
Dabar laikai pasikeitė.
Dr. K. Bobelis

VLIKas PRADEDA KALBĖTI SU

ISTORINĖ EUROPOS LIETUVIŲ STUDIJŲ
SAVAITĖ

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTUA

Švedijos Gotlando saloje nuo šių metų liepos 30 iki 
rugpjūčio 6 vyko XXXVI Europos lietuvių studijų 
savaitė, kurioje pirmą kartą dalyvavo oficialus Lietuvos 
Komunistų partijos (LKP) atstovas, padarydamas 
pranešimą ir dalyvaudamas diskusijose. Po suvažiavimo 
komunikatą, jog dalyviai sutarė, kad „visų pasaulio lie
tuvių gyvybinis tikslas yra nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimas“, pasirašė ne tik LKP centro komiteto 
ideologijos skyriaus vedėjas J. Paleckis, bet ir VLIKo 
pirmininkas dr. K. Bobelis, Pasaulio lietuvių 
bendruomenės vicepirmininkė I. Lukoševičienė, Lietu
vos Laisvės lygos pirmininkas A. Terleckas, Lietuvos 
Persitvarkymo sąjūdžio seimo tarybos pirmininkas V. 
Landsbergis ir kiti.

— Tai atvejis be precedento, — pareiškė J. Paleckį 
pristatęs moderatorius ir „Laisvosios Europos“ radijo 
Miunchene tarnautojas dr. K. Čeginskas.

— Po tokio tolerantiško žodžio nelengva tusti, — 
kalbėjo Paleckis. — Mes pasiryžę mokytis pagarbos kito 
nuomonei.

Jis padėkojo už pakvietimą dalyvauti suvažiavime, o 
LKP pirmajam sekretoriui A. Brazauskui „už sutikimą 
man čia atvykti“. J is teigė, kad ir Lietuvoje dabar kalbama 

labai atvirai, kad jį labai džiugina, kad visa tai, kas 
Gotlande buvo pasakyta, galėjo būti pasakyta ir Vilniuje, 
Kaune ar Baptuose.

Paleckis kalbėjo penktąją suvažiavimo dieną, ket
virtadienį, kai pranešimus jau buvo padare dešimt

turinyje
POKALBIS SU VYTAUTU LANDSBERGIU
Apie frontininkus, komunistus, Lietuvos Laisvės lygą, 
besiartinančius rinkimus, politinės veiklos strategiją bei 
taktiką kalbame su Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio 
Seimo tarybos pirmininku prof. Vytautu Landsbergiu.

REPORTAŽAI IS VILNIAUS
Lietuvos gyvenimo rugpjūčio mėn. panoramą pateikia 
vilnietis mūsų bendradarbis Rimvydas Valatka.

KAS GĄSDINA IR „PRAVDĄ” IR REORGUS?
Lietuvių tautinės vienybės demonstracija Gotlando 
saloje.

kalbėtojų. Jis taip tęsė savo pranešimą:

Esu gimęs karo pradžioje. Mokiausi Vilniuje. Įstojau 
į lituanistiką, bet traukė žurnalistika. Šią specialybę ir 
baigiau. Dirbau ketverius metus Komjaunimo tiesos re
dakcijoje, kurios tiražas dabar siekia 550.000. Vėliau 
studijavau trejus metus diplomatinėje akademijoje Mas
kvoje ir 17 metų dirbau užsienyje kaip užsienio reikalų 
ministerijos tarnautojas: Šveicarijoje, Rytų Vokietijoje ir 
kitur. Buvau TS Užsienio reikalų ministerijos spaudos 
skyriaus vedėjas. Dalyvavau vidutinio nuotolio raketų 
apribojimo derybose. Vaikai augo ir norėjosi grįžti į Lie
tuvą. Nuo praeitų metų lapkričio mėnesio esu Centro 
komiteto ideologinio skyriaus vedėjas. Ideologinio darbo 
skyrius apima propagandos, kultūros, užsienio ryšių ir 
mokslo bei mokymo įstaigų skyrius.

Toliau pranešėjas tvirtino, jog „partijoje nebėra to 
visa apimančio noro visus kontroliuoti ir mokyti“. 
Kalbėdamas apie šiandienine Lietuvą sakė, kad ten gy
venimas toks gyvas ir dinamiškas, jog jau per savaite jie 
čia jaučiasi atitrūkę nuo Lietuvos aktualijų.

— Mūsųpolitinis-visuomeninis gyvenimas šiandien 
gyvesnis negu Vašingtone, Londone ar kur kitur, — 
tvirtino prelegentas. — Tiems, kurie šiuo metu Vilniuje, 
bus kas prisiminti.

Toliau jis aiškino, kad Lietuva turinti 600 metų vals
tybingumo tradiciją, nors demokratija Lietuvoje tebuvusi 
tik 1920-26 m. ir per pastaruosius šešius mėnesius. Metų 
pradžioje vykę rinkimai į Tarybų S-gos liaudies deputatų 
suvažiavimą jau atspindėję skirtingas politines progra
mas. Sąjūdis Lietuvoje rinkimus laimėjęs. Nepasiteisino 
būgštavimai, jog rinkimų rezultatai būsią nuslėpti. Šito
kios demokratinės tradicijos tustinos ir brandintinos.

— Šiandien visos politinės jėgos pripažįsta suvere
nitetą, nepriklausomybe, — lyg taikydamas į vėliau pri
imtą komunikatą kalbėjo Paleckis. — Šiandien jau turime 
ką prarasti Lietuvoje.

KUR DAUGIAU LAISVĖS
Toliau jis tvirtino, jog jau šiandien vidinių laisvių, 

k.a. žodžio, spaudos, mitingų yra daugiau negu 1939 m. 
Lietuvoje. Rašyti esą galima bet ką. Galima kritikuoti ir 
Brazauską, ir Gorbačiovą. Tai jau gerai, anot jo. Tuo tarpu 
prieškarinėje Lietuvoje karo stovis buvo pratęsiamas 
metai iš metų. Pernai, po šimtatūkstantinio mitingo Vin
gio parke Vilniuje, žmonės, kurie įžeidžiančiai kalbėjo 
apie tuometinius pirmąjį ir antrąjį partijos sekretorius, 
ramiai grįžo į namus. Tuo tarpu jam vienas dr. K. Bobelio 
geras pažįstamas pasakąs, jeigu taip būtų būvą kalbėta 
prieš karą, tai Kauno karo komendantas pik. Saladžius 

būtų paėmęs už pakarpos ir pasodinąs bent pusmečiui.
— Šiandien jau yra ką prarasti ir į ką atsiremti, — 

kartojo savo mintį CK skyriaus vedėjas. — Dabar par
tijoje irgi yra individualių nuomonių. Mes ir labai 
ginčijamės, ir pykstamės, ir nelabai draugiškai kalbamės 
savo tarpe.

Toliau Paleckis atsakė į klausimą, kodėl Lietuva 
atgijo būtent 1988 m. Atsirado Sąjūdis. Jį palaikė visos 
jėgos, anot Paleckio. Jis padėjo ir partijai. Bet kodėl toks 
atgimimas neįvyko 1953, 1956 ar 1968 m., klausė prele
gentas, parinkdamas Rytų Vokietijos, Vengrijos ir Čeko
slovakijos sukilimų metus, ir pats atsakė:

— Reikia pripažinti, kad pervarka sudarė galimybes 
Sąjūdžio atsiradimui.

Jis nesiėmė tvirtinti, kad Gorbačiovas visa tai rėmė, 
bet tas prieš ketverius metus atidarąs Pandoros skrynią. 
Būvąs kažkoks tai ryžtas pasukti keliu į teisybe, 
neįvertinant visų pasekmių. Žmonės iš Maskvos, girdi, 
turėję ryžto toleruoti ir suprasti naujus vėjus iš Pabaltijo ir 
mokytis. Kaip jie žiūrėsią už metų ar kelerių — nežinia. 
Viena iš priežasčių, kodėl Lietuvoje pertvarka 
neprasidėjusi anksčiau, buvo jos vadovai.

— Vienok visi būvą Lietuvos vadovai visuomet 
švelnindavo Maskvos politiką, — tvirtino Paleckis.

Konservatoriai supratę, kad pertvarka jiems gali 
atimti postus, privilegijas. Lūžis įvykąs, kai pernai Lie
tuvoje lankėsi politbiuro narys A. Jakovlevas. Tuo metu 
vyriausybėje tebūvą tik keli žmonės, kurie supratę Są
jūdžio reikšme. Jakovlevas parėmęs Sąjūdžio idėjas. Jis 
tada pasakąs, kad, jei Sąjūdžio rėmėjų daug, tai vadovybe 
reikia keisti.

Toliau Paleckis kalbėjo apie ryšius su užsieniu. Esą 
skatinamas ekonominis bendradarbiavimas tarp užsienio 
ir Lietuvos įmonių, palengvėjąs išvažiavimas į užsienį. 
Net ir pagal pasenusią LTSR Konstituciją, Lietuva esanti 
suvereni valstybė, kuri pati galinti užmegzti ryšius su 
užsieniu. Dabar šią galimybe esą galima įgyvendinti.

—Lietuvai būtina turėti platesnius ryšius su užsieniu, 
— tvirtino pranešėjas. — Planuojama atidaryti Lietuvos 
konsulatus Lenkijoje, Rytų Vokietijoje ir Vakarų šalyse.

Jis tiki, jog didėjant Lietuvos savarankiškumui, 
kliūtys mažėsiančios.

— Keisti gyvenamąją vietą yra prigimtinė žmogaus 
teisė, — toliau dėstė Paleckis. — Kad ir šis išplaukimas iš 
Klaipėdos buvo visai kitoks.

Paleckis, prof. Č. Kudaba, septynių žmonių Vilniaus 
Jaunimo teatro grupė ir dar keletas kitų į Gotlandą 
atplaukė jachtomis,Nerija“ ir „Ragana“, kurias valdė po 
tris jūrininkus. Kelionė užtruko pusantros paros. Per ją 
moterys keleivės beveik visą laiką sirgo jūros liga, čia, 
matyt, ir yra viena iš priežasčių, kodėl buriuotojai Atlanto

(tęsinys 4-me psl.)
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išeivija 
spaudos 

veidrodyjeTIK VLIKO PIRMININKAS GALI SKELBTI TOKIAS FANTAZIJAS...
VLIKo pirmininkas K. Bobelis, grįžęs iš Helsinkio konferencijos Paryžiuje, darė pranešimą Čikagoje (birželio 25 d.) apie tos konferencijos eigą bei jo su sūnum pastangas iškelti Pabaltijo valstybių klausimą toje žmogaus teisių konferencijoje.Visa jo kalba buvo nužymėta tuo senu nepasitikėjimu įvykusiais pasikeitimais, nes Jie Sov. Sąjungoje naudoja kitokią taktiką, bet metodai nėra pilnai pasikeitę“. Baigdamas savo kalbą, jis rado reikalą dar kartą pakartoti, kad Lietuva yra pavergta:
Broliai, nebūkime akli, neapsivilkime. Padėkime 

Lietuvai. Padėkime jai kovoti, bet nepriimkime, kad Lie
tuva jau yra laisva. Ji tebėra pavergta ir, kol Maskva 
nepanaikins to pavergimo, jie bus pavergti.

Lyg kas nors išeivijoj ar Lietuvoje to nežinotų!Tačiau įdomiausias ir kartu keisčiasusias buvo jo pareiškimas dėl įvykių Kinijoj. Jis taip kategoriškai tvirtino:
Aš nė kiek neabejoju, kad tas, kas įvyko Kinijoje, 

tikrai neįvyko be p. Gorbačiovo žinios. Gorbačiovas buvo 
tik savaitę prieš tas skerdynes, matė tas demonstracijas. 
Jam neleido kalbėti didžiojoje salėje, nes salė buvo ap
supta studentų ir kitų, kurie norėjo demokratinio per
versmo Kinijoje. Gorbačiovas Kinijoje padarė labai at
sargius pareiškimus. Po jo išvykimo įvyko skerdynės, 
kuriose 3,000 jaunų studentų ir kitų buvo sunaikinta. 
Naikinimas dar tęsiasi. Niekas manęs neįtikins, kad 
Gorbačiovas nežinojo kas Kinijoje turi įvykti, kad jis 
nepridėjo savo pirštų, kad tai įvyktų. Kinija jam yra labai 
didelis priešas. Jam svarbu dabar sunaikinti Kinijos vie
ningumą. Jam rūpi, kad Kinija atitrauktų savo jėgas jų 
griūvančiai politikai atstatyti. Jam rūpi ten įnešti tam tikrą 
dezorganizaciją, kad pasaulis atkreiptų savo žvilgsnį į 
Kiniją, ją pasmerktų ir nematytų Sov. Sąjungos: „matote 
— Sov. Sąjungoje to neįvyko, tai įvyko Kinijoje!" Visi tik 
garbina ir giria Gorbačiovą, nes jis toks laisvas! Toks 
drąsus! Bet, gerbiamieji, kiek ten tų laisvių yra? Teisės 
vistiek kontroliuojamos ir varžomos.

{Lietuvių balsas, nr. 14, 1989.VII.15)
'' Toks fantastinis pareiškimas ac. ari jokios politinės logikos ir nėra paremtas faktais. Atrodo, kad fantazuoti VLIKo pirmininkui yra žymiai lengviau, negu pripažinti faktą, kad komunizmo krizė ir įvykiai Sovietijoje bei Kinijoje išvedė kai kuriuos mūsiškius politikierius iš lygsvaros. Užtat nenuostabu, jei laiks nuo laiko išgirstame tokius tvirtinimus, kurie Vakarų valstybių politikus, diplomatus ir laikraštininkus padaro tiesiog neišmanėliais, kurie dar iki šiol negalėjo sužinoti tų slaptų Gorbačiovo planų sukelti Kinijoje studentų demonstracijas ir žudynes. Šia prasme VLIKo pirmininkas nusipelno politinių

*■ M r„pranaSysčių“ žymens.
VYKAU KREPŠININKAS — GRĮŽAU LIETUVIS...
.V: ■ ' . ’ ., , Šitaip pareiškė grįžęs iš išvykos Lietuvon, krepšininkas Alvydas Baris. Toliau jis taip pasakojo:

— Žinojau, kad esu lietuvis, daug metų žaidžiau už 
Chicagos „Lituanicą", tačiau tas lietuviškumo jausmas 
manęs nekuteno, jo lyg ir neturėjau. Ką mačiau ir pergy
venau šioje kelionėje, to žodžiais nepajėgčiau apsakyti. 
Vieną tik galiu pasakyti — širdies gilumoje pajutau kažką 
ypatingo gal net pasididžiavimą; pajutau, kad esu lietu
vis... Dabar ramiai galiu baigti savo krepšinio karjerą. 
Tuo labiau, kad per paskutines rungtynes prieš Kauno 
„Žalgirį" buvo mano gimtadienis — 36-tas. Buvo man 
įteiktos gėlės, buvau pagerbtas, net tuo pačiu metu per 
iškilmingą atsisveikinimą su Kurtinaičiu ir Jovaiša, kurie 
ateinantį sezoną žais Vokietijoje... —kalbėjo A. Baris.(„Sporto apžvalaga“ Draugas, nr. 151,1989.VIII.4)

PRISIMINIMAI .APIE KOMPOZITORIŲ K. V.BANAITĮ
Muzikas A. Kučiūnas Aiduose (nr. 2, 1989 m.) pasakoja apie savo susitikimą su komp. K.V. Banaičiu, kai jis, jau būdamas silpnos sveikatos, jam įteikė peržiūrėti savo kūrinį — operą Jūratė ir Kastytis“. Kompozitorius taip pasakojo apie savo muzikinę karjerą ir lietuvių liaudies dainas:
Liaudies dainas pamėgau nuo pat mažens. Prisi

klausiau jų iš motinos ir kitų kaimo dainininkių. Kas be ko, 
kiekvienas juk užaugęs kaime pamilsta savo krašto dai
nas, su jomis suauga. Bet apie muzikos rašymą anuomet 
nė svajot nesvajojau. Mano gimtinėje Vaitiekupiuos, pri
simenu, tai arba šaldavau žiemos metu, arba vasarą bijo
davau bičių ir vapsvų. Būdavo, maudavau iš sodo į 
trobą... (Kompozitoriaus veidas, mačiau, nušvito švelnia 
šypsena.) Ne, muzika ir jos kūrimas galvą pramušė daug 
vėliau. Gyvenom jau Kaune, buvau šioks toks vyriokas ir 
mokiausi skambinti fortepijonu Jppo-Gechtmano muzi
kos mokykloje — va tuomet ir įsižiebė ta liepsnelė. 
Pradžioje rašinėjau trumputes pjeses fortepijonui, jas, be 
abejo, laikydamas tikrais šedevrais. Tačiau greit suvo
kiau, kad toli nenueisiu be rimtų teorinių studijų. Atkak
liai įsikneibiau į darbą. O besimokydamas harmojinos ir 
vėl susidūriau su mūsų liaudies melodijomis ir tuom 
pradėjau ilgų metų tyrinėjimo ir harmonizavimo triūsą. 
Sunku, bet labai dėkinga. Kartais nuvykdavau tai į vieną, 
tai į kitą mūsų krašto dalį pasiklausyti, kaip dainuoja 
kaimas. Toli gražu ne vienodai. Atsimenu, kaip vienąsyk 
net spaudon išėjau polemizuoti šia tema. Teodoras Bra
zys, rašydamas apie lietuvių liaudies melodijas, tvirtino, 
kad jos esą monodinės, atseit, vienbalsės. Supratau, kad 
garbingasis kunigas-muzikologas tepažinojo Vilniaus 
krašto dzūkiškas vienabalses dainas ir nebuvo girdėjęs 
šiaurinės Aukštaitijos sutartinių. Reikėjo patikslinti. 
Galėčiau dabar pasigirti, kad buvau vienas pirmųjų rašęs 
spaudoje šiais klausimais. Švyturio bendrovė išleido net 
mano tokių rašinių rinkinėlį 1919 metais. Sunku tikėti, 
kad prabėgo keturiasdešimt metų! Taigi paminėjau 
sutartines... Kažin, gal dar ir šiandieną jas tebedainuoja 
kur nors apie Vabalninkus, Kupiškį?... Tos sutartinės, 
dainuojamos sekundomis, vietomis aštrokais disonansais 
— tai tikras mūsų liaudies muzikos stebuklas! Sakytum, 
lietuvės kaimo dainininkės išlaisvino, taip sakant, eman
cipavo disonansą senų senovėje ir šimtmečiais pralenkė 
Europos muzikos modernistus.

OSKARO MILAŠIAUS PAGERBIMAS /
Birželio mėn. pradžioje Paryžiaus priemiestyje Fon

tainebleau, įvyko kasmetinis poeto Oskaro Milašiaus 
pagerbimas jo gimtadienio proga. Pagerbimą kasmet- 
ruošia Paryžiuje įsikūrusi „Oskaro Milašiaus Bičiulių"
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draugija, jungianti visus garsaus lietuvių poeto gerbėjus ir 
jo kūrybos mylėtojus, taip pat besirūpinanti jo raštų lei
dimu ir platinimu. Pagerbimas vyksta Fontainebleau, kur 
Oskaras Milašius praleido paskutiniuosius savo gyveni
mo metus ir mirė 1939 metais.

Jau kelinti metai Oskaro Milašiaus pagerbime da
lyvauja Nobelio literatūros premijos laureatas Česlovas 
Milosz-Milašius, kuris specialiai ta proga atvyksta iš 
JAV. Česlovas Milosz šiame minėjime kalbėjo apie 
Oskarą Milašių, nepaprastai gražiai atsiliepė apie jo ap
dainuotą tėvynę Lietuvą, į savo kalbą įterpdamas ir savo 
paties prisiminimus apie šį kraštą, kuris jam yra ypatingai 
brangus.

Su minėjime dalyvavusiais lietuviais Česlovas Mi
losz šnekėjosi lietuviškai. Pasikalbėjime jis paminėjo, kad 
atidžiai seka visus įvykius Lietuvoje, iškėlė Persitvarky
mo Sąjūdžio atliekamą svarbų vaidmenį. Tarp lietuvių, 
dalyvavusių Fontainebleau įvykusiame Oskaro Milašiaus 
pagerbime buvo iš Olandijos atvykęs apaštalinis nuncijus 
arkivyskupas Audrys Bačkis, Prancūzijos LB pirminin
kas Ričardas Bačkis, tos bendruomenės nariai Petras ir 
Žiba Klimai. Pagerbimą filmavo prancūzų televizija, kuri 
rengia specialią programą apie Oskarą Milašių. Ji bus 
perduota birželio 28 dieną. Pažymėtina, kad į šią pro
gramą bus pirmą kartą įjungti vieninteliai filmuoti Oskaro 
Milašiaus gyvenimo akimirksniai, kuriuos nufilmavo 
tuometinis Lietuvos atstovas Prancūzijoje Petras Klimas, 
Lietuvos atstovybės namuose Paryžiuje.

{Europos lietuvis, nr. 27, 1989.VII.12)
O REORGAI GIEDA SENAS GIESMELES...A. Svilonis, nuolatinis atžagareiviškų minčių dėstytojas Lietuvių balse (nr. 13, 1989.VILI), polemi-" zuodamas su Pasaulio lietuvio redaktorium dėl priminimo, kad reorgai Jaunimo centre demonstravo ir mėtė plytas prieš Lietuvos menininkus, šitaip rašo:

Labai gaila, kad „Pasaulio lietuvyje" spausdinami 
tokie nekritiški, neobjektyvūs ir priekabūs rašiniai ir net 
vedamieji. Ko tuo siekiama? Tiesa, kad buvo ruošiamos 
demonstracijos, bet niekas jų spjaudalais nepalydėjo.

Vedamojo autorius klausia ar tie demonstrantai 
žinojo, kodėl jie taip darė? Taip, jie žinojo ir šiandien žino

i ’ ' I' > Į *
okupanto siekius, tik gaila, kad „Pasaulio lietuvio" re
daktorius jų nežino. Buvę demonstrantai žino, kad tie
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„raudoni maskvabemiai“ staiga negalėjo pasikeisti ir 
pasidaryti nekaltais, baltais angeliukais. Bet „Pasaulio 
lietuvio“ redaktoriui toks tvirtinimas nepatinka. Jam at
rodo juokinga, kad Bendruomene apdo vanojusi premijo
mis tokius, kurie niekiną svečius iš Lietuvos ir 
Bendruomenės vadovus, o pasirodė, kad jų kelias būvąs 
teisingas. Tai jo palieta rūsčioji demogogija.

Pagaliau ir pats str. autorius prisipažįsta, kad Lietuva 
pavergta, okupuota ir kad neverta mesti į šalį atsar
gumą. Tad kodėl jis puola tuos, kurie netiki, kad oku
pantui rūpėtų Lietuvos tautinė kultūra, rūpėtų sustiprinti 
išeivijos tautiną dvasią? Jie žino, kad tais atsiųstais an
sambliais okupantas siekia išeivijos kovos ryžtą 
užmigdyti. Juk jau daugelis tokių ansamblių lankytojų 
džiūgauja ir net nepagalvoja, kad tie ansambliai yra 
atvykę iš okupuotos Lietuvos.

SUNKŪS KALTINIMAI KELIONIŲ AGENTŪRAI

Henrikas Nagys Nepriklausomoje Lietuvoje (nr.26, 
1989.VI.29), straipsnyje „Taip pasitikti negalima“ iškėlė 
nenormalumus pasitinkant „Armonikos“ ansamblį New 
Yorke.

Jis taip rašo:

Deja, ne visur ir ne visada taip sklandžiai svečiai 
priimami. Pavyzdžiui, praeitą trečiadienį pas mus atsi
lankiusio ansamblio ARMONIKA vadovai ir atlikėjai 
skundėsi, kad New Yorko autobusų stotyje jie laukė New 
Yorko lietuvių atstovo R. Kezio, beveik dvi valandas. 
Pagaliau dėlei netinkamų transporto priemonių, ARMO
NIKAI teko pasisamdyti automobilius ir patiems nuvykti 
į Kultūros Židinį. Tenai nebuvo suteikta nei tinkamų 
pemakvojimo sąlygų, nei patalpų ir priemonių nišsi- 
prausti, nebuvo jiems ten duota nei užkandos.

