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ATVIRO ŽODŽIO MĖNRAŠTIS

ŠEŠIOS DIENOS KAUNE
(KONFERENCUOJE VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETUI ATKURTI)

Pagrindinis mano kelionės tikslas į Lietuvą buvo 
dalyvauti konferencijoje, skirtoje Vytauto Didžiojo 
Universiteto (VDU) Kaune atkūrimui ir bendrai 
aukštojo mokslo padėčiai Lietuvoje aptarti.

Konferencija prasidėjo balandžio 26 ir tąsėsi tris 
dienas. Visi posėdžiai vyko Vienybės atikštėje esan
čiuose politinio švietimo rūmuose. Dalyvavo apie 200 
žmonių, kurių didžiulė dauguma buvo kauniečiai, 
dirbą aukštojo mokslo įstaigose. Tačiau buvo atstovų 
ir iš Vilniaus universiteto bei kitų Lietuvos aukštųjų 
mokyklų. Iš užsienio atvyko penkiolika dalyvių: 
dvylika iš Amerikos ir po vieną iš Kanados, Lenkijos 
bei Vakarų Vokietijos. Konferencija buvo pradėta 
pirmininkų išrinkimu (Gediminas Kostkevičius ir 
Vytautas Statulevičius), Tautos himnu, Gaudeamus ir, 
gausiom ovacijom palydint, dviejų buvusių VDU 
profesorių, Jurgio Vidmanto ir Adolfo Damušio, pri
statymu.

Pirmoji diena susidėjo iš pranešimų didžiojoje 
salėje. Kalbėjo tie, kurie buvo iš anksto įtraukti į 
programą ir tie, kurie spontaniškai norėjo kreiptis į 
konferencijos plenumą. Atmosfera buvo neformali, 
šilta ir pozityvi. Buvo išreikšta daug skirtingų nuo
monių kaip VDU atkurti, bet nebuvo nesutarimo dėl 
pagrindinio tikslo. Keli kalbėtojai pasisakjė už ma
žo, unikalaus universiteto koncepciją. Pagal ją, VDU

DVEJI METAI LIETUVOJE

Siame numeryje pradedame ilgesnį pokalbį su Rita 
Dapkute — vertėja, Lituanistinės katedros Čikagoje 
aspirante, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įgaliotine 
Amerikoje.

LIETUVA ISTORIJOS KRYŽKELĖJE

Besikeičiančios Lietuvos politinės padėties ir ateities 
perspektyvų analizė.

NEGĘSTANČIOS LIEPSNOS

Ką apie Romo Kalantos paskutines dienas pasakoja 
jo šeima?

IŠEIVIJOS LITERATŪROS APŽVALGA

Šį kartą — trumpoji beletristika ir drama.

Kaune neturėtų būti bazuojamas bet kokia egzis
tuojančia aukštojo mokslo institucija, bet sudarytas iš 
naujų fakultetų, kurių profesūros dalis susidėtų iš 
užsienyje gyvenančių lietuvių. Aišku, buvo ir kitokių 
nuomonių. Kai kurie dalyviai manė, kad būtų prak
tiškiau, atkuriant VDU, bazuotis Kaune esančiomis 
aukštosiomis mokyklomis. Dar kiti buvo įsitikiną, 
jog pradžioje Vilniaus universitetas turėtų suvaidinti 
svarbią rolą akademinio personalo sudaryme ir katedrų 
formavime. Algis Avižienis norėjo VDU atkurti pagal 
Kalifornijos universiteto Los Angeles modelį. Bronius 
Vaškelis kalbėjo apie lietuviškos kultūros ugdymo 
centrą kaip vieną iš svarbiausių atkuriamo universiteto 
tikslų. Visi dalyviai pasisakė už nepriklausomą, 
laisvą, aukštų standartų instituciją. Antrą dieną 
konferencija pasidalino į septynias sekcijas: 
humanitarinių, teisės ir ekonomikos, tiksliųjų, 
gamtos, technikos, medicinos, ir mene mokslų. Aš 
dalyvavau humanitarinių mokslų sekcijoje, kuriai 
pirmininkavo Vitas Areška. Čia buvo diskutuojami 
tokie klausimai, kaip techniškų disciplinų huma
nizavimas, tyrinėjimų ir dėstymo atskyrimas, psi
chologijos ir politologijos su moderni n imas, įvedimas 
ar atnaujinimas „žmogaus” disciplinų (kaip antro
pologija ar etnologija). Šitoje sekcijoje daug laiko 
buvo praleista lyginant Lietuvos ir Amerikos aukštųjų 
mokyklų koncepcijas. Taip pat buvo išreikštos įvai
rios nuomonės dėl į universitetą įstojimo kriterijų, 
mokslininkų paruošimo, valdžios ir universiteto san
tykių, aukštųjų mokyklų paskirties ir tautinių in
teresų. Sekcijų posėdžiai sudarė progą visiems pasi
sakyti VDU atkūrimo klausimais bei dėl bendros 
aukštojo mokslo padėties Lietuvoje. Jose buvo 
matoma ypač daug studentų ir jaunesniojo akademinio 
personalo.

Trečioji konferencijos diena susidėjo iš sekcijų 
pirmininkų pranešimų ir rezoliucijų priėmimo. Pasiū
lytos rezoliucijos sukėlė ilgas diskusijas ir nemažai 
teksto pakeitimų. Keli dalyviai išreiškė nuomoną, kad 
rezoliucijoms nebuvo skirta užtenkamai laiko ir kad 
kai kurios iš jų buvo priimtos nepakankamai jas 
apsvarsčius. Kaip ten bebūtų, konferencijos nariai tu
rėjo progos pasisakyti ir balsuoti visais pagrindiniais 
VDU Kaune atkūrimo bei aukštojo mokslo Lietuvoje 
klausimais.

Pirmiausia buvo vienbalsiai priimtas universite
to atkūrimo aktas, kurį pasirašė visi konferencijos 
dalyviai. Universitetas bus nepriklausoma aukštoji 
mokykla, garantuojanti akademiną, pasaulėžiūriną ir 
sąžinės laisvą visiems fakultetų nariams ir studen
tams. Jis bus modemus ir unikalus su nauja orga
nizacija ir orientacija į Lietuvos ir už jos ribų gy

venančių lietuvių poreikius. Prie universiteto bus 
įsteigtas Pasaulio Lietuvių Kultūros, Mokslo ir 
Švietimo Centras, „kaip kultūrinių ir mokslinių ryšių 
su užsienyje gyvenančiais lietuviais, mokslinių 
studijų ir švietimo įstaiga, veikianti Universiteto 
sudėtyje autonomijos pagrindais”. Taip pat buvo 
priimtas steigiamasis Centro statutas ir vieniems me
tams išrinkta Steigiamoji Centro Taryba, susidedanti 
iš aštuonių Lietuvos gyventojų ir septynių užsienio 
lietuvių. Į Tarybą išrinkti sekantieji asmenys: 
Adamkus, Antanaitis, Antanavičius, Areška, Avi
žienis, Baškauskaitė, Buračas, Kalvaitis, Katiliūtė, 
Kostkevičius, Statulevičius, Stoškus, Vaškelis, Vaš- 
tokas ir Vilemas.

Kitos rezoliucijos lietė bendrą aukštojo mokslo 
stovį dabartinėje Lietuvoje. Jose buvo pasisakyta už 
aukštųjų mokyklų demokratizaciją ir decentralizaciją, 
studentų orientaciją į savarankiškas kūrybines studijas, 
techninių disciplinų humanizaciją, bendrą aukštojo 
mokslo plėtimą, gerinimą ir lengvesnį prieinamumą 
visiems Lietuvos gyventojams.

Specifiniai buvo pasisakyta už savarankiškų 
aukštųjų mokyklų įkūrimą kituose Lietuvos mies
tuose, kaip Klaipėdoje ir Panevėžyje.

Prieš rezoliucijų priėmimą buvo suorganizuota 
konferencijos dalyvių nuomonių apklausa, kurioje 
dalyvavo 177 asmenys, iš jų 67 mokslo daktarai ir 
103 mokslo kandidatai. Anketinės apklausos rezultatai 
buvo sekantys: 86% apklaustųjų pasisakė, kad VDU 
turi būti nedidelė aukštoji mokykla su nauja 
institucine struktūra; 80% — VDU pradinė orga
nizacija turėtų įtraukti Vilniaus aukštųjų mokyklų 
Kauno filialus ir perdavimą Kauno Politechnikos 
Instituto ir kitų Kaune egzistuojančių aukštųjų 
mokyklų „priėmimo limitus, atitinkamas finansines 
lėšas ir patalpas”; 67% — už konkurenciją tarp aukš
tųjų mokyklų ruošiant „tos pačios ar gretimų sričių 
specialistus” ir už VDU ir Mokslų Akademijos ins
titutų integraciją.

Konferencija taip pat pasisakė, kad jau šį rudenį 
VDU turėtų priimti pirmuosius studentus. Ar tai yra 
praktiškai įmanoma, aš nežinau. Dauguma konfe
rencijos dalyvių tikrai norėjo VDU atidaryti kaip 
galima greičiau. Konferencijos organizatoriai yra 
optimistiški dėl reikalingų pastatų gavimo, o švietimo 
ministerijos atstovas kategoriškai užtikrino valdžios 
paramą atkurtam universitetui. Atrodo, kad studentų 
irgi netruks, tad didžiausia problema greičiausiai bus 
kvalifikuoto dėstytojų personalo sudarymas. Čia, 
aišku, be vietinių reikės ir pagalbos iš kitų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų bei iš užsienio.

Bendrai paėmus, konferencija buvo puikiai su
organizuota: patalpos geros, informacija tiksli ir 
išsami, posėdžiai efektingai pravesti, dalyvių iš kitų 
Lietuvos vietų ir iš užsienio priėmimas tiesiog ide
alus. Trumpai sakant, ši konferencija buvo tokio pat

(tęsinys 16-me psl.)
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KOKS SKIRTUMAS TARP SUVERENI
TETO IR NEPRIKLAUSOMYBĖS?Visos enciklopedijos, įskaitant ir sovietinę, tarp tų dviejų žodžių nemato jokio skirtumo. Ten, pavyzdžiui, taip apibūdinamas suverentitetas: „valstybės nepriklausomybė, teisė savarankiškai nustatyti politinę santvarkų, spręsti kitus valstybės vidaus gyvenimo klausimus, būtinas teisinis ir politinis valstybingumo požymis”, o Lietuvių kalbos žodynas suverenitetą apibūdina taip... „visiškas valstybės vidaus reikalų ir užsienio santykių tvarkymo nepriklausymas nuo kitų valstybių, suverenus — visiškai nepriklausomas nuo kitos valstybės”.Tačiau išeivijoje ir net Lietuvoje tie du žodžiai dažnai sumaišomi ir skirtingai interpretuojami. Jei kas kalba apie nepriklausomybę — gerai. Visi, atrodo, patenkinti, kad štai Lietuvos Laisvės lyga, vienintelė Lietuvoje organizacija, siekianti Lietuvos nepriklausomybės, bet kai Sąjūdis pavartoja žodį su- verentitetas, tai tada aiškinama, kad jis pasisako prieš Lietuvos nepriklausomybę.Štai Drauge (nr. 69, 1989,IV,8) tariamai laiškuose iš Lietuvos taip rašoma:
Žodis suverenumas pas mus nuolat girdimas, sa

koma viename laiške, bet nepriklausomybė oficialiai 
vengiama vartoti, nes tai maksimaliais reikalavimas. 
Kai vienas žurnalistas aiškinosi pasikalbėjime su va
dovu suverenumo prasmę, pareiškė, jog suverenumas 
— nepriklausomybė banginio pilve . . .

Vadovui teko tik nusijuokti.

Ir PLB pirmininkas V. Bieliauskas straipsnyje „Lietuvių išeivijos atsakomybė Lietuvai” (Pasaulio 
lietuvis, nr. 4, 1989 m.) šitaip rašo:

Šiais metais pirmą kartą po veik penkiasdešimt 
metų Lietuvoje buvo iškilmingai ir laisvai švenčiama 
Vasario 16. Iškilmės buvo Kaune ir Vilniuje, ir jos 
tęsėsi veik dvi dienas. Buvo pasakyta daug gražių 
kalbų, buvo iškilmingai atidengta Laisvės statula buv. 
Karo muziejaus sodelyje, buvo iškilmingos pamaldos, 
žuvusių dėl laisvės pagerbimas, vėliavų pakėlimas, 
himno giedojimas, masinės procesijos ir 1.1. Klausant 
per radiją ir skaitant spaudos pranešimus, ėmė mus 
visus džiaugsmas, kad pernai metais prasidėjęs at
gimimas Lietuvoje tebėra gyvas, kad jis tebeauga, 
stiprėja ir didėja, kad lietuvių tauta nori laisvės, jos 
prašo ir jos reikalauja. Vasario 16 Lietuvoje buvo 
nedarbo diena arba kaip mes tai vadiname — šventa 
diena. Šimtatūkstantinės minios žygiavo Kaune ir 
Vilniuje, o tūkstantinės grupės pagerbė šią dieną 
kituose miestuose. Buvo reikalaujama, kad Lietuvoje 
vėl būtų atstatyta politinė, ekonominė ir kultūrinė 
nepriklausomybė. Net ir komunistų partijos vadovas 
Algirdas Brazauskas, prisijungęs prie viso krašto en
tuziazmo, drįso pasakyti, kad „Lietuva be suvereniteto 
— Lietuva be ateities”. Žinoma, jis turėjo sakyti, kad 
„Lietuva be nepriklausomybės — Lietuva be ateities”. 
De.ia iis tain ne.nasakė. nes iam atrodo užtenka su

vereniteto” sovietų sistemos ribose; tai nereiškia ne
priklausomybės o dabartinėje realybėje — nereiškia nė 
savistovumo.

Ir šitas, nors ir gražiai skambąs, šūkis, pilnai 
suprastas, grąžina mus į dabartinę, šiokiadieninę 
realybę, kurią ir tauta Lietuvoje, ir mes išeivijoje 
susirūpinę pergyvenamu. Lietuvoje buvo švenčiama 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo sukaktis, bet 
nebuvo švenčiama laisvė ir nepriklausomybė, nes 
Lietuva tebėra okupuota. Šios realybės mes negalime 
užmiršti net ir savo himną laisvai giedodami, ir 
trispalves visoj Lietuvoj plevėsuojant stebėdami. Ši 
realybė buvo mums labai aiškiai priminta, kai aštuoni 
žmonės iš JAV, kurie buvo Sąjūdžio kviesti atvykti į 
Lietuvą švęsti Vasario 16, negalėjo ten vykti, nes 
įsakymu iš Maskvos jiems nebuvo išduotos vizos.Taigi, anot V. Bieliausko, jei pavartoji žodį „suverenitetas”, reiškia nori pasilikti sovietų sistemos ribose. Toji PLB pirmininko interpretacija eina žymiai toliau, nes jis jau pradeda aiškinti, kad suverenitetas reiškia priklausomybę kitos valstybės interesams. Tačiau tokia interpretacija neturi jokio teisinio pagrindo.Taip pat reiktų atkreipti dėmesį į tolimesnius tame straipsnyje PLB pirmininko išvedžiojimus, kad sovietai nedavė vizų važiuoti į Vasario 16 minėjimą Lietuvoje ir tuo patvirtino faktą, kad Lietuva yra okupuota. Visų pirma, Kanados LB atstovai gavo vizas ir dalyvavo Vasario 16 minėjimuose. Antra, argi kas nors Lietuvoje ir čia išeivijoje, stebėdamas paskutinius įvykius Lietuvoje, padarė išvadas, kad Lietuva jau yra nepriklausoma ir tik tų vizų negavimas staiga mums atidarė akis, kad, girdi, Maskva turi paskutinį žodį?Kelias į Lietuvos nepriklausomybę bus ilgas ir vingiuotas, reikalaująs ne tik ištvermės, bet ir išminties.Grįžtant prie suvereniteto ir nepriklausomybės žodžių maišaties, čia verta įsidėmėti rašytojo Justino Marcinkevičiaus samprotavimus apie nepriklausomybės siekimą (Literatūra ir menas, nr. 13, 1989.III.25):

Tam tikrai grupei žmonių šiurpą sukėlė ir tai, kad 
Sąjūdis vietoje žodžio „suverenitetas” ėmė dažniau 
vartoti žodį „nepriklausomybė”. Savo reikšme ir 
prasme šie žodžiai tapatūs — galima pasitikrinti žo
dynuose. Be reikalo mus išpila prakaitas susidūrus su 
šiuo žodžiu. Štai paimu galbūt gražiausią visoje 
Lietuvos kompartijos istorijoje dokumentą — jos 
kreipimąsi į rinkėjus, jos platformą. Skaitau: „Lie
tuvos Komunistų partija, jos Centro Komitetas ateina 
į rinkimus tvirtai nusistatę siekti tikro Respublikos 
suvereniteto”. Pakeiskite čia žodį „suverenitetas” lie
tuvišku jo sinonimu „nepriklausomybė”. Skaitau: 
„Lietuvos Komunistų partija, jos Centro Komitetas 
ateina į rinkimus tvirtai nusistatę siekti tikros 
Respublikos nepriklausomybės”. Aš suprantu, kad čia 
turima galvoje politinė, ekonominė, socialinė, kul
tūrinė nepriklausomybė, jų suma. Ir aš jai pritariu, 
neįžiūrėdamas čia nieko baisaus: mums reikalinga 
nepriklausomybės (ar suvereniteto) idėja, vizija, tiks
las. Be šito tauta miršta net ir rojuje gyvendama, o 
Tarybų Sąjunga, kaip žinoma, toli gražu ne rojus. 
Man rodos, kad nė viename Sąjūdžio dokumente 
Nepriklausomybė neformuluojama kaip šios dienos 
reikalavimas, o greičiau kaip ateities regėjimas, kaip 
dvasinė savijauta, judėjimo kryptis, suprantant, kad 
kelias ilgas ir sunkus.
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MONAKO PRINCESĖ VILNIUJE

Vilniuje dvi dienas viešėjo Monako princesė, 
princo Renje III vyresnioji duktė Karolina. Ji atvyko 
su neoficialiu vizitu, kaip užsienio turistė, kurios 
vizitas sutapo su Monako sostinės Monte Karlo ba
leto pasirodymais Lietuvos akademinio operos ir ba
leto teatre.

— Esu sužavėta Vilniumi, — pasakė princesė. — 
Man čia buvo labai malonu. Miestas ir žmonės paliko 
puikų įspūdį. Ilgai jį prisiminsiu ir su didžiausiu ma
lonumu atvažiuočiau čionai dar kartą. Linkiu ko ge
riausios kloties gyventojams puikaus miesto, kuris 
mane sužavėjo . . .

Viešnagės metu Karolina apsilankė Trakuose. Tai
komosios dailės muziejuje ji klausėsi senovinės mu
zikos koncerto, aplankė Operos teatrą, kur šoko jos 
tėvynainjai. Viešnia buvo Arkikatedroje per rytines 
mišias.

(Mūsų pastogė, nr. 11, 1989.III.20)
TIEMS, KURIE VISUR MATO 

APGAULĘ IR KGB RANKĄ . . .
‘ ‘ t -•

' • J ' f

Draugas (1989.IV.1) išspausdino V. Skuodžio paskaitą, kurios ištrauką čia pacituosime:
Tačiau mūsų išeivijoje yra ir tokių, kurie tiesiog 

nenori teisingai suprasti ir įvertinti tuos faktus, nes jie 
griauna ne jų įsitikinimus, o tiktai išankstinius nusi
statymus, su kuriais dabar taip sunku išsiskirti. Visur 
ir visada tokie stengiasi įžiūrėti netikrumą, apgaulę ir, 
žinoma, Maskvos arba KGB ranką. [ iš Lietuvos 
atvykstančius šiek tiek iškilesnius lietuvius žiūrima su 
nepasitikėjimu ir ignoracija. Tokie išeiviai nemato, 
teisingiau nenori matyti, to, kzs dabar Lietuvoje yra 
tikrai gera. Kai kas net nepatenkinti tuo, kad ten 
nebepersekiojamas Lietuvos himnas, legalizuota Lie
tuvos tautinė vėliava ir kiti tautiniai simboliai. Jų 
manymu, visa tai taip pat apgaulė, kuri silpnina tautos 
ryžtą kovoti už laisvę ir tik dar labiau prisideda prie 
Lietuvos okupacijos sustiprinimo.

Tenka stebėtis, kad net iš tribūnos Vasario 16- 
tosios iškilmingame minėjime Chicagoje pagrindinis 
kalbėtojas beveik tyčiojosi iš čia suorganizuoto Tau
tinės vėliavos fondo, kuris jautriai reagavo i autentišką
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prašymą iš Lietuvos aprūpinti ją tautinėmis vė
liavomis. Taip pat buvo priekaištaujama ir tiems, 
kurie suorganizavo popieriaus pirkimo fondą Lietuvoje 
leidžiamai Adolfo Šapokos knygai Lietuvos istorija.

Toje kalboje su visa žinančio tonu buvo ir tokie 
priekaištai: „visi pametą galvas”, „sustokime ir pa
galvokime”, „Įvykiams keičiantis, kažkaip praradome 
lygsvarą, pasimetėme”. Tai, atrodo, buvo taikoma 
tiems, kurie teigiamai vertina Lietuvos Persitvarkymo 
SąjūdĮ ir visus jo pasiektus laimėjimus. Tokie ir pa
našūs pasisakymai viešai skelbiami ir rašomi spaudoje 
su „ekspertų” Įsakmiu tonu, visada pabrėžiant kal
bėtojų arba tokių rašeivų didelį patriotiškumą ir 
begaliną jų meilą pavergtajai tėvynei, už kurią viską 
paaukotų, tiktai ne savo pasenusius nusistatymus ir 
ambicijas.

Pasakyta aiškiai, tiksliai ir teisingai. Nei pridėti, 
nei atimti nebėra ko.

KAS TIE NENAUDĖLIAI?

Reorgų Lietuvių balse (nr. 7, 1989.IV.8) D. Ado
maitis, rašydamas apie „perestroikos” pavojus, tarp 
kitko, pažymi, kad nežinomi tautiečiai sulaikydavo 
VLIKo laiškus, siunčiamus JAV prezidentui:

Kardinolas Vincentas Sladkevičius taip pat labai 
aiškiai Įspėja, kad šie laisvėjimo Įvykiai gali staiga 
pasibaigti, nes kraštą tebevaldo viena komunistų par
tija. Kol krašte tebėra Raudonoji armija ir KGB 
milicija, tol ne lietuviškieji komunistai su Brazausku, 
bet Brazausko pavaduotojas rusas Vladimir Berezov 
valdo okupuotą Lietuvą.

Mūsų laikraščio atsargumas dėl Įvykių ok. Lie
tuvoje labai pasiteisino. Čia nebuvo raginimų, kaip 
kitur, nei aukoti pinigus bolševikų nuniokotam mūsų 
kraštui atstatyti, nei pervesti išeivijos fondus trem
tiniams iš Sibiro grąžinti.

„Lietuvių Balsas” nesidžiaugia lietuvių susi
skaldymu nei okupacijoj, kur lyg pagal Įsakymą „di
vide et impere" („išskirstyk ir valdyk”) jau atsikūrė 
šimtai organizacijų, nei šiame krašte, kur valdžioje 
atsidūrą mūsiškiai sulaikydavo net VLIKo laiškus, 
kad jie nepasiektų Amerikos Prezidento.

