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LAIŠKAI IŠ VILNIAUS

LIETUVIŠKO KRAUJO DĖMĖS TYŠKA 
ANT GLASNOST IR NAUJOJO MĄSTYMO

Akiračiams sėdau rašyti tuoj po to, kai išgirdau, 
jog KPSS Lietuvos filialas, pasikvietęs Sovietinės 
armijos desantininkus, užėmė Spaudos rūmus, o 
kvislingas J.Kuolelis įsakė išmesti iš jų „antitarybinius” 
ir „antisocialistinius” laikraščius: Gimtąjį kraštą, Atgi
mimą, Respubliką, Soglasije, Kurier Wilenski ir Echo 
Litvy.

Pasinaudodamas Akiračiais , noriu atsiprašyti 
Gimtojo krašto skaitytojų Amerikoje, kad jie negaus 
laikraščio tol, kol tęsis Sovietų agresija. Tikiuosi, kad 
Akiračiai leis man reikšti savo liberalias mintis ir to
liau, nes Lietuvoj Sovietų kariuomenė, atrodo, 
užslopins laisvąją spaudą. Nė viena Respublikos spaus
tuvė neturi pajėgumo pakeisti desantininkų užimtą LKP 
CK spaustuvę. O ką daryti kitiems 200 žurnalistų, kurie 
dvejus metus kovojo už Lietuvos laisvę ir demokratiją? 

Viena prieš karinę mašiną, kuri triuškino mūsų ligoni
nes, gaudė ir mušė mūsų piliečius, užiminėjo spaustu
ves, mokyklas ir archyvus. Vakarai siuntė mums 
sveikinimo telegramas ir atsargius politikų vertinimus, 
ir aš neabejoju, kad būsim parduoti sovietams dar kartą. 
Tik šį kartą tai bus jau trumpam. Imperija merdi, ir 
Vakarams teks gailėtis savo trumparegystės. Jei 
pragyvensim šią savaitę nesutriuškinti - jau bus šis tas. 
Sovietinių jėgų tikslas - palikti parlamentą vieną - be 
ryšių, spaudos, milicijos. KPSS Lietuvos skyrius 
planuoja jėga užimti TV ir palikti parlamentą be in
formacijos priemonių.

Dvivaldystė jau yra prokuratūroje. Parlamento 
paskirtas prokuroras, jaunas tvirtas lietuvis Artūras 
Paulauskas Maskvos buvo priešpastatytas atvežtam 
Judui - lietuviui, kariuomenės pulkininkui A. Petraus

kui. Tą patį mėgins jie daryti ir Vidaus reikalų minis
terijoje. Iki tol jau buvo užgrobti beveik visi LKP CK 
pastatai, kuriuos partija buvo atidavusi aukštosioms 
mokykloms, tautinėms mažumoms. Melas, 
dezinformacija - visuose Sovietų laikraščiuose. Ypač 
pasižymi Sovietskaja Rosija, Pravda ir Maskvos TV. 
Saugumas ir kariuomenė rengia provokacijas. Iš Lietu
vos KGB šiomis dienomis išėjo 30 saugumo darbuo
tojų, nusprendę eiti su tauta.

Vis dėlto Sovietų šarvuočiai padarė ir gerų darbų. 
Jie mus sutaikė, nes po V. Landsbergio išrinkimo 
Aukščiausiosios Tarybos pirmininku mes buvom 
pavojingai susiskaldę į A. Brazausko ir V. Landsbergio 
šalininkus. Šiandien ir vieni, ir kiti siunčia telegramas 
M. Gorbačiovui. Rašo: „Pritariam Lietuvos 
nepriklausomybei”.

„Jūs esate unikali tauta, lietuviai,- kalbėjo man 
vokiečių žurnalistai,- tuo metu, kai Maskva grasina 
ultimatumais, jūs sprendžiat, koks žirgas turi būti her
be.” * * *
—----- v (tęsinys 3-me psl.)

Jie liks be darbo. Iš viso nežinau, ar kolega Liūtas gaus 
šį straipsnį - telefonai su užsieniu, taip pat ir fax’as 
blokuojami Maskvoje.

Vakar po Vilnių vėl žlegsėjo tankai ir šarvuočiai. 
Maskvoje ir Kijeve vyko šimtatūkstantiniai mitingai 
Lietuvai paremti. Ypač džiugina maskviečiai. Ten 
„Demokratinės Rusijos” organizacija rinkimuose į 
Maskvos Tarybą surinko absoliučią daugumą. Jų de
putatai nuolat atvyksta į Lietuvą, kad paremtų mus savo 
pozicija.

Lietuva jau išgyveno tris ilgas kaip metai savaites.

turinyje
PO PENKIŲ ATEIZMO DEŠIMTMEČIŲ

Apie gyventojų religingumą, bažnyčios padėtį ir kata
likiškąją inteligentiją kalbamės su profesore Vanda 
Zaborskaite.

ANTRASIS MIESTAS

Reportažas iš Kauno, dar vis tebegyvenančio „laikino
sios sostinės” prisiminimais.

IR KNYGA IŠEIVIJOJE

Žvilgsniu į poezija pradedame praėjusių metų išeivijoje 
išleistos grožinės literatūros apžvalgą

SKILTYS, LAIŠKAI, ATGARSIAI

KRITIKA IR POLEMIKA

NEPRIKLAUSOMYBĖ - VILTIS IR 
NERIMAS

1990 metų kovo 11 diena, 22 valandos, 44 
minutės. Vilniuje, Aukščiausioje taryboje skelbia
mi balsavimo rezultatai: 124 balsavo už, 0 - prieš, 6 
susilaikė. Atstatomas 1940 m. svetimos valstybės 
nutrauktas Lietuvos valstybingumas. Tokia vienin
ga krašto gyventojų valia.

Džiaugsmo ašaros Lietuvoje ir visur, kur tik 
yra lietuvių. „Stipraus centro” Maskvoje pyktis 
trenkia perkūnu - Neteisėta! Prasideda nervų karas. 
Laisvę pradeda smaugti jėga. Vėl pradeda 
užsiskleisti uždanga ant Lietuvos. Kas bus toliau?

Greitos nepriklausomybės viltys dūžta, tarsi 
šventėje neišgerto šampano stiklai. Visas pasaulis 
užjaučia lietuvių tautą. Net ir Maskvoje. Tik ne 
Kremliuje.

Lyg mums nieko daugiau ir nereikėtų. Tik 
užuojautos ir daug gerų žodžių...

Mums dabar reikia daug ko. Svarbiausia - rei
kia ryžto, tvirtos valios, ištvermės, vienybės, šaltų 
nervų ir geros klausos. Atidžiai įsiklausykime: 
dūžta ne nepriklausomybės viltys; dūžta tvirtos, 
amžinos, nedalomos imperijos mitas. Trupa 
paskutiniosios pasaulio imperijos plytos. Ir jokie 
pertvarkos klijai nebesuklijuos to, kas savo amžių 
atgyveno.

Didelės imperijos tačiau net ir irdamos turi dar 
daug jėgos. Maža jėga priešintis didelei jėgai nėra 
prasmės. Mūsų ginklai - moralė ir tiesa. Galingi tai 
ginklai, labai galingi, tik ne greito veikimo. Todėl 
mūsų kantrybė turi būti didesnė už visas 
pasitaikančias kliūtis.

Kai ką tačiau jau dabar laimėjome visiems lai
kams.

Lietuva grįžo į Europos žemėlapį — ten, Jau
ją jau buvo spėję uždengti užmaršties ir abejingu
mo dulkės. Šiandien Lietuva didžiųjų pasaulio 
laikraščių pirmuosiuose puslapiuose. Apie ją kal
ba politikai, rašo istorikai, jos likimu rūpinasi ir 
sąžiningas eilinis Vakarų žmogus. Ir ne tik Vakarų.

Žlugo ir nebereikalingų absurdų sašlavyne be 
ceremonijų buvo palaidotas mitas apie Lietuvos ir 
Jdtų dviejų Baltijos respublikų savanorišką įsto
jimą į SSSR. Net ir tie, kurie reikalauja, kad Lietu
va išstotų iš Sąjungos (į kurią niekad nebuvo įsto
jusi) prisilaikydama SSSR įstatymų, apie 1940- 
tuosius nebedrįsta kalbėti.

Nemažiau svarbus ir dar vienos į lietuvių tau
tos lūpas įsprausti bandytos neteisybės sužlugimas. 
Tai ne labai garsiai peršama mintis, kad Lietuva, 
nors ir ne „visišlcai teisėtai” buvo įjungta į SSSR, 
po daugelio bendro gyvenimo metų nebenorės 
atsisakyti. Naujajame Lietuvos Seime 124 balsai 
pareiškė, kad laisve Lietuva neprekiaus. Dėl kainos 
derėtis norinčių neatsirado nei vieno.

Nepriklausomybė kol leas tik žodis, o Vilniaus 
gatvėmis rieda tankai. Tačiau dar nebuvo pasaulio 
istorijoje nė vieno atvejo, kad tankai būtų nugalėję 
žodį visiems laikams. 1918 metais ištartas žodis 
kūnu tapo per porą metų.

1990 metų pradžioje ištartas tas pats žodis ne
tiki, kad jam reikės laukti eilės ir malonės penkis 
metus.
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SPAUDOS APŽVALGA

išeivija 
spaudos 

veidrodyje

DUOBĖTAS KELIAS I NEPRIKLAUSOMYBĘ

šių metų kovo 11 d. Lietuvos Aukščiausiajai 

Tarybai paskelbus Lietuvos valstybės atstatymo aktą, 
lietuviai, kur jie begyventų, sutiko tą žinią 
džiaugsmingai, nes visi tos dienos laukė virš 50 metų. 
Bet džiaugsmas neilgai truko - prasidėjo iš Sov. Rusijos 
pusės ultimatumų, gąsdinimų, provokacinių veiksmų 
periodas, o aktas neatnešė laukiamų rezultatų, bet davė 
pradžią ilgam ir komplikuotam procesui, kurio rezultatus 
šiuo metu net sunku numatyti.

Vienas teigiamas reiškinys - tai negirdėtas Lietuvos 
vardo ir nepriklausomybės siekimo išgarsinimas, kuris 
savo keliu, nežiūrint sovietų pasipriešinimo ir 
gąsdinimų, turės neabejotinos įtakos teisingam Lietuvos 
klausimo sprendimui.

* * ♦

Gorbačiovas, išrinktas prezidentu ir gavus beveik 
diktatūrines teises dekretais valdyti vis labiau pašlyjusią 
Sovietijos ekonominę būklę ir užgniaužti atskirų 
respublikų norą turėti didesnį balsą ir net atsiskirti, į 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo aktą reagavo 
piktai ir grąžinančiai. Kariuomenė su tankais pradėjo 
rodytis Vilniuje, Kaune, gaudyti dezertyrus, imta raginti 
vietinius rusus demonstruoti, o per Maskvos televiziją ir 
spaudą bandoma sudaryti įspūdį, jog Lietuvoje darosi 

pavojinga padėtis vietos gyventojams. Kitaip sakant, 
sovietai pradėjo tikrą nervų karą.

Po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, Vakarų 
valstybės, jų tarpe ir JAV, susilaikė nuo griežtesnių 
pareiškimų prieš Sovietijos provokacinius veiksmus. 
Vakarų politikai vis dar serga gorbimanija. Labai 
teisingai NewYork Times kolumnistas A.M. Rosen- 
thaTis š.m. kovo 29 d. straipsnyje pažymėjo, kad kaip su 
Kinijos studentų demonstracijomis, taip ir su teisėtu 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimu, Bush‘o ad
ministracijai vis dar komunistų vyriausybės diktuoja 
JAV užsienio politiką.

♦ ♦ ♦

Užsienio spauda, JAV laikraščiai, televizijos ir ypač 
įtakingasis^. Y. Times bei jo korespondentai iš Vilniaus 
daug vietos skiria Lietuvos klausimams. Kai kurie jų 
šiek tiek kritiškai atsiliepia apie Lietuvos vadovaujan
čių asmenų pasirinktą taktiką ir kartais konfrontacinį 
pobūdį, nes politikoje ir diplomatijoj kartais reikalingi 
kompromisai.

Kaip žinia, į Tarybos pirmininko postą, be kitų, 
kandidatavo Sąjūdžio vadas V. Landsbegis ir 
atsiskyrusios nuo Maskvos komunistų partijos sekr. A. 
Brazauskas, kuris irgi buvo pasisakęs už Lietuvos 
nepriklausomybę. Jie skyrėsi dėl taktikos - Brazauskas 
norėjo eiti palaipsniui, o V. Landsbergis - tuoj pat ir 
bekompromisiniai. Taip pat daug kas galvojo, kad A. 
Brazauskas būtų geresnis partneris derybose su
Gorbačiovu. Sąjūdininkai norėjo pastatyti Gorbačiovą 
prieš įvykusį faktą, nes jis skubėjo savo parlamente 
pravesti įstatymą dėl atsiskyrimo procedūros (5 metais 

as ir Lt.). Antralaukti, plebiscitas, jų parlamento si
vertus, atrodo, sąjūdininkai perdaug pasitikėjo Vakarais, 
ypač JAV, kurios niekad nebuvo pripažinusios sovietų 

okupacijos.
Estai irgi paskelbė atsiskyrimą nuo Sov. Rusijos, 

betjietą procesą vykdys etapais. Kuris kelias politiškai 
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geresnis - derybinis, ar konfirontacinis - šiandien sunku 
numatyti, kaip lygiai sunku pranašauti, ar tas atsiskyrimo 
procesas pasiliks taikingas?

* ♦ ♦

Čia cituojame ryšium su Lietuvos įvykiais keletą 

ištraukų iš Lietuvos ir išeivijos spaudos.
Buvęs užsienio reikalų min. Juozas Urbšys 

pasikalbėjime su Sąjūdžio savaitraščiu Atgimimas (nr. 
11, 1990.III.14) gan kritiškai atsiliepė apie 
numatomą nepriklausomybės paskelbimą. Tas jo 
pareiškimas buvo perskaitytas LPS seimo sesijos metu. 
Urbšys ten taip pasisakė:

- Kaip vertinate dabartine situaciją ir naujojo 
parlamento perspektyvas?

- Sunkūs laikai, niokodami tautos sąmone, kartu ją 
ir išsaugojo. įvykiai, kurie vyko Vingio parke, Katedros 
aikštėje ir kitur, būriai žmonių, kalbos, ašaros liudija, kad 
tramdomas tautos savimonės jausmas išliko gyvas ir 
netgi užsigrūdino. Daugybė žmonių sunaikinta, bet tauta 
nesužlugo.

Sutinku su žmonėmis, kurie sako, kad negalima iš 
karto visko apversti aukštyn kojomis. Daugelis Sąjūdžio 
žmonių yra iš menininkų tarpo. Valstybės valdyme 
reikia ir tų keikiamų biurokratų. Žinoma, kitoniška 

prasme, reikia tų, kurie turi praktikos, žino ką veikti 
sėdėdami savo kėdėje.

Sudarant vyriausybe geriausia sudaryti koalicine - 
Sąjūdžio su komunistų partija. Nesistengti išvaikyti 
žmones, kurie išmano savo darbą, ypač ekonomikos 
srityje, neskubėti jų atsisakyti.

Per rinkimų kampaniją tekdavo išgirsti iš kandidatų 
- pirmas veiksmas neva turįs būti nepriklausomybės 

paskelbimas. Man atrodo, kad toks paskelbimas gali likti 
tuščias, be pasekmių, nes paskelbus reikia žinoti, kaip 
paskelbtą dalyką vykdysi. 1918 m. paskelbta 
nepriklausomybė galioja ir iki šios dienos. Reikia 
susirūpinti, kaip grąžinti to paskelbimo praktiškąjį 
vykdymą.

Drauge (nr. 50,1990.ID.13) rašoma:

Iškyla klausimas, kas kam skolingas: ar Lietuva 
Maskvai ar Maskva Lietuvai. Suminėję Maskvos 
pretenzijas, pažiūrėkime, kiek Sovietų Sąjunga 
materialiniu ir dvasiniu požiūriu yra skolinga Lietuvai. 
Žinia, griežtų skaičių pateikti negalėsime, bet šiam 

reikalui mums padės mus pasiekę kai kurie Lietuvos 
ekonomistų padaryti apskaičiavimai, kad ir nepilni. Štai 

keletas jų.
1940. VII.22 ir VIII.30 Švedija labai lengvai, tik 

Maskvai užsiminus, pervedė iš Stockholmo banko į 
TSRS valstybinį banką jai patikėtą Lietuvos auksą 
saugoti - 2946995.04 gr. Taigi „gerasis saugotojas... “ 
Kitas „saugotojas“ - Anglija 1971 m. atidavė Maskvai 
jai patikėtą saugoti Lietuvos iždo auksą -1946995.04gr. 
Dar 1940 m. Sovietai paėmė Lietuvos prekių 
raudonosios armijos reikalams už 38 milijonus litų. 
1940-1941 m. nusavino savo įgulų Lietuvoje išlaikymui 
Lietuvos žemės ūkio produktų už 302.4 mil. litų. Lito 
perkamosios galios sumažinimas padarė nuostolių už 
357-469 mil. litų. Lietuvos užsienio prekybos teigiamo 
balanso saldo Maskvos naudai tekdavo vidutiniškai 
po 15 mil. litų kasmet Svetimų kraštų valiutos per
vedimai į Lietuvą - vidutiniškai apie 28.4 mil. litų kas
met (...)

1941-1954 m. Sovietų okupacinė administracija 
deportavo į tolimas Rusijos sritis bei gulagus 250- 
300,000Lietuvos žmonių, kurie neatlyginami ten dirbo 
sunkiausius vergų darbus ir didžioji jų dalis žuvo. 
Nuostoliai labai dideli ir sunkiai apskaičiuojami. Įkurtos 
Sovietų kariuomenės bazės (ypač raketinės) nuniokojo
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Lietuvos miškus, kolchozinė sistema ir tariamoji 
„melioracija“ sunaikino šimtus tūkstančių gražiausių 
sodybų; sunaikinta daugybė gražiausių architektūrinių 
pastatų, bažnyčių.

