(atkelta iš 9-to psl.)
maitinamas ta aukštąja kultūra, nutausta greičiau, 
negu jaunimas, maitinamas žemąja . . .

Palauk, čia tikrai geriau tinka vartoti „sudė
tinga“ ir „mažiau sudėtinga“. O be to nesakiau, o 
tik padariau tokį itin nelinksmą apibendrinimą. 
Bet leisk bent truputį slystelt į šoną. Štai koks 
reikalas: likimas jau taip išpuolė, kad mes, išeiviai, 
esame priversti grumtis ne tik su kultūrinio 
perimamumo teorija (tai būtų lengva) bet ir su jos 
praktika. Turim jau trečią generaciją, kuriai mes 
visi labai intensyviai, labai gerais norais ir 
nemažom išlaidom stengėmės perduoti mūsų 
kultūrą. Kokios buvo pasekmės ir koks ’perima
mumas1? Čia to nedėstysiu. Daugmaž visi, nors 
kartais sau tai ir vengdami pripažinti, žinom, kad 
perimamumas buvo itin mažas. Taigi, tokią patirtį 
turime. O ar esame pasistengę ją apibendrinti? 
Atseit ne teoriją, o rezultatus? Labai mažai esame 
padarę. Ir štai aš, būdamas inžinierius, o ne 
sociologas, neturėdamas išsamių statistinių duome
nų, išskyrus tuos, kuriuos surinkau per betarpišką 
stebėjimą, galiu padaryti tokį apibendrinimą:

Juo sudėtingesnis (aukštesnis) tėvų kultūros 
lygis, juo mažesnė kultūrinio perdavimo sėkmė.

Čia būtų galima išvardinti visą eilę mūsų 
kultūros (ypač literatūrinės) korifėjų. Su mažomis 
išimtimis, jų vaikai lietuviškosios kultūros neperė
mė. Tuo, gink Dieve, nenoriu kaltinti tėvų. Tai jų 
asmeniška ir gili netektis, kuri įvyko nežiūrint gerų 
norų ir pastangų. Tačiau reikėtų mums atvirai, 
neromantizuojant, be utopijų bei idealizuotų 
teorijų paklausti kodėl taip įvyko?

O kodėl [vyko?

Nežinau. Pateikiu čia tik stebėjimų apibendri
nimą. Tačiau svarbu pasistengti į tai atsakyti. 
Galėčiau pasiūlyti ir hipotezę, kuri išplaukia, iš tų 
minėtų išimčių. Hipotezė būtų, jog lietuvių 
kultūros perimamumui padeda religinė bazė. 
Būtent, tie kultūrininkai, kurie augino vaikus 
religinėje dvasioje, susilaukė geresnio pasisekimo. 
Sekuliarizuotų kultūrininkų antroji karta (bent 
kiek man teko patirti) liko lietuvių kultūrai 
abejinga. Dalis jos prarado ir kalbą. Darau iš to 
išvadą, kad ta sudėtingoji (aukštoji) kultūra nėra 
tinkama kultūros forma bendrosios kultūros peri
mamumui.

Nemanau, kad tai turėtų stebinti. Kultūra 
perimama sąmoningai daugmaž tarp 7-ių iki gal 
17-kos metų amžiaus. Jei tose amžiaus ribose ji 
neperimama, po to bus per vėlu.

Atkreipk dėmesį—nesakau neperduodama,. 
Šiuo atveju svarbus ne davimas, o ėmimas. Mes 
galime ’duot?, ir ’duot?, ir ’duot?. Ir duoti, ką mes 
įsivaizduojame yra pačios gražiausios, kilniausios, 
etc. vertybės. Bet jeigu jaunuolis, nesudomintas jų 
forma, pasirenka kitą—visos pastangos yra per 
niek.

Išvada gana paprasta. Būtent, kultūra gali ir 
neturėti tos „sudėtingosios“ dalies ir vistiek 
gyvuoti. Tačiau jei ji neturi to apatinio, nesudėtin
go aukšto ir gyvena sąlytyje su kitom kultūrom, 
kurios jį turi—ji pasmerkta žūti. Perimamumo 
nebus.

Tolimesnes išvadas tegu jau daro kultūrologai. 
Aš kaip inžinierius sakau: jei neįtakosime, neimpo
nuosime, nesuiteresuosime 12-kamečio, tada mūsų
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kultūros amžius ribotas. Daugmaž kol patys 
išmirsime. Ta prasme yra svarbiau suinteresuoti tą 
12-kametį, negu New Yorko literatūrinius kritikus 
ar šiaip kokį kultūrinį elitą.

Bet apie detektyvus taip nieko ir nesakai. Juk 
nerašai jų tam 12-mečiui?

Teisingai. Aš taipogi vienas iš tų (o tokių 
mums netrūksta), kuris pasiruošęs kitus mokyti, 
bet pats nedaro . . . Beje, mano minėtos ir tikrai 
gilesnės pagarbos ir pagelbos užsitarnavusios 
Grinienė, Jankutė ir Bindokienė taiko būtent tam 
lygiui. Na, bet ir aš rašau gi ne taip toli to. 
Sąmoningai taikau daūgmaž į 16-kametį ir 
vyresnius. Kaip pasiseka—kitas klausimas. Bet 
galiu, ir tai nesikuklindamas;, pasakyti, kad kai 
rašau, turiu aiškų utilitarinį tikslą. Nebandau savęs 
išreikšti, savo kančias ar sudėtingumą parodyti. 
Bandau parašyti įdomų pasiskaitymą ir tuo bent 

1889 - 1989

LIBERALŲ
Šiais metais prisimename įvykį, tebeaidintį 

mumyse. Prieš šimtą metų suvažiavo studentų 
būrelis. Pradėjo Varpo žurnalą. Nuo tada įvairiais 
pavidalais egzistavo sąjūdis, kuriame daugelis 
surado savo dvasinio gyvenimo formą.

Politine sąjūdžio kryptį Varpo redakcija nusakė 
dar Vinco Kudirkos laikais:

Užduotis mūsų—ginti ir mokinti nuvargusius, 
paniekintus ir spaudžiamus Lietuvos žmones: 
aiškinti ir rodyti jiems tuos kelius ir ginklus, 
kuriais galima pagerinti savo būvi ir prirengti 
Lietuvai laimingesnę ateitj

Tvirtai tikėdami, kad vis kada nors ateis laikas, 
kada Lietuva pati valdys save, išsiliuosavusi iš 
svetimųjų jungo, mes ypač atkreipkime akį ant to, 
idant lietuviai kiek įmanydami rūpintųsi patys 
apie savo reikalus, idant kur tik galėdami stengtųsi 
nuo rusų valdžios išgauti sau naujas teises, 
aplaikyti ir praplatinti senas, idant nesiduotų ant. 
kiekvieno žingsnio skriausti visokiems prispaudė- 
jams.(l)

Vidinę sąjūdžio laikyseną vėliau apibūdins 
Vincas Trumpa studijoje „Liberalinės minties raida 
Lietuvoje”:

. . . remdamasis principu, kad kiekvienas žmogus 
yra laisvas jieškoti savo tiesos, savo gėrio ir savo 
laimės, liberalizmas iš esmės sunkiai derinasi su 
betkokia sistema ir ideologija. (2)

Ankstyvieji lietuviai liberalai skyrėsi nuo kitų 
kraštų liberalų trimis savybėmis:

1) Gimę tautinio atgimimo kovos žaizdre, jie 
glaudžiau sutapo su kolektyviniais tautiniais 
siekiais, su nuosaikiu nacionalizmu, kuris buvo 
derinamas su tarptautinio solidarumo reikalavi
mais. Nebuvo tiek stipriai pasitikima individualiz
mo šviesa kaip anglosaksų kraštuose. Neatsitikti
nai žinomiausias lietuvio liberalo veikalas yra 
Lietuvos himnas.

2) Turėdami savo tarpe nedaug biznierių ir 
teisininkų, lietuviai liberalai nesusirišo su kapitalis
tinio ūkio apologetika, kaip Vakarų Europoje, ir 
išvengė legalistinės galvosenos sustabarėjimo, kaip 
ypač Vokietijoje. Jie liko atviresni ir ekonominėm 

mažu pleištu užpildyti tą didžiulę spragą lietuviško 
pramoginio žanro srityje.

Na, gerai. Išdėstei, sakyčiau, net su pato
su . . .

Tebūnie ir taip. Jaučiu kad čia patoso reikia. 
Hanibalas prie vartų. Arba, naudojant modernesnę 
roko grupės „Anties“ pavartotą metaforą— 
„atbėga zombiai, atidunda . . . “

O pabaigai ko palinkėtum lietuviškam detek
tyviniam romanui?

Linkiu jam, kad jį rašančių atsirastų tiek, kad 
būčiau ne pirmaujantis (nes vienintelis!) lietuviškų 
detektyvinių romanų rašytojas, o trečiaeilis! Na, 
gal trečiaeilis ir ne taip jau gerai. Bet antraeilis tai 
garantuotai. Štai, kad galėčiau tapti antraeiliu 
lietuviškųjų detektyvinių romanų rašytoju būtų 
tikrai puiku. r~i

ŠIMTMETIS
alternatyvom, ir literatūrinei vaizduotei. Kita 
vertus, iki Ramūno Bytauto nebuvo liberalų 
profesorių, ir sistematinis teorinis galvojimas liko 
neryškus sąjūdžio kultūros elementas. Jo vietoje 
kunkuliavo praktiniai projektai, informacija, po
lemika.

3) Kaip ir paprastai katalikiškos, bet ne 
protestantiškos tradicijos kraštuose, lietuviams 
liberalams norint nenorint tapo jautrus santykio su 
dominuojančia religine organizacija klausimas. Už 
tai, kad jie skelbė, Vinco Kudirkos žodžiais,

Kad norite tikėti — tikėkite . . . tik žiūrėkit, kad 
jūsų darbai būtų geri! Kad nenorite tikėti — 
netikėkite!. . . Tik žiūrėkite, kad jūsų darbai būtų 
geri. (3)

jie buvo puošiami „bedievių” aureole ir už ją 
smerkiami.(%) Kai kada žodžiais — bet turbūt ne 
veiksmais — ir liberalai pasirodė neliberalūs. Visa 
tai atnešė tik blogo. Tik išeivijoje ši laikysena 
išblėso.