Taip prasitryną likusią nakties dalį, ARMONIKOS 
menininkai po pietų turėjo atlikti programą. ARMO
NIKĄ lydįs Tėviškės draugijos dabartinis pirmininkas 
Vaclovas Sakalauskas visa tai patvirtino ir pridėjo, kad ir 
atsiskaityta nebūvą teisingai. Dėl šio paskutiniojo teigimo 
girdėjome ir kitokių pasisakymų. Tačiau faktas lieka 
faktu, kad New Yorke ARMONIKA buvo visai netinka
mai sutikta ir aprūpinta. Tokių dalykų negalima niekuo 
pateisinti. Kartą pasikvietus, reikia ir priimti, kaip dera. 
Kitaip ne tiktai atbaidysime kitus menininkus ir meninius 
vienetus, bet susilauksime blogo vardo, kurio dėl vieno 
kito apsileidėlio, sąžiningieji neužsitamavo.

Dėl atskaitomybės, R. Kezys, ,Laisvės Žiburio“ 
radijo ir kelionių biuro „Vytis“ vedėjas, Drauge (nr. 146, 
1989.VII.28) paskelbė tokį laišką:

Mus pasiekė gandas, kad esą New Yorke už atliktą 
koncertą „Armonikos“ ansamblis buvo neatlygintas. Tai 
netiesa. Apmokėjus visas kelionės ir koncerto išlaidas, 
„Armonikos“ ansambliui buvo pasiūlytas 2,000 dol. 
honoraras. Tai žymiai aukštesnė suma negu originaliai 
buvo sutarta. Ansamblis atsisakė priimti šią sumą, kaip 
nepakankamą atlyginimą jiems, nes jie esą profesionalai.

Gal ir taip, tačiau,Laisvės Žiburio“ vadovybė ir kiti 
suinteresuoti asmenys jautėme, kad mūsų sąlygomis tai 
yra pakankamas honoraras ir aukštesnio atlyginimo 
nesiūlėme, nes juk ir radijui išlaikyti pajamos yra reika
lingos, ne vien „Armonikos“ ansambliui. Ansamblio 
vadovybei pakartotinai atsisakius šią 2,000 dol. sumą 
priimti, ją perdavėm prof. Vytautui Landsbergiui, kaip 
auką Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžiui, šiuo skaitome, 
kad „Armonikos“gastrolių atskaitomybė New Yorke yra 
užbaigta.

Laisvės Žiburio radijas
Romas Kezys, vedėjas

Deja, tas laiškas neatsako į pagrindinį klausimą dėl 
„Armonikos“ ansamblio netinkamo priėmimo, kai an
samblio nariai patys turėjo samdyti susisiekimo priemo
nes nuvykti į Kultūros židinį, nebuvo parūpintos 
nakvynės ir Lt

Tuo pačiu metu iškilo kiti kaltinimai R. Kezio ke
lionių biuro adresu. Liucija Hofmanienė paskelbė Drauge 
(nr. 149, 1989.VHI.2) ilgą kaltinamąjį laišką agentūros 
vedėjui R. Keziui, kuriame ji teigia, kad agentūros 
pažadas (ir Drauge skelbimas) sutvarkyti ar pakeisti ke
lionių bilietus grįžtant į Lietuvą, dėl pačio agentūros 
vedėjo apsileidimo, sudarė jai bereikalingų išlaidų, nes 
turėjo pirkti savo grįžtančiai seseriai naujus bilietus. Ir 
vietoj atlyginti nuostolius, agentūros vedėjas pakaltino 
skundėją klaidingos informacijos skleidimu.

L. Hofmanienė savo laišką taip baigia:

Nesulaukusi jokio atsakymo iš R. Kezio, po mėnesio 
ir vėl jam skambinau, šį kartą R. Kezys bandė suversti 
viską ant manąs, kad aš daviau blogas informacijas. Jei aš 
būčiau suklydusi, tai R. Kezys turėjo tai žinoti. O jei tikrai 
iš jo pusės įvyko klaida, tai ją reikėtų sąžiningai ir atitai
syti. Kai aš paminėjau, kad paskelbsiu spaudoje tokį 
nesąžiningą patarnavimą, R. Kezys atsakė labai trumpai 
—prašau! Girdi, vien iš Chicagos jis aptarnavo apie 400 
žmonių.

Reikia tikėtis, kad ateity niekas iš skrendančiųjų 
neturės tokio nemalonaus išsiskyrimo. Niekas nelies 
ašarų su klausimu — o ką dabar darysim ?

Vis dėlto aš turiu vilties, kad R. Kezys šitą man 
padarytą nuostolį atitaisys. Aš dar kartą sutinku, kad 
„Savieji pas savus“ turi būti mūsų solidarumo ir patrio
tizmo konkretus įrodymas. Pagaliau savieji prekybininkai 
ir kelionių agentai neturėtų lupti kailio saviesiems, nes, 
kai savus lupa, daug daugiau skauda.

AR NE PER TOLI NUEITA?

Juozas Vaišnys, S J., Laiškų lietuviams redaktorius 
parašė ilgesnį straipsnį apie Vincą Kudirką ir Varpą.. 
Straipsnio pabaigoje jis užsimena apie Lietuvoje vyks
tantį persitvarkymą ir įvairių partijų bei organizacijų 
steigimą, kuris gali padidinti tik nesveiką lenktyniavimą 
ir skaldymąsi Laiškų lietuviams 1989 m. nr. 6 jis rašo:

Mes džiaugiamės Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiu, 
mus gal turėtų džiuginti ir tas žmonių, ypač jaunimo, 
entuziazmas, kad jau prisisteigė net kelios dešimtys įvai
rių organizacijų bei draugijų, bet tą džiaugsmą vis dėlto 
šiek tiek temdo žinojimas, kad ten pasitaiko ir vilkų avių 
kailyje. Be abejo, steigiant ar atkuriant tas įvairias orga
nizacijas, nueita per toli, tiek daug jų tikrai nereikia, tas 
perdėtas jų skaičius skaldys ir silpnins jėgas. Atrodo, kai 
kurios ir steigiasi tik tam, kad galėtų kovoti su kitomis, jau 
įsisteigusiomis. Štai, pavyzdžiui, balandžio mėnesio vi
duryje per Vilniaus radiją girdėjome pasikalbėjimą su 
vienu vyru ir viena moteriške apie tautininkų partijos 
steigimą. Kai tas vyras buvo paklaustas, kokios priežastys 
paskatino steigti tautininkų partiją, jis maždaug taip at
sakė: „Matote, jau įsteigė krikščionių demokratų partiją. 
Ji, be abejo, stengsis įvesti privalomą tikybos mokymą 
mokyklose, užtat mes... “ Tie jo nutylėti žodžiai, be abejo, 
turėjo būti: „mes to nepraeisime, mes kovosime... “ Tad 
dar toji partija neįsteigta, o jau aštrinami kirviai kovai. 
Gerai, kad tas pilietis paskui prisipažino, jogjiems trūksta 
žinių apie tautininkų partiją, jog jie mano kreiptis į 

išeivijos tautininkus patarimų. Jeigu jie kreipsis, tai iš 
kiekvieno tautininko sužinos, kad, esant tautininkų 
valdžiai Lietuvoje, visose mokyklose buvo privalomos 
tikybos pamokos, kad valdžia mokėjo algas tikybos 
dėstytojams.

Panašių nesusipratimų, atrodo, įvyksta ir kitas orga
nizacijas bei partijas steigiant. Mes tų steigėjų nekaltina
me, nesjieklysta greičiausiai ne iš savo kaltės, užtat mums 
reikia daugiau bendradarbiauti ir tartis. Malonu, kad jie 
yra tam bendradarbiavimui atviri. Jie laukia mūsų pagal
bos ir patarimų.

Žinoma, tokioj persitvarkymo stadijoj, kada daugu
mas varžtų yra atleista, organizacinis entuziazmas ir noras 
atkurti viską, kas buvo nepriklausomoj Lietuvoj, gal ir yra 
suprantamas, bet vargu ar pateisinamas?

Mes turime pagrindo įtarti, kad kai kurie išeivijos 
buv. partijų palikuonys irgi prisideda prie to partinio 
entuziazmo. O būtų geriau, kad iš čia pasigirstų blaivesni 
ir nuraminantieji balsai, kaip minėto straipsnio autorius 
siūlo.

KEISTAS PATRIOTIZMO VERTINIMAS

Birželio 14 d. Drauge Aurelija Balašaitienė savo 
recenziją „Baisai iš Lietuvos — tarp ašarų ir juoko“, 
entuziastingai vertinančią „Armonikos“ ansamblio pasi
rodymą Cleveiande, pradeda šitaip:

„Perestroikos“ išdavoje laisvajame pasaulyje vis 
dažniau ir dažniau lankosi jau ne visiškai pagal okupanto 
kurpali suformuoti Lietuvos pramoginiai vienetai, 
išeivijos sutinkami su dideliu džiaugsmu ir entuziazmu. 
Jei anksčiau pas mus lankydavosi komunistų partijos 
„palaiminti“ dviveidžiai, šiapus „iki ašarų“ graudiną ar 
rusų klasikus lietuviškai suvaidiną, tai naujoji svečių 
banga mums atgabena ne vien trupinėlį Lietuvos, bet ir 
drąsų, atvirą ir neslepiamą laisvės Lietuvai šauksmą.

Neverta spėlioti kokius asmenis ar grupes produkty
vioji žurnalistė nedviprasmiškai iškolioja cituojant pa
brauktose vietose, bet kad jų tarpe yra ir Vilniaus Jaunimo 
teatras nekyla abejonės, nes tiktai šis šaunus vienetas 
„rusų klasikus lietuviškai“ suvaidino. Ne tik lietuviškai, 
bet dar ir taip, kad veik visi šio krašto didžiosios spaudos 
recenzentai pastatymuose lengvai atpažino kandžią 
braškančios komunistinės sistemos kritiką, pavergtųjų 
laisvės troškimą, individo menininko pastangas išsimušti 
iš jį žlugdančios dvasinės prievartos. Visi suprato, kokios 
drąsos reikėjo tai daryti ne vien užsienyje ar Lietuvoje, bet 
ir Maskvos teatro scenoje.

Kažin ar verta A. Baiašaitienei aiškinti, kad A. 
Čechovas nėra koks nors bolševikinis autorius, Lenino 
premijos laureatas, o pagaliau ir vien tik „rusų klasikas“ 
(kaip vien anglų klasikas nėra Šekspyras, vien prancūzų 
— Hugo, ar vokiečių—Goethe), bet priklauso visuotinei 
literatūrai ir yra statomas viso pasaulio scenose. Užtektų 
pasakyti, kad Jaunimo teatrą į šį kraštą pakvietė ne 
lietuviai, bet amerikiečiai, kurie ir repertuarą visai teisėtai 
pasirinko. O kad jaunimiečiai iš tų kvietėjų išsiderėjo, 
nepaisant labai apkrautos darbotvarkės, dar ir pasirody
mus lietuviškose New Yorko ir Čikagos scenose, jie 
nusipelno vien padėkos, o ne insinuacijų ir koliojimo.

Reikėtų A. Baiašaitienei priminti ir tai, kad 
lietuviškuose pasirodymuose Jaunimo teatras niekur 
„rusų klasikų“ nevaidino, bet dainavo liaudies dainas, 
deklamavo mūsų klasikų eilėraščius, vaidino rizikingų 
pastatymų ištraukas ir kartu su sales sausakimšai

(tęsinys sekančiame psl.)
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REPORTAŽAS

ISTORINĖ . .
(atkeltais 1-mopsl.)
nugalėtojai savo tarpe neturėjo dailiosios lyties.

VAŽIUOK, KUR NORI
Dabar tiktai keletai žydų neleidžiama iš Lietuvos 

išvažiuoti, nes jie neseniai dirbę gynybinėje pramonėje ir 
turį karinių paslapčių. Taip pat laisvas esąs ir įvažiavimas 
įLietuvą, nors, tiesa, čia buvę keletas skaudžių atvejų. Tai 
J. Jurašo ir T. Remeikio istorijos, kurios galų gale lai
mingai baigėsi, anot Paleckio.

— Tikimės, kad tokių atvejų nebebus, — pareiškė 
viltį CK skyriaus vedėjas, kurio kompetencijoje yra ir 
ryšiai su užsieniu. — Priimtas politinis sprendimas ne- 
beriboti išeivijos laikraščių siuntimo į Lietuvą, tokių kaip 
Draugas, Akiračiai ir kiti. Jie turėtų pasiekti adresatus.

Toliau jis grįžo prie ekonominių ryšių. Naujas daly
kas esąs kad visos įmonės ir organizacijos dabar gali 
palaikyti ryšius su užsieniu. Bet čia padėtį komplikuoja 
valiutos trūkumas. Rubliai keičiami nedidelėmis sumo
mis ir tai sykį per dvejus metus ar pan. Gal dėl to išeiviams 
ir būsią lengviau, nes sumažės lankytojų antplūdis, 
ironiškai kalbėjo svečias iš Lietuvos. Tuo tarpu dėl spe
cialistų ruošimo liaudies ūkiui, tai čia spragą užpildyti šį 
rudenį pradėsiąs veikti Kauno Vytauto Didžiojo univer
sitetas.

Toliau sekė išvedžiojimai apie spaudą. Prelegentas 
mano, jog lietuviams reikėtų daugiau pasinaudoti tuo, kad 
Pabaltijo reikalai dabar prasi veržia į pasaulinę televiziją ir 
į didžiosios spaudos puslapius. Anot jo, Sąjūdžio infor
macijos biuras atlieka tikrai didelį darbą, rinkdamas Ta
rybų S-gos ir užsienio straipsnius. Jis pacitavo 
Gorbačiovo prieš ketverius metus pasakytus žodžius, kad 
visuomenėje, kurioje nėra opozicijos, spauda tampa opo
zicija. Tuo tarpu Lietuvoje valdžios žmonės per pasitari
mus keikia spaudą, kad ši neleidžianti jiems ramiai dirbti. 
Šiandien esą trūksta laiko laikraščiams skaityti. Keičiami 
lietuviams svetimi laikraščių pavadinimai. Iš Tarybinės 
moters tapo Moteris, iš Tarybinio mokytojo — Tėvynės 
šviesa ir L L

Atsirado neoficiali, alternatyvinė, opozicinė spauda. 
Įsikūrė maždaug 300 naujų laikraščių ir žurnalų: Atgimi
mas, Sąjūdžio žinios ir kiti. Dabar net vidurinės mokyklos 
leidžiančios savo laikraštėlius.

— Visa šita labai gerai ir labai normalu, — džiaugėsi 
kalbėtojas.

Jo nuomone, visi šie laikraščiai neišsilaikys dėl fi
nansinių ir kitokių sunkumų. Tačiau Sąjūdis ruošiasi leisti 
dienraštį Respublika. Dėl cenzūros— ji apsiribojanti 
keturiomis sritimis: negalima propaguoti karo, prievartos, 
nacionalinės neapykantos ir pornografijos.

Dabar pasirodančios tik tik. f h ūkiamos knygos: 
„Tremtinio biblioteka“, knygos apie pokario rezistenciją, 
buvusio Lietuvos aido redaktoriaus V. Gustainio memu
arai Be kaltės ir panašios. Memuarinė literatūra dažnai 
kartojasi, anot kalbėtojo, bet skaitytojai galį pasirinkti.

IŠEIVIJA . . .
(atkeltaiš3-čiopsl.)
perpildžiusia publika traukė Lietuvos himną kada jis dar 
nebuvo okupuotame krašte oficialiai leistas, o apie Sąjūdį 
dar nieko nebuvom nė girdėję... Reorgų periodikos ir A. 
Svilonio tipo publicistų inspiruota A. Balašaitienė už 
šiuos svečių menininkų įžeidinėjimus mažų mažiausiai 
turėtųjų atsiprašyti.

VytGedrimas

Svarbi problema esanti, kad dabar viskas esą 
galima ir nėra tam tikrų ribų. Nėra spaudos 
įstatymo. Žmonės negalį apsiginti nuo šmeižtų. 
Dabar tik teismas galįs įpareigoti atšaukti kokį 
šmeižikišką straipsnį, kitokių sankcijų nesą.

—Dabar aplamai įprantama kai kur iš vis 
nesilaikyti įstatymų, o tai blogai, — kalbėjo 
Paleckis.

Jis toliau aiškino LKP veiklą. Per pastaruo
sius metus visko esą buvę. „Invalidų olimpia
doje“ Lietuva laimėjo vieną pirmųjų vietų, 
sarkastiškai aiškino jis. Tai yra, Lietuva iš stag
nacijos išėjo su mažiausiais sužeidimais. Lietu
vos padėtis šiandien esanti nepalyginamai geres
nė už kitų respublikų. Lietuvių Lietuvoje šian
dien esą procentualiai daugiau kaip 1939 m. 
Kitos Pabaltijo respublikos aplenktos visose 
srityse. Nebent Gruzija gal esanti išlaikiusi didesnį tautinį 
atsparumą. Į kalbą Lietuvoje kreipiamas didžiausias 
dėmesys. Kiti metai skelbiami Kalbos metais. Visur sten
giamasi gražiai taisyklingai kalbėti. Lietuvių kalba buvo 
išsaugota Ministrų taryboje, Aukščiausioje taryboje ir iš 
dalies Centro komitete. Dabar visur viskas vyksta 
lietuviškai. Šiandien esą, kam atgimti ir prie to esą 
prisidėję tautiniai susipratusios LKP jėgos.

PARTUA NEBE MONOLITAS
Partijoje pasireiškę visokie žmonės: įmonių 

direktoriai, kolūkių pirmininkai (tokie kaip Velikonis — 
rizikavę ir nežinoję, ar gaus didvyrio žvaigždę, ar atsisės 
kalėjiman). Dabar, anot Paleckio, jau patys lietuviai gali 
nustatyti veiklos kryptis. Anksčiau vyravęs partijoje 
prisitaikymas, pataikavimas ir pasipūtimas, o dabar — 
padorumas, protingumas ir pakantumas. Jei anksčiau 
buvęs vidutinybių metas, tai dabar tik sugebantys žmonės 
išeina į priekį.

Šių metų vasario mėn. vykęs XVII LKP CK plenu
mas buvęs paskutinis konservatorių pasispardymas. Po 
pirmojo sekretoriaus A. Brazausko pranešimo į tribūną 
pradėję eiti vėliau išmesti pensininkai. Deja, tada ne
atsiradę jėgų, kurios būtų su jais papolemizavę.

— Aš tada norėjau išeiti iš Centro komiteto, — 
prisipažino Paleckis, — Bet konservatorių nutarimai 
buvo neįvykdomi prieš 210 tūkstančių partijos nariųnorą.

Toliau sekęs XVIII birželio plenumas, kuriame vie
nas sąjūdininkas pareiškė, kad LKP pasiryš eiti į nepri

Archit. /.Pajaujis, Gotlando salos gyventojas, vienas iš 
Studijų savaitės rengėjų (V.Zalatoriaus nuotr.)

VLIKo pirm. K.Bobelis (kairėje) ir LKP CV ideologijos sk. vedėjas 
/.Paleckis Gotlando saloje 1989. V.3 (B.Zalarorienės nuotr.)

klausomybę ir ras ten vietą. Šiame plenume LKP pasi
sakiusi už atsiskyrimą nuo Tarybų S-gos komunistų par
tijos. Nors abiejuose plenumuose balsavo tie patys CK 
nariai, bet birželiniame buvę daug kviestinių svečių, kurie 
ir sudarę skirtingą atmosferą. LKP pirmasis sekretorius 
pareikalavęs, kad būtų pakeista nuostata dėl avangardinio 
partijos vaidmens. Paleckis paaiškino, jog du trečdaliai 
partijos narių yra už garbingą konkurenciją. Partija atsi
sakanti negarbingų funkcijų. Vadovavimas ekonomikai 
esanti nesąmonė.

Dabar Vilniuje prie Centro komiteto rūmų pastoviai 
esą demonstruojama. Pavyzdžiui, neseniai viena 
nesėkminga dainininkė reikalavo, kad Brazauskas 
pašalintų Operos teatro direktorių. ,Laimei Lietuvoje 
šiandien Brazauskas šito padaryti negali“, tvirtino 
kalbėtojas. Direktorių renkąs pats kolektyvas.

Šiuo metu LKP besiruošianti pateikti svarstymui 
savo naują programą, kuri turės daug malonių siurprizų. 
Laisvė, dvasingumas... esą nauji devizai. Jis tikįs, kad 
taip ir bus. Sutapimas su krikščionybe? Klasių kovos 
prioritetas nugrimzdęs į praeitį. Socialdemokratai iš 
Vakarų Europos jau kviečia mus bendradarbiauti, teigia 
Paleckis. Esąs pasiūlymas keisti partijos pavadinimą.

Labai teisingai esą, kad žmonės pajutę, jog Lietuvos 
likimas bus sprendžiamas Lietuvoje. Tačiau, anot 
kalbėtojo, iliuzija, kad viskas priklausą tik nuo mūsų. 
Reikią daugiau atsižvelgti į geopolitinę padėtį, į tarptau
tinių santykių vystymąsi. Seni priešiškumai Europoje 
išnykę, bet ir mums reikią juos naikinti, nes reikės sugy
venti su kaimynais humanistiškoje visuomenėje.

Kai dėl Molotovo-Ribentropo pakto jubiliejaus, tai, 
anot Paleckio, LKP ne kartą šį paktą yra pasmerkusi ir yra 
už slaptųjų protokolų paskelbimą. Tik jis abejojąs, ar tai 
sugrąžins Lietuvą į 1940 m. padėtį, greičiau į 1926-tųjų.

— Dar istorijoje taip nebuvo, kad kokia valstybė 
sugrįžtų į tokią padėtį, kokia ji buvo prieš 50 metų, — 
kalbėjo Paleckis.

Toliau jis aiškino, kad esanti konstitucinė atsiskyri
mo teisė, kad durys į nepriklausomybę neuždarytos. 
Tokios galimybės kaip šiandien, Lietuva neturėjusi per 
pastarąjį pusšimtį metų. Kelias į nepriklausomybę turįs 
vesti taip pat į demokratiją ir humanizmą, užbaigė savo 
pranešimą LKP atstovas.

Jį visi išklausė su dėmesiu, kaip ir kitus kalbėtojus ir 
kai buvęs partizanas ir politinis kalinys V. Svilas Paleckį 
užsipuolė, kad jis išsižadėtų tėvo darbų, tai pirmiausia šį 
žymų LKP veikėją užstojo VLIKo pirmininkas dr. K. 
Bobelis, o vėliau Landsbergis, Buračas ir kiti.

