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ATVIRO ŽODŽIO MĖNRAŠTIS

BIRŽELIS LIETUVOJE

PRISIMINIMAI, VILTYS, VIZIJOS
Pernai birželio 14-ąją pirmą kartą Katedros 

aikštėje Vilniuje buvęs partizanas L. Laurinskas iškėlė 
trispalvę. Pirmą kartą pokario metais taip pasielgusį 
lietuvį nesuėmė, neprimušė, nenuteisė. Vien tik iš 
stalinizmo varžtų dar neišsivadavusi spauda paskutinį 
kartą „pakrapino“ vėliavą „buržuazine“. Dabar jau ga
lima sakyti, kad tada prieš metus baigėsi oficialioji 
stalinizmo era, ir Lietuva įžengė į pertvarkos erą.

Stovėdamas tada prieš metus Katedros aikštėje, 
kurios vienoje pusėje meldėsi ir prisiminė Sibiro 
tremtinius saujelė drąsuolių, o kitoje pusėje vėpsojo 
funkcionieriai ir milicininkai, negalėjau net pačiose 
drąsiausiose ateities (tolimos!) vizijose įžvelgti to, kas 
čia dėjosi šiemet, 1989-ųjų birželio 14 dieną.

Man regis, pernai čia šioje vietoje meldęsi žmo
nės taip pat neįsivaizdavo, kad šiemet į Katedros aikš
tę nuo Trijų kryžių kalno ateis procesija, ir čia įvyks 
iškilmingos pamaldos, skirtos visoje Lietuvoje pa
žymimai Gedulo ir Vilties dienai, kad virš Vilniaus 
iškils atstatyti Trys kryžiai.

Visą savaitę truko mūsų prisiminimai didžiosios 
Sibiro tremties, iš kurios taip nedaug tesugrįžo, o ir 
sugrįžusieji iki pernai rudens nevisai žmonėmis buvo 
laikomi. Etnografijos muziejuje — tremties gyvenimo 
paroda; surengta konferencija, mitingai Kalnų parke ir 
prie Laisvės paminklo. Tremties ir tremtinio sąvokos 
įsitvirtino mūsų sąmonėje kaip neatskiriama Lietuvos 
Golgota.

Birželio datos: 14-oji nuteikia apmąstymams, 
įvairiems palyginimams. Per tuos metus nuo Sąjūdžio 
sukūrimo — taip pat birželio mėnuo — Lietuvoje

TURINYJE
RAHVARINNE — TAUTAS FRONTE —
SĄJŪDIS

Reportažas iš Estijos ir Latvijos Liaudies frontų bei 
Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio Asamblėjos Taline.

LIETUVOS KOMJAUNIMAS ATSINAU
JINA

Komjaunimo krizė. Atsiskyrimas nuo Maskvos. Są
žinę slegianti praeitis. Pasisakymas už Lietuvos ne
priklausomybę. Ar bus vietos komjaunime demo
kratams?

MES BE VILNIAUS NENURIMSIM...

Kaip Lietuvos-Lenkijos praeitis ir dabartiniai santykiai 
bei problematika atrodo Lenkijos katalikų opozici
jos atstovui.

nepaprastai daug atsirado nuomonių. Žmogus suprato, 
kad šio to verta gali būti ir jo mintis, jo pasaulio 
supratimas. Šia prasme įdomu pažymėti, kad 
daugėjant nuomonių, bėgant Lietuvai nuo unifikuoto 
ir iš aukščiau aprobuoto mąstymo, pradeda rastis ir 
pagrindas konsolidacijai. Lietuvos partinė ir kitokia 
valdžia vis labiau supranta, kad jos kelias turi prasmę 
tik tada, kai jis sutampa su tautos daugumos 
lūkesčiais. Algirdo Brazausko kalba, pasakyta Gedulo 
ir Vilties dieną Kaune, prie Laisvės paminklo tai dar 
kartą pademonstravo. Kai kas kalbėjo, kad ji niekuo 
nesiskyrė nuo radikaliausių Sąjūdžio lyderių kalbų.

Parašęs šiuos žodžius, pagalvojau, kad intelektu
aliam, pripratusiam viską matuoti sveiko proto 
dėsniais Akiračių skaitytojui (o per dvejus metus kai 
skaitau šį mėnraštį, spėjau susidaryti vaizdą, kad jo 
skaitytojas būtent toks) tai gali sukelti atlaidžią 
šypseną: ir vėl euforija, kuri štai jau lygiai melai 
sklando virš Lietuvos? Ja persmelkti visi lietuviški 
laikraščiai, pakankamai jos sugebam perteikti ir 
didžiajai pasaulio spaudai, atradusiai ir tebeat- 
radinėjančiai Lietuvą.

Priešingai progrozėms, kad jau viskas išsakyta, 
nemažėja mitingų, atsiranda naujų įvykių. Iš tokios 
gausybės būtinai atsiras ir toks, kuris įkaitina ir patį 
šalčiausią protą, ir uždega žmogų vienokiai ar kitokiai 
veiklai.

Štai vieni paskutiniųjų iš kūrybinių sąjungų 
nepriklausomybę nuo Maskvos deklaravo ir atsiskyrė 
Lietuvos rašytojai. Šitai rašytojai padarė beveik tą 
pačią dieną, kaip ir Lietuvos komjaunimas, kurio ly
deris A. Macaitis savo pranešime neeiliniame 
suvažiavime pabrėžė, jog komjaunimo tikslas — Lie
tuvos nepriklausomybė.

Kas tai? Bravūra? Mada? Ar dar kas nors?

Demokratizuojantis Lietuvos visuomenei net ir 
ryškūs konservatoriai vis mažiau besigriebia seno kaip 
pats stalinizmas metodo kalbėti liaudies vardu, nė 
nemėginant tos liaudies klausti jos nuomonės. Vis 
dažniau mėginama sužinoti, ką šita socializmo ir 
eksperimentų iškankinta liaudis galvoja iš tikro. Prieš 
du mėnesius įkurtas Viešosios nuomonės tyrimų cen
tras paskutiniąją gegužės savaitę atliko Lietuvos 
gyventojų viešosios nuomonės tyrimą. Ši apklausa iš 
esmės parodė, kas yra kas. Štai pavyzdžiui Lietuvos 
Kompartija, neapdairiai sugadinusi savo markę vasario 
mėnesio plenumu, turi reitingą +22 ir aplenkia tik 
Laisvės lygą (+15) bei Jedinstvą“ (-62). Aukščiausią 
reitingą turi Žalieji +85, Caritas +69 ir Sąjūdis +68. 
A. Brazausko reitingas +84, V. Landsbergio +70. Iš 
spaudos leidinių aukščiausią reitingą pagal šią ap
klausą gavo Gimtasis kraštas +86, Komjaunimo tiesa 
+85 ir Atgimimas +79.

Štai kodėl kiekvienas politikos ir visuomenės 
veikėjas šiandien Lietuvoje taip ryškiai keičia savo 
frazeologiją ir veiklos kryptis. Didžioji tautos dau
guma pasisako už Lietuvos nepriklausomybę, kurią 
Lietuvai atėmė du didžiausi dvidešimtojo amžiaus 
diktatoriai.

„Lietuva nebenori ir nebegali gyventi po senovei. 
Ji laukia stebuklo, — kalbėjo rašytojas Jonas Mike
linskas, atsiskiriant Lietuvos rašytojų sąjungai nuo 
Maskvos. — Tam stebuklui ji pasiruošusi. 
Pasiruošusi jį net priartinti. Tai liudija ir praėjusių 
metų ruduo, kai per pasakiškai trumpą laiką buvo 
surinkta vienas milijonas aštuoni šimtai tūkstančių 
parašų prieš centro diktatą. O ką byloja šis skaičius, 
kurį drąsiai galima pavadinti referendumu. Jis byloja 
tai, kad tauta nori ir gali būti laisva, savarankiška. 
Balsuodami už Lietuvos rašytojų sąjungos įstatus, 
mes kartu balsuojame už savarankiškumą, už tikrąją 
demokratiją ir nepriklausomybę“.

Akim regima evoliucija šioje sferoje neabejotinai 
susijusi su Lietuvos deputatų grupės veikla neseniai 
pasibaigusiame TSRS liaudies deputatų suvažiavime. 
Nors kokių nors konkrečių rezultatų nebuvo pasiekta, 
o realiai vertinant jų ir nebuvo galima pasiekti dėl ri
botų funkcijų, suteiktų šiam suvažiavimui ir dar ri- 
botesnės deputatų sudėties, tačiau 58 Lietuvos depu
tatai neištirpo daugiau kaip 2200 žmonių jūroje. Jie 
drąsiai ir apgalvotai kėlė lietuviams rūpimas proble
mas, privertė kaip lygų su lygiais kalbėti visus, 
neišskiriant nė paties M. Gorbačiovo. Kai lietuviai 
protestuodami prieš konstitucinio komiteto sudarymą, 
apleido salę, M. Gorbačiov buvo priverstas su Lietuva 
vesti derybas ir patenkinti dalį mūsų deputatų grupės 
reikalavimų.

Sakysit, tai smulkmena. Ir iš tiesų taip gali būti. 
Tačiau taip Sovietų Sąjungoje įvyko pirmą kartą, kai 
suvažiavimą apleido vienos respublikos deputatai. Jie 
nebuvo nei nubausti, nei pasmerkti, kaip tokiais atve
jais Sovietų Sąjungoje būdavo įprasta daryti. 
Prisiminkim ofenzyvą prieš estus pernai rudenį toje 
pačioje salėje. Netgi, galima sakyti, atsitiko 
priešingai. Mūsų mažumą pastebėjo ir įvertino net tie, 
kurie suvažiavimo pradžioje buvo pasiryžę eiti į 
kryžiaus žygį prieš Lietuvą! Sovietų spaudoj, radijo 
programose jau pasigirsta tokių balsų: „vieninteliai 
lietuviai į suvažiavimą atvažiavo pasiruošę“, Jie žino, 
ko nori“, „reikia mokytis iš lietuvių“. Taigi ar ne pats 
didžiausias 13 dienų buvimo Kremliuje rezultatas, kad 
būsime milžiniškai imperijai (viskas buvo transliuo
jama per televiziją) pasakę tiesą, kuri iki tol buvo 
slepiama ir kuria buvo manipuliuojama Maskvos 
spaudoje. Štai kodėl darau išvadą, kad baigėsi epocha, 
kai Maskva su Lietuva kalbėjo vien tik iš jėgos pozi
cijų. Žinoma, naivu būtų tikėtis, kad spaudimo nebus 
daugiau siekiama panaudoti. Anaiptol. Tačiau birželis 
parodė, kad prasideda nauja epocha, kur šį tą lems

(tęsinys 3-me pst)
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spaudos 
veidrodyje

NUSIKALTIMAS IR ATPILDAS

Kiekvienais metais birželio mėnesį lietuviai 
prisimena sovietų nusikaltimų prieš lietuvių tautų 
pradžią, kada buvo pradėtas masinis lietuvių tautos 
genocidas. Fiziniai ir dvasiniai nuostoliai yra 
milžiniški, dar neapskaičiuoti. Gal ir niekada 
nesužinosime visų aukų skaičius.

Iki šiol tik išeivija kėlė balsą apie tą negirdėtą 
tautos naikinimą, o Lietuvoje per 40 metų įvairūs 
partijos patikėtiniai ir kitokie istorijos perrašinėtojai 
bandė tai nuslėpti ar versti kaltą tariamiems „liaudies 
priešams“. Bet štai visai netikėtai Lietuvoje prasidėjo 
tautinis atgimimas, prasidėjo stalininio teroro aukų 
reabilitacija, likusių ištremtųjų grąžinimas. Yra 
atskleidžiamas labai niūrus dvasinio išprievartavimo 
balansas. Laikraščių skiltyse kasdien mirgėte mirga 
išlikusių gyvų liudininkų pasakojimai ir išgyvenimai, 
reikalavimas išaiškinti nusikaltėlius. Daugelis jų dar ir 
dabar, pasipuošę įvairiais komunistinių didvyrių 
medaliais bei personalinėm pensijom — buvę 
istrebiteliai ir kitokie kolaborantai — tyli arba bando 
pateisinti savo veiksmus vadinamos „klasių kovos“ 
motyvais. Vis dažnėja reikalavimai tuos nusikaltėlius 
prieš lietuvių tautą nubausti.

Iškyla klausimas — kaip?
Tuo reikalu, Literatūros ir meno savaitraštyje (nr. 

24, 1989.VI. 10) prof. Jonas Lelis parašė straipsnį 
„Humanizmas ir cinizmas“. Čia cituojame to straips
nio ištrauką:

Besąlygiška visų deportuotojų reabilitacija ir 
kompensacija yra tik viena klausimo pusė. Būtina toki 
masinį ir žiaurų nusikaltimą ištirti iki galo, tai yra 
tiksliai nustatyti, kiek buvo deportuota žmonių pagal 
tautybę, lytį, amžių, profesiją, kiek iš jų ir dėl ko 
žuvo, ypač vaikų, vežant ir tremtyje. Juk gėda, kad 
mes iki šiol nežinome tiksliai šių baisių skaičių, tary
tum tikslumas nėra būtinas, kai reikalas susijęs su 
tūkstančiais nukankintų žmonių. Nedera užmerkti 
akių, numatant, kad nusikaltimas pasirodys siaubin
gas, sukrečiantis, ypač dėl tūkstančių vaikų 
pažeminimo, kankinimo ir bado mirties bei 
nežmoniškai žiaurių sąlygų. Reikia nustatyti šio 
nusikaltimo kaltininkus ir vykdytojus, nepaisant to, 
kad svarbiausieji jų yra jau mirę ar buvo sušaudyti 
(beje, ne už deportacijas). Būtina nedelsiant išleisti 
baltąją (gal tiksliau — juodąją) knygą, kurioje būtų 
paskelbti visi susiję su deportacijomis dokumentai: 
direktyvos, instrukcijos, nutarimai, ataskaitos apie jų 
įvykdymą, dokumentų autoriai ir kita. To nepadarius 
nėra garantijos, kad panašūs nusikaltimai nesikartos. 
Antraip mūsų kalbos apie teisėtumo ir dorovinės at
mosferos ugdymą, apie tai, jog nė vienas nusikaltimas 
negali likti neištirtas ir nenubaustas, — yra tuščios, 
veidmainiškos ir ciniškos.

Privalu kaip galima greičiau nusikratyti šio 
moralinio ir teisinio aklumo. Daugeliui tai sunkiai 
sekasi, ir tai suprantama. Tačiau aišku, kad 
nesugebantys „išsigydyti“ negali užimti atsakingų 
pareigų, panašiai kaip apžlibę ar daltonikai negali 
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vairuoti automobilio, nes padarytų avariją, nukentėtų 
žmonės.

Masinės deportacijos, šis kraupus Stalino ir stali
nis tų nusikaltimas, praėjus daug metų, liko iki šiol 
kraujuojančia mūsų tautos žaizda. Ji nesurandės tol, 
kol nebus padaryta viskas, kas būtina tiesai ir 
tesingumui grąžinti.

Taip, tai yra didžiulė mūsų tautos kraujuojanti 
žaizda, tačiau šiuo metu nebūtų tikslu ir tautiniai bei 
politiniai nenaudinga bausti tuos nusikaltėlius viešais 
teismais, šaudymais ar reikalauti revanšo kitokiom 
drastiškom priemonėm.

Ne. Yra kiti būdai paženklinti juos, kaip nepagei
daujamus tautos narius. Juos visus reikia pastatyti prie 
gėdos stulpo, paskelbti jų sąrašus, atimti turimas 
privilegijas, o ypatingu atveju — gal priversti dirbti 
naudingą atstatymo darbą, kad ateinančios generacijos 
žinotų, kas prisidėjo prie tautinio genocido.

Taip pat į tuos sąrašus turi būti įtraukti ir nacių 
kolaborantai, kurie vykdė nesuderinamus su 
žmoniškumu veiksmus, kurie dar ir dabar bando save 
vaizduoti dideliais patriotais ir antikomunistais, visai 
ištrindami iš savo praeities pragaištingą veiklą vo
kiečių okupacijos metais.

Ypačiai tai ryšku išeivijoj, kur niekad nebuvo tas 
klausimas objektyviai išnagrinėtas, o kažkokiais su
metimais buvo užimta visuotino nekaltumo pozicija. 
Iš tikrųjų buvo kitaip. Nors tų nacių kolaborantų ir 
kitokių nusikaltėlių prieš žmoniškumą proporcingai 
buvo nedaug, tačiau istorinis teisingumas reikalauja, 
kad jie rastų atitinkamą vietą tų nusikaltėlių sąrašuose.

Toks moralinis apsišvarinimas reikalingas dabar, 
kai lietuvių tauta pradeda žengti reikšmingą žingsnį į 
valstybinį atgimimą.

IŠ HAVAJŲ Į „RATILIO“ KONCERTĄ

Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, kuri pastoviai 
gyvena Havajuose, tikrai pasiekė rekordą, parodydama 
meilę lietuviškam menui ir dainai, atvykdama iš 
tolimų Havajų (Lietuvos folklorinio ansamblio 
„Ratilio“ koncertą Čikagoje.

Pati būdama etnografinio meno specialistė, ji 
gražiai aprašė šio ansamblio pasirodymą Čikagoje 
Draugo (nr. 113 ir 118, 1989.VI. 10-17) kultūriniame 
priede.

Čia persispausdiname kelias ištraukas iš E. 
Bradūnaitės-Aglinskienės straipsnio:

Gyvenant Havajuose, truputį ilgiau užtrunka, kol 
mus pasiekia žinios, kur, kas ir kaip vyksta lietuvių 
kolonijose. Išimtiniais atvejais, kai jau kas tikrai 
nuostabaus kur atsitinka, tai pažįstami ar giminės 
paskambina telefonu. Tokio paskambinimo susi
laukiau vieną saulėtą popietę balandžio pradžioj iš 
Petro Vainiaus Philadelphijoje. „Klausyk, — sako 
kone uždususiu balsu, — kad žinotum, kokį stebuklą 
mes tik ką čia regėjome —„Ratilio“ ansamblio 
vakaronę! Tai kažkas nepaprasto! Jauni žmonės, 
atrodo, daro tai, kas jiems tikrai malonu — šoka, 
dainuoja, groja — ir visa tai atlieka kaip tikri profe
sionalai! Jų dainos ir muzika taip sava, taip paprasta, 
bet kartu ir visai neįprasta. Sunku išaiškinti, bet 
mums visiems tai buvo tokia atgaiva, toks ūpo 
pakėlimas, toks pasididžiavimas sava tauta, kad, va, 
netveriu ir tau skambinu“. Padėkojau už pranešimą ir 
paaiškinau, jog su dukrele jau įsigijom lėktuvo bilie
tus ir skrendam į Chicagą vien todėl, kad pamaty-
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tumėm „Ratilio“ koncertus. Petro entuziazmas iš 
anksto lyg užtikrino, kad kelionės išlaidos nebus vel
tui.

Dabar po visų trijų Chicagos spektaklių 
(balandžio 21, 23 ir 24 dienomis) galiu be jokių re
zervų sakyti, kad kelionė labai apsimokėjo, nors iš 
tikrųjų to viso koncertuose patirto pergyvenimo 
kažkaip nesinori ir net neįmanoma pinigais apskai
čiuoti. Per tą dviejų valandų programą, manau, ne 
mane vieną persmelkė tai grožio, tai liūdesio jausmų 
bangos. (...)

Mus aplankęs „Ratilio“ ansamblis kaip tik ir 
atlieka šitą svarbų kultūros apsaugos darbą. Tie jau
nuoliai, susirūpinę mūsų kultūrine ekologija, tai lyg 
broliai tų, „žaliųjų“, kurie rūpinasi gamtos apsauga. 
Ratiliečiams neužtenka tik „prezervuoti“ įdomius tau
tosakos radinius kokiuose muziejuose ar archyvuose. 
Jiems rūpi, kad daina, šokis, rūbas, instrumentas būtų 
gyva dalis mūsų tautinio profilio. Ir jie tą profilį pri
stato tikrai pasigėrėtinai.

Šis ansamblis gali drąsiai kopti į bet kokią sceną 
bet kur pasaulyje ir puikiai pristatyti mūsų tautos 
tikrąją dvasią — tą, kurią liaudis išugdė per ilgus 
amžius. Jų autentiškas rūbas, šokis, daina — kilnūs ir 
gilūs savo paprastume — imponuoja kur kas daugiau 
negu koks stilizuotas ar patobulintas liaudies kūrybos 
pristatymas.

BLAIVUS ŽYDO BALSAS

Ne visi žydai, gyvenantieji Izraelyje, yra 
priešiškai nusistatę prieš Detuvius. Kai kurie jų moka 
atskirti neapykantą ir kerštą nuo tikrųjų faktų, 
pripažindami, kad lietuviai daug padėjo jų tragiško 
gyvenimo lakotarpyje.

Vienas iš tokių yra V. Damba, gyvenantis Izrae
lyje, kuris Tėviškės žiburiuose (nr. 21, 1989.V.23) 
parašė daug palankių žodžių Lietuvai. Štai keletas 
ištraukų iš jo straipsnio:

Mes, Lietuvos žydai, įsilieję į Izraelio tautą, 
padedame kurti savo visuomenę, žydų kultūros pa
grindu sujungdami ją su šiuolaikiniais reikalavimais ir 
atitinkamai ją susieję su Izraelio geografine padėtimi, 
gamta.

Akiračiai nr. 7 (211)
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KRONIKA

Gyvenantieji Izraelyje Lietuvos žydai taip pat 
tebesaugo lietuviškumą: namuose kalba lietuviškai, 
skaito lietuvišką spaudą, literatūrą, domisi, kas vyksta 
gimtojo krašto kultūroje. Kai kurie rašytojai savo 
kūrinius rašo lietuvių kalba.

Izraelyje veikia stambi elektroninių prietaisų 
gamykla, pavadinta Lietuvos miestelio vardu „Višiai“, 
mėsos kombinatas „Kauno Žalgiris“, kavinė „Žarija“, 
restoranas „Tauras“ ir kt. Netoli Jeruzalės net stambi 
gyvenvietė pavadinta Telšių vardu. (Nuo Renesanso 
epochos išliko padavimas, kad Telšių miestas 
Žemaitijoje pastatytas ant septynių kalvų. Įdomu tai, 
kad „Tel“ hebrajiškai reiškia kalvą, o šai — dovaną. 
Tel-aviv — pavasario kalva, Tel-šiai — dovanų kalva. 
Telšiuose žydai jau gyveno 1320 m.) (... )

Niekados nebus užmiršti Lietuvos kaimiečiai, 
kurie, prisilaikydami senojo kaimo tradicijos, 
neieškodami sau naudos, rizikuodami savo ir savo 
šeimos gyvybių, — gelbėjo mus, pasmerktuosius, kai 
Demoklo kardas buvo pakibus ties žydų tautos galva. 
Jie slapstė mus, globojo, maitino, nors patiems dažnai 
trūko duonos kąsnio.