Pradžioje liberalai buvo jaunų žmonių sąjūdis, 
net per daug užtikrintas savo galutiniu laimėjimu. 
1901 metais Povilas Višinskis (tarp kitako, turbūt 
pirmasis tarp lietuvių, tais pačiais metals', pasisakęs 
prieš antisemitizmą) rašo Marijai Pečkauskaitei:

Žinai, kad mes — dvi pasaulės: mūsų, jaunų, 
dienos dar aušta, o tų ilgaskvernių jau saulė 
leidžiasi, o jie vis nenori prisipažinti prie to ir vis 
ritasi, vis nesiliauja, vis naujus ir naujus išmistus 
užmano.(5)

Kaip turėjo būti per trečdalį šimtmečio pakitusi 
visuomeninė atmosfera, jei 1935 metais, jau 
nepriklausomoje Lietuvoje, nuvertus demokratiškai 
išrinktą valdžią, sugriovus ankstyvesnį tarpusavį 
pasitikėjimą tarp už nepriklausomybę drauge 
kovojusių, — jaunųjų katalikų intelektualų vadas 
Juozas Keliuotis galėjo kone erotiškai susižavėjęs 
deklaruoti:

Kas nors kiek pažįsta dabarties gyvenimą, tas 
žino, su kokiu herojizmu komunistinė, fašistinė ir 
nacionalsocįjalistinė jaunuomenė pakelia visas 
baisiąsias sunkenybes ir kuria naują gyvenimą, kai 
tuo tarpu seno liberalizmo atstovai pasyviai

Akiračiai nr. 1 (205)

10
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traukiasi iš gyvenimo, savo idealams apginti 
nesiryžta rizikuoti nė vieno savo kraujo lašo, nes 
jie skeptikai, bailiai ir nepasiryžėliai, neturi ais
tringo tikėjimo į absoliučias vertybes. (6)

Sovietiniame laikotarpyje liberalai ilgą laiką 
kitaip nevadinta kaip tik „supuvusiais” arba 
„buržuaziniais” — stalinistams tai reiškė tą patį. 
Išeivijos stalinistai atvirkščiai ryšių su Lietuva (nuo 
1962 m.) ieškančius krikštijo „minkštapilviais 
liberalais”. (7) Sovietijoje kadaise užtekdavo ne tik 
žmogų, bet ir mintį paskelbti „liberalia”, kad ji jau 
būtų pasmerkta. Šios tradicijos tebesilaiko prez. 
Reaganas, tačiau už tai, kad esi Reagano smerkia
mas, nesiunčiama į Aliaską, o ir Aliaska ne 
Sibiras.

Šiek tiek destalinizavusis, 1961 m. V. 
Mykolaitis-Putinas rašo J. Lankučiui:

Aš netikiu, kad tarybiniam žmogui būtų sve
timas liūdesys, sielvartas. Ir tarybinėje santvar
koje žmogui kartais yra dėl ko nuliūsti bei siel
vartauti. Tačiau aš nemanau, kad tarybinei sant
varkai lojalus ir su ja susigyvenęs poetas, tegu ir taip 
,,liberališkai“ nusiteikęs, imtų rašyti kažką reak
cinga ir iš esmės nepriimtina komunistinei ideolo
gijai ir moralei. (8)

Liberalumas — žmogaus jausmų teisės pripaži
nimas, nesmerkimas už išsakymą to, kas jaučiama. 
1961 m. šią laikyseną — emocinę liberalizmo 
substratą — Sovietų Lietuvoje dar reikėjo, net 
privačiame laiške, atsargiais žodžiais ginti.

Vėliau Sovietų Lietuvoje atsirado mada insce
nizuoti liberalus, tuo, matyt, pakitusiame visuome
niniame klimate siekiant populiarumo.

Vieni brendo, darydami karjeras dar universi
tete, — labai iš lėto taria Tauras, — daužydami 
draugus iš tribūnų, o paskui atgailavo, dėdamiesi 
viską suprantančiais liberalais, tik anksčiau. . . 
anksčiau, girdi, taip reikėję. Kiti brendo, lakdami 
degtinę, kad nepasidarytų dogmatikais ir karjeris
tais. Sunku pasakyti, kas geriau.(9)

Persitvarkymo sąjūdyje prasiveržė daug rimtes
nės liberalizuojančios (ir moraliai gydančios) jėgos.

Ar galėtų šiandien bet kur (išskyrus nebent 
Iraną) bet kas šūkčioti 1935 m. žodžiais apie 
totalitarines „jaunuomenes” ir jų „aistringą tikėji
mą į absoliučias vertybes”? Ar neplinta vėl, kur jos 
buvo pamirštos ir persekiojamos, tradicinės libera
lų vertybės — žmogaus teisės, pliuralizmas, blaivi 
visko kritika, rūpestis visų gerove (ne atskirų rasių, 
klasių, religijų ar tautų, bet būtent visų žmonių), 
atvirumas, taikingos, demokratiškai apsprendžia
mos reformos? Tai, be abejo, niekur nėra tikrovė, 
bet daug kur — stiprėjančio atgarsio tikrovės 
modelis.

Pirmoji metinė Lietuvių Studentų Santaros 
knyga, Tabor Farmos 1954 m. suvažiavimo darbai, 
vadinosi Laisvo žmogaus keliu į lietuviškumą. Ką 
tik Lietuvoje pasirodęs jaunųjų kultūros mėnraštis 
„Sietynas“ cituoja savo programą išsakančius Alberto 
Zalatoriaus žodžius: „Laisvas žmogus laisvoje 
tautoje — štai koncepcija, kurią mes visi, ir 
rašytojai, ir nerašytojai, turime įžvelgti kaip 
idealą”. (70)

Ar neduoda tokie dvasiniai suartėjimai pagrin
do šiandien, apžvelgiant lietuviškojo liberalizmo

1989 m. sausio mėn.

šimtmetį, kalbėti apie liberaliųjų vertybių sugrįži
mą? Ar bent — nes dėl jų visada reikės kovoti — 
grįžimo tendencijas?

V. Kavolis
Išnašos

1 Cituojama iš Juozas Audėnas, Lietuvos valstiečiai 
liaudininkai (Brooklyn, 1986), p. 30.
2 Vytautas Kavolis, red., Lietuviškasis liberalizmas 
(Chicago, 1959), p. 168.
3 Vincas Kudirka, Raštai (Memmingen, 1953), p. 309.
4 „Katalikų” pažiūras apie „liberalus” (rašau kabutėse, 
nes liberalai daugiausia irgi buvo katalikai) apsprendė 
ne vien (ir ne visų pirma) pačių liberalų veiksmai, bet ir 
(ko gero, labiausiai) iš anksčiau atsineštos kategorijos, į 
kurias liberalai buvo automatiškai įspraudžiami. Taip 
1869 metais, — dvidešimt metų prieš Varpą, — kun. 
Antanas Tatarė jau žinojo (be abejo, išstudijavęs John 
Stuart Mill) liberalus definuojančią žymę: „liberalistai 
netiki, kad žmogaus siela nemirtinga, ir nemano, kad 
mirusiųjų kūnai kelsis iš numirusiųjų”. Antanas Tatarė, 
Pamokslai išminties ir teisybės (Vilnius, 1987), p. 483. 
Lietuviams liberalams nereikėjo nieko šiais klausimais 
pasakyti: jie turėjo būti „netikinčiais”. Būtų įdomus 
klausimas sąmoningumo istorikams išnagrinėti, kaip 
keitėsi „liberalo” ir „liberalizmo” sąvokų semantinis 
laukas XIX ir XX a. lietuvių kultūroje, nuo kovų dėl 
Apsvietos iki Persitvarkymo sąjūdžio. Jokia kita sąvoka 
nėra toks tikslus civilizacijos lygio rodiklis.
5 Cituojama iš Janina Žėkaitė, Šatrijos Ragana Vilnius, 
1984), p. 71.
6 J. Keliuotis, Visuomeninis idealas (Kaunas, 1935), p. 
11.
7 Jau anksčiau išeivijoje Antanas Maceina buvo 
paskelbęs (irgi nepasiskaitęs John Stuart Mill; anglosak
sų raštus jis aplamai sąmoningai vengė skaityti), kad 
iiberaiizmas esąs tik netobulas komunizmo šaltinis. 
Antanas Maceina, „Liberalizmo kelias į bolševizmą”, 
Aidai, nr. 13 (1948 m. birželio mėn.). Gal ši teorija — 
transpozicija ankstesnės, dar nepriklausomoje Lietuvoje 
skelbtos Maceinos doktrinos, kad komunizmas, kaip 
prometėjiškos laikysenos išraiška, daug labiau gerbtinas, 
kūrybiškesnis sutvėrimas už buržuazinę ideologiją, kuriai 
turbūt, pagal jo ^naudotąją schemą, priskirtinas ir 
liberalizmas. Ž. Antanas Maceina, Buržuazijos žlugimas 
(Kaunas, 1940). Bet liberaliosios tradicijos šaltiniai 
senesni už buržuaziją. Jie atsekami jau klasikinėje 
Graikijoje ir krikščioniškoje teologijoje bent nuo 
Abelardo. (Galima, kaip daro Wm. Theodore de Bary, 
jų ieškoti ir konfucionizme.) Ir juose yra prometėjiškojo 
prado — įsigilinus paaiškėtų, kad daug autentiškesniu 
pavidalu negu trisdešimtųjų metų dekados (kai Macei- 
rį*> rašė savo knygą) komunistų praktikoje. Prometėjus 
davė kitiems, ko jiems patiems reikėjo, ne diktavo, kaip 
reikia gyventi. Ir ne kitus vertė už savo programą 
apmokėti, o pats priėmė kentėjimą, iš anksto žinodamas, 
kas jo laukia. Ne prometėjiškam charakteriui dirbti už 
tai, kad laimėtų galią ar lauktų atlyginimo.
8 „Iš V. Mykolaičio-Putino laiškų ir straipsnių”, 
Poezijos pavasaris 1968 (Vilnius, 1968), p. 35.
9 Leonidas Jacinevičius, Arbata penktą valandą ryto 
(Vilnius, 1979), p. 136-137.
10 Sietynas, I (Vilnius, 1988), p. 5.

atvirai
kalbant

DU ŽURNALAI TRIJŲ SUKAKTUVIŲ 
PROGOMIS

Pereitų metų pabaigoje pasirodė neįtikėtinai 
stiprus tautininkų leidžiamo politikos ir kultūros 

žurnalo Naujoji viltis nr. 21, skirtas, redaktoriaus 
V. Abraičio žodžiais tariant, „70 metų nuo 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo“ ir „lietuvių 
tautos genocido 1941-1952 m. laikotarpyje (1948 m. 
buvo patys žiauriausi trėmimai)“ sukaktuvėms 
paminėti. Iš tikrųjų, jeigu pastaroji tiksliau datomis 
neapibrėžta sukaktis ir tebuvo reikalinga kaip 
pretekstas vieninteliam šia tema parašytam dr. 
Algirdo Statkevičiaus keturių puslapių straipsneliui 
„Genocidines deportacijas į Sibirą prisimenant“, jis 
galėjo lengvai būti išspausdintas ir be sukaktuvinių 
progų, ar ir iš viso neišspausdintas. Tačiau 
pirmosios sukakties tematiniuose rėmuose platesne 
prasme gali nesunkiai sutilpti visi reikšmingiausi šio 
numerio straipsniai, užimą bent trečdalį jo pusla
pių.