VIENYBĖ TEŽYDI
Visame suvažiavime, nežiūrint jo margumo, vyravo

Akiračiai nr. 8 (212)
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kažkokia tolerantiška dvasia: ar tai taikiosios Švedijos dangus, ar brolių iš Lietuvos atvežta nauja vienybės dvasia, ar tiesiog idiliška Iškaltos katės dvaro aplinka, primenanti lyg Tabor farmą ar „Dainavą“. Studijų savaitė vyko Katthammarsvik‘o vietovėje, grafų Drėkų sodyboje, rytinėje Gotlando salos pusėje, prie Baltijos jūros, 220 km nuo Lietuvos. Katthammarsvik‘ą išvertus iš švedų kalbos gautųsi „Iškaltos katės įlanka“, kuri žemėlapyje gal kam nors ir gali priminti katą pagal pakrantės uolų konfigūraciją.Suvažiavimo paskaitos vyko pirmadienį, antradienį ir ketvirtadienį. Trečiadienį ir penktadienį buvo iškylos į sostine Visbį, eančią vakarinėje salos pusėje, link Švedijos ir po pietinę salos dalį, kur yra daug nuo viduramžių išlikusių bažnyčių. Saloje gyvena ne tik du suvažiavimo rengėjai — dail. E. Budrys ir archt J. Pajaujis — bet ir prieš porą metų iš Lietuvos pasitraukęs skulptorius P. Deltuva, kuris taip pat suvažiavime dalyvavo. Suvažiavimą atidarė Švedijos LB pirmininkas K. Gu- mauskas, kuris saloje turi vasarnamį.Pirmąją paskaitų dieną, be dr. Čeginsko ELS savaičių apžvalgos paskaitą apie I. Šeinių jo gimimo 100 metų proga skaitė Švedijos lietuvis 79 m. amžiaus J. Lingis. PLB vicepirmininkė kultūros reikalams I. Lukoševičienė papasakojo apie Kultūros tarybos darbus, o Frankfurto universiteto dėstytojas V. Natkevičius skaitė paskaitą „Kiek jau persitvarkė Lietuvos romanas ir apysaka“, kurioje išnagrinėjo J. Avyžiaus romano Sodybų 
tuštėjimo metas tęsinį, R. Granausko apysaką „Gyvenimas po klevu” ir R. Gavelio laiškų romaną Jauno 
žmogaus memuarai. Jo išvada: Avyžius dar nepersitvarkęs, o kiti du — jau.Antradienis, galima sakyti, buvo politinė diena. Apžvalgą apie išeivių, ypač Amerikos lietuvių politinę veiklą nuo Rozvelto nepripažinimo deklaracijos 1940 m. iki *šių dienų pohelsinkinės konferencijos sesijų padarė VLIKo pirmininkas dr. K. Bobelis. Prof. V. Landsbergis kalbėjo apie „Sąjūdžio metus“, akademikas A. Buračas apie „Lietuvos ekonomines perspektyvas ir politines realijas“ ir advokatas K. Motieka apie Molotovo-Ribentropo paktą ir Lietuvos konstituciją.Trečiadienio vakare buvo meninė programa. Pasirodė iš septynių aktoriųsusidedantiJaunimo teatrogrupė. A. Latėnas Rytų aukštaičių tarme paskaitė eilėraščių, o J. Antanėlienė (Matekonytė), S. Bareikis, N. Gelžinytė, D. Krikščiūnaitytė, V. Petkevičius ir V. Podolskaitė padainavo sutartinių ir pašoko senųjų tautinių šokių. Aktorius pristatė taip pat iš Lietuvos atplaukęs Kultūros fondo darbuotojas M. Černiauskas.Pirmadienio vakare buvo parodytas Lietuvos televizijos videofilmas, susuktas minint rašytojo I. Šeiniaus 100 m. mirties metines Širvintų rajone. Iš to rajono Šeiniūnų kaimo rašytojas kilęs. Filmą atvežė ir vėliau jį rašytojo sūnui paliko Lietuvos TV studijos darbuotoja A. Kvėdaraitė, kuri taip pat prisidėjo ir prie to filmo pastatymo.Savotiška sensacija suvažiavime nuskambėjo dr. Bobelio atskleidimas, jog VLIKas buvo pavedęs neseniai mirusiam L. Griniui sudaryti Lietuvai kenkiančių asmenų sąrašą.Trečią pilną paskaitų dieną, ketvirtadienį, pranešimą apie sveikatos būklę Lietuvoje ir vidutinę gyvenimo trukmę padarė Kauno medicinos instituto mokslininkas dr. V. Grabauskas. Prof. Č. Kudaba kalbėjo apie ekologinę aprinką Lietuvoje ir apie Kultūros fondą, o M. Eidukevičius apie „Budžio“ senųjų laivų klubą. Tą dieną taip pat kalbėjo jau anksčiau aprašytas J. Paleckis. Tą patį vakarą 

pavėlavęs atvyko Lietuvos Laisvės lygos pirmininkas A. Terleckas. Bent taip jį ten pristatė ir tokiu titulu jis pasirašė po komunikatu. Tuo tarpu Draugas tvirtina, jog „Antanas Terleckas ne kartą yra pastebėjęs, kad jis ne Laisvės Lygos pirmininkas, bet jos Tarybos narys“. Dar geriau - prof. R. Grigas, rašydamas liepos 4 d. Tiesoje, tvirtina, kad LLL persiorganizavo į Lietuvos nepriklausomybės partiją.Terleckas aukštas, stambus, impozantiškos povyzos žmogus, mėlynu kostiumu. Jo kalba iš užrašų pateikiama šiek tiek sutrumpinta.
TERLECKO KALBA

Ačių už teisų kalbėti ir už tai, kad aš esu čia. Jūs 
laukiate iš manus daug ką išgirsti, bet gal iš toli gražiau 
atrodo. Nenorėčiau, kad nusiviltumėt manimi. Mano 
tema buvo kalbėti apie mano asmeninius išgyvenimus. 
Bet gal būtų tikslingiusia kalbėti apie dabartinu politinę 
padėtį Lietuvoje, apie Lietuvos nepriklausomybės 
sąjungą, kurią sudaro kelios politinės partijos.

Buvo visokie trukdymai man čia atvykti. Pirmą kartą 
prie Baltijos jūros buvau 1961 m. birželio 1-mą, 2-rą 
dienomis. Aš tada su pavydu žiūrėjau į Švediją.

1974 m. daugelyje vilniečių butų buvo padaryta kra
ta, taip pat ir pas B. Gajauską. Važiavome su jo „Žiguli“ 
į Kauną. Man tada atrodė, kad mes Lietuvoje persekio
jamieji laimingesni už nepersekiojamus. „ Vilkas miške 
reikalingas, nes zuikiai išsigimsta“, samprotavau. Vėliau 
mane čia esantis K. Moteika pataisė. Jis paaiškino, kad 
vilkai naikina silpniausius, o KGB stipriausius.

Kokios nepriklausomybės perspektyvos? Yra par
lamentinis ir „ekstremistinis” arba tarptautinės teisės 
kelias. Koks tarp tų kelių skirtumas? Parlamentinis kelias 
turi daugiau šalininkų. Lietuva sudėjo daugiau aukų negu 
kokia kita tauta. Ji neteko nuo 33 iki 55% savo gyventojų, 
iš jų 10% nuo vokiečių. Aš asmeniškai sakau Lietuva 
nukentėjo nuo rusų, ne nuo Tarybų S-gos. Į Lietuvą 
įžygiavo kariuomenė kalbanti rusiškai taip, kaip 
Napoleono armiją daugumoje sudarė vokiečiai.

Lietuviai nori, kad nepriklausomybė būtų pasiekta be 
aukų. Gal dėl to Sąjūdis sėkmingesnis? O mes, Lietuvos 
laisvės lygoje manome, kad už laisvų reikia aukotis ir 
kovoti. Praėjusius rinkimus į Aukščiausiąją T-bą mes 
boikotavome. Tai buvo daugiau deklaratyviniopobūdžio 
akcija. Narnibai ir Palestinos arabai taip pat reikalauja 
pirma išvesti okupacinę kariuomenę, o paskui surengti 
rinkimus. Mes skelbėm atsišaukimus, bet kitaip rinki
mams netrukdėm. Mes buvome įsitikinę, kad deputatai 
Maskvoje nieko neatsieks. Nors jie elgėsi garbingai, bet 
pasiekė mažai.

Gegužės 18 d. Lietuvos AT priėmė suvereniteto
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Drėkų dvaro rūmai, kur vyko Studijų dienos (V. Za
latoriaus nuotr.)

Antanas Terleckas (V. Zalatoriaus nuotr.)

deklaraciją. Mūsų deputatai turėjo šią deklaraciją per
skaityti Maskvoje. Maždaug prieš mėnesį man leido 
kalbėti per televiziją. Aš paklausiau, kodėl deputatai 
neperskaitė šios deklaracijos. Aš suprantu, kad Brazaus
kas jos negalėjo perskaityti. Turėjo skaityti Motieka. 
Motieka, anot deputato Klumbio, buvo įspėtas, kad, jeigu 
bandys skaityti, mikrofonas bus išjungtas. (Vėliau disku
sijose K. Motieka paneigė šį tvirtinimą — vz).

Terleckas tęsė savo pasakojimą:
Nesmerkiu mūsų deputatų, bet jie turėjo elgtis taip, 

kaip okupuotos šalies atstovai. Deputatai nėra kalti — 
man liūdna dėl mūsų tautos elgesio. Birželio 14-toji buvo 
paskelbta gedulo diena. Ji buvo organizuota taip, kad 
nebūtų kalbama apie pačią okupaciją, o tik leista 
išsiverkti.

Mes norėjome paminėti 49-tąsias okupacijos meti
nes. Tuo pat metu buvo suorganizuotas kitas mitingas 
Vingio parke. Ten kalbėjo Lietuvos deputatai grįžę iš 
Maskvos. Jie kalbėjo penketui, tik gaila, kad tų kalbų jie 
nepasakė Kremliuje. Tauta buvo apsvaigusi euforijoje. 
Deputatai nieko nelaimėjo ir džiūga vim ui nebuvo pagrin
do.

Birželio 5 d. A. Čekuolis paskelbė, kad mes 
pripažįstame 1939 m. sutartį, kurią Lietuva sudarė su 
Tarybų S-ga, įskaitant ir 30.000 okupacinę kariuomenę. 
Tai tragiška! Mums nereikia nė vieno rusų kareivio. 
Mums nereikia, kad mūsų žemę tryptų purvinas okupanto 
batas.

Kas, kad naujoji Lietuvos Aukščiausioji T-ba priims 
kitą deklaraciją. Ji bus nuvežta į Maskvą. Deputatai šį 
kartą bus drąsesni, perskaitys, bet sprendimas priklausys 
nuo visų 2150 deputatų, tuo tarpu už lietuvius tebalsuoja 
400.

Carai šimtmečius mokė rusus, kad jie pasauliui neša 
laisvę ir nepriklausomybę. Rusai lietuvių deklaraciją 
numarins — nusikeiks rusiškai, ir visa tuo pasibaigs.

Dabartinė AT yra paskirta. Būtina išrinkti naują. 
Būtų gerai, kad lietuvių tauta rinkimus boikotuotų. Mes 
tada pasauliui pademonstruotumėm, kad tauta nepritaria 
dabartinei santvarkai. Turėsime dalyvauti rinkimuose. 
Naujai išrinkta Taryba gali mūsų tautai padaryti didelius 
nemalonumus. Kas bus, jei naujoji AT įteisins Lietuvos 
aneksiją? Kad toks pavojus realus, galima neabejoti. Pri
simenu ankstesnę seimo sesiją, kurioje sėdėjau šalia L.

(tęsinys sekančiame psl.)

1989m.rugsėjomėn.
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ISTORINĖ ...
(atkeltais 5-topsl.)

šepečio. Prabalsavo, kad mūsų trispalvė taptų valstybine, 
ir šiandien ji kabo ant KGB rūmų.

Pernai gruodžio 16-tąją trispalvė buvo išniekinta, 
minint tarybų valdžios paskelbimą 1918 m., kai tuo tarpu 
Vilnius tada rusų tebuvo užgrobtas 1919 m. sausio 5 d. 
Liepos 21-mą Vilniuje trispalvė kabėjo šalia raudonos 
vėliavos. Net ir Hitlerio okupacijos metais nebuvome 
verčiami iškabinti savo trispalvę šalia svastikos. Šiandien 
valdžia nori atimti mūsų tautinius simbolius. Man bus 
labai skaudu, kai gausiu prokuroro sankciją areštui su 
Vyčiu.

SKALDO PLAUKĄToliau Terleckas pacitavo Kauno aidą, nr. 11-12:
„Pabaltijo atstovų nutarimas, kad aneksija neturi 

juridinio pagrindo“. Kaip gali aneksija turėti „juridini 
pagrindą“? Molotovo-Ribentropo pakto įvertinimas nu
keltas įgruodžiomėn. Rusiškasis okupantas nori kaip nors 
šią padėtį įteisinti ir deputatus apgauti. Kas gali apriboti 
deputatų teises! Rusiškasis imperializmas negaili mili
jardų rublių okupacijai įteisinti. Jei Gorbačiovas mums 
nori duoti laisvę, tai jam tik reikia atitraukti kariuomenę. 
Gorbačiovas yra tam tikrų sluoksnių statytinis imperijai 
išsaugoti. Jis yra rusas patriotas ir elgiasi taip, kaip elgtųsi 
kiekvienos valstybės atstovas. Šiandien kito Gorbačiovui 
pakeisti nėra. Jeigu jis mums atiduotų nepriklausomybę, 
jis rytoj nebebūtų valdžioje. Jis to padaryti negali. 
Demokratiškai teisinei valstybei sukurti jis turėtų 
savanoriškai išvesti kariuomenę.

Taigi parlamentinis kelias neperspektyvus. Teisinis 
kelias, kurį mes deklaruojame, yra paremtas Helsinkio 
susitarimais ir žmogaus teisių deklaracija — išveskit sa vo 
okupacinę kariuomenę. Lieka dar tokie pagalbiniai veiks
niai kaip užsienio valstybių pagalba. Žuvo 50 tūkstančių 
partizanų tuo tikėdami. Politika būna dažnai amorališka. 
Netikime, kad Amerika mus išvaduos.

Žinome apie planus Mažojoje Lietuvoje, kurią Stali
nas norėjo prijungti prie LTSR. Gorbačiovas ten nori 
perkelti Volgos vokiečius. Mūsų pareiga belstis į pasaulio 
sąžinę, priminti apie Atlanto chartą. Mūsų diplomatai 
Amerikoje klausė vyriausybės, kodėl remiate vengrus, 
lenkus, bet ne Lietuvą? Šiandien mūsų pareiga bado 
streikais belstis į pasaulio sąžinę. Jeigu mes renkam 
parašus dėl Molotovo-Ribentropo pakto, tai žinokim, kad 
rusai kariuomenės dėl to neišves. Mes skaldomos, siūlome 
įvairiausius kelius nepriklausomybei pasiekti. Renkami 
parašai dėl karinės tarnybos Lietukoie. Tie sąrašai kažkur 
dingo, tuo tarpu Lietuvos vyrai išvežti į tolimiausius 
Rusijos kampelius.

Kovojame dėl ekonominio savarankiškumo įstaty
mo. Ir aš pats šį tą išmanau apie ekonomiką. Pats šis 
reikalavimas nesiderina su nepriklausomybės atstatymu. 
Ką mums duos šis įstatymas? Mes dabar daug prigami
name, o rusų bankas kasdien spausdina popierinius pini
gus ir viską išperka. Jeigu bus įvedama Lietuvos valiuta, 
tai kursą nustatys Maskva. Šiandien muilo nėra; kai rusai 
atėjo — nieko nebuvo. Kam tautą klaidinti iliuzija?! 
Partija ir vyriausybė mus mokina vaikščioti aukštyn ko
jom. Reikia pirma nepriklausomybės, o paskui ekonomi
nio savarankiškumo.

Išsiaiškinkim.
Vizos priklauso nuo Maskvos. Atvažiuoja visokie 

agitatoriai. Mūsų emigrantai tokie naivūs, kad man 

liūdna, ypač iš Vakarų Vokietijos. Daugelis kalba visai ne 
apie tai, kas iš tikrųjų Lietuvoje yra. Ypač užsienio žur
nalistai naivūs. Mums tik kalbėti leidžia kiek norim. Ta 
prasme Lietuvoje pilna demokratijos. Jau Fridrichas 
Didysis sakė: „ Tegul piliečiai kalba, ką nori, tik tegu būna 
paklusnūs“. Gorbačiovas nebijo mūsų demonstracijų. Jis 
turi visą jėgą. Užsienio lietuviai turėtų nežiūrėti į Lietuvos 
tikrovę per ružavus akinius. Neapsiribokit vienos pakrai
pos žmonėmis. A tvažiuokit i Lietu vą ir patys pasižiūrėkit. 
Mes esame integralinė Rusijos imperijos dalis. Jie 
neįsileidžia JA V spaudos. Atvažiavę pakalbėkit su visais 
ir patys žiūrėkit. Jus tikina, kad Lietuvos nepriklauso
mybė čia pat. Žmonės labai tiki emigrantams. Jeigu jie 
sako eikit žingsnis po žingsnio, tai mes ir klausom. Mums 
labai liūdna, kai užsienio balsai mus ragina nebudinti 
miegančiu žvėrių. Aš dėkočiau, jei Gorbačiovas išvestų 
tankus į Vilniaus gatves. Prisimenu eiseną į Lenino aikštę 
su drąsiais vyrukais, kurie vis norėjo dainuoti —

Sėk, sesute, ir česnaką,
kad neliktų rusų kvapo.
Per mitingą kalbėjo Petkus. Jokių provokacijų nebu

vo. Paleckis man dėkojo, kad mes neorganizavome eko
nominio streiko.

Dėl rugpjūčio 23-čiosios paminėjimo radom bendrą 
kalbą su Sąjūdžiu, kuris iki šiol su mumis elgėsi kaip su 
neturtingais giminaičiais. Tą dieną reikia ruošti mitingus, 
demonstracijas, bet ne susikabinti rankutėmis. Užteks 
pasauliui rodyti, kad mes norime tik ekonominio suvere
niteto! Mes norime nepriklausomybės, kurios mums nie
kas nedovanos. Už ją turime aukotis, kovoti, ryžtis. 
Ruošiamės organizuoti bado streikus nuo rugpjūčio 15- 
tosios, o rugpjūčio 23-čią kviečiame visą tautą badauti.

Jei lakstysim prie ūmų, tai pasaulis pamanys, kad mes 
susitaikėm su padėtimi. Į partijos suvažiavimą buvo 
išrinkti 87% komunistų. Geriausi vyrai Maskvoje, o jų 
reikia Lietuvoje. Maskvoje jų pasiūlymai bus atmesti. 
Rinkimų dieną Maskva įsileidžia užsienio koresponden
tus. Ji nori parodyti, kad neva Lietuva sprendžia savo 
likimą.

Visos imperijos žūna, žus ir rusų imperija!
Sykį „viena įstaiga“ mane pasikvietė. Tokia moteris 

ir sako: „Po tavo kalbos nesinori gyventi“. Tikiuosi, kad 
jums tokio efekto nepadariau.

Taip prieštaringai kalbėjo A. Terleckas, pirmą kartą išvažiavęs į Vakarų pasaulį.Dar vienas dramatiškas suvažiavimo momentas buvo pirmadienį, kai V. Svilas viešai užsipuolė prof. Č. Kudabą dėl 1970 m. spalio 31 d. Tiesoje pasirodžiusio straipsnio „Budrumo netekus“. Jis apkaltino profesorių, kuris buvo vienas iš penkių Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto darbuotojų šį straipsnį pasirašiusių, kad dėl to nukentėjusi jo sužadėtinė aspirantė inžinierė-hidrogeologė M. Prialgauskaitė. Sumišęs profesorius taip aiškinosi:
Turiu atsistoti prieš jus visus nuogas. Šito straipsnio 

autorius ne aš, ir parašas ne mano. Aš čia kalbėjau 
nuoširdžiai, o straipsnio lengva atsižadėti, nes aš jo 
nerašiau. Reikia rasti jėgų pasakyti, kad gyvenimas ne
buvo visada tiesus. Visą amžių dirbau universitete. Noriu 
padėkoti už šį kentėjimą, kurį šiandien gaunu.

Sis epizodas gali turėti laimingą pabaigą, nes Gotlando saloje su S vilu, kuris iš Vokietijos buvo atvykęs nuosavu automobiliu, matėsi ir kadaise nuskriausta M. Prialgauskaitė. Reikia tik tikėtis, kad jų meilė išlaikė visus bandymus ir kad greitai turėsime šaunias lietuviškas vestuves.

S usumuojant reikia pasakyti, jog suvažiavimą dominavo iš Lietuvos atvykę svečiai ir dr. K. Bobelis, kas maždaug atsispindi ir suvažiavimo komunikate. Privačiai frontininkai dėl to reiškė savo nepasitenkinimą ir suredagavo atskirą studijų savaitės „sveikinimą“. Tuo tarpu Lietuvos žmonės dr. Bobeliu buvo maloniai nustebinti, nes, sako, prieš tai ne daug ką gero apie jį buvo girdėję. Jis čia buvo tas didysis vienytojas, kuris padėjo po komunikatu suburti ir Paleckį, ir Terlecką, ir Lukoševičienę, ir Landsbergį. O ir pats komunikatas pareikalavo daugiau nuolaidų iš kitų negu iš jo. Betgi Gotlandas gali būti dr. Bobelio gulbės giesmė. Jo kadencija VLIKe baigiasi ir eina gandai, kad į jo vietą ruošiamas dr. L. Kriaučeliūnas iš Čikagos. XXXVIIELS savaitė kitais metais vyks Šveicarijoje.
VZalatorius

atvirai
kalbant

ŠVIEŽESNI IŠEIVIJOS ŽURNALAI

-Žumalizmas neturi ribų, jame telpa ir praeitis ir ateitis, — taria Lietuvių žurnalistų sąjungos Centro valdybos pirmininkė ir neperiodinio leidinio Lietuvis žur
nalistas redaktorė Rūta Klevą Vidžiūnienė, savo „Atviru žodžiu“ pradėdama nr. 14. Kiek vėliau ji priduria, jog žurnalisto žodis „turi būti nukreiptas į ateinančius, o ne tiktai išėjusius“. Tačiau, nežiūrint pastangų, ir šį numerį daugiausia užpildo vyresnieji, kalbėdami apie praeitį (k.a., Vladas Bakūnas „Lietuviai žurnalistai Klaipėdoje“ ar Kęstutis Cerkeliūnas „Praeities pėdomis — Truputis Europos“) ir, žinoma, save toje praeityje (Ignas Medžiukas) ar dabartyje (Nora Kulpavičienė, Algirdas Pužauskas)... Visatos centre save pirmiausiai mato ir viduramžiai ar jaunesnieji (Edmundas Jakaitis, Rima Janulevičiūtė, Kazė Brazdžionytė), kartais iš šito taško patraukliai ir įdomiai aprašinėdami reikšmingesnius įvykius, k.a., Algirdas Nakas „XI-tąją žiemos olimpijadą Calgary“.Ir šis Lietuvio žurnalisto numeris temų bei nuomonių margumu, gausus (nebūtinai visada naudinga) informacija, apima visas kartas ir vos ne visus kontinentus. Kaip ir keli ankstyvesnieji, jis gabiai suredaguotas, patraukliai sulaužytas. Ir vėl imponuoja didelis bendradarbių skaičius, o erzina ypatingai gausios korektūros klaidos, bereikalingai temdančios redaktorių neabejotinai užsitarnautą kruopštumo ir ištvermės aureolę.* * *

Didžiąją dalį š.m. padidinto Varpo (nr. 24) puslapių, kaip ir pridera, užima straipsniai, skirti prieš šimtą metų pasirodžiusio to paties vardo laikraščio, jo redaktoriaus Vinco Kudirkos ir kitų varpininkų (Kazio Griniaus, Povilo Višinskio, Jono Vileišio, Gabrielės Petkevičaitės- Bitės, gen. Gaidžio-Gaidamavičiaus) prisiminimui ir paminėjimui. Reikšmingiausius straipsnius apie V. Kudirką duoda Vyt. Bagdanavičius (Kudirkos santykis su krikščionybe), Vincas Vyčinas (Vinco Kudirkos pasaulėžiūra) ir Stepas Varanka (Kudirkos kova su len- komanija), o apie Varpą - Petras Jonikas (Varpo įnašas mūsų bendrinės kalbos kultūrai kelti). Itin aktualus ir ilgiausias šio numerio straipsnis (nors ir nieko bendro su Varpu neturintis) Kazio Šidlausko „Svarbus veikalas
6 Akiračiai ni. 8 (212)
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SKILTYS

dėl Pabaltijos valstybių laisvės“, apžvalgiąs amerikiečių 
teisininko William J.H. Hough III poros šimtųpsl. studijų 
„Annexation of the Baltic States...“ išspausdintą New 
York Law School Journal of International and Compara
tive Law nr. 2,1985.

Ir šį Varpo numerį gerokai nupigina pats jo redak
torius Antanas Kučys, vedamajame „Šimto metų kelyje“ 
savo redaguojamą žurnalą nepelnytai suplakdamas su 
čia minimu sukaktuvininku, ir vėl apsiskelbdamas dideliu 
kovotoju su kažkokiais priešais, dirbtinai susikurtais 
demagogiškai parafrazuojant neįvardintų oponentų 
kažkada kažkur tarimai skelbtas mintis ar idėjas, jas čia 
vienašališkai iškreipiant viską suabsoliutinus tai vienur, 
tai kitur „nekaltai“ įkritusiais (cituojant pabrauktais) 
žodelyčiais:

Buvo paleistas šūkis „ veidu į Lietu vą“, propaguojant 
visą dėmėsi atkreipti į Lietuvą, kokia ji tuo metu buvo 
(dabar jau ten daug kas kitaip), net nekeliant, jei bendra
vimas su pavergta tauta šito reikalauja, nepriklausomybės 
reikalavimo. (...) Buvo išeivijoje skleidžiama mintis, kad 
mūsų svarbiausia užduotis yra kuo ilgiau išlaikyti lietu
vybę, o ją ilgiau esą išlaikysime jei visas visuomeninio 
darbo jėgas mesime tikj kultūrinį darbą. (8 ir 9 psl.)

Panašių demagogiškų „perliukų“ (nors ir mažiau, 
negu ligšioliniuose išeiviškojo Varpo numeriuose) gali
ma rasti ir apžvalginės dalies daugiausiai redaktoriaus 
parašytuose straipsniuose, komentuojančiuose einamuo
sius įvykius.