Gal KGB agentai įsitaisė ir JAV Prezidentūroje? 
Tačiau svarbiausia — kad tik išeivijos pinigai ne
pasiektų Lietuvos. Tremtiniams padėti reorgai ne
linkę.

GINČAS DĖL SMETONOS JAUNYSTĖS

A. Greimas, rašydamas Naujoje viltyje apie buv. 
prezidento A. -Smetonos asmenį, šitaip pastebėjo:

„Apie Antaną Smetoną kaip žmogų sunku ką nors 
aiškaus pasakyti: net ir salioninių gandų pasaulyje — 
neminint ponios Sofijos keleto nukrypimų nuo tra
dicinės ano meto moralės — apie jį nieko blogo 
negirdėjo, niekas jam nei finansinių skandalų, nei 
„lašinių skutimų”, nei sąskaitų Šveicarijos bankuose, 
nei paleistuvysčių neprikišinėjo. Gal tik šaunumo jam 
šiek tiek trūko: jo oficialus biografas, Kazys Binkis, 
mėgdavo pasakoti, kad jis bandė pagražinti savo he
rojaus jaunyste, įterpdamas, kad, jis, norėdamas vesti 
bajoraite jai visu pirma „vaiką Įtaisė”, tačiau cenzūra 
net ir to nepraleidusi. Visa tai reiškia, kad žmogus jis

buvo, jei ne iškilus, tai bent padorus”.

Prezidento sūnaus Juliaus našlė Birutė Sme
tonienė dėl tokių A. Greimo užuominų, pasipiktino ir 
palaikė tai buv. prezidento asmens įžeidimu. Laiške 
Dirvai (nr. 12, 1989.ni.23) ji taip rašo:

Jis nusižiūrėjo Į jaunute Sofiją kaip Į savo bū
simą žmoną ir laukė jos užaugant. Tada pagal to laiko 
papročius oficialiai pasipiršo prašydamas tėvo Sofijos 
rankos. Tėvas mielai pritarė toms vedyboms.

Štai turiu rankoj a.a. Prezidento vedybinį žiedą, 
kurio inkrustuota data 14-VIII-1904. Pirmasis Sme
tonų kūdikis gimė spalio 7, 1905.

Tiek tiems, kurie, mano dideliam nustebimui, pa
tikėjo tiems nepagrįstiems gandams.

Jei toks tvirtinimas būtų pasirodęs nepriklau
somybės laikais, vargu ar būtų atsiradęs bent vienas 
žmogus patikėjęs tokiems gandams.

Toks tvirtinimas pažeidžia šviesų Prezidento 
Smetonos atminimą ir jo tikrai neprikištiną charakterį.

Atrodo, kad B. Smetonienė truputį per jautriai 
pažiūrėjo į A. Greimo pastabas bei anų laikų gandus.

Aplamai, mūsų visuomenė dar nėra įpratusi kri
tiškai vertinti savo didvyrius, valstybininkus ar kito
kius pasižymėjusius asmenis. Jie dažnai padaromi 
šventaisiais, neliečiamais, be ydų ir blogų įpročių, 
visai užmirštant, kad tie mūsų išgarbinti didvyriai ir 
tautai nusipelną asmenys, yra tokie pat žmonės, kaip 
mes visi, su geromis ir blogomis ypatybėmis. Ir nuo 
to nė kiek nesumažėja jų talentai ar nuopelnai lietu
vių kultūrai.

RUOŠIAMASI SANSKRYDŽIUI PRIE 
DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLO

Minėdami Lietuvos Nepriklausomybės šventą, 
Ščecino lietuviai išklausė referatą apie Vincą Kudirką, 
Lietuvos himno autorių ir „Varpo”redaktorių. LVKD 
Ščecino skyriaus pirm. J. Žaliapienis patiekė veiklos 
apyskaitą ir planą ateinantiems metams. Sekretorius 
A. Marcinkevičius painformavo apie skyriaus biuletenį 
„Pajūrio lietuvis” ir apie numatomą kultūriną veiklą.

Balandžio - gegužės mėnesiais numatyta tvarkyti 
Dariaus - Girėno paminklo aplinką ir remontuoti au
dros sužalotą kryžiastulpį, esantį paminklo sklype. 
Liepos 16 dieną ruošiamas tradicinis sąskrydis prie 
Dariaus - Girėno paminklo, kur laukiama daug svečių.

Vedamos derybos su valdžios įstaigomis dėl klė
telės — Dariaus - Girėno muziejėlio — pastatymo 
netoli paminklo. Lietuviško stiliaus klėtelą, 8,59 x 
7,07m. dydžio, suprojektavo Lietuvoje. Gavus val
džios leidimą, lietuviškų rastų namelis bus atvežtas 
sunkvežimiais iš Rumšiškių Į Lenkiją, šios statybos 
iniciatoriai buvo Lietuvos sporto aviatoriai, praeitais 
metais apsilanką Pšelnike. Daug šioje srityje pasi
darbavo kaunietis Liudas Ganusauskas.

(Europos lietuvis, nr. 12, 1989.III.29)

SUSIJAUDINIMAS DĖL VIZŲ IR KAS 
YRA ŽINIA?

Kai JAV lietuvių bendruomenės veikėjai buvo 
pakviesti į Vilnių dalyvauti Vasario 16 minėjime, 
Maskva sutrukdė jų dalyvavimą ir paskutiniu mo
mentu neišdavė vizų. Kitaip sakant, priminė, kad

„perestroika ir glasnost” turi savo ribas.
Bet ar dėl to vieno įvykio (Kanados Ben

druomenės veikėjai gavo vizas ir dalyvavo minė
jimuose) jau dangus griuvo? Ar reikia dėl to per daug 
jaudintis, rašyti pareiškimus, kreiptis į senatorius, į 
TV stotis ir t.t.? Kodėl gi ne, galima triukšmauti . . .

Pasaulio lietuvio redaktorius B. Nainys (nr. 3, 
1989 m.) smulkiai aprašė savo žygius ir protestus, 
ypač nusistebėdamas, kaip gali JAV laikraščiai ir TV 
stotys nekreipti dėmesio į tokias dramatiškas žinias?

Čia ir prasideda redaktoriaus ir daugelio visuo
menės veikėjų nesupratimas, kas yra žinia ir kada ji 
pakliūna į amerikiečių laikraščius.

Paskutinieji įvykiai Sovietįjoj ir ypač Pabaltijo 
kraštuose buvo geriausias pavyzdys, kai visa pasaulio 
spauda iš karto pradėjo rašyti apie Lietuvą, siuntė ten 
savo korespondentus ir mes iš jų gaudavome žymiai 
geresne informaciją apie Lietuvą, negu mūsų pačių 
spaudoje.

Užtat ir mūsų verkšlenimai, visokių biuletenių 
(įskaitant ir Eltos) siuntinėjimai vietinei spaudai 
niekad neduodavo rezultatų, nes ten nebuvo ži
nių, o tik senų įvykių ir prisiminimų atpasakojimai.

Todėl Draugo (nr. 84, 1989.IV.29) Horizontų 
skilties autoriaus pastabos apie red. B. Nainio 
„prašovimą” yra visiškai teisingos ir įsidėmėtinos 
Bendruomenės politiniams veikėjams ir žurnalistams. 
Jis ten taip rašo:

Paskutiniu metu ypač pagaunantis buvo Br. 
Nainio straipsnis „Pravertos tik lūpos, bet durys tebėra 
uždarytos”. Ten iki paskutinės valandos aprašoma pa
siruošimas neįvykusiai išeivijos žymūnų kelionei Į 
Lietuvą šių metų vasario 16 proga, kai Maskva iki 
paskutinės minutės vilkino vizų išdavimą ir galop jų 
visai nedavė. Vykstant tokiai laukimo dramai, Br. 
Nainys „PL” paskelbtam straipsnyje rašo:

„Aš bandžiau ,prasimušti1 Į amerikiečių spaudą ir 
televiziją. Paskambinau į Chicago Sun Times — tokia 
istorija nesidomi. Nesidomėjo nė telefonu per se
kretore painformuotas Chicagoje populiarus CBS 
vakarinių žinių perdavėjas ir įvykių komentatorius 
Walter Jacobsen. Jam vėliau pasiunčiau dar ir laišką. 
Taip pat laišką parašiau ir Chicago Tribune . . . Mūsų 
, draugai1 tokiais reiškiniais mažai rūpinasi...”

Man atrodo, kad skelbdamas tokią pastabą, 
redaktorius Br. Nainys prašovė, nejausdamas, kad 
didžiųjų amerikiečių dienraščių redaktoriams ir TV 
komentatoriui Maskvos Įsakymas neįsileisti kelių LB 
veikėjų Į Lietuvą nebuvo jokia svarbi žinia, kaip 
mūsų etniniam kiemui atrodo. Tai ne milžiniškos 
lietuvių demonstracijos ar Mišios prie po daugelio 
metų okupantų sugrąžintos Vilniaus katedros. Tik 
tokios naujienos patenka į pirmuosius dienraščių 
puslapius.

BRONIO RAILOS SUKAKTIS

Pasižymėjęs žurnalistas, daugelio knygų autorius 
Bronys Raila neseniai atšventė 80 metų sukaktį. Tos 
sukakties proga, Kazimieras Baronas šitaip prisimena 
sukaktuvininką (Dirva, nr. 14, 1989.IV.6):

Kaune jis kurį laiką dar buvo poetas ir baletristas. 
Mes, panevėžiečiai, atsimenu, su nuostaba keli bū
relyje sklaidėme paskutinį „Keturių vėjų” numerį, 
kuriame buvo išspaudinta Br. Railos poezijos. Tik,

(tęsinys sekančiame psl.)
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POLITIKA

LIETUVA ISTORIJOS KRYŽKELĖJE: 
KOKS BUS RYTOJUS?

(Pranešimas jaunimo politiniame seminare, 1989 m. balandžio 15 d. Vašingtone)

Pranešime trumpai pabandysiu atsakyti, kas įvyko 
Lietuvoje ir kaip į tai žiūri tiek Sovietų Sąjunga, tiek 
Vakarų valstybės. Antroje dalyje pasamprotausiu dėl 
Lietuvos kelių į nepriklausomybę — kokie turėtų būti 
artimiausi žingsniai. Siek tiek paliesiu galimą išei
vijos indėlį šiame kelyje.

Lengviausia apibūdinti Vakarų požiūrį į Pabalti
jį. Būdingiausia jam — nepaprastas dėmesio padidė
jimas. Tai savaime suprantama, nes jei žurnalistams 
tai tėra nauja sensacija, kuri baigsis prasidėjus 
įvykiams kitur, tai politikams Pabaltijys yra svarbus 
kaip didžiausio Vakarų priešo krizės vienas iš 
požymių. Nepripažindami Pabaltijo inkorporavimo į 
sovietų imperiją, vis dėlto Vakarai labiau jaudinasi 
dėl Gorbačiovo politikos išsilaikymo visoje Sovietų 
Sąjungoje, kadangi nestabilumai joje pavojingi vi
sam pasauliui. Be to, nei viena didesnė Rytų ar 
Vakarų valstybė netoleruoja jos teritorijoje sepa
ratizmo. Pavyzdžių tokiam teiginiui daug — Siaurės 
Airija, baskai Ispanijoje, Prancūzų Naujoji Kaledonija, 
Tibetas ir kiti. Padidėjęs tarptautinis susidomėjimas 
Pabaltiju, stiprina jį tuo, kad atsiranda didesnė ga-

IŠEIVIJA . . .
(atkelta iš 3-čio psl.)
štai, neseniai išsivežė gimnazijos baigimo atestatą, o 

jau „Keturių vėjų” dalyvis! Laikraščiuose ir žurnaluo
se ne vienas pradėjo rodytis, kiek poetinės jėgos turi. 
Tačiau Bronys iš karto susijo su tokiu rinktiniu, retu, 
tam tikra prasme revoliuciniu žurnalu, kurio dalis 
bendradarbių jau seniai buvo išbandė plunksnas, taigi 
jau gerai pakaustyti rašytojai. Ir štai jų bendrijoje 
lygiuojasi ir tasai jaunutis literatūros rcvoliucininkas, 
kuris šiek tiek vėliau ir eilėraščių rinkinį išleido, ir dar 
„Trečiame fronte”poemas spausdino, o po to išsijungė 
iš tos srities mūzų globos. ( ... )

Jis dar vis dirba. Dar ir dirbs, nes juk yra žadėjęs 
dar ir atsiminimų parašyti apie savo veiklą ir apie 
sutiktus žmonųs, kurių jis savo gyvenime daug 
pažinojo.

VALDAS ADAMKUS — GARBĖS 
DAKTARAS

Kaip spauda pranešė, Vilniaus Universitetas su
teikė Valdui Adamkui, JAV vidurio rajono Aplinkos 
apsaugos direktoriui, garbės daktaratą už jo didelius 
nuopelnus Lietuvos gamtos apsaugai.

Jis, kaip JAV delegacijos narys, dažnai važi
nėdavo gamtos apsaugos reikalais į Maskvą ir taip pat 
visuomet aplankydavo Lietuvą, padėti jiems spręsti 
oro ir gamtos apsaugos reikalus.

Švenčiant Vilniaus U-to 400 metų sukaktį, V. 
Adamkus ir dar keli kultūrininkai buvo numatyti 
apdovanojimui, bet, atrodo, anuometinė partijos 
vadovybė tokiam apdovanojimui pasipriešino ir tik 
dabar, papūtus kitiems vėjams, V. Adamkus pagaliau 
gavo ilgai laukią atžymėjimą.

A

Vyt. Gedrimas 

rantija Maskvą sulaikyti nuo galimo šiuose kraštuose 
vykstančio išsilaisvinimo judėjimo užgniaužimo.

Daug sunkiau apibūdinti, kokia pažiūra į Lietuvą 
yra Sovietų Sąjungoje, ypač jos centre. Gorbačiovo 
naujoji politika, pradėta partijos viršūnėse, yra 
paskutinis šansas šiame amžiuje išvesti šalį iš 
ekonominės katastrofos, tai yra, apsaugoti ją nuo 
nusiritimo iki neišsivysčiusios šalies lygio. Apie 
visišką šio milžino žlugimą dar nėra pagrindo 
kalbėti, nes dar nėra jėgos, kuri galėtų tai įvykdyti. 
Gorbačiovas suprato, kad, norint prikelti žmones 
gelbėti šalį, nepakanka vien materialinio skatinimo. Ir 
dabar, negaminant jokių materialinių vertybių, biu- 
rokratiniame-administraciniame aparate įmanoma 
pasiekti asmeninę gerovę. Nurodymais iš viršaus šis 
aparatas nesugriaunamas. Tą gali atlikti tik masės. 
Reikėjo išspręsti prieštaringą uždavinį — išlaikyti 
partiją kaip vadovaujančią \ visuomenės jėgą, įtaigo- 
jant liaudį pakeisti dėl tos pačios partijos vadovavimo 
susiklosčiusią padėtį. Dėl to reikėjo žmonėms duoti 
daugiau teisių rinktis, vienytis, protestuoti. Kadangi 
Sovietijos tautos neturėjo tokios galimybės per 70 
valstybės gyvavimo metų, jos ir suabejojo, ar tai ne 
eilinė partijos kampanija, ar vėliau jos nebus 
apgaulios ir represuotos. Liaudies nepasitikėjimui 
sulaužyti iš viršaus buvo nuleista „glastnost”. 
Pradėjusi nuo labai riboto viešumo mažame Gor
bačiovo favoritų ratelyje, ji išaugo iki gana plačių, 
Sovietų Sąjungoje dar niekada neegzistavusių ribų 
tiesai. Iki pernai metų ji tebuvo vienintelė Gorbačiovo 
vidaus politikos realizacija, arba, kaip Vakaruose 
sakoma, buvo įvykdyta žurnalistų revoliucija. Šis 
atvirumas sudarė galimybę laisviau pasisakyti spau
doje, gimdė žmonėse tiesos troškulį. Sumažėjo 
nepasitikėjimas naujosios politikos laikinumu — 
išaugo žmonių, tautų drąsa ir aktyvumas. Kita vertus, 
išryškėjo pasipriešinimas Gorbačiovo politikai, kurio 
bastionas buvo ir liko vidurinieji valdžios sluoksniai. 
Tas ypač atsiskleidė pernai Lietuvoje.

Pagaliau estai suprato, kad, atsiradus galimy
bėms legaliai ir savarankiškai politinei veiklai, jų ne
išnaudoti būtų tiesiog neprotinga. 1988 metų ba
landžio mėnesį susikūrė jų Frontas. Tą galėjo padaryti 
mažiausiai sovietizuota tauta. Prasidėjo legalus 
nacionalinio išsivadavimo etapas. Jei latviams ir 
lietuviams į jį įsijungti nebuvo labai sudėtinga, tai 
kitoms, labiau sovietizuotoms tautoms tai be galo 
sunkus procesas — liaudies frontai jose arba buvo 
sunaikinti besikuriant, arba tebėra vos vegetuoją. 
Kitos sąlygos, darančios Pabaltijį ypatingu, tai 
Maskvos ruošimasis jame įgyvendinti ekonominius 
eksperimentus, na ir, aišku, jo aneksijos nepripažini
mas Vakaruose. Be to, šiuo metu atsiskyrimo procesas 
ten nėra tiek toli pažengęs, kad centrui jis atrodytų 
pavojingas.

Kokia padėtis Lietuvoje? Pilnutinė valdžia yra 
LKP rankose, kuri yra Sovietų Sąjungos Komunistų 
partijos padalinys. Jos siekimas lenininės federacijos 
ir bandymai tapti nepriklausoma nuo Maskvos orga
nizacija yra revoliucingi ėjimai. Palyginus su kitų 
respublikų kompartijomis, tai yra nemažas žingsnis į 
priekį. Tačiau jis neatitinka tautos tikslo, kuris, be 

abejo, yra daugumos lietuvių komunistų širdyse, o 
partiniai rašytojai ir Sąjūdžio komunistai jį vis daž
niau ir dažniau išsako — Nepriklausomybė. Valdžioje 
sėdintys taip elgtis viešai negali, ir tik partijos di
desnis savarankiškumas jiems daugiau atvertų bumas. 
Prof. Štromo tvirtinimas, kad 100% lietuvių trokšta 
nepriklausomos Lietuvos, yra arti teisybės. Tik, kad 
jie tą pareikštų, turi būti sudarytos tinkamos sąlygos. 
Tad praėjusieji metai Lietuvoje yra ne tiek stebuklas, 
kiek susiklosčiusių sąlygų ir niekad neišnykusio 
troškimo realizacija.

Disidentiniai judėjimai šiandien atsidūrė gana 
nedėkingoje padėtyje. Tauta turi tarti jiems ačiū už jų 
pateiktus pirmuosius naujosios Gorbačiovo politikos 
egzaminus Lietuvoje. Jų išėjimas į gatves parodė žmo
nėms, kiek ta politika reali ir kiek melo dar yra likę. 
Jų veiksmai paskatino ir palengvino Sąjūdžio įsikū
rimą. Valdžios energija tuo metu ir vėliau buvo nu
kreipta į „ekstremistų” tramdymą. Lietuvos Laisvės 
lyga (LLL) nuo pat savo įsisteigimo dienos deklaravo 
nuogą, galutinį kovos tikslą — Lietuvos nepriklau
somybę. Tai gąsdino žmones Lietuvoje savo ne
realumu ir galimomis valdžios represijomis. Tak
tiniais sumetimais to negalėjo savo veiklos pradžioje 
deklaruoti Sąjūdis. Dabar, jam paskelbus galutiniu 
judėjimo tikslu nepriklausomybę ir po to užsitikrinus 
tautos daugumos pritarimą rinkimų metu, LLL, esant 
taikios kovos sąlygoms, atsidūrė šešėlyje, dar ir dėl 
to, kad Laisvės Lyga šiuos rinkimus (kuriuose da
lyvavo 82% rinkėjų), boikotavo. Tiesa, vėliau pa
aiškėjo, kad tą nutarė tik dalis Lygos tarybos narių. 
Nuo savo išreikštos pozicijos boikoto pareiškime 
atsisakė ir Demokratų partija. Norint iš disidentinio 
judėjimo pereiti į masinį, reikia ne tik išplėsti savo 
organizaciją visuose tautos sluoksniuose, bet ir pra
vesti visų grupių suvažiavimą, išsirenkant tarybą. 
Tuomet tauta žinos, kokia jos dalis atstovaujama, kas 
yra demokratiškai išrinktieji lyderiai.

Dabartinis disidentų vaidmuo — Sąjūdžio kritika 
ar pritarimas. Jų reikšmė iš karto išaugtų, jei valdžia 
įvestų ypatingą padėtį, nes jų gretas sudaro lageriuose 
užgrūdinti bebaimiai žmonės.

KAS IKI ŠIOL PASIEKTA?

Tad koks jau padarytas progresas Lietuvos ne
priklausomybės link?

Tarptautine reikšme Lietuva priminė pasauliui, 
kad ji tebėra okupuota, kad jos galutinis tikslas yra 
tapti nepriklausoma valstybe. Tai buvo kur kas tvir
čiau padaryta, negu ligi šiol buvę vien tik išeivijos 
pareiškimai.

Sovietų Sąjungoje iš centro prieš Lietuvą dar 
nebuvo imtasi represijų. Tai leidžia manyti, kad 
Gorbačiovas arba rimtai mano demokratizuoti kraštą, 
kuomet neišvengiamai iškils Pabaltijo atsiskyrimo 
klausimas (ir kad jis tą rimtai priima), arba kad 
Maskva dar neįžiūri pavojaus esant lokiai įvykių eigai. 
Prasidėjo centro, rusų ir kitų sovietinių tautų pra
tinimo prie Pabaltijo atsiskyrimo idėjos procesas. 
Taip pat aišku, kad Pabaltijys įgavo skirtingą nuo 
likusių respublikų statusą. Su juo mandagiau elgia
masi, ką dar kartą patvirtino tankų įvedimas į Gruzi
jos sostinę šių metų balandžio mėnesį.

Pačioje Lietuvoje šio momento pagrindinė reikš
mė yra ta, kad sudarytos sąlygos per šių metų kovo ir 
rudens rinkimus respublikai įeiti į dvivaldystę. Kad 
to atsiektu, Sąjūdis turi išsaugoti tautos pasitikę-
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jimą ir atlaikyti galimą stiprų valdžios spaudimą.
Taip pat labai svarbu, kad žmonės Lietuvoje vis 

labiau pradeda priprasti prie savo tikslo atsiekimo 
realumo. Manau, kad išeivijoje tuo kur kas mažiau 
tikima, nes iš toliau stebint — mažiau emocijų. Lie
tuvoje žmonės įgauna daugiau tikėjimo su kiekvienu 
darbu, skirtu nepriklausomybei atsiekti. Pradeda tikė
ti vis daugiau skeptikų ir kitataučių.

Lietuvoje yra pasiektas tiesos sakymas spaudoje. 
Jei nerandi pilno atsakymo į klausimą oficialiojoje 
spaudoje, kurios dalis yra už Sąjūdį (dėl to Gimtasis 
kraštas, Literatūra ir menas ir Komjaunimo tiesa, kri
tikuoti XVII LKP CK plenume), tai rasi atsakymą 
oficialiuose Sąjūdžio organuose, kaip Atgimime, Ma
žojoje Lietuvoje ar kitur. Jei ir tai nepatenkina — dar 
yra pora šimtų neoficialių laikraštėlių.