Stiprų ir aiškų sukaktuvinį toną duoda 
pirmasis istoriko Vinco Trumpos rašinys „Vasario 
16-toji“, jau pradžioje pabrėžiantis, kad „tas 
Lietuvos Tarybos vienbalsis nutarimas buvo pats 
svarbiausias aktas visoje mūsų naujųjų laikų, o gal 
ir aplamai visos Lietuvos istorijoje“. Šis vardų, 
nuomonių bei šaltinių tirštumų ar įvairumu, o taip 
pat ir analitiniu originalumu pasižymintis straipsnis 
ypač reikšmingas nejučiomis iškylančiomis paralelė
mis tarp anuometinių ir šiandieninių tautinio 
atgimimo nuotaikų, netgi išorinių aplinkybių, o juo 
labiau visų mūsų siekiamų tikslų ir kelyje į juos 
tykančių pavojų.

Šias paraleles logiškai į ateitį pratęsia Sovietų 
Sąjungos šiandieninę padėtį iš vidaus geriausiai 
pažįstantis politinių mokslų specialistas Aleksan
dras Štromas savo itin sklandžiai parašytu ir 
įžvalgiai viltingu straipsniu „Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybės atstatymo galimybės“, kuriame 
įrodoma, kad „bandymai pabaltiečius įvairiais 
būdais nutautinti, susovietinti, priversti kalbėti 
rusiškai, ne tik neatnešė laukiamų vaisių, bet 
atvirkščiai, pasiekė priešingų rezultatų“, todėl ir 
šiandien „Pabaltijo tautų teologinė politinė sąmonė 
yra vienalytė, visuotina, t.y. jungianti visus pabal
tiečius (įskaitant net aktyviausius režimo 
kolaborantus) . . . (106-107 psl.). A. Štromo many
mu, „tam, kad bent dalinai pateisintų tautų krašte į 
jas dedamus lūkesčius bei viltis (kad ir dažnai 
perdėtus), pabaltiečių politinei struktūrai išeivijoje 
reikia iš pagrindų persitvarkyti“, o „tokį persitvar
kymą galima būtų pradėti savosios tautos nepri
klausomybės programos paruošimu“. (114)

Kitonišku priėjimu ir šviežiu požiūriu įdomus 
ir Stasio Lozoraičio Jr. straipsnis, iškeliantis 
„Diplomatijos reikšmę kovoje už nepriklausomą 
Lietuvą“ tuo metu, kada „kaip apskaičiuoja 
istorikai, trijų šimtų žmonių grupelė stūmė visą 
tautinį atbudimą“ (26)

Didžiausi nepriklausomos Lietuvos atsiekimai 
ir jos gyvenimo iškiliausi momentai puikiai atsi
spindi visų trijų prezidentų biografinėse apybraižo
se. Liūto dalis, kaip ir pridera, tenka ilgiausiai ją 
valdžiusiam pirmajam ir paskutiniam prezidentui 
Algirdo J. Greimo drąsiais impresionistiškais 
plėmais nutapytame portrete, pavadintame „Anta
nas Smetona ir kas toliau“, kuriame šis „jei ne 
iškilus, tai bent padorus žmogus“ ilgainiui iš tirštai 
jį supančio fono išryškėja kaip „gabus, kytras 
politikas, nuosaikus demokratas“, kuris iš tikrųjų 
net „išgelbėjo Lietuvą nuo fašizmo“ ir kurio 
valdoma ji „per 20 metų padarė šimto metų šuolį, 
įsirikiuodama į moderniškų žemės ūkio kraštų

(tęsinys 14-me psl.)
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IŠEIVIJOS GYVENIMAS

PIRMAS PAREIŠKIMAS

Šiandien galutinai priėjau išvados, kad dėl dr. 
K. Bobelio netinkamos elgsenos, atsistatydinu iš 
VLIK-o atstovo Pasaulio Pabaltiečiu Europos 
biure pareigų.

Apie tai šiandien informuosiu Pasaulio Pabal- 
tiečių Tarybos pirmininką Lembit Savi.

Pagrindinės priežastys, nulėmusios tokį mano 
sprendimą yra—iki šiol dar nesumokėtas, pažadėtas 
prieš mėnesį, atlyginimas Mindaugui Šiboniui, 
kuris liepos 31 d. kaip aktyvus Lietuvos rezistentas, 
Lietuvos Laisvės Lygos tautinės tarybos narys, 
buvo priverstas su savo šeima palikti Lietuvą. Iš 
anksto aptaręs su dr. K. Bobeliu, aš Šibonius 
kviečiau atvykti į Strasbūrą dirbti lietuvių informa
cinį darbą. Pats nebeįstengdamas Šibonių keturių 
asmenų šeimos toliau finansiškai remti, buvau 
priverstas apie tai Šibonius informuoti, nes dr. K. 
Bobelis atsisakė, visiškai nesilaikydamas savo 
duoto pažado, man ir Šiboniams į Strasbūrą 
atvažiuoti ir finansiškai atsilyginti.

Aš kaltinu dr. K. Bobelį, kad jis tyčia tempė 
laiką. Jis dar prieš mėnesį pažadėjo Šiboniams 
išsiųsti algą ir finansinę paramą, surištą su 
persikėlimo išlaidomis. Nors ne kartą buvo prime
nama, jis vis delsė sumokėti, gerai žinodamas apie 
Šibonių tikrąją padėtį.

Kadangi aš iš savo pusės įtikinau Šibonius 
atvykti Prancūzijon, dalinai nešu atsakomybę ir 
todėl atsistatydinu iš mano VLIK-e pareigų.

Dr. K. Bobelis neša tuo reikalu visą pilną 
atsakomybę.

Algis Klimaitis 
Strasbūras
1988, rugsėjo 15 d.

ANTRAS PAREIŠKIMAS

Aš atvykau į Pabaltiečiu ir VLIK-o atstovybę 
Strasbūre tam, kad asistuočiau A. Klimaičiui. Taip 
iš anksto buvo susitarta su VLIK-o pirmininku dr. 
K. Bobeliu. Jo man buvo pažadėtas 1000 US-$ 
atlyginimas.

Tam, kad galėčiau čia patekti aš atsižadėjau L. 
Tolstojaus fondo pagalbos (pusei metų pilnas 
medicininis aprūpinimas, nemokama kelionė į JAV 
ir 1.1.), išleidau visus savo pinigus 700 US-S, todėl 
nuo pat pirmos dienos Strasbūre A. Klimaitis mane 
ir visą mano šeimą pilnai finansiškai išlaikė ir rėmė. 
Jau antras mėnuo nuo tos dienos kai aš palikau 
Lietuvą, bet dr. K. Bobelis iki šiol nesugebėjo 
mums atsiųsti atlyginimo už darbą ir todėl dabartinė 
mūsų padėtis yra kritiška. Šiuo metu A. Klimaitis 
toliau nebegali mūsų remti.

Aš turiu šeimą, dvi mažametes dukras, kurių 
nebegaliu išlaikyti ir aprūpinti. Ilgiau tokioje 
neaiškioje padėtyje pasilikti nebegaliu, todėl nus
prendžiau išvažiuoti į JAV.

Mindaugas Šibonis 
Strasbūras
1988, rugsėjo 15 d.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS

TELEFAXU

Pone Šiboni,

Jūsų pareiškimą 1988 m. rugsėjo 15 d. gavome. 
Pabrėžiu, kad su Jumis niekada nesu kalbėjęs apie 
Jūsų darbą ar atlyginimą ar atvykimą į Strasbour-
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VLIKO NESĖKMĖS

Prieš porą metų VLIKas, dr. K. Bobeliui 
vadovaujant, nusivylė JAV respublikonų „laisvini
mo“ politika ir nukreipė savo dėmesį į Europą, 
ypač į Europos parlamentą. Su dideliais fanfarais 
buvo atidarytas informacijos centras Strasbūre, 
Prancūzijoje, skambiu „Pasaulio pabaltiečiu tary
bos Europos biuro“ pavadinimu. Centrą išlaikė 
VLIKas, o vienintelis jo tarnautojas ilgą laiką buvo 
A. Klimaitis, kuris dar ėjo ir „Europos parlamento 
Pabaltijo grupės“ generalinio sekretoriaus pareigas. 
Europos parlamento būstinė kaip tik ir yra 
Strasbūre, Reino upės kairiajame krante.

Praeitą rugsėjo mėnesį, vos savaitei praėjus 
nuo pabaltiečiu konferencijos Londone, kurios 
vienas iš rengėjų buvo Klimaitis, jis atsistatydino iš 
biuro vedėjo pareigų, nežiūrint konferencijos reko
mendacijos, kad informacijos biuras turėtų būti 
plečiamas.