Šiais Varpo metais didžiausią paminklą sukaktuvi
ninkui pastatė čikagiškė Lietuvos istorijos draugija, susi
mokiusi su Lietuviškų studijų centru išleisti visą faksi
milinį šio laikraščio tekstą. Ir štai vasaros vidury jau 
pasirodė keturi stambūs labai švariai išleisti tomai, tvirtai 
įrišti rusvuose drobės viršeliuose, apimantys 1889-1902 
metus. Netrukus turėtųišeiti ir paskutinis penktasis tomas, 
taip kad prenumeratoriai už šimtą dolerių turės visą 
pustrečio tūkstančio žurnalo formato puslapių laikraštį, 
trijų paruošėjų (Juozo Masilionio, Jono A. Račkausko ir 
Liudo Kairio) kruopštaus ir sąžiningo darbo vaisių.

* * *

Visai laiku anksti pavasarį pasirodė ir Metmenų nr. 
56, kurio didelę dalį užpildo nespėjusių pasenti pereito 
Santaros-Šviesos suvažiavimo paskaitų tekstai: Kosto 
Ostrausko „Žodžiai, žodžiai, žodžiai...“, Audronės 
Barūnaitės-Willeke „Naujieji laikai ir senieji mitai S.T. 
Kondroto kūryboje“, (čia pat iliustruojami vertinamojo 
autoriaus 1986 m. parašytos prozos gabalais „Eskizas“ bei 
„Kornelijaus Jedermano rūpesčiai“) ir Algio Mickūno 
Jėgos filosofija“, dabar išaugusi į keliasdešimties pusla
pių traktatą. Taip pat suvažiavime girdėti Aldonos 
Vesčiūnaitės ir Eglės Juodvalkės eilėraščiai bei matytos 
foto menininko Jono Dovydėno Afganistano laisvės 
kovotojų nuotraukos.

Vytauto Kavolio straipsnis „Devyniolikto amžiaus 
kultūrinės tranformacijos“, sakytum, pratęsia ir papildo 
jau keli metai skelbiamų „sąmoningumo trajektorijų“ 
ciklą. Trečiasis Jurgio Blekaičio straipsnis serijoje „Iš 
mūsų teatro praeities“ apima kelią „nuo Žilinsko į ‘ žilins- 
kiukus“‘. Nauji ir pavyzdžiai „Iš japonų haiku“, išversti 
(Megumi Šato talkininkaujant) Andriaus Sietyno, t.y. 
poeto Alfonso Nykos-Niliūno, kurio paskutinį eilėraščių 
rinkinį Žiemos teologija šiame numeryje recenzuoja 
Tomas Venclova.

* * *
— Ar mes žinome, kad Lietuvoje yra daug intelekt

ualų, kūne mano, kad vieninteliai išeivijos kultūros ir 

politinės kultūros žurnalai yra Metmenys ir Akiračiai 1 — 
klausia Daina Kojelytė paskaitoje, išspausdintoje š.m.

Ateities nr. l.Irpriduria: „...ar ne gėda ateitininkams, kad 
nepasirūpinome Lietuvos inteligentiją supažindinti su 
Aidais, Ateitimi, Į laisvę T1

Visi jos suminėti žurnalai, žinoma, verti ne vien 
susipažinimo, bet ir užsiprenumeravimo ar pastovaus 
skaitymo tiek išeivijoje, tiek ir gimtajame krašte. Ateitis, 
bene populiariausias nepriklausomos Lietuvos mokslei
vijos žurnalas, išeivijoje atnaujintas tuojau pat karui pasi
baigus, nepaisant dažnų krizių išsilaikė iki šiol, nors 
pastaraisiais metais ir buvo gerokai nusilpęs. Nuo šių 
metų pradžios, jį redaguoti perėmus gerai žinomai peda
gogei ir jaunimo literatūros rašytojai Danutei Brazytei- 
Bindokienei, šis „Ateitininkų federacijos leidžiamas 
katalikiškos lietuviškos orientacijos žurnalas“ iš karto 
gerokai pasikeitė ir savo išvaizda ir turiniu. Iki vasaros 
vidurio išleisti trys numeriai patraukia skaitytojo akį 
estetiškais viršeliais, profesionaliu sulaužymu, gausio
mis, skoningai išdėstytomis nuotraukomis, taip pat ir 
aktualiais, gyvai perduotais reportažais ar straipsniais, o 
pagaliau ir jaunų autorių gausumu. Daug vietos skiriama 
šiandien gimtajame krašte vykstančiam tautiniam ir reli
giniam atgimimui. Jaučiamos sąmoningos pastangos tą 
atgimimą pratęsti į jauniausias išeivijos kartas.

Pirmuosiuose dviejuose šių metų Aidų numeriuose 
vyrauja vyresnieji, tiek moksluose (A. Paškus, K. Ėringis, 
J. Balys, V. Sruogienė, A. Rubšys, A. Klimas, A. 
Kučiūnas, V. Bagdanavičius), tiek literatūroje (L. Andrie- 
kus ir A. Radžius poezijoj, J. Jankus ir V. Volertas prozoj). 
O ir juos sėkmingai ir vertai užvaduojantieji vakarykščiai 
jaunesnieji (Kęstutis Girnius, pirmajam numeriui parašęs 
turiningą ir aktualų įžanginį straipsnį „1988 metai Lietu
voje“ ar Birutė Ciplijaustaitė, antrajame nagrinėjanti 
Vaižganto ir Krėvės kūrybą) šiandien jau yra subrendę į 
solidžią viduriniąją kartą. Gana šviežias tebėra dar nese
niai išeivijoje atsidūrusios ir prieš kelis metus čia 
eilėraščių rinkiniu debiutavusios Editos Nazaraitės var
das. Antrame nr. ji duoda trejetą eilėraščių ir porą pernai 
išleistų knygų recenzijų, kuriose parodo menininkės pa
stabumą, jautrumą ir meilę lietuviškai knygai.

Turint omeny, kad Aidai yra kultūros (ne jos popu
liarinimo) žurnalas, E. Nazaraitės recenzijose pasigenda
ma didesnio reiklumo, kurio ji galėtų pasimokyti kad ir iš 
tame pačiame numeryje J. Avyžiaus romaną 
recenzuojančio J. Žemkalnio. Beje, to paties reiklumo 
trūksta ir ilgametei Aidų vertintojai (irgi poetei) Marijai 
Stankus-Saulaitei, kuri pirmame nr. recenzuodama 
perdėm vidutiniokišką Z. Puikytės-Balvočienės 
eilėraščių rinkinėlį, kritiškiau prasitaria vien tik apie ... 
rašybos klaidas.

Kompetentingų recenzentų trūkumą parodo ir tai, 
kad š.m. čikagiškės Lietuvių operos pastatytą 
„Trubadūrą“ recenzuoja žurnalistas J. Žygas. Jo naudai 
vertėtų pažymėti, kad, iki minimumo sumažinęs kritiškas 
pastabas, šalia platesnio (programoje išspaudinto) operos 
turinio atpasakojimo, veik visus menininkus apibūdinęs 
tuo pačiu „žinomo“ epitetu, J. Žygas ribojasi apie juos 
surankiota įvairia „naudinga informacija“.

Per pastaruosius metus Aiduose gerokai sumažėjo ir 
susilpnėjo dr. J. Girniui šį žurnalą redaguojant išbujojusi 
kultūrinių įvykių kronika. Dabar per dažnai tose kronikos 
žinutėse teikiama informacija yra perdėm lakoniška ar net 
netiksli, matomai parašyta naudojantis reklaminiais 
pranešimėliais, o ne išsamesniais aprašymais įvykiams 
praėjus. Spėčiau, jog taip vyksta dėl to, kad mūsų 
plačiausiai skaitoma populiarioji spauda (didžiausias 
panašių kronikų šaltinis) kiek išsamesnius kultūrinių 

įvykių aprašymus dažnai skelbia visuomenei juos jau 
pamiršus. Užtenka permesti akimis kad ir Tėviškės žibu
rių skiltį „Kultūrinėje veikloje“ ar Draugo savaitinį 
kultūrinį priedą, kad įsitikintum, jog chroniškas poros 
mėnesių vėlavimas kultūrinių įvykių aprašyme ar re- 
cenzavime virto ne išimtimi, bet taisykle...

AlgirdasT Antanaitis

ir taip,
ir ne

TRUMPAS ESĖ APIE RANKŲ 
BUČIAVIMĄ

Nepriklausomybės laikais rankų bučiavimas turėjo 
tam tikrą politinįatspalvį. Kadangi lenkai tada buvo mūsų 
didžiausi priešai ir kadangi turbūt niekas jų negalėjo 
pralenkti tuo rankų bučiavimu, tad pas mus buvo laikoma 
tiesiog nepatriotiška bučiuoti ranką. Lenkai dar ir šiandien 
tebesvarsto, ar nuo dvylikos ar nuo trylikos metų reikia 
pradėti mergaitei ranką bučiuoti. Kadangi šiandien Vil
niaus klausimas bent laikinai išspręstas Lietuvos naudai, 
tad ir rankų bučiavimas nebėra nepatriotiškas, net jeigu 
bučiuojamos ir vyrų, ypač šiuo ar tuo pagarsėjusių, ran
kos.

Amerikoje rankų bučiavimas siejamas su higiena. 
Baisiai bijodami užsikrėsti visokiomis kvarabomis, 
amerikiečiai atsisakė ne tik rankų bučiavimo, bet net ir 
pasikratymo rankomis. Burbtelėjai tik „hauvarje“, arba 
„hai-hai“, „bai-bai“— ir visas pasisveikinimas ar atsi
sveikinimas.

Tam tikrus rankų pabučiavimus, arba bandymus 
ranką pabučiuoti, galima laikyti istoriniais. Man atrodo, 
caro Nikalojaus I bandymą pabučiuoti ranką (ar žiedą) ką 
tik iškeptam Žemaičių vyskupui Motiejui Valančiui reikia 
laikyti istoriniu. Ypač nuvokiant, kas buvo tas Nikalojus 
I. Tai buvo ne tik nepaprastas gražuolis. Busimoji Angli
jos karalienė Viktorija iš pirmo žvilgsnio įj į įsi mylėjo. Bet 
jis buvo kartu ir bene pats nuožmiausias caras. 1848 m. 
revoliucijos metu jis pagrasino: „Drebėkite tautos ir pul
kite ant kelių, nes Dievas yra su mumis!“

Istoriniu galima laikyti ir Nijolės Sadūnaitės ban
dymą pabučiuoti Lietuvos komunistų partijos I-ojo sek
retoriaus Algirdo Brazausko ranką už Vilniaus katedros 
sugrąžinimą Lietuvos katalikų bažnyčiai. Kaip vysk. 
Valančius, taip ir Brazauskas nesileido ranką 
bučiuojamas.

Greičiau istoriniu kurijozu reikia laikyti Prūsų kara
liaus Fridricho Didžiojo rankos pabučiavimą prancūzų 
filosofui ir didžiajam agnostikui Voltaire‘ui. O jau 
visiškai juokingas atrodo Irano ministerių ir generolų 
Šachui Pahlevi rankos bučiavimas.

Poetas Jonas Aistis kadaise sakė, kad jis pabučiuotų 
Sniečkaus ar Paleckio ranką, jeigu jo pezija galėtų sugrįžti 
į Lietuvą. Šiandien ne tik (ir be to rankos pabučiavimo) 
Aisčio poezija sugrįžta į Lietuvą, bet, kaip praneša mūsų 
spauda, žmonės bučiuoja poetų rankas, kai jie patys 
sugrįžta į Lietuvą. Keičiasi laikai, keičiasi ir papročiai. 
Tuo atžvilgiu padaryta didelė pažanga, palyginus su 
Nepriklausomybės laikais. Užtat visiškai nesuprantu, 
kodėl Dirvoje ir berods kur kitur (laukiniuose Vakaruose) 
dėl to pakilo toks didelis šurmulys.

Vincas Trumpa

1989 m. rugsėjo mėn.
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POKALBIS

1989 metų birželio 24 dieną 13.5 vai. „Zum 
Kurfuersten“ viešbutyje Hiutenfelde, Vak. Vokietijoje 
mūsų bendradarbis R. Šileris užkalbino Lietuvos Persi
tvarkymo sąjūdžio seimo tarybos pirmininką prof. V y tau
tą Landsbergį. Pokalbis truko 10 minučių.

R.S.: Pone Landsbergi, konservatyviųjų išeivių termino
logijoj Jūs esate Sąjūdžio pirmininkas okupuotoje Lietu
voje. Kada galėsime su Jumis kalbėtis, kaip su Nepriklau
somos Lietuvos ministru pirmininku ar prezidentu?

V.L.: Galbūt niekada. Juk niekas nesakė, kad aš ateityje 
kur nors turėsiu kokias nors pareigas. „Sąjūdis“ siekia 
Lietuvos laisvo, nepriklausomo apsisprendimo. Sąjūdis 
nesistengia būti politine partija. Jeigu Lietuva bus laisva 
ir nepriklausoma, tai visai nereiškia, kad Sąjūdis bus 
valdančioji partija ar kad kokie nors jo būvą lyderiai bus 
valdžioje.

R.S.: Kazimieras Uoka minėjo, kad Sąjūdis turėtų 
persikrikštyti į Lietuvos Partijų Sąjūdį. Kaip Jūs žiūrite 
į šį pasiūlymą?

V.L.: Čia yra šioks toks žodžių žaismas. Kadangi tos 
pačios raidės —LPS. Šiek tiek yra ir realybės, kadangi 
Sąjūdyje dabar kuriasi politinės partijos. Jeigu jos sugebės 
bendradarbiauti Sąjūdžio kaip plataus patriotinio fronto 
rėmuose, matyt, Sąjūdis galės joms padėti sudaryti tam 
tikrą koaliciją.

R.Š.: Sąjūdžio Taryboje yra daug komunistų. Ar jie su
tiktų su ta idėja, kad Sąjūdis taptų partijų sąjūdžiu?

V.L.: Pirmiausia reiktu jų pačių paklausti, bet aš 
negirdėjau, kad kas nors tam priešintųsi. Kai ką norėčiau 
pasakyti: Sąjūdis yra platesnis dalykas negu partijų koa
licija, sąjunga arba partijų sąjūdis. Iš tikrųjų nėra taip, kad 
Sąjūdį sudarytų vien kokių nors partijų žmonės. Sąjūdį 
sudaro labai daug žmonių, kurie nori Lietuvos laisvės, 
nepriklausomybės, nori kitokio — teisingesnio — geres
nio gyvenimo. Jie visai nėra apsisprendę ar jie turi būti 
socialdemokratai ar krikščionys demokratai ar dar kokie 
nors.

R.Š.: Ar tai realu, kad žmogus gali būti nepartinis?

Vytautas Landsbergis

POKALBIS SU LANDSBERGIU

DEŠIMT MINUČIŲ „ZUM KURFUERSTEN“ 
VIEŠBUTYJE . . .

V.L.: Tai yra ne tik realu, tai taip yra. Aš pats toks esu.

R.Š.: Frontininkų žurnale f laisve, buvo minima, kad 
Sąjūdžio Taryboje yra keturi kagėbistai. Kas jie tokie?

V.L.: Aš nieko nežinau apie tai, ką Jūs kalbat. Jokiame 
frontininkų žurnale apie Sąjūdžio kagėbistus nesu skaitęs. 
Man labai sunku komentuoti.

R.Š.: Buvo rašyta, kad Nijolę Sadūnaitę norima reabili
tuoti. Kaip tas dalykas yra įgyvendinamas?

V.L.: Deja, negaliu pasakyti kokia situacija yra šiuo 
atveju. Žinau, kad kunigo Svarinsko teistumas panaikin
tas.

R.Š.: Panaikinamos bylos tų žmonių, kurie išvyko į 
užsienį?

V.L.: Gal tokia taisyklė yra, o gal tai tik sutapimas. Aš 
nežinau, ar Sadūnaitė pati yra kreipusis ar ne. Dėl Sva
rinsko bylos, pavyzdžiui, protestą pirmiausia buvo 
pareiškęs prokuratūros tardytojas Egidijus Bičkauskas, 
kuris dalyvavo Svarinsko byloje, o paskui ją 
užprotestavo. Turbūt Svarinskas irgi nesistengė užsienyje 
būdamas, kad panaikintų jo bylą. Bet tas juk buvo pada
ryta jau Lietuvos pertvarkos procesuose, siekiant teisin
gumo. Kas nors turi iniciatyvą parodyti. Kaip yra dėl 
Sadūnaitės aš, deja, nežinau.

R.Š.: Sąjūdis palaiko ryšius su Lietuvių Bendruomene. O 
kodėl nesimezga ryšiai su kitom lietuvių išeivių organi
zacijom, (kaip Amerikos Lietuvių Taryba, VLIKu ir vi
sais susivienijimais)?

V.L.: Sąjūdis gimė kaip autentiška Lietuvos politinė jėga. 
Prie Sąjūdžio jungėsi ar su Sąjūdžiu ieškojo ryšių kitos 
Lietuvos politinės jėgos arba išeivijos žmonės. Pakvie
timai yra buvę siunčiami įvairiems išeivijos atstovams. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Vytautas 
Bieliauskas buvo pirmas, kuris atvyko į Spūdžio 
steigiamąjį suvažiavimą praėjusį rudenį.

R.Š.: Ar norite su kitom išeivių organizacijom palaikyti 
ryšius?

V.L.: Taip, su visomis, kurios norėtų bendradarbiauti su 
Sąjūdžiu, nekeldamos jam kokių nors savo sąlygų.

R.Š.: Išeivijai daug simpatiškesnė Lietuvos Laisvės lyga, 
nes ji atsiriboja nuo komunistų. Kokie yra ryšiai tarp 
Sąjūdžio ir Laisvės lygos?

V.L.: Jūs užduoda! klausimą, kuriame jau yra teigimas. 
Jūs kalbate visos išeivijos vardu, sakydamas, kad išeivijai 
yra daug simpatiškesnė Laisvės lyga. Tai aš palieku Jūsų 
kompetencijai, nors pats nebūčiau toks tikras. Bet gal Jūsų 
informacija yra geresnė. Mūsų santykiai su Lietuvos 
Laisvės lyga yra, man atrodo, iš mūsų pusės visai 
normalūs, o iš Lietuvos Laisvės lygos — kartais būna 
keistoki. Bet šiaip mes nesame konfrontuojančios jėgos, 
bent sąjūdininkai manome, kad esame toje pačioje pusėje, 

tiktai skiriasi mūsų metodai ir kai kurios dalinės pažiūros. 
Nemanom, kad kiekvienas Komunistų Partijos narys yra 
blogas žmogus ir siekiantis Lietuvai blogo ir kad juo 
būtinai reikia iš anksto nepasitikėti. Sakykim, taip, kaip 
Jūs formulavot, kad Laisvės lyga atsiriboja nuo bet kurių 
komunistų. . .

R.S.: Juk Lietuvos Komunistų Partija kaip tokia neegzis
tuoja?

V.L.: Kaip Jūs pasakėte, taip ir atsakau. Jie (Lyga—Red.) 
atsiriboja nuo visų kategoriškai. Čia mūsų pažiūros ski
riasi. Man atrodytų, kad Lygos pažiūra yra labiau formali.

R.S.: Pagal Vakarų spaudą, Lietuvos deputatai Maskvoje 
pasirodė labai efektingai. Kas tai surežisavo?

V.L.: Aš nevartočiau tokio žodžio — „surežisavo“. Mes į 
tokį bendrą supratimą politinio tikslo ir politinės platfor
mos, kurią turėsim Maskvoj užimti, supratimą ėjome gana 
ilgąlaiką. Buvodeputatųsusitikimai ir posėdžiai Vilniuje. 
Jų buvo nemaža: posėdžiaudavo ir Sąjūdžio remtų depu
tatų grupė ir visi nuo Lietuvos išrinkti deputatai. Ir 
nuvažiavę į Maskvą mes buvome gana vieningos 
nuomonės, kurie svarstomi klausimai Maskvoje yra Lie
tuvai pavojingi. Tai visi klausimai, kurie liestų suvere
numą, galėtų jį apriboti ar neleistų jo siekti ateityje. 
Nusprendėme, kad mes tų klausimų balsavimuose nega
lim dalyvauti. Tas buvo jau išsiaiškinta, tą buvom nutarę 
ir todėl čia ne režisūros dalykas, o principo.

R.5.: Maskvoje Jūs kalbėjot apie karo ar ypatingo stovio 
įvedimą Sovietų Sąjungoje. Ar pagal dabartinius įstaty
mus šis pavojus dar egzistuoja?

V.L.: Jis egzistuoja ir pagal įstatymus, ir pagal bendrą 
politinių jėgų išsidėstymą, ir pagal santvarkos pobūdį. 
Nes nėra jokios jėgos, kuri galėtų kaip nors to neleisti. 
Nėra parlamento, kuris būtų pakankamai galingas užkirsti 
kelią politiniam arba kariniam perversmui. Be to, tais 
klausimais nėra ir pakankamai viešumo.

R.S.: Jūs berods buvote pirmas, kuris šiuo klausimu 
kalbėjote. Vakarų spauda labai plačiai į tai reagavo, tik
riausiai nežinodama, kad Sovietų Sąjungoje taip lengva 
padaryti perversmą.

V.L.: Na, tai Vakarų spauda neskaito oficialios tarybinės

... Sąjūdis yra daug pasiekęs, tačiau jo ateitis 
nėra užtikrinta. Partija darys viską, kad ateity jis 
nebūtų toks įtakingas. Jau dabar žinoma, kad bent 
keturi asmenys yra saugumo atsiųsti į Sąjūdžio 
aktyvistų tarpą ir garsiai reiškiasi. Spėjama, kad 
tokių saugumo tarnautojų yra ir daugiau. Jie 
mėgins vieną prieš kitą nustatyti ir Sąjūdį griauti.

Į laisve (nr. 105/142, 1989 balandis) 
vedamojo ištrauka
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POKALBIS

spaudos. Tos konstitucinės pataisos buvo paskelbtos jau 
praėjusį rudenį. Prieš jas kaip tik Lietuva protestavo. Jose 
yra galimybė įvesti nepaprastą padėtį Tarybų Sąjungos 
Aukščiausios Tarybos prezidiumo nutarimu. Tai yra, 
grupė žmonių gali tarpusavyje nutarti ir nepaprastą padėtį 
įvesti kurioj nors vietoj arba ir visoje šalies teritorijoje. 
Parašyta juoda ant balto. Karinę diktatūrą gali įvesti 
mažas būrelis žmonių, susitaręs per pusvalandį ar per 
dešimt minučių.

R.Š.: Kokius apskritai įsivaizduojate ryšius tarp Lietuvos 
ir išeivijos? Kada bus galimybė išeivijos daliai grįžti į 
Lietuvą?

V.L.: Buvo ji ir iki šiol.

R.S.: Santvarka... ?

V L.: Tada klauskite į kokią Lietuvą? Į Lietuvą, — į bet 
kokią Lietuvą — tokia galimybė buvo visą laiką.

R.S.: Į tokią Lietuvą, kokią mes įsivaizduojam?

V.L.: Tai reikia, kad ji tokia ir būtų. Ir reikės Jūsų klausti, 
ar jau tikrai tokia, kokią J ūs įsivaizduojat. Matote, Lietuva 
yra toks dalykas, kuriuo galima, arba reiktų, ne tiktai 
naudotis, bet gal ką nors jai duoti ir paaukoti. Nežinau, 
kaip tą įsivaizduoja išeivija. Negaliu apie tai nieko ir 
kalbėti. Bet norėčiau, kad išeivija mažiau galvotų apie 
sąlygas, kokias ji turi statyti Lietuvai, o daugiau galvotų 
apie savo buvimo šiame pasaulyje įprasminimą per Lie
tuvą.

R.Š.: Dabar pora asmeninių klausimų...

V.L.: Gimiau Kaune 1932 metais. Išsilavinimas aukštasis 
— konservatorijoj. Pianistas, muzikologas, dabar kon
servatorijos profesorius. Esu vedęs, čia sėdi mano žmona 
Gražina. Turime tris vaikus. Visi suaugę, visi turi savo 
šeimas.

R.Š.: Ačiū.

Ak.: Kaip Jūs apibūdintumėte Sąjūdžio narių tarpe skir
tumus tarp Kauno ir Vilniaus? Kas yra ta neoficialiai 
vadinama „Kauno mokykla“?