Jie geriau, kaip kas kitas Įsisavino humanizmo 
jėgą, sklindančią iš suvokimo, jog esame laikini, ir 
amžini, kad mūsų gyvenimas nesibaigia šią akimirką, 
o eina Į gilią praeitį, Į mūsų tautų istorijas. Tai jie at
sisakė suprasti kodėl taip atsitiko, kad lietuvių tautos 
žmogus atsuko šautuvą prieš žydų tautos žmogų, 
žinodamas, jog jis grubiai pažeidžia Lietuvos istori
joje susiklosčiusias tradicijas, šiurkščiausiu būdu 
paniekina savo tautos teisingumo principus, pamina 
po kojom garbų, žmoniškumą. O juk žmoniškumo 
pradžia — motinos gerumo dvasia. Tai ji išmoko 
pakelti skausmą, ašaras, parodyti meilų žmogui.

SYDNĖJUJE NAUJA ETNINĖ RADIJO 
STOTIS

Steigiama nauja radijo stotis Sydnėjuje. Planuo
jama, kad sekančių metų pabaigoje pradės veikti nauja 
etninė radijo stotis, kuri, kaip tikimasi, turės apie 800 
tūkstančių klausytojų.

Susidarė etninių radijo laidų pranešėjų grupė, kuri 
užsiregistravusi Multilingual Radio Association, 
pateikė plačius savo veiklos planus valdžios Depart
ment of Communications įstaigai.

„MLR - FM“ radijo stotis bus tik etninių grupių 
reikalams ir tik jas aptarnaujanti. Stotis dirbs su tikslu 
aptarnauti etnines grupes jų gimtąja kalba. Ji bus et
ninių grupių vadovybėje, beveik visi pranešėjai darys 
pranešimus savo kalba savanoriškai, atlyginimo už tai 
negaudami.

(Mūsų pastogė, nr. 8, 1989.11.27)

ANGLUOS LIETUVIAI ŽYGIUOJA SU 
KRYŽIAIS ...

BIRMINGHAMAS

KVIETIMAS KR YŽIŲŽYGIN

Visus Britanijos lietuvius tarptautiniai Žygio 
rengėjai pabrėžtinai kviečia dalyvauti. Jis bus birželio 
4 d., 14.00 vai., iš The Oratory, Edgbaston, Hagley 
Rd., Birmingham. Vadovaus ateivių vyskupas Gordon 
Wheeler ir lietuvių geradaris kun. W. van Straaten. 
Visi kviečiami šv. Komunijai.

Galima rengtis tautiniais drabužiais, vartoti lie-

1989 m. liepos mėn.

tuviškas spalvas, atsivežti kryžius-kryželius.
Dabartinėje Lietuvos Bažnyčios ir Tautos padėtyje 

labai svarbu jungtis padėkos bei prašymų maldai.
DBLK Bendrija

(Europos lietuvis, nr. 20, 1989.V.24)

PLYTGALIŲ MĖTYTOJAI IR KITOKIE 
BURNOTOJAI

Pasaulio lieutvis (nr. 5, 1989 m., gegužės mėn.) 
straipsnyje .Nereikia nuo jų nusisukti“ taip rašo:

Viskas apsivertė aukštyn kojom. Vieni su kitais 
varžomos, norėdami būti pirmesni atsikviesti iš 
Lietuvos dainininkus mums padainuoti — tuos 
pačius, kuriuos prieš keletą metų plytom daužėm, — 
net kelis kartus sausakimšai prigrūdom kitataučių 
salų, norėdami pasižiūrėti jų iškviesto Vilniaus Vals
tybinio jaunimo teatro vaidinimų, kiekvieną tuščią 
vietą užsėdome taip pat irgi amerikiečių pakviestų 
jaunų „Žalgirio“ futbolo žaidėjų pajėgumu pasigrožėti, 
o Vilniaus universiteto studentų folklorinį ansamblį 
„Ratilio“ jau sveikino ir Nepriklausomos Lietuvos at
stovai konsulai, iš jų priimdami ir dovanas. Taip pat 
sausakimšai prigrūdo sales ratiliečiams mes šaukėm 
valio, plojome, kartu su jais šokom, dainavom, bu
čiavomės ir net ašarėlėmis savo raukšlėtus skruostelius 
vilgėm. Mes, tie patys, kurie prieš keletą metų tuos 
pačius jaunuolius, kaip bolševikų šnipus, atsiųstus 
mūsų kiršinti ir vienų prieš kitus pjudyti, demon
stracijomis ir spjaudalais būtume palydėję. Juk argi 
netaip darėme? Tik ar žinome, kodėl?

Vyt. Gedrimas

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

mūsų ištvermė, mūsų politikų protas ir mokėjirrtas 
pasinaudoti priešininko stovyklos sutrikimais.

Birželis į Lietuvos istoriją gali įeiti kaip mėnuo, 
kai tauta iš pertvarkos daro posūkį į suverenitetą. Ir tai 
ne saujelės žmonių, net ir ne inteligentijos užgaida, o 
visos tautos teisėtas noras gyventi ir tvarkytis taip, 
kaip atrodo mums patiems geriau.

Lietuvių išmintis sako: kieno duoną valgai, to ir 
giesmę giedi. Šia prasme būtina pastebėti ryškų Lie
tuvos politinio gyvenimo neatitikimą reiškiniams, 
vykstantiems ekonomikoje. Birželio 16 dieną pirmą 
kartą Vilniaus benzino kolonėlėse nebuvo nė lašo 
benzino. Bijau, kad tai ne šiaip sau tiekimo sutriki
mas, o preliudija ateičiaĖTSRS ekonominė krizė vis 
labiau gilėja, o mūsų kai kurie valdininkai tūpčioja 
vietoje, bijodami šokti į akis centrui. Gal ne tiek bi
jodami^ kiek jausdami savo kompetencijos ribas. 
Buvęs Maskvos dekretų vykdytojas vargiai galės tapti 
ekonomikos konstruktorium. Tai ypač liečia Lietuvos 
bankininkų viršūnes, kurios tiesiog karštligiškai ieško 
pateisinimų, kad tik nereiktų įvesti savų pinigų. Jie 
dairosi iš įpratimo į Maskvą, apsimesdami nematą, 
kad ten tūpčiojama vietoje dėl to, kad šiandien iš 
Maskvos vienu žvilgsniu fiziškai nebeįmanoma 
aprėpti Vladivostoko ir Vilniaus. TSRS premjeras N. 
Ryžkov yra aiškus centristas, nors savo kalbose ir 
mėgina išspausti vieną kitą decentralizavimui skirtą 
frazę. Todėl jis, anot akademiko E. Vilko, švelniai 
tariant, ne už respublikų suverenitetą. Taigi, norint 

įveikti centro biurokratijos pašėlusį priešinimąsi mūsų 
nepriklausomybei, reikės neordinarinių žingsnių ir ne- 
ordinarinių jų vykdytojų — naujo tipo lietuviškų val
dininkų. Norint ką nors pasiekti, faktiškai visą laiką 
reikės statyti Maskvą prieš jau įvykusį faktą, o ne 
prašyti malonės, kaip buvo iki gegužės 18-osios Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos sesijos.

Birželio pradžioje Danijos teisininkų ir 
ekonomistų asociacijoj Kopenhagoje skaičiau paskaitą 
„Lietuva nuo ’’perestroikos“ iki nepriklausomybės“. 
Gavau įsitikinti, kokį barjerą reikės įveikti ne tik Ry
tuose, bet ir Vakaruose. Visų pirma, informacinį. Net 
danai nelabai supranta, kam reikalingi mūsų siekiai. 
Susidariau vaizdą, kad demokratiškai ir sočiai 
gyvenanti visuomenė mažiau už mus suvokia, kaip 
Rytai ir Vakarai tarpusavy susiję. Šia prasme birželis 
pateikė ir malonių staigmenų. Prieš kurį laiką Lie
tuvos rašytojų sąjunga kreipėsi į Čekoslovakijos 
valdžią dėl kalinamo čekų rašytojo P. Havelo palei
dimo iš kalėjimo. O štai dabar čekų „Chartija -77“ 
nariai kreipėsi į Vakarų Vokietijos kanclerį Kolį, 
atkreipdami dėmesį į tragišką Baltijos kraštų likimą 
ryšium su Molotovo-Ribentrop‘o slaptųjų protokolų 
pasirašymo penkiasdešimtmečiu.

Pradėjo darbą TSRS liaudies deputatų 
suvažiavimo komisija, turinti pagaliau ir Tarybų 
Sąjungoje pasakyti tiesą apie šį gėdingą socializmo ir 
nacionalsocializmo sandėrį. Komisijos sudėtis, nors 
joje ir yra keletas gana aiškių slaptųjų protokolų 
užvualintojų, leidžia tikėtis įdomių rezultatų. O 
ištarus „a“, prisieis tarti ir „b“. Bet kuriuo atveju im
periniam mastymui iškilo grėsmė užspringti tais pro
tokolais, nes net buvęs Molotovo vertėjas derybose su 
Ribentrop‘u V. Berežkov neseniai pareiškė, kad V. 
Molotov kai kada pasirašinėdavo ir lotyniškai. ..

Rimvydas Valatka

Šiame numeryje spausdiname vilniečio 
žurnalisto Rimvydo Valatkos ankstyvosios 
vasaros įvykių Lietuvoje apžvalgą, parašytą 
specialiai Akiračiams. Tokių apžvalgų 
tikimės susilaukti ir ateityje — Red.

„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:

Dr. J. ir K. Aglinskai $100
V.Trumpa $100
Dar keli rėmėjai į šį vajų įsijungė mažesnėmis 

sumomis. Visiems jiems mūsų nuoširdus ačiū.
Visus, kurie galite, dar kartą kviečiame mums 

padėti — Akiračių redakcija ir administracija.
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LIETUVOS KRONIKA

Lietuvos Lenino komunistinio jaunimo sąjunga 
(sutrumpintai LLKJS) daugiau nebeegzistuoja. Jos 
vietoje atsikūrė Lietuvos komunistinio jaunimo 
sąjunga (LKJS), nepriklausomybės metais veikusi 
pogrindyje, o 1940 metais po okupacijos legalizuota. 
Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad pasikeitimas 
vien kosmetinis (pavadinime nebeliko Lenino, na ir 
kas čia ypatingo?). Iš tikrųjų tai gan reikšminga gran
dis ištisoje Lietuvos politinių įvykių „grandininėje 
reakcijoje“, kuri prasidėjo maždaug prieš metus, o 
galo dar ir dabar nematyti.

Norint išsiaiškinti šio pasikeitimo reikšmę, reikia 
visų pirma prisiminti, kad LLKJS kaip savistovi or
ganizacija niekad iš tikrųjų ir neegzistavo. Taip vadi
nosi tik Visasąjunginės Lenino komunistinio jaunimo 
sąjungos (VLKJS) Lietuvos padalinys. Tik dabar, 
prieš birželio 2 d. prasidėjusį LLKJS suvažiavimą, 
paaiškėjo, kad LKJS nustojo egzistuoti 1940 metų 
spalio mėn. 18 dieną, kai VLKJS CK biuras, Lietu
vos'komjaunuoliams neprašant ir net apie tai nieko 
nežinant, nusprendė LKJS priimti į VLKJS. Dabar 
Lietuvos komjaunimo suvažiavimas nusprendė, kad 
anas nutarimas neteisėtas. Tokiu būdu, bent teo
retiškai, Lietuvos komjaunimas dabar egzistuoja kaip 
savarankiška, nuo Maskvos nepriklausanti organi
zacija. Taip pat LKJS kreipėsi į VLKJS, kad ši per
siorganizuotų iš visasąjunginės organizacijos į 
respublikų komjaunimo organizacijų federaciją, į kurią 
susitarimo keliu galėtų įstoti ir LKJS kaip sa
varankiška organizacija.

SIŪLŲ KARPYMO POLITIKA

Komjaunimas jokiu būdu nėra pirmoji Lietuvos 
organizacija, atsiskyrusi nuo centro ir pasiskelbusi 
savarankiška. Pirmieji turbūt bus Lietuvos 
kompozitoriai. Po jų sekė visa eilė kūrybinių organi
zacijų. Neseniai, pvz., atsiskyrė žurnalistai, rašytojai, 
kinematografininkai. Sportininkai atkūrė Lietuvos 
Tautinį olimpinį komitetą (LTOK), kad galėtų bandyti 
olimpinėse žaidynėse dalyvauti Lietuvos vardu. Ką 
reiškia visa šita „atsiskyrimų nuo centro“ banga?

Atsiskyrimai prasidėjo su Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdžio įsikūrimu. Sąjūdis, pradžioje gan nedrąsiai, 
pradėjo kelti Lietuvos TSR suvereniteto klausimą. 
Dabar, po metų, jau daug drąsiau kalbama apie Lietu
vos nepriklausomybę. Tačiau kalbomis nei Lietuvos 
savarankiškumo, nei pilnos nepriklausomybės atsiekti 
neįmanoma — tam būtina politinė strategija ir taktika.

Sąjūdžio, o šiuo metu jau praktiškai ir beveik 
visų kitų Lietuvos gyventojų sluoksnių strategija gan 
aiški: Lietuvos valstybingumo atstatymo siekti 
taikiai, demokratinėmis parlamentinėmis 
priemonėmis, vengti susidūrimų, aukų ir nepro
vokuoti priešiškai nusiteikusių Sovietijos jėgų. 
Pradeda aiškėti ir šios politikos taktiniai kontūrai: ne 
iš karto atsiskirti, bet palaipsniui mažinti Lietuvos 
priklausomumą nuo imperijos centro. Lietuvą su 
Maskva šiuo metu sieja ne tik politiniai, bet ir 

i'1 kultūriniai, ekonominiai, ideologiniai ir psi
chologiniai ryšiai. Tai lyg kokie „priklausomybės 
siūlai“, rišamieji periferijas prie centro. Šiuo metu 
stebime lėtą, bet vis spartėjantį šitokių „siūlų“ 
karpymą.

Kūrybinių ir profesinių Lietuvos sąjungų at
siskyrimas nuo savo „visasąjunginių“ centrų mažina 
Lietuvos priklausomybę kultūrinėje ir iš dalies 
ekonominėje bei psichologinėje plotmėje. Komjau-

LIETUVOS KOMJAUNIMAS

REVOLIUCIJA AR TIK KOSMETINIS 
PERSIPUDR A VIM AS ?

nimo atsiskyrimas ypatingai reikšmingas tuo, kad tai 
pirma ir kol kas vienintelė politinė organizacija, 
deklaravusi savo savarankiškumą. Savaime peršasi 
klausimas, o kas sekantis?

O GAL VISAI PANAIKINT 
KOMJAUNIMĄ?

Suvažiavime dalyvavo daugiau negu 800 dele
gatų, po vieną nuo 500 organizacijos narių. Tokiu 
būdu komjaunimui Lietuvoje šiuo metu priklauso 
virš 400.000 jaunų žmomių. Gausesnės jaunimo or
ganizacijos Lietuvoje nėra buvę. Tačiau ne skaičiuje 
stiprybė.

Optimistai, tiesa, galėtų paminėti dar keletą 
ženklų, rodančių komjaunimo stiprybę. Komjaunimas 
turi nemaža turto, visą eilę pelningų verslų, didelį or
ganizacinį aparatą, susidedantį iš apmokamų tarnau
tojų (vad. funkcionierių). Jo laikraštis Komjaunimo 
tiesa — labiausia skaitomas laikraštis Lietuvoje (virš 
pusės milijono skaitytojų), savo -populiarumu 
tenusileidžiąs tik Gimtajam kraštui. Nežiūrint viso 
to, spaudoje jau ne pirmi metai pilna užuominų, kad 
komjaunimas pergyvena krizę, kad reikia drastiškų re
formų .norint jį išgelbėti.

KRIZĖS ŽENKLAI

Paskutiniu metu pasirodė ir labai akivaizdžių 
krizės ženklų. Visų pirma tai labai padidėjęs 
išstojimas iš organizacijos. Tiesa, iš komjaunimo, 
panašiai kaip ir iš kompartijos, išstoti iki šiol buvo 
neįmanoma, nes įstatuose išstojimas nenumatytas. 
Norintieji išstoti grąžindavo komjaunimo bilietus, 
tokiu būdu priversdami organizacijos vadovybę juos 
pašalinti. Dabar šis reiškinys pradeda įgauti masines 
formas. Šį pavasarį, pavyzdžiui, Dailės institute 
komjaunimo bilietus iš karto paklojo virš šimto stu
dentų. Krizė pasireiškia ir kitokiomis formomis: 
nedalyvavimu organizacijos veikloje, abejingumu, 
vengimu mokėti nario mokestį ir Lt. Ją geriausia 
pavaizduoja Vilniaus universiteto sociologinių tyrimų 
laboratorijos apklausa, kurioje dalyvavo 1049 Lietu
vos jaunuoliai.

Štai koks vaizdas susidaro iš tos apklausos 
analizės, kurią Rasa Ališauskienė paskelbė Kom
jaunimo tiesoje (1989.VI. 1). Iš 1049 apklaustųjų

niekad nebuvo komjaunime 21%
išstoję iš komjaunimo 6%
tebėra komjaunime, bet ketina išstoti 14% 
yra eiliniai komjaunuoliai 53%
dirba vadovaujantį komj. darbą 6%

100%

Daugiausia nestojusių į komjaunimą yra lenkų 
tarpe (32% visų apklaustųjų lenkų), o išstojusių iš 
komjaunimo — lietuvių tarpe (7% lietuvių). Taip pat 
ir ketina išstoti daugiausia lietuviai (15% lietuvių). 
Daugiausia išstojusiųjų gyvena Vilniuje (51%). Ketina 

išstoti taip pat daugiausia vilniečiai (55%) ir kau
niečiai (23%).

Kokia apklaustųjų nuomonė apie komjaunimo 
ateitį?' Štai atsakymų suvestinė:

LLKJS turėtų išstoti iš VLKJS 37%
LLKJS turėtų likti VLKJS 11%
LLKJS reorganizuoti į demokratinio 
jaunimo organizacijų asociaciją 15%
LLKJS reorganizuoti į socialistinio
jaunimo sąjungą 8%
LLKJS likviduoti 26%

Kaip matome, net 86% jaunuolių pasisakė už 
esminį LLKJS pavadinimo pakeitimą, iš jų 49 % — 
už komjaunimo pertvarkymą į kitas organizacijas. Dar 
pastebėtina, kad dauguma pasisakiusiųjų už pasilikimą 
VLKJS yra rusų tautybės. Lietuviai dažniau už kitus 
pasisako už demokratinių jaunimo organizacijų aso
ciaciją. Už komjaunimo likvidavimą pasisako 28% 
lietuvių, 28% lenkų ir tik 13% rusų. Lietuviai ir 
lenkai pabrėžia savarankiškumo nuo partijos svarbą, 
rusai dažniau komjaunimą laiko partijos rezervu.

Ilgą laiką komjaunimas buvo monopolinė jau
nimo , organizacija. Tokia privilegijuota padėtimi 
nepatenkinta absoliuti dauguma komjaunuolių. Du 
trečdaliai jų mano, kad komjaunimas turėtų būti ly
giateisis partneris kitoms jaunimo organizacijoms; 
25% nemato komjaunimui perspektyvų ir mano, kad 
turėtų vyrauti kitos organizacijos. Tik 6% apklaustųjų 
yra už tai, kad komjaunimas koordinuotų kitų organi
zacijų veiklą.

Labiausia komjaunimo padėtis pašlijusi stu
dentų tarpe. Net 34% universiteto studentų pasisako 
už komjaunimo likvidavimą. 35% teigia, kad kom
jaunimas neturi perspektyvos, o vyrauti turėtų kitos 
organizacijos. Dar trečdalis studentų norėtų, kad 
LLKJS būtų perorganizuota į demokratinių organi- 
zacijų asociaciją.

Kam labiausia rūpi komjaunimo pertvarka? 
Pasirodo, kad daugiausia komjaunimo ateitimi domisi 
moksleiviai, darbininkai ir inteligentija, o mažiausia
— studentai ir Profesinių techninių mokyklų (PTM) 
moksleiviai. PTM moksleiviai apskritai politiškai 
neaktyvūs, o studentai daugiausia orientuojasi į kitas 
organizacijas. Labiausia kitomis organizacijomis 
domisi jauni inteligentai — 36% jų yra arba žada tapti 
kitų organizacijų nariais; 18% išstojo iš LLKJS, 14% 
ketina išstoti.

Iš šių apklausos duomenų labai aiškiai matome, 
kad komjaunimo ateitis gan problematiška, kad 
būtinos radikalios reformos. Dėl to ir buvo sušauktas 
šis suvažiavimas. Organizacijos ateitimi be
sirūpinančius aktyvistus paguosti galėtu nebent faktas, 
kad daugiausia komjaunimo ateitimi ir jo pertvarka 
rūpinasi jauniausioji apklaustųjų grupė — moks
leiviai; vyresnieji, studentai jam skiria jau daug 
mažiau dėmesio, o vyriausieji — jaunoji inteligentija
— mažiausia. Jei tokios nuotaikos išliktų 
nepasikeitusios, komjaunimo padėtis po kelių metų 
turėtų pagerėti. Nemažiau įtikinanti tačiau galėtų būti 
ir visiškai priešinga išvada: kuo daugiau jaunuolis 
susipažįsta su komjaunimu, tuo mažiau jis jam pa
trauklus.
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SUVAŽIAVIMAS

Mintis šaukti visuotiną organizacijos suvažiavimą 
kilo dar pernai, kai pradėjo aiškėti, kad dabartine or
ganizacijos padėtimi nepatenkinta dauguma jos narių. 
Pradžioje Vilniuje buvo priimtas nutarimas reikalauti, 
kad visasąjunginė komjaunimo organizacija persiorga
nizuotų į savarankiškų respublikų komjaunimo orga
nizacijų fededraciją. Nuvykus į plenumą Maskvoje 
pirmasis sekretorius A.Macaitis bandė siūlyti fe
deraciją, tačiau pritarimo nerado. Jis net buvo 
apšauktas nacionalistu ir iš Maskvos parsivežė 
nurodymus pasitenkinti LLKJS statuso deklaracija. 
Atrodo, kad tai turėjo būti deklaracija apie LLKJS 
„savarankiškumą“, tikslu nuraminti nepatenkintuosius, 
praktiškai nekeičiant esamos padėties. Tačiau Lietu
voje šitokia tuščiavidurė deklaracija pritarimo nerado. 
Nepavykus įtikinti centro, Lietuvos komjaunimas nu
tarė šaukti neeilinį suvažiavimą ir savo reikalus sprąsti 
pats Vilniuje.