Dirvoje (nr. 11, 1990.III.15) V. Meškauskas taip 
rašo:

Kažkas panašaus kartojasi po 52 metų. Kalbėti apie 
suverenumą galima, bet praktiškai Lietuva tebėra toliau 

tvarkoma iš Maskvos kaip buvo. Gorbačiovo perestroika 
kaž kur užkliuvo. Jai išjudinti jis turėtų šios savaitės 
pradžioje gauti didelius įgaliojimus ir teises. Reikėjo 
mūsų kraštui skubėti, ką jos politikai ir padarė. 
Pradžioje buvo bandyta susitarti su centru. Galvota, kaip 
1917-1918 metais, nupirkti jo simpatijas išlaikant 
ideologinį panašumą. Buvo rasta bendra kalba savo 
tarpe, neišskiriant ir komunistų. Išskirti iš sąjūdžio su 
mažaja ‘s’ komunistus būtų nepraktiška - jie moks 
Maskvos kalbą, jų tarpe buvo daug gerų ir sumaniu 
žmonių. Tik prisiminkime, kokie patriotiški virto jų 
vedami laikraščiai, kurie davė toną visam kraštui.

v

Tėviškės žiburiai (nr. 7,1990.11.13):

Ir šiandien žvilgsniai krypsta viena linkme. Laisvei 
siekis judrias permainas stebinčiam pasauliui teisingai 
motyvuojamas: tauta be valstybinės nepriklausomybės 
yra pasmerkta išnykimui. Todėl ir iškyla „būti ar nebūti'1 
be jokių vidurkių ar kompromisų. Tuo pagrindu 
proveržiai į laisvę ir visos dedamos pastangos bei aukos 
nebuvo ir nėra per didelės. Už valstybinę 
nepriklausomybę, paskelbtą 1918 m. vasario 16 d., mūsų 
ramiai neturtingai ir užsidariusiai tautai teko sudėti 
nemažai aukų. Klaidinga būtų galvoti, kad tos visos 
nepriklausomybės atstatymo aukos tebuvo trumpam 22 
metų laisvės laikotarpiui. Iš tikrųjų jos siekia daug toliau 
Jos prabilo ir šiandien tautos atgimimo kalba, jos pavirto 
nauja jėga, kurios niekaip kitaip nebūtume įsigiję 
Pasirinktas parlamentinis kovos kelias, bent jau mūsų 
tautai, yra naujas bandymas - tuo tarpu ir vienintelis 
kelias, vedęs į Vasario 16 pakartojimą. Tiesa, Vasario 
16-toji kaip tautos laisvės simbolis, tyliai, santūriai ir 
kantriai buvo kartojama kasdien po nepriklausomybės 
praradimo — širdyse, maldose ir viltyse. Ji kaip atgaiva, 
kaip tautinės dvasios pulsuojanti gyvybė įsismelkė ilgoje 
okupacijoje išaugusio jaunimo sąmonėje be jokių 
rezervų ar sąlygų, Ji sujungė visų lietuvių rankas ir širdis,
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| surišo išeiviją su tautos kamienu, surikiavo po ta pačia 

vėliava, suglaudino gretas, uždegė ambicijas išlikti 
lietuviais. Ji yra tautos dvasią nuolat gaivinantis šaltinis, 
laisvės ir tėvynės meilės sinonimas.

Žurnalas Į laisvą (nr.107,1990 m.):

Suprantama, kad mūsų veiksniai neturi galimybių 
paveikti Gorbačiovo sprendimų. Bet rasti geresnius ir 
tikresnius būdus, kaip paveikti JAV, Vakarų Europos 

Į valstybes ir net Jungtines tautas, yra būtina veiksnių 

pareiga. Sakoma, kad kur du stos, visados daugiau 
padarys. Dvi ar trys galvos viską nors geresnio sugalvos. 
Tad ir mūsų veiksniams reikėtų tarp savęs tartis. 

. Neužtenka, jei atskiri veiksniai retkarčiais ir bando 
ką nors pozityvaus atlikti. Būtinai reikia skubaus ir 
bendro visų veiksnių tarpusavio tarimosi, pasikviečiant 
geriau nusimanančius ekspertus politinei akcijai 
apgalvoti. Ir tada visiems vieningai belsti į pasaulio 
politinę sąžinę. Ypač, kadpati Vakarų spauda, televizija 
ir radijas, atrodo, suranda vis daugiau objektyvumo, o 
dažnai ir palankumo mūsų bylai.

Tad lieka tik tikėtis, kad pačios lietuvių tautos 
pasiryžimas atgauti pilnutinę nepriklausomybę 
išsipildys tikrovėje. Vasario 16-tosios dvasia, Lietuvos 
Sąjūdžio pradėtas ir tęsiamas darbas, jo vienijančios 
idėjos bei aktyvi veikla ir vieningos ten beatsikuriančių 
ar net ir beatsinaujinančių politinių organizacijų ar 
partijų pastangos tai padarys.

I
P. Žumbakis (Draugas, nr. 57, 1990.in.22) siūlo 

įsteigti potitinės akcijos komitetą:

Veiksniai, atsiliepdami į Vytauto Landsbergio 
pranešimą, turėtų kuo greičiau suvažiuoti i 
Washingtoną. Atsisakant senų nesutarimų, būtų 
įmanoma įsteigti vieną centrinę būstinę sostinėje, 
kurios tikslas būtų palaikymas Lietuvos interesų 
Amerikoje.

Toks centras turėtų būti inkorporuotas visų 
veiksnių, įtraukiant platų sluoksnį lietuvių profesionalų, 
mokslininkų, žurnalistų. Centras turėtų būti įsteigtas 
JAV-ėse įprasta forma, būtent, kaip Political Action 
Committee (PAC).

Panašiai ir ypatingai efektyviai veikia JA V-ių žydų 
visuomenė. Jų pagrindinis PAC yra AIPAC (American 
Israel Political Action Committee). AIPAC yra laikomas 
efektingiausiu vienetu PAC srityje visoj Amerikoj. Jų 

1 darbo rezultatus galime matyti JA V-ių paramoje Izraelio 

valstybei.

Tokiam lietuvių PAC (jis galėtų būti pavadintas 
Į LITPAC) turėtų būti apsčiai finansinės paramos iš Vliko, 

Tautos Fondo, PLB-ės, Altos ir JA V LB-ės iždų. Priedo 
- toks LITPAC susilauktų paramos iš lietuvių 
visuomenės. LITPAC turėtų be pertraukos informuoti ir 
spausti JAV-ių administraciją, Atstovų rūmų ir Senato 
narius apie Lietuvos rūpesčius ir reikalauti paramos bei 

Į užtarimo Lietuvai.

♦ * *

Turbūt pati keisčiausia reakcija į nepriklausomybės 
' atstatymą pasirodė 1990 m. kovo 31d. Drauge. Ten a.g. 

inicialais pasirašytame vedamajame „Rusų baimė 
netekti Pabaltijo“ taip rašoma:

Aišku, kad Sovietai vykdo „nervų karą“ prieš 
Lietuvą. Bet žinokime, kadjis yra nemažiau vykdomas ir 
prieš įtakingas išeivijos lietuvių grupuotes. Mums 
išeivijoje nemažiau svarbu nepamesti savo galvų, negu 
lietuviams Lietuvoje; išmokti tylėti, kol negavome 
atsakingoje spaudoje raštu pareikšto savo oficialių 

| veiksnių pranešimų, prašymų veikti - ramiai išlaikyti ir 

mums jaučiamą didelį įtempimą, nepasiduodant

1990 m. balandžio mėn.
K

provokatorių sensacijoms ir nepasitamaujant jų 
dezinformacijos darbui.

Mums atrodo, kad čia visai išeivijai siūlomą 
uždavinį -tylėti ir laukti-puikiai atlieka VLIKas. Tad 
siūlymas visai išeivijai imti pamėgdžioti gyvenimo 
nebepasivejančius „vadus“ skamba kaip visiškas 
nesusipratimas.

PRIEŠNUODŽIAI PRIEŠ STIPRIAS KULTŪRAS

1989 spalio 6 Zalcburgo Elisabethbuhne teatre 
įvyko Gyčio Padegimo režisuoto Albert‘o Camus 
„Kaligulos“ premjera (dailininkas Jonas Arčikauskas, 
kompozitorius Vidmantas Bartulis). Paradoksalu, kad 
kūrybinio bendradarbiavimo su Vakarų teatru 
pradininku tapo režisierius, aktyviausiai propaguojantis 
tautinį teatrą. Spektaklio sėkmė laidavo tolimesnius 
kontaktus tarp Elisabethbuhne ir Šiaulių teatrų: pas 

Padegimą stažuosis austrų režisierius Peteris Arpas. 
Darbas svetur, be kita ko, stimuliavo režisieriaus mintis 
apie lietuvių teatrinę kultūrą pasaulio kontekste.

Ta proga V. Padegimas straipsnyje „Mes - pasaulio 
piliečiai lietuviai“ (Kultūros barai, nr. 3,1990 m.) taip 
rašo:

Kiekvienas kraštutinumas yra nevaisingas. Kodėl 
mes negalime, remdamiesi senąja baltiškąja, 
katalikiškąja patirtimi, auginti savo pažinimo medį ir 
kryžmintijįsu visomis kultūromis? Atgimimas  paremtas 
mūsų nacionaliniu identitetu. Nacionalinės 
dramaturgijos festivalis Šiauliuose, manifestacijos su 
šventomis vėliavomis buvo natūralus dalykas. Ėjo, 

praėjo, bet neatmeskim to. Lengviausia sėdėti 
medžiuose ir tyčiotis.

Mes esame tauta su gilia patirtimi, bet vis dėlto kaip 
kūdikis. Ir teatre. Mums trūksta refelksijos, racionalaus 
savęs apmąstymo. Mums primestas kitas - hominis 
sovietici - suvokimas. Mums reikalingi priešnuodžiai 
prieš stiprias kultūras. Prieš vieną vis dėlto atsilaikėme, 
bet ta, kuri plūstels iš Amerikos, gali mus nušluoti. Tai 
nebus elitinės kultūros invazija; reikia dar turėti omenyje 
mūsų šarkišką keliaklupsčiavimą prieš viską, kas iš 
ten. Po kelerių metų galime atsidurti vien tik šou, 
kabarete ir visai rimtai - tarp girnų. Labai svarbu 
išsaugoti savo identitetą - ne kaip kažką archaišką, o 
esmę, tą paveldą, kuris ir yra mūsų unikalumas. Mūsų 
spektakliuose užsienyje įžvelgia kitokią tradiciją -tai ir 
yra lietuviška tradicija. Mes esame įdomūs kaip pasaulio 
piliečiai lietuviai.

ORGANIZUOJASI MAŽLIETUVIAI

Pats dramatiškiausias pereitais metais mažlietuvių 
gyvenime įvykis, kad atbudo ir subruzdo iki šiol mažai 
žinomi naujieji, lietuvininkais pasivadinę, Maž. 
Lietuvos gyventojai, kurių priskaitoma apie 30-40 
tūkstančių. Tai daugumoj Sibiro tremtiniai, kuriems 
komunistinė Lietuvos vyriausybė neleido grįžti į jų 
tėviškę D. Lietuvoj. Bet ir apsigyvenę Maž. Lietuvoj, jie 
buvo visaip persekiojami ir skriaudžiami.

„Bet vis tik galutinai „raudonasis maras“ mūsų 
neišžudė. Mūsų bendrija dar tik kuriasi. Šiuo metu 

įsteigėme jau 7 lietuviškas mokyklas ir 3 katalikiškas 
parapijas. Žinoma, Kaliningrado rusiškoji valdžia labai 

priešinasi lietuviškos dvasios plitimui. Ji jaučia, kad su 
lietuvybės atbudimu Mažojoj Lietuvoj gali griūti 
sulaužytomis sutartimis sukurtas raudonųiliuzijųrūmas. 
Todėl jie mums kenkia kiek įmanydami. Mes labai 
norėtume su Jumis užmegzti ryšius ir be galo 
džiaugiamės jausdami, kad neesame vieni ir kad mūsų 
kovose galėsime pajusti Jūsų organizacijų pečius . . .

Gruodžio 16-17 d.d. įvykstančiame Karaliaučiaus krašto 
lietuvių suvažiavime su 800 delegatų iš visų Maž. 
Lietuvos kampelių, norėtume priimti rezoliuciją dėl 
solidarizavimosi su išeivijoj veikiančiu Maž. Lietuvos 
Rezistenciniu Sąjūdžiu ir Mažosios Lietuvos Fondu“ - 
rašo Mažosios Lietuvos krašto lietuvių bendrijos 
koordinatorius Sigitas Samborskis.

Kaip sunkiai Karaliaučiaus krašto lietuviams tenka 
dėl savo tautinės sampratos ir krašto lietuviškų žymių 
išlaikymo kovoti su svetimtaučiais, matyti iš sekančių 
pavyzdžių: nors rusų kolonistai Tilžės lietuvių šventės 
metu ir pasitiko panemuniečius su duona ir druska, bet 
vos tik šventei praėjus, jos rengėjai buvo iškviesti 
pasiaiškinti, kas jiems davęs leidimą ir teisę 
reklaminiuose plakatuose ir šventiniuose kvietimuose 
vieton S ov j e c ko naudoti nuo amžių seną lietuvišką 
pavadinimą Tilžę.

Kova užvirė ir dėl grąžinimo Tolminkiemiui jo 
seną pavadinimą. Tarp daugel rusų kolonistų motyvų 
šiam lietuviškam bažnytkaimiui negrąžinti jo seno 
pavadinimo yra ir toks, kad vardas Tolminkiemis rusui 
per sunku ištarti (!).
(Mažosios Lietuvos fondo informacinis biuletenis, nr. 
2,1990) L

IŠEIVIJOS JAUNIMUI LIETUVA TAPO 

TIKROVE .

* • ■ »

Dar prieš keletą metų nebuvo įmanoma suvesti 
išeivijos lietuviškumo su tikrąja Lietuva. Išeivijos 
jaunimui tebuvo galima identifikuotis su Lietuvos 
praeities kunigaikščiais, didvyriais ir geltonplaukėm 
vaidilutėm. To betgi pakako, kol jaunimas užaugo ir 
subrendo. Bet daug jaunimo nutautėjo, galvodami 
Lietuvą esant praeities fantazijųšalim. Mes-apdovanoti 
ta laime būti tikrojo, gyvojo krašto dalimi. Mes staiga 
galime susipažinti, bendrauti su mūsų pusbroliais ir 
pusseserėmis Lietuvoje. Mes staiga galime susirasti 
savus draugus, mokytis apie naujosios politikos, 
ekonomikos ir kultūros vystymąsi. Mums duota reta 
proga dalyvauti svarbiame istoriniame vyksme, kurį 
stebi pasaulis. Mums atsivėrė daug naujų progų 
praturtinti savo gyvenimą lietuviškoje aplinkoje. 
Drįstu teigti, kad lietuviška veikla jaunimui nebėra tokia 
didelė našta kaip anksčiau, nes Lietuva dabar taip 
priartėjo, ji tapo tikrove.

Mirga Šaltmiraitė 

(„Akademinės prošvaistės“, 
' Draugas, nr. 54,1990 m.)

Vyt. Gedrimas

LIETUVIŠKO...
'•r-

(atkelta iš 1-mo psl.)

Šiais žodžiais baigiasi mūsų bendradarbio Vilniuje 

Rimvydo Valatkos FAX’as. Jame jis kalba, kad ryšiai 
su užsieniu yra blokuojami Maskvos. Akiračių redak
cija mano, kad ir šio reportažo pabaiga galėjo būti 
sulaikyta Maskvoje. Jei pavyks gauti, ją iš
spausdinsime sekančiame numeryje. Praeitam nume
riui skirtas R.Valatkos reportažas apie nepri
klausomybės atkūrimą mūsų taip pat nepasiekė. .

Sis reportažas iš Vilniaus išsiųstas 1990 m. 

balandžio 5 d.
Ta pačia proga norime drauge su skaitytojais pasi

džiaugti, kad mūsų bendradarbis R.Valatka vasario 24 
d. rinkimuose buvo išrinktas į Lietuvos Aukščiausiąją 
tarybą. Taryboje jis taip pat yra Užsienio reikalųkomi- 
sijos narys. Sveikiname ir linkime nepavargti po 
daugelio pareigų našta-Red. '
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S“ PRO MEMORIA

VOKIEČIŲ PAŽIŪROS Į LIETUVĄ IR SUMANYMAI 
OKUPUOTŲ KRAŠTŲ ATŽVILGIU. FEDERACIJA SU 

VOKIEČIŲ GYVENTOJŲ SALOMIS IR ZONOMIS
Igno J. šeiniaus romaną I vantan pa undret (Lau

kiant stebuklo) išleidusi švedų knygų leidykla Fahlc- 
rantz-Gumaelius kovo mėnesį pardavė vokiečių kalbon 
vertimo teisų vienai iš dviejų tuo romanu susidomėjusių 
vokiečių leidyklų, Verlag die Heimbucherei Berlyne. 
Pardavimo sutartis galėjo įsigalėti tačiau tik vokiečių 
propagandos ministerijai davus savo pritarimą tam 
veikalui išleisti.

Birželio 8 paskambino šeiniui leidėjas Fahlcrantz 
ir pranešė, kad iš Berlyno yra atvykęs Die Heimbuche
rei atstovas, d-ras Emil Charlet, ir nori atsilankyti pas 
autorių jo knygos reikalu.

Turėta trys pasimatymai, birželio 8, 11 ir 12. 
Revizituodamas Charlet Grand Hotelyje šeinius iš 
dažnų telefonų skambinimų, tarp kitų paties vokiečių 
pasiuntinio Stockholme, suprato kad Charlet, vyro tarp 
55-60 metų, esama ne taip sau kokio vidutinio vokiečio. 
Kurį ilgesnį laiką jis pasirodo buvęs priskirtas prie 
generalinio štabo, o dabar prie propagandos ir Alfredo 
Rosenbergo ministerijų drauge. Be to privačiai jis eina 
Die Heimbucherei konsulento pareigas ir lanko leidyk
los reikalais okupuotus kraštus ir užsienius. Būdamas 
Švedijoj jis užpirkinėjo, pasinaudodamas net neariškų 
švedų leidyklų tarpininkavimu, pastaraisiais metais 
išėjusius žymius anglų ir amerikiečių rašytojų veikalus, 
numatomus išleisti Vokietijoj karui pasibaigus. Drauge 
jam labai rūpėjo propagandos ministerijos sąskaiton 
surasti tuojau leistinų neutralių rašytojų kriminalinių 
romanų, nes vokiečių kareiviai pradedą fronte baisiai 
nuobodžiauti.