Atrodo, kad Klimaitis kaip tik ir bandė tą 
biurą plėsti, bet susidūrė su napoleoniška proble
ma: pinigais, pinigais ir pinigais. Pats Klimaitis 
kaip atsistatydinimo priežastį nurodė VLIKo 
nepaslankumą išmokant atlyginimą Klimaičio 
pastangomis pasamdytam Lietuvos disidentui 
Mindaugui Šiboniui. Pastarasis 1988 m. liepos 
mėn. 31 d. Izraelio viza atvažiavo į Vieną, 
Austriją, tikėdamasis persikelti į JAV. Šibonis, 26 
m. amžiaus, yra Lietuvos laisvės lygos narys iš 
Kauno. Klimaičio pakalbintas, jis rugpjūčio 23 d. 
su šeima atsikėlė i Strasbūra ir nradėio dirbti v 1
informacijos biure Klimaičio asistentu. Po trijų 
savaičių, nesulaukęs iš VLIKo atlyginimo, jis kartu 
su Klimaičiu rugsėjo 15 d. atsistatydino, atrodo, 
palikdami informacijos centrą ir jo telefaksą be 
tarnautojų. VLIKas Šiboniui už 24 darbo dienas 

gą, ir jokių pažadų nesu Jums bet kada davęs. Esu 
nustebęs Jūsų teigimais. Niekada apie Jus, nei apie 
Jūsų atvykimą į Vieną, Austriją, nei kokiomis 
sąlygomis ar kokių institucijų remiamas Jūs 
atvykote į Vakarus, nežinojom ir negirdėjom. Nes 
Jūs nei į mane nei į VLIKĄ tuo reikalu niekada 
nesate kreipęsis. Rugpjūčio 3 d. p. A. Klimaitis 
pranešė man, kad M. Šibonis su šeima yra atvykęs į 
Austriją, su Izraelio viza liepos 31 d., kad Jūs esate 
Lietuvos Laisvės Lygos narys iš Kauno. ( . . .)Š.m. 
rugpjūčio 15 d. p. A. Klimaitis pranešė, kad jis 
norėtų, kad Jūs įsijungtumėte į informacinį darbą 
Strasbourge. Pasakiau p. Klimaičiui, kad aš nieko 
prieš neturiu. Rugpjūčio 22 d. p. Klimaitis pranešė, 
kad Jūs šiandien atvykstate į Strasbourgą, kad jis 
per pažįstamus sutvarkė Jūsų atvykimą ir klausė, 
kiek Jums galėtume mokėti algos. Atsakiau, apie 
$1,000 į mėnesį, bet detales aptarsime vėliau, kai aš 
būsiu Europoje. (...) Rugpjūčio 26 d. p. 
Klimaitis pranešė, kad Jūs atvykote rugpjūčio 23 d. 
į Strasbourgą ir pareiškėte norą talkininkauti 
Pabaltiečiu Tarybos ir VLIKO biurui Strasbourge. 
Tai buvo priimta teigiamai. Rugpjūčio 31 d. 
kalbėdamas su p. Klimaičiu paprašiau, kad būtų 
gerai, kad Jūs padarytumėte pareiškimą bendrai 
apie Lietuvos Laisvės Lygą, jos tikslus, darbus ir 
veikią Vakaruose. Tada p. Klimaitis pasakė, kad 
Jūs esate čia pat ir ar aš norėčiau su Jumis porą 
žodžių pakalbėti. Aš Jus pasveikinau atvykusius, 
palinkėjau sėkmės, ir pasakiau, kad tikiu, kad 

sumokėjo $1000, tiek, kiek buvo kalbėta mėnesiui.
Atrodo, kad įvyko nesusipratimas. Sotus 

alkano neužjaučia, kaip sako priežodis. Dr. 
Bobelis, kuriam pačiam pinigai ne problema, 
norėjo pasiųsti pirmą algą po mėnesio darbo, 
nepagalvodamas, iš ko vargšas emigrantas su 
žmona bei vienerių ir trejų metukų mergaitėmis 
gyvens tą pirmą mėnesį ne tokioje jau svečioje 
šalyje.

Pirmas savaites gelbėjo Klimaitis, kurio atlygi
nimo, matyt, neužteko abiems tarnautojams, ir 
jiedu atsistatydino. Be to, čia galėjo būti ir 
organizacinių sunkumų. Tarnautojams samdyti gali 
reikėti VLIKo valdybos ar tarybos pritarimo, o 
posėdžiai, nariams ne vienoje vietoje gyvenant, ne 
taip jau dažnai vyksta. Vyrai pasikarščiavo, neteko 
kantrybės ir vargu ar dabar yra geresnėje padėtyje 
negu anksčiau. Na, o VLIKui tai jie tikrai pakenkė, 
nes informacijos biuras buvo vienas iš jo nedaugelio 
apčiuopiamų darbų.

Tuo tarpu atsistatydinimas nesutrukdė Kli
maičiui dalyvauti kviestiniu svečiu spalio mėnesį 
Vilniuje vykusiame Lietuvos Persitvarkymo sąjū
džio steigiamajame suvažiavime. Gal net padėjo?! 
Gruodžio mėnesį Klimaitis vėl lankėsi Vilniuje, 
tikslu parengti Europos parlamento narių vizitą į 
Pabaltijį. Vilniuje jį priėmė LKP pirmasis sekre
torius A. Brazauskas. VLIKas kol kas apie savo 
nesėkmes Europoje visuomenės neinformuoja ir 
savo buvusio tarnautojo Klimaičio naujų politinių 
ėjimų nesmerkia.

Spausdiname Klimaičio, Šibonio ir Bobelio 
susirašinėjimo ištraukas. Kalba netaisyta. Kai kurie 
raštai spausdinami sutrumpinti, išleidžiant nees
mines vietas.

greitai turėsiu progos asmeniškai susitikti, ir tuo 
mūsų kalba pasibaigė. (...) Tai yra viskas, pone 
Šiboni, ką aš apie Jus žinojau ir ką kalbėjau su p. 
Klimaičiu ir su Jumis, ir kokie VLIKO įsipareigoji
mai Jums buvo. Vakarų valstybėse niekas algos į 
priekį nemoka. Jeigu Jūs turėjote kokių finansinių 
problemų, Jūs galėjote lygiai taip greitai, taip kaip 
parašėte šį pareiškimą, parašyti apie savo proble
mas, ir aš neabejoju, kad mes būtume bandę Jums 
padėti. Jūs, daleisim pradėjote dirbti rugpjūčio 23 
d. (nes tą dieną atvykote į Strasbourgą), dirbote iki 
rugsėjo 15 d. (kada parašėte savo pareiškimą), taigi 
dirbote lygiai 24 dienas. Jūsų alga būtų buvusi 
sumokėta rugsėjo 24 dieną, mėnesiui pasibaigus. 
Jūsų pareiškimas, kad dr. Bobelis iki šiol nesugebė
jo atsiųsti atlyginimą už darbą yra labai netaktiškas 
ir be pamato. Nors neišdirbote pilną mėnesį, bet 
atjausdami Jūsų padėtį siunčiame $1,000 čekį (Nr. 
1683) už Jūsų praleistą laiką Strasbourge.

Dr. K. Bobelis, 
VLIKO pirmininkas 

1988, rugsėjo 20 d.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS
TELEFAXU

Pone Klimaiti,

Jūsų pranešimą liečiantį Jūsų pasitraukimą iš 
VLIKO veiklos Strasbourge nuo 1988 m. rugsėjo 15

Akiračiai nr. 1 (205]
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IŠEIVIJOS GYVENIMAS

d. gavome. Jame yra daug emocinių, neteisingų, 
netikrovę atitinkančių faktų bei kaltinimų. Juos 
atmetame kaip esančius be pagrindo. Tikroji Jūsų 
pasitraukimo priežastis yra Jūsų finansinės atskai
tomybės stoka, nevarkingas atsiskaitymas, ir t.t.

Jūsų atsistatydinimą iš darbo VLIKUI prii
mame. Dėkojame už ankstyvesnį bendradarbiavi
mą. Linkime sėkmės Jūsų ateities darbuose.

Dr. K. Bobelis, 
VLIKO pirmininkas 

1988, rugsėjo 20 d.

ATVIRAS LAIŠKAS

Pone dr. Bobeli,

Jūsų telefaksinį laiškutį gavau šiandieną.
Apgailestauju, kad jis turinio atžvilgiu neduo

da vilčių tikėtis, jog ketinate tikrumoje su padėtimi 
išsiaiškinti.

Jūsų apkaltinimai prieš mane dėl finansinės 
atskaitomybės, atseit netvarkingo atsiskaitymo yra 
permatomi ir, aišku, desperatiškai absurdiški.

Pats faktas, kad Jūs fabrikuojate tariamas 
priežastis dėl kurių, Jūsų nuomone, atsistatydinau, 
parodo, kad norite nuo tikrų priežasčių nukreipti 
dėmesį, atseit nukreipti nuo savęs įtarimą, jog esate 
pilnai atsakingas. (...)

Lietuvių visuomenė nustebs sužinodama, kad 
aš nuo 1987 m. gruodžio 1 d. iki 1988 metų 
rugpjūčio 31 d. iš savo kišenės sumokėjau 
$19.371,08.— išlaidų, kurių didžiausia dalis sudarė 
telefonavimai į Lietuvą ir telefakso išsiuntinėjimai 
tarptautinei spaudai.

Aš tą galėjau daryti tik atiduodamas biudžetui 
kas mėnesį didžią dalį iš savo algos. Taip pat 
sunaudojau savo santaupas, sutaupusias savo darbe 
Šveicarijoje.

Nuo pat pirmos mano darbo dienos čia 
Strasbūre iki įskaitant š.m. rugpjūčio 31 d. 
kiekvienas gautas centas yra atskaitytas ir doku
mentuotas su atitinkamais pakvitavimais.

Kviečiu kiekvieną pabaltiečių fondams pinigų 
aukojęs lietuvį, latvį ar estą ateiti pas mane ir visus 
išlaidų sustatymus ir sąskaitas/pakvitavimus kon
troliuoti. Jis taip pat galėtų atsiliepti pas Pabal
tiečių Tarybos pirmininką Lembit Savi, 14, Ethel 
Drive, Little Falls, N.J. 07424, U.S.A., ir paklausti, 
ar aš neatsiskaitęs, ar esu Pabaltiečių Tarybai 
skolingas tik vieną centą.

Mėnesių mėnesiais, dr. Bobeli, žinote kiek aš iš 
savo pinigų pridėjau išlaidoms. Mėnesiais žadėjote 
gražiais žodžiais bet rezultate tuščiais pažadėji
mais, prie išlaidų prisidėti.

Dr. Bobeli, ar Jums ne gėda permatomais 
„apkaltinimais“ mano atžvilgiu lietuvių visuomenei 
akis dumti?

Išaiškinkite visuomenei, kodėl Jūs 13 mėnesius 
(nuo 1987 m. birželio iki 1988 m. liepos) nutylėjote 
Pabaltiečių Tarybos prezidiumui tikrus biudžeto 
faktus liečiančius mano algą? Jūs kaltinate mane 
neatsakomybe ir netvarkingumu—o pats turite 
iškęsti tais apkaltinimais.

Lemiamas mano dimisijos pagrindas yra Jūsų 
ciniškas elgimasis prieš Mindaugą Šibonį ir jo 
šeimą, bet neslepiu, kad Jūsų žodžio nelaikymas, 
Jūsų neišskaitomi įžeidinimai ir netaktiškumai, 
Jūsų nepaprastas nepunktualumas, Jūsų talentas 
niekad, klaidų darant, neatsiprašyti, Jūsų dažnai 
nesuprantamas elgimasis kitų bendradarbių atžvil
giu, taip pat įveikė mano dimisijos sprendimą.