V.L.: Aš noriu tik patikslinti skirtumus tarp Kauno ir 
Vilniaus. Jie nėra tokie paprasti, nes Vilnius tai nėra 
Sąjūdžio Seimo taryba. Vilnius turi savo Sąjūdžio tarybą. 
Tame pačiame lygyje, to paties struktūrinio rango kaip ir 
Kauno Sąj ūdžio taryba. Tai ar Jūs klausiate apie skirtumus 
tarp Vilniaus tarybos ir Kauno tarybos, ar tarp Kauno 
tarybos ir Sąjūdžio Seimo tarybos? Turbūt Jūs galvojate, 
apie Sąjūdžio Seimo tarybą, kadangi iš Kauno tarybos 
pusės būna gan dažnai tam tikrų pastabų, kritikos arba 
alternatyvinių pozicijų Seimo tarybos atžvilgiu.

Ak.: Mums susidaro vaizdas, kad Kauno Sąjūdis yra 
radikalesnis dėl politinių ateities planų ir šiek tiek skiriasi 
nuo Seimo tarybos. Užtat klausimas būtų: kokios Lietu
vos siekia Seimo taryba?

V.L.: Mes dabar prieinam prie tokių apbrėžtesnių svars
tymų, todėl pirmiausia svarstom, kokiu keliu eiti į 
nepriklausomybės atgavimą.

.. .IR DEŠIMT MINUČIŲ „AKIRAČIŲ“
REDAKCIJOJE

Ak.: Atseit, Jūs žiūrite į tą klausimą kaip į tam tikro 
proceso eigą, kurio galutinis tikslas yra nepriklausomybė, 
tačiau pakeliui galima kai kada ir apsistot.

1989 m. liepos 8-10 dienomis prof. Vytautas 
Landsbergis lankėsi Čikagoje ir susitiko su Akiračių 
redakcijos atstovais, kur jam mėnraščio redkolegijos 
nariai pateikė dar kelis klausimus.

Akiračiai: Atgimime Jūs buvote cituojamas, kad priklau
sote Komunistų partijai. Vėliau sužinojome, kad ta citata 
ne Jūsų, kad tai buvo redakcijos klaida. Gal galėtumėte 
paaiškinti, kaip tai atsitiko?

V. Landsbergis: Dėl Atgimimo jau mes išsiaiškinom. 
Turiu patvirtinti, kad aš nepriklausau Partijai, tuo labiau 
kažkokiam miesto Partijos komitetui. Čia juokinga būtų 
gintis, bet įdomu, kodėl tokie dalykai atsitinka mūsų pačių 
spaudoje. Manęs apie tai jau klausė „Amerikos balsas“. 
Aš pasakiau, kad tą galėjo pasakyti apie save profesorius 
Genzelis. Paskui paaiškėjo, kad taip ir buvo.

Ak.: Norėtume paklausti apie paskutiniąją Aukščiausios 
tarybos sesiją ir apie Lietuvos TSR Konstitucijos 70 
straipsnio pakeitimus. Kaip Jūs galvojate juos įgyven
dinti? Sakykim, Maskvos Aukščiausioji taryba Jums 
pasakys (kaip estams ir pasakė), kad tai nesiderina su 
Sovietų Sąjungos konstitucija. Kas atsitiks, jeigu tokia 
konfrontacija įvyks?

V.L.: Estijoje nieko baisaus neįvyko. Estai neįregistravo 
kai kurių tarybinių įstatymų ir teigia, kad jie Estijoje 
negalioja. Tą yra pasakęs Estijos Aukščiausiosios tarybos 
pirmininkas Ruetelis. Tas pats ir Lietuvoje. Be to, Lietu
vos Aukščiausioji taryba vieną tarybinį visos Sąjungos 
potvarkį jau anuliavo, — būtent padidintą automobilių 
mokestį, iš kurio sukauptos lėšos turėjo būti skiriamos 
keliams tiesti Tarybų Sąjungos gilumoje. Šito vieno įsta
tymo denonsavimas Lietuvoje jau yra įvykęs.

Ak.: Prieš ateinančius rinkimus į Aukščiausiąją tarybą turi 
įvykti pirminiai rinkimai, kuriuose bus parinkti Sąjūdžio 
kandidatai. Pirmas klausimas: kodėl prireikė tų pirminių 
rinkimų? Ar Sąjūdis nepatenkintas kai kuriais dabartiniais 
atstovais į Aukščiausiąją tarybą? Antras: ar tie pirminiai 

rinkimai neveiks skaldančiai!, visą Sąjūdžio struktūrą, nes 
mes žinome iš Vakarų patirties, pvz., Amerikos, kad po 
pirminių rinkimų partijos beveik subyra ir tik dėka senų 
politinių tradicijų ir didelių pastangų jos vėl sulipdomos.

V .L.: Lietuvoje bus dveji rinkimai: į vietines tarybas ir 
taip pat į Respublikos Aukščiausiąją tarybą. Kurie iš jų 
bus anksčiau, kada jie bus, dar tebesvarstoma. Bet iš to Jūs 
matote, kad reikės labai daug naujų žmonių iškelti kan
didatais į vietines arba Respublikos tarybas. Todėl reikia 
tuos žmones rasti, reikia atrankos. Norime, kad kandidatai 
būtų tikrai pasišventę, sąžiningi žmonės—sąjūdininkai iš 
visos Lietuvos, žmonės, kurie veikia Sąjūdyje arba šelpia 
Sąjūdį. Jie atstovautų tiesiogiai savo rajonus ar rajonus 
kuriuose jie gyvena. Dabar, kai buvo renkami deputatai į 
papildomas vietas Lietuvos Aukščiausioje taryboje, 
dažniausiai buvo keliami Sąjūdžio vadovaujančios 
grupės žmonės, žinomi visoje Lietuvoje. Vienas dalykas 
yra keliasdešimt, o kitas — kai reikia rinkti šimtais. Todėl 
pradėta tokia, kaip Jūs sakot, pirminė atranka. Ar bus 
susiskaldymų, man sunku pranašauti. Gali būti. Yra jau 
buvę atvejų (nors mes to ir nenorėjome), kai tarpusavyje 
konkuravo sąjūdininkai.

Ak.: Ar nesvarstėt galimybės, kad per didelis šitų rinkimų 
į vietinę Lietuvos Aukščiausiąją tarybą laimėjimas galėtų 
turėti ir neigiamų pasekmių. Konkrečiai, jeigu gaunat 
absoliučią daugumą, reikia sudaryti vyriausybę. Ar šiuo 
metu būtų politiškai išmintinga perimti vyriausybę iš 
Komunistų partijos, jeigu tokia galimybė atsirastų kaip 
rinkimų išdava?

V.L.: Toks klausimas yra galimas ir jis, pasakyčiau, labai 
politiškai įžvalgus. Bet aš nežinau, ar mes turime kitą 
išeitį. Mes, tiesa sakant, jo nesvarstėm. Bet jeigu kas 
pasiūlytų alternatyvą Sąjūdžiui pasitraukt, kad tik 
nelaimėtumėm rinkimų, tai būtų labai keista. Keista taip 
galvot ir siūlyt tokius sprendimus, arba planuot, kad 
mums reikia apsiribot mažuma, nors galbūt tai būtų labai 
gudrus politinis sprendimas.

V.L.: Ne, aš ne tą norėjau pasakyt Pakeliui į tikslą yra 
modeliuojama. Kuo arčiau (nepriklausomybės) — tuo 
aktualesnis taps tas modeliavimas.

Ak.: Ar Jūs nesate pasiryžęs sakyti, kad norite visiškai 
atskirtos Lietuvos, — Lietuvos, nepriklausomos nuo 
Sovietų Sąjungos. Tam tikra prasme Jūs pasiliekat sau 
atvirą kelią, kai sakote kad norite Lietuvos, kurią pasiri nks 
patys Lietuvos žmonės.

V.L.: Be abejo taip. Ir tai liečia ne tiktai Lietuvos bet ir 
Tarybų Sąjungos būsimus valstybinius ar politinius 
santykius. Būtų galima pasakyt, o gal Lietuvos žmonės 
labai norės būti Tarybų Sąjungoje. Tuo atveju 
nesiimtumėm kokios nors diktatūros juos priversti. Čia, 
aišku, teorinis klausimas, nes žmonės nenori būti Tarybų 
Sąjungoje, tai labai jaučiasi. Gali būt ir kitokių klausimų. 
Gali būti pasiūlyta, būti ar nebūti Tarybų Sąjungoje? Gali 
iškilti klausimas, pvz., būti ar nebūti unijoje su Lenkija, ar 
kurti Baltijos federaciją? Šitie paskutiniai klausimai, ne 
tokie baisūs, o gal ir visai svarstytini? Taip, kad tas ateities 
modeliavimas yra reikalingas. O kaip su nuosavybėm? 
Kaip ten turės būti su įmonių arba didelių žemės plotų 
nuosavybe ir t.t. ir t.L Ar ji bus leidžiama, ar bus pilnai 
pripažįstama ta nuosavybė, kuri buvo iki 1940 m.? Mes 
šiandien nieko konkrečiai neteigiame ir net jeigu teig
tume, tai nebūtų sprendimas, kurį Lietuva turės padaryt. 
Šitie sprendimai kaip pasiūlymai, kaip alternatyvos, sa
vaime išryškės. Sąjūdyje yra daug, ir galbūt net labai daug, 
kaip aš pavadinčiau, organiškumo. Klausimai iškyla sa
vaime ir atsakymai įjuos formuojasi savaime. Labai gerai 
nesijaučiame, kada koks klausimas yra dirbtinis arba 
demagogiškas, primetamas ne tam, kad būtų didelė nauda. 
Taip pat gali atrodyti, kad yra tokių sprendimų skubi- 
nimas. Mes turime įprasti politiškai galvoti — kad galima 
galvot, suvokt, kad nuo naujo galvojimo ir naujų nuo
monių šis tas priklauso. Juk yra dešimtmečiais skiepytas 
visai kitoks požiūris: kas nors nutars, kas nors padarys, ir 
turėsim. Eiti į demokratinę visuomenę su tokiu bagažu yra 
labai sunku.

(tęsinys sekančiame psl.)
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Sovietų Sąjungoje kiekvienas tarybų suvažiavimas 
skelbiamas istoriniu. Tas pats sakoma ir apie šįmetinį, 
vykusį gegužės 25 - birželio 10 dienomis. Atrodo, kad šį 
kartą tuo neabejojama net ir likusiame pasaulyje. Mums 
lietuviams jis irgi svarbus, nes praėjus aštuoniems 
dešimtmečiams tauta vėl pradeda iš naujo kurti Lietuvos 
nepriklausomą valstybę. Rusijos imperijoje vėl atsirado 
Dūma!

Būdamas lietuviu, gerbiamam skaitytojui šiame 
rašinyje siūlysiu daugiau kas patiko, negu nepatiko laike 
mano viešnagės Lietuvoje ankstyvą šių metų vasarą. 
Mano informacijos šaltiniai šie: viešnagė Lietuvoje, kai 
milijonai žmonių buvo prilipę prie televizorių ar radio 
imtuvų, o laikraščiai žaibiškai dingdavo iš visų kioskų tik 
jiems pasirodžius. Žmonės juokavo: Sąjungoje vyksta 
itališkas streikas—pastebėti normaliai dirbantį nelengva. 
Manau žlungančiai ekonomikai buvo suduotas stiprus 
smūgis ir ypač, kad suvažiavimas nedavė receptų kaip ją 
gelbėti. Pagrindinė informacija — pati televizijos trans
liacija, kuri ir yra didžiausias demokratijos laimėjimas, 
duodantis daug vilčių ateičiai. Kodėl buvo nurspręsta 
viską rodyti per televiziją — atsakymo nėra, tačiau ma
nau, kad tai sąmonigas Gorbačiovo politinis manevras.

O viskas prasidėjo pernai rudenį, kai valdžia pa
skelbė naujas konstitucines pataisas ir pagal jas rinkimų 
įstatymą, leidžiantį alternatyvinius rinkimus. Kad apsi
saugoti nuo pralaimėjimo, valdžia sugalvojo naujos 
rūšies, niekur dar pasaulyje nesutiktus deputatus nuo 
visuomeninių organizacijų. Jie trečdaliu atskiedė tiesio
giniais rinkimais renkamuosius. Visuomeninė organiza
cija, savaime suprantama, buvo visasąjunginė, kurios 
centras automatiškai yra Maskvoje. Todėl net ir 
visasąjunginė gyvulių apsaugos draugija galėjo reikalauti 
kelių vietų kongrese.

Kaip atsimename, rudenį estai žaibiškai sureagavo, 
apsidrausdami nuo naujų demokratijos tobulinimų centre, 
pakeisdami savo konstituciją. Lietuviams nepavykus to 
pakartoti, teko bent dviem milijonais parašų nesutikti su 
naująja demokratija iš viršaus. Padėtį atitaisė pavasariniai 
rinkimai, kur Sąjūdis, kaip visi žinome, pasiekė visišką 
pergalę. Kad nepasikartotų 1940 metų rinkimai, kai viena 
buvo rinkiminėje programoje, o visai kita liepos 21-ą 
susirinkus į Seimą, Sąjūdis vasario 16-tos Seime paskel
bė, kad galutinis jo tikslas — Lietuvos 

. . . IR DEŠIMT. . .
(atkeltaiS9-topsl.)

Ak.: Bet Jūs pasisakot iš esmės už apsisprendimo prin
cipą...

VU.: Taip...

Ak.: ...kai tuo tarpu Lietuvos Laisvės lyga šį principą 
neigia ir sako: mes norime nepriklausomos Lietuvos.

V.L.: Na, kodėl? Ir mes galime sakyt „o, mes norime“. Bet 
dar pasakys ir patys žmonės ko jie nori.

Ak.: Paryžiuje leidžiama lenkų Kultūra išspausdino 
pasikalbėjimą su vienu iš Laisvės lygos vadovų A. Ter
lecku. Ten Terleckas teigia, kad Lyga reikalauja Lietuvai 
nepriklausomybės, o Sąjūdis pasisako tik už autonomiją. 
Tai, anot, Terlecko, ir yra pagrindinis Lygos ir Sąjūdžio 
skirtumas.

V.L.: Toks teiginys yra, švelniai kalbant, nekorektiškas ir 
Terleckas, jei įmanoma, turėtų jį atitaisyti. Ten, kur jis 
išspausdintas.

POLITINIS MARATONAS SOVIETU 
SĄJUNGOJE

nepriklausomybės atstatymas. Žmonės rinkimų metu 
galėjo pasirinkti ar LKP siūlomą didesnį 
suverinitetą SSSR sudėtyje, ar Sąjūdžio siekiamą Ne
priklausomą Lietuvą. Skaitydamasis su egzistuojančia 
realybe, Sąjūdis „praleido“ progresyvius partijos vadus, 
kaip A. Brazauską ir V. Beriozovą. Tiesa, kelios vietos 
buvo pralaimėtos. Skaudžiausias nuostolis — 
„pražiopsotas“ Jedinstvos astovas I. Tichanovičius. Dar 
keli deputatai prisidėjo Maskvos paskyrimu nuo visuo
meninių organizacijų. Taip susidarė 58-ių deputatų dele
gacija (jų tarpe penkios moterys).

Prasidėjo Sąjūdžio deputatų aktyvus ruošimasis 
suvažiavimui. Ypač neramino, kad iki paskutinės dienos 
nebuvo žinoma, kaip jis įvyks. Lietuvoje būdami 
absoliučia dauguma, Maskvoje deputatai tesudarys tik 2,5 
%-to. Baltijos Asamblėjoje su kolegomis iš Latvijos ir 
Estijos Sąjūdis priėmė bendras programas ir dokumentus. 
Liaudies frontininkų-deputatų susirinko apie 50. Demo
grafinė kaimynų padėtis neleido jiems savo delegacijose 
turėti absoliučią daugumą, tad Maskvoje jų laukė kova su 
savais interfrontininkais.

Kad galutinai apsidrausti nuo netikėtumų, Lietuvos 
AT suvažiavime, kelias dienas prieš pradžią, gegužės 18- 
tą Lietuvos AT sesijoje tie patys deputatai (prisidėjo keli 
sąjūdininkai) nubalsavo už tai, ką rudenį buvo atmetę. 
Deputatų vos neapsirūpinta litais; deja stagnatams ši 
mintis buvo per fantastiška.

Pirmoji žinia iš Maskvos Lietuvą pasiekė per 
Sąjūdžio televizijos laida „Atgimimo banga“, kur buvo 
parodytas reportažas iš Maskvos deputatų grupės su
rengto mitingo. Jame susirinko visi deputatai, einantys 
prieš dabartinį valdžios aparatą. Suvažiavimo metu juos 
vadino radikalais, arba tiesiog kairiaisiais. Aišku, kad tarp 
jų atsidūrė ir pabaltiečiai liaudies frontininkai. Pati Mas
kvos grupė buvo gana plataus diapazono — nuo rūstaus, 
ryžtingos politikos šalininko B. Jelcino iki vakarietiškos 
demokratijos propaguotojo A. Sacharovo. Neatsitiktinai 
jiedu tribūnoje stovėjo skirtinguose kraštuose. Nors spau
doje A. Cekuolis pasigyrė, kad jo kalba buvo geriau 
priimta už B. Jelcino, tačiau, nežiūrint balto popieriaus 
lapo ir skuboto skaitymo Lietuvos AT sesijos dokumento 
suvažiavimui, daug daugiau girdėjosi B. Jelcino tuo pačiu 
metu tribūnoje duodamas interviu. Šis eksaparačikas, 
svaidydamas valdžiai žaibus, reikalavo neeilinio partijos 
suvažiavimo, aišku manydamas jame atsigriebti ir 
sugrįžti į ten, iš kur buvo išmestas. Šioje tribūnoje, tarp 
opozicinių deputatų B. Jelcinas vis tiek atrodė kaip ats
tovas iš CK, pasižymėdamas tik jiems būdingais elgesio 
bruožais. Lietuvai aišku, kad su šiuo Rusijos imperialistu 
nepakeliui, kaip ir aišku, kad jis yra nusistatęs prieš 
Baltijos valstybių nepriklausomybę.

Mitingo metu jautei įtampą, kaip Lietuvoje prieš 
metus — kažkas gali įvykti. įtampą stiprino nepaliau
jamas traukinių riedėjimas netoliese esančiu gelžkeliu. 
Publikos elgesys irgi buvo pernykštis — kas tik ką pasako, 
tuoj šaukiama „Gėda“ ar „Salin aparatą“, o jo vietoje 
nuolat siūlomas B. Jelcinas. Kitas opozicijos lyderis, A. 
Sacharovas kalbėjo žymiai plačiau ir turiningiau. Dauge
lis oratorių kritikavo M. Gorbačiovą, bet kartu pabrėžė, 
kad be jo, jo rėmėjų, ir be čia susirinkusiųjų, šiandien 
demokratijos nepasieksi.

Liaudies fronto lyderė iš Estijos perskaitė Baltijos 
asamblėjos kreipimąsi į visas demokratines jėgas Sovietų 
Sąjungoje. Ukrainos Liaudies fronto atstovas pasakė, kad 

jis astovauja ketvirčiui milijono žmonių (labai mažai. 
R.G.) ir kad ten, V. Sčerbickio dėka, viskas liko kaip 
Brežnevo laikais. Kalbėjo T. Gdlianas ir N. Ivanovas, 
iškeldami „Kremliaus bylą“ ir tiesiogiai apkaltindami 
korupcija Poliotbiuro narį J. Ligačiovą. Pati 
įspūdingiausia kalba — jauno karininko iš Murmansko, 
dėvinčio lauko uniforma. Jo kalba priminė revoliucinius 
1917-tų metų laikus. Kariškis ragino armiją neiti prieš 
savo liaudį ir versti partinį aparatą. Minią pagavo entuzi
azmas. Po jo kalbėjęs pulkininkas-lakūnas ne taip 
pasitikėjo savimi. Jis pasmerkė kariškius Tbilisio trage
dijos vykdytojus. Atvirai kalbantys prieš valdžią karinin
kai — tai naujas reiškinys imperijoje.

Suvažiavimo išvakarėse dar vyko įvairūs susirin
kimai (net CK plenumas), kurie formavo kas ir kaip bus 
rytoj. Ir štai prasidėjo gegužės 25-tą dieną.

Dar ryte buvo neaišku ar tiesiogiai bus transliuoja
ma visa suvažiavimo eiga. Visi atsiduso, kai kelias mi
nutes pavėlavusi, televizija įjungė Kremliaus 
Suvažiavimų rūmus.

Suvažiavimas prasidėjo netikėtai, kai rusas iš Lat
vijos Liaudies fronto, be pirmininkaujančio leidimo, pra
siveržė į tribūną ir pareikalavo paskelbti kas kalti dėl 
Tbilisio tragedijos. Taip pat jis paprašė tylos minute 
pagerbti ten žuvusius. Ką gi — pirmas šokas. O pirmi
ninkavo, pagal Konstituciją, rinkiminės komisijos pirmi
ninkas, kurį labai greitai pakeitė pats M. Gorbačiovas, tuo 
nusižengdamas šiam įstatymui. Pasigirdo protestai. Kad 
juos nuramintų, generalinis partijos sekretorius „paleido“ 
balsavimo mašiną, kuri patvirtino šį konstitucinį 
nusižengimą. Šia priemone M. Gorbačiovas naudojosi 
viso suvažiavimo metu ir manau ji liks jam ištikima bent 
iki sekančių rinkimų ar net ir visada.

Paskui prasidėjo ilga kairiųjų deputatų ataka dėl 
suvažiavimo dienotvarkės. Vienas po kito kilo 
vakarykščio mitingo kalbėtojai. Jų logika buvo aiški — 
pirma diskusijos, o po to rinkimai. Manau daugumai 
pasaulyje tai savime suprantama. CK aparatui irgi tas 
aišku, bet visiškai nepriimtina: galėjo iškilti 
alternatyvinės kandidatūros, nes aiškindami šalies krizės 
priežastis, jų numatyti kandidatai galėjo visiškai susi
kompromituoti.

Vėl paleista „balsavimo mašina“ nutraukė kairiųjų 
ataką ir priėmė gorbačiovišką dienotvarkę.

Siek tiek supažindinsiu su balsavimo mechanizmu. 
Sovietijoje buvo išrinkta viso 2249 deputatai. Salėje 
sėdėdavo tarp 2000 ir 2150, o vėliau ir mažiau. 
Skaičiavimas vyko nuo pilno išrinktųjų skaičiaus, tačiau 
tikslumo niekad neprisireikė, kadangi, čia „agresyvioji 
dešinė“ sudarė absoliučią daugumą ir neleido net priartėti 
prie pusiausvyros. Antra balsavimo pusė ta, kad nebuvo 
jokios technikos. Juokinga, kai šalies, pasiuntusios 
pirmąjį žmogų į kosmosą, lyderis iš prezidiumo pirštu 
skaičiuoja kas prieš jo pasiūlymą. Todėl kiekvienas bal
savimas atimdavo 5-10 minučių. Be to rinkėjas 
nesužinodavo, kaip balsavo jo deputatas. Jokios 
atsakomybės!

Nenorėdamas gaišinti laiko, Gorbačiovas dažnai 
vien tik iš šurmulio salėje nustatydavo ar deputatai pasi
sako už jo pasiūlymą. Kitą vertus, toks jo tvirtas diriga
vimas buvo vienintelis būdas suvaldyti nuolat bręstantį 
chaosą salėje. Tačiau tai labai toli nuo tikro parlamento. 
Tą dieną, gerai žinodamas kokia publika susirinko ir 
norėdamas duoti tik įžanginę pamoką į parlamentinį
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gyvenimą, mano nuomone, Gorbačiovas kitaip pasielgti ir 
negalėjo. Ne kiekvienas jį pakeitęs pirmininkaujantis 
būtų galėjęs susitvarkyti su tokia karšta mase. Dažnai ši 
rolė buvo patikima A. Brazauskui, kurią jis puikiai atlik
davo.

Sekantis svarstymas lietė reglamentą. Iš kairiųjų 
išsiskyrė lietuviai. K. Antanavičius, tvirtai užėmęs 
tribūną ir primindamas M. Gorbačiovui, kad išvakarėse jis 
žadėjęs respublikoms reglamento pataisas: jei respubli
kos delegacija 2/3-ių balsų reikalauja kalbėti po diskusi
jos nutraukimo —jai suteikiamas žodis. Kita—dešimties 
deputatų pasirašytas dokumentas suvažiavime tampa ofi
cialiu. Po trumpo pasimuistymo, M. Gorbačiovui teko 
prisiminti pažadą ir pritarti, kas dešiniesiems visada 
nuskambėdavo kaip įsakymas balsuoti „už”. Maskvos 
grupė pasiekė tik tiek, kad reglamentas buvo pavadintas 
laikinu. Jo netobulumą kritikavo daugelis.