Dvi dienas — birželio 2 ir 3 — Operos teatro 
rūmuose Lietuvos komjaunuoliai svarstė savo 
reikalus, tačiau nespėjo užbaigti. Suvažiavimą teko 
atidėti ir užbaigti birželio 15-17 dienomis (dėl to teko 
atšaukti tris operos spektaklius).

Suvažiavimas buvo audringas. Mažiausia ginčų 
sukėlė atsiskyrimo klausimas — LKJS atkurta jau 
pirmą suvažiavimo dieną. Tačiau tuoj pat iškilo pava
dinimo klausimas: vieni siūlė palikti Lietuvos komu
nistinio jaunimo sąjungą, kiti pasisakė už Lietuvos 
demokratinio jaunimo sąjungos pavadinimą. Diskusi
joms smarkiai įkaitus, Macaitis net paprašė 
„demokratus“ apleisti salų ir netrukdyti 
„komjaunuoliams“ patiems sprąsti savo organizacijos 
reikalų. Tačiau dauguma „demokratų“ išvarymui 
nepritarė; Macaičiui teko jų atsiprašyti ir diskusijas 
tęsti toliau. Nuotaikas šiek tiek atvėsino iš Maskvoje 
vykstančio Liaudies deputatų suvažiavimo atskridęs 
partijos antrasis sekretorius V.Beriozovas. Tačiau 
suvažiavimą vis vien teko atidėti.

PIKETAI

Aikštėje priešais Operos teatrą į suvažiavimą 
skubančius komjaunimo delegatus pasitiko piketuoto
jai jaunalietuviai ir demokratų partijos šalininkai. 
Pikti ir nedraugiški jų plakatai komjaunuolius 
pravardžiavo komsomolcais, okupanto talkininkais, 
Maskvos statytiniais. Nors piketavimas tęsėsi visą 
laiką, per abi suvažiavimo dalis, didesnio spaudos 
dėmesio jis nesusilaukė. Ir nenuostabu. Piketai — 
politinis teatras. Spaudos dėmesio centre jis atsiranda 
tik tada, kai aplinkui nėra įdomesnių dalykų. O šiuo 
atveju daug įdomesnis politinis teatras vyko pačioje 
suvažiavimo salėje. Ypač pirmąją suvažiavimo dieną, 
kai daugeliui delegatų žadą atėmusi Alvydo 
Medalinsko kalba buvo tarsi bombos sprogimas. 
Medalinskas, Sąjūdžio seimo tarybos narys ir jaunimo 
organizacijų koordinacinės tarybos pirmininkas, 
pasidžiaugė, kad komjaunimas pasisako už Lietuvos 
nepriklausomybės siekį, priminė skriaudas, kurias iŠ 
komjaunimo patyrė kitos jaunimo organizacijos ir 
paragino nepamiršti savo organizacijos praeities:

Reikia kalbėti apie tai, kad komjaunimas, tapęs 
partijos aparato, Maskvos įrankiu, masiškai dalyvavo 
tremiant žmones į Sibirą, prisidėjo prie penkiasdešimt 
metų trunkančios sovietizacijos proceso. Plakatai,

esantys šalia teatro,— teisėti. Komjaunimas, 
žengdamas į naują organizaciją, turi pasakyti: taip, tai 
mūsų gėda, mūsų nusikaltimas. Todėl siūlyčiau 
pagerbti visų, žuvusių nuo komjaunuolių rankų, at
minimą tylos minute.

Delegatai nežinojo kaip reaguoti. Vieni atsistojo, 
kiti liko sėdėti, kol galų gale Macaitis pasiūlė pagerbti 
visų nekaltai žuvusių atminimą.

Spaudoje dėl šio pareiškimo Medalinskui vėliau 
buvo padaryta nemaža priekaištų, tačiau jo kalbą 
Komjaunimo tiesa vis dėlto išspausdino ištisai.

TA PATI PANELĖ...

Antroji suvažiavimo dalis didesnų netikėtumų 
nebeatnešė.

Suvažiavimas paliko teisę partijos nariams daly
vauti komjaunimo veikloje, pasisakė už sąžinės laisvę 
ir visų jaunimo organizacijų lygiateisiškumą. Organi
zacijos esmė tačiau nepasikeitė, ji liko komunistinio 
jaunimo sąjunga. Todėl cinikai teigė, kad naujasis 
komjaunimas, šmaikščiais Kęstučio Jaskutėlio 
žodžiais tariant, liko „ta pati panelė, tik kita suknelė“.

Vis dėlto kai kas šios organizacijos gyvenime 
pasikeitė iš esmės. Tai požiūris į Lietuvos nepriklau
somybę. Jau pačioje pradžioje, ataskaitinėje kalboje 
A.Macaitis CK vardu pareiškė:

svarbiausia problema, nuo kurios priklauso ir visų 
kitų sprendimas, yra Lietuvos TSR nepriklausomybės 
siekimas. Sakau, nepriklausomybės, nes neverta ma
nipuliuoti sąvokomis. Juk žodis „suverenitetas“ ir 
reiškia visišką valstybės nepriklausomumą (...) Pa
baltijo respublikos turi nepriklausomybei neginčijamą 
teisinį pagrindą. 1939 m. rugpjūčio 23 d. Molotovo- 
Ribentropo paktas, jo slaptoji dalis lėmė neteisėtą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybių aneksiją. Slap
tieji protokolai viso pasaulio visuomenės akyse turi 
būti paskelbti negaliojantys. To reikalaujame mes, to 
reikalauja istorinė tiesa.

Toliau Macaitis pasisakė už socialistinę Lietuvą ir 
už Sovietų Sąjungos reformą į nepriklausomų vals
tybių konfederaciją.

Alfonsas Macaitis

Suvažiavimas paskelbė keletą labai radikalių do
kumentų. Pavyzdžiui, komjaunimas nori, kad lėšos, 
gaunamos iš komjaunimo laikraščių, eitų jiems, o ne į 
TSKP iždą. Komjaunimas pasisako prieš nedemokra
tišką deputatų rinkimą nuo visuomeninių organizacijų 
ir pareiškia atsisakysiąs savo vietų, jei tokia rinkimų 
tvarka liks įteisinta LTSR konstitucijoje.

Suvažiavime taip pat išryškėjo stiprios paci
fistinės ir antimilitaristinės nuotaikos. Pavyzdžiui, 
reikalaujama peržiūrėti ir sumažinti Lietuvoje esančių 
karinių objektų skaičių, siekiant Lietuvą demilita
rizuoti ir paskelbti ją nebranduoline zona. Reika
laujama iškelti Kauno, Kėdainių ir Šiaulių karinius 
aerodromus. Pasisakoma prieš karinio apmokymo 
priedanga atsarginių siuntimą nuimti derliaus pie
tiniuose šalies rajonuose.

Labai stipriai suvažiavimas pasisakė prieš 1940 
m. įvykdytą Lietuvos okupaciją ir aneksiją:

Mes, LKIS XXII suvažiavimo delegatai, smer
kiame 1940 metais įvykdytą Lietuvos okupaciją ir 
aneksiją ir reikalaujame sudaryti sąlygas laisvam 
Lietuvos apsisprendimui.

Nebuvo komjaunuoliai gailestingi ir savo organi
zacijos praeičiai. Deklaracija tuo klausimu skamba 
kaip sąžinės sąskaita ir vieša atgaila:

Suvažiavimas smerkia LLKJS nusikalstamą 
veiklą lietuvių tautai, asmenybės kulto ir stagnacijos 
sąlygomis nuo pat įjungimo į VLKJS sudėtį 1940 
metais.

Mes, nauja LKJS karta, trokštame visas savo jė
gas ir jaunystę skirti. Lietuvos atgimimui, jos ne
priklausomybei ir žmonių gerovei siekti. Spręskite 
apie mus iš mūsų šiandienos ir ateities darbų.

Suvažiavimas taip pat priėmė kreipimasį į jau
nimo ir vaikų organizacijas, kuriame pasisakoma prieš 
Lietuvos jaunimo kiršinimą ir skaldymą. Kreipimasis 
baigiamas taip:

Juk esame pernelyg maža tauta, kad galėtume dar 
kovoti tarpusavyje ir tuo būti daug lengviau 
pažeidžiami iš šalies. Mūsų vienybėje yra galybė. Tad 
eikime į Lietuvos Nepriklausomybę visi drauge.

Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi.

Ir šį komjaunimo posūkį — nuo priklausomy- 
bininkų į nepriklausomybininkus — galima 
būtų aiškinti ciniškai: komjaunimas už nepriklau
somybę pasisakė tik kai paaiškėjo tautos nuotaikos, 
rodančios, kad pasilikimas priklausomybininkų pozi
cijose praktiškai reikštų organizacijos savižudybę. 
Man tačiau atrodo, kad cinizmas čia ne vietoje ir kad 
komjaunimo apsisprendimas už Lietuvos nepriklau
somybę ateityje gali būti labai svarbus. Visų pirma, 
tai nėra tik dar vienos organizacijos pasisakimas už 
nepriklausomybę. Komjaunimo lūpomis kalba val
dančios partijos ateities vadovai. Toks pasisakymas 
griauna imperijos vientisumo šalininkų viltis išlaikyti 
Lietuvą imperijos ribose. Be to, radikalesnis komjau
nimo pasisakymas ir Lietuvos komunistų partiją 
veikia radikalizuojančiai. Jau dabar pasigirsta balsų, 
reikalaujančių, kad Lietuvos komunistų partija pasektų 
komjaunimo pavyzdžiu ir deklaruotų savo nepriklau
somumą nuo TSKP. Atrodo, kad sekantį rudenį gali 
taip ir būti. O tai būtų dar vienas žingsnis į suvereni
tetą ir nepriklausomybę.

Z.V.Rekašius
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RAHVARINNE—TAUTAS FRONTE—SĄJŪDIS

Penktadienį, dešimtą vai. ryto, keliauninkai į Ta
liną jau renkasi Sąjūdžio būstinėje Vilniuje, Gedimino 
g-vė nr. 1. Aplinkui girdisi kalbos apie naujausius 
politinius įvykius. Jauni, žvalūs Sąjūdžio darbuotojai 
duoda paskutinius nurodymus — ką nuvežti, kaip ir 
kur. Pasamdyti autobusai bus prie Katedros aikštės 
vienuoliktą valandą. Juose vyks Sąjūdžio seimo nariai 
(iš Vilniaus), svečiai stebėtojai ir žurnalistai. Prie 
Panevėžio prisijungs autobusai iš Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių ir Panevėžio. Dešimčia autobusų į Taliną vyks 
visas Sąjūdžio seimas. Autobusas su deputatais jau 
išvyko šeštą vai. ryto. Perėjęs skersai gatvės, randu 
trispalvėmis papuoštus „Ikarus“. Sutinku pažįstamus 
veidus. — Gal susimetam į tą patį autobusą, — 
tariamės. Pasakyta — padaryta. Viduje ieško kur sėsti 
seni draugai ir nauji pažįstami: Gimtojo krašto redak
torius ir naujasis deputatas Algimantas Cekuolis, 
kritikas Albertas Zalatorius, rašytojai Mykolas Kar
čiauskas ir Saulius Šaltenis, aktorius Laimonas No
reika, CK skyriaus vedėjas Gediminas Kirkilas ir 
buvęs lakūnas, dabar Komjaunimo tiesos korespon
dentas Edmundas Ganusauskas. Prieš išvykstant dar 
įbėga jaunasis Gimtojo krašto žurnalistas Algis 
Petrulis su glėbiu bonkų kelionėje troškulį malšinti.

Apleidžiame Vilnių. Važiuojame pavasarėjančiais 
Lietuvos laukais pro Ukmergę, Raguvą, Panevėžį, 
Pasvalį. Raguva pagarsėjusi savo stribais. Kaimynas 
sako, kad šiais laikais ir jiems darosi karšta . . . „Ei, 
Mykolai, primink kai važiuosim pro Krinčiną“, šaukiu 
poetui M. Karčiauskui. (Iš ten kilęs poetas, iš ten ir 
mano tėvo giminė.) Lekiame Pasvalio lyguma, pro 
poeto B. Brazdžionio gimtinę. Girdžiu, kad 
Brazdžionis ten jau laukiamas — vietiniai daro alų.

Autobusų vilkstinė sustoja prie Lietuvos-Latvijos 
sienos. Pasitinka Pasvalio sąjūdininkai ir latvių atsto
vai: mirga lietuviškos trispalvės vėliavos, groja dūdų 
orkestras, tautiniais rūbais apsirėdžiusios pasvalietės 
dalina mums žibučių puokštes.. Kalbas drožia Algi
mantas Cekuolis ir Virgilijus Čepaitis: kad ši siena 
būtų bičiulystės siena ir kad abi tautos būtų laisvos ir 
nepriklausomos. Neseniai Lenkijoje lankęsis Čepaitis 
perduoda linkėjimus nuo lenkų Solidarumo. Stalai 
apkrauti sūriais, lašiniuočiais ir kitais skanėstais. Ne 
veltui pasvaliečiai laikomi vaisingiausiais Lietuvos 
žmonėmis. Trūksta tik naminio alaus. Šis mėnuo — 
blaivybės mėnuo. Žmonės bando prisilaikyti. Prieina 
Pasvalio sąjūdininkų vadovė. Sako girdėjusi, jog 
tėvas kilęs nuo šio krašto. Prašo atvykti į Pasvalį 
pakalbėti sąjūdininkams . . . Bet jau laikas į auto
busus. Į „Ikarą“ dar įridename sūrio ritinį. Dovana nuo 
svetingųjų pasvaliečių.

Riedame per Latviją: Bauskę, Rygos įlanką — 
jos gražiąją pakrantę. Latvijos vaizdas kai kur skur
desnis nei Lietuvoj. Latvijoj, vėliau ir Estijoj, matosi 
mažiau žmonių — panašiai, kaip iš JAV įvažiavus į 
Kanadą. Ir gamta panaši į kanadiškąją. Nuotaika gera. 
Pjaustome ir dalijamės sūriu. Scena primena senų 
laikų Čikagos lietuvių slidinėtojų klubo autobusų 
išvykas į Mičiganą. — Čia reiktų tik grupelės inter- 
frontininkų su kalašnikovais. Patrauktų per mūsų au
tobusus — ir nebėra Sąjūdžio Seimo, — juokauja 
bičiulis. Juokai juokais, bet per Latviją ir Estiją 
važiuojame pakrikę kas sau. Po dešimties valandų ke
lionės sustojame Talino priemiestyje, palaukiame kitų 
lietuvių autobusų ir į Estijos sostinę įvažiuojame in 
corpore su plevėsuojančiomis trispalvėmis.

Taline sustojame prie EKP Politinio švietimo

SVEČIUOSE PABALTIJO ASAMBLĖJOJ
konferencijų salės. Impozantiškas pastatas. Rytoj ten 
prasidės Pabaltijo Asamblėja. Viduje grūstis prie 
stalų, kur skirstoma nakvynė. Prieina Alvydas 
Medalinskas: „Mes esame tryse ir mums trūksta vieno 
žmogaus. Į mūsų bendrabutį galima nueiti pėsčia“, 
sako jis. Nieko nelaukdamas prisijungiu. Estas gidas 
veda. Nueiti į bendrabutį trunka amžinybę. Ten so
vietiškai lėta registracija su pasų įregistravimu ir t.t. 
Tačiau simpatiška estė darbuotoja moka ir 
nusišypsoti. Kambaryje esame keturiese: Cekuolis, 
Medalinskas, architektas A. Nasvytis ir aš. Išeiname 
pasižvalgyti į Talino senamiestį. Suomiškai vokiškas 
miestas. Kadangi kelionėje sušilome, ieškome alaus. 
Jau vėlu ir dauguma Talino užeigų uždarytos. 
Atsirandame Viru viešbučio doleriniame bare. Ten 
visą alų jau seniai išgėrė suomiai. Geriame bulgarišką 
vyną. Prie mūsų kabinėjasi girtas suomis. „Kas jūs 
esate?“, klausia. „Lietuviai“, atsakome. „Ne, jūs esate 
rusai“, užsispyręs tvirtina. Darosi pikta ir norisi 
„užmesti jam vieną į akį“. Staiga jo protas prablaivėja 
ir jis supranta, kad mes lietuviai. Atsiprašo. Situacija 
išrišta.

II

Šeštadienio rytą renkamės prie posėdžių salės 
durų. Ten trijų tautybių merginos dalina informaciją 
apie Asamblėją. Plastiniame aplanke tvarkingai sudėta 
Asamblėjos programa, dokumentų projektai, informa
cija apie Liaudies frontus ir Sąjūdį, net Talino centro 
žemėlapis įdėtas. Informaciją gauni pageidaujama 
kalba. Viskas kaip amerikietiškoje konferencijoje. Tą 
prisiminsiu vėliau, skaitydamas Tiesą, kaip birželyje 
Maskvoje vykusiame TSRS Liaudies deputatų 
suvažiavime nebuvo net spausdintos programos.

Lietuviai Asamblėjoje gerai susiorganizavę — 
vestibiulyje veikia Sąjūdžio veiklos nuotraukų ir 
politinių karikatūrų parodos. Amerikiečiui žurnalistui 

Asamblėjoje prie Sąjūdžio stendų

peržiūrėjus karikatūrų parodą plaukai ant pakaušio pa
sistoja, kad taip galima drįsti Sovietų Sąjungoje. Be
sisukinėdamas koridoriuose girdžiu kalbas, kad estų 
Liaudies frontui trūksta pinigų, kad prieš rengiant 
Asamblėją estai teturėję kasoje tik 7,000 rublių ir 
reikėję pasiskolinti iš lietuvių. Sąjūdis gi turįs virš 
šimto tūkstančių savo kasoje ir po žemės drebėjimo 
Armėnijoje paaukojęs armėnams apie 50,000 rublių.

Į posėdžių salę renkasi žmonės. Atrodo kaip mini 
Santaros-Šviesos suvažiavimas. Čia Regimantas 
Adomaitis ir Vytautas Kubilius, Marcelijus Marti
naitis ir Romas Misiūnas, Laimonas Noreika ir kiti. 
Sutinku Rimvydą Glinskį su žmona, atvykusius iš 
Helsinkio. Ant Rimvydo kortelės užrašyta Akiračiai. 
Atrodo mėnraštis šiame suvažiavime gerai atstovauja
mas. Sutinku jauną fotografą iš Brooklyn‘o Arūną 
Bukauską. Pernai jis buvo Santaroj. Sakosi norįs 
Akiračių vardu pafotografuoti. „Why not, man, — 
imk ir fotografuok“.

Prasideda Asamblėja. Kiekvienam posėdžiui 
pirmininkauja trys žmonės — po vieną iš kiekvienos 
Pabaltijo tautos. Pranešimuose taip pat laikomasi 
tokios pat tvarkos — kiekvienai tautai suteikiama 
proga pasisakyti. Kiekvienos tautos kalbėtojas kalba 
savo kalba. Užsidėjęs ausinę gali klausytis vertimo 
rusų arba anglų kalba. Pirmininkaujantieji verčia 
pranešėjus laikytis nustatytų laiko ribų.

Suvažiavimą atidaro Liaudies frontų ir Sąjūdžio 
vadai: Malis Bintas, Dainis Yvanas ir Vytautas 
Landsbergis. Scenoje Pabaltijo tautų vėliavos ir 
Asamblėjos emblema.

— Ši diena, tai istorinė diena, — kalba Lands
bergis. — Tai konsolidacijos diena. Nesusirinkome 
šeimininko įsakomi, bet kaip ragino mūsų širdys — 
naują kelią žengti. Naujasis fašizmas grūmoja kruvinu 
kastuvu. Abejingo pasaulio akivaizdoje spręsime, kaip 
būti kartu ir kartu kursime tikrą Baltijos žmonių 
sąjungą.
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Visai kaip Santaros-Šviesos suvažiavime. Trečioje eilėje , iš kairėe: Marcelijus Martinaitis, Vytautas Kubilius, 
Liūtas Mockūnas, Regimantas Adomaitis, Laimonas Noreika

Išklausomas iš magnetofono buvusio Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų ministro J. Urbšio 
sveikinimas. Seka Vengrijos, Suomijos, Švedijos, 
Slovakijos, Bulgarijos, Ukrainos, Azerbaidžano, 
Leningrado ir Gruzijos-atstovų sveikinimai. Gruzijos 
atstovas pagerbiamas atsistojimu. Pagal jį, Pabaltijo 
korespondentai pirmieji atkreipė dėmesį į šio 
pavasario tragiškus įvykius Gruzijoje. Sveikintojui iš 
Suomijos patinka Pabaltijo nauja politinė kultūra. 
Švedijos atstovui (Švedijos Centro partijos narys) Pa
baltijo tautiniai judėjimai priimtini, nes jie dirba už 
detantų, švaresnę aplinką, centrinės valdžios decentra
lizavimą, Pabaltijo valstybių beatominę zoną ir prieš 
atominę energiją. Pagal jį, prieš penkiasdešimt metų 
Švedijos vaidmuo Estijos ekonomijoje buvo dides
nis negu Sovietų Sąjungos. Raštu sveikina A. 
Sacharovas, pranešdamas, kad demokratinės jėgos 
Maskvoje nutarė susivienyti. Kad ateityje išvengus 
Gruzijos pobūdžio įvykių, reikėtų vienytis visų res
publikų ir regionų demokratinėms jėgoms.

Asamblėją sveikina ir PLB pirmininkas V. Bie
liauskas. Jo kalba niekuo nesiskiria nuo įprastinės re
torikos, paberiamos pas mus Vasario 16 d. ar kita 
proga. „Faktas, kad aš galiu čia kalbėti, yra ženklas 
pasikeitimo ir istorinės krypties pakeitimo“ — taip 
apibūdina savo vietą istorijoje PLB pirmininkas. 
Kiekviena kalba turi savo kontekstą. Vėliau paprašiau 
vieną Sąjūdžio veikėją pasidalinu Bieliausko kalbos 
įspūdžiais. Bieliausko kalba jam patikusi, nes jis šį 
kartą kalbėjęs drąsiau negu pernai Vilniuje.