1989 m. sausio mėn.

KĄ RAŠĖ VLIKO „ELTA“?
Nuo šių metų rugpjūčio mėnesio pabaigos 

Lietuvos Laisvės Lygos narys Mindaugas 
Šibonis su žmona Ona-Virginija ir dukterimis 
Milda ir Jamuna persikėlė į Prancūziją. 
Gyvendamas Lietuvoje M. Šibonis aktyviai 
veikė Lietuvos disidentų gretose. Kratos, 
nuolatiniai persekiojimai, areštai 1988 metų 
vasario mėn. 15, vasario 16, birželio 14 
dienomis ir kitokios represijos buvo pastovios 
jo gyvenimo Lietuvoje palydovės. Jo žmona 
Ona-Virginija už dalyvavimą vasario 16 dienos 
demonstracijoje buvo nuteista penkias paras 
kalėti, bausmę atliekant Kauno miesto vidaus 
reikalų valdybos rūsyje. Tokia maža bausmė, 
pasak teisėjo, buvo skirta atsižvelgiant į tai, 
kad ji dviejų mažamečių vaikų motina, nors pa
gal Lietuvos TSR administracinių pažeidimų 
kodeksą, laisvės atėmimo baismė iš viso negali 
būti taikoma asmenims auginantiems maža
mečius vaikus. Tik didelių pastangų ir grę
siančio triukšmo iš Vakarų dėka, ji buvo paleista 
anksčiau laiko, bausmę pakeičiant 50-ties 
rublių pinigine bauda.

Atvykęs į vakarus Mindaugas Šibonis 
pareiškė: „Aš nelaikau savęs TSRS piliečiu, 
kadangi Lietuva, kaip ir Latvija bei Estija 
TSRS sudėtyje atsirado tik Molotovo ir 
Ribbentropo 1939 metais pasirašyto netekėto 
pakto pasėkoje. Kiek mums žinoma, nei 
Molotovas, nei Ribbentropas nebuvo lietuvos 
liaudies atstovai ir jų parašai nebuvo juridinis

Šiandien Mindaugui Šiboniui teleiaksiškai, 
mano adresu, rašėte, jog su juo niekad neesat 
kalbėjęs apie jo darbą, atlyginimą ar atvykimą į 
Strasbūrą ir jokių pažadų jam neesat davę.

Dr. Bobeli, kodėl Jūs neteisybę sakote? (...)
O Jūs pats savo viršminėtame laiške ponui 

Šiboniui duodat suprasti, kad „kažkas“ buvo 
kalbėta apie Šibonio darbą ir atlyginimą. Buvo tik 
ne taip, kaip Jūs reikalą pristatot, būtent išsisukda
mas iš atsakomybės, bet buvo labai aiškiai 
pirmiau tarp mudviejų, o paskiau tarp Jūsų, 
manęs ir pačio Šibonio žodžiu sutarta:

1) Mindaugas Šibonis pradeda dirbti už 
$1.000.—į mėnesį stažuotojo statusu iki jo galutinio 
patvirtinimo per ateinantį Vliko posėdį.

2) Dėl jo suprantamai blogos finansinės 
situacijos sutarta suma jam bus iš anksto sumokėta.

3) Visos išvykimo iš Vienos išlaidos bus, 
pristačius pakvitavimus, apdengtos.

4) Visos mano ekstra-išlaidos Šibonių atžvilgiu 
bus padengtos.

Manau, kad kiekvienas vakaruose gyvenantis 
tautietis žino, jog iš tėvynės išvariami lietuviai 
ateina ne su lobiais, bet biedni, o Jūsų š.m. rugsėjo 
21 d. rašytame telefaksiniame laiške Šiboniams 
randame tokį sakinį, jog „vakarų valstybėse niekas 
algos į priekį nemoka“.

Oi, koks šaltas cinizmas, dr. Bobeli! (...)
Dėl lojalumo Vlikui, kurio egzistavimui, 

konsolidacijai ir geram vardui visuose lietuviuose 
čia laisvajame pasaulyje ir tėvynėje norėjau tarnau
ti, išlaikiau visą kuo aš Jūs dabar turiu kaltinti. 
Dėja, toliau Jus „išlaikyti“ savigarbė neleido, nes 
per stipriai perlenkėt lazdą.

Jūs padarėte, dr. Bobeli, per daug rimtos 

pagrindas sudaryti politinę-ekonominę uniją 
tarp nepriklausomos Lietuvos respublikos ir 
Sovietų Sąjungos. Jos atsiradimas Sovietų 
Sąjungoje buvo ne kas kitas, kaip suverenios 
valstybės okupacija. Todėl TSRS piliečio 
statusas žeidė mano nacionalinius jausmus bei 
savigarbą. Aš šešis kartus įteikiau TSRS 
aukščiausiajai tarybai ir M. Gorbačiovui 
pareiškimus, kuriuose griežtai atsisakiau TSRS 
pilietybės. Atsakydamas į tai, vidaus reikalų 
ministro pavaduotojas E. Mikelevičius man 
pareiškė, kad mano prašymas bus patenkintas 
tik tuo atveju, jeigu aš sutiksiu išvažiuoti pagal 
Izraelio vizą“.

Prancūzijoje M. Šibonis pareiškė norą 
talkininkauti Pabaltiečių Tarybos ir VLIKO 
Europos biurui Strasbūre: „Lietuvos Laisvės 
Lyga savo programoje pasisako už bendradar
biavimą su visomis organizacijomis bei judėji
mais, kuriems brangi Lietuvos laisvė ir suve
renitetas Mano manymu, Lietuvos Laisvės 
Lygai butų labai pravartu glaudžiai bendradar
biauti su čia, Vakaruose veikiančiomis lietuvių 
organizacijomis. Mūsų tikslas vienas—laisva, 
nepriklausoma Lietuva. Šį tikslą galima pasiek
ti tik vieningai bendradarbiaujant, o ne 
susiskaldžius. Susiskaldymas naudingas tik 
mūsų priešams“.

(ELTA) 
(Mūsų pastogė, nr. 39, 1988.X.3)

priežasties klaidų. Demokratai demokratiškose 
organizacijose būna tam atsakingiem.

Dr. Bobeli, atsistatydinkite! Nedarykite Vlikui 
daugiau žalos!

Algis Klimaitis
Pasaulio Pabaltiečių Tarybos

Europos Parlamento Europos biuro direktorius
Baltic Intergroup“
gen. sekretorius
1988, rugsėjo 22 d.

PIENO PRODUKTŲ

Lietuvoje veikiantis „Žaliųjų”judėjimas, protestuo
damas prieš pieno produktų užterštumą ir žemą 
kokybę, praeitą mėnesį buvo paskelbęs boikotą. 
Matome boikoto plakatą.
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SKILTYS

ATVIRAI . . .
(atkelta iš 11-to psl.)
gretas“, o svarbiausia—„atgavo naują, netikėtą 
palikimą—valstybingumo idėją“ . . . Gana solidų 
antrojo prezidento paveikslą daugiau konvencinė
mis spalvomis tapo Juozas B/ Laučka („Aleksan
drui Stulginskiui prisiminti“), o porą dr. Kazio 
Griniaus gyvenimo bruožų duoda Mečys Macke
vičius.

Lietuvos būklė nacių okupacijos paskutiniai
siais metais, o ypač generolo Plechavičiaus vado
vautos Vietinės rinktinės formavimas ir jos likvida
vimas atsispindi žurnalisto Antano Valiukėno 
vėlyviausiuose trijuose pranešimuose iš Berlyno 
JAV pasiuntinybei Švedijoje (pirmieji keturi buvo 
išspausdinti šio žurnalo nr. 20), dabar Broniaus 
Nemicko parūpintuose iš National Archives, 
Washington D.C. Dr. Jurgis Gimbutas pokalbyje 
su St. S.(antvaru) pasakoja, „Kaip sukurtas 
Lietuvių enciklopedijos papildymų tomas“, o dr. 
Algirdas Budreckis duoda „Neolituano Vytauto 
Vileišio“ biografinę apybraižą.

Pakankamai svari ir literatūrinė šio numerio 
dalis: keturi puslapiai Balio Augino poezijos, Eglės 
Juodvalkės „Septyni eilėraščiai“ ir dvi ištraukos iš 
Kazimiero Barėno romano, paskutiniosios trilogijos* 
dalies, kurioje skaitytojui iš ankstyvesniųjų pažįsta
mas pagrindinis veikėjas Ignacas Kaušpėdas vėly
vaisiais karo metais atsiduria Vienoje ir Berly
ne .. . Apžvalginėje dalyje plačiau aprašomas 
„Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresas Australi
joje“ (Daiva Čekanauskaitė) ir „Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos sukaktuvinis seimas“ (Mečys 
Valiukėnas). Šiandieninę „Lietuviškąją veiklą“ 
(skyrelio pavadinimas) išeivijoje atspindi Antano 
Juodvalkio ir Stasio Santvaro sudaryta detali 
„Kultūrinių ir visuomeninių įvykių kronika“.

Naujosios vilties nr. 21 ne tik pilnai pateisino 
savo pasirodymą, bet padarė svarų ir reikšmingą 
įnašą į mūsų kultūrinį gyvenimą.

Nepalyginamai skurdesnis yra kiek vėliau 
pasirodęs Varpo nr. 23, pasišovęs atžymėti „varpinin
kų judėjimo šimto metų sukaktį“ ir sukaktuviniam 
įvykiui (Lietuvos draugijos įsteigimui Varšuvoje 
1888 m.) nušviesti persispausdinęs ištrauką iš 1937 
m. (sic!) Kaune išleistos Juliaus Butėno parašytos 
monografijos Vincas Kudirka. Be šios ištraukos 
tiesioginiai sukaktuvinę temą liečia tik nuolatinio 
bendradarbio dr. Kazio Karvelio straipsnis „Lietu
vybės klausimai Kudirkos publicistikoje“, persotin
tas puslapio ilgio V. Kudirkos raštų ištrauko
mis . . . Aprašinėdamas savo tėvo kovas dėl 
lietuvybės Amerikoje, straipsnyje „Nesuprastas 
aušrininkas“ maždaug tą patį laikotarpį užgriebia ir 
Vytautas Šliūpas. Bet tai ir viskas. Tiek tesugebėta 
pasakyti apie tą „Ryžto ir drąsaus darbo pradžią“ 
ir tikslus, kuriems dedikuotas šis Varpo numeris.