Taigi, tiesa išsakyta, tikslas paskelbtas, tautos 
parama parodyta. Pasaulis ir Sovietų Sąjunga apie tai 
sužinojo. Pradžia padaryta. Tad koks kelias toliau?

Turbūt visi sutiksime, kad vienintelis būdas pa
siekti tikslą yra taikos taktika. Antra — reiktų veikti 
legaliai ir ramiai pagal dabartinius (kokie jie bebūtų) 
įstatymus. Kuomet jėga ne tautos rankose, jai lieka 
vienintelė tokios formos kova. Sąjūdžio tikslo ne
reikia painioti su kasdienine veikla, sudarančia tik 
žingsnius į tą tikslą. O jie gali būti be galo įvairūs, 
priklausomai nuo supančių sąlygų, ne tik Lietuvoje, 
bet ir visoje Sovietų Sąjungoje. Prasidėjus represi
joms, vienintelis teisingas pasipriešinimo būdas 
liktų pasyvus ir taip žlungančios ekonomikos boi
kotas. Tai labai paliestų Maskvą, nes įrodytų nau
josios politikos fiasko. Lietuvoje buvo suprasta, kad 
buką jėgą galima pristabdyti (ar įveikti) tik protu, 
užsispyrimu ir aukštesne kultūra.

Nenoriu prognozuoti, ar Lietuvai įmanoma at
siekti nepriklausomybę. Teoretiškai tam kliūčių nėra. 
Išstojimo iš SSSR galimybė visad buvo sovietinėje 
(net 1936 metų stalinistinėje) konstitucijoje. Tačiau 
praktiškai įspėti sovietų logiką būtų tapatu atspėti 
koks bus oras — kuo toliau, tuo mažesnė tikimybė 
pataikyti.

Protu galiu ir netikėti, bet širdimi, jei esu lie
tuvis, turiu tikėti.

PIRMAEILIAI UŽDAVINIAI?

Pagrindinis uždavinys — užsitikrinti kuo didesnę 
ir kuo tvirtesnę lietuvių ir kitų Lietuvoje gyvenančių 
tautų paramą. Ir lietuvių tarpe, ir tarp tų tautų, kurios 
visur sudaro mažumą, jau daug pasiekta. Tarp so
vietinių emigrantų rusų, bei jų tarpe ištirpusių kitų 
tautų (apie 10% Lietuvos gyventojų), ir lenkų, (su
darytų iš aplenkėjusių lietuvių ir gudų, apie 8%), 
padėtis ne kokia. Ypač pavojingi stipriai sovietizuoti 
rusai, kurie, lyg koks Trojos arklys, visada gali būti 
priežastimi tankams iš bazių Lietuvoje pajudėti. Pri
traukti Lietuvos rusus prie Lietuvos tikslų be galo 
sunku, nes jų tarpe beveik nėra inteligentų. Svetima 
jiems ir Lietuvos kaip tėvynės sąvoka. Tiek sentikiai, 
gyvenantys Lietuvoje virš dviejų šimtų metų, tiek 
inteligentai, ypač kūrybinių profesijų, jau dalyvauja 
Sąjūdyje. Tačiau žemutinio rango partiniai biurokratai, 
buvę kariškiai ir partiniai ideologai labai priešinasi. 
Jų įkurta „Jiedinstvo”, nors būdama negausi, tačiau 
pasinaudodama darbininkų vardu (kaip žinia, dau
gumą Lietuvos darbininkų sudaro sovietiniai emi
grantai), agituoja prieš Lietuvos savarankiškumą. Jėga 
negalima jais atsikratyti, tad teks juos kaip nors

1989 m. gegužės mėn.

įtraukti į naujos Lietuvos kūrimą. Šios problemos 
išsprendimas ar sušvelninimas mažintų įtampą su visa 
Sovietų Sąjunga.

Vilniaus aplenkėjusių gyventojų problema kiek 
švelnesnė, nes tai jų ir jų tėvų gimtinė. Aišku, jiems 
mielesnė būtų kaimyninės Lenkijos valdžia. Manau 
įmanoma juos įtikinti, kad su lietuviais jiems yra kur 
kas didesnės tautinio klestėjimo galimybės negu su 
rusais. Tai rodo ir jų padėtis tiek Gudijoje, tiek 
Ukrainoje, kur nėra mokyklų lenkų kalba. Si grupė 
gana nevienalytė. Panašiai kaip ir sovietiniai emi
grantai, ji gana mažai išsilavinusi. Dauguma tikrų 
lenkų, ypač inteligentų, sugrįžo pokary į Lenkiją. 
Likę — tai sulenkėję lietuviai ar gudai. Dabar Lie
tuvos spaudoje pasirodė daugybė straipsnių, ragi
nančių juos labiau įtraukti į Lietuvos gyvenimą ir 
kultūrą. Palikti vieni, jie lengvai surusėja, kaip 
kažkada sulenkėjo. Kitas kelias — didesnis ben
dradarbiavimas su Lenkijos intelektualais ir Soli
darumo lyderiais. Sąjūdis tai jau pradėjo, pakvies
damas į Nepriklausomybės minėjimą Lech Walesą.

Sąjūdis turi turėti atsakymus, tegul ir netobulus, į 
visas šiandienines Lietuvos problemas. Pavyzdžiui, 
yra toks Kaliningrado srities fenomenas. Kas tai ir 
koks likimas tą sritį ištiktų Lietuvai atsiskyrus? Gal 
vertėtų pradėti kalbėti apie šios srities nenormalią pa
dėtį tiek Sovietijoje, tiek ir pasaulyje.

Kitas labai svarbus uždavinys — pagal vei
kiančius sovietinius įstatymus bandyti eiti į valdžią 
visur, kur tik įmanoma taip vadinamu parlamentiniu 
keliu. Iki šių metų šis kelias atrodė visiškai nerealus, 
tačiau pirmieji rinkimai pasaulį ir net pačią Maskvą 
nustebino partijos rimtu pralaimėjimu. Manau, kad 
Gorbačiovas, kaip didelis politikas, negalėjo to ne
numatyti. Sąjūdžio uždavinys yra ne tik laimėti 
rudens rinkimus į Lietuvos AT, bet ir siekti, kad 
pagaliau tiek į Sovietų Sąjungą, tiek ir į Lietuvą 
ateitų tarybų valdžia, kuri Rusijoje teegzistavo 1917 
metais tarp vasario ir spalio revoliucijų. Tam jiems 
būtina rasti kuo daugiau šalininkų tarp AT deputatų 
Maskvoje, kad šią valdžią padarius realybe. Po to bus 
svarbu peržiūrėti daugelį įstatymų. Sąjūdis jau dabar 
yra paruošęs eilę svarbių projektų, kaip konstituciją 
ir neseniai pasirodžiusį referendumų įstatymo projek
tą, kuris turi tapti svarbia garantija tautai dalyvauti 
valdyme ir siekti atsiskyrimo. Nenustebčiau, jei jau 
dabar yra formuluojamas galimo atsiskyrimo nuo 
Sovietų Sąjungos konkretus techninis projektas. Juk 
tai didelis ne tik teorinis, bet ir praktinis darbas.

Šalia politinių uždavinių yra be galo daug 
konkrečių uždavinėlių, atskiriančių Lietuvą nuo Mas
kvos. Tai ekonominiai, kultūriniai, švietimo reikalai 
ir begalė kitų gyvenimo sričių. Norima viską imti į 
savo rankas, nebesikonsultuojant su centru. Pirmiausia 
tokiu keliu pasuko kūrybinės sąjungos, atkurdamos 
nepriklausomoje Lietuvoje egzistavusias organizacijas, 
kaip žurnalistų, dailininkų ir rašytojų. Panašiai pa
sielgė ir sportininkai, atkūrę Lietuvos Olimpinį ko
mitetą.

Centrui labai nepatinka toks separatizmas, tačiau 
pakeisti padėties jis nebegali. Vienur jis tokių spren
dimų nepripažįsta ir juos boikotuoja, (kaip Olimpinį 
komitetą), kitur eina į kompromisus (kaip centrinė 
Dailininkų sąjunga).

Sąjūdžiui labai svarbu teisingai išspręsti Ko
munistų partijos ir jos valdančios viršūnės problemą 
Lietuvoje. Partijos gretose yra apie 5% respublikos 
gyventojų. Gal šiandien ir rytoj ji ims sparčiai mažėti, 
bet vis tiek išliks didelė jėga, nes už Komunistų 

partijos stovi Sovietų Sąjungos valdžia. Čia netinka 
neapykanta ir noras keršyti, kaip tas netinka ir ap
skritai visoje išsilaisvinimo kovoje. Partijos gretose 
yra daug dorų žmonių, kurie yra įsijungę į Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą. Kad jiems ir tuo pačiu jų 
oficialiems vadams būtų lengviau sakyti ką jie mano, 
būtina atsiskirti nuo Sovietų Sąjungos Komunistų 
partijos. Partiniai rašytojai, kaip pvz., Kašauskas, vi
sai nesibaimina būti komunistais nepriklausomoje 
Lietuvoje.

Sąjūdis pastoviai turi vykdyti derybas su Ko
munistų valdžia. Kuomet yra palaikoma tautos linija, 
reikia padėti partijai ją įgyvendinti; kitais atvejais — 
vykdyti spaudimo politiką. Tad labai aukštai poli
tiniai vertintinas deputatų rinkimuose Juozaičio ir 
Nasvyčio pasitraukimas iš rinkiminės kovos, užlei
džiant savo vietas Brazauskui ir Beriozovui. Seime 
buvo pasakyta: „LKP padėjo sunaikinti nepriklau
somybė, tai dabar ji turi padėti ir ją atstatyti, nes nuo 
to priklauso jos vieta tautoje”.

Su kitomis politinėmis grupelėmis, jei sutampa 
galutinis tikslas, reikia glaudžiai bendradarbiauti. Pats 
Sąjūdis neturėtų virsti politine partija, o išlikti tautą 
vienijančia jėga nepriklausomybei atsiekti. Vienas 
seimo narys pasakė: „Dabar Sąjūdis turi būti kaip 
didelė upė, tekanti į laisvės jūrą. Joje vietos yra 
visiems, kas tik į ją plaukia. O ten, išsiliejus gali 
sluoksniuotis, skaidytis pagal savo Lietuvos įsi
vaizdavimą. Tauta galės nuspręsti kas teisus”.

Kokius darbus reiktų nuveikti pačioje Sovietų 
Sąjungoje? Vienas iš svarbiausių uždavinių— pasiek
ti, kad Maskva pripažintų Stalino - Hitlerio 193940 
m. pakto ir slaptų rpotokolų egzistavimą. Dar šių me
tų kovo mėnesio Literatumaja gazieta laikraštyje vie
nas istorikas, smerkdamas šią sutartį, įrodinėjo, kad 
jokie slapti protokolai neegzistuoja. Neseniai A. Bra
zauskas minėjo, kad jis šį klausimą kėlė Maskvoje. 
Klausimas ir toliau turi būti stumiamas visais ga
limais būdais, jų tarpe ir tarptautiniu spaudimu.

Antra — remti visus demokratinius Gorbačiovo 
pakeitimus ir kritikuoti, kuomet jis juos išduoda. 
Bendras šalies demokratėjimas lengvina Lietuvos 
kovą. Šis procesas labai priklauso nuo rusų, kaipo 
didžiausios imperijos tautos, pabudimo. Lietuva turi 
remti ir bendrauti su visomis Rusijos jėgomis, 
norinčiomis ištraukti savo tautą iš baisios jos so
vietizacijos. Daug vilčių teikia Sibiro rusai, kuriems 
nusibodo centro valdymas. Dabartinė šios masės 
nuomonė apie Pabaltijį labai bloga, kas Maskvą 
labiausiai ir ramina. Jos dėka valdžia gali bet kada 
įsikišti į įvykius Lietuvoje.

Padėčiai sušvelninti labai padėtų teisingas 
informacijos skleidimas iš Pabaltijo. Iki šiol centrinė 
spauda tyli arba dezinformuoja šalies gyventojus. 
Lietuva pati turi rasti būdus kaip apie save skleisti 
tiesą.

Geresnė situacija su dauguma kitų respublikų 
judėjimų. Jie net mokosi iš Pabaltijo bendraminčių. 
Tad veiksmų koordinacija ir solidarumas stiprintų 
visus, ypač Sovietų Sąjungos Aukščiausiojoje Ta
ryboje.

Man atrodo, kad Sąjūdis per mažai rūpinasi savęs 
reklamavimu Sąjungos mastu, tačiau iš toli sunku 
apie tai spręsti. Baigdamas, dar noriu pridėti, kad 

Sovietų Sąjungoje turi būti remiama daugpartinės 
sistemos idėja, ypač, kai ją pradėjo realizuoti vengrai. 
Taip pat pačioje Sovietų Sąjungoje vis daugiau

(tęsinys sekančiame psl.)
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atsiranda gana įtakingų daugpartinės sistemos ša
lininkų.

Siek tiek norėčiau paliesti Vakarų kraštų Lietuvos 
okupacijos nepripažinimą ir Lietuvos judėjimų sie
kimą išeiti į tarptautiną areną. Ar išsprendžiamas šis 
prieštaravimas? Atsakymo į šį klausimą nerandu nei 
Lietuvos, nei išeivijos spaudoje. Lengviausiai jį 
sprendžia LLL: pirma nepriklausomybė, o tik po to 
dalyvavimas tarptautiniame gyvenime.

Lietuvos Komunistų partija, kaip ir Maskva, 
siekia panaikinti dabartinį Pabaltijo juridinį statusą 
Vakaruose. Tam bandoma įtraukti žmones iš tų res
publikų [Sąjungos tarptautinį gyvenimą, rengiami 
tarptautiniai renginiai jos teritorijoje, kaip pavyzdžiui 
Jūrmala - 87. Skirtingai nuo išeivijos, tam nesi
priešina nei Sąjūdis, nei didesnioji tautos dalis. 
Žmonės realistai. Praktiškas gyvenimas gerokai ski
riasi nuo teorinių - politinių tradicijų. Kad Lietuvoje 
žmonės geriau suprastų aneksijos nepripažinimo 
reikšmę, išeivija daugiau turėtų propaguoti jos is
toriją, taip pat ligi šiol egzistuojančių Lietuvos 
diplomatinių tarnybų darbą: apsilankyti diploma
tinėse būstinėse su iš Lietuvos atvkusiais svečiais, 
dovanoti įvairių leidinių apie jų darbą. Reikia siekti 
gyvesnio šių tarnybų darbo ir žymiai didesnio jų ryšio 
su judėjimais Lietuvoje.
Lietuvoje tuo tarpu daugėja bandymų išeiti į 
tarptautiną areną. Tai ir Olimpinis komitetas su eile 
sporto šakų, kurios siekia tarptautinio atstovavimo, ir 
atkurtas PEN klubas, tiesa dar nepripažintas kitur. 
Radijo mėgėjai jau kreipiasi į pasaulį nepriklausomos 
Lietuvos šaukimais. Manau, kad save atstovauti 
pasaulyje noras yra didesnis, negu galima grėsmė 
pakenkti Vakarų nepripažinimo politikai. Izoliuotai 
nuo tarptautinio gyvenimo tautai žymiai sunkiau 
vystytis. Tą jau įrodė 49 metai egzistavimo Sovietų 
Sąjungos sudėtyje. Iš kitos pusės, kad ir lik formalaus 
nepripažinimo praradimas Vakaruose silpnintų Lie
tuvos pozicijas. Manau, kad išeitis būtų siekti Pa
baltijo organizacijoms stebėtojų statuso, kokius turi 
palestiniečiai ir kad jį gautų ne dabartinė valdžia, o 
nepriklausomos nuo jos organizacijos. Pabaltijo klau
simas sparčiau kiltų tarptautinėje arenoje, jei kas 
galėtų ten dalyvauti. Nesant galimybės patiems 
atvykti iš tų kraštų, tos organizacijos galėtų įgalioti 
narius iš išeivijos. Sis svarbus prieštaravimas turi būti 
skubiai išsprąstas, ypač jei Lietuvoje rudenį susi
klostytų dvivaldystė.

IŠEIVIJOS VAIDMUO

Kokia išeivijos vieta ir galima veikla šiandie
niniuose įvykiuose Lietuvoje?

Jei pernai išeivijos dalyvavimas Lietuvos ju
dėjime buvo priskirtas prie imperializmo kišimosi į 
sovietinės Lietuvos vidaus reikalus, tai šįmet jis jau 
vadinamas dalyvavimu nedalomos tautos gyvenime. 
Tad turime dalyvauti ir kuo plačiausiai. Kadangi 
esame mažesnioji tautos dalis ir gana toli nutolą nuo 
jos, turime įsiklausyti į tautos branduolio norus ir 
išsirinkti kas mums priimtina. Galime ginčytis, ne
pritarti, bet kadangi jie ir toliau ten gyvens, jų teisė 
sprąsti ir rinktis.

Išeivijoje egzistuoja begalės organizacijų. Jei jos
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sukurtos ne tik tam, kad čia išlaikytų lietuvybę, bet ir 
padėti Lietuvai atgauti nepriklausomybę, jos privalo 
per giminingas organizacijas (o pasirinkti yra iš ko) 
dalyvauti įvykiuose Lietuvoje. Manau, kad praėjusio 
Australijoje jaunimo kongreso nesiryžimas pasikviesti 
iš Lietuvos rezistencinį jaunimą buvo klaida.

Iš senesnių uždavinių lieka siekimas, kad Sovietų 
Sąjunga pripažintų negaliojančiu Molotovo - Riben

tropo paktą. Išeivijai tenka veikti tarp pasaulio vy
riausybių, kad jos kreiptųsi šiuo reikalu į Maskvą.

Gana įdomų pasiūlymą suradau Vokietijos lie
tuvių bendruomenės tarybos pareiškime Sąjūdžio 
žiniose nr. 77: „Siūlome išeivijos veiksniams pa
svarstyti ar nepribrendo laikas deryboms su Sovietų 
Sąjungos vyriausybe dėl Lietuvos okupacijos pabai
gimo”.

Naujesnei veiklai norėčiau pasiūlyti padėti 
Lietuvai visame tame, kas ją daro stipresne, kas dar 
labiau ją atitolina nuo likusios sovietizuotos Są
jungos. Čia tiktų ir sudarymas galimybių gabiam jau
nimui mokytis užsienyje, ir puoselėjimas tiesioginių

POKALBIS SU DAPKUTE

KUR GERIAU. KUR ĮDOMIAU?
Rita Dapkutė, gimusi Čikagoje, yra Ilinojaus uni

versiteto Lituanistinės katedros aspirantė. Paskutinius 
porą metų ji stažavosi Lietuvoje. Taip pat ji ten dirbo 
kaip vertėja. Prieš grįžtant į Čikagą Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdis jai suteikė įgaliojimus JAV įkurti 
Sąjūdžio informacinį centrą.

Šiame numeryje pateikiame pirmąją pasikal
bėjimo su Rita Dapkute dalį.

* * *

Papasakok truputį, kas paskatino ir kodėl pradėjai 
studijuoti lituanistiką Ilinojaus universitete?

Yra visokių žmonių pasaulyje. Yra tie, kurie 
suplanuoja visą savo gyvenimą pagal dienotvarkę: jie 
iš anksto žino, ką nori daryti ir kodėl, ir turi tinkamą 
priežastį kiekvienam veiksmui. Taip pat yra ir tokių 
žmonių, kurie sprendimus daro greitai, nevisada ži
nodami kodėl: jie tik jaučia, kad tas jiems tinka, o 
tas — ne. Aš esu pastarosios kategorijos žmogus. Ši
tas charakterio bruožas nevisada geras, bet aš, matyt, 
su juo gimusi ir jo neatsikratysiu. Iki šios dienos 
turbūt į klausimą „kodėl lituanistika?” negaliu atsakyti 
geriau, negu „kodėl ne?”.

Mano užsiangažavimas lituanistikos mokslui 
turbūt prasidėjo kai kelis kartus lankiau PLJS Ryšių 
centro ruošiamą Lituanistikos seminarą Ohajuje, nors 
apie rimtesnius mokslus tuo metu tikrai negalvojau. 
1985 m. lankiau Vilniaus universiteto lituanistikos 
kursus, bet ne todėl, kad norėjau mokytis lietuvių kal
bą, o kad būtų proga praleisti šešias savaites Lietu
voje, kaip ir daugelis kitų. Tačiau vieną dieną aš ten 
gerai prisimenu: kalbėjausi su kursų vadovu ir jis 
man pasakė, kad buvo pastebėjęs manyje polinkį 
Lietuvai. Jis labai trumpai papasakojo apie stažuotę. 
Už penkių minučių po to pokalbio aš jau buvau 
nusprendusi registruotis stažuotei Vilniaus univer
sitete, o sekančią dieną taip ir padariau. Grįžusi į 
Čikagą, baigiau savo bakalaureatą ir įstojau į Li
tuanistikos katedrą Ilinojaus imiversiterte, tuo pačiu 

naudingų ekonominių kontaktų su kitomis šalimis, ir 
pagelba kurti modemų intelektualinį kapitalą, kurio 
reikia dabar ir kurio ypač pradės trūkti su didesniu 
Lietuvos laisvėjimu.

Vykstantys į Lietuvą tautiečiai irgi galėtų pri
sidėti prie šio kilnaus darbo — ne vien rūpintis gi
minėmis ir artimaisiais. Reiktų tęsti knygnešių dar
bą, kuris tapo legalus. Būnant Vilniuje, nesivaržyti 
užeiti į Sąjūdžio būstinę, Kaune —į Tremtinio klubą, 
kitų grupių centrus ir pasiteirauti kuo galėtų kon
krečiai padėti. Pavyzdžiui, stalinizmo aukų komisija ir 
Tremtinio klubas pradėjo didžiulį darbą, aiškindami 
stalinizmo nusikaltimus. Išeiviai galėtų ne tik 
prisidėti prie šio darbo savo prisiminimais (nes visi 
jie yra Stalino politikos aukos), bet ir padovanoti 
vaizdajuosčių ar garso kasečių, aprūpinti kita technika. 
Fiksuojant gautą medžiagą to jiems labai trūksta.

Tikiuosi, kad šis politinis jaunimo seminaras 
padės jo sąjungai suformuluoti naujus veiklos me
todus ir uždavinius, padedančius Lietuvai išsikovoti 
svarbiausią jos tikslą — nepriklausomybę.

Rimvydas Glinskis

laukdama atsakymo iš Lietuvos apie stažuotę. Kaip 
žinote, atsakymas buvo teigiamas.

Kokie buvo tavo santykiai su Katedros profesūra 
ir kaip vertini savo dėstytojus?

Mane profesūra turbūt labiausiai ir nustebino. Aš 
buvau pripratusi prie šeštadieninės mokyklos dės
tytojų, kurie elgiasi su mokiniais kaip su nieko neiš
manančiais vaikais, o dažnai ir patys nieko neišmano. 
Lituanistikos katedros dėstytojai paliko labai ge
rą įspūdį. Santykiai su jais geri. Mano nuomone, jie 
yra profesionalai ir profesionaliai dirba.