Po sveikinimų prasideda sesija „Ekonominis 
savarankiškumas liaudies judėjimų programose“. Seka 
pagrindiniai pranešėjai. Vėliau į diskusijas įsijungia 
kiti. Estė Lina Tonisson: „Centras nekreipia dėmesio 
į istorinius ir etninius respublikų savitumus. Respub
likos neturi ekonominių teisių. Jos sprendžiamos 
Maskvoje. Ekonominė nepriklausomybė suponuoja 
pasiruošimus tam reikalui aukštesnėse valdžios sfe
rose. Reikia nugriauti egzistuojančius politinius bar
jerus, turėti demokratiniai renkamus valdžios atstovus 
ir įkurti Pabaltijo bendrąją rinką”.

Kazimiera Prunskienė pareiškia, kad Sovietų 
Sąjungos ekonomija smunka. Pabaltijys siūlo išeitį 

iš šio smukimo. Koks bebūtų centras, jis nepagėgs 
valdyti periferijų. Kai kas Pabaltijo tautas kaltina So
vietų Sąjungos ardymu. Jeigu taip ištikrųjų yra, tai 
logiška būtų ardytojus pašalinti iš Sąjungos. Ūkiniai 
saitai su kitom respublikom visada veiks.-Reikia tik 
pakeisti tų saitų sąlygas. Ekonominiam suverenitetui 
yra kliūčių ir viduje (pvz., nerangios įmonės). 
Pabaltijys turėtų pradėti ūkinį bendradarbiavimą. 
Reikėtų įjungti išeiviją, kurti suverenitetą de facto, 
sustabyti 73 ir 74 konstitucijos punktų galiojimą Pa
baltijo respublikose.

Pagal K. Antanavičių, diktatūrinis smagratis dar 
vis sukasi. Kokia savivalda, jeigu centras sprendžia 
mūsų problemas ir mus apgaudinėja. Kai kurioms 
įmonėms lieka tik 7% pelno. Kiekvienas dirbantysis 
turėtų žinoti, kur jo pinigai eina.

A. Buračui atrodo, kad būtinas minimalaus atly
ginimo įgyvendinimas, moterų atlyginimo sulygini
mas ir privilegijų panaikinimas. Socializmo vi
suomenė toleruoja badaujančius dėl skurdo. Reikia 
mažinti biurokratinę valdymo sistemą ir ginklavimosi 
išlaidas, steigti profsąjunginius žmonių gydymo fon
dus. „Biurokratų ir generolų auksą užtikrinkim 
liaudžiai“, sako Buračas.

Latvis Amis Kalninš primena latvių išeivių didelį 
ekonominį potencialą. Rusas ekonomistas iš Maskvos 
Šakitsky, turįs vadovaujantį postą Sov. Sąjungos 
ekonomistų draugijoje, sutinka su Prunskienės ir An
tanavičiaus mintimis. Pagal jį, Rusijoje nėra 
demokratinių judėjimų, o Pabaltijo revoliucija neturi 
ilgalaikių politinių garantijų.

Po pietų vyksta antroji sesija — „Pabaltijo vals
tybių suverenumo siekis: istorinis požiūris“. B. 
Kuzmickas duoda istorinę lietuvių tautos apžvalgą. 
Lietuvai nepriklausomybę tekę ginti nuo Rusijos, 
Lenkijos ir Vokietijos ekspansijos. Pabaltijo federacija 
po Pirmojo pasaulinio karo nebuvo konkretizuota. 
Priekaištų nusipelno tautininkų autoritarizmas, tačiau 
reikėtų teigiamai vertinti nepriklausomą Lietuvą — 
kilęs ūkis su tvirta valiuta. Suverenitetą atgausime 
savo pačių pastangomis, ugdydami savo tautinę 
mintį. Lietuvos kelias neatsiejamas nuo kitų Pabaltijo 
valstybių, baigia savo samprotavimus Kuzmickas.

Estas Kulo Arjakas kalba panašiai kaip 
Kuzmickas. Nepriklausomybės karas buvo pirmasis 
karas, kurį estai savo istorijoje laimėjo. Estijos 
ekonominis lygis prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo 
aukštesnis negu Balkanų, Ispanijos, Portugalijos ar 
Suomijos. Estijos inkorporavimas į Sov. Sąjungą 
nepripažintas kai kurių socialistinių ir demokratinių 
valstybių. Pabaltijo valstybės vienintelės, kurios 
prarado savo nepriklausomybę po Antrojo pasaulinio 
karo. Tarybų Sąjunga turės imtis žingsnių atsipalai
duoti nuo neteisėto palikimo, nes yra moralinis 
nusikaltimas atimti kitai valstybei nepriklausomybę.

Kalba estas teisininkas Igoris Griazinas. Molo
tovo-Ribentropo paktas yra sovietinis paradoksas. 
Pakto sudarymo metu buvo esminiai prieštaravimai 
tarp pakto teiginių ir oficialiai skelbiamų frazių. Pak
tas greitai stos skersai kelio progresyviosioms jėgoms 
Maskvoje: jis pasidarys lyg litmuso eksperimentas — 
ar teisinė visuomenė gali šiame krašte egzistuoti, ar 
ne. Mes turime remti progresyviąsias jėgas Maskvoje.

B. Genzelis kalba apie žavėjimąsi svetimais daik
tais ir tautinio identiteto praradimą. Svarbiausias lie
tuvių tautos priešas — rusiškasis imperializmas. 
Tauta, kuri priklauso nuo kitų geranoriškumo, pri
klauso nuo jų politiškai. Vergas niekada nebuvo 
vergvaldžio draugu. Savi tironai mažiau pavojingi. 
Nepriklausomybė niekuomet negaunama iš kitų — ji 
pačių pasiekiama.

Kalba estų kūrybinių organizacijų atstovas. (Jo 
pavardės neišgirdau). Naujas paktas tarp Tarybinių 
respublikų turėtų būti pagrįstas Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybe. Šiuo metu neturėtumėm svarstyti 
Pabaltijo tautų sąjungos, nes jos yra nelaisvos. Kad 
prieš šių tautų laisvę nusistačiusi tik Maskva — iliu
zija: mūsų kraštuose irgi gyvena žmonių, kurie 
priešinasi antistalinizmui.

Prie mikrofono prieina dailėtyrininkas Jurgis Ok- 
sas iš Kauno. Gražus kostiumas, kaip sniegas balti 
marškiniai. Jo kai kurias frazes verta pacituoti. 
„Ponios ir ponai“, pradeda Oksas. „Per išdavystę 
praradome savo nepriklausomybę“, tęsia toliau. 
„Mūsų gentys gyveno prie Baltijos ilgai. Ilgai gynėme 
savo kraštą nuo aziatiškų ordų. Tik kraujo kaina Lie
tuva nebuvo kolonizuota. Rinkimų rezultatai parodė, 
jog tauta pasisakė už visišką nepriklausomybę. 
Nesuriškime sau rankų apgaulingomis sutartimis. Už 
nepriklausomybę turėsime kietai kovoti“.

— „Kauno mokykla“, — kumščiuoja man 
kaimynas, o aš jaučiuosi kaip Marketparke.

Kitas estas primena, kaip prez. Bush‘as kalbėjo 
apie abipusius įsipareigojimus, kartu ir Rytų Europai, 
ir susilaukia plojimų.

— Mes daugiau kalbame šiame posėdyje apie is
toriją, negu ką daryti šiandieną, — nesutinka su 
anksčiau kalbėjusiais latvis Einars Redšė. — Pirma 
turime atsakyti, ar mes esame okupuoti ar kolonija, ir 
ar mes norime apsisprendimo teisės. Yra skirtingų 
nuomonių. Jeigu norime likti Sov. Sąjungoje, turime 
atsakyti į klausimą kaip mes ten būsime? Turėtume 
nuspręsti apie Maskvos siūlomą sutartį. Jeigu ne
sutinkame su šia sutartimi, tai ką daryti? 
Šiandieniniais klausimais turime pasiekti aiškią teo
retinę poziciją, — baigia Redšė.

— Mes pas nieką neatėjom, kiti pas mus atėjo, 
— patikslina teisininkas Narcizas Rasimavičius. — 
Mums nereikia svarstyti išstojimo iš Sov. Sąjungos 
klausimo, o ar reikia į ją įstoti. Pagal Rasimavičių,

(tęsinys sekančiame puslapyje)
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SVEČIUOSE .. .
(atkelta iš 7-to psl.)

geriau turėti gerus kaimynus, negu blogas socialistines 
respublikas.

Neatpažintam estui atrodo, jog kas darosi 
Pabaltijyje nėra „perestroika“, o tas pat, kas vyksta 
Lebanone, Namibijoje ir taip toliau. Jis smarkiai 
puola Vakarus. — Mums nereikia deklaracijų, skel
biančių, kiek okupuoti ar laisvi esame, — baigia es
tas.

—Kolonijinė sistema sistemiškai naikins mūsų 
kraštą, jo žemės ūkį, — skundžiasi prie mikrofono 
latvis. — Maskva yra mūsų svarbiausia viltis ir 
kliūtis, — primena kitas latvis Edvardas Inkants. Ar 
Pabaltijo kraštai negalėtų suformuoti regionaline, 
struktūrą, ko jie nepadarė prieš Antrąjį pasaulinį karą?

— Istorija negali būti atsukta atgal, bet mes 
norime, kad žmonės turėtų paskutinį, žodį, — kalba po 
Inkants estas. Pabaltijo tautų apsisprendimas turės 
didele įtaką kitų Sovietų Sąjungos tautų apsi
sprendimui. Sovietų Sąjungos demokratizacijai rusų 
klausimas yra pagrindinis. Tegyvuoja demokratinė 
Rusija, mūsų demokratijos laiduotoja.

— Prie Lenino kapo Stalinas padarė priesaiką 
plėsti Sovietų Sąjungą, — kalba V. Landsbergis. — 
Tuometinis absoliutus komunizmo principas buvo, 
kad Sovietų Sąjunga yra pasaulio žmonių tėvynė. 
Jeigu Sovietų Sąjunga nėra imperija, ji turėtų at
sisakyti šio principo. Istorinės teisybės atstatymas, tai 
žingsnis iš nežmoniškumo į žmoniškumą.

Pristatomi pavėlavę sveikintojai. Ala Klipčans- 
kaja iš Stavropolio sako, kad ji atstovaujanti rusams, 
kurie non būti nepriklausomi. Pabaltijo tautiniai 
judėjimai įtakoja visą kraštą. Mes turime pasinaudoti 
šia situacija. Šiuos judėjimus su viltimi stebime ir 
pasisakome už Pabaltijo tautų laisvų.

Įvyksta šios dienos happening‘as. Salėje iš 
balkono išskleidžiama Kaliningrado Solidarumo 
vėliava (baltame fone raudono-mėlyno ruoželio „y“ 
formos kryžius). Prie mikrofono — Kaliningrado at
stovas Žilinkov. Krašte vykstanti konsolidacija iš 
viršaus ir iš apačios, sako jis. Iš viršaus judėjimas jau 
baigiasi. Toliau vyks judėjimas iš apačios. „Už mūsų 
ir jūsų laisvų. Mes linkime jums laimės!“, baigia savo 
sveikinimus Žilinkov.

Prie mikrofono stoja atvykus iš Maskvos, Glas
nost žurnalo redaktorius Grigoriants ir perduoda 
Asamblėjai žurnalo linkėjimus. Tik demokratija gali 
mums laiduoti ekonomine ir tautine laisvų. Susi
jungė atsieksime savo tikslus. Turime daugiau žinoti 
vieni apie kitus. Reikia atvirumo ne tik Lietuvoje, bet 
ir visoje šalyje.

Pirmininkaujantis padaro netikėtą pranešimą, jog 
per centrine televiziją buvo padarytas pareiškimas 
prieš demokratiškumą. Tuo ir baigiasi ši permaininga 
sesija.

III
Iš posėdžių salės skubame į kitoje salėje tuoj tu

rinčią prasidėti spaudos konferenciją apie ekonominį 
savarankiškumą ir Molotovo-Ribentropo paktą. Į 
klausimus atsakinėja Pabaltijo ekonomistai ir is
torikai. Žurnalistų pilna salė. Be spaudos atstovų iš 
Pabaltijo, dar dalyvauja žurnalistai iš The New York 
Times, Associated Press, The Washington Post, 
France Presse, Izvestijų, Ogonioko, Amerikos balso, 
Laisvės Radijo iš Miuncheno ir Lt.

Pabaltijo ekonomistai ir istorikai padaro porą 
įvadinių pastabų. Kažkas iš jų sako, kad Pabaltijys 
nenorįs susilpninti Gorbačiovo pozicijų, bet tiktai 
nori, kad Maskva pagalvotų. Latvių istorikas Martinš 
Virsis ilgai aiškina kas atsitiko 1939-40 metais: 
smulkios datos, kas ką pagrobė ar apkaitino. Lietuvių 
istorikas Gediminas Rudis trumpai paaiškina, kad 
Molotovo-Ribentropo paktas Lietuvoje per praeitus 
metus buvo detaliai išdiskutuotas. Taip pat pakanka
mai aišku, kad 1940 metų įvykiai ten nebuvo revoliu
cija. Apie šiuos dalykus jis nekalbės. Tačiau jeigu kas 
nors apie juos turi klausimų, Rudis mielai atsakys. 
Apskritai, latviai nuo lietuvių atrodo kokiais metais 
politiškai atsilikę. Vertinant trijų tautų kalbėtojus 
Asamblėjoje, politiško sąmoningumo ir pasisakymų 
aštrumo požiūriu, estai ir lietuviai aiškiai pirmauja. 
Lietuviai estus pralenkia savo sąmojum.

New York Times žurnalistė klausia, ar 
Asamblėjoje dalyvauja Komunistų partijos nariai ir ką 
jie mano? Atsakydamas K. Antanavičius pastebi, kad 
egzistuoja ir radikalusis KP sparnas.

Lietuvė iš Kauno klausia, kada bus išvesta iš Pa
baltijo rusų kariuomenė. Jai atsakoma, jog Vakarai 
galvoja, kad Pabaltijys šiuo metu ir taip per daug 
radikalus ir kad jis norįs daugiau, negu šiuo metu ga
lima.

— Ko jūs norite?, — klausia France Presse. — 
Norime turėti savo ekonomiją. Tas įmanoma per poli
tiką. Mes nenorime autonomijos — norime suvereni
teto, — atsako į prancūzės klausimą estas ekonomis
tas.

— Kokias akcijas ruošiate suvažiavime?, — 
klausia Tiesos Vilius Kavaliauskas. Atsakydamas K. 
Motieka pastebi, jog svarstomi įvairūs dokumentai, 
pvz., liečiantys kariuomene, centro įsakas dėl 
susibūrimų ir t.L Įsakas dėl susibūrimų paneigia kon
stituciją ir liečia veikiančius respublikų įstatymus. 
Įsakas tačiau nėra įstatymas.

Į Ogonioko užklausimą, ką reiškia suverenitetas 
(ši sąvoka buvo neaiški ir V. Bieliauskui jo sveiki
nimo kalboje Asamblėjai), K. Motieka atsako, kad 
suverenitetas reiškia nepriklausomai tvarkyti vidaus ir 
užsienio klausimus.

Washington Post klausia, kokie Pabaltijo tautinių 

Politinis susirinkimas Talino senamiesčio Rotušės aikštėje

judėjimų ryšiai su kitais judėjimais Sovietų Sąjun
goje. „Turime nuolatinius ryšius su Maskvos 
demokratiniais judėjimais“, atsakoma Washingtono 
korespondentui. Klausydamasis šio atsakymo prisi
menu girdėjus, jog Sąjūdis atidarė savo atstovybe 
Maskvoje ir ruošiasi ją atidaryti Kijeve. Atstovybės 
darosi būtinybė, nes, kaip pasakojo vienas sąjūdietis, į 
Vilnių plaukia įvairios delegacijos ir grupės iš Rusi
jos, Azijos ir kitur su klausimais ką daryti, kaip elgtis 
— visai kaip Vytauto Didžiojo laikais.

Izvestijos klausia kaip bus su žmonėmis, kurie 
nenori atsiskirti nuo Sov. Sąjungos? Latviai ir estai 
atsako, kad Liaudies frontai jų šalyse turi daugumą ir 
bus taip kaip jie nori.

Associated Press klausia, ar tokie suvažiavimai 
bus nuolatiniai? „Mes susitinkam dažnai aptarti 
įvairius klausimus. Dideli suvažiavimai bus kartą per 
metus“, atsakoma korespondentui.

Komsomolskaja Pravda bando statyti suktą 
klausimą. Motieka korespondentui prikiša, kad pernai 
(spalio mėn.) šis laikraštis jį labai netiksliai citavus.

IV

Skubame į Talino senąją Rotušės aikštę. Ten turi 
prasidėti politinis susirinkimas „Pabaltijo kelias“. Kai 
nuvykstame, susirinkimas jau prasidėjęs. Rotušės 
aikštė pilna žmonių, centre tautiniais drabužiais apsi
rėdę jaunuoliai su Pabaltijo vėliavomis. Toliau vyks
ta prakalbos ir himnai. Rotušės aikštėje uždegama 
Pabaltijo vienybės ugnis. Minios pakraštyje nedrąsiai 
stoviniuoja kaliningradiečiai su savo vėliava. Kažkas 
juos ragina į minios centrą prisijungti prie kitų 
vėliavų. Žmonių aikštėje daug, bet ne masės, kaip yra 
tekę matyti pernykštėse vaizdajuostėse iš Lietuvos. 
Bičiulis iš Vilniaus mano, kad estai, būdami 
šiauriečiai, yra santūresnio būdo. Vilniuje, jo 
nuomone, panašus mitingas būtų sutraukęs 
šimtatūkstantinę minią. Temstant baigiasi susirinki
mas. Būrys lietuvių su trispalve priešakyje traukia 
senamiesčio gatvėmis. Lietuviai nebūtų lietuviai, 
jeigu neužtrauktų dainos. „Sėk sesute žalią rūtą, kad 
Lietuva laisva būtų“ — skamba galingai tarp senų 
mūrų. Nuotaika pakili. Iš už kampo pasirodo latviai
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su savo vėliava. Vieni kitiems mojuojame.
9 vai. vakaro, viename didžiųjų Talino viešbučių 

vyksta banketas Asamblėjos dalyviams. Švediškas 
stalas apkrautas skanumynais, bare parduodami 
gėrimai, kampe groja orkestrėlis — visai kaip 
Amerikoje. Apsikabinu Vytautą Landsbergį. Vilniuje 
nepavyko susitikti. Landsbergis turbūt labiausiai 
užsiėmęs žmogus Lietuvoje: iš namų išeina prieš de
vynias, o grįžta apie dvyliktą.

Susitinku Europos parlamento Baltų grupės 
sekretorių Algį Klimaitį. Išeivijos spauda jį padarė 
baubu. Jis toks neatrodo. Žinoma, mūsų nuomonės 
tuoj susikryžiuoja. Klimaitis sako, jog išeivija turi 
tautai patarti, kad tauta eitų mažesniais žingsniais ir 
neapverstų, kaip sakoma, „obuolių vežimo“. Aš jam 
primenu tautos primatą — ne mums užjūriuose 
matuoti jų žingsnių dydi. Gyvendami čia jie geriau 
susipažinę su situacija. Be to Sąjūdžiui priklauso 
gausybė protingų žmonių. Iš pasikalbėjimo su Kli- 
maičiu susidarau įspūdį, kad jis — ne kokia nors 
šmėkla, kaip jį norėtų vaizduoti informacijų centrai, o 
Vakarų Vokietijos užsienio politikos lobistas. Manau 
kad šiuolaikinė JAV valdžia šiuo metu Pabaltijo 
kraštų atžvilgiu veda panašią politiką kaip ir Vakarų 
Vokietija, tik, bijodama prarasti Rytų Europos etnikų 
balsus, nenori atvirai to pripažinti. Žinoma, Klimaitis 
Sąjūdžiui labai reikalingas, nes jis vienintelis iš lie
tuvių turi gerus ryšius su Europos parlamentu ir turi 
jo pilną pasitikėjimą. Kuo, deja, negali pasigirti nei 
bobeliai, nei bieliauskai.

Apie dvyliktą pasibaigia banketas. Mes dar 
ieškome alaus, bet jo vėl nerandame.

V

Sekmadienio rytą vyksta kita spaudos konferen
cija. Spaudos konferencijų salėje susirinkusi, kolegos 
E. Ganusausko žodžiais „tikra žurnalistų armija“. 
Panašiai kaip vakar. Apie tokį pasaulio žurnalistų 
dėmesį savo suvažiavimams mūsų veiksniai 
Amerikoje tik svajoti gali. Į žurnalistų klausimus at
sakinėti šį rytą susirinkę Armėnijos, Gruzijos, Azer
baidžano ir Gudijos Liaudies frontų atstovai; Bulgari
jos Perestroikos klubo atstovas, kažkokios vengrų 
partijos narys, TSRS Mokslų Akademijos sociologų 
asociacijos viceprezidentas Borisas Rakitskis, PLB 
pirmininkas Vytautas Bieliauskas, Europos parla
mento atstovas ir kiti.

Savo įvadinėse pastabose gruzinas pasakoja kaip 
jo krašte šį pavasarį buvo suorganizuotos žudynės 
žmonėms įgąsdinti. Armėnas iškelia Pabaltijo tau
tinių judėjimų teigiamą vaidmenį. Europos parla
mento atstovas pasisako prieš „karinį-industrinį kom
pleksą“ ir tuos, kurie priešinasi pasikeitimams. Gudas 
pasakoja, kaip Stalino laikais Gudijoje buvo 
nužudytas kas ketvirtas žmogus, kaip gudų kalba buvo 
išstumta iš gyvenimo ir kaip ten šiuo metu vyksta 
kultūrinis genocidas. Jis taip pat atkreipia visų 
dėmesį į radioaktyvumo pavojus Mogiliovui.

B. Rakitskis pažymi, kad baisiausia jėga yra ne 
armija, o imperijos sąmonė. Revoliucija ne visada 
reiškia kraujo praliejimą. Pabaltijo revoliucija vyksta 
be kraujo praliejimo. Baltijos asamblėjos patyrimą 
Rakitskis laiko labai vertingu, nes dabar itin aktualu 
ieškoti taikių pertvarkos kelių.

V. Bieliauskas į susirinkusius kreipiasi angliškai. 
— Kodėl jis nekalba lietuviškai? — trauko pečiais 
aplink mane sėdintys lietuviai žurnalistai. — Nori 
parodyti, kad moka angliškai, — bandau juokauti.