Per pirmąjį pasikalbėjimą pranešė Charlet šeiniui, 
kad jo romanas Laukiant stebuklo tiek patikęs jam, kad 
jis pats, mokėdamas švediškai, nusistatęs versti jį 
vokiečių kalbon. Propagandos ministerijoj sukėlusios 
abejonių kai kurios romano vietos, kuriose esą karčių 
žodžių vokiečiams ir parodyta nepasitikėjimo vokiečių 
politika. Dėl tų vietų Charlet įtikinęs ministeriją, kad iš 
literatūrinio veikalo negalima reikalauti kokios sau 
palankios politinės linijos arba iš lietuvio absoliutaus 
pasitikėjimo savo kaimynais. Vokiečiams tas veikalas 
turįs nemažos svarbos, nes jis be aukštos literatūrinės 
vertės tiksliai pavaizduojąs bolševikų įsiveržimą į 
vakarietiškos kultūros kraštą ir atskleidžiąs jų klastą ir 
būdingus veikimo metodus. Abejonės propagandos 
ministerijai atkritusios ir belikę patirti, kokio nusistaty
mo autorius laikosi Vokietijos atžvilgiu.

Į pastatytą klausimą atsakė šeinius, kad jam rūpi 
geri kaimyniniai santykiai su Vokietija, bet jokiu būdu 
ne Lietuvos nepriklausomybės sąskaiton. Jo kaip ir 
kiekvieno lietuvio patrioto laikysena pareina ir pareis 
nuo Vokietijos elgesio su Lietuva.

Charlet suprato mintį ir tuojau nurodė, kad šiuo 
metu Vokietija negali kitaip Lietuvos traktuoti kaip kitų 
Rytuose okupuotų kraštų. Ir nuosavybės teisių nebuvę 
galima ten grąžinti anksčiau kaip Ukrainoj, kur tas 
reikalas dėl komunistinio įsisenėjimo sudaro didelių 
sunkumų teisingam sprendimui. Karui pasibaigus būsią 
kitoniškai. Iš Europos bus sudaryta valstybių federa
cija, Vokietijos vadovaujama, kur kiekviena tauta galės 
savitai tvarkyti savo kultūrinį ir ekonominį gyvenimą.

- Kultūriniam gyvenimui jūs lyg ir duodat laisvės 
šešėlį gi visą ekonominį gyvenimą sau pasiėmėt, sako 

šeinius. Mūsų pasididžiavimą, kooperatines organiza
cijas, jūs nusisavinoL

- Karo metu kitaip būti negali, teisinosi Charlet 
Karui laimėti turi būti įjungtos Europos visos pastangos 
ir joms vadovauti turi patys vokiečiai. Bet jei vokiečiai 
sako, kad po karo bus kita tvarka, tai tam vokiečių 
žodžiui reikia tikėti.

Charlet grįžo prie reikalo ir paklausė, ar Šeinius 
turi santykių su čionykščia vokiečių pasiuntinybe. Jis 
atsakė, kad jokių. Jis esąs pasišventęs literatūriniam 
darbui ir jau nuo seniai nepalaiko jokių ryšių su bet
kurių kraštų diplomatais.

Matydamas kur dalykas kreipiamas, Šeinius pa
klausė, ar Charlet žino, kad jis 1934 m. yra parašęs^ 
Siegfried Immerselbę , rasizmo satyrinį romaną. Char-; 
let žinojo tai. Bet tai buvę jau seniai, tai pamiršta, t 
nusišypsojo Charlet.

Charlet ėmė teirautis, ką Šeinius veikia dabar, ką 
mano veikti ir ar nenorėtų jis grįžti Lietuvon. Ten 
grįžus galėtų būti jam pavestas garbingas uždavinys, jo 
ateitis būtų aprūpinta.

Čia dingtelėjo Šeiniui dvi mintys. Viena: „Matyt 
Lietuvoj pradeda vokiečiams trūkti paslaugių žmonių“. 
Antra: „Mane galės izoliuoti Berlyne ar kur kitur 
Vokietijoj, kaip ir kitus lietuvius patriotus“. Todėl jam 
ir neatėjo galvon paklausti, kokį gi uždavinį jam numa
to. Jis tik atsakė, kad šiuo metu ir dabartinėmis 
aplinkybėmis norėtų ir toliau likti Švedijoj ir tęsti 
literatūrinį darbą.

Charlet draugiškai pastebėjo, kad gerai jį supranta. 
Painformavo, kad dabar jis kalbės su Vokietijos 
pasiuntinybe Stockholme. „Nuo jos daug pareis, kaip ji 
žiūri į Tamstą ir į Tamstos veikalą“. Apie tai žadėjo 
pranešti ateinančią dieną.

Prieš išeidamas, matyt norėdamas geriau nuteikti 
Šeinių, jis papasakojo, kad Alfred Rosenberg ruošia 
naują patvarkymą Rytuose, kuris geriau galės paten
kinti tų kraštų gyventojų tautinius interesus. Charlet 
pridūrė, kad jis pažįsta kiek Lietuvą. Pirmą kartą Kaune 
buvęs kaip tik tuo metu, kai Zeligowskis paėmė Vilnių 
ir veržėsi gilyn Lietuvon.

Per antrą pasimatymą Charlet pranešė patenkintas 
šeiniui, kad Vokietijos pasiuntinybė nieko neturi prieš 
jo asmenį ar jo vertimui numatytą veikalą. Jis manė, 
kad kliūtys propagandos ministerijos galutiniam 
pripažinimui esančios pašalintos. Pasižadėjo versti 
romaną be pakeitimų, išskyrus tik vokiečiams pačias 
nepriimtiniausias vietas, kurias sušvelninsiąs. Prieš tai 
sunku buvo kas Šeiniui pasakyti. Vertėjai visuose 
kraštuose elgiasi su originalais gana sauvališkai.

Pasikalbėjimas pasidarė nuoširdesnis ir perėjo 
politinėn plotmėn. Charlet darėsi vis šiltesnis ir atvires
nis. Kėlė įsitikinimą, kad bolševikai iš esmės jau 
nugalėti. Dėl nepaprastų atstumų, blogų kelių ir 
neįprastų oro sąlygų vokiečiams tačiau dar nepavykę 
galutinai užgniaužti išblaškyto bolševikų 
pasipriešinimo. Susirūpinimo kelia anglų ir amerikiečių 
auganti jėga, bet vokiečių organizuotumas ir visų 
pajėgų sukaupimas nugalėsiąs ir juos. Taip, Vokietijoj 
esama nemaža vargo ir kančių, bet vokiečiai nešą aukas 
galutiniam laimėjimui kantriai. Jei Vokietija prieš ang
lus ir amerikiečius pralaimėtų, užplus Europą

Čia spausdinamas Pro memoria rastas 
Hoover’io institute, Palos Altos, Cal. Tai 
rašytojo ir diplomato Igno šeiniaus (1889- 
1959) memorandumas tuo metu Šveicarijoje 
gyvenusiam Lietuvos politikui ir diplomatui 
dr. Jurgiui šauliui (1879-1948).

Politine prasme memorandumas įdomus 
tuom kad atvirai atskleidžia nacistinės Vokieti
jos planus Lietuvoje ir kituose okupuotuose 
kraštuose. (Alfredo Rosenbergo ministerija - 
okupuotoms sritims tvarkyti ministerija).

Literatūriniu požiūriu įdomi kol kas 
neišaiškinta mįslė: ar Laukiant stebuklo buvo 
išversta ir išleista vokiškai. Jei taip, tai turėjo 
įvykti jau griūvančiame Reiche kada nors 1944 
metais. Gal kas nors iš tuo metu Vokietijoje 
gyvenusių lietuvių žino apie tai?

Red.

bolševizmas. Kad tai neįvyktų turi ir okupuoti kraštai 
suprasti savo uždavinį ir daryti tų pačių aukų kaip 
Vokietija.

Šeinius sutiko, kad toks pavojus yra, bet paklausė, 
kaip pavyzdžiui lietuviai gali dėtis bendron kovon prieš 
bolševikus visa širdimi, kai jie savomis akimis mato jų 
kraštui gresiančią vokiečių kolonizaciją.

Charlet kiek susikarščiavo.
- Vokiečių tauta neša sunkiausią naštą ir deda 

didžiausias aukas, sako jis. Ji turi todėl teisę tam tikram 
atlyginimui iš kitų kraštų. Taip pat turi žiūrėti, kad 
laimėjimas nenueitų niekais. Apsisaugojimo reikalui 
bus paimta iš visų kraštų, pirmiausia Rytuose, didesni 
ar mažesni žemės plotai ir iš jų sudarytos vokiečių 
apgyventos salos ir zonos. Karo vadovybė pavyzdžiui 
nusiskundžia, kad Lietuva yra persunkta bolševizmo 
Kaip kitaip bus galima jį išnaikinti, jei ne vokiečių 
gyventojų užtvaromis ir salomis? Lietuvos plotas paly
ginti nemažas, o jame gyvena tik du milionai gyven 
tojų. Dešimčiai milionų gyventojų yra ten vietos.

Ir šeinius pakėlė balsą. Jis karštai protestavo pries 
tai, esą Lietuva persunkta bolševizmo.

- Taip, jei vokiečiai elgsis Lietuvoj ir kitur kaip 
ligi šiol, jie susilauks kai ko baisesnio nei bolševizmas 
Jie pastatys ant kojų prieš save ir pačius taikiausius 
gyventojus ir kraštus, pabrėžė jis.

Šeinius nurodė, kad Lietuvoj ne du o trys milionai 
gyventojų ir kad lietuvių tautai dėl nepergeriausio:: 
žemės ir stokos kitų gamtos turtų, ypatingai rytinėse 
srityse, buvo sunku rasti savo prieaugliui vietos namie. 
Tik naujų ekonominių verčių išaugimas laisvės metu L 
bendras kultūros pakilimas suteikė didesniam gyven* 
tojų skaičiui pragyvenimo galimybių.

Charlet atšlyžo kiek.
- Jei mes matysim, kad Lietuvoj tikrai taip, 

apgyvendinsim ten vieną milioną vokiečių. O gal ir dar 
mažiau. Visai atsisakyti nuo kolonizacijos mes 
negalėsim. Apie kolonialinę politiką kituose kontinen
tuose negali būti-daugiau kalbos. Turėsime tenkintis 
Europa. Bet Tamsta atmink, kokie plotai mūsų laukia 
toliau Rytuose! Vokiečių ir nepakaks jiems visiems 
eksploatuoti. O kiek dar mūsų žus, kol karas pasibaigs. 
Racionaliam Europos žemės turtų išnaudojimui bus 
įvesta moksliniai nustatyta žemės ūkio politika. Nebus 
kaip lig šiol kviečiai ar kiti javai sėjami ten, kur jie 
blogai dera. Ta politika duos Naujoj Europoj galimybių 
visoms tautoms gyventi ir klestėti.

šeiniui susikaupus ir nieko nesakant, Charlet 
pridūrė lyg paaiškinimui:

- Lenkiją mes žinoma germanizuosim. Ko kito 
lenkai nenusipelnė. Lietuviai buvo tiesa nekaimyniškai 
su mumis pasielgę, įscenizuotu keliu nuo Vokietijos
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atplėšą Klaipėdos kraštą, bet kas tais laikais negrobė 
į Vokietijos? Keršydami mes būtumėm galėją nubausti 

lietuvių tautą, bet su ja mes elgiamės ir elgsimės 
kitoniškai. Ar tai ne įrodymas kad ir pasirinkimas šiais 
laikais išleisti Tamstos gražų veikalą?

Dėl Klaipėdos Šeinius atkirto, kad sukilimas tame 
lietuviškame krašte buvo ne prieš vokiečius, o prieš 
prancūzų okupaciją ir lenkų pastangas tą kraštą sau 
paimti.

- Nejau Vokietija pavydėtų Lietuvai vienatinio 
jūros uosto?

Charlet pripažino, kad iš lietuvių pusės buvo ir 
gerų pastangų kaimyniškai tvarkyti santykius su Vokie
tija ir atsižvelgti į Klaipėdos krašto gyventojų tautinius 
interesus, bet kad to krašto didelė gyventojų dauguma 
nieko kito negeidė kaip grįžti ten, kur anksčiau 
šimtmečiais priklausė.

Šeinius sutiko, kad lietuviai nežiūrint 
nuoširdžiausių pastangų turėjo sunkumų su Klaipėdos 
krašto gyventojais.

- Ar tai nesako patiems vokiečiams kai ką? Jei 
vokiečiai busimoj Europoj norės primesti kitoms tau
toms savo vadovavimą ir vykdys sumanytą koloniza
ciją, įjuos niekas nenustos žiūrėti kitaip kaip į okupan
tus ir aršiausius priešus. Požemių veikla prieš juos ir 
sukilimai niekados nesibaigs.

Charlet veidą apniaukė susimąstymo šešėlis, bet 
kad tai paslėpus perėjo jis prie kito reikalo. Jis kvietė 
Šeinių rašyti ir toliau, ir naujo veikalo rankraštį siųsti 
tiesiai leidyklai Die Heimbucherei. Tuo būdu tas veika
las galės išeiti vienu metu ir Stockholme ir Berlyne. Po

■
I Motto: „Tik laikrodį atgal atsukti galim, ne laiką“ (Bismarkas).

TRIVIALI STATISTIKA
„Atsikuria individualūs ūkiai. Žemdirbys gali gauti 

žemės iki 50 hektarų“ - skaitom iš Lietuvos.
Dienraštis Toronto Star neseniai įsidėjo lentelą11

I apie ūkininkavimą Kanadoje „Tada ir dabar“:■
Metai 1951 1986
Gyventojų skaičius 14 mil. 25.5 mil.
Ūkių skaičius 623,000 293,000
Ūkiuose gyvenančių % 21% 4%
Vidutinis ūkio dydis HOha. 225 ha.
Vidutinė ūkio ir inventoriaus
vertė to laiko doleriais 15,000 374,000

■3
I Gyventojų skaičius padidėjo 11.5 milijonų, žemės 
plotas sumažėjo 2.7 milijonais hektarų, o produktų 
pasirinkimas žymiai geresnis kaip prieš 35 metus.

Kanadoje garsi žema kolūkių produkcija, negalinti 
lygintis su privačių ūkių našumu.

Lenkijoje 80% žemės privačiose rankose. TV ekra
ne matėm senuką ariantį vienkinkiu plūgu. Vidutiniškai 
vienas ūkis išmaitinąs tris žmones. Kraštui grąsia ba-

* *

į K Džiaugiamės religiniu atgimimu Lietuvoje, 
tikėdami kad daug kreivų kelių bus ištiesinta.

Konfesiniai Kanados gyventojai skirstosi 
sekančiai: katalikai - 50%, protestantai - 40%, jokiai 
religijai nepriklauso - 8.5%, nekrikščioniškas religijas

1990 m. balandžio mėn.

romano Laukiant stebuklo kelias vokiečių literatūron 
esąs jam atviras.

Atsisveikinant Charlet prašė, kad Šeinius leidyk
loms įprasta tvarka parašytų savo biografiją ir įteiktų 
jam prieš ateinančią dieną grįžtant Berlynan.

Šeiniui nelengva suprasti vokiečių susidomėjimas 
jo romanu Laukiant stebuklo. Ten yra ironiškai, nors ir 
švelnia ironija, pavaizduotas vienas Lietuvos 
nacionalsocialistų, vokietis malūnininkas Kari Oben- 
bach. Ten pravesta gili krikščioniška mintis, perėmusi 
lietuvių tautą sunkios tragedijos metu, ten parodyta 
daug lietuviško patriotinio heroizmo. Ten veikia kuk
liai žmoniškas, bet lemiamu metu didingai pakiląs 
klebonas Mantvilas. Ten be kompromisų atstovauja 
teisėtumą teismo pirmininkas Petras Gervydis. Žinoma, 
ten nestinga krašto išdavikų, momento gaudytojų, rusų 
bolševikų ir naminių Maskvos agentų.

Birželio 12 Šeinius įteikė Charlet trumpą, dvie
juose puslapiuose sausais daviniais surašytą 
autobiografiją. Ten nebuvo jokių, vokiečių paprastai 
reikalaujamų ariškumo įrodymų ir vokietybės atžvilgiu 
lojalumo deklaravimo.

Charlet ilgai skaitė tą trumpą biografiją. Nekartą 
norėjo ko klausti bet neklausė. Sakydamas sudieu vis 
dėlto prasitarė, ar nebūtų gerai., kad Šeinius sueitų į 
santykius su Vokietijos pasiuntinybe. Šeinius tik at
sakė, kad ligi šiol reikalo nepasitaikė. Be to esąs 
diplomatiniams santykiams Lietuvos pasiuntinys 
Stockholme.

Bus įdomu kaip šis reikalas vystysis toliau ir ar 
Laukiant stebuklo išeis vokiškai.

išpažįsta - 1.5%. Bažnyčią reguliariai lankančių „Tada 
ir dabar“ lentelė:

Metai 1946 1986
Katalikai 83% 43%
Protestantai 60% 27%

Bažnyčios nelankymas dar nereiškia religijos 
atmetimą. 70% jaunų kanadiečių ketina savo vaikus 
krikštyti, o 85% tuokiasi ir tikisi būti palaidoti 
bažnytiniai. Kituose kraštuose bažnyčias lankančių dar 
mažiau: katalikiškoj Prancūzijoj 10% ir, jei tikėti 
Kopenhagos gidu, tik 4% protestantiškoj Danijoj, bet 
dvi dienas metuose maldininkai čia netelpa bažnyčiose. 
Kaip žinia, Skandinavijoj mažiausia kriminalinių 
nusikaltimų.

*

Palaiminta privati iniciatyva versluose. Euforiją 
Kanadoj išgyvenom McDonald’o restorano Maskvoje 
atidarymo proga. „McDonald’o dekada“ šitaip atrodo:

Metai 1979
Bendra apyvarta dol. 5.4 bil
Užsienio apyvarta dol. 900 mil.
Klijentai per dieną 12 mil.
Kraštai - klijentai 27

1989
17.3 bil.
5.3 bil.
22 mil.
51

Per dešimtį metų atidarė 5,415 naujų restoranų, 
arba vieną kas 16 valandų. Dešimtmečio pradžioje pirk
ta 3.5 dol. akcija, po penkių padalinimų dabar verta 345 
dolerius.