Studijos šiais laikais brangiai kainuoja. Kaip ver- 
teisi? Ar susilaukei finansinės pagalbos iš mūsų orga
nizuotos visuomenės?

Aišku, tėvai labai padėjo. Aš galėjau pilną laiką 
dirbti, nes aspirantai lanko kursus vakarais. Šiuo metu 
aš pati dėstau katedroje ir lankau universitetą ne
mokamai. Vieną ketvirtį gavau pašalpą iš Lietuvių 
fondo ir iš Vydūno fondo. Po to gavau laišką iš Lie
tuvių fondo, primenantį jo pagalbą man ir prašantį tą 
pašalpą atiduoti jeigu tvirčiau stoviu, kad Lietuvių 
fondas galėtų ir kitiems padėti. Aš Fondo poziciją 
suprantu labai gerai, tačiau po to pradėjau jaustis sko
linga ir, atvirai pasakius, daugiau nebeprašiau. Mano 
finansinis stovis nėra geras ir atrodo, kad greitu laiku 
nepagerės, nes aš pati labai daug atiduodu lietuvių 
veiklai, ypač savo darbe su Sąjūdžiu. Tačiau jaustis 
skolinga niekada nenorėjau. Jau gana esu skolinga 
tėvams, todėl buvau nusprendusi nelankyti universite
to tol, kol nebūsiu užsidirbusi šiek tiek pinigų. Buvo 
labai džiugi žinia, kai katedros profesūra paprašė ma
ne dėstyti katedroj.

Paskutinius kelis metus praleidai Lietuvoje. Ko
kios buvo Tavo nuvykimo aplinkybės ir ką ten veikei?

Kaip minėjau, buvau priimta Vilniaus univer- 
,♦ ... »
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...sėdėjau ir dirbau anglų kalbos redakcijos raštinėje. Suvažiavimas vyko už nugaros...

muzika tik ką buvo oficialiai įteisinta, dažnai buvo 
galima išgirsti koncertuose šūkius „rok ir rol” ir „me
talo!” Dabar tie šūkiai reti. Dažniausiai girdisi „Lie
tuva!, Lietuva!”. „Roko maršas” per Lietuvą padarė 
didelį įspūdį ne dėl muzikos, bet dėl politinių ir 
tautinių atspavlių. Aš dalyvavau 1987 m. ir 1988 m. 
„Roko maršuose”. Pernai kartu su „Roko maršu” ke
liavo ir Sąjūdžio nariai, kurie darė pranešimus. „Roko 
maršo” tematika buvo Ljetuvos himnas. Aišku, buvo 
įspūdinga. Kaip kitaip, kai tūkstančiai „pankų” ir „me
talistų”, dėvinčių odinius ir džinsinius švarkus, 
išpaišytus roko ansamblių simboliais, tais metais pri
dėjo ir trispalves, Vyčius bei Gedimino stulpus — 
susikaupė ir roko festivalyje sugiedojo Lietuvos 
himną. Po to tarp plevėsuojančių trispalvių įsivyravo 
ekstazė su vienbalsiu šūkiu — „Lietuva, Lietuva”. 
Vienintelis dalykas, kuris sugraudino neigiamąja pras
me, tai kad jaunimas dar turėjo giedoti himną su 
popiergalių pagalba. Bet manau, kad tai neilgai tęsis.

sitetan stažuotis. Šios stažuotės apimtis — dešimt 
mėnesių. Domėjausi vetimais iš lietuvių į anglų kal
bą, po to kai perskaičiau daugiau lietuvių literatūros ir 
pamačiau, kad lietuvių literatūra tikrai turi ką pasiūlyti 
pasauliui. Tačiau buvau labai nusivylusi vertėjos į 
anglų kalbą darbu. Verčiant iš vienos kalbos į kitą 
negana mokėti sklandžiai abi kalbas. Reikia suprasti ir 
gyvenimą. Išeiviai nesuvokia Lietuvos aktualijų. Nori 
nenori, gyvenimas po nepriklausomybės laikų pasi
keitė, o kai gyvenimas keičiasi, keičiasi ir kalba bei 
išsireiškimai. Lietuviai Lietuvoje ne tik kad nežino 
apie gyvenimą Vakaruose, bet ir jų anglų kalba yra 
knyginė. Niekas ten neturi praktikos. Be to, mano ver
tėjos principai tokie, kad vertimas, be išimčių, visada 
turėtų būti iš kalbos, kurią prasčiau moki, į kalbą, 
kurią moki gerai. Perskaičius kai kuriuos išeivių ir 
Lietuvos gyventojų vertimus, kartais tekdavo gerai 
pasijuokti. Didžiausia bėda būdavo su idiomomis. 
Dažnai sutikdavau pažodžiu verstus išsireiškimus, 
kurie nieko nereikšdavo kitoje kalboje, kaip pvz., 
„šaukštai po pietų” arba „iš tuščio į kiaurą”. O kiek 
yra vyresnių išeivių, kurie labai gerai valdo anglų 
kalbą? O iš jaunesniųjų — kiek iš jų galėtų pilnai 
suprasti daugumą dabartinės literatūros iš Lietuvos, 
ten nebuvę ir nepagyvenę? Parinksiu keletą sakinių iš 
Jurgos Ivanauskaitės Mėnulio vaikai ir rimtai pa
klausiu, kiek lietuvių išeivių, jaunų ar senų, galėtų 
tinkamai išversti šiuos jaunų „pankų” išsireiškimus į 
anglų kalbą? Daug kas bandys prieštarauti sakydami, 
kad čia ne lietuvių kalba. Tačiau Ivanauskaitė kaip tik 
tyčiojasi iš dabartinio jaunimo žargono. Būtina su
sipažinti su vartojamąja, kad ir neteisinga, kalba: 
„Šakės, chebra! Tik spokso chamas ir kaifuoja. Baik, 
debile tu nelaimingas! Košmarus sapnuoji. Nustok 
tuos bajerius skaldyti! Nusispjoviau į jos cinzaną, 
nusipirkau tris butelius elementaraus „rašalo”, du pek- 
lius „Primos” ir, visu garsu paleidus „Šarpą”, ėmiau 
gerti”. Išversti Juozo Apučio, vieno iš geriausių no- 
velistų, kūrinius, reikia labai gerai žinoti kasdienines 
realijas Lietuvoje. Pavyzdžiui, reikia žinoti, ką 
šiukšlininkas daro. Norint suprasti rašytojų ironiją 
apie tarybinį gyvenimą reikia susipažinti su tarybiniu 
gyvenimu. Išversti novelę apie kaimo realijas reikia 
susipažinti su kaimu ir t.t. Aš nutariau tai padaryti. 
Pabuvus Lietuvoje du metus, literatūra man pasidarė 
visai kitokia — suprantama. Prieš tai aš nebūčiau 
galėjusi perskaityti Ivanauskaitės romano.

Po stažuotės Vilniaus universitete pasirašiau su
tartį su „Vagos” leidykla išversti lietuvių literatūros 
istorija i anplu kalba Pirma dali išverčiau būdama

Lietuvoje, antrą dalį dar tebeverčiu. Po to „Mokslo” 
leidykla paprašė manęs suredaguoti lietuvių - anglų 
kalbų žodyną. Tą atlikau. Taip pat išverčiau keletą 
vaikiškų knygų „Vyturio” leidyklai ir dar visą eilę 
kitų mažesnės apimties vertimų. Teko ir redaguoti. 
Darbo pilnai užteko, tik laiko — ne.

Papasakok apie gyvenimo Lietuvoje kasdienybę. 
Kokie buvo atradimai ir nusivylimai? Lietuvoje ben
dravai su savo kartos žmonėmis. Kuo jie panašūs ir 
kuo skiriasi nuo tavo draugų Amerikoje?

Tikrai nepykit, jeigu patį klausimą pakritikuosiu. 
Žmonės rašo ištisus romanus apie gyvenimą kituose 
kraštuose. Pridėk dar, kad Lietuvoje yra sovietinių 
realijų ir romanas išeitų kaip dešimties knygų serija. 
Net ir tada nebūtų gana suprasti gyvenimą Lietuvoje. 
Suvokimas nėra pasakojimo rezultatas — reikia kitą 
gyvenimą patirti, kitaip neįmanoma. Todėl net ir 
nebandysiu pradėti atsakyti į šį klausimą, kadangi jis 
per daug bendras. Neužtektų papasakoti, ką aš kasdien 
dariau. Reikėtų išaiškinti kodėl, o tai — neįmanoma. 
Reikia susidurti su realijomis. Ar skiriasi gyvenimas? 
Labai, kiekviename žingsnyje! Kartą mano geras 
draugas Vytautas Kernagis pasiūlė man atsakymą į 
panašų klausimą, kurį man daug kas užduodavo Lie
tuvoje, būtent „Tai kur geriau, čia ar ten?”. Atsakymas 
labai man patiko ir nuo to laiko jį ir naudodavau: 
„Ten geriau, čia įdomiau”. O sužinoti kodėl, siūlau 
visiems vienintelį būdą: nuvažiuokite patys ilgesniam 
laikui.

Kaip teko patirti iš Lietuvoje leidžiamos spaudos, 
video juostų ir t.t., esi pop muzikos gerbėja. Koks yra 
roko muzikos ir jos puoselėtojų vaidmuo dabartiniame 
Lietuvos atgimime? Turbūt Tau teko dalyvauti 
praeitos vasaros „Roko maršo” renginiuose. Kokie 
įspūdžiai?

Lietuvoje turiu daug draugų, kurie dirba roko 
muzikos srityje: muzikantų, dainininkų ar roko fes
tivalių organizatorių. Aš laiminga, kad teko matyti 
daug koncertų. Nuoširdžiai pasakysiu, kad Lietuvoje 
roko muzika vaidino nuostabiai didelę rolę Lietuvos 
atgimime. Roko muzikantai daug kur gamino įrašus 
neoficialiai. Įrašai buvo dauginami ir ėjo per rankas. 
Tokiu būdu roko muzika buvo žymiai mažiau cen
zūruojama, nes oficialiai ji neegzistavo. Mano nuomo
ne, jaunimo patriotiniams jausmams išlaikyti, roko 
muzika nadarė didžiausia indėli Anksčiau kai roko

Sąjūdžio suvažiavime dirbai vertėja. Kokį įspūdį 
padarė Tau šis renginys? Kaip vertini praeito rudens 
įvykius Lietuvoje? Ką jie žada mūsų tautai?

Vėl, įspūdžius sunku apibūdinti. Čia, išeivijoje, 
mes pripratę dalyvauti suvažiavimuose, giedoti him
ną, kalbėti apie nepriklausomybę, bet kai pagyveni 
šalyje, kur būdavo reikalinga kiekviename žingsnyje 
būti atsargiam su liežuviu, kai turėdavai žinoti ar gali 
pasitikėti žmogum, su kuriuo kalbi, kai kalbos apie 
nepriklausomybę galėjo reikšti pasodinimąį kalė
jimą — dvasia, susitelkimas ir susivienijimo jausmas 
suvažiavime buvo neapsakomas. Kai suvažiavimas 
vyko, aš jau buvau gyvenusi Lietuvoje beveik du 
metus. Kaip minėjote, dirbau suvažiavime vertėja. Iš 
tikrųjų, buvau suvažiavimo biuletenio, leidžiamo an
glų kalba, redaktore. Vieną suvažiavimo momentą pri
simenu geriausiai ir turbūt tas momentas išliks aiš
kiausiai mano mintyse visą gyvenimą. Sėdėjau ir 
dirbau anglų kalbos redakcijos raštinėje. Suvažiavimas 
vyko už nugaros. Per langą buvo įtaisyti garsiakalbiai, 
kad kambaryje būtų galima geriau girdėti suvažiavimo 
eigą. Staiga pasigirdo netikėta žinia: Lietuvos vy
riausybė nutarė atiduoti Vilniaus katedrą Bažnyčiai. 
Aš sustingau ir toliau nieko nebegirdėjau, nes salėje 
buvo tokie plojimai ir šauksmai, kad nebuvo įma
noma nieko girdėti. Tada mečiau visus darbus ir lė
kiau į salę sužinoti, gal klaidingai kažką išgirdau. 
Įbėgus į salę nereikėjo klausti. Mačiau tokį džiaugsmą 
visų veiduose, mačiau daug ašarų ir apsikabinimų, 
pasibučiavimų . . . Viskas buvo aišku — neapsirikau. 
Jaučiau, kad aš dalyvauju istorijos procese.

Ką rudens įvykiai žada mūsų tautai? Gal nieko. 
Bet, gal ir labai daug žada. Gal viską. Aš tik žinau, 
kad dabar yra momentas stengtis, kad tie įvykiai daug 
ką žadėtų, o ar tai įvyks ar ne, mano nuomone, ne
verta spėlioti. Reikia dirbti. Aš manau, kad mes jau 
per daug laiko praleidome ginčydamiesi „Ar verta? 
Kas iš to”? Mūsų tautiečiai Lietuvoje dabar gali lais
vai giedoti Vinco Kudirkos himną. Ar tai niekas? Jie 
gali atvirai sakyti: „Mes esame okupuoti”. Ar tai 
niekas? Daug kas gali teigti, kad šitie visi dalykai, 
kurie jau iki šiol įvyko, yra paviršutiniški, kad 
„vistiek nieko iš to nebus”. Aš manau, kad daug kas 
yra pasiekta, kad politinės kovos kelias yra pradėtas. 
O be pradžios nebus pabaigos.

(Bus daugiau)

1989 m. gegužės mėn.
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SUKAKTIS

POKALBIS SU ROMO KALANTOS ŠEIMA
Sekmadienį, 1972 metų gegužės mėnesio 14 die

nos vidurdienį, Romas Kalanta atėjo į Kauno Muzi
kinio teatro sodelį. Ten jis apsipylė save benzinu. Pir
mam degtukui neužsidegus, jis uždegė antrą ir pavirto 
gyvu fakelu. Pagal kai kuriuos žmones, mačiusius šį 
įvykį, Kalanta sušuko ,Laisvų Lietuvai!”, pagal kitus 
— „Mirštu už Lietuvos laisvų!” ir krito ant žemės 
apgaubtas liepsnų. Sakoma taip pat, kad jis šaukus 
„Mama”. Kalanta buvo nuvežtas į ligoninų ir po 14-ką 
valandų trukusios agonijos mirė.

Šių metų Gimtajame krašte (1989, nr 2) Algis 
Petrulis aprašė, kaip valdžia bandė įtikinti visuomenų, 
kad Kalantos savižudybė nebuvo politinis aktas, o 
depresijos išdava. Kad tai įrodžius, Kalanta po mirties 
vėl buvo priimtas į komjaunimą, iš kurio jis buvo 
anksčiau išmestas už „politinį nesubrendimą”. Tai bu
vus akivaizdus pavyzdys sakymo viena, o darymo 
kita. Valdžios dėmesys ir susirūpinimas (tarp kitų 
dalykų — kariuomenės iškvietimas) neigė panikos 
padiktuotus bandymus įrodyti, kad Kalantos žygis 
neturėjo prasmės.

Per eilų metų sovietinė valdžia bandė ištrinti 
Kalantos žygdarbį iš žmonių sąmonės, net pakeisda
ma parko landšaftą kur įvyko susideginimas. Si vieta, 
kaip Petrulis pastebėjo, buvo priešais Kauno Vykdo
mąjį komitetą. Savo ruožtu, Kalantos šeima buvo 
nutarusi, kad geriausia nesiafišuoti. Valdžia ją sekė, 
nors nei vienas iš šeimos narių nebuvo įsivėlųs į 
Romo veiksmus. 1988 metų vasarą ir rudenį Sąjūdis 
pakeitė krašto nuotaikas ir Kalantos šeima nutarė at
skleisti ką ji žino apie šį įvykį. Saitą spalio popietų 
Kaune jo tėvai ir brolis Antanas dalinosi su manimi 
atsiminimais apie Romą Kalantą.

Romo tėvas nenorėjo daug pasakoti. Karo metu 
jis tarnavo 16-toje Lietuvių Divizijoje. 1949 m. jis 
tapo partijos nariu. Šeimos gyvenimas buvo sunkus. 
Tėvas turėjo sunkumų darbe. Pagal motiną, visų tėvo 
bėdų priežastis — sąžiningumas ir bandymas išlikti 
idealistu. „Jis buvo valdžiai skundžiamas, kad visą

Kryžius Romui Kalantai Kryžių kalne prie Šiaulių

laiką į akis tiesą sako”, pasakojo ji. 1956 metais kai 
jis ir žmona buvo bedarbiai, tėvas parašė Chruščiovui 
laišką. Po savaitės atėjo iš Maskvos įsakymas priimti 
jį į darbą. Žinoma, bendradarbiams nepatiko ši inter
vencija iš viršaus ir bėdos tuo nesibaigė.

Jo sūnus Romas gimė Alytuje, 1953 m. vasario 
22 dieną. Jis patraukė valdžios dėmesį dešimtoje kla
sėje, kai užklaustas kuo nori būti, atsakė, norįs būti 
kunigu.

— Po to, kai jis taip parašė, atėjo pas mus mo
kyklos direktorius, komjaunimo organizacijos sek
retorė, jų pavaduotojai ir visi pradėjo mus tiesiog 
terorizuoti: kaip jūs vaiką auklėjote, kodėl pas jį to
kios mintys, — prisiminė motina.

Po tokio spaudimo Romas visai užsidarė, nors 
dar vis galvojo tapti kunigu.

1972 metais šeima nieko nežinojo apie Romo 
sumanymą. Jo tėvai net nežinojo, ką jis tuo metu 
veikė. Motinos pasakojimas apie aną laikotarpį pana
šus į kitų motinų, auginančių paauglius vaikus: „Iš
eidavo — Kur eini? — Į kiną. Einu pas draugus”. 
Dieną prieš mirtį jis buvo šeimos subuvime brolio 
Antano namuose. Antanas neprisimena jokių užuo
minų apie brolio ryžtą atimti sau gyvybų. Net 
paskutinėmis dienomis prieš mirtį Romas primygtinai 
prašė motinos parūpinti medžiagos naujoms kelnėms.

Tą lemtingą sekmadienio rytą, 1972 m. gegužės 
14 - tą dieną Romas, kaip įprasta, išėjo į pirtį. Seimą 
neturėjo namuose vonios, o motina visuomet jam 
pabrėždavo, kad jeigu norįs auginti ilgus plaukus, 
turįs juos plauti. Tą dieną jis grįžo po pusės valandos. 
„Buvo daug žmonių ir nelaukiau eilės”, — pasiaiškino 
Romas. Tada pasiėmė iš sandėlio trijų litrų stiklainį, 
išplovė ir paaiškino motinai: „Einu giros atsinešti”. 
Pagal motiną, tada buvo apie pušų dvyliktos.

Po valandos su viršum atėjo milicija. Ji pa
reikalavo Romo rašto pavyzdžių ir pasakė: „Čia tas 
pats”. Klausinėjome kas atsitiko, milicija atsakė: 
„Blogai. Nelaukite, negrįš. Jis guli ligoninėje”. Kai 
motina aplankė Romą ligoninėje, ji bandė sūnų 
įtikinti: „Mes tavus laukiam, tu pasveiksi”. Jis pa
lingavo galva, tuo parodydamas, kad suprato, tačiau 
negrįžo. Mirė gegužės 15 - tos ankstų rytą.

Laidotuvės turėjo įvykti gegužės 18-tą, ket
virtadienį, ketvirtą valandą po pietų. Tuo tarpu Kaune 
prasidėjo neramumai. Sklido gandai, kad Romo tėvus 
areštavo. Saugumas reikalavo, kad Kalantos tėvai 
padarytų viešą pareiškimą, jog jie neareštuoti. Ka- 
lantienės marti čia įsiterpė, paaiškindama: „Bet su
praskit — vieną parašė — netiko, antrą parašė — ne
tiko; paskui jie patys (Saugumas — A.E.S.) diktavo, 
o mes parašėm, ką jie padiktavo. Valdžia net išvedė 
Romo motiną į lauką parodyti žmonėms kad tėvai 
neareštuoti.

Per laidotuves Saugumas vėl pasireiškė: Motina 
prisimena: „Atėjo, reiškia, tas Saugumas, ir pasakė — 
laidosim antrą valandą. Aš sakiau, kaip mes laidosim 
antrą, jeigu mašina užsakyta ant ketvirtos, ir orkestras, 
ir fotografas? — Viskas jūsų atsakyta, — buvo at
sakymas. — Mes ir mašiną duosim, ir fotografą”.

Laidotuvių palyda atvyko antrą ir išsinešė karstą. 
Net ir tuo laiku jau buvo susirinkusi didelė minia ir 
sekė laidotuvių eiseną. Po to Kaune įvykusios de
monstracijos pakankamai gerai žinomos, todėl jų 
nebereikia čia aprašyti.

Romo brolis Antanas pašventė daug laiko, aiš-

Hipių judėjimo dalyvis Romas Kalanta (nuotrauka iš 
šeimos archyvo)

kindamasis Romo nusižudymo užkulisius. Jis yra in
žinierius. Po Romo žuvimo jis turėjo nemažai vargo 
rasti darbo. Jam nebuvo leista mokyti, kaip „ne
tinkamam turėti kontaktą su jaunimu”. 1988 metais 
kaip sąjūdietis jis iškilo į viešumą. Sąjūdžio suva
žiavimo metu Antanas buvo išrinktas Sąjūdžio Seimo 
nariu, o gruodžio mėnesį — Tautinio olimpinio ko
miteto nariu. Pradėjus tyrinėti brolio veiklą, Antanas 
susilaukė pagalbos iš bu v. prazidento Justo Paleckio.

— Aš su juo susipažinau ir susidraugavau. 
Gerbsiu jį iki savo mirties, — pareiškė Antanas.

Po Romo mirties tėvai sužinojo, kad Jis pri
klausė tai organizacijai, kuri vadinasi hipiais”. Mi
licija šią grupų sekė, bet nepastebėjo nieko įtartino. 
„Miesto sode buvo didelė grupė jaunimo, jų tarpe ir 
mūsų Romas. Si grupė stoviniuodavo, tarp savus 
kalbėdavosi, paskui nueidavo į jaunimo kavinų. Jie 
eidavo per staliukus ir rinkdavo aukas nukentėjusiems 
Vietnamo žmonėms”. Grupėje buvo tik „labai rimti 
vaikai. Nebuvo chuliganų”.

1972 metų sausio mėnesį hipiai iš trijų Pabaltijo 
respublikų susirinko Palangoje. Pasitarime, truku
siame dvi dienas, buvo nutarta, kad vienas žmogus iš 
kiekvienos respublikos įvykdys savižudybų, kad at
kreipus dėmesį į Pabaltijo padėtį. Estas turėjo tai pa
daryti vasario 14-tą, lietuvis vasario 16 - tą, o latvis 
lapkričio mėnesį. Antano nuomone, šią grupų sudarė 
„gan intelektualūs vaikinai ir mergaitės, kurie vidiniai 
jautė, kad ką nors turi atlikti tėvynės labui”.

Antrasis hipių suvažiavimas įvyko Taline sausio 
gale. Tačiau Saugumas apie lai tesužinojo tik po 
Romo mirties. Pagal Antaną, neaišku, ar šį kartą 
Romas buvo išrinktas iš lietuvių tarpo pasiaukojimui. 
Taip pat neaišku, kada iškilo susideginimo su
manymas. Neaišku, ar buvo vadas, raginus grupų šiam 
žygiui.