Asamblėjos pabaiga. Priekyje, iš kairės: Latvijos Liaudies fronto Dūmos tarybos pirm. Dainis Ivans, Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio Seimo tarybos pirm. Vytautas Landsbergis ir Estijos Liaudies fronto valdybos narys 
Edgar Savisaar

Bieliauskas porina, kad jis yra laisvame pasaulyje 
gyvenančių lietuvių pirmininkas, kad tame pasaulyje 
gyvena milijonas lietuvių, kad jo organizacijos tikslas 
— atgauti Lietuvai nepriklausomybę ir išlaikyti kalbą, 
kad jis New York4e pernai rudenį piketavęs Gor
bačiovą. Savo „spyčių“ Bieliauskas užbaigia gera
noriškumo pareiškimu svetingajai Estijai: „The Esto
nians deserve to be free“. Išsireikšta kaip tikro 
Amerikos prezidento. Daugiau savo smegenų 
mankštinti PLB pirmininkui netenka, nes visi 
žurnalistų klausimai nukreipti į Gruziją, Gudiją ir 
Azerbaidžaną.

VI

Rytinis posėdis — „Tautos pasaulio bendrijoje“ 
— vėl prasideda sveikinimais. Sveikina Suomijos 
Žaliųjų susivienijimo atstovas, Europos parlamentaras 
bei žaliųjų judėjimo dalyvis ir Airijos parlamento 
narys John Kelly, kuris sako, kad airiai labai gerai in
formuoti apie Pabaltijo likimą. Jis linki šioms tau
toms laisvės ir laimės.

Vienas iš šios sesijos pirmininkų, Virgilijus Če
paitis, praneša, kad vakar mirė 1972 m. už Lietuvos 
laisvę susideginusio Romo Kalantos motina ir prašo 
susirinkusius ją pagerbti tylos minute.

Seka Arvydo Juozaičio kalba. Tai turbūt pati 
įsimintiniausia kalba, pasakyta Asamblėjoje. Vieną 
jos dalį verta ištisai pacituoti:

Mes, trys Baltijos kraštai, eame atsidūrę itin 
svarbioje, neįtikėtinai unikalioje vietoje. XX amžiuje 
tik 22 metus pasidžiaugę valstybine nepriklausomybe, 
patyrę pokario genocidą, vos išsaugoję savo tautinę 
tapatybę, šiandien esame žymus pasaulio atsinauji
nimo veiksnys. Nepaisydami grėsmingo ir nuolatinio 
pavojaus iš Rytų, mes jau spėjome įrodyti, kad ky
lame į pasaulio šviesą humanitarinės, o ne politizuo
tos demokratijos vardan. Šiandien Lietuva, Latvija ir 
Estija yra tie kraštai, kurie pasiruošė pasitikti savo 
tautų valią kaip aukščiausią juridinę galią. Tačiau mes 

to dar nedarome, nes matome, kad mūsų suverenitetui 
dar nėra pasiruošę nei Rytai, nei Vakarai. Deja, nei 
Vakarai. Būtent šis susilaikymas nuo laisvės dekla
ravimo demonstruoja nenugalimą mūsų jėgą, 
pranokstančią bet kurią politiką ir bet kūną ideologiją. 
Mūsų susilaikymas ir yra tikroji laisvė.

Estas Rein Veidemann kalba apie Estijos kultūros 
amerikonizaciją, neatpažintas latvis — apie Latvijos 
pražūtį ir ką tai reikštų Pabaltijui. Algirdas Saudargas 
pamini Vengriją, Čekoslovakiją ir Gruziją, abejo
damas ar sutartys ką nors reiškia, nes iki šiol jos visos 
buvo sulaužytos.

Paskutinis kalba kažkoks medaliais apsikabinėjęs 
ukrainietis. Buvęs Vorkutoj. Dalyvavęs ten vyku
siame sukilime. Pažinęs pabaltiečius. Aiškina, kad 
perestroika kabo ant plauko. Reikia padėti Gor
bačiovui. Pabaltijyje gyvena daug rusų ir ukrainiečių. 
Reikia juos mylėti. Paskutiniam raginimui 
susirinkusieji rodo savo nepasitenkinimą plojimais. 
Tuo ir baigiasi ši sesija.

Kuluaruose plaukioja gandai, kad vakar vyku
siame uždarame Pabaltijo TSRS deputatų susirinkime 
buvo pranešta, kad Gorbačiovas Politbiure likęs 
vienas ir reikalingas deputatų parėmimo. Visų depu
tatų vardu jam buvusi išsiųsta telegrama, remianti 
persitvarkymą.

VII

Sekanti sesija — „Pilietinės iniciatyvos TSRS 
politinėje struktūroje“. Pirmas kalba darbininkas Ka
zimieras Uoka. Pabaltijo kultūrinio ir politinio pasi
priešinimo tradicijos gilesnės negu pvz., Ukrainoj. 
Reikia orientuotis į judėjimus, kuriuos riša tradicinės 
jungtys, pvz., Leningrado ar Maskvos. Rusams 
būdingos XIX amžiaus tradicijos. Rusų tauta ieško 
savo istorinio kelio. Norisi tikėti, kad Rusija paseks 
Europos keliu. Mums tai būtų palankiausia. Reikia 
padėti kenčiančioms didesnėms Rytų Europos tau-

(tęsinys sekančiame psl.)
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SVEČIUOSE . . .
(atkelta iš 9-to psl.)

toms. Rusų neformalių sąjūdžių atstovai dažnai 
siūlosi bendram darbui. Reikia pasiruošti bendradar
biauti su jėgomis, griaunančiomis imperinį mąstymą.

Estas Mari Tarmak primena, kad vyksta 
pasikeitimai satelitų kraštuose. Rytų Europos opozi
cija — svarbi jėga. Pabaltijys bus laisvas tik kai 
Rusija demokratizuosis.

V. Čepaitis perduoda Asamblėjai Lenkijos Soli
darumo sveikinimus. Solidarumas buvo kviestas į 
Asamblėją, bet negavo vizų.

VIII

Po pietų vyksta Pabaltijo Asamblėjos dokumentų 
svarstymas ir priėmimas. Vadovauja estas Arvo Junti. 
Viso pateikiami septyni dokumentai. Verta paminėti 
bent jų pavadinimus: Nr. 1. Baltijos tautų teisių 
deklaracija. Nr. 2. Deklaracija apie Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos ekonominį savarankiškumą. Nr. 3. Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos Liaudies Frontų atstovų kreipi
masis į valstybių — saugumo ir bendradarbiavimo 
Europoje pasitarimo dalyvių vadovus ir į SNO Gene
ralinį sekretorių. Nr. 4. Rezoliucija „Apie stalinizmo 
nusikaltimus“. Nr. 5. Deklaracija apie valstybės karo 
prieš savo liaudį grėsmę. Nr. 6. TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos prezidiumo pirmininkui TSRS 
Generaliniam Prokurorui. Nr. 7. Kreipimasis į Tarybų 
Sąjungos demokratinius judėjimus.

Dokumentų projektai suformuluoti ir atspausdinti 
prieš Asamblėją. Vyksta tik žodžių ir frazių šlifa
vimas, iki tos frazės viename dokumente, kur pasa
kyta, kad reikia panaikinti teritorinius Molotovo- 
Ribentropo pakto padarinius. Dėl žodžio „teritorinius“ 
lietuvių delegatai šoksią kaip tigrai. Juk jeigu pa
naikinsi teritorinius pakto padarinius, tai ir Vilniaus 
miestas gali nebepriklausyti Lietuvai. Estai ir latviai 
įtikinami, kad šio žodžio išbraukimas labai svarbus 
Lietuvai. Lieka tik stebėtis, kaip visi tie muzikologai, 
vertėjai, filosofai ir žurnalistai per lokį trumpą laiką 
pasidarė įgudę politikai. Atrodo, jog geru politiku 
tapti nereikia aukštų mokslų. Politiko gabumai žmo
gui įgimti. Reikia tik progos, kad jie žmoguje pasi
reikštų. Su grauduliu prisimenu mūsų tuos, kurie ta
riasi vadovaują politikai išeivijoje. Gal vertėtų porą 
sąjūdininkų importuoti į Ameriką, kad pataisius mūsų 
pašlijusį politikos laivą?

Artėjame prie Asamblėjos pabaigos. Sukantis 
filmavimo aparatams ir aidint atsistojusiųjų ovaci
joms, Pabaltijos Liaudies frontų vadai pasibučiuoja ir 
susiima rankomis. Giedami trijų tautų himnai. Iki 
pasimatymo kitais metais Rygoje!

Po uždarymo turi vykti dar viena spaudos konfe
rencija apie Pabaltijo Asamblėjos rezultatus. Ją 
praleidžiame. Su Regimantu Adomaičiu randame vie
tos pirmajame į Vilnių grįžtančiame autobuse ir 
pavakary paliekame Taliną. Mieste mums moja estai 
— mes jiems taip pat.

Biblijoje yra parašyta, kad pirmieji bus pasku
tinieji. Bekeliaujant Estijos keliais sprogsta autobuso 
padanga. „Ikaras“ pradeda mėtytis į šonus, bet, laimei, 
neapsiverčia. Atsarginės padangos nėra, nes važiuojant 
į Taliną orą išleido kita padanga. Pavyksta sustabdyti 
vėliau išvažiavusį lietuvių autobusą ir pasiskolinti jo 
atsarginę padangą. Belaukiant dar persimetu keliais 
žodžiais su ten važiavusiais Romu Gudaičiu ir Lai
monu Noreika. Sutemsta ir ima nuovargis. Prieš 

užsnūstam dar girdžiu, kaip gretimose kėdėse vienas 
sąjūdininkas pasakoja savo kaimynui apie pergyve
nimus Sibiro ištrėmime.

Vilnių pasiekiame pusę keturių ryto. Autobusas 
mus paveža netoli namų. Su savo šeimininku Regi
mantu Adomaičiu skubame į Blindžių gatvę. Na
muose mus pasitinka energingoji Eugenija — jau 
verda sriuba, čirška keptuvė. Gal gramą „baltakės“ ant 
sušilimo? Žinai, kad praeitų. 5į kartą gal pamirškim ir 
tą blaivybės mėnesį. Namiškiai klausinėja apie Taliną. 
Kas naujo Vilniuje? Nežinot — juk „Jedinstvo“ iširo.

SU MEILE, BET PROTINGAI
Taip jau atsitiko, kad 1988 metų gegužės mėnesį 

lenkų — tarkime — intelcktualistų būrelis susitiko 
Romoje su įžymių lietuvių grupe, ir prasidėjo disku
sija. Lietuvių tarpe iš karto pajutau kompleksus ir 
nepasitikėjimą, o vėliau išryškėjo ir savotiškos preten
zijos. Tada atsakiau kategoriškai, išreikšdamas savo 
labai paprastas (taip bent man atrodo) pažiūras.

Lenkų lietuvių ginčai prasidėjo XIX amžiaus 
viduryje ir trunka ligi šiol. Per tą laiką lietuviai du 
kartus neginčijamai laimėjo, spręsdami esmingiau
sius istorinius uždavinius.

Beveik ligi 1918 metų žymi lenkų viešosios nuo
monės dalis, o ilgą laiką ir jos aiški dauguma išpa
žino požiūrį, kad nėra atskiros lietuvių tautos, yra tik 
etninė grupė vienos tautos (suprantama, lenkų) ribose, 
šnekanti senoviška Gedimino laikų kalba. Taigi, trum
pai pasakius, grynai folkloristinis fenomenas. Po Pir
mojo pasaulinio karo tas požiūris buvo iš esmės ir 
kategoriškai sugriautas. Visi lenkai be išimties turėjo 
pripažinti, kad yra ne tik atskira tauta, bet ir atskira 
lietuvių valstybė, kuri susikūrė, plėtojosi ir puikiai 
laikė istorijos egzaminą. Tai pirmoji besąlygiška lie
tuvių pergalė.

Antroji liečia Vilnių. Naujoji Lietuvos valstybė 
kategoriškai reikalavo Vilniaus. Buvo manoma, kad 
Vilnius yra ir turi būti nepriklausomos tautinės lie
tuvių valstybės sostinė. Buvo privaloma dogmatiška 
tezė: be Vilniaus Lietuvos nėra.

Kai sužlugo Pilsudskio federaciniai planai (Pil
sudskis turėjo lietuviško kraujo ir neįveikiamų sen
timentų Lietuvai), Vilnius 1922 metais atiteko Len
kijai. Vilniaus kraštas virto viena iš Lenkijos Res
publikos vaivadijų. Lietuviai to nepripažino, traktavo 
kaip lenkiškąją Vilniaus okupaciją, atsisakė užmegzti 
diplomatinius santykius ir atsitverė nuo Lenkijos 
kiniška visiškos izoliacijos siena. 1938 metais Lenkija 
ultimatumu privertė tą atskirą Lietuvos valstybę už
megzti diplomatinius santykius. Lietuviai priėmė 
ultimatumą taktiškai: nepuolė su lenkais glėbesčiuo
tis, bet ir nedemonstravo pasipiktinimo.

Per 1939 metų karą Lietuvos vyriausybė išsau
gojo neutralumą, kurį leistina vadinti palankiu len
kams neutralumu. Tos pozicijos ji laikėsi ligi Len
kijos valstybės žlugimo: tatai tenka pripažinti kaip 
didelį pliusą abiejų tautų santykių balanse. Tačiau 
Lietuva po minėtojo karo užvaldė Vilnių. Jai pasiūlė 
Vilnių Tarybų Sąjunga, kuri 1939 metų rugsėjo mė
nesį įvedė į miestą savo kariuomenę. Vilnius tapo 
Lietuvos sostine. Dėl politinių aplinkybių lenkų in
teligentija 1945-1946 metais jautėsi priversta tą mies
tą palikti, o tai dar labiau sutvirtino lietuvių poziciją.

Ir štai dabar padėtis yra tokia, kad lenkų pusėje 
nebėra jokio revizionizmo. Nei lenkų vyriausybė, nei 

Tą patį savaitgalį Vilniuje „apturėjo“ suvažiavimą 
jedinstvininkai, tačiau nuosaikieji „Jedinstvo“ nariai 
susimušė su Ivanovu. Kai tas norėjo lipti į tribūną, 
anie neleido. Suplėšė Ivanovo liemenę. Ir visos tos 
muštynės buvo transliuojamos per televiziją. Mudu su 
Regimantu kraipome galvas iš nuostabos. Ir taip 
besišnekučiuojant ir besidalinant įspūdžiais staiga 
pastebim, kad rytuose jau brėkšta. Labanakt.

L. Mockūnas

STANISLAW STOMMA

Stanislaw Stomma (1908) — žymus 
katalikų pakraipos lenkų politinis veikėjas, 
Lenkijos seimo deputatas, vienas iš 
opozicijos vadų. Išgarsėjo kaip vienintelis 
seimo atstovas, balsavęs prieš ncostalinisti- 
nę Lenkijos konstituciją. Jo straipsnis, iš
spausdintas Krokuvos katalikų laikraštyje 
Tygodnik Powszcchny (1989.V.28) repre
zentuoja nekomunistinės lenkų visuomenės 
pažiūras į Lietuvą, Vilnių ir Vilnijos lenkų 
klausimą.

visuomenė Vilniaus nereikalauja. Pripažįstame (čia 
lenkų tauta visiškai vieninga), kad mūsų sienos ne
liečiamos, jokiu būdu nesutinkame, kad jos būtų kei
čiamos mūsų nenaudai, bet taip pat neturime jokios 
politinės koncepcijos, kad jas reikėtų keisti griebian
tis kokių nors aneksijų kieno nors sąskaita. Taigi Lie
tuva gali ramiai valdyti savo sostinę. Tai antroji di
džiulė istorinė lietuvių pergalė.

Taigi Lietuva turi savo sosūnę, ir lenkiškasis 
revizionizmas neegzistuoja. Todėl atrodytų, kad nėra 
pagrindo konfliktams ir priešiškumui. Bet situacija 
yra paradoksali. Šiuo metu nėra Vilniaus klausimo, 
bet tam tikra prasme yra lietuvių klausimas. Jis skir
tingai atrodo abiejose pusėse. Lietuvių klausimas 
Lenkijoje žymiai mažiau absorbuoja mūsų dėmesį, 
teikia mažiau progų antagonizmui, negu lenkų klau
simas lietuviams. Bet liko kažkokios neišspręstos 
problemos pojūtis. Lietuvoje esama trinties su lenkų 
gyventojais ir pastebima daug priešiškumo. O įsi
žiūrėję giliau į tautinę sąmonę, matome, kad lietu
viai turi stiprių ir rimtų istorinių kompleksų sluoks
nį, iš kurio kyla nuolatinės traumos.

Turėdami visa tai omenyje, gretindami esamąją 
situaciją ir praeitį (tiek buvusią prieš amžius ir de
šimtmečius, tiek neseną, bemaž dabartinę), regime, 
jog traumų šaltinis didžiąja dalimi yra istorija, na ir 
išjos išplaukiančios socialinės pasekmės. Nes lietuvių 
pusėje kaip tik istorija meta šešėlį ir iš dalies nuodi
ja dabartinį gyvenimą. Reikia susivokti istorijoje. O 
kadangi jos projekcija turi reikšmės šiandienai, da
bartiniams reikalams, tiksliau būtų pasakyti: rei
kalingas istorinis kompromisas. Kalbu apie sąskaitų, 
paveldėtų iš praeities, išlyginimą bei už-baigimą. 
Tatai būtina, kad pašalintume traumas ir kompleksus.

Pokalbiuose su lietuviais buvo girdėti žodžiai: 
„pernelyg mus mylite”, „būtų geriau, jei mažiau mus 
mylėtumėte ir labiau suprastumėte”. Taip! Turbūt čia 
ir yra problemos esmė. Lietuvius pykina mūsų sen
timentai, iš kurių mes nuolat darome išvadas, mūsų
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požiūriu palankias, bet bandydami mokyti, netgi 
forsuodami savo pasiūlymus ar sprendimus. Juk Ju
zefas Pilsudskis kaip tik todėl bandė primesti Lietuvai 
federacinį ryšį su Lenkija, kad Lietuva buvo artima jo 
širdžiai.

Kažkada esu rašąs, kad maršalas Pilsudskis, ro
dydamas Druskininkuose kitą Nemuno krantą, pa
klausė generolienę Pelčinską: „Kas yra ten, anoje pu
sėje?” Gavęs atsakymą „Lietuva, pone maršale”, atrė
žė: „Taip, ir kaip tik čia slypi mano tragedija”. Taigi 
jo federaciniai planai išplaukė iš meilės Lietuvai, ku
rią naujoji lietuvių karta kategoriškai atmetė.

Bet Pilsudskis pripažino lietuvių tautinį in
dividualumą ir sutiko su jų atskiru valstybingumu, 
tik norėjo jį suvaržyti ryšiais su Lenkija. Lenkų masi
nė viešoji nuomonė buvo kur kas blogesnis dalykas. 
Lenkai mylėjo lietuvius, bet kalbančius lenkiškai, 
pagal tradicinę definiciją, kad lietuvis — tai tiesiog 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojas. Lie
tuviai ta prasme — tai pirmiausia šlėkta, kalbanti ir 
suprantanti lenkiškai, „Žemaičiai”, kurie laikėsi se
nosios viduramžių kalbos, lenkams buvo nereikš
minga mažuma, ir jokios problemos lenkai čia ne
matė. Tai buvo „liaudis”, nepripažįstama kaip poli
tinis subjektas.

Toks supratimas labai įsigalėjo XIX amžiuje ir 
susidūrė su gimstančiu lietuvių tautiniu sąjūdžiu. Ko
dėl jis buvo labai sugestyvus, ir daug lenkų tiesiog 
nemokėjo jam pasipriešinti? Tai pirmiausia atsiliko 
dėl Adomo Mickevičiaus literatūrinio genijaus, kuris 
iš viso ypatingai apvaisino lenkų sąmonę — dviem 
šimtams metų, o gal ir ilgiau.

Pirmiausia tai liečia „Poną Tadą”. Juk pirmieji 
tos tikrai puikios epopėjos žodžiai — „Lietuva, tė
vyne mano” ... Ta stebėtinai graži invokacija, kuria 
prasideda poema, įsiskverbė į lenkų smegenis, širdis 
ir kraują. O juk ten kalbama apie Lietuvą ir ne apie 
Vyslą, Lenkijos nugarkaulį, o apie tolimą Nemuną, 
tekantį šiaurėje . . . Ten pat gražūs, tiesiog religinės 
prasmės turintys žodžiai: „Švenčiausioji Mergele, 
ginanti skaisčiąją Čenstakavą ir spindinti Aušros 
Vartuose”. Abu garbinamieji atvaizdai paminėti 
drauge, lygiomis, šalia vienas kito. Negi galima tai 
užmiršti, negi lenkas skaitytojas galėtų tai išrauti iš 
savo sielos! . . Tai įėjo į lenkų literatūros lobynų ir 
jame lieka. Tų žodžių mokosi, juos gerte geria lenkų 
vaikai. įžengdamas į apaštališkąjį sostą, tuos žodžius 
šv. Petro aikštėje lenkiškai pakartojo Šventasis Tėvas 
Jonas Paulius II. Tokie yra faktai — ir, reikia pa
sakyti, ne tik neginčijami, bet gražūs ir geri faktai. 
Tatai išlieka.

Ir čia — nesmagus disonansas. Savo interviu Var
šuvoje Sąjūdžio atstovas p. Landsbergis prikišo len
kams Aušros Vartų Mergelės kultą, traktuodamas jį 
politiškai, beveik kaip lenkų nacionalizmo apraišką. 
Jo žodžius skaitydami jautėmės nei šiaip nei taip. 
Sunku su tuo polemizuoti. Paliekant nuošaly emo
cines reakcijas, būtina pasakyti, kad čia turime reikalo 
su socialiniais faktais, stipriais kaip pats gyvenimas. 
To modifikuoti neįmanoma. Mickevičiaus neišrausi 
iš lenkų kultūros. Beje, šiuo atveju liečiame faktą, 
kuris laiko ir emocinės galios požiūriu pranoksta Mic
kevičių. Tiesiog taip yra.