KABUČIŲ 
MĮSLĖ

š.m. vasario mėn. Akiračiuose Algirdas Titus 
Antanaitis, apžvelgdamaa Šiauliuose pernai išleistą 
Varpų almanachą, šitaip rašo:

Tam „filosofiniam mąstymui“ medžiagos duoda 
ne vien filosofo Jokūbo Minkevičiaus straipsnis 
„Tauta: jos kultūra ir natūra“, bet ir Krescencijaus 
Stoškaus „Tautinė kalba nacijų susiliejimo politikoje“ 
ar Eduardo Baltyčio „Etiudai apie dvasingumą“.

Čia visai neaišku, ką A.T. Antanaitis norėjo pasa
kyti. Jeigu jis mano, kad paminėtieji straipsniai yra 
tinkama medžiaga ar geras akstinas filosofiniam 
mąstymui, tai reikėjo parašyti be kabučių, kurios dabar 
turėtų žymėti tik perkeltiną tų dviejų žodžių reikšmą, 
nes kitaip jos čionai nepateisinamos. O jei iš tikrųjų 
A.T. Antanaitis būtų čia bebandąs kiek subtiliau 
pareikšti savo neigiamą nuomoną apie tuos rašinius, 
tuomet gal reikėtų kiek paabejoti jo kompetentingumu 
tinkamai tuos darbus įvertinti. Užteks gal pasakyti, kad 
jis ir K. Stoškus būtų labai nelygūs filosofinių pokalbių 
partneriai.

Juozas Pivoriūnas

„Užregistruotas vienas AIDS sergantis vyriškis “ - 
pernai pranešė iš Lietuvos. „Kažkas paskaičiavo, kad 

per 50 metų išmirs visa tauta“.
Tas pats Toronto Star kiekvieną šeštadienį įdeda 

AIDS statistiką, pradedant nuo pirmojo pasaulyje 
užregistruoto susirgimo 1979 metais. 1990 sausio 29 
lentelė šitaip atrodė:

AIDS ligonys Gyvi Mirą Viso 
Kanadoje 1,390 2,098 3,488
Toronte 207 556 763
Amerikoje 117,781
Visame pasaulyje 203,354

Pagal pasaulinį vidurkį - vienas susirgimas per 10 
metų tarp 24,000 gyventojų, Lietuvoje tokiu būdu 
galėtų būti 160 gyvų ir mirusių AIDS ligonių; 530 
pagal Kanados proporciją ir 1,880 - pagal Amerikos.

♦ ♦ ♦

Baimingi balsai pernai sklido iš Lietuvos dėl 
branduolinės jėgainės Ignalinoje.

Praktiškai Toronto priemiestyje, 30 km. nuo 
Provincijos parlamento rūmų miesto centre, jau daug 
metų veikia Pickering jėgainė. Torontas turi 2.5 mili
jonų gyventojų, Hamiltonas su 0.5 milijono - 100 km. 
nuo jėgainės. Čia tirščiausiai apgyventa Kanados dalis 
ir 150 km. radiuse gyvenančių ne mažiau kaip visoje 
Lietuvos respublikoje.

* ♦ *

Širdies ir Paralyžiaus Fondas (Heart & Stroke 
Foundation) praneša, kad moteris, pradėjusi rūkyti 15 
metų amžiaus, sekančių 50 metų bėgyje turi 16 kartų 
didesną tikimybą mirti nuo rūkymo sukeliamų ligų, 
kaip žūti automobilio nelaimėje, ir 1,700 kartų didesnį, 
kaip mirti nuo AIDS.

Vytautas P. Zubas
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Pereitais metais išeiviškoje knygų leidyboje tik 
poezijos „produkcija“, bent iš kiekybinės pusės žiūrint, 
atrodė gana normali: šešetas rinkinių, virš pusės 
tūkstančio puslapių... Ir kalba apie kokybę ar ateities 
pažadus gal dar nebūtų visai beprasmiška. Kiek kitaip 
šias eilutes rašant, jau pavasario išvakarėse, atrodė 
prozinės kūrybos vaizdas, kur tomams ir tomeliams 
suskaičiuoti dar ir vienos rankos prištų buvo per daug, o 
pusę jų sudarė kūryba to paties autoriaus, kuris vos ne 
kasmet reiškiasi visuose žanruose ir dalyvauja visuose 
literatūriniuose konkursuose.

Tačiau poeziją pirmiausia apžvelgti dar paskatino 
ir tai, kad veik visos knygos buvo išleistos jau pirmojo
je pernykščių metų pusėje ir galėjo būti anksčiausiai 
perskaitytos.

* * *

Niekur jokios poezijos mokyklos nelankiau 
Ir iš žymiųjų poetų nieko nepasimokiau (62),

- išpažįsta Česlovas Valdemaras Obcarskas (g. 
1929) eilėraštyje „Lygumų saulė“, išspausdintame jo 
antrajame eilėraščių rinkinyje Audrų išrauti medžiai, 

kurį londoniškis „Šaltinis“ išleido dar su 1988 m. data. 
Neabejojant autoriaus nuoširdumu, jo tvirtinimą 
paraidžiui suprantant, be išlygų priimti būtų galima tik 
pirmąją jo dalį ar eilutę, antrojoje stipriau akcentuojant 
tarinio neigiantį skiemenį: „nepasimokiau“. Mat, nors 
ir nelankydamas formalių poezijos mokyklų (kurių gal 
ir iš viso nėra) ir neįstengdamas ar nesugebėdamas Jš 
žymiųjų poetų“ pasimokyti, jis su ne vieno jų kūryba 
susidūrė ir nuo jų įtakų anaiptol neliko laisvas.

Jau ir debiutinio Č.V. Obcarsko rinkinėlio (Laikai 
neša žmones , 1974) eilėraščius gožęs ankstyvojo 
Alfonso Nykos-Niliūno, Henriko Nagio ir kai kurių 
mūsų vyresniųjų poetų kūrybinės išraiškos šešėlis 
persimetė ir į šį rinkinį. Vėliau parašytuose 
eilėrščiuose dar užsikrėsta ir ten pat Anglijoje 
gyvenančio Vlado Šlaito poezijos forma bei nuotaiko
mis. Iš tikrųjų tos įtakos daugelyje vėliau parašytų 
eilėraščių yra ryškesnės negu ankstyvuosiuose, kurių 
keli datuoti dar prieš pirmojo rinkinio išleidimą, kas 
parodo ir sumažėjusį Č.V. Obcarsko savikritikos 
jausmą.

Č. V. Obcarsko eilėraščiai, nors iš pavadinimų atro
dytų proginiai (Vincas Kudirka, Lietuva, Kalėdos, Vii-

LITERATŪRINIS DERLIUS IŠEIVIJOJE 1989 (I)

RINKINIAIS IR PUSLAPIAIS GAUSI
POEZIJA

nius . . . ) ar peizažiniai (Paupio žilvičiai, Sekminės 
tėviškėje, Pavasario saulėlydis . . . ), dažnai turi ir 
giluminių pretenzijų, kurios tačiau veik visada palaidai 
plūduriuoja paviršiuje, nesusijungdamos į aiškesnį ar 
prasmingesnį audinį.

Vien tuštokomis pretenzijomis lieka ir leidėjų 
(Lietuviškos knygos klubo) užuominos pernykščio, gal 
visu pusšimčiu metų pavėlavusio, debiutanto Antano 
Lipskio eilėraščių rinkinio Kai saulė liepė viršelio 
aplanko paraštėje, prileidžiančios, jog tie keli jų parink
ti įvaizdžiai „gali būti pilni didelės jėgos“, ar naivokai 
primityvi baladė - „giliai jaudinanti“. Tiesa, ne tik 
tematiką nusako, bet ir filosofinį pamušalą suponuoja ir 
skyrelių pavadinimai (Laiko pradžia, Laiko išmintis, 
Laiko paslaptis), o įvairūs svetimžodžiai, 
asmenvardžiai, mitologiniai ar geografiniai 
vietovardžiai rodo, jog A. Lipskio tikrai plačiai 
apsiskaityta ir pakeliauta. Gaila, kad poezijos žemynas 
jam taip ir liko terra incognita...

Roko Petkevičiaus savo paties lėšomis išleistos 
nostalgijos Paskutinis sudiev poeziją teprimena vien 
tik savo eiliuota forma.

* * *

Trečiasis pernykščių metų debiutantas Ričardas 
Mikutavičius (g. 1935), kaip informuoja leidėjai, „Šalia 
kunigo darbų pastoracijoje (...) visą laiką domėjosi 
poezija ir pats ją rašė“, tik matomai kaip dvasininkas 
negalėjo viešai jos spausdinti Lietuvoje dėl religijos 
persekiojimo. Prieš porą metų besisvečiuodamas šiame 
krašte jis savąja kūryba, turbūt, ir sudomino idėjiniai 
artimą Ateities Literatūros fondą, jam rankraščius 
įteikdamas gimtajame krašte atgimimo aušrai dar 
neįsiliepsnojus.

R. Mikutavičiaus rinkinėlio Kad Lietuva 
neišsivaikščiotų kompozicija ir tema, irgi leidėjų itin 
tiksliai nusakyta viršelio aplanko paraštėje, yra žymiai 
siauresnė:

„Tai neįprastų eilėraščių knyga jos braižo ir visos 

L -x.•* : H

struktūros prasme. Yra čia tik vienas ištisas kalbėjimas 
apie Donelaitį, apie jo būrus, apie lietuvių kalbos ir 
Lietuvos išlikimą, apie sunkias praeities problemas, 
kažkur susisiekiančias su dabartimi. (...) Visa knygos 
struktūra yra kone koncertinio plano žodinės variacijos, 
kur į pagrindinę donelaitinę temą jungiasi jai artimos 
šalutinės, skambėdamos peotinėje partitūroje vienu ir 
nedalomu įspūdžiu“.

įžanginėje dalyje (I saulelės pabudimą) R. 
Mikutavičius daugiau kalba pirmuoju asmeniu, lyg 
savo, lyg ir paties Donelaičio lūpomis, ar abu suvesda- 
mas į vieną, savotiškoje iš skirtingų amžių surinktų 
sentencijų, įvaizdžių ir užuominų mozaikoje 
suabstraktindamas ne vien anų laikų Būrą ar Tautą, bet 
ir Raidę, ir Žodį, ir Kalbą, juos didžiosiomis raidėmis 
iškeldamas viršum viso skyrybos ženklais mažai 
tesuvaržyto srauto. Dėstyme (Nuo saulelės pabudimo), 
šalia pirmojo asmens skundų („pavargo akys, / apsunko 
glėbis“ ...) (27) dėl to žodžio ir paties būro išlikimo, 
vis dažniau prabylama antruoju asmeniu, kreipiantis ir į 
poetą ir į „kalbužėlę“, kuri ir tada ir šiandien „iš meilės 
ir pagarbos išgujama, / burnoj trypiama, / prie lūpų 
skinama, (...) ant mūsų dangaus / sudėta skambi ir 
turtinga, / ant plakamų nugarų nešama . . . “ (23). 
Pagaliau trečiuoju asmeniu išsakoma paties Donelaičio 
didybė ir jo palikimo reikšmė.

R. Mikutavičiaus poezijos dorybės - lakoniškas 
paprastumas ar intymumas - kartu yra ir ydos. 
Nežiūrint konkrečios, progine paskirtimi (K. 
Donelaičio 275 m. gimimo sukaktimi) apibrėžtos 
tematikos, R. Mikutavičiaus eilėraščiai yra perdėm 
suabstraktinti ir suasmeninti, skaitytoją paliekant 
susidėlioti ne tik skyrybos ženklus ar prasmės akcentus. 
bet taip pat užpildyti gausias „baltąsias dėmes“, palik
tas gal „ezopinės kalbos“ pretekstu, taip, kad tie posmą, 
pavirsta sausais ir sunkiai išnarpliojamais rebusais, var 
gu bepateisinančiais per mažai vaisingas skaitytojo 
pastangas juos išpręsti. Ne kartą susidaro įspūdis, jog r 
rinkinio pasirodymą nusvėrė ne tiek jo literatūriniai 
privalumai ar vertė, kiek išorinės aplinkybės: sukaktu 
vinė tematika, autoriaus luomas ar mūsų krašto situąci • 
ja...

♦ * ♦

Ieškom mes poezijos versmių,
Kasdienybėje braidydami po prozą...
IŠ gyvenimo ir aš, deja, semiu 
Ir poezijos ir prozos gerą dožą.

Kartais žodis kaip gėlė, o kartais kaip žaizda, 
Kartais trūksta ritmo, kartais šilto tono, 
Bet ir prozoj pasitaiko kai kada
Rast poezijos kaip gintaro geltono. (59 ps.)

Naujausias Bernardo Brazdžionio poezijos 
rinkinys Po aukštaisiais skliautais, rankraštyje laimėjęs 
1986 metų JAV Lietuvių Bendruomenės Literatūros 
premiją ($3,000), tuo „pabrėžiant visą jo kūrybinį 
indėlį lietuvių poezijos raidon“, išleistas pernykščių 
metų pavasarį yra kartu ir pats stambiausias: vos ne 
poros šimtų puslapių, vienuolikos skirtingos tematikos 
skyrelių, virš šimto įvairaus sukirpimo ir formą 
eilėraščių, parašytų per kelis dešimtmečius nuo 
paskutiniojo rinkinio (Vidudienio sodai - 1961) ir iŠ 
dvylikos ankstyvesnių knygų sudarytos rinktinės 
(Poezijos pilnatis, 1970) išleidimo.

Akiračiai nr. 4 (218)
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B. Brazdžionio populiarumas daugelį kartų įrody
tas išeivijoje išparduotomis knygų laidomis ir pilnomis 
klausytojų salėmis. Dar akivaizdžiau jis buvo 
pademonstruotas pernai pavasarį, po 45 metų sugrįžus 
tėvynėn, kur, su juo kartu važinėjusio Draugo 
korespondento Juozo Kojelio žodžiais „lietuvių tauta iš 
Vakarų atvykusį poetą Bernardą Brazdžionį sutiko taip, 
kaip sutinkamas lemtingos pergalės pasiekus karo va
das. Visur jį sutiko minios žmonių su vėliavomis ir kita 
tautine atributika, su gėlėmis ir okupacijose 
išsaugotomis jo knygomis“, kur „spūstis buvo tokia 
didelė, kad tik Sąjūdžio vyrai ir ’žalieji* apsaugojo 
Brazdžionį nuo galimo sužalojimo“, ir net Jį lydėję 
rašytojai negalėjo prie Brazdžionio prasiveržti“ (Drau
gas , 1989.VIII.4), o 100,000 tiražu išspausdinta jo 
Poezijos pilnatis bematant virto deficitine preke...

Paskutiniajame rinkinyje B. Brazdžionis rašo apie 
žemę ir žmogų, gyvenimą ir mirtį, apie tėvynę Lie
tuvą atsiminimuose ir istorijos sūkuriuose, egzilę ir 
egzilus, apie poeziją ir, žinoma, poetus, nes:

Kad visa žydėtų, kad visa kvepėtų, 
Nereikia botanikų, reikia poetų. (16 p.)

B. Brazdžionis apmąsto būties mįsles ir „sielų 
bičiulystę“, žmogaus likimą ir jo gyvenimo trapumą, 
meilę ir jaunystę, mato save ir šiandieninėj ir 
vakarykštėj aplinkoj, nuolatinėje kelionėje, prisimi
nimų lydimą ir genamą, tarp vandenynų ir žemynų, 
tarp kalnų ir miestų, kol viską nušluos „Didžioji potvy
nio banga“...

B. Brazdžionis yra puikus eiliuotojas, žaismingas, 
dainingas, skaitytoją pavergiantis skambiomis 
aliteracijomis, minties ir žodžio kontrastais, tačiau taip 
pat neatsispiriąs tuštesnio ar pigesnio žongliriavimo 
pagundai, o kartais pritruksiąs kantrybės stropesniam 
eilėraščio apdorojimui. Jo metaforika turtinga, forma 
įvairi, dominuojama ketureilių posmų, dažniausiai 
sklandžiai, originaliai surimuotų, bet kartais 
neišvengiama nei banalesnių kupletinių sąskambių. 
Poetas mėgsta pigius mostus tiek laike, tiek erdvėje, 
nuo Senojo Testamento iki naujausių aktualijų, mėgsta 
asmenvardžius ir vietovardžius, neretai kelių posmelių 
eilėraštyje išsiliedamas „nuo šiaurės poliaus ligi pat 
pietų“ (108), nuo Kalifornijos ar Floridos iki Trakų, 
jame sutalpindamas Giovanni Papini išmintį ir Dantės 
Alighieri tercijų grožį, Joan Sutherland koloratūrą, 
Naujalio ir Maironio giesmes, bei Čiurlionio vizijas...

Poetas nevegia nė humoro ar autoironijos. 
Rašydamas „rimtai-nerimtai“ jis supranta, jog gali 
pasirodyti „jauniems neekologiškas, seniems 
alogiškas“ (155) ir, manau, žino, kad solistams skirta 
taikli pastaba - „Tarp choralų ir moralų / pasiilgstam 
tylumos“ (156) - nesunkiai gali nukrypti į jį patį, kaip ir 
„Perdaugel, perdaugel /poezijoj prozos“ (168)...

Tačiau apskritai, manau, kiekvienas skaitytojas 
pabalsuos kartu su premiją paskyrusią komisija.

* * *

Vaikai vis klausinėja: „Ar kalnai turėjo 
sparnus? Ir ar galėjo skraidyti?

Ar pieno vandenynai buvo vaivorykštės tiltais 
nusėti? O mėnesienos medų iš sutemos avilių 
kopinėjant - ar saldu?“

Į tokius klausimus paprastai atsakinėja tie, 
kurie daug ko neturi, ką linkę vadinti laime kasdieninės 
duonos valgytojai.

(Neeilėraštis, 29 p.)

Turbūt ne man vienam šiandieninė poezija darosi 
kaskart sunkiau suprantama. O vis dėlto kaip tik dėl jos 
vakarykštė, kurią tariausi perkandęs ir kuria žavėjausi, 
dabar jau kartais atrodo perdaug aiški, permatoma, 
permažai intriguojanti, ar net... nebeįdomi. Panašios 
mintys dingtelėjo galvoje beskaitant prieš penketę metų 
iš Lietuvos čia atsiradusios jaunos poetės Editos 
Nazaraitės antrąjį eilėraščių rinkinį Mechaninė mūza .