Savo metu Romo mirtis žmonėms priminė bu
distų vienuolius, protestavusius prieš Vietnamo karą ir 
Jano Palacho susideginimą Čekoslovakijoje 1968 
metais. Vienas Kalantos broliu buvo pirmuiu sovie-
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tinės kariuomenės dalinių tarpe, 1968 metais 
parašiutais išsilaipinusių Prahoje. Palacho mirtis Ro
mų labai sujaudinusi. „Jis labai pergyveno to vaikino 
skausmą”, — pasakojo Antanas.

Joks estas nesusidegino ir Vasario 16 - toji praėjo 
Lietuvoje be incidentų. Po šia data savo sąsiuvinyje 
Romas parašė: „Už laisvą Lietuvą!” Neaišku, ar tarp 
vasario ir gegužės mėnesių įvyko kitas hipių su
važiavimas. Romas nerodė jokių ženklų, kad būtų ,Jau 
atsisveikinus su pasauliu”. Skusdamasis galvos skaus
mais, jis porą kartų buvo nuvykus į polikliniką. 
Tačiau tai neatrodė neįprasta. Taip pat šiuo metu jis 
nebuvo ypatingai nervingas.

Po susideginimo artimieji prisiminė, jog jis 
kalbėjęs apie mirtį ir ugnį. Vienu metu Romas 
pasakęs savo motinai: „Žinai ką, aš kai mirsiu, tai tik 
susideginsiu”. Gimtajame krašte Petrulis citavo mer
gaitę, draugavusią su Romu: „Prisimindama paskutinį 
mūsų vakarą, kitaip vertinu tada neužkliuvusias de
tales. Buvo rimtesnis, santūresnis ir, tai buvo nebū
dinga, truputį išgėrė. Netikėtai paklausė, ką daryčiau, 
jei pamatyčiau degantį žmogų. Ir dar — ar liūdėčiau, 
jei jis mirtų. Palaikiau tai nevykusiu juoku”. Romo 
draugai tvirtino, jog nieko nežinoję apie jo suma
nymą. Tačiau jo motina man pasakė: „Tuo metu 
atrodė, kad Romas labai rimtai kažkam ruošiasi”.

Savo žygdarbiu Romas užėmė sovietinės Lietuvos 
istorijoje neišdildomą vietą. Pamenu, kartą ėjau 
Laisvės alėja, su žmogum, su kuriuo anksčiau nie
kuomet nebuvau kalbėjęs apie Kalantą. Jis man rodė 
parko link ir tyliai pasakė: „Ten susidegino Kalanta”. 
Spaudos konferencijoje Sąjūdžio suvažiavimo metu 
kažkas paklausė, kaip istorikams atrodo Kalantos 
žygdarbis. Buvo atsakyta, kad istorikai dar nepa
siruošę jį svarstyti. Tačiau kiti buvo pasiruošę. Aš net 
girdėjau Kalantos vardą minint spalio 29 - tą, kai 
susirinko minia paremti Petrą Cidziką jam užbaigus 
Gedimino aikštėje bado streiką. Kalanta visuomet bus 
lietuvių prisimenamas, kai bus kalbama apie pa
siaukojimą idėjai.

Tačiau jo giminėms Romo prisiminimas ir jo 
gyvenimo liūdna pabaiga dar vis sukelia ašaras. Jie 
prisimena jautrų jaunuolį, kuris rašė poeziją ir norėjo 
būti kunigu. Jie prisimena pareigingą sūnų, kuris 
noriai vykdydavo namų ruošos darbus. Romo motina 
dar saugoja jo plaukų kuokštą, o brolis Antanas savo 
bute pasidėjęs Romo gitarą — brolio trumpo gyve
nimo relikviją. Jie liūdi ir tikisi, kad kartu su Romo 
stulbinančiu žygdarbiu bus prisimenamas ir jį atlikęs 
gyvas žmogus.

A.E. Seno

man 
regis

KOVOTI, RIZIKUOTI, LAIMĖTI

Esu įsitikinęs: kurie su pasismaginimu prikiša 
kitiems bailumą, patys yra drąsūs kaip žvirbliai erš
kėčiuose. Aukštėliau ant šakos nulupę, jie išdrįsta 
drebtelti po medžiu stabtelėjusiam keturkojui.

Štai skaitau laikraštėlio Lietuviai Amerikos Va
karuose balandžio mėn. vedamąjį „Kinkų drebėji
mas”. Kadangi rašinys nepasirašytas, nutuokiu, kad tai 
pačios redaktorės Valerijos Baltušienės kūrinys.

1989 m. gegužės mėn.

Visų pirma, nustebina drąsi nepagarba šunų gi
minei. Rašo: „Tauta nuo pat pirmosios okupacijos 
dienos budėjo ir laukė progos nusikratyti okupantu, 
nesvarbu kokios spalvos jis bebūtų, ar raudonas,— 
kaip šėtonas, ar rudas, kaip ... kaip šuva.”

Vakaruose šunys yra gerbiami gyvuliai. Lyginti 
juos su masiškais žudikais naciais, šiaip ar taip, yra 
neskoningai grubu. Tad lietuvių vardu atsiprašau visą 
šuniją ir tuos gausius šunų mylėtojus. Tai buvo tik 
netikusi kalbos figūra.

Vedamojo pagrindinis tikslas — sumenkinti Lie
tuvos Persitvarkymo sąjūdžio atsiekimus. Stengiamasi 
įrodyti, kad Sąjūdžio dabartinė veikla nėra pakankamai 
drąsi. Iš pradžių buvo drąsiai pasisakoma, „deja, lai
kui bėgant prasidėjo ‘kinkų drebėjimas4 kai kurių 
sąjūdiečių tarpe”. Jie pabūgo pareikalauti visiškos ne- 
priklausimybės, ko kaip tik trokšta tauta.

Rašoma: „Kai kurie Sąjūdžio nariai aiškiai ir 
dabar pasisako už komunistų partiją. Kačiukai — pa 
kelių savaičių praregi, o sąjūdiečiai (ačiū Dievui, ne 
visi) ir po 45 metų dar akli ir nemato kiek žalingas 
komunizmas tautai, valstybei”. Čia pat nurodoma, 
kokį nualinimą visur pasaulyje atnešė komunistų 
valdžia.

Tikriausiai 99 nuošimčiai Sąjūdžio narių tai žino 
ir mato. Tik pasiskaitykime dabartinę Lietuvos 
spaudą. Man regis, kad LAV redaktorė nenori nei jų 
intelekto, nei patirties, nei jų matymo, nei esamos 
padėties pripažinti. Anot vedamojo, laukti negalima, 
nes „laikas eina mūsų nenaudai ( ... ) Didelio pa
sirinkimo nėra — arba kovoti, rizikuoti ir laimėti, 
arba drebinti kinkas ir laukti, laukti, kol sovietai po 
vieną, kaip zuikius, sudoros...”

Si bravūra primena man kadaise Berlyne pa
bėgėlių stovykloje įstrigusį dėduką Boleslovą Za- 
gurskį. Mėgdavome pašnekesiuose pakaitinti Bolių 
politinėmis temomis. Anuometinį Rytų-Vakarų kon
fliktą jis spręsdavo, tampria plaštaka skeldamas stalą: 
,Jedriona zeliona, jei būčiau galingos Amewrikos 
prezidentas, tai tik pif, paf, čak, čak, trenk juos 
bombomis, ir sudirbčiau į pelenus visus prakeiktus 
bolševikus.”

Rizika — ne muzika, sako priežodis. Iš Los An
geles saulėto Sunset bulvaro su Vaidilos Valiūno 
kanklėmis byloti į tautiečius, gyvenančius tolimame 
okupuotame krašte, gal ir prasminga. Tam didelės 
narsos nereikia. Išreikšti nuomonę Lietuvos nepri- 
klausiomybės atkūrimo reikalu irgi yra vertingas 
dalykas. Tačiau raginti sąjūdiečius „kovoti, rizikuoti ir 
laimėti” yra ne patriotinė muzika, bet veikiau pa
prasčiausias plerpalas, tinkąs tik Balandžio 1-osios 
išdaigoms.

Tiesiog nežinai, ar rūstintis, ar juoktis, kai skaitai 
tokį kalifomietišką laikraštėlio kovingumą: laikas 
„reikalauti visiškos, pilnos nepriklausomybės”, ka
dangi „laukti — negalima, laikas eina mūsų nenaudai: 
dar keliolika metų vergijos ir ...” Lietuvoje neliks lie
tuvių.

O ką daro Sąjūdis? Jo narių „kinkos dreba, net 
dantys kalena”.

Anais lemtingais karo pabaigos metais nuo 
artėjančios sovietų armijos bėgo ne tik normalios 
baimės apimti žmonės, bet ir patys narsiausi patriotai. 
Taip — patys narsiausi! O kad jų narsumas dar nėra 
išblėsęs, išvystame, protarpiais susidūrę su jų nar
siomis mintimis — ir pokalbiuose, ir lakiuose ra
šinėliuose. Matyt Kalifornijos klimatas palankus bet 
kokiai narsai tarpti.

Pr. Visvydas

atvirai 
kalbant

Į JAUNIMĄ IR JAUNIMO BALSU

— Pirmieji aušrininkai, tvirtindami, kad „be as
meniškos, doros žvilgsniu tikrai pamatuotos pasau
lėžiūros, žmogus inteligentas negali gyventi”, skelbė 
tai kaip atradimą, kaip būtiną ir išganingą naujovę; 
mums pirmiausia teks nugramdyti apnašas, išsi
aiškinti tikrąsias žodžių ir sąvokų prasmes, 
pro melo ūką ieškoti kelio į tiesą, — rašo (be cituo
jant padarytų pabraukimų) redakcija Aušrinės, jau
nimui skirto Sąjūdžio laikraščio Atgimimo priedo, 
š.m. sausio numeryje.

Ir aiškinasi. Paprastai, dalykiškai, enciklopediš- 
kai, pradedant nuo to, kas šiandien svarbiausia ir 
aktualiausia. Rimantui Vaicenavičiui „Žodžio duris 
pravėrus” ir plačiau pasižvalgius ima aiškėti kas yra 
demokratija, kol prieinama išvados, kad „geriausia 
ta santvarka, kur valdo geriausieji valstybės piliečiai, 
taigi, vargu ar šį klausimą kas nors išspręs aplenkęs 
gėrį ir blogį, vien skaičiuodamas, kokios profesijos 
žmonių yra daugiau, ir ieškodamas, kurių pyktis ir 
neapykanta yra didesnė”. Taip pat išsiaiškinama, jog ir 
separatizmas yra progresyvus, kai nukreiptas prieš 
reakcinę valstybės politiką, kai jam vadovauja de
mokratiniai elementai”. Sakysit, kad tai tik bur
žuazinis išmistas? Oi ne! Pažodžiui šitaip kalba Di
džioji Tarybinė enciklopedija, išleista dar 1944 me
tais.

— Aušrinė nesiima laikytis kokios nors vienos, 
tegu ir patraukliausios, ideologijos ir neskelbia karo 
jokiems, kad ir keisčiausiems, įsitikinimams; Auš
rinės puslapiai žada būti atviri įvairiausioms pa
žiūroms ir nuomonėms, netikėčiausiems spren
dimams, — kalba toliau redakcija.

Pažadas čia pat ir vykdomas, didelę dalį pirmųjų 
puslapių skiriant Kauno kunigų seminarijai ir „Po
kalbiui su klierikais”, kuriame dalyvauja keturi jauni 
žmonės, tos seminarijos auklėtiniai. Jų tarpe ir Julius 
Sasnauskas, išeivijai jau anksčiau gerai pažįstamas iš 
tenykštės pogrindžio spaudos, už savuosius įsiti
kinimus buvęs nuleistas ir atkentėjęs. Jis taip pat (ša
lia kitų dviejų pokalbininkų: Jono Valionio ir Gintaro 
Vitkaus) yra bendraautorius straipsnio apie savąją 
mokyklą, poetiškai, bet tiksliai jau antraštėje pava
dintą „Feniksu istorijos gaisruose”.

įkurta dar XVII šimtmečio pradžioje, Žemaičių 
seminarija iš Varnių į Kauną perkelta kartu su vys
kupu Valančiumi, nepavykusio 1863 m. sukilimo 
pasėkoje. Naujoje vietoje ši institucija jau nuo pat 
pradžios pergyveno Lietuvą surusinti ir supravo- 
slavinti užsispyrusios okupacinės valdžios persekio
jimus, nors ir švelnesnius, bet labai jau panašius į 
šiandieninius. Nežiūrint to, čia kitus mokino ir mo
kėsi patys reikšmingiausi lietuviškos dvasios ir žodžio 
puoselėtojai: poetas vysk. Antanas Baranauskas, kal
bininkas kun. Kazimieras Jaunius ir kiti šiandieniniai 
mūsų literatūros klasikai, kaip Aleksandras Dam
brauskas (Jakštas), Juozas Tumas (Vaižgantas), Jonas 
Mačiulis (Maironis) . . . Nepriklausomybės laikais čia 
dirbo visa eilė dvasininkų ir pasauliečių, palikusių

(tęsinys sekančiame psl.)
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RECENZIJOS

APIE ŽMOGŲ
Minkevičiaus veikalo neįmanoma tik pripuolamai 

skaityti. Savo plotme ir gelme jis apima itin svarias 
temas, kurios rišasi su žmogaus būtimi gamtoje, 
kultūroje, bendruomenėje, istorijoje, ir savyje. Be to, 
autorius nagrinėja įvairias mokslines, mitines, ir filo
sofines kryptis, sudariusias pagrindą Vakarų istorijos 
išsivystymui. Nors iš paviršiaus veikalas atrodo turįs 
ypatingus istorinius bruožus, jo pagrindinis tikslas, 
mintis ir rūpesčiai dabartiniai. Gyvenant krizių laikais, 
nebeįmanoma remtis tradicinėmis sąvokomis, lei
džiančiomis vienpusišką ir dalinį aktualiausių klau
simų sprendimą.

Vienas iš tokių svarių klausimų yra ekologija ir 
jos globalinė padėtis. Pastaroji negali būti nei su
prantama, nei išsprendžiama atskirų tautų, nepaisant jų 
galios ir pavienių mokslo sričių išsivystymo lygio. 
Kiekvienas mokslas supranta tik dalį esamos padėties, 
tačiau nei vienas jų nėra pajėgus savo teorija bei 
metodais apimti visos ekologijos problematikos. Tą 
atlikti tenka filosofijai, ne todėl, kad filosofija turi 
visų mokslinių sričių žinovų, bet dėl to, kad problema 
peržengia moksliškumą ir turi daug bendro su morale, 
su žmogaus samprata, ir pagaliau su žmogaus 
nusistatymu ar jis iš viso nori išlikti. Kitaip sakant, 
jei modemus žmogus eis beatodairiškai ir toliau ta 
pačia kryptimi, kokia jis iki šiol ėjo, gali būti kad jis 
yra „pasirinkąs” pražūtį. Nacionaklizmai, militarizmai 
ir aplinkos valdymo vien tik žmogaus „naudai” sąvoka 
žmogaus buvimo ar nebuvimo atžvilgiu jau pasiekė 
krizės tašką, ypač įsisąmoninus, kad ekologijos pro
blema neasižvelgia nei į tautines sienas, ekonomijas 
bei prestižą, nei į bandymą suvokti žmogų kaip bū
tybę, nepriklausančia nuo gamtos. Be gamtos žmo
gaus nėra.

Suprasti šiandieninę stituaciją, reiškia suprasti 
svarbiausią šio pasaulio veikėją — žmogų. Kitaip 
sakant, pasaulyje be žmogaus nebūtu problemų; žmo
gus pats sau yra didžiausia problema. Kita probelema 
iškyla dėl daugybės istorijos tėkmėje buvusių už
simojimų apibūdinti žmogų. Anot Minkevičiaus, 
pasaulio begalybei pritinka žmogaus vidinio pasaulio 
begalybė, susidedanti iš jo pažintinės ir kūrybinės 
veiklos. Nors ta veikla kartais nusisuka į iliuzines tuš
tumas, jį nėra įmanoma be žmogaus sąryšių su jo 
gamtiškumu, kuris nėra vien tik „aplinka” aplink 
žmogų, bet sudaro jo pačio prigimų. Tačiau šios pri
gimties sąvokos sudaro vieną iš pagrindinių istorijos 
temų, parodančių įvairius nukrypimus nuo konkrečios 
bei gyvybiškos eigos. Regime ne vien gamtišką, bet ir 
antgamtišką žmogų. Nors žmogus priklauso gamtai, %
jo įsivaizduota dalia randasi „kitame pasaulyje”. Ta
čiau pradedant su moksliniu bei politiniu apšvietimu, 
dėmesys nukrypsta į gamtą ir jos mokslus, o iš ten — 
į humanizmą. Tačiau gamta buvo suabsoliutinta ir 
žmogus tapo įrakintas į neišvengiamus gamtos dės
nius. Nors ši kryptis sudarė gerą atramą prieš ant
gamtines mitologijas, joje nebeliko vietos žmogui, o 
tai sudarė grėsmę esminei humanizmo idėjai.

Norint išgelbėti humanizmą, reikia parodyti, kad 
ne tik gamta duoda žmogui pagrindą, bet ir žmogus 
turi gamtai įnašą. Reikalinga dvilypė filosofija, ir ją 
išvystė Kantas, parodydamas, kad nėra įmanoma su
prasti „gamtą” grynai be žmogaus sąvokų, tikslu, bei 
jo veiklos. Iš Kanto filosofijos išplaukia žmogus, 
sudarąs gamtos ir kultūros vienovę. Kitaip sakant, 
gamta nėra užbaigusi žmogaus, o žmogus, išeidamas
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iš gamtos, save tobulina kurdamas kultūrą. Si vieno
vė buvo laikinai suardyta Regelio filosofinėje sis
temoje, kuri rėmė vienpusiškai dvasią - kultūrą ir pa
neigė gamtos reikšmę. Prieš tokį vienpusiškumą iš
kilo Feuerbacho filosofinis įnašas. Jam pavyko vėl 
parodyti vieningumą tarp gamtos ir humanizmo, ypač 
pasirėmus jo visų mitologijų kritika. Mitologijos sa
vo esmėje pasirodo kaip antropologinis padaras.

Esant tokiai vienybei, atsiranda galimybė dar 
kartą kelti pradžioje paminėtą ekologijos klausimą. 
Kaip iš vis gali žmogui iškilti ekologinis pavojus. 
Ypač akivaizdoje žmogaus gamtiškumo? Modernūs 
mokslai nukreipti į gamtą, žmogaus interesai gamtiški 
ir nepaisant to, vis dėlto atsiranda didžiausias gamtai 
pavojus. Atrodo, kad pavieniai mokslai negali įžvelgti 
nei problemos, nei jos išrišties. Reikia suprasti fi
losofinę padėtį, kurioje pasirodo žmogaus ir gamtos 
sąryšio bei žmogaus „vietos” visatoje sąvokos. Anot 
autoriaus, reikia suprasti amžiną žmogaus ir gamtos 
sąryšių problematiką. Ši problematika pasirodo ba
lanso akivaizdoje. Kada žmogus praranda balansą tarp 
gamtos ir kultūros, kada jis pradeda prileisti, kad jo 
kūrybiškumas turi pirmauti ir kad visa turi būti 
pajungta žmogaus kūrybiškam pirmavimui, tada at
siranda beatodairinis gamtos bei gamtiškų žmogaus 
ypatybių išnaudojimas žmogaus sukurtoms formoms. 
Šis teiginys gali net nueiti iki tokio taško, kad ir 
gamtiškos žmogaus ypatybės turi būti perdirbtos 
sukūrimui naujos žmogaus rūšies. Tokia kryptis, anot 
psichiatrijos, nuveda žmogų į savęs išaukštinimą, 
kuris pasiekia „dievišką kompleksą”. Nors autorius 
priskiria tokia pažiūras idealistinei filosofijai, jos dar 
turi kitą plotmę. Pastaroji susideda iš mokslinės 
technologijos ir su ja surištos žmogaus jėgos sąvokos. 
Abi bus diskutuojamos vėliau.

Parodydamas didelį rūpestį ekologijai, Min
kevičius save pristato kaip vieną iš augančio skaičiaus 
šiandieninių mąstytojų, atsigręžiančių į „gamtos tei
sių” klausimus. Jie kelia klausimą, kodėl vien tik 
žmogus pasiėmė sau teisę turėti vertę ir, tuo pačiu, 
kodėl jis paneigė gamtos vertę? Diskusijos tęsiasi 
nagrinėjimu kitų gyvūnų, galinčių turėti ne vien 
jausmus, bet ir jiems tinkamą „racionalią sąmonę”. 
Kartais net ginamas teiginys, kad daug gyvūnų savo 
ekologijos balansavimo atžvilgiu esą racionalesni 
už žmogų.

Ši žmogaus pirmenybė nėra kilus iš gamtos, bet 
iš mąstytojų, kaip Loko, Bakeno, Buffono, Dekarto ir 
Markso. Nors autorius nenagrinėja jų specifinės 
krypties, sudarančios modernias žmogaus ir gamtos 
ontologijas, kurios pripažįsta žmogui pirmenybę, ši 
kryptis yra itin sujungta su vertės teorija, teigiančia, 
kad objekto vertė išplaukia iš veiklaus žmogaus. Šios 
teorijos vienas variantas būtų darbo vertės teorija. 
Nors ši vertės teorija nėra autoriaus teisioginiai 
diskutuojama, jis vis dėlto gerai supranta jos principą, 
teigdamas, kad visa ekologijos problema yra ne 
medžiagos, bet vertės klausimas. Kitaip sakant, žmo
nija priėjo tokį stovį, kuriame ekologinis klausimas 
pasirodo savo iki šiol paslėptoje būklėje: jis nesiranda 
pažintinėje sferoje, o turi būti perkeltas į vertybių 
sferą. Toks perkėlimas reikalauja moralinio bei gro
žinio, o ne vien tik medžiaginio sąryšio su gamta. Iš 
tokio reikalavimo seka žmogaus atsakomybės klau
simas, ne vien sąryšyje su kitais žmonėmis, bet taip 
pat ir su gamta.

Anot Minkevičiaus, iškilus atsakomybei, ne
užtenka naivaus prisipažinimo kad žmogus laisvai 
priima atsakomybę ir gali toliau veikti kaip gamtos 
beatodairinis išnaudotojas, pasirėmęs savinauda ir 
galia. Jis turi atsižadėti pergalės prieš gamtą sa- 
viapgaulės. Tokia pergalė ne tik nėra įmanoma, bet 
užmirštama, kad laimėjimas ir gamtos sužlugdymas 
būtų taip pat sužlugdymas žmogaus. Žmogus irgi yra 
gamtiška būtybė ir be jos neįmanoma išsilaikyti. 
Taigi, atsakomybė gamtai paliečia pačią žmogaus 
esmę ir šiuo atveju jo pergalė gali nulemti žmogaus 
pražūtį. Kitaip sakant, žmogus nesąs begaliniai 
pajėgus. Gamta gali prabilti savo galia ir bebalsiu 
sprendimu kad žmogus jai nereikalingas. Kaip 
Bertrand Russelis savo pacifistinėje studijoje ciniškai 
išreiškė: pasaulis vėl susilauks taikos, kada žmogus 
per savo neracionalumą susinaikins pats save.