Tas pats Mickevičius mintimis nuolat ir atkakliai 
grįždavo prie Lietuvos. Jau „Krymo sonetuose” rašė:

Lietuva, tavo girios maloniau man gieda, 
Nei Baidaro lakštutės, Salhiro mergytės.
Linksmiau tavo Uolynuos buvo man lankytis,

Nei mindžiot ananasų ir mormedžio žiedą.
[M. Gustaičio vertimas]

Profesorius Zigmuntas Jundzilas, dėstęs Stepono 
Batoro universitete ligi pat 1939 metų rugsėjo, vėliau 
parašė Londone atsiminimus apie Vilnių. Ten propa
gavo gana savotišką, originalią tezę, kad Vilniaus 
krašte kalbų skirtumai yra antraeilis dalykas. Nors 
kalbos skiriasi, žmonės jaučiasi priklausą vienai ben
drijai, kurią jungia Aušros Vartų Mergelės kultas ir 
meilė jai. To kulto išpažinėjai yra nelyginant viena 
tauta. Profesoriaus Jundzilo tezė neišlaiko sociolo
ginės kritikos, yra grakštus paradoksas. Bet kaip tik 
paradoksuose slypi tam tikra vidinė tiesa. Taip ir šiuo 
atveju: tiesa, kad Aušros Vartų Mergelės kulias per
žengdavo skirtingumus ir buvo reikšmingas Vilnijos 
kultūrinio ypatingumo bruožas. Ir tasai kultas plačiai 
ir giliai įsiskverbė taip pat į Lenkiją.

Čia kyla esminis klausimas, ar tai gerai, ar blo
gai? Ar lietuvišku požiūriu geresni lenkai, mylintys 
Lietuvą, ar tie, kurie jai abejingi?

Trečiojo dešimtmečio pradžioje tokios istorinės 
dilemos jau būta.

Pilsudskis buvo romantikas. Jo istoriosofinių ir 
politinių sąvokų komplekse Lietuva buvo esminis 
veiksnys, jis ją bandė kažkaip įmontuoti į Lenkijos 
realiąją politiką. Jo siūlomas sprendimas buvo fede
racija, bet tai pasirodė utopiška. Dmovskis, išėjęs 
gamtos mokslus, nemėgo romantizmo politikoje, 
perspėdamas, kad romantiškųjų tradicijų nereikia per
imti. Jo kuriama lenkų nacionalizmo teorija turėjo 
daugiau darvinizmo požymių, negu romantiškai me- 
sianistiškų akcentų. Todėl, kai paaiškėjo, kad lietu
viai kuria savo valstybę ir jiems tai sekasi, endekai 
suprato, jog lietuvių tautinė asimiliacija neįmanoma, 
ir todėl lengvai sutiko, kad Lietuva atsiskirtų, pa
likdami ją likimo valiai. Taigi endekai nepalaikė 
federacinių planų nei keisto tvarinio, pavadinto „Vi
durine Lietuva”, kuriuo bandyta išsaugoti galimybę 
susitarti su Lietuvos respublika. Reikalavo, kad‘Vil
nius būtų įjungtas į Lenkiją be jokių kalbų. O kada 
tai atsitiko, palaikė mėginimus nutautinti Vilnijos 
lietuviškąją mažumą.

Kuris partneris lietuviškuoju požiūriu buvo ge
resnis? Ar endekai, kurie veržėsi tiesiog prijungti 
Vilnių prie Lenkijos ir paversti jo kraštą eiline len
kiška vaivadija, ar pilsudskininkai, kurie dėl ro
mantiškų ir emocinių motyvų norėjo išsaugoti kaž
kokį Vilnijos ypatingumą, kad ji ateityje galėtų virsti 
atsarginiu tiltu ieškant bendros kalbos su Lietuva? 
Nepaisant nieko, lietuviams simpatingesnė turėtų būti 
pilsudskininkų pozicija, ir man atrodo, kad gal taip ir 
buvo.

Lietuviai ir lenkai visiškai skirtingai žiūri į 
keturis šimtus metų bendro Lietuvos ir Lenkijos 
valstybingumo. Lenkijoje bendroji praeitis pagimdė 
labai gilius ir stiprius sentimentus, istorinės tradicijos 
yra aukštai vertinamos. Mickevičius tatai dar išgražino 
ir literatūrine menine forma pavertė tikėjimo simbo
liu. Lietuvių pusėje, priešingai, vyrauja griežtai 
neigiamas tų 400 metų bendro likimo vertinimas. Tuo 
laikotarpiu Lietuva palaipsniui prarado suverenumą, 
taip pat savo visuomenės aukštuosius sluoksnius, ku
rie sulenkėjo. Aišku, tai istorinės ir labai sudėtingos 
problemos. Nes galima kelti pagrįstą klausimą: kaip 
kitaip galėjo būti? Juk iš vienos pusės Lietuvai grėsė 
kryžiuočių prievarta, iš kitos lietuvių bajorų sluoks
nis gana sparčiai rusifikavosi.

Šiaip ar taip, kelis amžius trukusi polonizacija 

nebuvo primesta jėga, anaiptol nebuvo priverstinė. Vis 
dėlto tai buvo spontaniškas procesas, kurį lėmė vi
suomeninių santykių sistema. Lenkija po Kazimiero 
Didžiojo buvo civilizaciškai pažangi valstybė, kurioje 
vyko nuolatinis visuomenės demokratizacijos proce
sas, susijęs su karaliaus valdžios apribojimu. Juk jau 
nuo 1413 metų veikė privilegija neminem capti- 
vabimus, kuri buvo tikrai respektuojama. Tolydžio 
gausėjo kitų privilegijų. Kas čia keisto, kad lietuvių 
šlėkta norėjo sulyginti savo situaciją su lenkų šlėkta? 
Tuo keliu ir vyko asimiliacija. Šito lenkai gėdytis 
neprivalo, ir nėra pagrindo, kad jie už tai atgailautų.

Tiesa, vėliau, deja, įsivyravo anarchija. Šlėktos 
laisvė ėmė virsti „auksine laisve”, kuri vedė anarchijos 
keliais. Deja, lietuviai teisūs, kada jie sako, jog 
anarchija sunaikino „Abiejų Tautų Respubliką” ir ne
tiesiogiai atidavė Lietuvą rusų carų vergijai. Bet 
lietuvių aukštieji sluoksniai asimiliavosi dar prieš 
anarchijos tvaną. 1569 metų Liublino unija patvirtino 
jau egzistuojančius faktus. Kalbu apie tai labai 
trumpai, tik tam, kad pabrėžčiau padėties sudė
tingumą. Šiaip ar taip, lietuviams nederėtų traktuoti 
senųjų ryšių su Lenkija kaip paprastos aneksijos ir 
okupacijos. Unija buvo savanoriškas, daug kartų at
naujintas aktas. Asimiliacijos procesai vyko spo
ntaniškai.

Taip pat galima kvestionuoti labai supaprastintas 
nuomones apie lietuvių lenkų konfliktą po 1918 metų. 
Suprantama, kad atgimstanti Lietuva norėjo atgauti 
savo istorinę sostinę. Bet tam kliudė reali demo
grafinė statistika. Vilniuje prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
lenkų buvo maždaug 55%, žydų 40%, o lietuvių tik 
2%. Vilniaus-Trakų apskritis irgi buvo visiškai su
lenkinta.

Tai ginčijami klausimai, bet jie liečia praeitį. Su 
lietuviais, panašiai kaip su žydais, mūsų nesutarimai 
yra pirmiausia istoriniai. Nors su lietuviais — ne 
tiktai istoriniai.

Šalia ginčų, kaip vertinti praeitį, yra taip pat 
socialinės bei kultūrinės problemos, kurias reikia pro
tingai sureguliuoti. Vilniaus krašte liko nemaža lenkų 
etninė grupė, apytikriai gal 250-300 tūkstančių 
žmonių. Iš Vilniaus praeities taip pat liko sudėtingos 
kultūrinės problemos. Todėl kartoju: su Lietuva dar 
reikia užtikrinti visuomeninį istorinį kompromisą. 
Tarp visuomenės ir visuomenės.

Diskusijoje su lietuviais išgirdome sakinį, kad 
Vilnius Lietuvai yra tai, kas Jeruzalė žydams. Taip, 
tai šventa teisybė. Palaikau tą analogiją. Jeruzalė žy
dams būtina, bet tas miestas kultūriškai taip pat turi 
transcendentinę reikšmę. Jeruzalės vertė pranoksta vie
nos tautos aspiracijas bei interesus, yra universali. 
Kažkas panašaus, nors žymiai mažesniu mastu, dera ir 
Vilniui. Jo architektūros šedevrai ir kultūros turtai turi 
universalios reikšmės. Lenkų tauta, kuri daug amžių 
prisidėjo prie tų turtų kūrimo, turi jais domėtis ir turi 
teisę prie jų prieiti. Kalbant ne politiškai, o paprastai: 
turi turėti teisę tuos šedevrus laisvai kontempliuoti.

Na ir — last but not least — yra lenkų gyventojų 
Lietuvoje problema. Norime, kad tie žmonės būtų 
lojalūs Lietuvai ir kūrybingi. Bet jie gali būti lojalūs, 
jei nesijaus diskriminuojami. Norime, kad jie jungtų 
mūsų tautas, nebūtų — gink Dieve — trinties ir 
nepasitenkinimų priežastis. Tai kelia Lietuvos len
kams svarbius ir nelengvus uždavinius. Bet tai nėra 
vienos pusės reikalas. Iš čia išplaukia uždaviniai ir 
Sąjūdžiui.

Štai kokios problemos aktualios ir spręstinos,

(tęsinys sekančiame psi.)

1989 m. liepos mėn.
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siekiant istorinio kompromiso. Jei kalbama apie pra
eities vertinimą, reikėtų sudaryti ginčytinų dalykų, 
taip pat ir abiem pusėm priimtinų tezių inventorių. 
Tai bus vaisingos diskusijos pradžia. Trumpai tariant, 
istorinio kompromiso užtikrinimo metodas turi būti 
dialogas. Reikia pradėti nuo dialogo ir jį plėtoti.

Staigiai besikeičianti situacija Lietuvoje ir Len
kijoje būtinai reikalauja dialogo. Tai ne tik svarbus, 
bet ir skubus dalykas, nors karštligiškai skubėti nėra 
pagrindo. Skubos darbą velnias neša. Esu ypač nusi
statęs prieš tendencijas spręsti reikalą skubiai ir iliu
zoriškai. Ramaus dialogo neatstos jokia paskubomis 
suklijuota deklaracija. Koks išmintingas yra lotyniš
kas posakis: tęstiną lento!..

Turime gerai suvokti, ko reikalauja momentas. 
Norime pradėti naują istorijos epochą, šalinti rakštis ir 
ieškoti giliai siekiančio sutarimo. Todėl čia ir įjun
giame diskusiją apie istoriją. Dialogą turi pradėti 
tautos su tokia savimone, kokią turi, kokią susikūrė 
per amžius. Lenkai — ir aš tą specialiai pabrėžiu — 
laimė, turi emocinių „apsunkinimų”. Istorija juos ap
rūpino sentimentais Lietuvai. Bet sentimentus reikia 
protingai kontroliuoti. Vairuotojas turi mąstyti ra
cionaliai ir kritiškai. Partnerius reikia atidžiai iš
klausyti ir reikia juos gerai suprasti. Bet nieko ne
padarysi, lenkai atsisės prie kompromisų stalo „ap
sunkinti”, tebeturėdami emocijų Lietuvai.

Vertė T. Venclova

atvirai 
kalbant

SUSIPAŽINIMUI; DAR TRYS SIETYNAI

— Sietynas šviečia. Aušrą ar vidunaktį 
pranašaudamas — nūnai vienas Dievas težino. Bet 
kolei jo likimas pareis tik nuo mūsų valios ir pa
stangų, tol Sietyno šviesa sklis — bent mažumėlę 
tautos baimę tirpdydama, sąmonę giedrindama, sykiu 
ir lietuvių inteligentijos sąžinę žadindama, 
įsisopėjusią sielą lengvindama, — kalba Sietyno 
redakcija dar pernai pasirodžiusio nr. 2 pratarmėje . . . 
Smagu, kad šviečia, kad drąsiai ir atvirai skelbia tą 
„mirties saldumo tiesą“, kurios „kėlimas viešumon 
(dar visai neseniai) būdavo apšaukiamas socialistinės 
tikrovės juodinimu (...), o patys žmonės 
išstumiami už įstatymo ribos kaip valstybės ir liau
dies priešai“, — tariant R. Bistricko ir R. Kočiūno 
žodžiais, išspaudintais jų straipsnyje „Komo sovieti- 
cus“.

Nuo praeitų metų gale šioje skiltyje paminėto 
pirmojo Sietyno numerio per pusmetį šį kraštą 
pasiekė dar trejetas taip pat mašinėle parašytų ir vėliau 
multiplikuotų sąsiuvinių. Viename jų skaitytojui pri
menama, kad „leidinys platinamas nemokamai“ ir kad 
„šiandien jis gyvas iš aukų“. Reikėtų pridėti: ne vien 
gyvas, bet paaugęs ir sutvirtėjęs, gausesnis 
bendradarbiais, o taip pat ir originaliais, aktualiais 
straipsniais bei kūriniais. (Gaila tik, kad ne vien 
išeivijoje, bet, kaip girdėjau, ir Lietuvoje šis žurnalas 

tebėra „deficitinė prekė“, kai ne vieną jo mintį ar ati
dengimą reikėtų skelbti nuo aukšto kalno, galingu 
balsu . . . ) Nusistovėjusi, atrodo, ir leidinio rubrika, 
visus straipsnius padalinanti į kelioliką skyrių, kurių 
daugumą randame kiekviename numeryje, visada 
prasidedančiame su meistriškai ir įtaigiai parašyta 
pratarme, kurią seka įžvalgios AKISTATOS su aktu
aliausiomis Lietuvos problemomis, kaip jau minėtas 
„Homo sovicticus“ (nr. 2), Algio Uždavinio „Mokslas 
ir demokratija“ (nr. 3) ar Petro Dirgėlos „Lenino 
padėtas pamatas“ ( . . . Pabaltijo tautų prijungimui 
prie Sovietų sąjungos, nr. 4).

Tiesa, vieno ar kito skyriaus medžiaga išeivijai 
gal ir nėra šviežia ar tolygiai aktuali, tačiau supran
tama, kad žurnalui svarbesnis tenykštis skaitytojas, 
kuriam vos vakar buvo leista „susikviesti Lietuvon 
visus mūsų kultūros tremtinius, parsivesti Kudirką, 
Aistį, Brazdžionį ir Tomą Venclovą“ . . . Parinkta 
Vinco Kudirkos publicistika ir ištraukos iš Vydūno 
laiškų skautams (Chicago, 1978) užpildo RETRO
SPEKTYVAS, gi LIEPTUOSE spausdinami T. 
Venclovos, Česlovo Milošo, Alfonso Nykos-Niliūno, 
Jono Meko ir kanadiečio lietuvio poeto Raymond‘o 
Filip‘o (Editos Nazaraitės išversti) kūrybos pavyzdžiai 
bei ilgoka Antano Škėmos apysaka „Saulėtos dienos“ 
. . . Ten pat randame prieš keliasdešimt metų rašytus 
(bet nepasenusius!) Algirdo Juliaus Greimo „Laiškus 
iš Paryžiaus“ apie Adomą Galdiką ir Vincą Krėvę, 
apie Nikitą Chruščiovą ir Eduardą Mieželaitį . . . 
Bernardo Brazdžionio „Artojų malda Kalėdų Kristui“ 
užsklendžiamas nr. 3 . . .

TĄSOJE perspaudinami gabalai iš Antano Ma
ceinos (Orą et labora, Asmuo ir istorija), Juozo Gir
niaus (Tauta ir tautinė ištikimybė) filosofijos knygų, 
iškeliami užmaršties rūkuose paskendę kultūrininkai, 
kaip Petras Juodelis (1909-1975), o šalia jų pastatomi 
naujieji, pogrindžio spaudos kūrėjai (Algirdas Pa
tackas) ir bendradarbiai (Mindaugas Tomonis), nuolat 
pabrėžiant ar stiprinant ryšius tarp tolimos ir 
artimiausios praeities (Dariaus Kuolio, Mariaus Jo
naičio, Giedriaus Viliūno, Antano Kulakausko 
straipsniuose), juos panaudojant ateities kelių 
nušvietimui. Tokie ieškojimai ryškiausiai atsispindi 
tęsime prieš pusšimtį metų (1939) Naujosios Romu
vos paskelbtos anketos su klausimais apie mūsų tau
tos charakterį, kūrybos individualybę ir tautinę savi
monę, anuometinių mąstytojų (Stasio Šalkauskio, 
Fausto Kiršos, Vydūno) atsakymus sugretinant su 
šiandieninių (kuriuos atstovauja Vytautas Kubilius, 
Vytautas Kavolis, Donatas Sauka ar Juozas Girdzi
jauskas) mintimis ir svarstymais.

Šiandieniniam skaitytojui ne tik naujai, bet gal 
net egzotiškai skamba ankstyvojo laikotarpio (1921- 
1928) poetės Salomėjos Nėries dienoraščiai ar laiškai 
(iki tol nespausdinti „dėl šių dienų visuomenei 
idėjiškai nepriimtinų puslapių“), kuriuos „galima būtų 
vadinti jos maldomis arba meditacijomis, kylančiomis 
iš Dievo ir Tėvynės išgyvenimo“ (181 p., nr. 4). Ki
toniškomis akimis žiūrime ir į V. Mykolaičio-Putino 
Rūsčių dienų istorijos puslapius, atsargiai vartomus 
Irenos Kostkcvičiūtės, žinodami, ne tik kaip jie ap
kartino paskutiniuosius poeto gyvenimo dešimt
mečius, bet ir tai, kad tuomet parašytąjį „Marche 
macabre“ jau tada kritikas J. Ambrazevičius statė 
naujosios Putino kūrybos centre, panašiai, kaip 
pirmykštės „Rūpintojėlį“.

Daugiausia karo ir pokario metų tragiškųjų 
išgyvenimų kaupia skyrius VĖLUOJANTI TIESA. 
Kai kurie dalykai čia irgi perspausdinami iš jau 

išėjusių knygų ar periodikos (Vinco Krėvės 1940-tųjų 
atsiminimai, ištrauka iš Sudūvio Vienų vieni), tačiau 
daug kas yra naujo, dar niekur neskelbto. Ypač jaudi
nantys yra rašytojo Antano Žukausko-Vienuolio 
išsipasakojimai jį globojusiai ir jo archyvą iš
saugojusiai mokytojai Bronei Katinienei, kaip įžūliai 
įvairių poliu ūkų buvo taisomas išgarsintasis 
Puodžiūnkiemis ir kita jo kūryba, patį rašytoją nuolat 
bjauriausiais būdais terorizuojant ir šantažuojant Sibi
ran 1941 m. išvežto sūnaus tragedijos manipuliaci
jomis („ — Parašyk romaną — susigrąžinsi sūnų, — 
sako man K. Korsakas . . . “ — nr. 4, 233 psl.).

Ne vien karčios ironijos, bet ir žmogiškos kančios 
bei siaubo pripildytas SKERSVĖJIS, skyrius, kuria
me (nr. 4) išspausdinti keturių Vilniaus Universiteto 
dėstytojų (Meilės Lukšienės, Aurelijos Rabačiaus- 
kaitės, Vandos Zaborskaitės ir Irenos Kostkevičiūtės) 
1959-1961 m. pašalintų iš lietuvių literatūros kate
dros, pasisakymai apie savo bylas ir „raganų 
medžiokles“ (uoliausi medžiotojai: Jonas Bielinis, 
Stasys Lazutka, Liudvika Lisenkaitė ir Juozas 
Žiugžda) šioje mokslo įstaigoje. Atmosferą taikliai 
apibūdina M. Lukšienė: „Charakteringas pokario 
ženklas — vienas studentas žiojasi sakyti per daug, o 
kitas iš kampo žiūri labai įtariai. Dėstytojas stebi tą 
įtarųjį kampą ir žiūri, kiek galima leisti išsižioti 
kalbančiam“.

Labiausiai sukrečia Sigito Pamiškio apybraiža (nr. 
3), parodanti, kad šiandien Raudonojoje armijoje 
„dedasi tokie dalykai, kurių viduramžiai pasidrovėtų“. 
Detaliai aprašytą sadistišką vyresniųjų siautėjimą 
jaunus kareivius terorizuojant patvirtina R. 
Lačkauskienė, laiške prof. Landsbergiui perduodama, 
ką matė nuvažiavusi savo sūnaus aplankyti į 
Chabarovsko kraštą: „Siaubą kėlė ne tiek purvinas, 
utėlių nuėstas kūnas, kiek tai, kad šioje kraupioje 
buityje jie buvo daužomi, spardomi, kariami, pjau
nami peiliais, net užkapojami kirviais“. (214 psl.)

Niekur nespaudintos grožinės kūrybos Sietyne 
nėra daug ir ji čia veik visada palenkta minčiai ar 
idėjai, mažiau dėmesio skiriant estetiniams ar formi
niams niuansams. Vyrauja poezija, pirmenybę atiduo
dant anksčiau parašytiems, bet viešosios spaudos pus
lapiuose negalėjusiems pasirodyti Kęstučio Genio, 
Gintauto Iešmanto, Rimo Buroko, Jono Žemkalnio, 
Vytauto Nevėžio ar Tomo Kuršio (M. Tomonio) 
eilėraščiams. Iš šiandien jau savo ryškesnį kūrybinį 
veidą turinčiųjų po didesnį poezijos pluoštą duoda 
Vladas Braziūnas (nr. 2) ir Onė Baliukonytė (nr. 3). 
Originaliąją prozą šį kartą atstovauja tik Juozo Apučio 
„Skruzdėlynas Prūsijoje“, ištrauka iš ilgesnės 
apysakos (nr. 4).

Ieškant aiškesnės optimistiškos užsklandos, pir
miausiai reikėtų tarti, jog kaip tik tokią duoda visas 
šio žurnalo tonas, jaunųjų pasitikėjimas savimi, jų 
atvirumas, nesibijojimas į save pasižiūrėti kritiškai ir 
kelti tiesą, nežiūrint kokia karti ar nemaloni ji bebūtų. 
Atsakydamas į jau minėtos anketos klausimus, lite
ratūrologas ir tautosakininkas Donatas Sauka taria, kad 
jeigu „dar prieš metus (...) savo krašto peizažą 
regėjom beveik panašų į negyvą Mėnulio veidą“, tai 
šiandien „praregėjimo metais gyvybės ženklų 
ieškodami vėl dairomės meno pusėn“. Tokių ženklų 
D. Sauka mato pakankamai, specifiniai išvardindamas: 
O. Balakausko muziką, V. Antanavičiaus ansamb- 
liažus, E. Nekrošiaus ir J. Vaitkaus teatrą, D. Kajoko 
eilėraščius, P. Mazūro ir M. Navako skulptūrą . . . 
Belieka tikėti, kad, nr. 4 pratarmės žodžiais šnekant, 
„mintis jau išmušta iš romaus stingulio. Ji įtempta,

12 Akiračiai nr. 7 (211)
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įtari, nerimastinga, stiebiasi rytdienon“, ir kad 
„pusamžį pjudyta tauta įstengs savo pyktį ir įniršį 
paversti kuriančia meile“ ...