Likusius korpusinės dalies puslapius užpildo 
straipsniai, apimantys nuo priešistorinių iki moder
nių laikų ir vos ne tolygiai šokiruojančius plotus ar 
nuotolius kokybinėje skalėje. Vincas Vyčinas, 
Ph.D. rašo apie „Senovės Europos kultūrinę erą“, 
jos matriarchinį laikotarpį, ir, pasiremdamas 
vėlyviausiais archeologiniais Marijos Gimbutienės 
tyrinėjimais, supažindina su mūsų prabočių garbin
ta Didžiąja Deive, o taip pat ir Žalte, Meška, 
Rupūže, Pelėda ir kitomis deivėmis . . . Birutė 
Grigaitytė-Novickienė trečiajame savo atsiminimų 
tęsinyje siekia 1918-1919 m. Kauną, jo šviesuomenę 

ir jaunų merginų flirtus su atgimstančios Lietuvos 
karininkais . . . Dr. K. Karvelio antrajame straips
nyje „Kooperatyvai ir individuali darbo veikla 
okup. Lietuvoje“ paliečiamos ekonominio persit
varkymo užuomazgos . . . Vytautas Bildušas ne 
tiek savo novelės „Keturioliktoji“ turiniu (pirmojo 
bolševikmečio trėmimai), kiek literatūrinėmis pre
tenzijomis primena senus gimnazistiškus lai
kus . . . Kiek kitoniška pretenzija pajuntama dr. 
Algirdo Statkevičiaus kalboje („Kultūra ir tautinė 
laisvė“), pasakytoje š.m. PLB seime, Toronte, kuri 
šį įvykį aprašančio Jono Daugėlos žodžiais tariant, 
„buvo moksliškai paruošta ir turėjo daug filosofiš
kų minčių“, todėl „vertė kiekvieną giliau susimąsty
ti ir persvarstyti savąją kultūrinės bei tautinės 
laisvės sampratą“. (138 psl.) ... Iš tikrųjų mokslo 
ar filosofijos toje kalboje ne ką daugiau negu 
recenzento vertinime, tačiau, žinant autoriaus 
išgyvenimus „po ilgų ir sunkių kančios kelių“, ją 
galima priimti kaip geranorišką ir kilniadvasiš
ką .. . nesusipratimą. Kiek sunkiau būtų panašiai 
pateisinti nesusigaudančio redaktoriaus ar neatsa
kingo recenzento neskrupulingus įtaigojimus.

Kaip dauguma jau minėtų straipsnių, taip ir 
apžvalginė šio numerio dalis, sudaranti veik trečdalį 
jo turinio ir daugiausia užpildyta paties redakto
riaus Antano Kučio, deja, niekur nepakyla iki 
žurnalui deramo lygio ir tik retai kur pateisina jo 
pasirodymą. Perdėm simplistiškas, kokybinės 
atrankos ir nuovokos stokojantis, asmeniškai 
ideologinio požiūrio nuspalvintas kultūrinių bei 
visuomeninių apraiškų vertinimas, kaip ir tiesos

laiškai
STAIGMENA

Visus, ne oro paštu, siunčiamus iš Amerikos 
laiškus ar laikraščius Australijon, paprastai mes 
gauname tik po dešimties savaičių nuo išsiuntimo 
(retai greičiau). Taigi Akiračių gegužės mėn. nr. 
5(199) negalėjau tikėtis gauti anksčiau, kaip 
rugpjūčio mėn. viduryje. Bet labai, labai apsidžiau
giau ir nustebau gavęs liepos mėn. 25 d. Tuoj pat 
pradėjau skaityti nuo pradžios iki galo, kaip 
visada darau.

Radęs tam numeryje žinutę, kad Lietuvos 
Laisvės Lyga, minit deportacijas, ragino lietuvius 
giedoti Lenkijos himną, ko negavau širdies atakos. 
Nejaugi tenorime, kad rusų bedieviška okupacija 
būtų pakeista lenkų „katalikiška“ okupacija?!

Tačiau, beskaitydamas gegužės mėn. numerį, 
radau aprašytus įvykius vykusius birželio mėn. 
Susidomėjęs tokia neįtikimą aiškiaregystę į ateitį 
įsitikinau, kad tai nėra gegužės, o neįtikėtinai 
greitai atėjęs birželio numeris.

Ignas Taunys
Eden Hills
Australija

Siunčiu Jums 20 dolerių money orderį, dėkoju 
už stropų 1988 metų darbą ir tarnybą ir maloniai 
prašau pratęsti Jūsų mėnraščio prenumeratą 1989 
metams.

Tenka labai suabejoti, kad Jums pasisektų 
nuoširdžiai susibičiuliauti ar suartėti su Gimtuoju 
kraštu ar su „Tėviškės“ draugija . . .

iškraipymas įvairiais nutylėjimais ir savanaudiškais 
pačių įvykių išlankstymais verčia suabejoti ir tų jau 
seniai aktualumo nustojusių apžvalgų informacine 
verte.

— Ateinančių (1989) metų pirmoje pusėje 
išleisime Varpo šimto metų jubiliejinį numerį. Juo 
stengsimės prideramai paminėti šią garbingą su
kaktį. Turime sudarytą ir specialų šio jubiliejaus 
rengimo komitetą iš 10 narių, kurio pirmininkas 
yra prof. M. Mackevičius, vicepirm. J. Daugėla, 
sekretorius S. Paulauskas ir iždininkė E. Rūkienė. 
Šis komitetas rūpinasi, kad Varpo šimtmečio 
sukaktis būtų visoje mūsų išeivijoje kuo plačiau 
paminėta, rašo administratorė Varpo nr. 23, 
palydinčiame laiške.

Nežiūrint visų nusivylimų, norisi tikėti, kad 
komiteto pastangos bus sėkmingos ir vertos iš 
sukaktuvininko pasiimto vardo.

Algirdas T. Antanaitis

P.S. Šioje pereito Akiračių numerio skiltyje, 
kuri iš tikrųjų buvo pavadinta „TAURIOS širdys, 
nesuteptos sielos“, liko ir dar pora korektorių 
nepastebėtų spaustuvės klaidų. Ypač nesmagu dėl 
tų, kurios atsirado citatose. Trečiąjį paragrafą 
pradedančioje eilutėje žodžiai kabutėse turėtų būti 
„—Šį ’legalų bet neoficialų4 leidinį“, o cituojamoje 
eilėraščio antrosios eilutės veiksmažodis—būtajame 
laike: „kosmonautai ieškojo Dievo“ . . . Citatų 
autorius dėl klaidų atsiprašau.

A.T.A.

Nuoširdūs mano sveikinimai ir geriausi 
linkėjimai visam Jūsų darbščiajam kolektyvui 
besiartinančių Kalėdų švenčių ir N. Metų proga.

St. Šiliauskas
Lachine, P.Quebec Canada

Nebeatsimenu kada mokėjau savo prenumera
tą. Kartais pagalvoju iš ko Jūs verčiatės ekonomi
niai: jokių reklamų, prenumeratos neprašote, 
dovanų siunčiate į Lietuvą ir bibliotekoms.

Dalinai padengti Jūsų išlaidas siunčiu Akirači- 
ams čekiuką. Ačiū Jums už gerą darbą.

Donatas Siliūnas 
Pompano Beach, Fla

Donatui Siliūnui dėkojame už didesnę finansinę 
paramą—Red.

Prieš pusantrų metų atvykęs iš Lietuvos 
gyventi į Kanadą, norėčiau gerai susipažinti bei 
įsijungti į kultūrinę veiklą.

Rimvydui Glinskiui rekomendavus galvoju 
užsisakyti Akiračius, taigi pridedu čekį. Naudoda
masis proga norėčiau palinkėti linksmų šv. Kalėdų 
ir kūrybingų Naujų Metų.

Rytas Ločeris 
Hamilton, Ontario Canada

BELSKITE IR BUS ATIDARYTA
Akiračius prenumeruoju nuo 1 nr ir kiekvieną 

numerį perskaitau nuo A iki Z, bet apie Jūsų vargus 
patyriau tik dabar, perskaitąs pokalbį Akiračiuų 
redakcijoj. Kad Jūsų darbas ne rožėm klotas gerai nu
maniau, nes pats esu dirbąs Bostono Keleivio štabe, 
bet kad taip ilgai ir kantriai tylėjote, tai mane 
stebina.

Jeigu Jūs būtumėt prašneką prieš bent gerus 5

14 Akiračiai nr. 1 (205)
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metus, šiandieną turėtumėt tą lazerinę techniką.
O ir dabar: Kodėl jums nepaskelbti vajaus tai 

technikai įsigyti? 50 skaitytojų po $100, jau $5.000.
Taigi, ilgai nelaukę pabandykit.
Atsiminkite, kad prenumeratoriai yra dau

giausia prinokę dzieduliai, kaip ir šių eilučių autorius, 
su kiekvienu nr. nubyrės po kelis, ir juo toliau, tuo 
daugiau.

Jeigu sumanytumėt paieškoti (o ne laukti, kol 
„nukris iš dangaus”), duokite man žinoti („Belskite, o 

bus atidaryta”), tuoj pat pasiųsiu bent porą šimtelių iš 
savo kuklios seno karšinčiaus pensijos.

Laukiu jūsų žodžio.
Atleiskite už kreivą raštą. Gerai neįžiūriu, 

nepataikau į reikiamą klapaną, o perrašyti neturiu „uk- 
vatos”, nes gerai žinau, kad vėl nukreivosiu...

Su nuoširdžiausiais linkėjimais jums visoke
riopos sėkmės.

Stasys Griežė-Jurgelevičius 
Dorchester, Mas.

TARP DONELAIČIO . . .
(atkelta iš 16-to psl.) 
egzistuoja, t.y. kaip elementai vienos ar kitos 
civilizacijos struktūroje ir kitimo procesuose. Kilusi 

iš Max Weberio, kuriam, kad galėtų išspręsti bet 
kokį klausimą, reikėjo žinoti viską apie visą 
žmoniją (savo žmonai, irgi sociologei, jis buvo 
palikęs tik vieną—moterų—klausimą), šiandieninė 
civilizacinė analizė skirtingais būdais plėtojama 
Prancūzijoje, Izraelyje ir J.A.V. Galima išskirti 
struktūralistinę jos kryptį, kuriai atstovauja Louis 
Dumont, aiškindamasis kontroliuojančių principų 
hierarchijas Indijoje ir Vakaruose, ir istorinėms 
studijoms artimesnę, procesualinę kryptį (S.N. 
Eisenstadt), klausiančią, pavyzdžiui, kodėl ir 
lamas, ir Kinija, iki XV amžiaus buvę technologiš
kai pažangesni už Vakarus, šį pažangumą praran
da, o Vakarai tampa „universalia civilizacija“. 
Mano netrukus pasirodysiąs darbas apie religijos ir 
sekuliarinės kultūros santykius keturiose civilizaci
jose artimas struktūralistinei krypčiai, nors savęs 
apskritai su ja nesusitapatinu. (Sąmoningumo 
istorijoje poststruktūralizmas man atrodo vaisinges
nis, labiau atitinkantis studijuojamojo objekto 
savybes.)