Toliau sekė M. Gorbačiovo įtvirtinimas į imperijos 
prezidento sostą. Kairieji, pripažindami, kad šiandien jis 
tėra vienintelis tinkamas kandidatas, sukilo prieš rinki
mus be alternatyvos. Šie, kaip manė deputatas iš Kijevo, 
bus blogas pavyzdys kitiems, žemesnės grandies rinki
mams. Pabaltiečiai, pamatę, kad upės nepasuksi prieš 
srovę, pasitenkino uždavinėdami šiam kandidatui klau
simus apie respublikų suverenitetą ir tautų apsisprendimo 
teisę. Savo trigrašį įkišo Estijos interfrontininkas, 
norėdamas nuneigti suvereniteto populiarimą Pabaltijyje. 
Labai dažnai po aštresnio armėno pasisakymo tuoj šok
davo į tribūną azerbaidžanietis. Taip ir po esto ar latvio 
pasisakymo lėkdavo prieštarauti jųjų interfrontininkai. 
Lietuviai išvengė šių komplikacijų.

Netikėtai pinnininkaujantis pranešė, kad deputatas iš 
Kolos (Europos šiaurėje) A. Obolenskis siūlo save kan
didatu į šalies AT prezidiumo pirmininko postą. Iš nuo
stabos nutilo salė, o tai leido drąsuoliui išdėstyti savo 
rinkiminę programą, kuri buvo labai profesionali ir su 
geromis idėjomis kaip ištraukti šalį iš katastrofos. Tai 
buvo akiplėšiškas pavyzdys Gorbačiovui ir visam apara
tui, kaip veikia demokratija. Baigęs Obolenskis 
prisipažino, kad nėra kvailas ir supranta neturįs jokių 
šansu laimėti prieš M. Gorbačiovą, bet pažadėjęs 
rinkėjams alternatyvinius rinkimus ir savo pažadą 
ištęsėjus. Aišku, balsavimu jis buvo atmestas. Paskui dar 
buvo iškeltas B. Jelcinas, bet jis, turįs politiko patirtį, 
atsiėmė savo kandidatūrą. Šiandieną laimėti prieš 
Gorbačiovą, net ir tiesioginiuose visaliaudiniuose rinki
muose, niekas neturi šansų. Rytoj situacija gali pasikeisti, 
nesjo populiarumas krenta. Šiandien 95.6% balsų dėka jis 
tapo šalies Prezidentu.

Antroji diena prasidėjo vieno incidento aptarimu. 
Išvakarėse milicija išvaikė demonstraciją, kuri norėjo 
susitikti su deputatais. Teko pasiaiškinti Vidaus Reikalų 
ministrui, kas jam labai nepatiko. Jis jautėsi netvirtai. 
Kairieji bandė atšaukti antidemokratišką įstatymą dėl 
mitingų ir demonstacijų — bent jį sustabdyti kol vyksta 
suvažiavimas, bet dešinieji tai atmetė. Balsavimo metu 
buvo pasiektas palaikančių kairiuosius balsų rekordas: 
831 — už jų pasiūlumą, 1261 — prieš.

Toliau prasidėjo batalijos dėl vietų AT-oje. Vėl ak
tyviausi buvo lietuviai. Jie teigė, kad neturį moralinės 
teisės balsuoti už kitų respublikų nežinomus deputatus, 
nes tai būtųjų suvereniteto pažeidimas ir nenorį, kad kas 
pažeistų Lietuvos suverenitetą. O V. Landsbergio kalbos 
pabaigą — kad deputatai nenustebtų, jei Lietuvos dele
gacija nebalsuos — M. Gobračiovas priėmė kaip ultima
tumą. Jis pasiūlė lietuviams pergalvoti savo poziciją. 
Dabartinę tvarką Gorbačiovas įrodinėjo praėjusio rudens 
konstitucine pataisa, ir tame nematė nieko problematiško. 
Daugelis puolė smerkti lietuvius, kad jie vilkina laiką 

procedūriniais klausimais ir siūlė greičiau pereiti prie 
„rimtų“ šalies problemų svarstymo. Politininio išprusimo 
stoka neleido jiems suprasti, kad čia kaip tik ir prasideda 
visų likusių problemų sprendimas. Dešinieji skubėjo 
peršokti esmę ir pulti prie pasekmių. Manau lietuvių 
pozicija nebuvo suprasta ir daugumos kitų kairiųjų, nes 
jiems imperija nedaloma — ypač Maskvos grupei. Jie 
įvėlė į kovą visai Rusijos respublikai priklausomus de
putatus, kad patekus į rinkimų sąrašą jį išplečiant, o 
perteklių nubraukiant viso suvažiavimo balsavimu, (dis
kusiją įsitraukė daugybė Rusijos regionų: iš Sibiro, 
Tolimųjų Rytų, Siaurės, Uralo. Visi buvo nepatenkinti 
sudarytu Maskvos sąrašu, kuriame buvo ne tie deputatai, 
kuriuos siūlė vietos gyventojai. Diskusija tiek išsiplėtė, 
kad M. Gorbačiovas pasiūlė per pertrauką dar kartą susi
tikti ir nutarti. Buvo ir kitų respublikų keli bandymai 
pakeisti ar papildyti sąrašus daugiausia iš respublikų 
opozicijos, bet aparato žmonės tai atmesdavo, apeliuo
dami į delegacijos daugumą. O Vidurinė Azija visiškai 
neparodė savo nuomonės.

Rinkimams praėjus nurimo aistros. Lietuva išlaikė 
nepakitusius savo sąrašus. Žurnalistai stebėjosi, kad 
„nepopuliariausi“ iš lietuvių buvo akademikai — A. 
Buračas (101 prieš) ir E. Vilkas (87 prieš). Ar nepatiko jų 
pavardės, ar vardai, nes daugiau informacijos apie juos 
neturėta. Bet tai lašas jūroj palyginus su dviem 
tūkstančiais „už“. Užtai nbepasisekė B. Jelcinui, kaip 
išplėsto sąrašo nariui. Nors ir surinko daugiau kaip pusę 
balsų skaičiaus, bet mažiau už paskutinį patekusį. Su
maišė jam populiarumas — daugiau išsišoki, mažesnė 
galimybė būti išrinktam. Naująją AT vienas deputatas 
pavadino „brežnevine-stalinistine“, nes dauguma 
aktyviųjų nepraėjo. Ypač nukentėjo Maskvos grupė. Kitą 
dieną B. Jelcinas vis dėlto pateko į AT, vienam jos nariui, 
labai gražiai kalbančiam kažkokia rusų tarme, pasiūlius 
užleisti savo vietą gerbiamam deputatui. Nors dėl to iškilo 
juridinė problema, M. Gorbačiovui „pasistengus“, viskas 
buvo mikliai sutvarkyta.

Toliau sekė M. Gorbačiovo pavaduotojo rinkimai. 
Vėl kandidatavo vienintelis A. Lukjanovas. Vėl buvo 
aktyvūs pabaltiečiai, užklausę jiems svarbius klausimus. 
Išsiskyrė E. Bičkauskas, paklausęs kandidato nuomonės 
apie Molotovo-Ribentropo paktą, kurio išdavoje Lietuva 
buvo okupuota ir prarado savo valstybingumą. Vėl vie
ningai pavaduotojas buvo išrinktas.

„Naujo“ šalies lyderio, M. Gorbačiovo kalba truko 
valandą 37-ias minutes. Be karinių išlaidų dydžio, dėl ko 
daugelis suabejojo, nieko svarbaus ar naujo jis nepasakė. 
Štai keli Lietuvos deputatų vertinimai:

N. Medvedevas — kaip reikia toliau eiti, kalbėjo 
užuominomis. Vargu ar kitaip galėjo su tokiais 
nevienalyčiais deputatais elgtis.

E. Vilkas — Apvylė. Seno aparato kūrinys.
Po šios kalbos suvažiavimas perėjo į antrąją fazę — 

prie pasisakymų maratono. Jie būtų vykę mėnesius, nes 
užsirašiusių buvo šimtai, jei ne skubi suvažiavimo pa
baiga, nuleista, kaip ir visas suvažiavimo eiga, iš viršaus.

Be pasisakymų, buvo sudaroma eilė komisijų, kur 
aistros vėl įsiliepsnodavo — ypač Maskvos grupės dėka. 
Pabaltiečiai elgėsi ramiau, nenorėdami neprincipiniuose, 
ar juos neliečiančiuose klausimuose nusibosti daugumai, 
taupė jėgas lemiamiems įvykiams. Šios taktikos 
išmintingumą parodė A. Sacharovo pavyzdys: įsivelda- 
mas į kiekvieną ginčą jis pridarė klaidų, po kurių, jam tik 
pasirodžius tribūnoje, salė pradėdavo kaukti. Didžiausia, 
mano manymu, klaida buvo išstojimas po 
„afganistaniečio“ majoro kalbos, kurioje šis oratorius 
apkaltino ir Pabaltijo judėjimus ruošiant smogikų būrius, 
lyg fašistinėje Vokietijoje. Pabaltiečiai nesiaiškino, o A.

Sacharovas bandė. Taip pat jam kliuvo už interviu, duotą 
vienam Kanados laikraščiui, kur Sacharovas teigė, kad 
Afganistano kare buvo toks atvejis, kai sovietiniai vadai 
davė nurodymą sunaikinti apsuptus savo karius. A. Sa
charovas, gindamas šį teiginį, galėjo j į paremti tik Vakarų 
radijo stočių informacija. Salė sprogo. į tribūną vienas po 
kito lėkė deputatai kariškiai ir isteriškos moterys. Jų 
kultūra kėlė siaubą ir įrodė, kad stalinizmui atgimti 
tebesančios visos sąlygos.

Pabaltiečiai metė visas savo pajėgas, kai atėjo laikas 
sudaryti komisiją dėl Molotovo-Ribentropo sutarties. Ir 
iki tol kiekvienoje jų kalbų buvo minima ši problema ir 
pateikiama daugybė kreipimųsi bei dokumentų, 
reikalaujančių sudaryti tokią komisiją. Maskva ilgai 
tylėjo ir pagaliau prezidiumas ryžosi šiam žingsniui — 
latvių deputatas E. Limpa perskaitė komisijos tikslą ir 
sudėtį. Estų interfrontininkas V. Jaravojus puolė protes
tuoti, kad komisijos sudėtyje yra suinteresuoti estai. Es
tijoje jau dabar rusus vadina okupantais ar kolonizatoriais 
— sakė jis. Po jo kalbėjęs filologas iš Maskvos prašė 
paremti trijų respublikų prašymą ir neatmesti balsavimo 
mašina, nes tai gal svarbiausias šios sesijos klausimas.

Pasirodęs tribūnoje V. Beriozovas kreipėsi į deputa
tus kaip rusas iš Lietuvos. Tai ne pakto, o jo slaptųjų 
protokolų problema. Pabaltiečiai negali grįžti namo be 
jokio sprendimo. Kad būtų aiškiau, I. Grąžinąs iš Estijos, 
įpuolęs tribūnon, juos perskaitė. Pasirodo ne veltui, nes 
absoliučiai daugumai dalyvių tai buvo pirmas su jais 
susidūrimas. Manau tas pats buvo ir milijonams televizi
jos žiūrovų.

Latvijos deputatas pabrėžė, kad visas pasaulis pro
tokolus žino, tad nenoras kalbėti apie tai nedovanotinas. 
Efektinga istoriko iš Maskvos R. Medvedevo kalba. Jis 
išdėstė, kad tarybiniai istorikai nesivaržo sakyti, kad 
Rusija užkariavo Vidurinę Aziją, Šiaurės Kaukazą, Si
birą, bent ligi šiol „...mes rašome, kad Estija, Latvija ir 
Lietuva savanoriškai prisijungė prie Tarybų Sąjungos, 
kad tai buvo liaudies revoliucija, kad jokios prievartos ir 
jokių grasinimų nebuvo, ir kad tai buvo visiškai 
savanoriškas lietuvių, estų ir latvių tautų valios 
išreiškimas. Tai netiesa. Žinoma, tai buvo akcija, kai jau 
vyko imperialistinis karas ir kai visi, ne tik Tarybų 
Sąjunga, bet ir Vokietija, Japonija, Anglija ir Prancūzija 
visiškai negerbė mažų šalių ir tautų teisių. Jos sprendė 
savo problemas, nesiskaitydamos su Belgijos, Olandijos, 
Suomijos ir kitų šalių neutralumu“. R. Medvedevas pa
reikalavo sudaryti komisiją, kad ji pagaliau teisingai 
įvertintų šias sutartis.

Po to be eilės, kaip pats pasakė, įsikišo M. 
Gorbačiovas. J is norėjo „paaiškinti“ šią problemą. Savo 
aiškinime, žinoma, suabejojo slaptais protokolais net 
įveldamas kanclerį H. Kolį, kuris siūlęs juos parodyti. 
Atvykę sovietiniai pareigūnai nerado originalų. Kelia 
abejonių ir nuorašai (kodėl ne negatyvai? R.G.) su 
lotynišku Molotovo parašu. M. Gorbačiovas pasisakė už 
komisijos sudarymą, nes Pabaltijy dėl jo kunkuliuoja 
aistros „...ar įstojant į Tarybų Sąjungą, apskritai, buvo 
pareikšta tautos valia. Vargu ar taip yra“. Jis pasiūlė 
išplėsti komisiją įtraukiant Politbiuro narį A. Jakovlevą ir 
iš pavadinimo išmesti slaptus protokolus, kaip neįrodytus. 
Taip atsirado komisija su pirmininku A. Jakovlevu 
priešakyje.

Pats laikas pasiaiškinti koks gi buvo tas Kremliaus 
Suvažiavimo Rūmų salės veidas. Štai kaip aprašė Eltos 
korespondentas B. Bučelis, kasdien pateikdavęs 
praėjusios dienos apžvalgą iš Maskvos:

„Salės antrojo sektoriaus pirmosiose devyniose

(tęsinys sekančiame psl.)

1989 m. rugsėjo mėn.
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SENTENCIJOS
Žinoma, vietoj sentencijų, galima užrašyti mintys. 

Bus maždaug tas pats. Galima pavadinti meditacijomis, 
arba apmąstymais. Siūlosi monologai, refleksijos, intro
spekcijos... Parankios tarptautinės sąvokos.

Tačiau renkuosi sentencijas. Šio žodžio skambesyje, 
ypač pasikartojančiame „en“, yra kažkas mąsliai paslap
tingo, pastovaus, kerinčio. Mes, lietuviai, iš prigimties 
mėgstame mįslingas sąvokas. Tik pasi skaityki me mūsų 
šiuolaikinių literatūrologų rašinius. Juose vis garsiau ir 
dažniau skamba mokslinio roko stygos. Štai pavyzdžiai iš 
vieno vienintelio knygos puslapio, neminint 
keliasdešimties įprastų svetimžodžių:

fiksuoti, potencija, adekvatus, suintensyvėti, 
perspektyvi, specifinis, inspiruoti, absorbuoti, implikuoti, 
respektabilus, kogezija, kompleksinė...

O kas čia blogo, — tars bet kuris išprusęs kritikas, — 
tai mūsų epochai simpatiška terminija; lietuvių kalbos 

mechanizmas juk negali funkcionuoti be stabilios 
tarptautinės leksikos.

* * *

Anądien, po pašnekesio telefonu su viena respekta
bilia ponia, toptelėjo mintis: visos išsilavinusios moterys 
vienodai trokšta būti skirtingos. Nebloga sentencija. 
Todėl įrašiau į bloknotą, kad neužmirščiau. Bet neužilgo 
kilo abejonė: o gal panašią mintį kažkur kažkada esu 
perskaitęs? Tai juk ne mano smegenų produktas. Aplamai 
mintijimo srityje nieko negalima savintis. Anot Biblijos, 
nichts Neues unter der Sonne.

Ir keista — visokių meditacinių bloknotų bei 
sąsiuvinių turiu daugiau nei reikia. Visa palaima, kad 
dauguma jų yra apytuščiai ar visiškai tušti. Man tokia 
tuštuma nuotaikos negadina.

Nemanykite, kad dailias užrašų knygeles perku iš

POLITINIS . . .
(atkeltais 11-topsl.)

eilėse — mūsiškiai. Po jų latviai. Kiek atokiau — estai. O 
jiems iš dešinės — dalis ukrainiečių, po to — Maskva, 
Leningradas. Štai šitą sparną žurnalistai pavadino Vakarų 
frontu. Čia kilo visi prieštaravimai aparato paruoštai die
notvarkei, daugeliui procedūrinių dalykų... priešingoje 
salės pusėje dažniausia tyla, o jeigu balsuojama—tai kyla 
vieningas rankų miškas. Dažniausiai tuo metu, kai 
mūsiškiai balsuoja prieš arba susilaiko. Tas sparnas čia 
vadinamas Rytų frontu. Į jį įeina Vidurinės Azijos respu
blikos, Kazachija, Azerbaidžanas. Perfrazuojant E. Re
marką, Rytų fronte nieko naujo“.

Prie dešiniųjų arba „agresyvios daugumos“ dar pri
klausė dauguma deputatų nuo visuomeninių organizacijų 
ir, aišku, visas partijos aparatas išskyrus Pabaltijo. Sklido 
gandas, kad dešinieji deputatai, nesusigaudydami kas 
vyksta dienos metu, klausydavosi Vakarų radio stočių, 
kad supratus į ką atkreipti dėmesį. Kairės - dešinės pro
blema buvo populiari ypač rusų spaudoje. Sulyginę 
suvažiavimą su laivu, vieni sakė, kad jei kairieji per 
stipriai irkluos, tai laivas ims suktis vietoje. Kiti sakė, kad 
laivas dešiniųjų irkluotojų dėka jau daug metų sukasi 

paikaus įpročio. O ne! Jas gaunu dovanų. Per pastarąjį 
dešimtmetį lankosi žmonės iš Lietuvos. Paprašytas pada
rau jiems kokią nežymią paslaugą. Sakykime, nuvežu į 
Disneylandą. Ten drauge pramogaudamas vėl pereinu 
visą patrakusią procedūrą, siaubingai lėkdamas Mater- 
homo, Perkūno ar Erdvių kalnų vingiais. Pašėlimas! Bet 
negi išsiduosi, jog esi bailys.

Iš tų malonumų sugrįžę, skuba jie prie savo lagaminų 
ir atneša padėkai dovanėlę. Dažniausiai užrašų knygelę, 
kurios odiniame viršelyje įspaustas kokio nors Lietuvos 
miesto herbas. Tai, be abejo, gražus suvenyras. Jautrūs tie 
mūsų žmonės. Viena energinga keleivė iš Alytaus pasakė: 
negalėčiau miegoti neatsilyginusi už gera.

Bloknotą su Veliuonos herbu man perdavė Aldona 
Brazdžionienė, sugrįžusi su Bernardu iš tos nuostabios 
viešnagės Lietuvoje. Sako: tai dovana iš vilnietės Virgi
nijos, kuri čia savo buvojimo metu mus sužavėjo tyru 
liaudišku dainavimu — be jokios muzikinės palydos. 
Padariau įrašą ir karts nuo karto pasiklausau ją prisimin
damas.

* * *

Negi į tuos mielus tomelius rašysiu rūpias 
kasdieniškas pastabas, biudžetinius apskaičiavimus, ar 
išgirstus anekdotus su prieskoniais... Jokiu būdu. Šitaip 
darydamas lyg ir užgaučiau tauraus tautiečio dovanotojo 
etinį lygmenį. Todėl peržegnojęs dedu knygelę į šalį ir 
laukiu tinkamos progos ją panaudoti. Iš tiesų laukiu to 
džiugaus mirksnio, kada į galvą šaus prasmingas saki
nys, kurį ramia sąžine galiu pavadinti sentencija.

Kol kas stropiausiai rašinėjau į du bloknotus. Vieną 
su Kauno herbu gavau iš dukterėčios Kristinos. Čia susi
telkė padrika polemika su Eduardu Mieželaičiu, tikrai 
talentingai sugebėjusiu išaukštinti žmogų ir laisvę ir tuo 
pačiu metu pareigūniškai prisitaikyti prie totalitarinės 
valdžios. Mieželaičio poezija priklauso ateičiai, kai jau 
bus ataušusios su menu nieko bendro neturinčios politinės 
aistros.

į kitą bloknotą, kurį padovanojo dukra Teresė ir ant 
kurio viršelio atspausdinta „My thoughts accompanied by 
genius of Leonadro da Vinci“, stengiausi rašyti tik 
išmintingus sakinius, ypač vengti eiliuoto skandavimo. 
Bloknoto puslapiai vietomis pailiustruoti Da Vinci 

vietoje ir kad tik kairiųjų aktyvios pastangos gali jį 
išlyginti.

Lietuviai turėjo labai dėkingą vietą salėje — ir 
tribūna čia pat, ir kameros dažnai juos rodo. Dar viena 
detalė, kuri juos išskyrė iš kitų deputatų — kiekvienas 
turėjo prisisegęs papuoštą trispalvį ženkliuką su pavarde. 
Daugelis nenešiojo oficialaus sąjunginio deputato ženklo 
— raudonos vėliavos.

Kokie klausimai buvo svarbiausi Lietuvos delegaci
jai:

1. Pripažinti negaliojančiais Molotovo-Ribentropo 
paktą nuo pat jo pasirašymo datos. Tam sukurti deputatų 
komisiją.

2. Sukurti sistemą, pagal kūną Lietuvos gyvybinius 
interesus negalima būtų nuspręsti mechanine 
suvažiavimo balsų dauguma. Tam įteisinti respublikos 
veto teisę.

3. Pripažinti respublikų įstatymų viršenybę prieš 
sąjunginius respublikų teritorijose. Tam pakeisti 74-tą 
SSSR Konstitucijos straipsnį.

Lietuviai neabsoliutino šio forumo reikšmės. Dau
giau žiūrėjo į jį kaip į mitingą, kuriame svarbu dalyvauti 
išsakant savo poziciją, o jei kas vyksta konkretesnio, 
prastumti savo variantą.

(tęsinys sekančiame numeryje) 

piešiniais ir jo mintimis. Štai: „Būk kaip veidrodis, ku
riame atsispindi daikto spalva ir sutelpa tiek įvaizdžių, 
kiek prieš jį padėtų daiktų“.

* * *

Santa Monikos bibliotekos naujų poezijos knygų 
lentynoje suradau pusės sprindžio didumo knygelę — 
Francis Picabia, Who Knows. Eilėraščiai ir aforizmai. Į 
anglų kalbą išvertė Remy Hali.

Picabia (1878-1953) yra prancūzų kubizmo srovės 
dailininkas.

Kartais imi į rankas stambų poezijos tomą ir nieko 
įsimenančio nerandi žodžių gausoje. O čia 
miniatiūriniuose Picabios puslapiuose nušvinta adatos su 
auselėmis, pro kurias lengvai pralenda minties siūlas. Kad 
ir:

Geriausias vaistas nuo liūdesio yra liūdesys.
Tiems, kurie žino, atsakymas nereikalingas. O 

nežinantiems atsakyti galima bet kaip.
Optimistas tiki, kad naktį supa dvi dienos, gi pesi

mistui atrodo, kad diena yra dviejų naktų apsiausta.

Pr.Visvydas

Akiračiai
9425 So. Pleasant Ave., 

Chicago, Ill. 60620

PASTABOS DĖL „ORIENTALIŠKO

ĮSTATYMO”
Donato Bielskaus straipsnyje „Orienfališkas įstaty

mas”, atspausdintame Akiračių 6-me nr., minima mano 
pavardė, tarytum aš kažkur ir dar pakartotinai paminėjau 
nevykusius Lietuvos Laisvės lygos ėjimus ir kad „viena iš 
tų nevykusių ėjimų priežasčių yra menkas jos vadovų 
intelektualinis lygis”. Toks D.Bielskaus tvirtinimas yra 
neteisingas ir prasimanytas.

Visose savo kalbose ir straipsniuose, kuriuose 
paminėdavau Lygą, dėl jos veiksmų teisingumo arba 
klaidų palikdavau spręsti patiems klausytojams ir skaity
tojams. Tačiau visada pabrėždavau Lietuvos Laisvės 
lygos reikalingumą ir jos buvimo teigiamą reikšmę.