Algirdas T. Antanaitis

ir taip,
ir ne

APIE MORALINĘ TEISĘ

Į mano kritiškas pastabas apie Juozo Keiiuočio 
atsiminimų knygą Dangus nusidažo raudonai, išleistą 
Čikagoje, gana šiurkščiu laišku atsiliepė beletristas 
Romualdas Lankauskas (Akiračiai, 1989, nr 5). Jis 
nenurodo nei vienos klaidos, kurią aš būčiau padarąs, 
vertindamas tuos atsiminimus, ir pats pripažįsta, kad 
toje knygoje yra „tam tikrų trūkumų“. Tai leidžia 
spėti, kad R. Lankauskas išvadino tą mano straipsnelį 
(ne recenziją!) „paskviliu“ ir „paistalu“ tik dėl to, kad 
aš neva neturėjus „moralinės teisės“ taip kalbėti apie 
jos autorių.

Kodėl? Dėl to, kad kai J. Keliuotis kentėjo 
„stalinistiniame pragare“, aš „tikriausiai šildžiausi 
Kalifornijos saulėje ir valgiau apelsinus“. Iš tikrųjų, 
kai Keliuotis buvo kankinamas stalininiame pragare, 
aš ne tik naudojausi tomis „amerikietiškomis 
gėrybėmis“, bet ir valiau išeinamas vienoje Beverly 
Hills, turtingiausio Los Angeles priemiesčio, pradžios 
mokykloje. Bet ne tas svarbu. Mano du broliai ir 
sesuo su šeimomis taip pat buvo Sibiro tremtiniai, tad 
galbūt ir aš turiu šiokį tokį supratimą apie tą pragarą. 
Nežinau, ar R. Lankauskas šiuo atžvilgiu daug už 
mane mandresnis.

Bet ir ne tas svarbiausia. Kai Dostojevskis 
pradėjo skelbti savo atsiminimus iš Sibiro tremties, 
Nikalojaus I cenzoriai ėmė priekaištauti, kad jis per 
daug švelniai rašo. Esą, žmonės pradės nebebijoti 
Sibiro. O Tolstojus, nors ir nematąs Sibiro katorgos, 
sukūrė patį žiauriausią, kokį man teko skaityti, jos 
aprašymą. Jau senokai čia, pas mus, o pastaruoju metu 
ir Lietuvoje, pasipylė daugybė atsiminimų apie tą staj 
lininį, ir ne tik stalininį, pragarą. Turime ar neturime 
moralinės teisės tuos atsiminimus vienaip ar kitaip 
vertinti? Man, pavyzdžiui, Dalios Grinkevičiūtės at
siminimai atrodo vertingesni negu kai kurių kitų.

J. Keiiuočio atsiminimai man užkliuvo dau
giausia dėl vieno labai paprasto dalyko. Jis į to savo 
stalinistinio pragaro kaltininkų eiles per daug lengvai 
įrikiavo kai kuriuos savo buvusius draugus ir 
pažįstamus. Šiuo atveju aš mažiau stebiuosi J. Ke- 
liuočiu negu R. Lankausku, kuris to nesupranta. 
Galbūt galima paneigti moraliną teisą tam, kuris 
išdrįsta suabejoti kai kuriomis baisiai nukentėjusio 
žmogaus mintimis, bet jokiu būdu negalima užginčyti 
moralinės teisės tam, kuris bando ginti gal ir 
nusikaltėlį, bet kurio kaltė dar teisme nėra įrodyta. 
Man atrodo, ne labai būtų moralu, jeigu mes dėl 
stalininio pragaro, kaip, pavyzdžiui, ir dėl žydų 
tragedijos, ieškotume kaltininkų ne ten, kur jų iš 
tikrųjų reikia ieškoti. Parafrazuojant Viktoro Hugo 
žodžius: Ne budelyje reikia ieškoti teisėjo, bet 

teisėjyje reikia ieškoti budelio. Tikrai kai kurie J. Ke- 
liuočio kaltinamieji nebuvo ir negalėjo būti tokie 
teisėjai.

Vincas Trumpa

P.S. Labai stebiuos, kad R. Lankauskas tik iš 
Tiesos susipažino su mano straipsniu Akiračiuose. 
Gal iš dalies dėl to jam jis pasirodė toks baisus. Kiti 
rašytojai kažkaip sugeba paskaityti Akiračius ir be 
Tiesos pagalbos. Tarp kita ko, Tiesa visiškai manąs 
neatsiklaususi persispausdino tą mano straipsnį. Ačiū 
jai. Tik norėčiau, kad už jį man priklausantis hono
raras būtų įneštas į stalinizmo aukoms paminklo 
fondą. Tikiuos, Fondas viešai pakvituos tą įnašą.

man 
regis

PLAČIUOSE VANDENYSE

Išskyrus parapiją, niekur kitur Kalifornijoje ne- 
susidursi su pažįstamu tautiečiu taip dažnai, kaip 
Santa Monikoje Arizonos avenidoje — tarp Palisadų 
parko ir maždaug ketvirtos gatvės.

Priešais Palisadų parką, Okeano ir Arizonos 
avenidų prieglobstyje, stovi architektūros perlas — 
smailiakampis baltas pastatas, panašus į didžiulį van
denyno lainerį. Sako: tai „um-pa-pa“ melodijų diri
gento Lawrence Welk nuosavybė. Pirmame aukšte 
įrengtas prašmatnus buferinis restoranas „Cafe 
Casino“, su erdvia, įlankon žvelgiančia terasa.

„Cafe Casino“ saulėtą jaukumą mėgsta dosnioji 
lietuvių kultūros mecenatė Monika Lembertienė. Taip 
pat ir Bronius Raila, kai su Daneta atvyksta paviešėti į 
Santa Moniką.

* * *

Šitame Arizonos avenidos gale trečiadieniais 
veikia daržovių, vaisių, medaus, gėlių turgus. Irgi 
maloni atrakcija lietuviams.

Maišydamasis daugiausia moteriškoje minioje 
išgirstu šnekant įvairiomis pasaulio kalbomis. Juda, 
braunasi, čiupinėja, renkasi produktus žmonės. Kaip 
kiekviename valstietiškame turguje. Pardavėjai 
šūkaudami siūlo savo gėrybes. Mane vilioja razinų 
stalas — trys svarai už du su puse dolerio.

Vienur kitur plakatai anglų ir ispanų kalbomis 
perspėja saugotis kišenvagių. „Cuidan los rateros . . . 
trabajan mucho rapido“. Bet ar žmonės, įsitrauką į 
prekybinį šurmulį, apsisaugo?

Keletas tautiečių savo kailiu patyrė šių miklių 
„raterų“ meistriškumą. Tai jiems pinigines ištraukė, 
tai rankinuką nuo dirželio nupjovė. Tik pasilenkė prie 
pomidorų, ir jau nėr . . . Tai velniūkščiai!

Kai anądien, nusipirkąs apelsinų maišiuką, su
tikau Ireną ir Alfonsą Simonėlius, sužinojau, kad Al
fonso švogeriui ištraukė piniginą net iš priekinės 
kišenės. Matyt, tas „ratero“ buvo baigąs kišenvagių 
„Revolverio“ kolegiją Kolumbijoje. Ten baigiamajam 
egzaminui būsimi diplomantai turi ištraukti piniginą 
taip atsargiai, kad neiššautų kišenėje užtaisytas re
volveris.

* * *

Arizonos trečiame kvartale yra antikvariatas. Ant 
šaligatvio išstatyti trys stovai su knygomis: už 3 do
lerius, už 2 ir už vieną. Prieš porą metų buvo ir už 50 
centų. Knygos įvairiausiomis kalbomis. Sustojančių 
pavartyti ir jas nusiperkančių netrūksta.

Nepasakysiu, kad būčiau bibliofilas. Mane visad 
kamuoja nusipirkta, kad ir pigiai, bet neperskaityta 
knyga. Todėl perku tik tai, ką manau ilgai nedels
damas perskaityti. Deja, tokiam malonumui, 
kiekvienas pritars, laiko yra nedaug. Gyvenimas nuo
lat beldžiasi į duris. Laikydamas rankoje norimą 
knygą abejoju: pirkti ar neprikti. Dažniausiai laimi 
antroji alternatyva.

Vis tiek, eidamas į trečiadienį Arizonos turgų, dėl 
smalsumo stabteliu prie knygų stovų. Įdomu, ką vėl 
per savaitą žmonės yra sunešą antikvariatui?

* * *

Kartą nustebau: šalia itališkos pilkais viršeliais 
kišenknygės Gallileo Galilei Dialogo Dei Massimi 
Sistemi regiu geltonu viršeliu Nidos išleistą Juozo 
Švaisto novelių rinkinį Karnavalo aikštelė. Tai tau! 
Netgi su autoriaus įrašu — „Mielam atminimui — 
1973.VIII.26“.

Kaip nepirksi šitokį lietuvišką radinį. Užmokėjau 
tik 50 centų. Liko paslaptis — kam ji buvo užrašyta ir 
kas atnešė į knygyną?

* * *

Santa Monikoje gyvenąs ir po ilgos ligos 
1978.IX.23 mirąs, Juozas Švaistas-Balčiūnas buvo 
gyvastingas, moterišką grožį dievinantis pasakorius. 
Rokiškėnas kaip ir Alė Rūta. Jo pirmas novelių 
rinkinys, išleistas Lietuvoje 1927 m., vadinosi 
Šilkinė suknelė. Pasirodo, šiugždantis šilkas rūpėjo 
jam ir senatvėje. Nemėgo davatkų. Savo kabinete 
buvo pasikabinąs Ann Jillian ir Marilyn Monroe at
vaizdus.

Kitas savaimingas Švaisto bruožas: net ir draugi
joje niekad neslėpė savo sąmojingų, neretai kandžių, 
ironiškų pastabų.

Knygoje Margo rašto keliu Alė Rūta linksmai 
pavaizduoja Švaisto ir jo žmonos Aleksandros 
atvykimą į „Dailiųjų menų“ klubo sueigą Brazdžioniu 
namuose:

„Jau anksčiau Švaistas buvo kritikavąs 
„Dailiuosius menus“, kad, esą, nuobodūs susirinki
mai, banalija, kažkokie švelnumai, sentimentai, kal
bos be ’prieskonių4 . . . “

„Dabar, Brazdžioniu salono lyg ir prieangy, taip 
nuoširdžiai šeimininkų pasitiktas, jis vėl kažką burb
telėjo:

— Tai ką jūs čia ... Ar vėl bus ’prėska4? . . .
„Tuoj Aldona šmurkštelėjo į virtuvą, atnešė ant 

padėklėlio druskos ir pipirų, šelmiškai besijuokdama 
davė Švaistams paragauti prieskonių; girdi, — ne, čia 
gali būti vakarai ir su prieskoniais, gali būti labai ne 
’prėska4 .. . “

„Tas grakštus šeimininkės gestas labai patiko 
Juozui Švaistui . . . “

Taip — vertino Juozas drąsų originalumą. 
Praamžius, matyt, panūdo ji pradžiuginti irgi 
neįprastu būdu — jo knyga, keliaudama Santa 
Monikos gatvėmis, atsidūrė Arizonos avenidoje, tur
gaus pašonėje, šalia epochinio Galilėjaus Dialogo. 
Taip sakant, išplaukė į tarptautinius vandenis.

Pr. Visvydas
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KAUNO MAFIJA
Čigonams pabrango Kauno oras. Šį pavasarį 

Kauno reketininkai (taip mandriai Kauno mafijozai 
save vadina — nuo angliško žodžio „racket“) užsimanė 
iš čigonų pareikalauti po 25 rublius nuo žmogaus už 
„garbų kvėpuoti Kauno oru“. Įvyko netikėtumas — 
čigonai pasipriešino. Tad Kauno reketininkams neliko 
kito kelio, kaip bendrai už visus pareikalauti 8.030 
rublių, nes ką čia su kiekvienu čigonu terliosies . . . 
Čigonams būtų buvę tik juokai tiek rublių pakloti, 
nes jie, (taip susiklostė ten sąlygos) tapo viena iš 
turtingiausių tautų. Prekiaudami, o ypač vogdami.

Kas beliko Kauno reketininkams, — jie turėjo 
čigonus „pamokyti“. Žaibiškai 30 Kauno reketininkų 
su savo ištaigingais automobiliais apsupo „Orbitos“ 
kavinę, primušė ten užtiktus 5 čigonus, iš kurių du 
atsigulė ligoninėj intensyviam gydymui. Kas svar
biausia — sudaužė čigonų importinį „Toyota“ au
tomobilį ir pakėlė kainą už „Kauno oru kvėpavimą“ 
iki 100.000 rublių. Kiti čigonai išsigelbėjo tik atbėgę 
į miliciją, kurios jie paprastai bijo „kaip velnias 
švento vandens“. . .

Kas aplamai yra reketininkai ir Kauno mafija? 
Vartydamas sovietinę spaudą ir iš pokalbių girdėdavai 
apie juos šį bei tą. Bet jeigu norėdavai konkrečiai apie 
juos sužinoti ir dar parašyti į spaudą, tai pašnekovai 
keisdavo temą. Atvirai pasakydavo, kad bijo gauti 
„kirviu į kuprą“. Dabar, pasirodo, yra lengviau kai ką 
sužinoti. Ir čia veikia persitvarkymo bacilos — mažiau 
baimės.

Kad suprasti reketininkų, mafijų ir visokių gaujų 
atsiradimą Kaune, reikia trumpai mesti žvilgsnį, į to 

miesto pokario istoriją. Kaunas, praradęs Lietuvos 
laikinosios sostinės statusą, neteko viso valdančiojo 
aparato. Pokario metais buvo likviduotas Vytauto 
Didžiojo universitetas, visi humanitariniai mokslai 
atsidūrė Vilniuje; Kaune liko tik technikai ir medikai. 
Kultūrinis gyvenimas smuko, bet ir jo nereikėjo 
mieste, kuriame susikoncentravo tokia pramonė, kur 
galima daug „kombinuoti“.

Kita vertus, nereikia namiršti, kad Kaunas po 
pirmojo pasaulinio karo buvo labai sulenkėjęs. Ta 
„plikbajoriška“ pasiroaymo su blizgučiais mada kau
niečių tarpe išliko iki šių dienų. O tam įgyvendinti 
reikia pinigų; jų „pasirūpinimas“ tampa gyvenimo 
esme. Tai labai gera dirva mafijoms.

Sovietiniai mafijozai dirba daugiau raumenimis, 
todėl ir būsimų reketininkų „karjera“ prasideda bokso, 
imtynių, visokių japonų „muštynių“ mokymusi pa
grindiniuose Kauno sporto klubuose. Nes vaikinai turi 
būti visą laiką formoje.

Su jais susitikti ir biznį užmegsti gali Kauno 
„Žaliojo kalno“, „Kalniečių“, „Pasimatymo“ ar „Trijų 
mergelių“ restoranuose. Jei kartais būsi tuose restora
nuose ir iš karto salės pradės tuštėti, žinok, kad 
atvyko reketininkai. O jie savo biznius ir pokylius 
nori atlikti be „chamų“. Kauniečiai juos gerai pažįsta 
iš matymo ir elgiasi su jais kaip pridera.

Reketininkų veikios sfera plati. Pagal tarifą gali 
pas juos užsakyti, kad jie žmogų sumuštų, padarytų jį 
invalidu ar net visiškai užmuštų ir paslėptų taip, kad 
niekas jo nerastų. Bet pagrindinis reketininkų 
užsiėmimas — prižiūrėti, kad kauniečių visokeriopi 

bizniai eitų sklandžiai. Todėl dažniausia jų aukomis 
tampa visokie rusai, armėnai ir kiti Juoduliai“, Kaune 
vadinami čiurbanais. Be to kauniečių bizniai siekia net 
Pavolgį, Astrachanę, Svetdlovską ir kitus Rusijos 
miestus. Po pora kauniečių reketininkų apsilankymo 
tose vietose kauniečių vietiniai rusų reketininkai 
nedrįsta liesti. Nedaužo lietuvių automobilių langų, 
nevagia padangų, neatima prekių.

Katino milicija irgi yra bejėgė prieš juos, nes 
reketininkai dirba kartu su jais. Jeigu milicijai reikia 
dėl akių kokią nors akciją pravesti prieš reketininkus, 
jie kviečiasi pagalbos iš Vilniaus. Taip buvo ir šių 
metų kovo 24 dieną, kai buvo suimti reketininkai 
„lenkelis“, „Talonas“, „Matas“ (pavardės), iš viso 11 
žmonių. Aišku, reikėjo prieš juos panaudoti kovinę 
patirtį turinčią ginkluotą milicijos brigadą. „Turistui“ 
įvyko nelaimė: rankoje sprogo granata, ir jis prarado 
„lepetką“. Reketininkai yra gerai apsiginklavę ir 
susidūrimai su jais neapsieina be žmonių aukų ar 
sužalojimo.

Žinovų nestebina, kad Vilijampolės „Daktarų“ 
kovo 24 dieną suimtoje grupėje nėra. Tai didžiausią 
prestižą turinti Kauno mafijozų grupė, su plačiom 
pažintim, plačia veiklos baze.

Kad valdžioje veikia stebuklingos rankos, paaiški 
kai Kauno reketininkai, netyčia pakliūna į kalėjimą. 
Aišku, jiems bausmės sumažinamos, o kalėjime jie 
jaučiasi kaip karaliai.

Atrodo, kauniečiai gali gerai gyventi su reke
tininkais, nes jie vienas kitam yra reikalingi. Yra ir 
jungiančių dalykų. Pavyzdžiui, kai praeitų metų vasarą 
tarp Žaliakalnio ir Vilijampolės mafiozų dėl .veiklos 
sienų sustatymo kilo „karas“, į kurį buvo įsijungę

Paskutiniu metu buvau šuniškai 
užsiėmęs. Studijavau Tarybų Lietuvos 
istoriją. Kiek čia vingių, šunkelių, 
žygdarbių, taisymų, demaskavimų, 
nukaukavimų . . .

Savo šuniškos uoslės dėka 
prisikasiau prie pačios tiesos. Matau 
joje tris epochas: Stalino, kur viskas 
taip aišku; Brežnevo, kur viskas labai 
neaišku; Viešumo ir persitvarkymo, kur 
vėl viskas visai aišku.

AIŠKIOJI EPOCHA

Stalinistai parvežė iš Maskvos 
„Stalino saulę“ ir „Stalino konstitu
ciją“. Prasidėjo „laisvės ir tiesos laikai“, 
t.y., socializmo statyba. Stalinistai 
trėmė „liaudies priešus“ į Sibirą, 
bažnyčiose įrengė ateizmo 
muziejus, koncertų sales, naikino 
kryžius, perkrikštijo stalinistų vardais

Drausmės sargyboje

KUR BUVO IR KĄ VEIKĖ LKP?
miestus, gatves, kolūkius. Stalinistai 
išmetė V. Krėvę ir M. Biržišką iš 
Mokslo Akademijos, dėstytojus — iš 
Lietuvių kalbos ir literatūros katedros, 
masiniai siuntė lietuviškas knygas 
makulatūrai į Petrašiūnų popieriaus 
fabriką. Stalinistai atėmė iš žemdirbio 
žemę, užmušė jo meilę žemei, gamtai, 
darbui. Stalinistai išterliojo Lietuvos 
-istoriją juodomis, baltomis ir kruvi
nomis dėmėmis. Stalinistai . . .

Stalinizmo niekšybių sąrašas dar 
vis auga. Aišku, kad Stalinas savo dar
bais nenusileido monstrui Hitleriui. 
Šioje aiškioje epochoje tik viena 
neaišku — kur tuo metu buvo ir ką tuo 
metu veikė Lietuvos komunistų partija 
(LKP).

NEAIŠKIOJI EPOCHA

Brežnevas statė brandų socializmą, 
bet viešumo šalininkai teigia, kad tai 
buvo sunki stagnacija. Kolūkiai viršijo 
grūdų ir mėsos planus, o tarybiniam 
piliečiui parduodavo kapitalistinių 
grūdų duoną; parduotuvėse tebūdavo 
galvijų kojos ir snukiai. Melioratoriai 
gražino Lietuvos gamtovaizdį, o rajonai 
soclenktyniavo — kuris greičiau 
išnaikins vienkiemius, jų sodus, 
medžius. Dygo brandaus socializmo

pažibos — Ignalinos atominė elektrinė, 
Mažeikių naftos valyka. Jonavos 
„Azoto“, Akmenės „Cemento“ gigantai. 
Tokiu pačiu tempu buvo nuodijamos 
upės, ežerai, Kuršių marios, oras ir net 
pienas. Viskas žmogui — gyvam ir 
mirusiam! Dėl to grindė Lazdynuose 
vidurinės mokyklos kiemą, rentė Tauro 
kalno laiptus žydų antkapių akmenimis. 
Visur viešpatavo harmoninga 
dvikalbystė, o „lietuvių kalba lyg Pe
lenė traukėsi iš švietimo, raštvedybos, 
konferencijų salių, o įvairiausios 
valdžios įstaigos ėmė panašėti į XIX a. 
sulenkėjusius dvarelius ir klebonijas, 
taip be gailesčio gesinusias lietuvišką 
savimonę“. (Literatūra ir menas,
1988.IX.24). LTSR — suvereni 
respublika Sąjungoje, o tuo pačiu metu 
„Lietuva neturėjo ir neturi nei 
Konstitucijoje paskelbto suvereniteto,
nei valstybingumo“. (Tiesa, 
1988.XI.26). Socialistinis realizmas
„estetiškai išreiškia marksistinę
pasaulio ir žmogaus koncepciją“ 
(Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, L 
10), o Literatūroje ir mene 
(1988.VIII.20) rašoma, kad socrealizmas 
yra kičas, melas, „deformuotos tikrovės 
iliustracija“.

Tai kas iš tikrųjų buvo: brandus 
socializmas, ar stagnacija? Tolygiai 

neaišku, kur buvo ii ką veikė LKP šiuo 
neaiškiuoju laikotarpiu.

VĖL AIŠKI EPOCHA

Guliu be darbo prie būdos ir 
gėriuosi pertvarka. Vyksta viešos 
masinės demonstracijos prieš stalinizmą 
ir brežnevizmą. Viešai plazda taip nese
niai drausta Lietuvos trispalvė, viešai 
giedamas tiek persekiotas lietuvių him
nas. Gedimino aikštėje viešas bado 
streikas, viešas demonstrantų mušimas 
ir viešos katalikų pamaldos. Viešai rašo 
ir kalba sąjūdininkai, politiniai kaliniai, 
Sibiro tremtiniai, brežneviečiai ir sta
linistai. Neįprasto viešumo laikai!