Kaip ir pirmajame (Medaus ir kraujo lašai, 1985) 
E. Nazaraitė ne vien savo pačios pieštu viršeliu ar 
iliustracijomis išsiduoda esanti dailininkė. Sį kartą tai 
akivaizdžiau rodo ir skyrelių (Neportretai, Mirties 
peizažai) ar eilėraščių pavadinimai, kuriuose panaudo
tos spalvos (Balta, žalia ir raudona, Kartus ir baltas 
sugrįžimas namo, Rožinis rytas - susitikimas), meno 
srovės ar žanrai (Vokiškas ekspresionizmas, 
Prancūziškas eskpresionizmas, Kanadietiški eskizai, 
Šviesotamsos mozaika), bei kitokia dailės atributika 
(Autoportreto kritika, Neįrėminti paveikslai, Vasarų 
kompozicijos). Dailėn remiasi ir patsai poetės kūrimo 
procesas, jos vaizduotė, žodynas, metaforos ir 
įvaizdžiai. Ji kalba ne vien gyvos ir negyvos gamtos 
spalvomis, peizažais ar naturmortais, bet ir žinomų 
dailininkų paveikslais, jau vien jų vardais savotiškai 
užkrėsdama ar pažadindama skaitytojo vaizduotę.

E. Nazaraitės poezijos pasaulis platus ir spalvin
gas, pilnas nuostabiausių būtybių, nesuderinamų 
priešingybių, neatsakomų klausimų, nesitikėtų posūkių, 
dramatiškų lūžių ir makabriško humoro. Štai - 
„Paveikslas“: „Į nakties žibintą / Sudužo 
žvaigždėlaivis. / Moteris šoko iš kovos / Ir tarp šukių 
pamatė / Mirtinai sužeistą šviesą“. (28). Tuo tarpu 
„Senoje fotografijoje (...) Tvenkiny plaukioja juoda 
gulbė (...) Sidabrinėm moters krūtim“ ir „taip klaikiai 
rauda / Taip gailiai ir be jokio priekaišto / Kaip tik 
juoda gulbė temoka**. (44) (...) O „rytais kartais dar 
rieda / Nukirsta saulės galva / Per dirvą: / Tuomet 
sudygsta viso pasaulio / Žiemkentės žvaigždės - “ (52), 
„Nes diena jau eilinį kartą išprievartauta / Ir nusviesta į 
vakaro glėbį“. (62).

Poetės pasaulis ir skaitytojo neveikia raminančiai, 
o greičiau jį šokiruoja, žeidžia jo nusisto
vėjusią minties logiką taikliais aštriais pjūviais, 
įsirėžia atmintin įvairiais pasikartojimais, neįprastais 
žodžiais ar naujadarais, siunealistinėm metaforom ... 
Ir pasilieka.

Nepaisant kai kurių įprastinę poetinę klausą 
rėžiančių lėkštesnių proziniai metalinių džiržgėsių, su 
Mechanine mūza Edita Nazaraitė prieš ketvertą metų 
padarytu debiutu duotus pažadų vekselius išpirko su 
kaupu, pasirodydama jau subrendusia, šviežia ir 
originalia poete.

Prie poezijos derliaus geriausiai tiktų ir pernai 
pavasarį išleista italų poezijos antologija Italijos balsai, 
apimanti apie porą šimtų eilėraščių, sukurtų 27 šio 
amžiaus poetų, kurių veik visus ir išvertė sudarytojas 
Povilas Gaučys, taip pat parašydamas knygai šešių pus
lapių įvadą ir trumpas autorių biografijas. Tai reto 
kruopštumo ir ištvermės vyras, vien per pastaruosius 
metus šitokių darbų išleidęs keletą stambių tomų. 
Recenzentai šią antologiją įvertino itin palankiai, tarda
mi, jog „Povilo Gaučio vertimai lietuvių kalboje gerai 
skamba“ (Petras Melnikas), ar „yra grakštūs“ ir „malo
niai nustebino“ (Milda Palubinskaitė, Draugas 
1990.II.3).

kęst, reikalas

Česlovas Valdemaras Obcarskas Audrų išrauti 
medžiai. Eilėraščiai. Viršelį piešė dail. Feliksas Ramo- 
nis. Išleido Šaltinis. 84 psl., kaina $3.00.

Antanas Lipskis Kai saulė liepė . Eilėraščiai. 
Aplankas Antano Lipskio. Išleido Lietuviškos knygos 
klubas. 100 psl., kaina $8.00.

Rokas Petkevičius Paskutinis sudiev. Eilėraščiai. 
Išleido autorius. Viršelį ir vinjetes piešė Paulius Jurkus, 
120 psl.

Ričardas Mikutavičius Kad Lietuva 
neišsivaikščiotų . Varijacijos donelaitine tema. 
Viršelyje K. Bogdono skulptūros grafinė nuotrauka. 64 
psl., kaina $5.00.

Bernardas Brazdžionis Po aukštaisiais skliautais . 
Viršelio aplanką ir vinjetes piešė Paulius Jurkus. Išleido 
Lietuvių dienų leidykla. 192 psl., kaina nepažymėta.

Edita Nazaraitė Mechaninė mūza . Eilėraščiai 
1985-1988. Aplankas ir iliustracijos autorės. Išleido 
Ateities Literatūros fondas. 76 psl., kaina $6.00.

Italijos balsai, Italų poezijos antologija. Sudarė ir 
išvertė Povilas Gaučys, redagavo Stasys Santvaras. 
Išleido Rūta. Viršelis V.K. Jonyno. 200 psl., kaina 
nepažymėta.
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POKALBIS

( J. Kuprio nuotrauka )

„Neturėk kitų džynsų tik mane vieną“ - taip fir
ma Prancūzijoje reklamuoja savo kelnes Jesus Jeans . 
Religija tapo mada laicistiniame Vakarų krašte. 
Tikėjimas naudojasi visuotiniu visuomenės palanku
mu ir Lietuvoje, dabar ištrūkusioje iš rusų komunistų 
valdžios. Ar ir Lietuvoje Dievas tarnauja tik madai, 
tiesa, be prancūziškų piktžodžiavimų? Literatūros 
profesorė Vanda Zaborskaitė, už akademišką objekty
vumą ir lietuviškumą perėjusi įtarinėjimų, pažeminimų 
ir persekiojimų dešimtmečius, analizuoja sąjūdinės 
Lietuvos religingumą.

Religijai, nenorinčiai praeiti su mada, ji siūlo 
provokuojantį šuolį į priekį.

♦ * *

Donatas Bielskus: Liberalas-komunistas Bronius 
Genzelis dabar Lietuvoje pirmasis pradėjo Šalkauskio 
raštų leidimą. Kaip jūs tą paaiškintumėte?

Vanda Zaborskaitė: Man rodos, paaiškinti šitą da
lyką nėra sunku. Ką Lietuvoje reiškia liberalas- 
komunistas? Man atrodo, kad mūsuose šitas suskirsty
mas į komunistus ir nekomunistus yra be galo 
sąlygiškas. Pirmasis ir dominuojantis dalykas - ar 
žmogus yra nuoširdžiai atsidavęs lietuvių kultūrai, ar jis 
susidomėjęs lietuvių kultūros reikalais? Juk vienodai 
gali būti susidomėjęs tiek vadinamas komunistas, tiek 
formaliai nekomunistų sąjungos narys. Profesorius 
Bronius Genzelis kaip tik yra vienas iš tų žmonių, 
kurie yra labai atviri visai lietuvių kultūrai, kurie yra 
suinteresuoti pateikti galimai autentišką praeities 
kultūros vaizdą. Ir dėl to jo dėmesys Šalkauskiui, iš 
mūsų perspektyvos žiūrint, man neatrodo toks jau pa
radoksalus.

D.B.: Lietuvos visuomenė su dideliu džiaugsmu 
sutiko valdžios pastangas atlyginti jos pačios anksčiau 
padarytas skriaudas religijai ir katalikų bažnyčiai. Ar 
tas valdžios palankumas yra religijai, kaip gyvenimo 
keliui, ar Bažvyčiai, kaip institucijai?

N 2.: Aš manyčiau, kad pirmiausiai Bažnyčiai, 
kaip institucijai. Dabar valdžia, žinoma, visuomenės 
judėjimo spaudžiama ir kreipiama, yra suvokusi, kad 
vienos pasaulėžiūros, vienos ideologijos besąlyginis 
dominavimas visuomenėje yra žalingas. Naujojoj, 
reformuotoj, Lietuvos Komunistų Partijos programoj 
pripažįstamas Bažnyčios vaidmuo ir norima įtraukti 
Katalikų bažnyčią, kaip sąjungininkę, kelti moralę, 
dorovę, spręsti kai kurias socialines problemas. Kartu
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AR RELIGINGUMAS
tai liudija pakantos, tolerancijos vertinimą ir supratimą, 
kad normaliai funkcionuojančiai visuomenei reikalin
gas pasaulėžiūrų pliuralizmas. Ta prasme, katalikybės, 
kaip tam tikro gyvenimo kelio pasirinkimas irgi 
įtraukiamas į normaliai funkcionuojančios visuomenės 
sampratą.

D.B.: Ar tas visuotinis sujudimas, tas džiaugsmas, 
netgi euforija kyla iš tikinčiųjų religinio sąmoningumo?

V .Z.: Abejočiau. Arba, bent, sakyčiau, iš dalies. 
Žinoma, religinio sąmoningumo visuomenėje esama. 
Ir, be abejo, ta sąmoningoji visuomenės dalis su ypatin
gu džiaugsmu sveikina Katalikų bažnyčios sugrįžimą, 
įėjimą į viešąjį gyvenimą, į normalias demokra
tines laisves. Tačiau, man atrodo, visuotinė euforija ir 
visuotinis džiaugsmas plaukia iš to, kad bent kiek 
sąmoningai gyvenančią visuomenės dalį, ypač jaunimą, 
kankino vidinė tuštuma, skepticizmas, nihilizmas ir ji 
atsigręžė į Bažnyčią su viltim rasti čia pozityvias verty
bes bei paramą, atramą savo dvasinio gyvenimo plė
totei.

D.B.: Jūs užsiminėte apie jaunimą. Kokio pobū
džio yra dėmesys to jaunimo, kuriam su religija mažai 
buvo tekę susidurti? Juk tas dėmesys negalėtų būti 
pakankamai sąmoningas. Gal tai tik mados dalykas?

N 2:. Aš nemanyčiau. Kaip aš jau minėjau, tas 
dėmesys plaukia pirmiausiai iš dvasinio alkio, iš pozi
tyvių vertybių ieškojimo, iš vilties, kad būtent tikėjimas 
duos atramą ir taps gyvenimo orientyru. Orientyru, ku
rio jaunimas labai skaudžiai pasigenda. Ir tai reiškiasi 
kaip noras pažinti, noras atrasti sau visai nepažįstamą 
pasaulį. Ir čia einama į bažnyčią, ieškoma kontaktų su 
dvasininkija, ieškoma literatūros. Pavyzdžiui, yra 
didžiulis noras skaityti Evangeliją, Šventąjį Raštą. 
Žodžiu, pirmiausiai tai yra noras pažinti.

D.B.: Pavarčius Katalikų pasaulį kilo įspūdis, kad 
tai be galo neintelektualus žurnalas. Ar teisinga būtų iš 
to daryti išvadą, kad Lietuvoje maža katalikų intelek
tualų? Kaip, tokiu atveju, galima būtų patenkinti jauni
mo ir visos visuomenės viltis?

VJZ.: Taip, čia yra problema. Aš nedrįsčiau taip 
griežtai vertinti, kad Katalikų pasaulis absoliučiai 
neintelektualus. Vis dėlto, jis duoda informacijos kai 
kuriais Šventojo Rašto, tikėjimo tiesų aiškinimo klausi
mais, galbūt, orientuodamasis į labai populiarų lygį. 
Tačiau tokia informacija iš tikrųjų yra labai reikalinga 
Lietuvos visuomenei. Padėtį komplikuoja tai, kad Kata
likų pasaulis šiuo metu yra vienintelis šios rūšies 
žurnalas ir jis turi labai neapibrėžtą skaitytojų ratą. 
Savaime aišku, kad labai reikėtų tokio žurnalo, kuris 
būtų adresuotas į inteligentiją arba į akademinį jau
nimą. Tada jis galėtų patenkinti tą intelektualinį alkį, 
kuris Lietuvoje egzistuoja. Be abejo, reikėtų atkreipti 
dėmesį ir į tai, kad katalikų intelektualinės pajėgos 
Lietuvoje iš tikrųjų yra kuklios. Mūsų kunigija, 
dvasiškija buvo izoliuota nuo kitų kraštų Bažnyčios 
intelektualinio gyvenimo, o pasaulietinė inteligentija 
tuo labiau neturėjo nei galimybių, nei progų reikšti savo 
katalikiškos pasaulėžiūros.

D.B.: Ar, Jūsų nuomone, Lietuvoje jau yra įvykus

YRA TIK MADA?
n Vatikano suvažiavimas?

V2.: Aš manau, kad ne. Jo yra tiktai nedrąsūs 
pradmenys. Pati II Vatikano suvažiavimo medžiaga, 
nutarimai yra lietuviškai išleisti ir išspausdinti, bet to
kiu mažu tiražu, kad, geriausiu atveju, galima būtų 
užtikti po vieną egzempliorių atskirose parapijose. Nei 
pati šio suvažiavimo esmė, nei jo problematika plačiau 
nėra žinomos. Todėl apie II suvažiavimo dvasią, 
įsigilinimą į jo nutarimus ar jų svarstymą Lietuvoje 
negali būti net kalbos.

D.B.: Kaip tada galima būtų tikėtis, kad jei bus 
atkuriamas Teologijos-filosofijos fakultetas, atsiras 
pakankamai kvalifikuotų dėstytojų?

V2.: Man atrodo, kad dėstytojų pirmiausiai turėtų 
duoti išeivija. Aš iš tikrųjų nežinau, ar Lietuvoje atsi
rastų tokių žmonių, kurie galėtų ten dėstyti. Tokių 
dėstytojų paruošimas dabar yra aktualiausias dalykas. 
Yra jaunų, universitetą baigusių žmonių, kurie turi di
delį interesą teologijos problemoms. Reikėtų sudaryti 
jiems galimybes bei progą studijuoti Vakarų Europos 
universitetuose ir ruoštis profesūrai.

D.B.: Kokia Jūsų prognozė, jei ta Bažnyčiai pa
lanki nuotaika atslūgtų?

V2.: Žinoma, visuomenės euforija, tokia, kokia ji 
yra dabar, ilgai atsilaikyti negalės. Aš truputį bijau dėl 
ateities. Gali atsitikti taip, kad Bažnyčioje, dominuojant 
nuotaikom ir nuostatom, būdingom iki II Vatikano 
suvažiavimo, galimas daiktas, kad tos nuotaikos sukels 
tam tikrą nusivylimą ieškančiųjų tarpe. Nors, antra ver
tus, aš manau, kad dalyje galvojančių žmonių, ypač iš 
jaunimo tarpo, užteks pasiryžimo ir noro patiems gilin
tis ir patiems bręsti savo religiniame ir katalikiškame 
nusistatyme. Aš dedu viltis į atsikuriančią Ateitininkų 
sąjungą ir aš žinau, kad ten yra žmonių, kurie galės ir 
patys ieškoti ir pateisinti į katalikybę dedamas viltis.

D.B.: 30-ųjų metų katalikų intelektualai sulaukė 
visuomenės dėmesio savo naujomis mintimis, 
kvestionuodami tokius tradicinius reiškinius kaip 
inkvizicija, bažnyčios valstybė, nuvainikuodami šv. 
Tomo, kaip pagrindinio bažnyčios mąstytojo vietą, 
propaguodami modernųjį meną ir kritikuodami kapita
lizmą. Ar šitokie dalykai dabar būtų suprantami, ar jie 
jau nugrimzdę į archyvus?

N2.: Aš manau, ne. Besidominčiųjų tarpe 
didžiausią dėmesį traukia „Naujosios Romuvos“ 
sąjūdis, Antanas Maceina, Židinys. Jų puolama ieškoti 
iš specfondų iškeltoje literatūroje. Man atrodo, tai yra 
tas taškas, nuo kurio dabar ir nori pradėti ta jauna 
katalikiškos orientacijos inteligentija.

D.B.: Ar dabarties Lietuvos katalikų tikslas yra 
restauracija, revoliucija ar reforma?

V2.: Aš manyčiau, kad restauracija nėra tikslas, 
bet restauracinės tendencijos labai stiprios ne tik kata
likų tarpe, bet apskritai lietuviškoje visuomenėje. 
Nepriklausomybės laikai yra tas įsivaizduojamas „auk
so amžius“. Pirmiausiai norima restauruoti, atkurti tas 
institucijas bei organizacijas, kurios yra buvę

Akiračiai nr. 4 (218)
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nepriklausomoje Lietuvoje. Aš manau, kad tai yra 
būdinga pereinamajam laikotarpiui.

D.B.: Viena užsienio lietuvė Lietuvoje tikino, kad 
naujas mintis kurti yra pajėgi tik save liberalais tituluo
janti grupė. Ar yra Lietuvoje tokia savo liberalumu 
besimėgaujanti grupė, kuriai nepriklausydamas, negali 
būti intelektualu?

V .Z.: Ne. Lietuvoje šitas pasiskirstymas, tiesa sa
kant, sunkiai suprantamas, nes jis tolimas mūsų tikro
vei. Pas mus yra priešprieša tarp dogmatiškai mąstančių 
- vienos partijos, vienos ideologijos ribose 
susiformavusių žmonių, kitaip tariant, tarp to 
komunistinio dogmatizmo ir visuotino liberalumo 
nuostatos, kuriai yra svetimas ir nepriimtinas bet koks 
dogmatinis mąstymas. Žinoma, viešajame gyvenime, 
ypač tai būdinga vyresniajai bei viduriniajai kartai, iki 
šiol iš esmės reiškėsi žmonės, kurie yra indiferentiški 
religijos atžvilgiu, nepaisant to, kad dauguma jų, žino
ma, gerbia ir respektuoja jos teises. Katalikiškoji min
tis, mano supratimu, labai stipriai formuosis ir reikšis 
jaunojoj kartoj, maždaug 30-mečių tarpe. Jos reiškėją 
jau šiuo metu yra Sietyno grupė.

D.B.: Kokios apimties ji yra?