V. Kelertienė: Mano supratimu, kalbant apie 
sąmoningumo istoriją kaip naują priėjimą prie 
kultūrinių reiškinių, esminis klausimas yra ir abso
liučiai būtina išsiaiškinti skirtumą tarp sąmoningu
mo istorijos, iš vienos pusės, ir kultūros istorijos bei 
literatūros istorijos, iš kitos. Be to, žmonės dar 
bando skaityti tavo Sąmoningumo trajektc rijas 
kaip literatūros kritiką, kas aišku yra visiška 

nesąmonė. Gal galėtum pakomentuoti, kuo šios 
disciplinos skiriasi, kas kiekvienai yra būdinga, nes 
kol nesuprantame skirtumo tarp šių visiškai 
skirtingų dalykų, negalime iš viso nei kalbėtis, nei 
tikėtis susikalbėti.

V. Kavolis: Skiriu socialinę—veiksmų—ir 
kultūrinę—reikšmių—isteriją. Abi jos visų pirma 
yra faktų eiga, žmonių elgesio kitimus aprašančios 
disciplinos. Sąmoningumo istoriją man atrodo 
vaisinga suvokti kaip tam tikrų analitinių modelių, 
dalyvaujančių ir veiksmų, ir reikšmių istorijoje, 
seriją, kaip bendrąjį kultūrinės ir socialinės istorijos 
pagrindą arba bent kaip jų intersekcijos taškų 
punktyrą viskam, kas žmogiška, abejingos amžiny
bės akivaizdoje. Sąmoningumo istorija, kaip labiau 
analitinė disciplina, siauriau atrenka ir aštriau 
žvelgia.

Literatūros istorija—specializuota kultūros 
istorijos šaka, lietuviuose įgijusi privilegijuotų 
teisių, tačiau likusi intelektualiai neįdomi: arba 
faktų registravimas, arba veikalų perrašymas kita 
kalba nieko nelaimint, arba virimo receptai 
(žmonėms apskritai nereikšmingi), arba retorika, 
visus pristatanti gražesniais, negu jie yra. Esama 
išimčių, bet vis dėlto ar šios savybės nevyrauja 
lietuvių literatūros moksle ir jos istorijoje? Apie tai, 
kas visiškai nerimta ir jau nugalėta—dogmatizmą— 
neverta kalbėti.

(tęsinys sekančiame numeryje)

Blatno, čiudno, smiešno, vriedno, 
chebros, bachūro ar chalujaus yra 
šančiškos subkultūros — Lietuvos mies
čioniukų žargono žodžiai, kurių nė 
Jablonskis su Balčikoniu nepajėgė 
išnaikinti.

Lietuvių demimondas išeivijoje 
irgi turi savo kalbėseną skirtingą nuo 
Skardžiaus ir Salio. Kovoje su šiais 
žargonais ne ką padės ir kun. Vaišnio

Drausmės sargyboje

AKROBATINĖ GRAMATIKA IR 
PROGRAMA L

„Praktinė lietuvių kalbos vartosena“. 
Vietoje tuščių pastangų ja atsikratyti 
geriau tą lietuviškai amerikietišką 
vartoseną panagrinėkime.

Štai, Saudi Arabijos gyventojas 
vadinamas „saudi“, o keli saudiečiai 
yra „saudis“. Kontrarevoliucionierius 
(Lietuvoje, pas rašytoją Mikelinską 
sutrumpintas į „kontra“ / Amerikos 
lietuvių subkultūroje yra „contra“ su 
daugiskaita „contras“. Palygink 
„ciocė“—„ciocės“. „Saudis“ ir cen
tras“ yra draugiški žodžiai—dienraščio 
Draugo paleisti į lietuvišką spaudą ir 
ten vartojami.

„Draugiška“ gramatika paprasta: 
daug vienos rūšies žmonių gauna 
galūnę „s“. Ta taisyklė tikriausiai 
galioja visoje Draugo teritorijoje. 
Taigi, vyriausias laikraščio redaktorius 
Garšva pagal galūnę yra vienas 
žmogus—viengungis, kaip ir dera 
kunigui vienuoliui. Gi pirmo puslapio 

redaktorius ir „saudis“ bei „contras“ 
globėjas Radžius reiškia kelis žmones 
ta pačia pavarde, nes gaie yra „s“. 
Bendrinėje lietuvių kalboje tai reikštų 
Radžiai, o tai sako, kad be Radžiaus 
egzistuoja ir Radžienė ar Radžiuvienė. 
Taigi, redaktorius yra vedęs, tik 
„nedraugiškai“ kalbą jo tautiečiai to 
nesupranta ir aiškina jį esant viengun
giu .. .

!įc jjt

Čikagoje yra tokia lietuvių radio 
programa „Žemė L“. Taigi „L- 
Country“. Darosi aiškiau. „L“ kaip 
liberal. Amerikoje žodis liberalas yra 
pakaitalas nepadoriai sąvokai padorio
je kompanijoje. Panašiai kaip kekšės 
pavadinimas gatvine.

Programos vedėjas Raimundas 
Lapas pavadindamas savo programą 
nusižiūrėjo į panašų pavadinimą mūsų 
krašte. Taigi „L“ reiškia Lietuvą. Gal 

jis kartu norėjo pabrėžti ir tą respubli
konų Amerikoje nepopuliarią žymę, 
kuri ypač tinka Lietuvai.

Ar tas vardas Lietuvą žeidžia ar 
puošia?

Žvelkime į Lietuvos atkūrimo 
istoriją. Vincas Kudirka, Jonas Basa
navičius ir jų laikraščiai pilni minčių, 
kad „ne tas yra didis, prieš ką 
milijonai žemyn galvas lenkia“. Taigi 
jie be abejonės yra ne iš Reagano ir 
Busho lagerio. Ir naują giesmę trauke 
kunigai Maironis, Tumas, o dar labiau 
Mykolas Krupavičius, turtuolių žemę 
išdalinęs mažažemiams, yra ne tik 
žodžio, bet ir veiksmo liberalai.

Ir dabar, kai šimtatūkstantinės 
minios Lietuvoje reikalauja teisių 
liaudžiai, girdime ataidint Basana
vičiaus, Kudirkos, Maironio balsus.

Taigi, bravo Lapui, drįsusiam 
iškelti tą gražią lietuvišką tradiciją— 
liberalumą. Tegyvuoja L- 
COUNTRY“!

P.S. „Žemė L“ girdima šeštadie
niais Čikagos apylinkėje nuo 20:40 iki 
22 vai. banga 1490 AM.

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:

PARAMA, 2534 W. 69 St., Chicago, Ill., 60629
PATRIA, 2646 W. 71st Street, Chicago, Ill., 60629
PARISH LIBRARY, 1465 De Seve St., Montreal, P.Q. H4E 2A8
SPAUDA, 10 John St., Waterbury, Ct., 06702
S. PRAKAPAS, 49 Norseman St., Toronto, Ont., M8Z 2P7
J. VAZNELIO prek. namai — Gifts International. 2501 W. 71 St., 
Chicago, Ill., 60629

Prašau man siuntinėti AKIRAČIUS / pratęsti prenumeratą:

Vardas ir pavardė:.........................................................................................

Gatvė:............................................................................................
Miestas:............................. Valstybė:...............................Zip:....................

AKIRAČIAI Prenumerata $12.00
9425 So. Pleasant Ave. Auka $.........................
Chicago, Illinois 60620 Pridedu čekį $.........................

1989 m. sausio mėn.
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TARP DONELAIČIO IR 
FOUCAULT

1988 m. vasario 19 d. Santaros-Šviesos 
ruoštoje vakaronėje Čikagoje įvyko Violetos Keler
tienės ir Vytauto Kavolio pokalbis. Jame buvo liesti 
klausimai, susiję su V. Kavolio nauja knyga 
Sąmoningumo trajektorijos. Skaitytojui pateikiame 
kiek paredaguotą judviejų pokalbį—Red.

* * ♦
Violeta Kelertienė: Gal pradėkime nuo meto

dologinių klausimų. Tavo darbuose pilna sąvokų, 
kurios dargana svetimos lietuvių visuomenei. Išėjus 
Sąmoningumo trajektorijom, pasigirsta visokiausių 
nusiskundimų, kurie, mano manymu, daugiausia 
kyla iš to, kad žmonės nesupranta naujų metodų ir 
tikslų, nekalbant jau apie naują terminologiją. Beje, 
ši problema nesvetima lietuvių mokslininkams, 
bandantiems pralaužti ledus kokioje nors srityje ar 
taikantiems pasaulyje plintančius naujesnius meto
dus lietuviškai medžiagai. Pavyzdžiui, taip buvo 
Greimui su struktūralizmu ir semiotika. Ko gero čia 
tik humanitarų problema, nes plačioji publika 
(„didžioji nepraustoji“—the Great Unwashed, kaip 
angliškai vadinama) nesidomi ir nekimba, saky
kime, prie fizikų,—tik retas ką nors ten supranta. O 
humanitarams visada kliūva, kadangi kalba eina 

’.pie dalykus, kuriuos kiekvienas jaučiasi bent kiek 
jprantąs. Kai susiduria su naujoviška žinomų 

reiškinių analize, skaitytojas jos nematuoja naujais 
metodais ir nesvarsto ar tinkamai šie metodai 
taikomi, o tiesiog viską matuoja pagal turimas 
žinias ir savąją literatūros bei istorijos interpretaci
ją. Tad gal pradėkime mūsų pokalbį, pasiaiškinda
mi kai kurias iš tų naujų sąvokų ir terminų, kaip 
antai „diskursas“, „epistema“, „epistemologinis 
lūžis“, (kolektyvinis) „sąmoningumas“ ir kaip tas 
sąmoningumas gali turėti trajektoriją.