Grąžinama išguita lietuvių kalba į 
viešas valdžios įstaigas. Sako, jau ir 
LKP CK biure kalbama lietuviškai. 
Tikintieji atgauna bažnyčias. Taisoma 
sufalsifikuota Lietuvos istorija. Lėtai, 
bet neabejotinai reabilituojamos lietuvių 
kultūros vertybės. Gausus persitvar
kymo derlius!

Estijos KP paskelbė Estijos ‘ 
kultūrinį, ekonominį ir politinį suvere
nitetą, o Lietuvos KP paskelbti at
sisakė, Taip buvo rudenį. Dabar ir Lie
tuva, LKP laiminama, skelbiasi 
šeimininke savo žemėje. Net šaltkalvis 
Gureckas ne'beveržia varžtelių. 
Pensininkas.

Tik kur pernai buvo ir ką veikė 
LKP?

Akiračiai nr. 7 1211)
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apie 400 reketininkų, kova pasibaigė praeitų metų 
rudenį susitarimu kad „reikia dabar bendrai daugiau 
dėmesio kreipti į ruselių „auklėjimą“. — Pagausim, 
suspardysim kaip šunį ir išmesim atgal į Rusiją“. 
Taip skambėjo jų „taikos rezoliucijos“ vienas straips
nis.

Romas Šileris

9425 So. Pleasant Ave., j 
Chicago, Ill. 60620

Akiračiai

NESUPRATIMAS IR SUPRATIMAS

Akiračių skiltininkas — siapyvardininkas Vyt. 
Giedrimas atrodo jaučia malonumą pasibadyti, nes 
daugelyje jo tokių pasibaksnojimų kitokios prasmės 
įžiūrėti negali. Skiltyje „Išeivija spaudos veidrodyje“ 
(Akiračiai, 1989 nr. 5) p. Giedrimas strėlike paleido ir 
mano adresu, ir visiškai man neaišku, kur jis taiko ir 
ko nori? Kokiu būdu aš jam užkliuvau? Prikibo prie 
manąs jis net netiesiogiškai, bet pasinaudodamas 
Draugo (1989 bal. 24, nr. 84) „Horizontų“ skiltininko 
beprasmiškomis pastabomis, jas išpūtė ir pradėjo au
toritetingai pamokslauti, aiškindamas man savo teori
jas, kas amerikiečių spaudai yra žinia ir kas ne. Kad 
tik ponas mokytojas už pamoką per didelės sąskaitos 
neatsiųstų — neišsimokėsiu.

Tokiam pamokymui p. Giedrimas priežastį rado 
Draugo „Horizontų“ skiltininko iš mano Pasaulio lie
tuvyje išspausdinto rašinio apie aštuonių JAV lietuvių 
nepavykusio skrydžio į Lietuvą cituotoje ištraukoje. 
Tame rašinyje aš paminėjau, kad mano kaltinimai apie 
tą kelionės sukliudymą gauti kokį nors Čikagos 
didžiosios spaudos dėmesį nebuvo sėkmingi, nors, 
kaip vėliau patyriau, Chicago Tribune mano laišką 
išspausdino. Tokiu kreipimusi amerikiečių spaudai 
norėjau priminti, kad tas jos labai garsinamas Gor
bačiovo atvirumas ir persitvarkymas, pagal Chicago 
Tribune atleidus varžtus net savivaldai, tai „sa
vivaldai“ Lietuvoje dar tiek mažai tereiškia, kad jos 
„savivaldininkai” be Maskvos sutikimo negali 
savarankiškai tvarkyti nė tokio mažmožio, kaip 
išduoti leidimus jos pačios pritarimu Sąjūdžio kvies
tiems JAV lietuviams dalyvauti okupacijos metais 
pirmame viešame Lietuvos nepriklausomybės paskel
bimo sukakties minėjime. Man tada atrodė ir dabar, 
po p. Giedrimo pamokos, atrodo, kad toks kreipima
sis į amerikiečių spaudą buvo ir logiškas, ir reikalin
gas priminimas, kad vis dėlto ta laisvė Lietuvoje dar 
nėra tokia, kokią kai kurie JAV žurnalistai mato.

Mano ponas mokytojas dėl to betgi labai 
pasipiktino. Tą mano Pasaulio lietuvyje paskelbtą 
rašinį jis taip aptarė: „Pasaulio lietuvio redaktorius 
smulkiai aprašė savo žygius ir protestus (mano 
pabraukta. B.N.), ypač nusistebėdamas, kaip gali JAV 

laikraščiai ir TV stotys nekreipti dėmesio į tokias 
dramatiškas žinias . . . “ Kokia demagogija! Iš pa
prasto epizodo aprašymo p. Giedrimas gamina „žy
gius“, „protestus“, „dramatiškas žinias“. Ir tokiais 
išmislais pasigaminąs sau lazdą, paskui jau tvoja ja 
man iš peties: „Čia ir prasideda redaktoriaus ir dauge
lio visuomenės veikėjų nesupratimas, kas yra žinia ir 
kada ji pakliūva į amerikiečių laikraščius“.

Nežinau, ar tokių dviejų amerikiečių spaudos 
žinovų pastabų įsidėmėjimo užteks mūsų nesupra
timui bent sumažinti? Gal ko gero tiem abiem specia
listam prireiks ruošti kokį seminarą ar semestrą mūsų 
Lituanistikos katedroj nesuprantančius „Bendruomenės 
veikėjus ir žurnalistus“ apšviesti, kad . . . mes 
visiškai nepražūtumėm. Iš tiesų tai gal jau būtumėm ir 
pražuvų, jeigu ne tie du žinovai, kurie tuos 
amerikiečių spaudos puslapius iki šiol pripildydavo 
naujomis žiniomis.

Jau daug metų mes ieškome artimesnio ryšio su 
tauta. Ta kryptimi prieš daugelį metų pradėjo sukti ir 
ne vienas Bendruomenes veikėjas bei žurnalistas. 
Okupantas statė ir tebestato užtvaras. Viešumon 
norime kelti ir tas užtvaras, ypač amerikiečių spau
doje, kad galėtumėm priminti jiems, kiek toje visoje 
Gorbačiovo pertvarkoje yra tikrumo ir kiek sudaroma 
iliuzijų. Ne visiškai beprasmis buvo ir tas mūsų 
aštuoniukės subruzdimas, iš kurio taip iškilmingai 
pasityčiojo abu mūsų didieji amerikiečių spaudos 
žinovai. Gegužės pabaigoje prasidėjusioje žmogaus 
teisių konferencijoje Paryžiuje, ne kur kitur, bet kaip 
lik pokalbyje su žurnalistais buvo paskelbta žinia apie 
JAV Valstybės departamento protestą atitinkamom 
sovietų įstaigom dėl mūsų neįsileidimo į Lietuvą ir 
buvo gautas keistas sovietų pasiteisinimas: Sąjūdis 
tada buvus nelegalus ir neturėjus teisės kviesti, 
įdomu, kad Kanados piliečiams kviesti jis buvo 
legalus, o Amerikos piliečiams — ne. Į kreipimąsi į 
senatorius gavome pažadą klausimą patyrinėti. Gal dėl 
to patyrinėjimo ir atsirado tas Valstybės departamento 
protestas? Vėliau kartu iškėlus ir dr. Petro Kisieliaus 
neįsileidimą į gydytojų suvažiavimą Vilniuje, kai jam 
Amerikoje buvo duota viza, o Maskvoje atimta, Illi
nois senatorius Simon apžadėjo su visais neįleistais iš 
Illinois valstijos susitikti ir klausimą nuodugniau 
išsiaiškinti. S į įvykį taip pat pažadėjo aprašyti ir 
Klevelando Plain Dealer. Dėl dr. Tomo Remeikio 
neįsileidimo žmonos dr. Nijolės Remeikienės pastan
gos čia ir Lietuvoje davė jau ir konkrečios naudos: dr. 
Tomas Remeikis gavo vizą, tačiau atsisakė ja 
pasinaudoti, nes tos grupės viešnagei Lietuvoje be
buvo likusios tik kelios dienos.

Kaip jau minėjau, ieškodami glaudesnio ryšio su 
tauta, mes iš sovietų valdžios reikalaujame jQ nekliu
dyti. Kliudomi stengiamės patys ir ieškome 
talkininkų tom kliūtim pašalinti, kreipdamiesi į šio 
krašto spaudą, kongresą, vyriausybę. Jeigu tiem 
dviem amerikiečių spaudos žinovam toks mūsų krei

pimasis yra „nesupratimas“, verčiąs taip demagogiškai 
į tai reaguoti, prieš nagrinėjant mūsų „nesupratimą“, 
pasiūlytumėm pasitikrinti savo „supratimą“, gal tada 
nebereikės taip beprasmiškai kabinėtis.

Bronius Nainys

Kelios kritiškos Vyt. Gedrimo pastabos paskatino 
p. Nainį parašyti šį keleriopai ilgesnį jupiteriškai rūstų 
laišką. Kodėl? Nejau, p. Nainy, Jūsų minčių ar darbų 
negalima net ir mandagiai pakritikuoti? Juk Vyt. 
Gedrimas Jums neprisegė nei vieno epiteto (o kiek jų 
yra Jūsų laiške). Nejaugi iš tikrųjų Jūsų pastangų 
pavadinimas žygiais ir protestais yra . . . demagogija? 
Kaip reikėtų Jūsų pastangas pavadinti, kad nebūtų 
„demagogiška“?

Kalbant apie demagogiją, mes net Vyt. Gedrimo 
pravardžiavimo Giedrimu nelaikome demagogišku, 
manydami, kad gal tai tik klaidelė be piktos valios.

Nemanome, kad ir vizų neišdavimas JAV lietuvių 
bendruomenės „žymiems Amerikos lietuvių 
veikėjams“ per penkias dienas būtinai reiškia 
„Maskvos planus“. Jei vizas gauna ir PLB ir Kanados, 
Vokietijos ir kitų kraštų bendruomenių veikėjai, tai 
nemanome, kad Amerikos bendruomenininkai būtų 
Maskvai taip išskirtinai svarbūs. Greičiau tai biuro
kratinės sistemos nelankstumas. (Individualūs p.p. 
Kisieliaus ir Remeikio atvejai iš esmės skiriasi nuo 
čia svarstomo klausimo ir todėl jiems šios pastabos 
netaikomos).

Tačiau svarbiausia priežastis, paskatinusi mus 
šiek tiek plačiau pakomentuoti p. Br. Nainio laišką, 
yra šio klausimo potekstėje slypinti Lietuvoje gyve
nančių lietuvių diskriminacija išeivijos lietuvių spau
doje. Juk jeigu žymiems JAV lietuvių ben- 
druomenininkams nemalonu, kai planuota kelionė į 
Lietuvą išyra negavus sovietų vizos, tai lygiai taip pat 
nemalonu Lietuvos gyventojams, kai tenka grįžti iš 
Maskvos, negavus JAV vizos. Tačiau nei kituose 
išeivijos laikraščiuose, nei Pasaulio (sic!) lietuvyje 
nepastebėjome dėl to susijaudinimo, kuris bent kiek 
prilygtų šiuo atveju redaktoriaus Br. Nainio parody
tam susirūpinimui. Nejau ir toliau vieni Akiračiai 
verkšlens dėl Lieuvos kultūrininkų, literatų, solistų, į 
Santaros-Šviesos suvažiavimus vykstančių svečių 
diskriminavimo JAV konsulate Maskvoje.

Neseniai čia svečiavosi trijų Atlantą perplaukusių 
Lietuvos jachtų buriuotojai. Išplaukę, iš Klaipėdos 
uosto jie Kuršių mariose . . . laukė JAV vizų. Ir 
laukė, gerb. p. Nainį, ne penkias dienas, o daug il
giau. Ir gauti vizas jiems padėjo JAV lietuvių pastan
gos čionykštėse valdžios įstaigose. Todėl gal ir dėl 
sovietų vizų JAV lietuvių bendruomenės veikėjams 
prasmingiau būtų kreiptis į sovietinę spaudą. Ir 
tenykščiai deputatai (pvz., sąjūdininkas, žmogaus 
teisėms besirūpinantis K. Motieka) sovietų įstaigose 
turbūt būtų įtakingesni už JAV senatorių Simon — 
Red.
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LANGAS Į VAKARUS

VAKARŲ EUROPOS BIZNIERIAI 
VILNIUJE

Šių metų gegužės mėn. pradžioje pasižvalgyti į 
Vilnių buvo atvykusi grupė Europos parlamento at
stovų: Hans-Jurgen Zahorka — Europos parlamento 
(EP) deputatas. EP komisijos prie GATT (Generalinis 
susitarimas dėl tarifų ir prekybos) konferencijos 
pirmininkas; Hans-Hermann R. Heyland — Europos 
smulkiųjų biznių ir amatų administratorius ir Tichtcr 
Korschefsky — advokatė. Svečius lydėjo Baltų inter- 
grupės generalinis sekretorius Algirdas Klimaitis. Eu
ropos parlamentarai Lietuvoje susitiko su LTSR 
valstybinio plano komiteto, Vietinės pramonės 
ministerijos, Agropramoninio komiteto, Kooperatyvų 
asociacijos ir Sąjūdžio atstovais. Gegužės 4 d. Kom
jaunimo tiesos redakcijos patalpose įvyko spaudos 
konferencija. Be oficialiosios spaudos, konferencijoje 
taip pat dalyvavo Atgimimo ir Akiračių žurnalistai bei 
ekonomistė Kazimiera Prunskienė.

Pagrindirų pranešimą padarė H.J. Zahorka. Po to 
buvo atsakinėjama į žurnalistų klausimus.

— Europos parlamente yra speciali organizacija, 
kuri domisi Pabaltijo reikalais, — pradėjo savo 
pokalbį Zahorka. Europos parlamentas taip pat reiškia 
didelę simpatiją Sąjūdžio veiklai. Apie Pabaltijo 
Liaudies frontų judėjimus Vakarų Vokietijoje 
ruošiama ir greit bus išleista knyga. Nors Vakarų šalys 
nepripažįsta Pabaltijo valstybių įjungimo [Sovietų 
Sąjungą, turime būti realistais. Reikia būti prag- 
matikais ir prie tikslo eiti žingsnis po žingsnio. 
Politinėje situacijoje tikslai negali būti atsiekti 
staigiai. Pagal savo mąstymą ir galvojimo struktūrą 
Pabaltijy s yra Europos dalis ir dėl to Vakarų Europos 
šalys juo domisi.

H.J. Zahorka pabrėžė, kad jo apsilankymo Lietu
voje tikslas prekybinis. Jeigu mes esame bendruose 
Europos namuose, kaip teigė M. Gorbačiovas, tai 
turėtumėm, pagal Zahorką, po vienu stogu ir prekėmis 
keistis. Lietuvoje vykstantį persitvarkymo procesą 
Europos parlamentas galėtų paremti ekonomiškai. Per 
šį apsilankymą Zahorkos grupė domėjosi Lietuvos 
kooperatyvų judėjimu. Kooperatyvai Lietuvoje di- 
namiškesni negu valdžia. Nėra pasaulyje šalies, kur 
biurokratija prisidėtų prie ūkio našumo kėlimo. 
(Zahorkai labai gerą įspūdį paliko kooperatiniais pa
grindais vedamas „Stiklių“ restoranas Vilniuje). Za
horkos manymu, Lietuvos kooperatyvų asociacija 
turėtų turėti savo biurą Briuselyje. Tada būtų galima 
glaudžiau bendradarbiauti su Europos smulkiomis 
įmonėmis, savo struktūra panašiomis į Lietuvos koo
peratyvus. Europos parlamentas galėtų padėti, sureng
damas Lietuvoje menedžerių kursus. Lietuvoje taip pat 
esančios didelės galimybės turizmui. Labai padėtų 
tiesioginis susisiekimas (oro linijos) tarp Vilniaus ir 
Vakarų Europos miestų.

Didžiausios kliūtys ekonominiams ryšiams tarp 
Lietuvos ir Vakarų Europos šalių šiuo metu yra 
sekančios: valstybinės įmonės kol kas bendradarbiauti 
su užsieniu gali tik Maskvai tarpininkaujant; nckon- 
vertuojamas rublis; neaiški teisinė padėtis (pvz., ko
operatyvai gyvuoja dar trumpai, o kooperatyvų 
įstatymas jau apraizgytas nutarimais, praktiškai 
nubraukiančiais tą įstatymą). Jeigu būtų pašalintos tos 
kliūtys, Vakarų Europa jau dabar pasiruošusi inves
tuoti pinigus į Lietuvą. „Ekonomika, manau, yra 
politikos motoras. Ten, kur gerai funkcionuoja 
ekonomika, geriau funkcionuoja ir politika, kaip ir 
atvirkščiai“, — baigė savo svarstymus HJ. Zahorka.

L. Mockūnas

SPAUDOS KONFERENCIJOS 
IŠTRAUKOS

Akiračiai: Kokią stadiją turi pasiekti ekonominiai ir 
politiniai procesai Lietuvoje, kad Vakarų Europa su
tiktų investuoti savo pinigus?

H. J.Zahorka: Kol dėl kiekvieno menkniekio reikės 
Maskvos leidimo, tol nebus jokio pagrindo dialogui 
su Vakarais. Jau žengtas žingsnis į priekį, tačiau tik 
žingsnis. Turiu galvoje paskutinįjį nutarimą dėl eko
nominių ryšių su užsieniu. Svarbu, kad pinigai būtų 
konvertuojami. Pavyzdžiui, Pabaltijo respublikos ga
lėtų turėti savo valiutą, apie kurią dabar daug kalba
ma.

ALFONSAS DARGIS — SUKAKTUVININKAS

Dailininkas Alfonsas Dargis neseniai atšventė 
80 metų sukaktį — turtingo kūrybinio gyvenimo ju
biliejų. Gimęs Žemaitijoj, Rcivyčių kaime, prie 
Mažeikių, jis 1929 metais įstojo į Kauno Meno 
Mokyklą, kurią baigė 1936 m. Jo mokytojai buvo 
Stasys Ušinskas, Juozas Mikėnas ir Adomas Smetona. 
Baigęs Meno mokyklą gavo Švietimo Ministerijos 
stipendiją studijuoti Vienos Meno Akademijoj, kurią 
baigė 1940 metais, kaip tik tuo laiku, kada Lietuva 
buvo okupuota Sov. Rusijos.

Trumpam grįžo į Lietuvą, bet pamatęs, kad jo 
profesiniam ir kūrybiniam darbui sąlygų nėra, grįžo 
atgal į Vieną ir iki 1951 m. dirbo vokiečių teatruose.

1951 metais emigravo į JAV ir apsigyveno 
Rochester, N.Y., kur jau tuo laiku buvo įsikūręs kitas 
Žemaitijos garsus dailininkas Liudas Vilimas. Čia vėl 
neapleido savo kūrybinio darbo ir per trumpą laiką 
pagarsėjo, kaip savaimingas, spalvingas ir individu
alus dailininkas, kurio kūrinius įsigijo daug Dailės

Komjaunimo tiesa: Kas traukia Europos bendriją Lie
tuvoje: tuščia rinka ar pigi darbo jėga?

H.J.Zahorka: Lietuva—menkas partneris Europos ben
drijai, kuri, pavyzdžiui, su Šveicarija bendradarbiauja 
daugiau, negu su visu Rytų bloku.

Dabar labai sunku rasti šalį, kuri nestokotų pigio: 
darbo jėgos. Tačiau pigi darbo jėga, tai ir žema kvali 
fikacija. Mes kalbame apie bendrus Europos namus 
beje, apie juos kalba ir M. Gorbačiovas. Vadinasi 
mes turėtume ir prekėmis keistis. Europos bendrija yr; 
pats didžiausias partneris pasaulinėje rinkoje.

* * *

Muziejų. Taip pat buvo suruošta visa eilė jo 
parodų čia Amerikoje ir Europoje.

Betgi Amerikoje jis nesijautė savas, jį traukė 
prie Europos meno židinių. Todėl po kelių bandymų, 
prieš keletą metų persikėlė nuolatiniam gyvenimui į 
Vokietiją.

Kai Lietuvoje papūtė kiti vėjai, dail. A. Dargis 
atnaujino savo ryšius su bičiuliais dailininkais Lietu
voje, kurie pradėjo jį raginti ruošti savo parodą Dailės 
Muziejuje Vilniuje. Jam tai buvo didelis dvasinis pa
sitenkinimas, po tiek ilgų emigracijos metų grįžti į 
Lietuvą su turtingu kūrybiniu turtu.

Negalėdamas pats dalyvauti parodos atidaryme, 
jis pasiuntė trumpą žodį, kuriame vaizdžiai nusako 
savo ilgą kūrybinį gyvenimą ir meninį credo.

Jis šitaip kalba apie save ir kūrybą:

Iki 1951 metų dirbau vokiečių teatruose, o 
1951 metais duonos pelnytis išvykau i Ameriką. 
Tenai dirbau, surengiau daug savo darbų parodų. Iš jų 
mano darbai išsibarstė po daugeli kraštų, daugeli 
muziejų ir po daugybą šiaip meno mėgėjų namų. 
Spėju, kad taip išsibarstė apie pusantro tūkstančio 
mano paveikslų. Daugumas gal teturi tik po vieną 
kitą, bet yra ir tokių, kurie turi po trisdešimt ir net po 
daugiau. Daug jų yra ir lietuvių namuose, o tėviškės 
pastoge jau bus susiradę 135 mano darbai. Tai va kaip 
prabėgo mano kūrybingiausi penkiasdešimt dveji 
metai: be tėviškės žemės po kojomis, tarp sve
timų žmonių, tuštumoje.

Mano meninis credo yra labai paprastas, bet ir 
komplikuotas. Niekada nemėgau ir nemėgstu kitam 
kolegai aiškinti ar patarinėti, kaip ir ką daryti, o pats 
vis tebenoriu išmokti galvoti nelogiškai, noriu panirti 
i tikro nuoširdumo pilną vaiko pasaulį. Imdamasis 
darbo pirma turiu išsinerti iš aplinkos, ją visiškai 
pamiršti ir tik tada mėginti išreikšti tą, ką matau savo 
vidiniame pasaulyje. Kai pajuntu, kad įžvalgumas į 
save patį ima silpnėti, metu dirbąs, kad nepradėčiau 
kartoti jau buvusių įvaizdžių, kad nauji darbai nebūtų 
į vienas kitą taip panašūs, kaip vištos kiaušiniai. 
Darbų pasikartojimas juk tereiškia kūrybinį 
pavargimą.

Linkime dailininkui A. Dargiui dar ilgų 
kūrybinių metų!

Henrikas Žemelis
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