V .Z.: Tai yra žmonės, susibūrė apie Sietyno lei
dinį, kuris šįmet gavo Lietuvos Rašytojų sąjungos kri
tikų sekcijos premiją, nepaisant aiškiai katalikiškos jo 
orientacijos. Tą grupe sudaro apie 10 žmonių. Tai yra 
leidėjai ir jų lyderis - jaunas universiteto dėstytojas 
Darius Kuolys. Ši grupė nėra griežtai apribota ar 
uždara, apie ją telkiasi jauni intelektualai. Aš 
pasakyčiau, kad ir Krantai, kurių vyriausiasis redakto
rius yra Vaidotas Daunys, taip pat iš esmės yra orien
tuoti į krikščionybe ir katalikybe. Tai ir yra ta jaunoji 
inteligentija.

D.B.: Tačiau Krantų žurnale yra nemažai ir 
nekrikščioniško nusiteikimo žmonių įnašo bei straips
nių.

NZ.: Be abejo, taip. Lygiai kaip ir Sietyne - tai 
nėra apibrėžti katalikiškos orientacijos žurnalai, bet 
juose reiškiasi krikščioniškas mąstymas ir orientacija į 
katalikybe. Tuo tarpu kitai spaudai tai nėra būdinga.

D.B.: Koks, Jūsų manymu, galėtų būti 
katalikų įnašas į šiandieninį Lietuvos gyvenimą, 
nekartojant tų klaidų, kurios buvo daromos praeityje?

V.Z.: Man atrodo, kad Katalikų bažnyčia, 
norėdama iš tikrųjų išlaikyti savo vaidmenį, laimėti 
pagarbą ir įvertinimą visuomenėje, turėtų vengti kalbėti 
iš absoliučią tiesą atstovaujančiųjų pozicijos. Ji turėtų 
būti maksimaliai tolerantiška, mylinti bei atvira visiems 
geros valios žmonėms. Fanatizmas yra visada didelis 
pavojus. Kita vertus, visuomenė labai laukia iš 
tikinčiųjų savo tikėjimo patvirtinimo darbais, ypač 
socialinėje sferoje. Kol kas tai vyksta labai silpnai. 
Sakysim, jaunimas labiau linkės ieškoti atitinkamos 
lektūros, siekti pažinimo, bet jis nelabai linkės išpažinti 
ir patvirtinti kad ir atrandamą tikėjimą darbais: įsijungti 
į katastrofiškos ligonių situacijos pagerinimą, padėti, 
aukoti savo laiką ligonių, benamių vaikų, senelių 
slaugymui - į tas socialines sferas, kurios šaukte šau
kiasi būtent artimojo meilės ir aukos dvasios. Jeigu tai 
aukos dvasiai, aukos darbui tikinčiuosius galėtų mobili
zuoti Bažnyčia, tai būtų nepaprastai didelės svarbos 
dalykas.

D.B.: Ačiū už pokalbį.

1990 m. balandžio mėn.

man 
regis

WESTWOODE IR BRENTWOODE

Vasario 28 d. ryžausi dar sykį aplankyti Zitos 
Sodeikienės paveikslų parodą Los Angeles Westwoo- 
de, prie UCLA esančiame Tarptautiniame studentų cen
tre. Buvau atidaryme vasario 11d. Bet atidarymas lieka 
atidarymu. įėjęs surandi būrį pažįstamų. Yra skanūs 
užkandžiai, vynas, kava. Žmonės vaišinasi, šnekučiuoja 
apie naujausius įvykius. Neatsilieki nuo jų. Protarpiais 
žvilgteri į vieną kitą paveikslą. Išgirsti kitų nuomonę. 
Neretai ironizuojančią, nes modemus menas visad 
įžiebia kandumo kibirkštį. Šitaip - besiblaškydamas 
tarp tylinčių kūrinių ir draugiškų pokalbių - jauti, jog 
sąlytis su tuo, kas pakabinta ant sienų, yra pernelyg 
paviršutiniškas.

Tik dėl to nuvažiavau paskutinę parodos dieną - 
atseit, šį kartą viską pamatysiu atidžiai, vienas, 
netrukdomas. Studentų centro galerijoje savo kūrinių 
individualias parodas yra surengę Gina Geštautienė, 
Ilona Peterienė, Jurgis Šapkus. Sakoma, nelengva čia 
pakliūti. Tapytoja Gina Geštautienė priklauso Centro 
dailės komitetui. Jos balsas lėmė, kad būtų pakviesta ir 
mūsų įžymioji Zita Sodeikienė.

Deja, toji diena nebuvo man laiminga. Prieš tai 
apie 10 vai. norėjau palikti taisymui įnoringą Smith 
Coronas mašinraštį. Ant krautuvės durų suradau iškabą: 
„Sorry, we are closed”. Neįtikėtina! Trečiadienį?! 
Nusivylęs moviau UCLA pusėn. Suradau puikią vietą 
pastatyti automobilį, su skaitikliu rodančiu dar 45 
minutes. Nuskubėjau į studentų centro pastatą. Pakilęs 
laiptais, pro durų stiklą pamačiau, kad ant sienų nieko 
nėra. Už rašomojo stalo sėdėjo besišypsanti stambi jau
nuolė. Paklausta atsakė: Jie vakar nuėmė paveikslus.

Reiškia, ne Pelenų trečiadienis, bet 27-oji diena 
buvo paskutinė. Nuo sienų dingo Sodeikienės ciklas 
„Žmonės su paukščių galvomis“. Dingo ir tos iškalbios 
mažesnio formato akvarelės-kolažai, tada sužavėjusios 
mane savo lyrišku omamentiškumu, romia spalvų 
harmonija, tematikos įvairumu. Iš jų sklido dailininkės 
vaizduotė ir nepaprasta erudicija. Tai kūriniai, verti 
atidesnio dėmesio.

* * *

Jeigu lyginčiau Sodeikienės mąstyseną su kurio 
nors filosofo-moralisto, nedvejodamas pasirinkčiau 
Desiderijų Erazmą Roterdamietį. Jis gi parašė garsųjį 
satyrinį veikalą „Pagiriamąjį žodį kvailybei“. Ironiza
vo. Kritikavo žmonių menkybę. Savo „Žmonių- 
paukščių“ drobėse Sodeikienė daro tą patį. Jos kiekvie
nas paveikslas yra sąmojingai kandus esė. Kad ir 
„Džentelmenas iš San Francisco“, ar,Amerikiečių go
tika“, ar,Adomas ir Ieva“ ...

O kaip į šią satyrinę siurrealistinę kūrybą rea
gavo mūsų žiūrovai, labiau linkę regėti tradicinius, 
pajautas glostančius peizažus bei natiurmortus, arba 
rūpintojėliško sielvarto kupinus veidus. Viena ponia 
pasakė: „Kokie atgrasūs pavidalai, bijočiau šitokią 
plėšrią būtybę kabinti ant sienos. Galerijoje - taip, bet 
namuose - ne“.

Tai išgirdęs, Hieronimas Boschas (g. 1450), Eraz
mo amžininkas, smagiai nusijuoktų. Jo paveiksle 
„Linksmybių sodas“, pragaro pavaizdavime, matome 
keisčiausias būtybes, tarp jų ir sielą ryjantį paukštį- 
velnią. Esu tikras, Zita Sodeikienė gerai pastudijavo 
Boscho metaforiką, tapymo įgūdį, detalių kerinčią 

įvairovę.

♦ * *

Negaliu pamiršti ir ankstesnio, vasario 8 dienos 
apsilankymo nedidelėje Biotos galerijoje Brentwoode 
(miestas šalia Santa Monikos). Ten savo naujausius 
kūrinius eksponavo Rasa Arbaitė, rašytojos Alės Rūtos 
ir architekto Edmundo Arbo duktė. Drauge su ja daly
vavo ir kiti du jauni amerikiečiai dailininkai, ekologinio 
žanro meistrai: Jean Emmons ir Harry Pidgeon.

Rasa Arbas yra įsitvirtinusi Pietų Kalifornijos 
meno sluoksniuose tapybos, grafikos, dekoro darbais. 
Darbštumo jai nestinga. Kiekvienoje parodoje išstato 
naujus dalykus. Neperseniausiai kontempliavau prie jos 
vizionieriškų monotipijų. Sį kartą Rasos paveiksluose 
viešpatauja augmenija, didoku mastu nutapyta. 
Dailininkė tarsi nori pabrėžti, kad floros, ypač gėlių 
grožis, su meile skoningai išryškintas, yra gražesnis už 
tą, kurį mes matome tikrovėje savo ribota žiūra.

Kvietime į parodos atidarymą yra atspausdinta 
reprodukcija - žalsvai gaivi lelijų akvarelė „Madonos 
danguje“. Sužavi atlikimo paprastumas. Yra ir Arbaitės 
pasisakymas: „Gamta yra mano kūrybos pagrindinis 
šaltinis. įkvėpimą semiu iš jos lyrizmo, galios ir grožio. 
Esu glaudžiai susijusi su protėvių meile žemei, jų 
žemės pažinimu ir pagarba jai“.

Kažkaip esu įsitikinęs, kad dabartinis Rasos 
Arbaitės posūkis į grakštų dekoratyvumą, į gamtos ob
jektų - linijų bei spalvų - dainingą dermę, aplamai į 
tyrą estetizmą, ne tik atliepia jos meninę prigimtį, bet ir 
atveria platų galimybių akiratį. Nefilosofuojančio 
pasaulio paviršiuje yra dar daug neatrasto grožio.

Pr. Visvydas

ir taip, 
ir ne

FILOSOFIJA IR POLITIKA

Platonas kadaise samprotavo, kad tobuliausios 
valstybės tobuliausias valdovas turėtų būti filosofas. O 
mano istorijos mokytojas (taip pat filosofas) Leonas 
Karsavinas sakydavo: „Neduok Dieve, kai valstybė 
atsiduria filosofo rankose“. Galbūt turėdamas galvoje ir 
mūsų Antaną Smetoną, kuris, prieš tapdamas Tautos 
vadu, dėstė filosofijos istoriją Kauno universitete ir 
vertė to paties Platono dialogus. Net ir visados skeptiški 
prancūzai kartais jį pavadindavo išminčiumi („c’est un 
sage“). Žinoma, ne kiekvienas filosofas yra išminčius.

Dabar, kai žymus čekų rašytojas Vaclovas Ravelis 
buvo išrinktas Čekoslovakijos prezidentu ir ypač po jo 
kalbos Amerikos kongrese, kuri buvo sutikta su 
didžiausiu entuziazmu, ir čia pas mus kai kas ėmė 
svarstyti, kokį vaidmenį turėjo ar galėtų turėti jeigu ne 
tiesiog filosofai, tai bent aplamai intelektualai. Ligi šiol 
Amerikos politika kratėsi intelektualizmo, kaip velnias 
kryžiaus. Gal tik išskyrus trumpą J.F. Kennedy laiko
tarpį. Žinome, kaip mizemai pasirodė prezidentiniuose 
rinkimuose toks Adlai Stevensonas, arba poetas 
Eugenijus McCarty. O kokie populiarūs ir galbūt geri 
prezidentai buvo tokie nemokšos, kaip Eisenhoweris ir 
Reaganas, kurių pastarasis negalėdavo sumegzti beveik 
nei vieno logiško sakinio savo spaudos konferencijose, 
o pirmasis niekaip negalėjo išmokti Turkijos prezidento 
pavardės ir kuriam Chruščiovas visados išvirsdavo į

(tęsinys sekančiame psl.)
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SKILTYS

IR TAIP...
(atkelta iš 9-to psl.)

Kračevą. Tačiau tas nebūtų sutrukdęs jų išrinkimui ir 
trečių kartą Amerikos prezidentais, jeigu konstitucijos 
pakeitimas nebūtų to uždraudęs.

Iš tikrųjų yra toks dalykas kaip politinė filosofija, ir 
beveik kiekvienas didesnis filosofas ja užsiiminėjo. 
Kitas dalykas-jos pritaikymas gyvenime. Labiausiai ją 
sudarkė Leninas ir Stalinas, kurie, kaip ir dauguma 
marksistinių diktatorių, taip pat buvo filosofai. Jiems 
abiems, kaip ir pačiam Marksui, didelės įtakos turėjo 
italas Makiavelis (1469-1527), kuris anot Markso, „vie
nas iš pirmųjų ėmė žiūrėti į valstybę žmogiškomis aki
mis ir jos įstatymus kildinti iš proto bei patyrimo, o ne 
iš teologijos“ (Filosofijos žodynas, Vilnius, 1975,260 
psl.). Makiavelis savo 1/ Principe („Kunigaikštyje“) 
svarstė klausimą, kas valdovui naudingiau: „ar būti 
mylimam, ar kad jo bijotų“. Ir jis nesvyruodamas pasi
sakė už baimę. Ypač tą gerai įsisavino Stalinas ir sukūrė 
tokį terorą, kokio dar istorijos analai nežinojo.

Tačiau jis neatkreipė dėmesio į kitą to paties 
Makiavelio patarimą, kad „kunigaikštis ypač neturėtų 
kėsintis į kitų žmonių nuosavybę, nes žmogus 
greičiau pamirš savo tėvo mirtį, negu savo nuosavybės 
netekimą“. Tos Makiavelio tezės nebojimas ne tik iš 
Stalino, bet ir iš visų komunistinių diktatorių pusės, 
galbūt daugiausia ir privedė prie visuotinos šių laikų 
komunizmo krizės.

Tiek šiuo kartu apie filosofiją ir politiką.

Vincas Trumpa

atvirai 
kalbant

TRYS ŽURNALAI 1989 -JŲ DATOMIS

šių metų pradžioje pasirodžiusio tautininkų 
leidžiamo politikos ir kultūros žurnalo Naujoji viltis nr. 
22, redaktorius savo įžanginiame žodyje prisipažįsta, 
kad paskutiniuosius numerius kai kurie skaitytojai „kri
tikavo už nekomentavimą politinių aktualijų, 
vykstančių okupuotoje Lietuvoje“, už „almanachinio 
pobūdžio straipsnius“, kurie tačiau logiškai kaip tik 
geriausiai tinka leidiniui, išeinančiam vos 
kartą į metus. Kad tokie kaltinimai yra visai be pa
grindo gana aiškiai įrodoma kaip tik šiame numeryje, 
kurio bent trečdalį puslapių ir užima straipsniai, tiesio
giniai liečiantys tai, kas šiandien Lietuvoje vyksta.

Prie jų pirmiausia skirtinas pats ilgiausias (30 psl.) 
šio numerio straipsnis, Vytauto Skuodžio „Organizuota 
kova už lietuvių tautos išlikimą, jos teises ir laisvę“, 
kurio tikslas - pateikti tų naujai susikūrusių organiza
cijų bendrą apžvalgą, pažvelgti į jų esmę, bei nusta
tyti tarpusavio ryšius. Tiesioginiai įvykius gimtajame 
krašte liečia ir Algirdo Budreckio str. „1988 m. kro
nika: tautinės manifestacijos okupuotoje Lietuvoje“. 
Bet nemažiau aktualus ir Vinco Trumpos rašinys 
„Mūsų istorikų darbai ir dienos“, apžvelgiantis paskuti
niaisiais metais okup. Lietuvoje išleistų veikalų kryptis 
ar tendencijas, kaip ir dr. Domo Krivicko str. „Teisės 
reformos kai kurie bruožai“, nagrinėjantis ir 
komentuojantis M. Gorbačiovo pasirašytus dekretus, o 
pagaliau ir Broniaus Nemicko str. „Ribbentropo-Molo- 
tovo sandėrių apžvalga ir teisinė prigimtis“.

Prie metraštinių aktualijų reikia skirti ir sukaktuvi
nius straipsnius, kurių pirmasis, „Prezidentas Antanas
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Smetona Lietuvą okupavus“, jo mirties 45 m. sukakčiai 
prisiminti, parašytas paties redaktoriaus Vytauto 
Abraičio, nupasakoja „kaip prezidentą A. Smetoną 
ilgoje kelionėje į Ameriką priėmė ir vertino Vokietijos, 
Šveicarijos, Portugalijos, Brazilijos ir pačios Amerikos 
vyriausybių aukšti pareigūnai, o taip pat, kaip Ameri
koje jį pasitiko to meto lietuvių politinių srovių vado
vai, spauda ir plačiosios lietuvių išeivijos masės“. (44) 
Juozas Žygas kiek trumpiau pamini Varpo šimtmetį,, o 
Andrius Mironas prisimena savo dėdę, buv. ministerį 
kun. Vladą Mironą. Prie aktualijų reikėtų skirti ir visą 
apžvalginę leidinio dalį, su mirusiųjų (O. Biežienės, E. 
Balcerio, B. Kasakaičio) paminėjimais, plačia 
kultūrinių ir visuomeninių įvykių kronika (Jurgio 
Janušaičio), naujų knygų bei žurnalų recenzijomis.

Šiame numeryje itin turtingas literatūrinis skyrius, 
kuriame išspausdintas stambus pluoštas pernai čia 
viešėjusios Lietuvos poetės Ramutės Skučaitės 
eilėraščių, Jurgio Jankaus prozos fragmentas, poeto 
Stasio Santvaro „Trys sonetai“ ir jo straipsnis apie 
„Operos lyrinę dramą“, populiariai vadinamą libretu.

Dar daugiau į politines aktualijas orientuotas Lie
tuvių Fronto bičiulių leidžiamo rezistencinės minties ir 
politikos žurnalo Į laisvą 1989-90 žiemos numeris, 
ypač trimis vedamaisiais, Editos Nazaraitės politinės 
padėties komentaru „Lietuva ir didysis Europos 
’drebėjimas*“, Broniaus Nainio „Hitlerio-Stalino suo
kalbis ir nepripažinimo politika“ ir Vytauto Volerto 
„Idiotizmo siautulys“. Kajetono Čeginsko žodį tartą 
atidarant 36-tą Europos lietuviškų studijų savaitę Got
lando saloje čia taip pat reikėtų išskirti jau vien dėl to, 
kad tada ir ten politinių Lietuvos ir išeivijos vadovų 
buvo pasirašyta deklaracija, įsipareigojant siekti Lietu
vos nepriklausomybės.