Iš Minkevičiaus sąvokų galima suprasti, kad 
neracionalumas nėra gamtinis, o kultūrinis reiškinys. 
Šis skirtumas tarp materijos (daiktiškos) realybės, ir 
kultūrinės (dvasinės, idealios) tikrovės, sudaro pavojų 
gamtai tuo atžvilgiu, kad gamtos apibūdinimas yra 
istoriškai - kultūriškas. Nors, paprastai galvojant, 
daiktai objektyviai egzistuoja, jie yra sudaiktinti žmo
gaus veiksmai. Nepaisant, kad kultūra yra suprantama 
tik kaip skirtingumas nuo gamtos, ji yra žmogaus 
sąryšio su gamta priemonė. Pastaroji ir yra būdas 
įvaldyti aplinką ir žmogaus prigimtį. Kultūra yra 
sąmoninga žmogaus veikia, o pastaroji priklauso 
istoriškai išvystytos kultūros, sudarančios vidurkį, 
kuriame žmogus rišasi su gamta rėmams. Bet nuo 
tokio vidurkio priklauso ir kultūros bei gamtos 
likimas. Nors kultūra skaitosi žmogaus sąmoningumo 
išraiška, nėra abejonės, kad ji gali tapti „nesveika” — 
išnaudojanti ne tik aplinkos „sveikatą”, bet ir žmogaus 
sveikatą. Tokiu atveju ne tik žmogaus biologinė ir 
fiziologinė sveikata tampa pavergta, bet ir žmogaus 
kultūrinė sveikata bei pilnas žmogaus išsivystymas 
sutrukdomi. Net jei gamtos išnaudojimas gali pratęsti 
žmogaus biologinį amžių, toks pratęsimas yra už
mokamas didžiausia jo kultūrinio neišsivystymo 
kaina. Jo savisamprata ir moralė tampa suprastintos į 
vien madžiaginę kultūrą, o kitos kultūros plotmės 
įvertinamos vien medžiagine kaina. Tokios sąvokos 
pagamina dvasiškus ligonius. Tokioje plotmėje Min
kevičius kelia pagrindinį klausimą: kokia kultūra bū
tų palanki biosocialinei žmogaus vystymosi esmei?

Problematika, susijusi su šiuo klausimu, kom
plikuota, nes joje pasirodo visos praeities ir dabarties 
filosofinės sistemos. Sunku net apibrėžti kasdienybėje 
priimtas progreso sąvokas ir jų mastus. Aišku, ne
įmanoma reikšmingai kalbėti apie progresą už jo 
specifinių istorinių ribų. O mūsų progreso sąvokos 
glaudžiai rišasi su modernizmo filosofijomis. Šiuo 
atveju reikia aštrios modernizmo pagrindų kritikos. 
Kritika, iš savo pusės, reikalauja specifinės refleksijos, 
sujungiančios gamtą, visuomenę ir kultūrą. Nėra 
abejonės, kad autorius pataikė į svarbiausią žinojimo 
bei vertės sąryšį. Tokia kritika kaip tik sudaro sąstatą, 
kuriame susijungia gamtotyra, žmogaus sąryšiai ir 
kultūtros vertės. Reikia pripažinti, kad šis žinojimo ir 
vertės sąryšis Minkevičiaus veikale randasi kaip 
pasyvus, o ne aktyvus momentas. Bet visgi jį galima 
įžiūrėti ir per jį atverti visai kitą ekologinių proble
mų plotmę. Ta plotmė, tai refleksyvumo problema ir 
jos dar nesuprantami pagrindai. Šią problemą su
tiksime vėliau pilnesniuose rėmuose. Tuo tarpu reikia 
pasitenkinti Minkevičiaus veikalo pristatymu. Tame 
pačiame kontekste ypač aštrus jo pastebėjimas apie
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RECENZIJOS

nuostabaus sąmoningumo būtybės nesąmoningumą. 
Visos gyvybės formos ieško sau gėrio, o atsiranda 
būtybė žmogus, kuris vartodamas įvairius „malonu
mo” nuodus, daro sau žalą.

Ši žala turi nedaug ką bendro su žmogaus gamtine 
prigimntimi, bet labai daug su jo neišvengiamais 
santykiais su kitais žmonėmis ir su susvetėjimu. 
Kitaip sakant, žmogaus susvetėjimas yra rezultatas 
specifinių bendruomenės sąryšių, kurie priveda prie 
negatyvių žmogaus sąryšių su gamta. Šis nega
tyvumas gali iškilti labai pozityviose formose, kaip 
pavyzdžiui žmogaus pasidavime jo paties sukurtoms ir 
jo naudai veikiančioms technologijoms. Žmogus 
pasidaro valdomas savo veiklos rezultatų. Tokio val
dymo negalima išspręti vien šūkiais, skatinančiais 
„sugrįžti į moralę” bei į dvasines vertybes. Problema 
yra per giii moraliniams sprendimams. Šią padėtį 
Minkevičius išreiškia paradoksaliai. Pasidaręs pajė
gus gamtos atžvilgiu, žmogus tapo bejėgiu visuo
menėje. Visuomenė ir jos veiklos rezultatai „nugali” 
gamtinę aplinką ir tuo pačiu pavergia žmogų jo 
ginklais sukurtais pergalei prieš gamtą.

Šiuose rėmuose reikia paminėti keletą keblumų, 
slypinčių autoriaus tezėse bei jų diskusijoje. Be 
visuomenės ir kultūros nėra žmogaus,o visuomenėje 
žmogus pasirodo bejėgiu. Visuomenėje gamtiški 
gabumai ir galimybės pasidaro žmoniški, bet toje 
pačioje visuomenėje žmogus patiria susvetėjimą. Kaip 
čia dabar suprasti šią būklę: visa žmogaus esybė 
įtraukiama į jau sužmogintą pasaulį, nes žmogaus 
patirties organai nėra vien gamtiniai, o visos istorijos 
išdava. Bet, tuo pačiu, toks įtraukimas kaip ūk ir 
sudaro jo susvetėjimo procesą. Ar šis stovis iš vis gali 
būti išaiškintas specifinės istorinės visuomenes nu
krypimu nuo amžino masto ir ar tik ne jis yra 
„amžinas” žmogaus stovis? Minkevičius kartais pri
pažįsta „amžinas” žmogaus vertes bei amžiną žmogaus 
esmę. Pastaroji kaip tik susideda iš žmogaus 
socialumo, iš kurio išplaukia jo kultūrinė veikla bei jo 
sužmogėjimo ir tobulinimosi eiga bei ūksiąs. Bei 
kaip toks tobulinimasis gali nuvesti į aklagatvius?

(Pabaiga sekančiame numeryje)
Algis Mickūnas

Jokūbas Minkevičius, Žmogaus problema: būti ar 
nebūti. Vilnius, Mintis, 1987.

ATVIRAI. . .
(atkelta iš 9-to psl.)

neišdildomus pėdsakus Lietuvos kultūrai, kaip arki- 
vysk. J. Skvereckas, vysk. P. Bučys, vysk. M. Rei
nys, Pr. Dovydaitis, K. Pakštas, V. Mykolaitis - Pu
tinas, Z. Ivinskis ir kt.

Didžiausi seminarijos vargai prasidėjo okupacijų 
laikotarpyje, kada „1946/47 mokslo metais visos 
Lietuvos kunigų seminarijos buvo sujungtos į vieną 
Kaune, o jai paskirtas griežtas klierikų limitas — ne 
daugiau 150 (. . .). Mokslas kunigų seminarijoje vyko 
masinių suėmimų, trėmimų, grąsinimų sąlygomis. 
(. . .) 1949 metais klierikų skaičius seminarijoje 
sumažintas iki 60, vėliau iki 48,25 ...” O vis dėlto 
„1945 - 1982 metais Kauno kunigų seminarija išleido 
446 absolventus”, gi „šiuo metu seminarijoje mokosi 
143 auklėtiniai”.

Šiandieninių klieriku dvasią Įau minėtame po-

1989 m. gegužės mėn.

JAUNIMO DAINYNAS
„AUŠRINES" PRIEDAS

kalbyje gal geriausiai reprezentuoja klierikas Jonas 
Vailionis.

Jonas: Dvasiai yra būdinga atiduoti save. (. . .) 
Jei nuoiat atiduosiu geriausią dalį savęs, jei vis iš 
naujo apsispręsiu, už grūdo likimą, tikiu, nereiks 
bijoti, kad tik netapčiau kunigu amatininku ar 
samdiniu, liūdno likimo žmogumi . . .

Itin sveikos yra ir klieriko Jono pažiūros į mo
kyklą:

— Bažnyčia atskirta nuo valstybės — tai palaima. 
Taip pat ir mokykla turėtų būti atskirta nuo valstybės. 
Mokykla negali priklausyti nei nuo bažnyčios, nei nuo 
valstybės. Reikėtų daug, įvairaus pobūdžio mokyklų, 
laisvų nuo bet kokios oficialios ideologijos. Kol 
mokyklose bus privalu skelbti valstybinę ideoiogiją, 
toi mokytojas bus nelaisvas, o kas gali gerbti nelaisvą 
žmogų. Mokytojas vino direktyvų ir nurodymų 
ruporu — tai pagrindinė priežastis, dėl kurios mo
kytojas neteko autoriteto. Ir kol mokykla nebus iš
laisvinta, to autoriteto nebus įmanoma sugrąžinti.

Laisvė, tiesa, dvasingumas, dora yra pačios svar
biausios ir dažnai kartojamos sąvokos ne tik Auš
rinėje, bet ir kitose šiandieninės Lietuvos publi
kacijose. Joms pagrįsti inteligentijai ar akademiniam 
jaunimui skirtoje periodikoje persispausdinami 
nepriklausomos Lietuvos žinomų mąstytojų ir pe
dagogų (A. Maceinos, S. Šalkauskio . . .) straipsniai 
ar studijos. Neatsitiktinai ir šiame Aušrinės numeryje 
pirmuoju eina Vydūno straipsnis „Jaunumas ir 
senumas”, o taip pat ir Vytauto Kavolio (iš 1985 m. 
Akiračių, nr. 8, persispaudintas) rašinys „Ramūnas 
Bytautas ir Aušrinės sąjūdis”, supažindinantis su 
anksti (1886 - 1915) mirusiu „pirmuoju lietuvių 
profesiniu filosofu ir psichologinės literatūros pra
dininku”.

Šalia seminarijos, po keletą puslapių skiriama 
Lietuvos konservatorijai ir Dailės institutui, šių 
mokyklų rektorių pirmųjų demokratiškų rinkimų 
progomis. Įdomiausia yra tai, kad savo nuomones čia 
reiškia patys studentai, kurių balsas šioje Atlanto 
pusėje yra rečiausiai girdimas, o profilis mažiausiai 
pažįstamas. Atrodo, kad jie patys informuoja ir apie 
Estijos nepriklausomo jaununo forumą (Marius Ma
tulevičius) ar Internacionalinio fronto (panašaus 
į „Jedinstvą” Lietuvoje) veiklą Latvijoje (Irmantas 
Gailius).

Ypač įdomus 'Marytės Kontrimaitės straipsnis 

„Armėnija: nerimo ir sielvarto metas”. Ši jauna poetė, 
kuriai dar neseniai teko stažuotis to krašto sostinėje 
Jerevane, apie Armėniją rašo nebe pirmą kartą, 
duodama ne vien įdomios ir aktualios informacijos, 
bet ir asmeniška patirtimi nuspalvinto įžvalgumo. 
Apie prieš metus Australijoje vykusį Šeštąjį Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongresą rašo australietė poetė 
Lidija Šimkutė - Pocienė.

Beveik visą „Skautybei” pavestą šešeto puslapių 
skyrių užpildo „Lietuvos skautų sąjungos statuto 
projektas”. Aušrinės priede Jaunimo dainyne šį kartą 
spausdinamos (su gaidomis ir pilnais netrumpais 
tekstais) šešios dainos, „tinkančios dainuoti vaiši
nantis per įvairias šeimos šventes”. Taigi dainos apie 
alutį ir midutį . . . Ant linksmosios gaidos užbaigiant 
skiltį šioje vietoje tiktų ir dainas parinkusios Austė- 
jos Nakienės perspėjamasis palinkėjimas, kad jaunųjų 
širdys būtų „linksmos ne tiek nuo alučio, kiek nuo 
dainų”.

Algirdas T. Antanaitis

LIETUVOS KREPŠINIO 
SPORTO ISTORIJA

Lietuvos krepšinio enciklopedija

ANKETA

1. Pavardė, vardas, gimino metai, mėnuo, diena, 
miestas.
2. Mokslas, treniruotės, sporto šakos, treneriai, klubų 
ir komandų amblemos, ženkliukai, žaidimas už 
gimnaziją, komandos sudėtis, kokiame mieste ir kada 
žaista, rezultatai.
3Žaidimas už miesto ir Lietuvos rinktines, pasiekti 
rezultatai, apdovanojimai (Europos pirmenybės, 
Tautinė olimpiada, Lietuvos pirmenybės).
4. Tolimesnis sportinis gyvenimas išvykus iš 
Lietuvos (žaidėjas, treneris, teisėjas, komandos 
vadovas) ir gyvenimas pabaigus sportuoti (darbas, 
šeima), apdovanojimai.
5. Įdomesni įvykiai iš gyvenimo, sportinių varžybų, 
nuotraukos iš asmeninio archyvo, asmeniniai daiktai 
susiję su sportu, sportiniai prizai ir jų foto, 
dilplomai, ženkliukai, medaliai, emblemos, plakatai, 
autografai.
6. Prisiminimai apie sportinius ir gyvenimo draugus, 
kurių jau nebėra Jūsų tarpe.

Prašyčiau šiuos atsakymus siųsti mano adresu:
USSR, Lithuania — Europa, Kaunas, 233041, 

Partizanų 112 - 102, Kalanta Antanas, namų telefonas 
772866.

Labai lauksiu Jūsų laiško, nes tai pasitarnaus 
kuriamo Lietuvos krepšinio sporto asmeninio mu
ziejaus ir parodos reikaluose.

Jūsų, 
Antanas Kalanta

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Lietuva ir krikščionybė. Keturios paskaitos. Re
dagavo kun. dr. Pranas Gaida ir Česlovas Senke
vičius. Leidėjas — Lietuvos krikščionybės suKakties 
komitetas Kanadoje. Toronto, 1987. 108 psi. Kaina 
nepažynąėta.
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TRUMPOJI BELETRISTIKA
IR DRAMA

Kad tatai yra realybė, ir kad tai yra 
mūsų realybė, autorius suteikė šifro rak
tą. Tai epitetai ir vardai, kurie realiomis 
spalvomis nutapo Meškos ir Žalčio konf
liktą. Panašiu būdu šifro raktą autorius 
naudojo LRD premijuotame romane „Pa
žadų dvaras”. To unikalinio metodo pėd
sakai matyti ir Anatolijaus Kairio tra
gedijoje „Šviesa, kuri užsidegė”.

(Jurgis Glauda, Darbininkas,
1988.VIII.5)

Žalčio sapnas, viena iš anksčiausiai 
pernai pasirodžiusių knygų, apima gal 
visą išeivijoje pagamintą ir periodinėje 
spaudoje išbarstytą arba dar nespausdintą 
Anatolijaus Kairio smulkesnę beletris
tiką, nuo dar Lietuvoje ar Vokietijos sto

vyklose pirmosiomis pokario dienomis 
parašytų (Velykos, Skilvis, Simas ir Si- 
moneta) feljetonų iki vėliausiems Dirvos 
konkursams skirtų ar juose premijuotų 
(Laiptai į save, 1986) novelių. Per daug 
nesismulkinant, novelėmis ar feljetonais 
čia tampa ir anksčiau vienaveiksmių rin
kiniuose išspausdinti farsai (Pasipirši
mas), o gal ir kokio premijuoto tauto
sakinio romano ar tragedijėtės prototi
pais pasitarnavusios alegorijos (Žalčio 
sapnas, Vizitacija) . . . Matomai gausių 
šio autoriaus laimėtų premijų sukeltą su
sidomėjimą išnaudodami, leidėjai, auto
riaus skatinami, bando skaitytojams da
bar įpiršti ir tai, ko šie anksčiau nepas
tebėjo ar nepakankamai teįvertino . . .

Iš tikrųjų, „marquetparkiniai” 
feljetonai kokybine prasme nedaug ski
riasi nuo lagerinių, o geresnės šiandie
ninės alegorijos (Vabzdžiai) — nuo sti
presnių nepriklausomybinių humoreskų 
(Statutas), nepaisant jų kitoniškos šian
dieninės žanrinės klasifikacijos. Erzaci

nis limonadas, užuot virtęs šampanu, per 
tuos dešimtmečius tik dar labiau nu- 
sidvaksėjo. O tokie yra beveik visi 
Žalčio sapne skubotai sumesti laik
raštiniai proginiai dalykai, vargu ar pa
teisinami pusšimčiu knygų ir keliolika 
premijų besipuikuojančio autoriaus rin
kinyje.

Net ir moralinių pretenzijų tab
letėmis gaivinama vėlyviausioji A. Kai
rio beletristika skęsta tuščiavidurės graž
bylystės liūnuose. Gal tik užkietėję sir
galiai (kaip virš cituotas recenzentas) 
turės kantrybės pereit visus nuobodybės 
labirintus ir surasti dvasinio pasiten
kinimo gelmes . . .

* * *

Songino knygoje Vilniaus krašto 
legendos yra vienuolika nuotaikingų is
torijų, parašytų aiškiai, nesudėtingu ir 
lengvu stiliumi, be didelių literatūrinių 
vingrybių. Pasakojimo eiga sklandi, vi
sas dėmesys skiriamas nuotykiui, dažnai 
su humoro atspalviu.

(Edita Nazaraitė, Tėviškės žiburiai,
1989.11.21)

Tiesiog priešingybė ką tik minėtam 
A. Kairio rinkiniui yra Genriko Songino 
Vilniaus krašto legendos, parašytos rū
pestingai ir su meile, nors be literatū
rinių pretenzijų, taip pat nebandant skai
tytojo pigiai nustebinti ar jį pamokyti. 
Tiesa, didaktinis kiekvienos legendos 
pamušalas yra visada gana aiškus, bet jis 
natūralus ir todėl beveik nepastebimas.

Aprašomi įvykiai vyksta Vilniaus 
mieste ar jo apylinkėse ir apima poku- 
nigaikštinę erą, XVII ir XIX šimtmetį, 
ne vienam veikėjui aktyviai dalyvaujant
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pastarajame įvykusiuose sukilimuose. 
Veik kiekvienoje legendoje patiekiamas 
reikšmingas epizodas, neišdildomu ants
paudu paženklinęs aplinką, padaręs įta
kos žmonių galvosenai ar jų papročiams. 
Neretai patiekiama ir visa kuo nors ypa
tingo asmens gyvenimo istorija, nuo 
kūdikystės iki mirties, kartais epilogu 
pratęsiama ir į ateities kartas. Išradingai 
suvedami vienas kito verti varžovai, 
įvedama eilė šalutinių veikėjų, kurių 
pasirodymus autorius sugeba keliais žo
džiais ar sakiniais pagrįsti ir pateisinti. 
Keisčiausi legendų siužetiniai posūkiai, 
kaip nerealistiški jie beatrodytų kito
kiame kontekste, čia skaitytojui nekelia 
abejonių. Kilmingieji ir prasčiokėliai, 
šventieji ir nusidėjėliai maišosi kartu su 
dvasiomis ar velniais, žinodami savo 
vietas ir puikiausiai išsitekdami.

Vilniaus krašto legendos atskleidžia 
daugumoje gana šviesų, dažnai herojiš
ką, bet visada intriguojantį, kitonišką, 
susimąstyti verčiantį, dvasią keliantį, 
praeitin nebegrįžtamai nugrimzdusį, ta
čiau „be likusio ženklo” nežuvusi pasaulį 
ir parodo, jog susipažinti su juo verta ir 
prasminga. Tai supratęs ir savo senelio 
ketinimą legendas išleisti įvykdęs au
toriaus anūkas nusipelno skaitytojų 
padėkos.

* * *

... jo pasakojimuose gali rasti psi
chologinių momentų bei išminties net 
paprasčiausiuose charakteriuose ir kas
dieniniuose daiktuose bei gyvulėliuose. 
(...) Ir skaityti traukte traukia autoriaus 
žodingumas, jo lyg žaismas mintimis ir 
žodžiais, pradedant apie vieną, trukte
liant prie kito ir vedžiojant skaitytoją po 
kasdienybe, tačiau vis užkliudant neįti
kimus, nuostabius dalykus.

(Alė Rūta, Laiškai lietuviams, nr. 3, 
1989)

Pasakojimais yra apibūdinami visi 
epikos žanrai, tiek ilgesnieji, tiek ir 
trumpieji. Gal dėl to Jurgis Jankus, kū
rybinį kelią pradėjęs romanais ir tik 
beletristinės karjeros viršūnėse išleidęs 
klasiškų novelių rinkinį Pirmasis rū
pestis (1951), savo vėlyviausio laiko
tarpio prozinę kūrybą vadina tiesiog 
pasakojimais, į jų rinkinius sudėdamas 
ne vien keliolikos ar keliasdešimties, bet 
ir šimto ar daugiau puslapių apimties 
kūrinius. Pernai išleistas Tėvas Venan- 
cijus ir jo Matilda yra jau šeštas J. 
Jankaus pasakojimų rinkinys, pasirodęs 
per pastaruosius 15 metų. Pasirinktoji 
žanrinė etiketė šiai knygai ypač tinka, 
nes ja implikuojama perdavimo forma 
čia dažniausiai pabrėžiama nuo pat pir
mojo sakinio, o pasakotojas nėra vienas 
ir tas pats neutralus asmuo, pašalinis 
stebėtojas. Dažniau jis ar ji yra svarbūs 
ar pagrindiniai veikėjai bei veikėjos, 

skirtingo amžiaus ir padėties, nuo 
devyniamečio berniuko iki aštuonias
dešimtmečio pensininko, nuo septynio
likametės juodakės paauglės iki su
brendusios menininkės ar pusšimčio 
sulaukusios našlės. Visi jie kalba ir 
galvoja savitai, individualiai ir gyveni
mą mato kaskart kitoniškomis akimis. Iš 
tikrųjų gal neatsitiktinai tie kūriniai, 
kuriuose pasakotojas tėra bešališkas ste
bėtojas (k.a. „Melskis, kad numirtum 
pirmas”) ir yra mažiausiai įtikinantys.

Visi J. Jankaus pasakojimai sukasi 
apie kokį nors vieną reikšmingą, jei ne 
fatališką, tai bent gana „novelišką” įvy
kį. Jau marinama šimtametė senutė užsi- 
kvatoja, prisiminusi pirmąją naktį ir 
numiršta kikendama (Barborytė) . . . 
Ištekėjusi už našlio jauna moteris, 
negalėdama pakęsti jo nuolatinių liaup
sių pirmąjai žmonai, slapčiomis barstosi 
pelenais iš jos urnos, po žiupsnelį jų 
įpildama vyrui į valgį, bet vyrui pasi
keitus, laimėjimas tėra laikinas ir veikiai 
išvirsta dideliu, pasakojimui pavadinimą 
davusiu klaustuku (?)... Kito pasa
kojimo našlė sutinka tekėti už ką tik 
pasipiršusio ir jai patinkančio našlio, 
šiam pažadėjus, kad mirties atveju jos 
palaikai bus padėti mauzoliejuje, šalia 
pirmojo vyro, kaip to reikalauja jos 
pačios ten padarytas įrašas (Tu, mirtie, 
ne tokia stipri) . . . Visų mėgtas ir dau
geliui pagalbos ranką ištiesęs inte
lektualas (iš tikrųjų: Juozas Keliuotis), 
sugrįžęs iš tremties, po Gulaguose per
gyventų kančių, pamato, jog jo šalinasi 
„ir tie patys artimiausi bičiuliai, su 
kuriais ieškodami Lietuvai šviesesnio 
kelio, valandų valandas” praleisdasvo 
kartu (Užmiršta nuodėmė) . . .