Taip pat niekada nesu rašęs ir kalbėjęs apie Lygos 
vadovųžemąintelektualinįlygį. Kartą buvau nurodęs, jog 
keli jos tautinės tarybos nariai yra baigę aukštuosius 
mokslus. Esu įsitikinęs, jog žmogaus intelektas daugiau 
priklauso nuo jo dvasinės kultūros, o ne nuo jo 
išsimokslinimo ir diplomų.

Klysta D.Bielskus rašydamas apie Lietuvos Laisvės 
lygos atstovybę Amerikoje. Iki jo straipsnio atspausdi
nimo buvo žinomi tiktai tos Lygos atstovai užsienyje.

Trūkstant argumentų savai koncepcijai paremti, 
nereikėtų griebtis kitų asmenų pavardžių, jiems priski
riant tai, ko jie nėra pasakę.

Pats straipsnis „Orientališkas įstatymas” savo ten
dencingumu primena š.m. sovietinėje Šluotoje nr. 9 
atspausdintą rašinį „Tarp mūsų šnekant”, kuriame primi
tyvaus jumoro forma mėginama sukompromituoti Lietu
vos Laisvės lygą.

Vytautas Skuodis 
Čikaga

12 Akiračiai nr. 8 (212)
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POLEMIKA

APIE SUSIRINKIMŲ PRAVEDIMO MENĄ 
IR DAR KAI KĄ

Pastaruoju metu iš Lietuvos į JAV atvyksta daug 
žymių žmonių. Susitikimus su jais Čikagoje dažnai rengia 
Bendruomenė. Kaip taisyklė, Čikagoje šiuos susitikimus 
praveda jaunasis dr. P. Kisielius. Jau anksčiau į akis krito 
žemas tų susitikimų pravedimo lygis (susitikimai su A. 
Degučiu ir B. Gajausku). Pravedant šią vasarą Jaunimo 
centro didžiojoje salėje susitikimą su Sąjūdžio Seimo 
tarybos pirmininku prof. V. Landsbergiu, gydytojas P. 
Kisielius dar kartą pademonstravo, kad susirinkimų 
pravedimas jam yra terra incognita..

Panašių renginių pravedimo sunkiausia dalis pa
prastai būna diskusijų su publika sutvarkymas. „Dabar 
bus klausimų laikotarpis“, sklandžia lietuvių kalba 
pradėjo dr. P. Kisielius. Mūsų gražbylių polinkis vietoj 
klausimų skaityti paskaitas — dažnai šioje- programos 
dalyje pasitaikanti problema. Tai žinodamas, jaunasis 
gydytojas kategoriškai pareiškė, jog klausimai negali 
viršyti trijų žodžių. „Jums trūksta proto?“ — man 
toptelėjo tuo metu trijų žodžių klausimas, tik jis buvo 
nukreiptas ne į šio vakaro svečią, bet į pirmininkaujantį. 
Suformuluoti trijų žodžių klausimus apie persitvarkymą 
Lietuvoje ir kitus sudėtingus dalykus, kurie ten vyksta, 
manau nepajėgtų nei pats Ciceronas. Iš tikrųjų, klausimų 
ilgis paprastai nėra panašių renginių bėda. Problema — 
mūsų „auksaburnių“ polinkis pradėti klausimus 
sveikinimais (pvz., „Pirmiausia norėčiau pasveikinti jo 
ekscelenciją kunigą „X“, ALT‘os vada „Y“ ir taip toliau, 
ir taip toliau“) arba paskaitomis, kad ir pvz., Mažosios 
T s istorijos atpasakojimu. Jeigu priverti juos at- 
sisaKyb šių retorikos mandrybių—klausimai nebūna ilgi. 
Tačiau dr. P. Kisielius leido plepiams plepėti, o klausimai 
turėjo ribotis trim žodžiais. Laimei, tą vakarą liaudis buvo 
labai nekantri. Ji norėjo išgirsti prof. V. Landsbergį, o ne 
vietinius „auksaburnius“. Todėl vos tik vienam iš jų 
paleidus tiradą, iš salės pasigirsdavo šūksmai „Klausk 
klausimą!“, „Užtenka!“, „Nutilk!“. Net ir narsioji ponia 
Bublienė, kuri užšokusi ant scenos ir pasigriebusi 
mikrofoną buvo bepradedanti sveikinimo kalbą, buvo 
priverstąją nutraukti ir klausti klausimą, kaip mes galime 
padėti Lietuvai. Taigi, ko nesugebėjo atlikti 
pirmininkaujantis, atliko klausytojai.

Jaunimo centro didžiosios salės akustika nėra gera. 
Kai žmogus kalba salės priekyje, jo nesigirdi užpakalyje. 
Todėl pravedėjo pareiga kiekvieną klausimą pakartoti 
publikai per mikrofoną. Šią pareigą jaunasis gydytojas šį 
kartą paliko prof. Landsbergiui. Jis stovėjo kaip mietų 
prarijęs, o prof. Landsbergis, kalbėjęs be perstojo visą 
dieną, užkimusiu balsu turėjo dar ir klausimus atkartoti 
per mikrofoną.

Kitą rytą Jaunimo centre vyko spaudos konferencija 
su prof. V. Landsbergiu, dalyvaujant amerikiečių 
žurnalistams. Pravedėjus vėl buvo tas pats gydytojas 
Kisielius. Jis taip pat bandė ir vertėjauti. Sį kartą 
patyrėme, kad dr. P. Kisieliaus ne tik lietuvių bet ir anglų 
kalbos ištekliai yra gana riboti. Kisieliaus angliškame 
vertime prof. V. Landsbergis pasirodė kaip koks Senojo 
Testamento pranašas. Pavyzdžiui, Landsbergis kalbėjo 
apie teisinę valstybę, o Kisielius ją vertė į righteous 
country: Žodis „righteous“ anglų kalboje turi dorovinę 
prasmę, susietą su asmeniu, asmens gyvenimu ar 
veiksmu. Šiuo atveju reikėtų vartoti žodžio „law“ kurią 
nors formą. Žodis „country“ reiškia „regioną“ arba 
„valstybės teritoriją“. Taip pat žodį „country“ vartojame 
kai važiuojame į laukus pakvėpuoti grynu oru. Čia reikėtų 

vartoti žodį „State“, nes Landsbergis kalbėjo ne apie kokį 
regioną ar teritoriją, bet apie Lietuvos valstybę su visomis 
jai priklausančiomis teisėmis. Kisieliui pavartojus žodį 
„righteous“, amerikietis radijo žurnalistas tuoj paprašė, 
kad Landsbergis jam apibūdintų kokia prasme jis vaitoja 
šį žodį. O Chicago Tribune dienraštis prof. V. 
Landsbergį citavo pasakius — „The nonrecognition 
policy has to also be based on the establishment of 
righteousness“. Taigi, besiverždami Lietuvai padėti 
padarome meškos patarnavimą.

Nežinau kodėl dr. P. Kisielius ėmėsi vertėjo darbo. 
Juk Marketpark e gyvena puikiai abi kalbas valdąs 
Mykolas Dranga, arba, arčiau savųjų, salėje matėsi A.

DAINININKAS GRĮŽTA Į SCENĄ
Prieš keletą metų kažinkas man atvežė mažą „Simo“ 

plokštelę. Apie „Simą“ — Vytautą Babravičių buvau 
skaitęs, kad jis esąs toks „agitpropo“ dainininkas 
(panašiai kaip broliai Frankoniai, kuriuos buvau prieš tai 
girdėjęs ir jie man jokio įspūdžio nepaliko). Todėl „Simo“ 
iš pradžių klausiausi be entuziazmo, nes tikėjausi išgirsti 
brežnevinės „agitpropo“ dvasios dainas.

Ir apsirikau. Ypač tai pajutau išgirdęs dainą „Dar 
neperdaug nukeliavau“. Jos meliodija su lūpinės 
armonikos ir gitaros palyda, Vytauto balsas ir ypač dainos 
tekstas, kuris atitinka mano galvojimui, padarė mane jo 
gerbėju, nors ir gyvename toli vienas nuo kito. 
Klausydamasis Vytauto dainų, tikėjausi jį kada nors 
pamatyti scenoje, pasikalbėti...

Tokia proga pasitaikė šių metų birželio 23-25 
dienomis, kai Huetenfelde-Lampertheime vyko Europos 
lietuvių dienos. Ta proga Simo gerbėjai pakvietė jį 
birželio 24 dienos vakare dainuoti. Deja, dėl 
organizacinių nesusipratimų (per didelė salė ir per silpni 
garsiakalbiai, kad galėtų užgožti baliaus šurmulį) nedavė 
jo dainom reikiamo efekto. Bet Vytauto Babravičiaus 
gerbėjai, kurių daugiau atsirado ir per šį vakarą, buvo 
patenkinti, nes numatoma artimoje ateityje sudaryti jam

Europos lietuvių studijų dienų koncerte, Lampertheime, 
1989. VI.24 (N. Žuko nuotr.)

Liulevičienė ir R. Kubiliūtė. Spaudos konferencijoje taip 
pat sukiojosi profesionali vertėja ir Sąjūdžio Info vedėja 
užsienyje Rita Dapkutė ...

Manau, kad šios mano pastabos neatbaidys dr. P. 
Kisieliaus nuo vadovavimo ir vertėjavimo. Vis dėlto šiam 
jaunam vyrui patartina paimti „Lietuvių kalbos 101“ 
kursą Ilinojaus universitete arba įsirašyti į vasaromis 
vykstantį lituanistikos seminarą. Ten visą savaitę 
kalbama vien tik lietuviškai. Su anglų kalba — kitas 
reikalas. Šiais laikais amerikiečių profesinės mokyklos 
išleidžia puikius, savo srityje gerai nusimanančius, 
profesionalus, kurie ir visus kaulų vardus moka ir tabletes 
tiksliai prirašo, bet kuriems trūksta humanitarinio 
išilavinimo. Tai iš dalies galima kompensuoti skaitant 
knygas. Kad praplėtus anglų kalbos žodyną, siūlyčiau dr. 
P. Kisieliui skaityti daugiau knygų ne iš savo specialybės.

LJvfockūnas

geresnes sąlygas sekančiam pasirodymui.
Pažvelkime į Vytauto Babravičiaus biografiją. Jis 

gimė 1952 metais kaime. Anksti liko našlaičiu ir augo 
dvejose vaikų prieglaudose. Baigė Lietuvos žemės ūkio 
akademiją ir neakivaizdiniu būdu Vilniaus universitete 
žurnalistiką. Dainavo nuo vaikystės laikų. Iki 1989 metų 
dirbo Lietuvos radijo ir televizijos komitete kaip žemės 
ūkio skyriaus redaktorius. Iki tol jam sekėsi ir kaip 
atlikėjui, nes niekur tokie žmonės nedygsta kaip grybai po 
lietaus. Rask žmogų su tokiu talentu, kuris ne tik gerai 
dainuotų dainas palydėdamas jas gitara ir lūpine 
armonikėle, muziką komponuotų, tekstus rašytų ir 
scenoje paliktų tokį gerą įspūdį. Nenuostabu, kad 
Vytautas tuo laiku apkeliavo ne tik Lietuvą bet ir visą 
Sovietų Sąjungą. Keliavo ir po užsienius—Aziją. Afriką. 
Tuo laiku gimė ir vardas „Simas“, nes Vytauto 
Babravičiaus vardas ir pavardė buvo Maskvos 
organizatorių taip iškraipomi, kad baisu ir juokinga 
būdavo tai girdėti ir skaityti.

Kas įvyko 1980 metais, kad Vytauto Babravičiaus, 
kaip dainininko profesinė karjera turėjo nutrūkti? Ilgai ir 
visaip mėginau su juo tai išaiškinti, bet liko tik 
spėliojimai. Atrodo, kad jo dainų tekstai kai kam nepatiko. 
Jo dainos nuo tada nebebuvo transliuojamos per radiją, 
jam nebuvo progų pasirodyti televizijoj, nebuvo 
organizuojami jo koncertai ir kelionės. Žurnalistiniam 
darbui taip pat buvo atimtos galimybės, nes Vytautas 
turėjo apleisti Lietuvos radijo ir televizijos komitetą. Tai 
buvo patys sunkiausi Babravičiaus gyvenimo metai, nes 
jis nenorėjo ar negalėjo atsisakyti savo dainų tekstų. 
Draugai, kurių tuo sunkiu laikotarpiu dar liko, 
organizuodavo jam koncertus, o jo gerbėjams paguoda 
buvo tik dvi nedidelės jo plokštelės. Nesiriša kalba su juo 
ta tema, tik jis apgailestauja, kad per tą laiką, patį 
brandžiausią menininkui, jis buvo izoliuotas nuo savo 
publikos. Tai sunku žodžiais apsakyti.

Tik Sąjūdžiui Lietuvoje įsigalėjus Vytautas 
Babravičius grįžo į sceną su naujom dainom. Praeitais 
metais pasirodė jo ilgo grojimo plokštelė. Jo dainos grįžo 
ir į Lietuvos radiją (dabar jas reikia pirkti po 15 rublių). 
Koncertams jis kviečiamas į visus Lietuvos kampelius. 
Žurnalistiniu darbu gali vėl užsiimti — parašo keletą 
straipsnių per mėnesį. Praeities žaizdomis nesiskundžia, 
bet publika žino, kokias žaizdas jam paliko sovietinė 
Lietuvos valdžia. Ir aplamai, Babravičius nemėgsta

(tęsinys 15-me psl.)

1989 m. rugsėjo mėn
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9425 So. Pleasant Ave.,
Chicago, Ill. 60620 i

___ ________ I

JEI VISI BUTŲ TOKIE. DUOSNŪS

Kai tik buvo paskelbtas vajus naujoms spausdinimo 
technologijos priemonėms įsigyti, galvojau, kad tereikia 
tik keletas mėnesių reikiamai sumai sutelkti. Turite apie 
1000 prenumeratorių. Jei kiekvienas iš jų atsiųstų tik po 
10 dolerių, tai turėtumėte 10.000 dolerių. Deja, iki šiol to 
nėra. Akiračių kolektyvas jau eilė metų dirba kietai, 
nuoširdžiai ir neapmokamai. Mėnraštis yra įdomus ir 
mielai skaitomas. Pasirodo, mums, išeivijos lietuviams, 
nėra lengva praverti savo pinigines lietuviškai spaudai 
paremti.

Sėkmės Jums
L. ir J. Adomavičiai

Scarborough, Ontario

Gerbiamieji,

Turiu prisipažinti, kad dažnokai ir tik pripuolamai iš 
savo draugų pasiskolindavau Akiračius, nepasiryždama 
juos užprenumeruoti tuo labiau, kad mano namus pasie
kia arti dviejų dešimčių spaudos leidinių tiek lietuvių, 
tiek anglų kalba. Tačiau paskutiniuoju metu vis dažniau 
„pasiskolinusi“, su dideliu dėmesiu perskaičiusi keletą 
numerių, nutariau tapti pastovia Akiračių skaitytoja. Kas 
mane patraukė? Jūsų pozityvus nusiteikimas kaip galima 
tampriau bendrauti su atgimstančia (ne visai teisingas 
išsireiškimas, bet šiuo tarpu geresnio nerandu — laisvės 
ji visada troško) Lietuva, į ją žiūrint draugiškai ir 
natūraliai, vengiant įsišaknijusio, Stalino siautėjimo 
metais įdiegto, nepasitikėjimo visais „iš anapus“. Ne 
paslaptis, kad ir kaikurie dabartiniai kovotojai už nepri
klausomybę dar yra Komunistų partijos nariai, bet, kaip 
vienas man yra pasakęs intymaus pokalbio metu 
(neskelbsiu pavardės): „Partija dar turi svarų balsą. Jei 
nebūčiau jos narys, mano projektas nebūtų galėjęs įvykti.

Bei ateis diena, kai mes prie Vilniaus Katedros durų savo 
korteles viešai sudeginsime. Nesmerkite mus už tai. Tai 
vienas iš daugelio metodų, kad būtų išvengta kraujo 
praliejimo“.

Skaudus jiems ir mūsų veiksnių susiskaldymas. 
Cituoju dar vieną posakį: „Graudu, kad dėl tariamos 
garbės ir asmeniškos ambicijos yra aukojamas bendras 
reikalas“.

Laukiu Jūsų sekančio numerio.

Su linkėjimais ir pagarba,
A. M. Balašaitienė

Richmond Hts., Ohio

Ačiū už visą įdėtą darbą. Mūsų akiratis plečiasi ir 
platėja dėka Akiračių !

Sėkmės!

Raminta Marchertienė
S L Charles, III.

Malonus Akiračių Administatoriai,

Akiračiai yra labai malonus svečias mano namuose, 
net ir draugai pasiskolina perskaityti „buidogiškus“ • 
Akiračius ir nuomones.

Su geriausiais linkėjimais,
S.Kasparas 

London, England

JEI NESUPRATOTE ...

Kęst Reikalas, komentuodamas Akiračiuose (1989, 
nr. 5) K. Ostrausko dramą Eloiza irAbelardas, kurioje ir 
man, Astrolabui, tenka šiek tiek pasireikšti, pacituoja 
mano žodžius — „Nesukite galvos, jei nesupratote, ką jis 
čia dėsto“ (turėtų būti „dėstė“), — liečiančius ten mano 
tėvo Abelardo lotyniškas paskaitas, ir paskui klausia: „Ar 

iš tikrųjų ir autorius tiktai to tenorėjo ir tesi tikėj o?“
Negaliu, žinoma, kalbėti už autorių, — tuo labiau 

kad nežinau, kojis norėjo, tikėjos ar nesitikėjo, — tačiau 
kadangi tai mano žodžiai, norėčiau vis dėlto pastebėti, jog 
aš tame pačiame sakinyje toliau sakau, kad „ne Abelardo 
paskaitos, — kokios gilios bei išmoningos jos bebūtų, — 
šiuo atveju svarbu“.

Tad jeigu K. Reikalas būtų to mano sakinio 
nenugnybęs, toks klausimas nebūtų jam kilęs.

Su geriausiais jam linkėjimais,

Astrolabas

APIE MAKARTIZMĄ
Akiračių redakcija 1989 gegužės laidoj apkaltino 

Lietuvių Informacijos Centrą makartizmu, teigdama, kad 
,JLIC biuleteniuose pasitaiko nepateisinamų propagan
dinių išpuolių, ypač prieš Sąjūdžio įgaliotinį Europoje A. 
Klimaitį“. Tai įrodyti, redakcija pateikė kelias citatas, 
kurios visos buvo neteisingai išverstos iš angių į lietuvių 
kalbą (Žr. įLIC žinią datuotą 1989 vasario 3 —European 
Parliament delegation to visit Baltic states). Tegul skai
tytojas palygina ir pats daro sprendimą:

Akir. Pranešimas, kad šį parlamento narių atvykimą 
organizuoja ir jame dalyvaus Klimaitis, sukėlė audras 
protestų ne tik ok. Lietuvoje, bet ir kaimyninėse 
valstybėse.

LIC: The announcement that Klimaitis was organi
zing the parliamentarians4 visit and would accompany 
them to the Baltic has set off a firestorm of controversy, 
both in Lithuania and in its diaspora community. (Tei
singas vertimas: Pranešimas, kad šį parlamento narių 
atvykimą organizuoja ir jį į Pabaltijį palydės Klimaitis, 
sukėlė protestų audrą ne tik Lietuvoje bei ir jos išeivijoje.)

Akir: Lietuvos Laisvės Lyga ir Helsinkio grupė 
išsižadėjo Klimaičio kaip Lietuvos reikalų išdaviko.

LIC The Helsinki Monitoring Group and the Lith
uanian Freedom League have denounced Klimaitis for 
betraying Lithuanian national interests. (Teisingas verti
mas: Helsinio grupė ir Lietuvos Laisvės Lyga pasmerkė 
Klimaitį už Lietuvos nacionalinių interesų išdavimą).

Akir. Neatsižvelgdami į Klimaičio reputaciją, Lie
tuvos Persitvarkymo Sąjūdis ir Estijos Tautos Frontas

Aš, Dogas Buldogas, kaip ir kiekvi
enas doras lietuviškos drausmės sar
gybinis, seku kas dedasi pasaulyje aplink 
mus. Taigi, aną dieną perskaičiau Draugo 
užpakaliniame puslapyje pranešimą apie 
politines svarstybas, rengiamas Fronto 
bičiulių Dainavoje. Nors Akiračiai mane 
laiko pririšę prie būdos, kad sergėčiau 
mėnraščio drausmę, nesu cinikas, kaip

Drausmės sargyboje

SAUSO NIEKS NEKLAUSO
mano priešai kad man priekaištauja. Savo 
šuniškoje širdyje tausoju ir kilnesnius 
jausmus. Patinka man ir frontininkai. Nors 
kai kam gal ir sunku patikėti, bet aš jau nuo 
seniausių laikų skaitau save bičiulių 
bičiuliu. Todėl perskaitęs žinią, kad 
Dainavoje bus svarstomi nauji metodai 
kaip daryti politinius žygius padėti mūsų 
tautai, nutariau, kad gana tos drausmės 
sargo rolės. Noriu ir aš nutraukti mane 
drausminančią grandinę ir pozityviai 
prisidėti prie bendro darbo. Tad bičiulių 
dėmesiui pateikiu sekančius kon
struktyvius politinius savo pasiūlymus.

Pirma. Stebėdamas akyliai politinius 
įvykius, pastebėjau, kad šiuo metu visi 
geri dalykai Lietuvai atsitinka . . . 
Maskvoje. Pavyzdžiui, kai lietuviai depu
tatai kalba, ten jų klausomasi, o visai 
neseniai Maskvoje Lietuvai buvo 
prižadėta ekonominė neprigulmystė. 
Vašingtone dedasi priešingai — kai mūsų

veiksniai kalba, visi nusisuka. Todėl 
siūlyčiau tam atkakliausiam kovotojui už 
Pabaltijo tautų laisvę — Pietų Kalifor
nijos Baltų Laisvės Lygai su Tony 
Mažeika priešakyje persikelti ne į 
Vašingtoną, o į Maskvą. Kaip sakoma, 
„ten vyksta veiksmas“, ne Vašingtone. 
Taip pat nenorėčiau, kad kovingoji Pietų 
Kalifornijos Lyga reklamai vėl 
nusisamdytų Hanrahan įstaigą. Dar
buojantis Maskvoje gal geriau tiktų kokia 
nors Boris JelLsin ir Co. agentūra.

Antra. Neseniai skaučiau Drauge, 
kad Lietuvos Nepriklausomybės sąjunga 
(galiojo VLIK‘ą rūpintis Lietuvos laisvin
imo reikalais užsienyje. Mano šuniška 
galva, tai esminis posūkis mūsų laisvin
imo politikoje. Anksčiau tauta buvo 
davusi mandatą VLIK4ui vesti laisvės 
kovą. Dabar tauta tą mandatą atsiėmė ir 
pati nori vadovauti laisvinimo darbui. Kad 
išvengus procedūrinių painiavų ir tar

pusavio kovų dėl pirmenybės, t.y., kad 
nereiktų kiekvieną kartą vis prašyti 
įgaliojimų, siūlau kad A. Terleckas būtų 
išrinktas VLIK4o pirmininku aklamacijos 
būdu. Didžiai nusipelniusiam K. Bobeliui 
siūlau suteikti pirmininko emerito arba 
„senstelėjusio valstybininko“ titulą.

Trečia. Bendruomenininkai vis klau
sia Amerikoje apsilankančių sąjūdininkų, 
„kaip mes galim jums padėti?“Aš 
norėčiau, kad jie nustotų to klausę. Mano 
šuniška uoslė sako, kad ekonomiškos 
nepriguimystės susilaukiusiai Lietuvai 
reikės ne bendruomenininkų politinės 
pagalbos, jų smegenų macės, ir ne 
patarimų, o pinigų, pinigų ir dar kartą 
pinigų. Pagal PLB pirmininko statistiką 
laisvajame pasaulyje gyvena milijonas 
tautiečių. Jeigu kiekvienas duos po dolerį 
— turėsim milijoną, jeigu po du — du 
milijonus. Pradžiai turėtų pakakti. O dėl 
mūsų patarimų atsitiesiančiai Lietuvai, 
tai, kaip liaudis sako, sauso nieks 
neklauso.

Akiračiai nr. 8 (212)
* v
V
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Klimaičiui suteikė įgaliojimus juos atstovauti Strasbur- 
ge.