Centriniuose žurnalo puslapiuose prieš penkioliką 
metu mirusį LF ideologą prisimena Paulius Jurkus 
(„Prof. Juozas Brazaitis prie redaktoriaus stalo“), o 
pokario partizanų vado Juozo Lukšos-Daumanto žuvi
mo aplinkybes aiškina jose dalyvavęs partizanas Povi
las Pečiulaitis-Lakštingala. Jauniausias numerio 
bendradarbis Vėjas Liulevičius pasakoja savo patirtis 
keliaujant „Lietuvių pėdsakais Rusijoje“. Dar spaus
dinamos jau mirusio žurnalisto Stasio Daunio karo 
meto dienoraščio ištraukos, Arvydo Juozaičio („Laisvė 
arba ideologijos mirtis“) mintys ir vėliausių išeivijos 
įvykių kronika.

Literatūrinę dalį Į laisvą žurnale reprezentuoja 
pora į JAV studijuoti iš Lietuvos atvykusio jauno poeto 
Juliaus Kelero eilėraščių ir pasikalbėjimas su juo, pada
rytas J. Kojelio.

Veik išimtinai literatūrai skirtas kūrybos ir analizės 
žurnalo Metmenų nr. 57. Kas jame naujo? Beveik 
viskas, kas parašyta, nors naujų rašančiųjų nedaug. 
Poezijoje - vėl ištraukas „Iš Graffiti“ spausdina Liūne 
Sutema, kurios kūrybą čia aptaria Rimvydas Šilbajoris. 
Spausdinama užpernykščio Nobelio premijos laureato 
Joseph’© Brodskio „Didžioji elegija John Donne’ui”, 
puikiai jo draugo Tomo Venclovos išversta ir estų po
eto Ivar’o Ivask’o „Baltų elegijos“ Jurgio Blekaičio 
vertimuose. Kostas Ostrauskas trumpame draminiame 
eskize „Anna ir Emma“ suveda L. Tolstojaus ir G. 
Flaubert’o romanų herojes, o Algirdas Landsbergis 
duoda ištrauką iš pjesės Dostojevskio romano moty
vais. Alina Staknienė nagrinėja „Giminingas naratyvi
nes strategijas R. Kašausko ir A. Baranausko romanuo
se“, o Vytautas Kavolis („Tarp galingos burtininkės ir 
prijaukinto paukščio“) - „kintantį moterų ir vyrų santy
kio vaizdavimą lietuvių raštijoje iki Antrojo pasaulinio 
karo“. Taip, kad visai naujas autorius šio numerio 
korpusinėje dalyje tėra tiktai lietuvių bičiulis vengras 
Endre Bojtar’as, M.G. Slavėnienės išverstame straips
nyje apžvelgiąs „Postmodernizmą ir Vidurio bei Rytų 
Europos literatūras“.

Daugiau naujų vardų ir aktualesnių svarstymų ran

dame apžvalginėje dalyje, kur „Polilogo“ skyrelyje į 
gana painiai redaktoriaus suformuotus klausimus apie 
po karo Lietuvoje ir išeivijoje sukurtos literatūros verti
nimą atsakinėja gimtojo krašto (Kęstutis Nastopka, 
Darius Kuolys, Saulius Žukas) ir išeivijos (Rimvydas 
Šilbajoris, Kostas Ostrauskas) kritikai. Keletą panašių 
klausimų iš filosofijos ir socialogijos sričių svarsto 
Vytautas Doniela ir Kęstutis Skrupskelis. Bronius 
Vaškelis rašo apie „Kristijoną Donelaitį laiko tėkmėje“, 
Kęstutis Keblys recenzuoja Išėjęs negrįžti - monogra
fiją apie Marių Katiliškį o Algis Mickūnas - 
šiandieninės Lietuvos filosofų parašytų straipsnių 
angliškai išleistą rinkinėlį.

Vis dėlto ir šiam numeriui iliustruoti buvo surasti 
visai nauji, žurnale dar niekada nematyti dailininkai: 
keramikas Robertas „Bunky“ Bakutis (g. 1946) ir grafi
kas Andrius Stankus (g. 1966).

Ir kas bedrįstų tvirtinti, kad pas mus po saule nieko 
naujo?..

Algirdas T. Antanaitis

KALBINIAI 
RAMENTAI

Iš L. Mockūno straipsnio (Akiračiai , 1989 m. 
rugsėjis) sužinojome, kad Čikagos Marquette parke 
(gal nedarykime amerikoniško turgaus iš garbingo 
žmogaus pavardės) gyvenančius tautiečius slegia 
savotiška nelaimė. Susirinkimus ir diskusijas tenai 
„praveda“ blogas „pravedėjas“, dr. P.V. Kisielius. Keti
nau parašyti užuojautos laiškelį bet štai Mykolas Dran
ga ėmė ir sumaišė visas kortas, aiškindamas (Akiračiai, 
1989 lapkritis), kad dr. P.V. Kisielius netoks blogas, 
kaip apie jį rašo L. Mockūnas.

Gal ir ne pavyzdingai jaunasis daktaras veda tuos, 
matyt, gana audringus susirinkimus, karštas diskusijas 
ar tylesnius pokalbius. Gal ir ne itin sumaniai jiems 
vadovauja. Turbūt jis dar nepakankamai prityręs po
kalbių, diskusijų bei mitingų vadovas ar vedėjas.

Deja, kažkur už nesiaurų Mockūno ir Drangos 
akiračių pasiliko jau nebenauji, bet vis dar nepersenę, 
tebevartotini žodžiai: vesti, vadovauti, vedėjas, vado
vas; jie pasirinko šiam reikalui „tobulesnius“: pravesti 
ir pravedėjas.

Iškyla dabar klausimas, koks gi turėtų būti tikrai 
geras pravedėjas? Kadangi abu autoriai to nepaaiškino, 
belieka pabandyt pačiam surasti deramą atsakymą.

Mano supratimu, geras pravedėjas būtų toks žmo
gus, kuris galėtų didžiulį stambų jautį sėkmingai pra
vesti pro dviejų pėdų pločio vartelius. Būdamas 
pravedėjas, jis dar galėtų būti ir išvedėjas, ir įvedėjas, ir 
atvedėjas, nuvedėjas, užvedėjas, privedėjas, pervedėjas 
• • •

Bet štai ir liepto galas. Kurgi normalioj, 
nesuluošusioj kalboj jūs matėte ar girdėjote tokį 
kerėplišką „preciziškumą“? Juk niekad nebuvo nei 
nupjovėjo, nei sugrėbėjo, nei prikrovėjo, supirkėjo, 
pasiuvėjo, nuteisėjo . . . Net ir išvertėjo kol kas dar 
neturime, nors šį bei tą visgi verčiame ir išverčiame.

Kažkada geros galvos įtaisė mums labai parankų 
ramentą „pravesti“, ir dabar labai patogiai, nė kiek 
nesvyruodami „pravedame“ visa, ką seniau vesdavome, 
švęsdavome, tiesdavome, kasdavome, rengdavome, 
organizuodavome, vykdydavome, atlikdavome, 
skelbdavome, kam vadovaudavome. Taip įgudome tą 
ramentą vartoti, kad jau mokame „pravesti“ ir savo 
valią, kurią seniau kitiems primesdavome.

Savaime aišku, „pravesti“ nėra vienintelis mūsų

Akiračiai n r. 4 (218)
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MIRUSIEJI

pamėgtas kalbos ramentas. Jų tikrai nestokojame.
Pavyzdžiui, seniau ne mažai vargdavome su apran

ga. Reikėdavo mokėt apsivilkti, pasivilkti, užsivilkti, 
apsiauti, apsimauti, užsimauti, įsispirti, susijuosti, apsi
juosti, apsirišti, užsirišti, pasirišti, užsimesti, 
užsimaukšlinti, apsigaubti... Dabar gi viską - bet kokį 
drabužį ar apavą - lengvai ir patogiai ant savus kaip ant 
lentynos „užsidedame“. Išmokome jau ir „ga
zoliną įdėti“ (taip, visą gazoliną!) į mašinos tanką.

Buvo kadaise ir mūsų apylinkėse vartotojų 
kooperatyvų, bet tokių dabar jau negalėtume steigti. 
Turėtų būti naudotojų kooperatyvai, nes beveik visi 
vartotojai išnyko, o liko tiktai naudotojai, kurie nieko 
nevartoja, bet viską naudoja (be abejo, - ir ramentus).

Jeigu atsitiktiniais atvejais tokiais kalbos ramentais 
pasiramstytų žmonės, kurie perdaug nesiveržia į 
kultūrinės bei politinės veiklos varsnas (plotus, dirvas), 
gal nelabai stebėtumės. Deja, tose varsnose, kurios iš 
tolo gali atrodyti itin patrauklios, sruvena anaiptol ne 
vienas kalbos ramentinės kultūros šaltinėlis. Iš ten to
kios kultūros semiamės gal kiek daugiau, negu iš savo 
kasdienės aplinkos.

Juozas Pivoriūnas

NEPATIKĘS REPORTAŽAS

Sausio mėn. Akiračiuose (1990 m., nr. 1) tilpęs V. 
Zalatoriaus reportažas „Plačiai Nuskambėjo VI Mokslo 
ir Kūrybos Simpoziumas“ reikalingas patikslinimų bei 
pastabų.

1. Teiginys, kad simpoziumo sėkmę sąlygojo 
pagrindinių rengėjų viešnagė Lietuvoje, yra gerokai 
perdėtas. Iš tikrųjų Lietuvos mokslo darbuotojų 
susidomėjimą simpoziumu iššaukė simpoziumo kvies
lys Vilniuje leidžiamame Mokslo ir technikos žurnale, 
1989 m. balandžio mėn. . To pasėkoje, jau gegužės 
mėn. gale turėjome iš Lietuvos užsiregistravusius 96 
paskaitininkus. Prof. Vaičaičio buvimas Lietuvoje 
birželio mėn. ir A. Kerelio bei L. Maskaliūno dalyvavi
mas spalio mėn. Lietuvos inžinierių suvažiavime Vil
niuje, buvo daugiau koordinacinio pobūdžio.

2. Teiginys, kad tarpe besilankančių rengėjų Lietu
voje, kurie buvo „ . . . gerai pavaišinti, kvietė visus į 
simpoziumą iš kairės ir iš dešinės“ buvau ir aš, neatitin
ka faktų. Lietuvoje iki šiolei nesu buvęs, ir visi mano 
kontaktai su paskaitininkais iš Lietuvos buvo atlikti 
korespondenciniu būdu.

3. V. Zalatoriaus bandymas suformuoti skaitytojo 
nuomonę pagal gyd. V. Černiaus ir melioratoriaus A. 
Balčiūno pasisakymus, kad ten „mokslo ir profesinės 
naudos nebuvo“ yra neišbalansuotas ir niekam 
nepasitamaująs minčių pasišvaistymas. Būtų buvę ge
rai, kad p. Zalatorius būtų taip pat pacitavęs pasisaky
mus iš matematikos, fizikos, elektronikos, organinės 
chemijos, biochemijos, kompiuterių ir kitų sesijų daly
vių. Mane visai nestebina melioratoriaus Balčiūno 
pasisakymas, nes išeivijoje tokio tipo darbuotojų iš viso 
nėra, o ekologijos sesijoje kalbėtojai kaip tik ir pasvi
lino melioratorių padus už didžiulę ir nepataisomą žalą 
Lietuvos gamtai.

4. Nesutinku su teiginiu, kad simpoziumo šerdis

(tęsinys 14-me psl.)

VIKTORUI PETRAVIČIUI PRISIMINTI
Draugus jis rinkdavosi skersai nepriklausomosios 

Lietuvos ideologines grupes. Jo rėmėjai - ir Naujosios 
romuvos redaktorius katalikas Juozas Keliuotis, ir kai 
kurie aukšti tautininkų pareigūnai, kurių pirmasis 
angažavosi už jauną grafiką publikacijomis, antrieji - 
finansais. Gi jo kritikai - tautininkas Vincas Rastenis, 
o taip pat ir busimasis frontininkas dr. Jonas Grinius.

Iš Sūduvos kaimo atsineštą liaudišką tradiciją 
Petravičius išsakė ryškiai ir savaip. Nepaisant XX 
amžiaus abstraktinės mados, kuri supo Paryžių laike 
Petravičiaus studijų, jo kūriniai pilni meškų, šunų, 
raguočių ir ypač moterų figūrų: daiktiškų, bet 
neakademiškų.

Iliustracijomis knygų Marti iš jaujos ir Gulbė 
karaliaus pati jis toli pralenkė studijų draugus, raginu
sius piešti „kaip ir mes visi“.

Po karo priverstinė emigracija tarpais buvo skurdi 
ir nekūrybinga. Iš fabriko jį ištraukė anksti prasikūręs 
jo kolega Adolfas Valeška, meno galerijos savininkas. 
Vėliau, menų bičiulio fotografo Alekso Urbos dėka, 
Petravičius nusikėlė į kaimo namelį, kurį apipaišė savo
mis petravičiškomis pasakomis. Paskutinį dešimtmetį 
jis dirbo jame skatinamas mėgėjo dailės organizato
riaus Emilio Holenderio, kuris buvo ir Petravičiaus 
paveikslų pavadinimų krikšto tėvas.

Dailininko jaunystė buvo priešingybė ro
mantiškam štampui - jis negimė kumečio lūšnelėje, bet 
pasiturinčio Zanavykų ūkininko šeimoje. Jis nekentė
jo nepritekliaus net Pirmojo didžiojo karo vokiečių 
okupacijos metais, nes motina turėjo malūną. Jam nete
ko iš sakuotnugarių užkampio su terbele žingsniuoti į 
laikinąją sostinę, nes motina, pardavusi malūną, 
nusikėlė į Kauno pašonę. Smulkaus ūkelio produktai 
turėjo gerą paklausą naujais valdininkais 
prisipildžiusioje sostinėje. Salia studijų tarnyba pašte 
teikė lėšų ir gyvenimo paskaninimui. La vie ėst dure 
sans confiture.

Priešingai romantiškam trafaretui, žymusis 
dailininkas pirmuosius du studijų metus likdavo ant Donatas Bielskus

V. Petravičius Senelių eisena

riems metams. Korta apsivertė, kai mokyklinių normų 
nepripažįstantį užsispyrėlį užstojo profesoriai 
Dobužinskis ir Galdikas. Trejetuku baigęs mokyklą, jis 
negalėjo tikėtis stipendijos užsienin. Išvykos Paryžiun 
pradžiai atsirado savų dešimts tūkstančių litų. Garsas 
apie Petravičiaus sėkmes prancūzuose pasiekė ministro 
žmoną, dainininkę Zaunienę: išdava dviejų tūkstančių 
stipendija. Vėliau dar tūkstantis iš Lietuvių tautinės 
sąjungos - taip savo studijų Paryžiuje finansus 
prisiminė pats dailininkas paskutinį pavasarį. 
Romantiškas badaujantis dailininkas egzistuoja tik 
Petravičiaus kolegės Paryžiuje - Liūnės Janušytės 
beletristikoje - Korektūros klaidoje .

Okupuotoje Lietuvoje jis nesilankė, nors buvo 
kviečiamas. Draugams teisinosi važiuosiąs, kai jam 
grąžins dvarus: jo uošvio generolo Šniukštos, jo 
uošvienės tėviškę ir uošvienės brolio prelato vilą Palan
goje, paliktą testamentu.

Viktoras Petravičius mirė vėžiu praėjusių metų 
rugsėjo dešimtos vidurdienį, sulaukęs 83 metų.

1990 m. balandžio mėn.
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RECENZUOS

PrieS kelis metus prasidėjusi ekonominio, politinio 
ir kultūrinio gyvenimo pertvarka Tarybų Sąjungoje ir 
Lietuvoje paskatino visuomenės domėjimąsi mūsų 
krašto istorija. Tai - džiugus reiškinys. Žmonės ėmė 
ieškoti istorikų veikalų, kuriuose galėtų rasti atsakymą į 
jiems rūpimus klausimus, ir . . . nusivylė. Paaiškėjo, 
kad per pastaruosius penkiasdešimt metų mūsų 
Respublikos istorikai visą savo dėmesį buvo sutelkę 
bandydami įrodyti marksistinės-lenininės teorijos 
neklystamumą, įsprausti mūsų krašto istoriją į tam tik
ras iš anksto sukurtas schemas, o kas jose netilpdavo, 
paprasčiausiai būdavo apeinama. Tie, kurie nenorėjo 
taikytis prie šių reikalavimų, ėmėsi daugiau statistinio, 
negu probleminio tyrinėjimo būdo, temos susmulkėjo, 
istorijos mokslas prarado savo vientisumą.

Respublikos gyventojai, neradę norimų veikalų 
tarybinių istorikų darbų tarpe, ėmė skaityti knygas, 
parašytas tarpukario laikotarpiu Lietuvoje. Populiariau
siu istorijos vadovėliu tapo A. Šapokos redaguota 
Lietuvos istorija , išleista Kaune 1936 metais. 1989 
metais šios knygos leidimas Lietuvoje buvo pakartotas. 
Tačiau, nors ir gerai parašytas istorijos vadovėlis 
nebepatenkino šių dienų skaitytojų poreikių, kurie vis 
labiau ėmė domėtis Lietuvos įjungimu į Tarybų 
Sąjungą, lietuvių veikla karo metais, pokario represijų 
ir ginkluoto pasipriešinimo klausimais. Vis labiau augo 
nepasitenkinimas Lietuvos istorikais. Nepasitikėjimo 
šešėlis krito ant visų šio mokslo atstovų.

Tokiomis sąlygomos ne vienas šiuolaikinis istori
kas nuleido rankas, atsitraukė nuo mūsų krašto istorijos 
tyrinėjimų, kiti perėjo į publicistų eiles, užsiimdami 
labiau propaganda negu tyrinėjimu. Ir tik nedidelė 
grupė istorikų liko ištikima savo pasirinktam mokslui 
ir, atsiraitoję rankoves, ėmėsi iš naujo studijuoti 
svarbiausius ir skaudžiausius mūsų tautos istorijos 
puslapius. Jie atlaikė nepasitikėjimo ir kritikos bangą, 
rizikuodami kiekvienu momentu būti apšaukti „tautos 
išdavikais“, vieną po kito skelbė straipsnius Respubli
kos periodinėje spaudoje. Atsirado ir naujų vardų isto
rikų tarpe, iki tol mažai žinomų platesniam skaitytojų 
ratui. Palaipsniui tirpo nepasitikėjimo ledas tarp skaity
tojų ir tyrinėtojų. Istorikų, sugebėjusių atlaikyti kritiką 
ir atstatyti istorijos mokslo autoritetą, tarpe galima būtų 
paminėti A. Eidintą, V. Kancevičių, V. Kašauskienę. C. 
Laurinavičių, V. Pšibilskį, G. Rudį, K. Strumskį, M. 
Tamošiūną, L. Truską, G. Vaskelą, V. Žalį, R. Žepkaitę 
ir daugelį kitų, kurių straipsniai nuolatos buvo 
publikuojami laikraščiuose ir žurnaluose. Vis sunkiau 
buvo susiorientuoti šių darbų sraute, nepraleisti 
svarbiausių straipsnių, išlaikyti loginį ryšį tarp jų ir 
susikurti vientisą XX amžiaus Lietuvos istorijos pa
veikslą.