Du ilgiausius rinkinio pasakojimus 
J. Jankus pašvenčia lietuvių literatūroje 
mažai tebestai, bet šio krašto dienraščių 
puslapiuose ne taip jau retai užtinkamai 
smurto formai. Viename jų nuošaliame 
šio krašto priemiesčio vasarnamyje jau
nos fleitistės muziką pamėgęs ir jos
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grojimu prisipratintas paslaptingas juo
das šuo ją išgelbsti nuo išprievartautojo 
užmačių (Antakiai, kaip senelio), o ki
tame, Lietuvos kaime lokalizuotame pa
sakojime — savo krikštadukrą išprie
vartavusį kaimyną kerštą prisiekusio jos 
tėvo ranka, atrodo, pasiekia ir iš kito 
pasaulio (Melskis, kad mirtum pirmas).

Sąlyčiai su kitu pasauliu, kuriais 
buvo pagrįstas paskutinis J. Jankaus ro
manas (Anapus rytojaus, 1978) iškyla 
taip pat kituose šio rinkinio pasa
kojimuose, k.a. „Sukalkėjusi percepcija, 
ar . . . ?” ir „Senių Kūčios”, kur, neat
siejamai susipynus sapnui ir tikrovei, 
atskleidžiamas „ant amžinybės slenksčio 
stovinčio mirtingojo žvilgsnis pro mažą 
plyšelį į tas platybes, kuriose nebebus 
paslapčių” (115 psl.). Pirmuoju atveju 
tas žvilgsnis filosofiškai mįslingas, 
antruoju — lengvesnis, netgi humoris- 
tiškai nuspalvintas.

Savotiški prologai, platesni supa
žindinimai su veikėjais, keliapusiški po
žiūriai į nuotykius supančias aplinkybes 
„novelišką” pasakojimų poveikį į 
skaitytoją kartais sužadina (’’Tai va, 
imsiu ir persakysiu tą istoriją, kurią esu 
girdėjus tiktai iš moterų, ir persakysiu 
nieko nepridedamas, nieko neatimda
mas”. — 54 psl.), arba paaštrina, kartais 
jį vėl „suminkština” ar nuslopina ilgo
kos, vienapusiškai nuglostytos replikos 
dialoguose, ypač gausios tituliniame 
pasakojime. Kartais atrodo, jog autorius 
per daug laiko praleidžia „mėtydamas 
pėdas” ir bandydamas nuo skaitytojo 
nuslėpti tai, kas jam jau gana aišku, o 
didesnio siurpryzo vis tiek nepadaro. 
Tačiau visumoje Jurgis Jankus yra vienas 
sąžiningiausių ir profesionaliausių mūsų 
prozininkų, perkamas ir skaitomas ne iš 
pareigos, bet iš tikro susidomė-jimo. 
Šiandien, išeivijos literatūrai susi
laukiant vis didesnio dėmesio gimtajame 
krašte, jo pavardė turėtų būti žymiai 
dažniau linksniuojama, nes jo įnašas į 
lietuvių literatūrą yra daug stambesnis ir 
svarbesnis negu ne vieno dažniau ir 
daugiau apšnekamo „avangardisto”.

* * *

Pjesė skamba kaip viduramžių Pa
ryžiaus universitete vykstantis scho
lastinis debatas: klausimas, disputas, 
išvada. Dėl to tekstas retkarčiais pavirsta 
sausais šiaudais, ant kurių sėdėdavo to 
meto studentai, ir vėl sublyksi epigra- 
mišku aštrumu. Savitas pjesės seman
tinis laukas: nuolatinės aliuzijos, loty
niškos citatos, epigramų dvikovos, žai
dimas žodžiais. Autorius ne tiktai aprašo 
XII šimtmečio Paryžių, bet pati jo pjesės 
struktūra imituoja to meto dialektiką.

(J. Žemkalnis, Aidai, nr. 1, 1989)

Naujasis Kosto Ostrausko veikalas 
Eloiza ir Abelardas iš skaitytojo (ar žiū

rovo) reikalauja nemenko literatūrinio 
išprusimo, nes jį recenzavusio literatūros 
kritiko Vytauto A. Jonyno žodžiais ta
riant, „net jei ir nebūtina išsamiau pažin
ti vaizduojamo istorinio fono, argi nėra 
pravartu susipažinti su tais istoriniais 
faktais vien tam, kad suprastume, kiek 
nuovokos, spalvų derinimo, pažinimo 
saiko, visokio buitinio balasto paša
linimo yra parodus autorius, apdoroda
mas tą istorinę medžiagą” ... Ir visuoti
nės literatūros šiek tiek „ragavęs” skai
tytojas su šia meilės istorija greičiau bus

susipažinęs ne iš pirminių šaltinių (pa
ties Pierre Abelard’o Historia cala- 
mitatum), bet per keliais šimtmečiais vė
liau parašytą J.J. Rousseau romaną Nau
joji Eloiza ar kurį kitą tarpinį veikalą.

K. Ostrausko veikale ši istorija skai
tytojui ar žiūrovui pasakojama garsiųjų 
meilužių pavainikio sūnaus Astrolabo, 
savo tėvus labai mažai tepažinusio. Jam 
daugiau (dažniausiai ironiškai, o kartais 
ir sarkastiškai) komentuojant negu pasa
kojant, svarbiausieji įvykiai scenoje gana 
grafiškai atkuriami lakoniškais paveiks
lais. Pagarsėjęs Paryžiaus mokslininkas 
Abelardas kanauninko Fulberto pakvie
čiamas mokytoju setyniolikametei 
dukterėčiai Eloizai. Jie netrukus viens 
kitą įsimyli. Tiktai Eloizai pagimdžius 
sūnų, Fulberto verčiamas, Abelardas su
tinka slapta vesti už save perpus jau
nesnę Eloizą, kuri iš tikrųjų jungtuvių 
irgi nenori. Santykiams susikompli
kavus, Fulberto pasamdyti įsibrovėliai 
Abelardą iškastruoja. Jis stoja į vienuo
lyną (kur parašo savo jau minėtą istori
ją),ir Eloizą prikalbėdamas tai padaryti. 
(Plačiau šią istoriją savo recenzijoje nu
pasakojęs kritikas V.A. Jonynas sakosi 
turėjęs panaudoti bent porą kontempo- 
rarinių veikalų).

Klasiškoji istorija užima maždaug 
du trečdalius K. Ostrausko veikalo. Li
kusią dalį, kuri vyksta jau „mūsų 
laikais”, užima ką tik mirusiam Abe- 
lardui akis užspaudusios Eloizos dia
logas su šiuolaikine prancūzų rašytoja 

Simone de Beauvoir, kuri staiga įsi
brauna scenon, tuojau pat ligonio kėdėje 
atsiveždama jau visai paliegusį, supa- 
raližuotą savo meilužį, egzistencializmo 
filosofą Jean Paul Sartre. Dabar, anot 
virš cituoto recenzento J. Žemkalnio, „į 
viduramžių legendą įsibrauna mūsų laiko 
legenda pavirtusi dviejų rašytojų drau
gystės ir meilės istorija. XX amžiaus 
feminizmas susiduria su XII šimtmečio 
moteriškumu”. Madame Simone taip pat 
atsako į klausimą, kuo pasireiškia Sartre 
situacijos lygiagretiškumas iškastruotam 
Abelardui: „Ar gali kas įsivaizduoti 
Sartre be minčių? Nors ir klaidingų. 
Niekas negali. (...) — jam inte
lektą iškastravo. O tai žymiai blogiau 
negu prarasti genitalijas. Galima mylėti 
ir be pastarųjų, tačiau neįmanoma 
mąstyti be intelekto”. (97 psl.)

Dramos veikėjus dar papildo Abe- 
lardo tarnas (vėliau jį Fulberto ekze- 
kutoriams išdavęs) Bernardas ir praeitį 
su dabartimi savotiškai jungiantis 
Šauklys panaktinis, su pagrindiniais 
veikėjais (kaip beveik per visą veikalą 
ir pats pasakotojas Astrolabas) nekomu- 
nikuojantis. Aplinką atstovauja „Trys 
STUDIOZAI, vėliau VIENUOLIAI ir 
pagaliau VALKATOS”, kuriuos, pagal 
autoriaus instrukcijas, „gali atlikti tie 
patys trys aktoriai”. Savo dialogais jie 
taip pat pasakoja scenoj nematytus 
įvykius, komentuodami ne vien prieš 
akis besivystantį veiksmą, bet ir pačią 
dramą. Turbūt neatsitiktinai daugumos 
nuomonę visada išreiškia du ironiškai 
ciniški realistai, nustelbdami doroviškai 
tiesų naivuolį Trečiąjį. . .

Jeigu, kaip minėta, Eloiza ir Abe
lardas geresniam supratimui ir įver
tinimui iš skaitytojo reikalauja atitin
kamo pasiruošimo, dar daugiau veikalas 
to pareikalautų iš režisieriaus ar aktorių, 
kurių vaizduotė, išradingumas ir mikro- 
sekundiniai tikslus pauzavimas turėtu 
pakeisti ar atstoti tikrai sąmojingas ir 
gausias režisūrines pastabas bei instruk
cijas, tampriai surištas su dialogų 
tekstais, perpildytais Biblijos, Giesmių 

giesmės ar panašių šaltinių citatomis, 
lotyniškomis tiradomis, prancūziškais 
posakiais etc. . . „Nesukite galvos, jei 
nesupratote, ką jis čia dėsto” (18 psl.), 
— taria Astrolabas publikai komen
tuodamas lotyniškas tėvo lekcijas, gal nė 
nepagalvodamas, kokią rizikingą mintį 
jis pakiša žiūrovui ir skaitytojui ... Ar 
iš tikrųjų ir autorius tiktai to tenorėjo ir 
tesitikėjo? Būtų gaila, nes Eloiza ir 
Abelardas po Kanarėlės yra turbūt pati 
stipriausia K. Ostrausko drama.

* * *
Šioje vietoje logiškiausia būtu 

paminėti ir pernai išleistą dar Lietuvoje 
Balio Sruogos išverstą, bet iki šiol 
niekur nespausdintą italų dramatrugo 
Sem Benelli keturių veiksmų poemą 
Apsiautalą. Knygą praturtina platus ver
tėjo straipsnis apie „Apsiautalo poeziją” 
ir Vytauto A. Jonyno komentaras, pri
simenantis kaip pats B. Sruoga savo 
vertimą rinktinei auditorijai skaitė dar 
Vilniuje vokiečių okupacijos metais. 
Knyga verta dėmesio jau vien dėl to, 
kad, anot V.A. Jonyno, „ir pats vertimas 
ir įvadinis straipsnis yra (. . .) svarbūs 
dokumentai Sruogos kūrybinei asmeny
bei pažinti”. (173 psl.)

kę$L reikalas

Anatolijus Kairys Žalčio sapnas. 
Novelės ir feljetonai. Išleido Lietuvių 
literatūros bičiuliai. Viršelį piešė dail. 
Tomas Leipus. 116 psl., kaina S5.00.

Genrikas Songinas Vilniaus krašto 
legendos. Leidėjas Linas Raslavičius. 
Aplankas ir vinjetės dail. Ramintos 
Lapšienės. 128 psl., kaina $8.00.

Jurgis Jankus Tėvas Venancijus ir jo 
Matilda. Pasakojimai. Išleido Lietuviš
kos knygos klubas. Viršelis dail. Gied
rės Čepaitytės. 269 psl., kaina $10.00.

Kostas Ostrauskas Eloiza ir Abe
lardas. Historia caiamitatum. Išleido Al
gimanto Mackaus Knygų Leidimo fon
das. Knygą apipavidalino Danutė Kunča. 
124 psl., kaina $8.00.

Sem Banelli Apsiautalas. 4 veiksmų 
poema. Vertė Balys Sruoga. Išleido 
Algimanto Mackaus Knygų Leidimo 
fondas. Aplankas Albino Elskaus. 176 
psl., kaina $8.00.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Vigilia, 1989, nr. 2. Mėnesinis žur

nalas leidžiamas Vengrijoje vengrų 
kalba. Leidėjai —Actio Catholica. Siame 
nume-ryje telpa Endre Bojtar straipsnis 
„Litvania megkeresztelkdese”. skirtas 
paminėti Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakčiai. Siame straipsnyje E. Bojtar 
gausiai cituoja iš atsakymų į Akiračių 
šios sukakties proga paruoštos anketos, 
spausdintos 1987/1988 metais.
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MALONUMAS SU ATSIMINIMAIS

(„Dvi dienos, kurios pakeitė Lietuvą”, „Po 
suvažiavimo”, Akiračiai, nr. 1, 2, 3, 1989 m.)

Atsiminimas čia — tai mano buv. profesoriaus 
Alfredo Senn’o, o malonumas — skaičius jo sūnaus 
Alfredo Ericho Senn’o tris reportažus iš Lietuvos apie 
Sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą ir kas dar buvo po 
suvažiavimo.

Tie trys A.E. Senn’o reportažai apie labai įdomius 
ir kai kuriais atžvilgiais veik nuostabius įvykius 1988 
metų rudenį Lietuvoje, man rodos, yra nupelną būti 
dar papildomai įvertinti mūsų mėnraščio skaitytojų.

Esu vienas iŠ jų ir, tarp kitko, gan ilgai dalyvavus 
lietuviško žumalizmo kelionėse, pats turėjęs progų ir 
pareigų rašyti ne vieną reportažą iš svetimų kraštų 
aplinkos, ne visada palankiose aplinkybėse. Taigi 
drįsčiau liudyti, kad, žinant sąlygas, šie A.E. Senn’o 
labai specialūs reportažai buvo puikiai parašyti per 
budrią kvalifikuoto įvykių stebėtojo akį, vaizdingai ir 
realistiškai įvertiną tas „dvi dienas, kurios pakeitė 
Lietuvą”. Tuo tai dar netikiu, tos dvi dienos Lietuvos 
dar nepakeitė, bet tai yra gyva ir žurnalizmui tinkama 
metafora, už kurios justi rimto Lietuvos istoriko 
podirvis, kai jis panorsta pabūti ir laikraštininku.

Kaip mėnraščio skaitytojas, esu už tai jam dė
kingas ir reiškiu pasigėrėjimą tuo tarpu geriausiais 
amerikiečio korespondento rašiniais apie nuostabius 
nuotykius Lietuvoje. Kaip būtų gera ir įdomu, jei 
užsienio lietuvių laikraščiai turėtų daugiau tokios 
kokybės ir pastovesnių korespondentų Lietuvoje!

Jei mano amžiuje būtų atleidžiama nostalgija ir 
kartais tam tikro sentimentalumo proveržis, tai šia 
proga norėčiau pridėti, kaip Senn'as sūnus man pri
minė jo tėvą Alfredą, — kuris anuomet rašėsi su lie
tuviška galūne, Sermas, o kai kuomet tik Senas, — ir 
buvo įžymus germanistikos, slavistikos ir lituanis
tikos mokslų kalbininkas, prancūziškai šveicariškos 
kilmės Lietuvos Universiteto profesorius Kaune, ir 
kurio vienas kitas kursas man buvo privalomas iš
klausyti 1927 - 30 metais. Vienas iš tų kursų buvo 
retas, keistokas ir man, rusiškai tada menkai temo
kančiam, gana sunkus: senoji bažnytinė slavų kalba. 
Labai bodėjaus tuo kursu, bet mums aiškino, kad rei
kia tos kalbos pramokti, jei kurie norėsim tyrinėti 
senovės laikų Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos kan
celiarijos rašius etc.

Paskaitas išklausius ir keletą savaičių kankinusis 
besiruošiant egzaminui, vis dėlto pasisekė jį apygeriai 
išlaikyti. Gerai prisimenu, kai šalia kitų klausimų 
profesorius Sennas man duoda patį svarbiausią užda
vinį: išversti ir gramatiškai išanalizuoti vieną tos 
senosios popų kalbos sakinį.

Tai buvo 1929 - 30 mokslo metų laikas, prieš 60 
melų, ir po to niekad nebesusidūriau su senosios baž
nytinės slavų kalbos šaltiniais bei praktika. Nega
rantuoju tikslumo, bet klaidingai ar ne, ligi šiol 
girdžiu, kaip skaičiau tą sakinį ir kartu su Sennu 
kartojom, o slaviškų žodžių jo ištarimas tada buvo dar 
baisiai neslaviškas: — Kuto možėti otopuštati grie- 
chu? Tukumu jedinu Bogu . . . Kas lietuviškai turėjo
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būti: — Kas gali atleisti nuodėmę? Tik vienas vie
nintelis Dievas.

Tai gal ir man Jis atleis, jeigu kur čia suklydau. 
Bet svarbiausia, tegu Jis laimina mano profesoriaus 
sūnų, kuris gerai išmoko savo motinos kalbos, kartu 
taip giliai įsigyvendamas ne tik į istoriją, bet ir į 
dabartį, kurią, kaip atsimenu, gerbė ir mylėjo jo tėvas.

Br. Raila
Los Angeles, Ca.

BAISIAI KEISTAS ATSILIEPIMAS

JAV gyvenantis istorikas V. Trumpa 1987 me
tais, išėjus J. Keliuočio knygai „Dangus nusidažo 
raudonai”, apie ją Akiračiuose paskelbė atsiliepimą, 
pavadinąs jį „Baisiai keista knyga”. Tik palyginti 
neseniai, kai Tiesa persispausdino šį straipsnį 
(1989.III. 19), pasitaikė proga jį perskaityti. Tiek 
mane, tiek ne vieną artimą mano pažįstamą šis 
straipsnis smarkiai papiktino. Jis yra toks tenden
cingas, kad neketinu čia jo plačiau komentuoti. Vis 
dėlto norėčiau pasakyti štai ką: tai ne rimta recenzija, 
sąžiningai analizuojanti knygą žmogaus, kuris iš 
tiesų labai daug yra davęs mūsų kultūrai ir daug 
iškentėjęs stalinistiniame pragare (o vėliau taip pat 
gana nykiai vegetavęs), bet tai prasčiausios rūšies 
paskvilis, siekiant sumenkinti ir J. Keliuotį, ir jo 
knygą. Jos ištraukas, beje, spausdino Literatūra ir 
menas šį pavasarį per kelis numerius, o jas didžiai 
susidomėję skaitė tūkstančiai žmonių Lietuvoje. 
Neteko girdėti, kad atsiminimus kažkas būtų bandęs 
vertinti panašiai, kaip V. Trumpa.

Gerai pažinojau J. Keliuotį ir esu puikiai in
formuotas, ką jam teko išgyventi tuo metu, kuomet 
V. Trumpa tikriausiai šildėsi Kalifornijos saulėje ir 
valgė apelsinus. Taigi ir dėl šios aplinkybės V. 
Trumpa neturėjo moralinės teisės šitaip niekinančiai 
traktuoti J. Keliuočio knygą, nors joje ir būtų tam 
tikrų trūkumų, nes retoje knygoje jų nėra. Vienu žo
džiu, straipsnio autorius pasielgė ir nedorai, ir 
neprotingai, todėl jo rašinį belieka laikyt labai keis
tu atsiliepimu arba tiesiog primityviu ir garbės ne
darančiu paistalu.

Romualdas Lankauskas 
Vilnius

Gerų žmonių blogų knygų nuo kritikos ne
apsaugo nei autoriaus nuopelnai lietuvių kultūrai, nei 
kančios ir skriaudos, patirtos stalinistiniame pragare. 
Gaila, kad R.Lankauskas nepatiekė argumentų, ro
dančių Trumpos straipsnio tendencingumą. Vien eti
ketės ir nuogi teiginiai tiesos neatskleidžia. Dar ma
žiau skaitytojui padeda užuominos apie moralinę tei
sę ir apelsinus—Red.

NEOBJEKTYVU IR NETEISINGA

Rašydamas išeivijos spaudos veidrodyje apie 
neaiškumus dėl Laisvės Lygos įgaliotinių (Akiračiai 
nr. 2, 1989 vasario mėn.), Vyt Gedrimas teigia, kad 
„prie tų neaiškumų prisideda ir Lietuvių Informaci
jos Centras New Yorke, kuris kažkodėl nesistengia 
objektyviai informuoti apie įvykius Lietuvoje, bet 
dažniausia visa jo informacija ribojasi Lygos veikla”.

Tegul faktai kalba. Nuo š.m. pradžios, LIC yra 
išleidusi 70 žinių spaudai. Jeigu reikėtų jas suskirstyti 

„į pakraipas” (toks kategorizavimas iš viso nelabai 
pageidautinas, bet aiškumo dėlei jį panaudoju), 26 
žinios buvo apie Sąjūdį, 17 apie Katalikų Bažnyčią, 
10 apie Lietuvos Laisvės Lygą, 17 apie kitus ne
formalius judėjimus, kaip pvz., Helsinkio grupę, 
Demokratų partiją, Caritas sambūrį, ir pan. LIC kaip 
tik stengiasi nesiriboti vienos grupės veikla, o teikti 
informaciją iš įvairių Lietuvos sluoksnių — ir tai 
paliečiamos tik pačios esminės žinios.

Atsižvelgiant į šiuos duomenis, pasidaro gan 
aišku, kad Akiračių teiginys yra kaip tik neobjekty
vus ir neteisingas.

Gintė Damušytė
LIC Vedėja 

New Yorkas

Reikia pripažinti, kad šiais metais LIC infor
macija apie Sąjūdį yra žymiai objektyvesnė, nes 
grindžiama ne vien Lygos šaltiniais. Ypač pagerėjo ji 
po šių metų vasario 16 Sąjūdžio Deklaracijos apie 
moralinę nepriklausomybę. Tačiau ir dabar LIC biu
leteniuose pasitaiko nepateisinamų propagandinių iš
puolių, ypač prieš Sąjūdžio igaliotinį Europoje A. 
Klimaitį. Cituojame:

„Pranešimas, kad šį parlamento narių atvykimą 
organizuoja ir jame dalyvaus Klimaitis, sukėlė audras 
protestų ne tik ok. Lietuvoje, bet ir kaimyninėse 
valstybėse (...) Lietuvos Laisvės Lyga ir Helsinkio 
grupė išsižadėjo Klimaičio kaip Lietuvos reikalų 
išdaviko (...) Neatsižvelgdami į Klimaičio reputaciją, 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis ir Estijos Tautos 
Frontas Klimaičiui suteikė igaliojimus juos atstovauti 
Strasbourge. ”

Šitokių išpuolių iš vis nelaikome informacija. 
Tai jau makartizmas. Kas jį LIC įpiršo, padarė meš
kos paslaugą, nes verčia abejoti ir teisinga LIC 
informasija — Red.