LIC: Despite the controversy surrounding Klimaitis, 
he received credentials from the Lithuanian Reform 
Movement Sajudis and the Estonian Peoples Front to 
represent their interests in Strasbourg. (Teisingas verti
mas: Nepaisant su Klimaičiu susijusios kontroversijos, 
Sąjūdis ir Estijos Liaudies Frontas Klimaičiui suteikė 
įgaliojimus juos atstovauti Strasburge).

Nei Sąjūdis, nei Lyga, nei Klimaitis, nei jo lydimi 
Europos parlamentarai vengė šį gyvai diskutuojamą 
klausimą viešai komentuoti. Tai paliudijo Sąjūdžio, 
Lygos ir Helsinkio grupės atstovai, su kuriais kalbėjome 
renkant žinias šiam reportažui. O dėl Klimaičio įgalio
jimų vyko debatai tada — ir tebevyksta dabar. Tai yra 
faktas, kurį atraportavome kaip faktą. Akiračių redakcija 
tai pavadino „nepateisinamą propagandinį išpuolį“, 
kurį kasnors „įpiršo“ LIC.

Jeigu Akiračių redakcija gali įrodyti, kad 1) 
Klimaičio kelionė nesukėlė protestų audrą, 2) Helsinkio 
grupė ir Laisvės Lyga nepasmerkė Klimaitį už Lietuvos 
nacionalinių interesų išdavimą, ir 3) Klimaičiui nebuvo 
suteikti įgaliojimai, tai ji turi pareigą savo skaitytojams 
tai atskleisti. Kitaip atrodo, kad Akiračių akyse Klimatis 
yra neliečiama, nekritikuojama asmenybė ir kad 
Aidračiams netinka „atviro žodžio“ mėnraščio etiketė.

Tuo tarpu, Akiračių redakcijai priklauso ir LIC 
padėka. Redakcijos žodžiais tariant, „LIC 
informacija...ypač pagerėjo...po šių metų vasario 16 
Sąjūdžio Deklaracijos apie moraline nepriklausomybe“. 
Tik kaip objektyvi žinių agentūra jaučiame pareigą pri
durti, kad moralinės nepriklausomybės deklaracija buvo 
paskelbta ne vasario 16 d., kaip rašo Akiračiai, o 1988 m. 
lapkričio 20 d. (Žr. įLIC žinią datuotą 1988 lapkričio 21 
— Sąjūdis paskelbė moraline Lietuvos nepriklauso
mybe). LIC štabas tikrai galės ramiai naktimis miegoti 
žinodamas, kad Akiračiai rezervuotai „pripažino“ LIC 
objektyvumą, nors ir trim mėnesiais pavėluotai.

Grįžkime prie LIC apkaltinimo makartizmu. Makar- 
tizmo ryškiausias bruožas yra replikuoti į faktus su 
demagogija ir faktų iškraipymu. Atsakiau į jūsų bendra
darbio V. Gedrimo kaltinimus su faktais. Iki šiol nesu
laukiau faktais pagrįsto atsakymo nei iš jo, nei iš Akiračių 
redakcijos. Susidaro vaizdas, kad Akiračiai serga tom 
ydom, kurias nori mums primesti.

Gintė Damušytė
LIC Vedėja 

New Yorkas

Akiračiai LICmedžiaga nesinaudoja ir citatas ilius
truoti teiginiui apie ten pasitaikančias makartizmo 
apraiškas parinko iš kitų laikraščių. Jei lietuviški 
laikraščiai angliškus LIC biuletenius blogai išsiverčia į 
anglų kalbą, ne mūsų kaltė.

Kelias tarp dangaus ir pragaro žurnalistams grįstas 
„faktais”. O kur tuo keliu nueisi priklauso nuo tų „faktų” 

atrankos. LIC perdavė ilgiausias Lygos veikėjų tiradas 
apie Klimaitį kaip „Lietuvos reikalų išdaviką” ( irgi 
„faktas” ?),oką sakė ir Atgimime rašė pats Klimaitis 
— nė žodžio. Tokią „faktų ” atranką mes anakart pavadi
nome makartizmu; tokios pat nuomonės ir dabar tebesi
laikome. Rimtos žinių agentūros į šitokius plūdimus ir 
koliojimasį nekreipia dėmesio arba juos iš savo inform
acijų išfiltruoja.

Ta pačia proga norėtume paminėti, kad mus stebina 
ir proporcijos LIC informacijoje, kur mikroskopinė 
Lietuvos Laisvės lyga susilaukia daugiau dėmesio už visą 
tautą ir visą krašta apimantį Sąjūdį — Akiračių red.

DEL^ATVIROL AlS KOLIETUVI AMS IR 
LIETUVOS LENKAMS“

{Akiračiai nr. 4, 1989 m. balandžio mėn.)

Visada gerbiau ir gerbiu prof. Venclovą už jo tiesų ir 
atvirą žodį. Pilnai sutinku su dauguma jo minčių 
minėtame „laiške“, bet buvau nustebintas tokiu profeso
riaus pareiškimu: „Bet turime pripažinti, tai, beje, padarė 
Lietuvos Laisvės Lyga savo 1988 m. lapkričio mėn. 22 d. 
pareiškime, — kad lenkų viešpatavimas tose teritorijose, 
nors ir buvo labai nevykęs, dvidešimt metų saugojo 
tenykščius lietuvius (taip pat baltarusius, ukrainiečius, 
žydus) nuo kur kas blogesnio likimo, būtent sovietizaci
jos ir stalinizmo“. Kitaip tariant, maršalo Pilsudskio 
suplanuotas ir gen. Želigovskio įvykdytas klastingas 
Vilniaus užgrobimas buvo naudingas lietuviams ir ki
toms ten gyvenančioms tautoms, nes apsaugojo jas nuo 
bolševikų. Taigi atsirado dar pora „geradarių“.

O dabar pažvelkime į visiems žinomus istorinius 
faktus. Pagal 1920 m. liepos mėn. 12 d. Maskvoje 
pasirašytą sutartį didžioji dalis buv. Vilniaus gubernijos 
su pačiu Vilniumi buvo priskirta Lietuvai. Vykdydami 
šią sutartį, bolševikai 1920 m. rugpiūčio mėn. 26 d. 
pasitraukė iš Vilniaus, palikdami jįlietuviams. Iki šiol dar 
niekas neįrodė, kad sovietai jau tada ketino sulaužyti tik 
ką pasirašytą sutartį ir vėl ušgrobti tik ką Lietuvai atiduotą 
teritoriją. Savo ekspansijos politiką Stalinas pradėjo tik 
tada vykdyti, kai pasirašė sutartį su Hitleriu. Tad nuo ko 
gi tada per dvidešimt metų lenkų legijonai saugojo 
vilniečius?

Visi atsimename, kai pajudėjo Stalino tankai, tai ir 
tie „saugotojai“ nieko neapsaugojo. Per 20 metų lenkai, 
vykdydami labai intensyvią polonizaciją, daugumą vie
tinių gyventojų „tuteišių“ padarė „šimtaprocentiniais“ 
lenkais.

Jeigu kas galvoja, kad Lietuvoje lenkai yra 
skriaudžiami, tas tegul pasiskaito Gimtajame krašte (nr. 
28,1989.VII. 13-19) pasikalbėjimą su Aušros redaktore 
Alicija Sikarskiene, tai galės palyginti kokiose sąlygose 
tenka dirbti kultūrinį darbą Lenkijos lietuviams.

KazysBarūnas
Orland Beach, Fl.

GerbiamiejiAkiračiai,MieliRedaktoriaiirkiti 
Raštingieji,

Pačiu pirmuoju Akiračių numeriu užgriebti, 
neatlaidžiai laukdami padažnėjimo, aš Liudas ir mano 
tikra žmona Elena, pagramdę duonkubilį, —siunčiame
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šimtinę. Atviru nuoširdumu turim prisipažinti jog 
Akiračiai kur kas sotesnės sumos užsitarnavo. Gal ir 
ateityje, Akiračiams dar kokį nors pasitaisymą sumanius, 
— pagramdysim dar kartą duonkubilį.

Šia, nekasdieniška proga, visą glėbį geriausių 
linkėjimų žeriam Akiračių Gimdytojams ir Skaitytojams. 
Tikim tvirtai, kad ir Gimdytojai ir Skaitytojai surems 
pečius taikai, nes ateisimos dienos ir istoriniai nusidavi
mai kraus ant Akiračių pečių dar sunkesnes naštas.. .bet 
jie tesės, kaip gražiai, sodriai tesėjo vakar ir užvakar.

Su tikra pagarba
Elena,LiudasDovydėnai

Lenox, Ma

RUNGT YNĖSP ASIB AIGĖL YGIOMIS...

Į mano laišką „Nesupratimas ir supratimas“ 
(Akiračiai, 1989 m. nr. 7/21 į) atsiliepdami, savo pasta
boje rašote:

„Nekalbant apie demagogiją, mes net Vyt. Gedrimo 
pravardžiavimo Giedrimu nelaikome demagogija, ma
nydami, kad gal tai tik klaidelė be piktos valios“.

Nelaikau nė aš Jūsų kreipimosi „gerb. p. Nainį“ 
(užuot „gerb. p. Nainy“) demagogišku, galvodamas, kad 
tai irgi tik klaidelė be piktos valios.

, Jus gerbiantis

BroniusNainys

DAINININKAS . ..
(atkelta iš 13-to psl.)
dejuoti. Prieš keletą metų mačiau vieno Amerikos 
lietuvio videojuostą, susuktą su juo. Jo butas, kur jis 
gyvena su žmona, yra toks mažas, lyg koridorius, kad 
neįmanoma ten visu ūgiu išsitiesti. Vytautas dabar sakė, 
kad jis džiaugiasi, turėdamas su žmona vieną tokį 
kambarį, nes kiti Lietuvoje nei to neturi. Apskritai, 
socialinis jausmas pas jįaukštai pastatytas. Jis džiaugiasi, 
kad gali žmonėms duoti truputį džiaugsmo savo 
dainomis, nes žmonės, ypač Rusijoj, yra sistemos labai 
nualinti. Per savo keliones į užsienį, Vytautas pirkdavo 
tik stygas gitarai, nes jų Sovietų Sąjungoje negausi, ir 
kokius nors marškinius, nes reikia išeiti į sceną. 
Dabartinė kelionė į Vakarų Vokietiją patiko jam tuo, 
kad jis pirmą kartą užsienyje jautėsi laisvu žmogumi: 
niekas jo neprižiūrėjo, niekas neįsakinėjo—galėjo daryti 
ką nori, nes per kitas Maskvos organizuotas keliones 
trūkdavo tos laisvės. Pasirodo, kiek nedaug tereikia 
žmogui būti žmogum.

Romaššileris

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:

PARAMA, 2534 W. 69 Street, Chicago, Ill., 60629
P ATRIA, 2646 W. 71st Street, Chicago, Ill., 60629
PARISH LIBRARY, 1465 De Seve St, Montreal, P.Q. H4E 2A8

' SPAUDA, 10 John Street, Waterbury, CL, 06702
S. PRAKAPAS, 49 Norseman Street, Toronto, Ont M8Z 2P7
J. VAZNELIO prekybos namai — Gifts International, 2501 W. 71 Sl, 
Chicago, Ill., 60629

Prašau man siuntinėti AKIRAČIUS / pratęsti prenumeratą:

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

Gatvė................................ .........................................................  .

Miestas................. .. Valstybė..................... Zip.................

AKIRAČIAI Prenumerata $ 12.00
9425 So. Pleasant Ave., Auka $ ....
Chicago, Illinois 60620 Pridedu čekį $ ....
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Dievas mato: niekas Lietuvoje nenorėjo konfronta
cijos su Maskva. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio reika
lavimai buvo tikrai nuosaikūs, pernai jie nelipo iš KPSS 
XIX konferencijos nubrėžtų rėmų. Užtektų Maskvos 
konservatoriams tada proto, atsikratytų jie ubago 
mąstysenos—„daugiau, daugiau, dar daugiau“, pasiūlytų 
Lietuvai ir kitiems pavergtiems Baltijos kraštams federa
cinę sutartį, trejetui ketvertui metų Maskva galėtų leng
viau atsikvėpti: „neužšąlančiuose uostuose“ anot Viač. 
Molotovo būtų štilis, daryk perestrojką nuo Archangelsko 
iki Vladivostoko.

Nesuprato, o ir nebuvo kam suprasti Maskvoje, kad 
atiduoti gražiuoju yra garbingiau negu po ilgo spyrioji- 
mosi netekti.

Imperinis mąstymas giliai įsišaknijęs Kremliuje, ir 
net Jelcino vadovaujamoj opozicijoj jo esama, beje, 
nemažai.

Tai pasireiškia ne tik sprendimuose, bet net ir neva
lingame buitiniame funkcionierių elgesyje.

Pernai žymus Molotovo-Ribentropo slaptųjų 
sandėrių specialistas Valentin Falin dievagojosi, kad nėra 
tų slaptųjų protokolų. Šiemet, rugpjūčio 21 dieną, Mas
kvos televizija pagaliau parodė V. Faliną besikalbantį su 
Vakarų Vokietijos istorikais. Vokiečiai kalbėjo: Hitleris 
padarė, Ribentropas pasirašė, fašistinė Vokietija susitarė 
ir Lt V. Falin kalbėjo tragiškai, lyg jis taip pat būtų sėdėjęs 
prie to gėdingo suokalbio stalo: „mes“, „mūsų pusė“, 
„Tarybų Sąjunga neturėjo išeities“ ir pan.

V. Falin, KPSS CK skyriaus vedėjas ir po 50 metų 
nesugebėjo atsiriboti nuo stalinizmo, tiksliau nuo 
imperialistinės to meto Sovietų Sąjungos politikos. 
Vargšai Vakarai, pagalvojau, kaip lengva tuos lengvati
kius apgaudinėti „nauju mąstymu“, „bendrais Europos 
namais“ ir kita „perestrojkos“ bižuterija.

Bet gal tai buvo tik senas įprotis, užsilikęs iš anos, 
priplėkusios bolševizmo kamaros? Trim dienom anksčiau 
už V. Falino prisipažinimus Pravda įdėjo didžiulį interviu 
su'KPSS CK Politinio biuro nariu, TSSR Aukščiausiojo 
Sovieto komisijos, skirtos 1939 m. SSSR-Vokietijos 
paktui ištirti, pirmininku A. Jakovlevu. Pripažinęs, kad 
slaptieji protokolai buvo, ir A. Jakovlev nesurado ryšio 
tarp 1939 m. sandėrio su fašizmu ir 1940 metų Baltijos 
kraštų okupacijos ir aneksijos. Anot A. Jekovlevo, tarp šių 
įvykių nėra jokio ryšio!

Skaityti tai buvo liūdna. Garbingas ir protingas 
žmogus, istorijos mokslų daktaras ilgiausiame interviu 
mėgino paneigti vieną pagrindinių istoriškumo postulatų: 
priežastinius - pasekminius ryšius, kuriuos ypač pabrėžia 
marksizmas. Kalbėdamiesi su Ak iručiams pažįstamu is
toriku Alfonsu Eidintu, konstatavome: Maskva liko be 
argumentų, dar pusmetis kitas ir reiks prisiminti bent jau 
V. Lenino požiūrį į istoriją ir pripažinti, kad Baltijos 
kraštų okupacija be sandėrio su fašizmu būtų neįmanoma.

Visko matęs ir prisimenantis pirmąją bolševikų 
okupaciją Akiračių skaitytojas pataisys gerokai po An
trojo pasaulinio karo gimusį žurnalistą: Maskva tebe
turi tvirtą argumentą: gumines lazdas, ašarines dujas, 
saugumo rūsius.

Artėjant rugpjūčio 23-ajai ne vien šeštuoju jutimu 
patyrėme, kad „bananų politikos“ šalininkai aktyviai 
ruošiasi šiam kraštutiniam žingsniui. Rusų streikai Esti
joje, moraliai ir materialiai palaikomi iš Rusijos net ne
buvo pasmerkti — buvo smerkiami estai už „nežmogišką 
elgseną su vargšais rusais“. Maždaug kaip 1940 m. 
„didžiulė“ Suomija „užpuolusi“ „mažytę“ SSSR. Toks 
pats streikų mechanizmas jau pradėtas taikyti Latvijoje. 
Numatoma ši rykštė ir Lietuvai, jei tik ši savo 
Aukščiausiosios Tarybos sesijoje rugsėjo 5 d. priims 
Lietuvos TSR pilietybės įstatymą.

LIETUVOS RUGPJŪTIS: SLAPTOS
SUTARTYS IR SLAPTOS NEOSTALINISTŲ

VILTYS
Maskvos, Minsko spauda triuškino lietuviškus na

cionalistus, pjovė mus už norą grįžti į buržuazinę san
tvarką. Ypač reiškiasi Pravda, kurioj gausėja demagogi
nių inspiracijų prieš Baltijos kraštus. Tonas — vos ne 
kviečiantis į Kryžiaus žygį. Argumentai? Kai jų 
pritrūkstama, prisimenamas senas Stalino ginklas — fal
sifikacijos. Kaip 1937-aisiais, kaip tremiant Krymo toto
rius, taip ir dabar — juk ir V. Falin, ir A. Jakovlev 
nesugebėjo atsiriboti nuo stalinizmo.

Šiąapžvalkgąkaip tik ir sėdau rašyti tuoj po to, kai per 
Lietuvos TV informacinę programą „Panorama“ išgirdau 
LKP CK antrojo sekretoriaus Vladimiro Beriozovo 
pareiškimą dėl vakarykščio savo interviu Maskvos tele
vizijos programai „Vremia“.

— Aš sakiau korespondentui, — kalbėjo V. Berio- 
zovas, — Kad tai, ar Lietuvos Kompartija liks KPSS 
sudėtyje, ar atsiskirs nuo Maskvos komunistų, galiausiai 
nuspręs patys lietuvių komunistai, o laidoje išėjo taip, kad 
LKP neva būtinai liksianti KPSS sudėtyje.

Maskvos informacijos meistrai paprasčiausiai 
iškarpė V. Beriozovo, (SSSR Aukščiausiojo Sovietų 
deputato!) kalbą. Kai V. Beriozovas pareiškė protestą ir 
pareikalavo atitaisyti, jam Maskvoje atsakė, kad magne
tofoninis pokalbio įrašas dingo. „Matyt taip pat dingo, 
kaip kad dingo Molotovo-Ribentropo slaptieji protoko
lai“, — reziumavo antrasis sekretorius.

Lietuvos valdžia juto didžiulį Maskvos spaudimą. 
Ypač stiprų centrą įsiutino Europos lietuvių studijos 
savaitės centrinis įvykis, kai dokumentą, kuriuo 
praktiškai visos užsienio ir Lietuvos organizacijos 
pareiškė siekiančios Lietuvos nepriklausomybės kartu su 
VLIKo pirmininku dr. K. Bobeliu, LLL pirmininku A. 
Terlecku pasirašė ir LKP CK ideologijos skyriaus vedėjas 
Justas Paleckis. Mano turimom žiniom, J. Paleckį už šį 
drąsų ir garbingą žingsnį puolė ne tik Maskva — puolė ir 
keli dideli lietuvių viršininkai, savo viešose kalbose kaip 
„Tėve mūsų“ beriantys žodžius apie Lietuvos suvereni
tetą. Ne vienas jų slaptų sutarčių 50-čio išvakarėse slaptai 
svajojo apie tankus, kurie kuo greičiau nutrauktų laisvės 
ir demokratijos eksperimentą Lietuvoje, bet tautai vis dar 
nori prisistatyti, kaip nepelnytai mažai gerbiami Atgimi
mo genijai.

— Pereinamuoju laikotarpiu neįmanoma atsiremti į 
deklaracijų regimąją drąsą,—ta proga rugpjūčio 23-osios 
išvakarėse Komjaunimo tiesoje pastebi Sąjūdžio seimo 
tarybos narys Arvydas Juozaitis. — Žodžiu nebepasi- 
remsi, nes prasmių infliacija milžiniška, žodžio vertė 
krenta kasdien. Rytoj net „Lietuva už TSRS ribų“ atrodys 
nebeaiški sąvoka. Ja vėl operuos tiek šie, tiek anie“.

Bet Justo Paleckio išdrėbti iš pareigų, kaip žiemą 
padarė su L. Šepečiu, neišdrįso. Dar neišdrįso. Bet 
nereiškia, kad rytoj neišdrįs.

Su kažkokiu graudžiu pavydu rugpjūčio 23-osios 
išvakarėse Lietuvoje gyvenantys liberaliai mąstantys 
žmonės prisimena prieš metus įvykusį mitingą Vingio 
parke: rimtis ir susikaupimas, iškentėti ir pamatuoti ora
torių žodžiai, nė pėdsako riksmo.

Šiandien šito pasigendu kaip tyro oro ir švaraus 
vandens. Arvydas Juozaitis jau minėtame rašinyje „At
sargiai politika“ tęsia: „Bet esama ir pačios 
kraštutiniausios nepasitikėjimo sindromo formos. Tai 

nepasitikėjimas švenčiausiu objektu, vardan kurio esą ir 
kovojama. Tai galintis ateiti nepasitikėjimas pačia tauta. 
Ir jis jau atslenka. Politiniai aktyvistai, paskendę žodžių ir 
aistrų, konkurencijos ir įtarinėjimų linkme vieną dieną 
pamato, kad dauguma, Ly. tauta jais suabejoja. Jų reakcija 
— dar labiau sustiprintas radikalumas. Tauta dar labiau 
suabejoja. Tuomet aktyvistai meta paskutinį reikalavimą 
—reikalavimą ‘apsispręsti”’ jūs su mumis, ar prieš 
mus?!“

Ir tai nėra liūdna pasaka. Ji pernelyg reali — ji 
pulsuoja šalia mūsų, — reziumuoja A. Juozaitis. —Be 
socialinės atsakomybės, atitrūkusi nuo materialaus Lie
tuvos gyvenimo... Be liberalizmo ženklų.

Su šitokiom mintim pro rėkiančius, o gal 
paprasčiausiai visą tautą nesubrendusiam ir pražūtingam 
išpuoliui raginančius Lietuvos Laisvės Lygos plakatus 
ėjome į Gyvųjų grandinę nuo Vilniaus Arikikatedros 
bazilikos iki latvių sienos. Kraštutinumai atkris, 
raminomės jausdami bendrapiliečių rankas visuotiniame 
protesto susikabinime, ir Lietuva vėl, savo politikų 
lūpomis ir minios išlaikytumu kalbės išmintį. Jei taip 
nebus, bus džiaugsmo tiems, kurie slaptai viliasi sutram
dyti lietuvius šlovingo rusų ginklo galia.

Baltijos kelias — susikabinimas rankomis nuo Ge
dimino kalno Vilniuje iki Talino rugpjūčio 23 d. pranoko 
lūkesčius. Tauta, kurios daugiau kaip 300 tūkst. buvo 
kelyje M 12, išlaikė galingą rimtį. Pralaimėjimo diena 
tapo būsimos pergalės preliudija.

Vienas gerai informuotas žmogus tikino mane, kad 
viskas spręsis šį rudenį. Ir Maskvoje, ir Vilniuje.

Jei parašysiu trečiąją Lietuvos įvykių apžvalgą 
Akiračiams, gal tai reikš ir tai, kad Lietuvos padangė 
prašviesėjo?

Rimvydas Valatka

„AKIRAČIŲ” VAJUS 
LAZERIUI

ĮSIGYTI
Šių metų pradžioje kreipėmės į Akiračių rėmėjus, 

prašydami padėti mums įsigyti elektroninę spausdinimo 
techniką — kompiuterį ir prie jo prijungtą lazerinį 
spausdintuvą. Šie įrengimai jau nupirkti ir naudojami 
paruošiant mėnraštį spausdinimui. Tai ne tik padeda 
mums sutaupyti šiek tiek laiko, bet ir įgalina paįvairinti 
mėnraščio išvaizdą. Tačiau tam tikslui paskelbtas vajus 
kol kas atnešė tik maždaug pusę tos sumos, kurią 
išleidome pirkdami minėtą įrangą.

į vajų vėl įsijungė keli šimtininkai. Štai jie:
1. Vytautas Germanas $100
2. L.Girinis-Norvaiša $100
3.Alena Devenis-Grigaitis $200
4.Emilijus Holenderis ir

Rimas Vėžys $100
Dar keli rėmėjai į vajų įsijungė mažesnėmis su

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

Akiračių redakcija ir administracija.
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