Vytautas Kavolis: Iš šių sąvokų man artimiau
sia sąmoningumo struktūra, kurią suvokiu kaip 
tam tikram laikotarpiui būdingą vidinių laikysenų 
organizaciją. Man įdomiausios laikysenos—žmonių 
orientacijos gamtos, istorinės bendruomenės, trans
cendencijos ir jų pačių atžvilgiu. Sąmoningumo 
trajektorijos—tų laikysenų kitimo krypties rekon
strukcija, atsekimas, pasinaudojant daugeliu kurį 
nors sąmoningumo aspektą liečiančių tekstų, kaip 
vėlesnė sąmoningumo struktūra iš dalies pakeičia 
ankstyvesniąją. Konkretusis sąmoningumo istorijos 
objektas yra tam tikrą problemą liečiančių tekstų 
grandis, apkabinta sociologiniais klausimais.

V. Kelertienė: Prieš pradedami specifiškesnių 
klausimų aptarimą, dar turėtume truputį pakalbėti 
apie šiuolaikinę sociologiją ir jos kryptis. Ne vienas 
mūsų šiek tiek sociologijos ragavome universitete, 
bet pažvelgus į tavo lietuviškus rašymus, sociologi
jos ten neberandame ar neatpažįstame. Nėra nei 
duomenų, nei statistikos, nei lentelių, nei mums 
įprastų visuomenės klasių nagrinėjimų, (pvz., kuo 
tarnautojai skiriasi nuo darbininkų, technokratai 
nuo intelektualų), žodžiu to, kas daugumai atrody
tų tikroji sociologijos dirva. Ką mes sociologijos 
moksle pražiopsojome ir kokią pagaliau sociologiją 
tu praktikuoji? Gal mums reiktų pakartoti sociolo
gijos pradinį kursą, kad sužinotume, koks pervers
mas įvyko sociologijos moksle, kol mes snaudėme.

V. Kavolis: Įvadinė sociologija Amerikos 
universitetuose tebėra, kas ji ir anksčiau buvo: 
visko apžvalga, pavirstanti banalybės srautu. Bet 
yra ir intelektualiai įdomių sąjūdžių, ypač istorinėje 

ir teorinėje sociologijoje. Theda Skocpol neseniai 
pasirodžiusioje Vision and Method in Historical 
Sociology išskiria devynias aktyvias istorinės 
sociologijos kryptis. Teorinė sociologija gyviausia 
Vokietijoje (Jurgen Habermas, Niklas Luhmann) ir 
Anglijoje (Anthony Giddens ir keli įdomiausi 
religinės sociologijos teoretikai). Atgimė ir naciona
lizmo bei tautinių sąjūdžių studijos (Anthony D. 
Smith), į kurias vertėtų ir lietuviams atkreipti 
dėmesį. Apie civilizacinę sociologiją—šiuo metu 
veikliausią Prancūzijoje ir Izraelyje—bus progos 
pakalbėti vėliau. Amerikoje sociologijai kenkia 
pinigų kimšimas į „praktinės reikšmės“ turinčius 
tyrinėjimus: permanentiškai įjungtas kompiuteris 
nukreipia dėmesį nuo reikalo galvoti.

V. Kelertienė: Tavo paskaita ir mūsų pokalbis 
pavadinti „Tarp Donelaičio ir Foucault“. Kada ir 
kaip tu susidomėjai Michel Foucault, Hayden 
White ir panašiais vardais? Gal trumpai supažindin
tum mūsų publiką su jų idėjomis. Kiek jie padėjo 
suformuoti tavo pažiūras ir metodologiją ir ar ten 
randi ką nors kritikuotina ar tiesiog nepriimtina?

V. Kavolis: Negalėčiau tiksliai pasakyti nei 
kada susipažinau su minėtaisiais sąmoningumo 
istorikais, nei kodėl jais susidomėjau. Juos ne tiek 
studijavau ar jų metodais naudojausi, kiek savy 
radau jiems dvasinę giminystę—ir kartu prieštaravi
mo santykį. Stipriausią įspūdį bus palikęs prancūzų 
filosofas-istorikas-literatas-socialinis mokslininkas 
(jo raštuose ribos tarp šių disciplinų susinaikina) 
Michel Foucault. Jo pagrindinis dėmesys, bent 
ankstyvesniąjame laikotarpyje, buvo skirtas istori
joje vykstantiems šuoliams nuo vieno būdo organi
zuoti tam tikrus pergyvenimus arba tam tikrų 
problemų sprendimą į kitą būdą. Vėlesnėje jo 
galvojimo fazėje, ypač Seksualumo istorijoje, 
atsirado daugiau tęstinumo. Tačiau jis pakankamai 
sociologiškai nepaaiškina, kodėl šie pakitimai 
įvyksta. Foucault visada pažadina ir priverčia 
klausti: kuo aš nuo jo skiriuosi. Tai normalus 
santykis su įtakingais modeliais. Trumpai tariant, 
Foucault suvokia sąmoningumo istoriją kaip 
totalias sistemas be individų; jos dirbtinai sukon

KVIEČIAME TALKON
Spaustuvės ir spausdinimo technika šiuo metu 

pergyveną technologinę revoliuciją. Nauji įrengimai 
ir aparatūra labai palengvina ir suprastina leidybinį 
darbą. Pati naujausia šios rūšies technika— 
kompiuteriai ir prie jų prijungti lazeriniai 
spausdintuvai—įgalina laikraščių ir žurnalų redak
cijas paruošti spausdinimui leidinį be spaustuvės 
pagalbos. Spaustuvei telieka tokį paruoštą leidinį 
fotografuoti masiniu tiražu. Visa ši leidinį pa
ruošianti aparatūra — kompiuteris ir lazerinis 
spausdintuvas—lengvai sutelpa ant rašomojo stalo, 
todėl amerikiečiai ją ir pavadino „spaustuve ant 
stalo“ (angliškai Desktop Publishing'). Nereikia 
turbūt aiškinti, kaip ši technologija palengvina 
reakcinį darbą (maketavimą, antraščių ir iliustracijų 
išdėstymą, korektūras ir 1.1.). Šitokią naujausią 
aparatūrą jau įsigijo ir naudoja keli išeivijos lietuvių 
leidiniai: Pasaulio lietuvis, Technikos žodis, Lietu
vių balsas.

Apie tokią aparatūrą svajojo ir Akiračių 

struojamos ir kuriam laikui užkraunamos ant 
visatos chaoso; und alles, was entsteht, ist wert, 
dass es zugrunde geht. (Įskaitant jo paties teorinę 
analizę ir net kalbėjimo būdą, kuriuos Foucault, 
vos sukonstruavęs, tuojau pradeda griauti, kad 
liktų laisvas net ir savo paties galvojimo atžvilgiu.) 
Nepaisant beveik magiškos galios, kurios visa tai 
turi, man sąmoningumo istorijoje esmiška ne 
sistemos be individų, o niuansai ir aspektai su prie 
jų prikabintais žmonėmis. Kur Foucault visiškas 
nominalistas, aš bent iš dalies realistas: iš chaotiš
kos ir beprasmės visatos organiškai išneria mažos 
salelės, vertos pagarbos ir išsaugojimo.

V. Kelertienė: Kol dar neįklimpome į lietuvišką 
tematiką ir rūpesčius, norėtumėm, išgirsti šį bei tą 
apie tavo angliškus darbus. Ne visiems čia žinoma, 
kad Vytautas Kavolis nešioja dvi kepures. Lietu
viams jis bene geriausiai žinomas kaip Santaros- 
Šviesos neoficialus „dvasios vadas“, ilgametis, 
vienintelis, nepailstantis Metmenų redaktorius, 
negailestingas kontroversijų ir ginčų dėmesio 
centras, gyvosios ir negyvosios lietuvių visuomenės 
judintojas ir kritikas. Tačiau amerikiečių akademi
niuose sluoksniuose Vytautas Kavolis pagarsėjęs 
kaip Tarptautinės lyginamųjų civilizacijų studijų 
draugijos organizatorius-atgaivintojas ir buvęs 
pirmininkas, šios draugijos mokslinio žurnalo 
koredaktorius. „Lygynamosios civilizacijos studi
jos“ skamba įspūdingai. Nuvažiavus į jų suvažiavi
mus, man, komparativystei, kuriai irgi daromi 
priekaištai, kad per plačiai užgriebiu reiškinius, 
pasisukiojus jūsų mokslininkų tarpe, kur lyginimai 
šoka nuo Azijos kultūrų iki šių laikų pasaulinių 
imperijų arba nuo Mezopotamijos iki Balbieriškio, 
turiu prisipažinti, kad pradeda suktis galva ir 
pasijuntu besitaškanti po savo mažą balą, kurios 
platesnio konteksto beveik nepažįstu ir savo 
gyvenime ko gero nebesuspėsiu pažinti. Tavo 
dabartiniai interesai, kiek suprantu, sukasi apie 
civilizacijos analizę, apie sąmoningumo istoriją, šių 
sričių metodologinius skirtumus. Vyksta karštos 
diskusijos dėl mokslo krypties ir apimties. Papasa
kok mums ką nors apie savo antrą kepurę, kurios 
tik kraštelis kartais švysteli lietuviškuose tekstuose.

V. Kavolis: Civilizacinė analizė yra sociologinė 
perspektyva, kurioje žmogiškieji reiškiniai suvokia
mi pačiuose plačiausiuose rėmuose, kuriuose jie

(tęsinys 15-me psl.)

redakcija (žiūr. „Pokalbis Akiračių redakcijoje“, 
Akiračiai, 1988 m., nr. 8/202). Dabar, paraginti 
mūsų skaitytojo ir rėmėjo S. Griežės-Jurgelevičiaus 
(žiūr. jo laišką šiame Akiračių nr.), skelbiame

„AKIRAČIŲ“ VAJŲ LAZERINIAMS 
ĮRENGIMAMS ĮSIGYTI.

Mums reikalingi įrengimai šiuo metu kainuoja 
maždaug $6000. Be to, reikėtų dar nusipirkti ir 
specialias redagavimui skirtas programas. Tokiu 
būdu viso labo susidarytų arti $7000.

Visus, kuriems rūpi Akiračiai, kviečiame ir 
prašome padėti mums įsigyti šią įrangą. Tuos, kurie 
į šį vajų įsijungs su $100 ar didesniu įnašu, 
skelbsime Akiračiuose. Visiems kitiems dėkojame iš 
anksto ir labai atsiprašome, kad negalėsime 
kiekvienam asmeniškai padėkoti. Visi Akiračių 
redakcijos ir administracijos nariai dirba be 
atlyginimo ir tik laisvalaikiu, todėl ne visada 
suspėjame būti mandagūs—Akiračių red.
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