,4 LAISVĘ” IR „AKIRAČIU” 
REDAKTORIAMS

Man, žmogui, iš Lietuvos, malonu buvo patirti, 
kad jūs taip domitės įvykių raida tėvynėje, kad gan 
objektyviai vertinate ten prasidėjusį demokratizavimo 
procesą. Bet nuliūdino kai kurių straipsnių tonas, 
minčių dėstymo būdas ir nepagarba oponentui, kai 
kitaip manantis imamas vaizduoti tautos ir bažnyčios 
priešu. Turiu galvoje 1988 m. lapkričio mėn. 
Akiračiuose p. Rekašiaus straipsnį — atsakymą į žur
nalo [Laisvę rugsėjo mėn. vedamąjį. Kategorišką ir 
nepagarbų jo toną galėčiau pateisinti gal tik noru kartą 
ir visiems laikams išsiaiškinti mus visus dešimtme
čius kankinusius klausimus, tam tikru politinės 
minties nuovargiu. Bet kokiu būdu šis aiškinimas 
vyksta? Suskirstant visus į baltus ir juodus, dangaus 
ir šėtono tarnus.

Žinoma, ne su viskuo, kas dėstoma į Laisvę ve
damajame, galėčiau sutikti. Pavyzdžiui, su teiginiu, 
kad Sąjūdis matyt nori pajungti demokratizavimo 
judėjimą kompartijos nurodymams. Tai neteisinga 
jau vien dėl to, kad Sąjūdis nėra vienalytis, nekal
bant apie kitas priežastis. Vienok šis teiginys nėra 
kategoriškas, ką patvirtina jį pradedantys žodžiai „su
sidaro įspūdis”.

Teisingai, mano manymu, šiame vedamajame 
keliamas klausimas dėl visų mūsų judėjimą sąlygo
jančių idealų. Idealų srityje jokių kompromisų būti 
negali. Kompromisai — tai tik jų įgyvendinimo
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kelyje, visą laiką neužmirštant ir turint prieš akis 
galutinį judėjimo tikslą — tautos suverenitetą, jos 
dvasios saviraiškos atgavimą visose žmogiškos veik
los sferose.

Pritariu Į Laisvą pasiūlymui steigti intelektua
linį centrą ir siųsti įvairių mokslo sričių literatūrą į 
Lietuvą, kad mes galėtumėm geriau suvokti savo vietą 
pasaulinės minties plotmėje.

Tautos dvasia bunda, reikia pagelbėti jai susi
vokti savyje ir aplinkoje.

L. Lapašinskas 
Vilnius

Gerbiami „Akiračiai, mieli Redaktoriai ir kiti 
Raštingieji:

Pačiu pirmuoju Akiračių numeriu užgriebti, ne- 
atlaidžiai laukdami padažnėjimo, aš Liudas ir mano 
tikroji žmona Elena pagramdą duonkubily, siunčiam 
šimtinų. Atviru nuoširdumu turim prisipažinti, jog 
Akiračiai kur kas sotesnės sumos užsitarnavo. Gal ir 
ateityje, Akiračiams dar kokį nors pataisymą su
manius, pagramdysim dar kartą duonkubilį.

Šia nekasdieniška proga visą glėbį geriausių 
linkėjimų žeriam Akiračių Gimdytojams ir Skai
tytojams. Tikim tvirtai, kad ir Gimdytojai, ir Skai
tytojai surems pečius talkai, nes ateisimos dienos ir 
istoriniai nusidavimai kraus ant Akiračių pečių dar 
sunkesnes naštas, bet jie tesės, kaip gražiai, sodriai 
tesėjo vakar ir užvakar.

Su tikra pagarba
Elena, Liudas Dovydėnai 

Lenox, Mas.

Masinė 
demonstracija 
Vilniuje, 
1988.IV.23 
Gruzijos 
aukoms 
Tbilisi 
mieste 
paminėti

Elektroninė spausdinimo technika šiandien bū
tinybė. Tai žingsnis į priekį, o trypti vietoje negalima. 
Palikime tai „veiksniams” — čia jau jų specialybė.

Išlaidoms sumažinti pridedu ir mažą čekį. Gy
vename tik iš mano vieno pensijos, bet išsiversime. 
Nepadėti Akiračiams būtų tikra gėda!

Leonas Baltušis-Baltušauskas
Minocqua, Wis.

Kai pavargstame ir pradedame abejoti, ar mūsų 
darbas kam nors reikalingas,— šitokie skaitytojų laiš
kai vėl „pakrauna baterijas”. Ačiū! — Red.

NETIKSLI ANTRAŠTĖ 
(’Išeivija spaudos veidrodyje”, Akiračiai, 1989 m. nr. 

2/206)

Straipsnelis buvo gan tikslus, tačiau antraštė — 
ne. Aš esu Lietuvių Romos katalikų labdarių sąjungos 
vykdomojo komiteto pirmininkas, ne 
L.R.K.Federacijos. Aš kritikuoju šv. ’ryžiaus 
ligonine, kurią administruoja kazimierietės, ne pačias 
vienuoles.

Su pagarba
Linas Sidrys, M.D.

Čikaga

Šių metų balandžio 27-tos dienos 
Draugo pirmame puslapyje skaitome:

Maskva. — Prieš dvi savaites Illi
nois gubernatorius James Thompson su
ruošė vaišes Rusijos respublikos minis- 
teriams, nes buvo pasirašytas susitarimas

Drausmės sargyboje

LAISVOJO PASAULIO JEDINSTVININKAI, 
VIENYKITĖS!

tarp Illinois valstijos ir Rusijos respub
likos bendradarbiauti prekybos ir kul
tūrinių ryšių srityse. Tai padaryta „sis- 
teriškumo pagrindu”. Rusija yra di
džiausia Sovietų Sąjungos respublika. 
Tuo būdu Illinois ir Rusija tapo ofici
aliai suporuota Maskvoje.

Nieko nuostabaus, kad ponai po
nams ruošia vaišes. Taip pat visi gerai 
žinome, jog tiek kapitalistiniame, tiek 
socialistiniame pasaulyje ponai vaišinasi 
iš mokesčių mokėtojų kišenės. Tačiau 
mes netikime, kad tokie dalykai daromi 
„sisteriškumo pagrindu”.

„Sisteriškumas” šitoje žinutėje atsi
randa tada, kai Draugo pirmame pus
lapyje redaktoriai jedinstvininkai nusi- 

juosia diržą, pasiraito kelnes ir ... trąšia 
lietuvių kalbą angliškomis trąšomis. 
Kaip Lietuvoje „Jedinstvo” sąjūdžio ša
lininkai, taip ir Draugo pirmojo puslapio 
redaktoriai lietuviškai ne tik nemoka, bet 
ir nenori išmokti.

Galima, žinoma, aiškinti, jog Drau
go pirmąjį puslapį užplūdo visokie „tre
kai”, „taksai”, „sisteriškumai” ne todėl, 
kad redaktoriai sąmoningai norėtų teršti 
lietuvių kalbą ir pratinti mus kalbėti 
žargonu, bet dėl toli pažengusios Alz- 
heimerio ligos. Tačiau ir tokiu atveju 
redaktorius netinginys galėtų žvilgterėti 
į žodyną ir prisiminti, kad ir Lietuvoje 
gyventojai moka mokesčius, vairuotojai 
vairuoja sunkvežimius . . . Kad lietuvių 
šeimose, draugiškai šnekant, auga ne

„bruderiai” su „sisterėmis” .. .
Jedinstvininkai Lietuvoje nesimoko 

lietuviškai ne todėl, kad nepajėgtų iš
mokti. Mokytis jie nemato prasmės: 
„visvien, anksčiau ar vėliau, visi kal
bėsime rusiškai”. Išeivijos redaktoriai 
jedinstvininkai taip pat neabejoja, kad su 
lietuvių kalba toli nenuvažiuosi. Anks
čiau ar vėliau (geriau anksčiau, negu 
vėliau?) reikės pradėti kalbėti „angels- 
kai”. Kalba, kuria kalba danguje an
gelai . . .

Labai atsiprašau, kad šį kartą taip 
„nesisteriškai” supykau. Iš to pykčio net 
pamiršau, apie kokį gi laikraštį aš čia 
rašau. Atsimenu, kad tai laisvojo pa
saulio „gazieta”, tokiu gražiu, draugišku 
pavadinimu ... Ar ne „Tavarščiumi” 
vadinasi tas dienraštis?

Su „siostriškais” linkėjimais!
Dogas Buldogai

AKIRAČIUS galima Įsigyti šiose vietose:

PARAMA, 2534 W. 69 St., Chicago, 111., 60629
P ATRIA. 2646 W. 71st Street, Chicago, III., 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:
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AKIRAČIAI
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ŠEŠIOS DIENOS ...
(atkelta iš 1-mo psl.)

lygio, kaip geriausi Amerikos akademinių disciplinų 
suvažiavimai. Už tokios sklandžios konferencijos 
suorganizavimą nuopelnai tenka organizacinio ko
miteto pirmininkui Gediminui Kostkevičiui, Romai 
Mačikėnienei, Vladui Lašui, Raimundui Šakaliui, 
Raimundui Baltrušaičiui, Zitai Simkevičienei ir ki
tiems organizatoriams, su kuriais nebuvo progos su
sipažinti. Jų entuziazmas, pasišventimas ir ilgų 

- valandų darbas šią Lietuvos švietimui svarbią kon
ferenciją padarė visais atžvilgiais sėkminga. Nuo tokių 
žmonių didžia dalimi priklausys kaip greitai ir iki 
kurio laipsnio atkurtasis universitetas įgyvendins šios 
konferencijos dalyvių išreikštus tikslus ir viltis.

Ta pačia proga teko susitikti su Kauno Per
sitvarkymo Sąjūdžio vadais. Jie, bendrai kalbant, yra 
optimistiški lietuvių tautos ateitimi. Jų dabartiniai 
tikslai yra tinkamai pasiruošti ateinantiems Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos rinkimams ir palaipsniui tei
sinėmis bei politinėmis priemonėmis siekti visiško 
Lietuvos suverenumo. Man susidarė įspūdis, jog Kau
no Sąjūdis, arba bent jo vadovaujantieji asmenys, yra 
jaunesni ir mažiau kantrūs negu vilniečiai. Nors abiejų 
grupių pagrindiniai tikslai yra tie patys, Kaunas, at
rodo, yra mažiau linkęs į kompromisus.

Šiuo metu Sąjūdis turi sekančius netolimos 
ateities planus: pakeisti Respublikos konstituciją, įtei
sinant Lietuvos pilietybę, pilrečių teises, ekonominį 
suverenumą ir Respublikos įstatymų viršenybę prieš 
TSRS įstatymus; teisiniai apriboti „Vidaus reikalų 
ministerijos bei kitos specialios paskirties 
kariuomenės” panaudojimą Lietuvoje ir suteikti vi
soms politinėms ir visuomeninėms organizacijoms 
juridinį statusą. Dauguma šių pianų gali būti įgy
vendinti ateinančioje Lietuvos Aukštosios Tarybos 
sesijoje, ypač jei Taryba būtų sudaryta demokratinių 
rinkimų pasėkoje.

Pats Kaunas, kaip ir visa Lietuva, yra radikaliai 
pasikeitęs nuo mano paskutinio lankymosi prieš šešis 
metus. Visur plevėsuoja trispalvės, Karo Muziejaus 
sodelis palaipsniui atgauna savo senąjį vaizdą, šimtai 
gatvių, aikščių, institucijų, paminklų keičia da
bartinius vardus į senuosius. Mieste visi domisi te
levizija, skaito laikraščius, klauso radijo, nes dabar šie 
informacijos šaltiniai yra pasidarę kritiški, ne
priklausomi, trumpai kalbant, įdomūs. Televizijoje 
vyrauja diskusijų ir dokumentinių reportažų pro
gramos. Balandžio 23 dieną lietuviškasis „kanalas” 
davė keturių žinomų Lietuvos istorikų diskusiją apie 
Molotovo - Ribbentropo paktą, jo slaptuosius pro
tokolus ir pakto pasėkas, kurių rezultate Lietuva buvo 
inkorporuota į Sovietų Sąjungą. Diskusijos buvo 
išsamios ir atviros; po jų Lietuvoje jau tikrai turėjo 
nelikti nei vieno piliečio, kuris nežinotų tikrųjų jos 
nepriklausomybės praradimo priežasčių.

Kiekviename Lietuvos mieste dabar yra daug 
naujų laikraščių, kuriuos labai sunku gauti, nes tuoj 
juos išperka. Tą patį galima pasakyti ir apie se
nuosius, oficialiuosius laikraščius, kaip Tticsą ar 
Komjaunimo tiesą. Be to, popieriaus trūkumas šiai 
situacijai irgi nepadeda. Taigi, šiuo metu laikraščio 
gavimą Lietuvoje gali užsitikrinti tik jo prenu
meratoriai.

Gal būt didžiausi pasikeitimai matomi žmonių 
pažiūrose ir elgesyje. Baimė, kuri anksčiau buvo visur 
jaučiama, dabar beveik nebeegzistuoja. Tas, žinoma, 
nereiškia, kad krašte nėra problemų ir rūpesčių. 

5 Gruzijos įvykiai visą Lietuvą sukrėtė, bet to pasėkoje 
prasidėjo ne baugi tyla, o įvairios solidarumo su gru

zinų tauta manifestacijos, nuo viešų masinių de
monstracijų iki labai kritiškų laikraščių straipsnių. 
Mažai kas Lietuvoje tiki, kad būtų galima grįžti į 
senuosius stagnacijos laikus, jau nekalbant apie 
stalinizmą. Represija, aišku, nėra išnykusi ir gali būti 
suintensyvinta. Tačiau tautos atgimimo dvasia ir su ja 
tiesioginiai surišti žmogaus bei tautos apsisprendi
mo teisių klausimai Lietuvoj galėtų būti užgniaužti 
tik sugražinus stalininį terorą.

Bebūnant Kaune taip pat teko pamatyti krepšinio 
rungtynes, kurios ilgai išliks mano atmintyje. 
Balandžio 22 dieną Kijeve prasidėjo Sovietų Sąjungos 
krepšinio čempionatas tarp „Žalgirio” ir „Budivelniko” 
komandų. Dar neseniai tradicinis Kauno priešas bū
davo Maskvos Armijos Klubas, bet šiais metais 
ukrainiečiai su dviem olimpinės komandos žvaigž
dėm, Volkovu ir Belosteniu, išsikovojo teisę žaisti su 
„Žalgiriu” dėl Sąjungos meisterio vardo. Pirmosios 
rungtynės buvo Kijeve, kur po sunkios kovos lietuviai 
pralaimėjo trijų taškų skirtumu (94:97). Kauniečiai, 
bent man taip atrodė, perdaug pasitikėjo savo pergale 
ir buvo nemaloniai nustebinti ukrainiečių atkaklumu 
bei gera ginyba. Be to, jiems nepadėjo faktas, kad 
Sabonis per visas rungtynes šlubavo ir negalėjo 
parodyti viso savo talento. Pagaliau reikia dar pa
minėti, kad paskutinėse sekundėse „Žalgiris” bandė 
penkis ar šešis trijų taškų metimus, kurie būtų 
rezultatą išlyginę, tačiau nesėkmingai.

Antrosios rungtynės vyko Kaune, balandžio 25 
dieną, senojoje halėje, kuri buvo pastatyta 1939 metų 
Europos krepšinio pirmenybėms ir kurioje man teko 
matyti Lietuvos pergalę prieš Latviją dėl Europos 
meisterio vardo. Nuo 1939 metų halės struktūra buvo 
pakeista ir dabar ji atrodo kiek mažesnė negu prieš 
karą. Tuoj po pralaimėjimo Kijeve visa Lietuva buvo 
įsitikinusi, kad Kaune „Žalgiris” neturės daug vargo 
su ukrainiečiais. Tačiau tas optimizmas pradėjo 
mažėti, kai buvo pranešta, jog Sabonis dėl kojos 
sužeidimo antrose rungtynėse visai negalės žaisti. Be 
Sabonio žalgiriečiai atrodė pasimetę ir negalėjo 
prasimušti pro gerą „Budivelniko” gynybą. Pirmasis 
kėlinys baigėsi 53:43 svečių naudai. Antrojo kėlinio 
pradžioje dalykai dar pablogėjo ir jo viduryje 
ukrainiečiai vedė šešiolikos taškų skirtumu. Salėje 
buvo galima jausti, jog Kijevas laimės ir iki šiol labai 
aktyvi publika pritilo. Bet, kaip dažnai krepšinyje 
atsitinka, staiga viskas pasikeitė. Ukrainiečiai pavargo, 
jų metimai pasidarė netikslūs ir, kas svarbiausia, jų 
gynyba pradėjo šlubuoti ir lietuviams buvo duota 
progų suorganizuoti puolimą ilgais, tritaškiais 
metimais. Per pora minučių šešiolikos taškų skir
tumas ne tik kad išnyko, bet „Žalgiris” paėmė dviejų 
taškų persvarą. Po to abi komandos kelis kartus 
pasikeitė pirmavimu ir tik septyniom sekundėm likus, 
„Žalgiris” išlygina rezultatą 84:84. Dabar sviedinį 
gauna ukrainiečiai. Jų strategija labai paprasta: per 
septynias sekundes sudaryti olimpinei žvaigždei, 
Volkovui, galimybę įmesti į krepšį. Tą Volkovas iš 
beveik pačio vidurio aikštės ir padarė. Mesdamas jis 
tikrai negalėjo matyti „Žalgirio” krepšinio, nes du 
gynėjai buvo savo rankas „sudėję” į jo veidą. Kai 
Volkovas sviedinį iš rankų paleido, elektroninis lentos 
laikrodis dar rodė vieną sekundę žaidimo laiko. Po 
įmetimo ukrainiečiai šokinėjo ir bučiavosi, būdami 
tikri, kad rungtynes ir čempionatą laimėjo. Tačiau 
vakaro drama dar nebuvo pasibaigusi. Po maždaug 
penkiolikos minučių pasitarimų tarp teisėjų ir 
oficialaus laikrodžio prižiūrėtojo buvo nutarta, kad 
elektroninis laikrodis nebuvo tikslus. Kitaip sakant, 
tikrasis rungtynių laikrodis, tas, kuris yra ant teisėjų 
stalo, rodė, kad, Volkovui paleidus sviedinį iš rankų, 
žaidimo laikas jau buvo pasibaigęs. Penkių minučių 

pratęsimą, žiūrovams unisonu šaukiant LEE - TU - VA 
ir ŽAL - GI - RIS, kauniečiai lengvai 98:93 rezultatu 
laimėjo prieš pavargusius ir visai demoralizuotus uk
rainiečius.

Trečios ir paskutinės rungtynės turėjo įvykti se
kančią dieną. Dabar visa Lietuva neabejojo, kad ir be 
Sabonio „Žalgiris” neturės daug vargo sutvarkyti 
„Budivelniko” komandą ir dar kartą laimėti Sovietų 
Sąjungos čempionatą. Tačiau per pietus buvo pranešta, 
jog Kijevas užprotestavo antrųjų rungtynių rezultatą ir 
kad paskutinės rungtynės yra atidėtos (jei jos iš viso 
bus žaidžiamos), kol Sąjungos krepšinio federacijos 
valdyba padarys sprendimą dėl ukrainiečių protesto. 
Už kelių dienų tas sprendimas ir buvo padarytas 
„Budivelniko” naudai. Vieno balso dauguma (11 prieš 
10) federacijos valdyba nubalsavo antrąsias rungtynes 
atiduoti ukrainiečiams ir tuo jiems suteikti šių metų 
čempionatą. Matyt Maskvoje esantieji pareigūnai 
nutarė, kad elektroninis laikrodis buvo tikslus, nes 
neatrodo kad galėjo būti kitų argumentų už Kijevo 
pergalę. Kiek keistas buvo vyriausio „Žalgirio” 
trenerio pareiškimas spaudai, jog Volkovo metimas 
įvyko dar rungtynių laikui nepasibaigus, bet kad, 
nežiūrint to, teisėjų sprendimas metimo neužskaityti 
turėjo būti galutinis. Lietuvoje kai kurie mano, kad 
šis trenerio diplomatiškumas vistiek jo neišgelbės 
nuo „Žalgirio” rėmėjų reakcijos dėl tokio komandos 
„išdavimo”.

Šeštadienio ryte jau reikėjo grįžti į Vilnių, o iš 
ten atgal į Ameriką. Buvo gaila Lietuvą taip greitai 
palikti, bet, iš kitos pusės, jaučiau tam tikrą op
timizmą, kad laisvėjimo procesas tęsis ir mano 
sekanti kelionė į gimtąjį kraštą bus dar malonesnė 
negu šioji. Jei per keturiasdešimt penkis metus 
stalinistinio teroro ir stagnacinės represijos lietuvių 
tauta išlaikė savo pasiryžimą būti laisva, tai jos ateitis 
negali būti tamsi ir be vilties.

Julius Šmulkštys

„AKIRAČIŲ” VAJUS
LAZERIUI ĮSIGYTI

Šių metų pradžioje kreipėmės į Akiračių rėmėjus, 
prašydami padėti mums įsigyti elektroninę spaus
dinimo tecxhniką — kompiuterį ir prie jo prijungtą 
lazerinį spausdintuvą.

Į mūsų prašymą vėl atsiliepė keli šimtininkai. 
Štai jie:

Vytas Skaržinskas $100
Elena ir Liudas Dovydėnai $ 100
Juozas Sidas $ 300
Ieva ir Leonas Adomavičiai $ 100

Dar keli rėmėjai į šį vajų įsijungė mažesnėmis 
sumomis. Visiems jiems mūsų nuoširdus ačiū.

Nauja technika jau nupirkta ir veikia. Reikia tik 
įprasti ją naudoti, o tai užims šie tiek laiko. Tačiau 
jau dabar, ruošdami spausdinimui naują numerį, kas
kart vis išmokstame naujų galimybių, kuriomis anks
čiau nemokėdavome pasinaudoti. Tiesa, laiko kol kas 
dar nesutaupome. Nors ir nebereikia taip dažnai važi
nėti į spaustuvę, nemažai laiko dar vis prarandame 
„besiginčydami” su kompiuteriu. Tačiau tai tik laikini 
pradžiamokslių sunkumai, kurių už poros mėnesių net 
nebeprisiminsime.

Lieka dar vienas — neapmokėtų sąskaitų — rū
pestis. Ar užteks kasoje pinigų? Todėl parama Aki- 
račiams šiuo metu labai reikalinga. Visus, kurie galite, 
dar kartą kviečiame mums padėti — Akiračių redakcija 
ir administracija.

16


	1989-nr05-AKIRACIAI-0001
	1989-nr05-AKIRACIAI-0002
	1989-nr05-AKIRACIAI-0003
	1989-nr05-AKIRACIAI-0004
	1989-nr05-AKIRACIAI-0005
	1989-nr05-AKIRACIAI-0006
	1989-nr05-AKIRACIAI-0007
	1989-nr05-AKIRACIAI-0008
	1989-nr05-AKIRACIAI-0009
	1989-nr05-AKIRACIAI-0010
	1989-nr05-AKIRACIAI-0011
	1989-nr05-AKIRACIAI-0012
	1989-nr05-AKIRACIAI-0013
	1989-nr05-AKIRACIAI-0014
	1989-nr05-AKIRACIAI-0015
	1989-nr05-AKIRACIAI-0016