Į pagalbą atėjo straipsnių rinkiniai. Norėčiau 
supažindinti su keliais iš jų, išleistais Lietuvoje 1989- 
1990 metais. Tai Naujas požiūris į Lietuvos istoriją 
(sudarytas A. Eidinto ir G. Rudžio), Mintys apie Lietu
vos komunistų partijos kelią (sud. A. Eidinto, V. 
Kašauskienės, V. Pšibilskio) ir XX amžius: Lietuvos 
valstybingumo problemos (sud. G. Duoblio). Juose 
nagrinėjamos Lietuvos valstybės sukūrimo problemos 
1918-1919 metais, Respublikos istorinė raida 
nepriklausomybės laikotarpiu, įjungimo į Tarybų 
Sąjungą klausimai, karo ir pokario metų svarbiausios 
problemos. Vieni autoriai atskleidė naują požiūrį į 
Lietuvos istoriją, kai kurie išliko senose pozicijose, kai 
ką papildydami arba pavadindami kitais, labiau 
populiariais vardais. Taigi, atsirado du požiūriai į 
Lietuvos istoriją. Šiuose rinkiniuose išspausdinti ne tik 
istorikų, bet ir ekonomistų bei rašytojų, aktyviai 
besidominčių Lietuvos praeitimi, straipsniai.

Labiausiai pavykusiu, turbūt, galima būtų pava
dinti straipsnių rinkinį Mintys apie Lietuvos komunistų 
partijos kelią , kuriame įvykių vertinimas pateikiamas 
ne kaip nusistovėjęs visiems laikams, o labiau
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probleminio pobūdžio, kur tuo pačiu klausimu galima 
susipažinti su kelių autorių, dažniausiai skirtingomis, o 
kartais ir prieštaraujančiomis viena kitai nuomonėmis. 
To, deja, trūksta knygoje XX amžius: Lietuvos 
valstybingumo problemos.

Kalbant apie Lietuvos valstybingumą, negalima 
nepaminėti dar vienos knygos, išleistos 1989 metais. 
Tai Z. Petrausko monografija Lietuvos nacionalinio 
valstybingumo atkūrimas 1918-1919. Tai nėra istoriko 
veikalas, problemos nagrinėjamos teisiniu aspektu, 
tačiau knygos pavadinimas atkreipia skaitytojų dėmesį 
ir verčia ties ja plačiau apsistoti. Visų pirma nacionali
nis Lietuvos valstybingumas čia suvedamas tik į 
Tarybinio valstybės aparato sudarymą 1918-1919 me
tais. Be to kai kurios sąvokos vartojamos supaprastin
tai, schematiškai, neatsižvelgiant į jų 
daugiareikšmiškumą. Pirmiausiai tai pasakytina apie 
paties valstybingumo sąvoką. Vargu ar pagrįstai auto
rius valstybingumą skirsto į socialistinį ir buržuazinį, 
nes jei pažvelgsime į Dabartinės lietuvių kalbos žodyną 
bei Lietuvių enciklopediją, išleistą Bostone, matysime, 
kad valstybingumas apibūdinamas, kaip valstybinis 
savarankiškumas, turintis savo materialiąją išraišką - 
nepriklausomą valstybę, o enciklopedijoje priduriama, 
kad valstybingumas turi ir idealiąją prasmę, t.y. 
apibūdinamas kaip piliečių valstybinė sąmonė. Tokiu 
būdu nei vienas iš šių aspektų nepažymi valstybingu
mo klasinės esmės, kurios ir negali būti, nes siekiant 
nepriklausomos valstybės, tautos interesai paprastai yra 
bendri, pasireiškiantys per piliečių ne klasinę, o valsty
binę sąmonę. Ji gali būti tiek pat gyva valstiečio, inteli
gento ar kito užsiėmimo atstovo pažiūrose. Dar 
netinkamesnis yra socialistinio ir nacionalinio 
valstybingumo sugretinimas nagrinėjamuoju laikotar
piu. Tarybų Lietuvos kūrimas 1918-1919 metais 
Raudonosios armijos pagalba bendrame pasaulinės 
socialistinės revoliucijos kontekste buvo pasaulinės 
Tarybų respublikos sukūrimo dalis, kuri neturėjo nieko 
bendro su nacionaliniu valstybingumu. Atvirkščiai, tai 
turėjo paskatinti valstybių išnykimą netolimoje ateityje. 
Toks požiūris į šią svarbią Lietuvos valstybės kūrimo 
problemą rodo, kad gerbiamas autorius nepakanka
mai įsigilino į klausimo sudėtingumą, nuėjo lengvesniu 
keliu, senoms schemoms suteikdamas naujus vardus.

Kitokio pobūdžio yra straipsnių rinkinys XX 
amžius: Lietuvos valstybingumo problemos. Čia, 
nežiūrint knygos pavadinimo, apie Lietuvos valstybin
gumą iš viso beveik nekalbama. Tokiu būdu, pavadini
mas iš pat pradžių suklaidina skaitytoją. Ne vienas, 
besidomintis Lietuvos valstybingumo kilme, prasme 
bei praktine reikšme, perskaitęs knygą pajus, kad šie 
klausimai liko be atsakymo. Skaitant šią knygą, kartais 
kyla abejonės, ar teisingai mes elgiamės, kai, atsisakę 
senos pažiūros į XX amžiaus Lietuvos istoriją, 
primygtinai stengiamės sukurti naują, vėl vieningą ir 
neginčijamą pažiūrą visiems laikams. Tokiu būdu 
istorikai vėl praranda laisvę savarankiškai vertinti 
dokumentus, įvykius, ieškoti naujų atsakymų į svarbius 
ir kartais nevienareikšmius klausimus. Vėl bandoma 
unifikuoti pažiūras, užkertant kelią alternatyvai. Šioje 
knygoje mes nerasime skirtingų nuomonių įvairiais 
istorijos klausimais, tai vientisa XX amžiaus Lietuvos 
istorija. Iš vienos pusės, tai palengvina skaitytojo darbą, 
bet iš kitos pusės, kas labai neramina, - neskatina 
apmąstymams. Šitoks straipsnių parinkimas, matyt, 
neapsiėjo be senos tradicijos įtakos. Kiekvienas straips
nis, paimtas atskirai, yra įdomus ir savitas. Ypač vertin
ga, kad nebuvo apsiribota vien istorikų darbais, bet 
įtraukti ekonomistų, publicistų straipsniai ir net A. 
Smetonos atsiminimai. Tačiau, sudėti iš eilės, jie 

išreiškia vieningą nuomonę, neginčijamą tiesą, kuriai 
prieštarauti mažai kas beišdrįstų.

Nuo šių dviejų knygų skiriasi mano jau minėti 
straipsnių rinkiniai Naujas požiūris į Lietuvos istoriją ir 
Mintys apie Lietuvos komunistų partijos kelią. Čia 
pateikiamos įvairios nuomonės tais pačiais klausimais. 
Perskaitęs šias knygas, susimąstai: kas teisus, kodėl 
taip ar kitaip vertinami mūsų istorijos įvairūs laikotar
piai, tai yra, paliekama plati dirva pačių skaitytojų 
kūrybinei minčiai, kritiniam mąstymui, alternatyvų 
ieškojimui. Ypač įvairiapusiu vertinimu pasižymi 
1918-1919 metų valstybės kūrimo, 1939-1940 metų 
nacionalinio valstybingumo praradimo, pokario repre
sijų ir ginkluoto pogrindžio Lietuvoje klausimai, Lietu
vos komunistų partijos istorinis kelias ir vaidmuo šiuo
se įvykiuose. Knygų sudarytojai, išlikdami neutraliais, 
pasistengė parinkti straipsnius taip, kad išryškėtų 
įvairūs esami požiūriai į šiuolaikinę Lietuvos istoriją. 
Čia nerasime senų idėjų atkartojimo, tačiau naujosios 
pateikiamos kaip medžiaga apmąstymui, naujų tyrimų 
skatinimui, nepretenduojant į absoliučią tiesą, kuri 
istorijos moksle yra praktiškai negalima.

Istorijos mokslas subjektyvus, tyrinėjimai visuo
met atspindi autorių pažiūras, simpatijas bei antipatijas. 
Objektyviais istorikais mes jau buvome. Todėl dabar 
leiskime sau būti žmonėmis su savais pergyvenimais ir 
vertinimais. Tikiuosi, kad ateityje taip ir bus. Vis dau
giau istorikų taps ne tik bevardžiais metraštininkais, bet 
gyvais žmonėmis, asmenybėmis, kai skaitytojai knygas 
rinksis ne tik pagal pavadinimus, bet ir pagal autorius.

Taigi, pastaruoju metu Lietuvos istorijos 
tyrinėjimų derlius gausus. Linkiu praleisti ne vieną 
malonią valandą skaitant minėtas knygas ir patiems jas 
įvertinti.

Violeta Motulaitė

Šios recenzijos autorė V.Motulaitė yra politologi
jos dėstytoja Vilniaus universitete. Rašo dizerta- 
ciją tema,Lietuvos nacionalinis judėjimas 1905- 
1914”. Šiais metais stažuojasi Amerikoje, 
Wisconsin*© universitete.

„AKIRAČIŲ“ 
VAJUS

Prieš keliolika mėnesių kreipėmės į Akiračių rė
mėjus, 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 pa
skelbtas vajus kol kas atnešė tik maždaug pusę tos su
mos, kurią išleidome pirkdami minėtą įrangą. Be to, 
norėtume įsigyti papildomų įrengimų, įgalinančių per
kelti į kompiuterį vaizdinę informaciją, todėl parama 
mums dar labai reikalinga.

Į vajų praeitą mėnesį įsijungė dar keli šimtininkai. 
Štai jie:

1. Leonardas Gogelis $ 100
2. Elona ir Rimas Vaišniai $ 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.

Akiračiai nr. 4 (218)
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draugiSki Šaržai

ATGIMSTANČIOS LIETUVOS ŽMONĖS

KAZIMIERAS MOTIEKA

BRONIUS GENZELIS

ROMUALDAS OZOLAS

KAZIMIERA PRUNSKIENĖVYTAUTAS RADŽVILAS

KAZYS SAJA

ARVYDAS JUOZAITIS

KUR 
UEIS1M

VYTAUTAS LANDSBERGIS

fWoof.fo

JULIUS JUZELIŪNAS

Akiračiuose pristatomi šaržai yra iš Adolfo Ūžės naujos knygos Atgimstančios Lietuvos 
žmonės, išleistos Vilniuje 1990-tų m. vasario mėn. Juos persispausdinti mėnraštis yra gavęs 
autoriaus leidimą. Maždaug 40 šaržų iš 100, Įdėtų knygoje buvo išstatyti parodoje vykusioje 
Vilniuje 1989-tų rugsėjo mėn. ir Šiauliuose tų pačių metų spalio ir lapkričio mėnesiais. Ūžė yra 
apibūdinęs savo paveikslus kaip „draugiškus šaržus” — o ne „karikatūras”, nes nenorėjo 
„užgauti” atvaizduotus žmones. Nors kai kurie parodos lankytojai pareiškė nuomonę, kad 
piešiniai nenusipelno meno vardo, dauguma komentarų svečių knygoje buvo palankūs. „Po
Maskvos Centro Biuro pareiškimo buvome labai prislėgti ir ši paroda mums pakėlė nuotaiką”, 
Įrašė vienas parodos lankytojas. „Dėkoju Adolfui Užei, kad šiuo patoso, euforijos, o vėliau — 
susirūpinimo ir nerimo laikais padeda neprarasti jumoro jausmo, pažvelgti su šypsena ir geru 
juoku Į tokius brangius mums visiems žmones”, rašė kitas.

1990 m. balandžio mėn. ■ 13
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LAIŠKAI
(atkelta iŠ 11-to psl.)

paprastai būdavo humanitariniai ir socialiniai mokslai. 
Visuose praėjusiuose simpoziumuose tiksliųjų mokslų, 
architektūros ir technologijos (GMAT) sričių paskaitos 
sudarė maždaug pusę skaitytų referatų. Šeštasis 
simpoziumas būtų turėjęs beveik tas pačias proporcijas 
kaip ir Penktasis simpoziumas, jeigu nebūtų prisidėję 
dalyviai iš Lietuvos.

5. Simpoziumo dalyvių sąrašas iš Lietuvos yra 
nepilnas. Reportažo autorius mini 111 pranešimus, o 
sąraše tiktai 68 pavardės. Pagal mano turimus duome
nis, vien GMAT sesijose dalyvavo 86 prelegentai iš 
Lietuvos ir 91 iš laisvojo pasaulio. Taip pat neaišku, 
kodėl autorius išskirtinai pamini dalyvius iš Lietuvos, 
o nepamini ir tų, kurie atvyko iš Australijos, Vakarų 
Europos, Afrikos, Saudi Arabijos ir kitur. Argi jų 
kelionės vargas, išlaidos, ir laiko paaukojimas yra nors 
kiek menkesnis?

6. Neaišku, kodėl V. Zalatorius kelia lietuviško 
vaišingumo klausimą. Čikagos, New Yorko ir 
Vašingtono lietuvių kolonijos ši egzaminą išlaikė la
bai gerai. Neteko girdėti, kad kas nors iš atvykusių buvę 
nepavalgydinti arba nepristatyti į vietas. Tam be abejo 
reikėjo daug daugiau organizacijos ir talkos iš 
visuomenės pusės negu kad atsispindi V. Zalatoriaus 
reportaže.

Stasys Bačkaitis
VIM & K Simpoziumo GMAT sekcijos pirm.

O KUR NUOGI VYRAI ?

Jei gaunate Respubliką , gal vertėtų konflikto dėl 
jos proga pasvarstyti Akiračiuose demokratinės spau
dos problematiką. Kiek suprantu iš Vilniaus radio, 
Sąjūdžio valdžia nori Respubliką sukontroliuoti, 
kadangi ji 1) neatsakingai Sąjūdį ir asmenis kritikuo
janti, 2) spausdinanti kažkokią pornografiją (jei teisin
gai išgirdau „Vilniaus kekšių nuotraukas“). Respublika 
aiškina, kad nepasiduos jokiai kontrolei ir kad ji 

atverianti duris visoms nuomonėms, ir toms, kurios 
kitur nespausdinamos (Laisvės Lygai).

Man įspūdis, kad gali būti įvelti du skirtingi daly
kai: 1) laisvas nuomonių reiškimas ir nepasiryžimas jo 
net ir Sąjūdyje toleruoti, 2) galvojimas, kad demokra
tinė spauda, „kaip ir Vakaruose“, turėtų būti ir 
sensacionalizuojanti spauda. Redaktoriai turi turėti 
laisvę nuo leidėjų kontrolės, bet ar tai reiškia, kad jie 
turi teisę būti nesubrendę ir vulgarūs? (vieną numerį 
mačiau, su tikrai vulgaria kažkokio tepaliuko, su nuoga 
moterim, reklama. Pasigendama nuogų vyrų. Seksiz- 
mas!).

Vyt. Kavolis

KIEK BUVO KLYSTA

Gan dažnai kai kurie lietuvių laikraščiai vis kartoja 
tas istorijas, kad anais laikais atvykstančius menininkus 
ar grupes iš Lietuvos išeivija ignoruodavo, demonstruo
davo prieš juos ar net plytgaliu paleisdavo į langą. Visa 
tai išreiškia ano meto išeivijos jausmus ir nuotaikas.

Pavergtieji lietuviai nėra kalti, kad juos, kaip 
aukšto lygio menininkus siuntė Maskva tik savo tiks
lams. Jeigu buvo protestai ar demonstracijos prieš jų 
pasirodymus, tai manyčiau, kad tai buvo ne prieš pačius 
lietuvius, o prieš jų „globėjus“. Deja, pastarieji 
nepasirodydavo scenoje.

Kodėl dabar mes priimam savo tautiečius, kaip 
brolius ir seseris? Ar jie jau pasikeitė? Ne! Jie tapo 
laisvesni, prakalbėjo į mus, nes neteko savo „globėjų“.

Išeivija, pasitraukdama iš savo tėvynės, atsivežė ir 
tą nepasitikėjimą komunistais. Tad atsiranda, 
sakyčiau, liguistas jausmas, kad kas tik atvykdavo iš 
Lietuvos, turėjo būti raudonas ar bent paraudęs. Dabar 
matom, kiek buvo klysta.

A. Paulius
Hamilton, Ontario

GAL REIKĖTŲ PANAIKINTI PREMUAS ...
v. ' 

.

Gana dažnai kokios nors premijos paskyrimas 
iššaukia pavydo ir kritikos audrą, bet seniai jau teko 

stebėti tokią pasipiktinimo bangą, kaip ją sukėlė Vytau
tui Meškauskui paskirta žurnalisto premija.

Nors neturime aiškaus premijoms vertinti matiklio, 
tačiau tide žurnalistikoje, tide beletristikoje kūrybos 
vertę privalo apspręsti ne temos parinkimas, bet 
sugebėjimas logiškai ir sklandžiai išsireikšti raštu. Pa
gal tematiką ir ideologiją premijos buvo skiriamos 
tik staliniškoje Sovietų Sąjungoje. Vyt Gedrimas 
(Akiračiai , 1990 m., vasario mėn.) pripažįsta, kad 
„demokratinėje visuomenėje kritika ir priešingos 
nuomonės pareiškimas, yra didžiai vertintinas 
reiškinys“, bet jo visiškas Vytauto Meškausko 
pasmerkimas prieštarauja jo paties tvirtinimui, nors jis 
bando tą nelogiškumą pateisinti, rašydamas, kad „kai 
toji kritika nukrypsta į fantastinius apkaltinimus bei 
sofistines išvadas, tada ji jau tampa ambicijų ir asme
ninių priekabių ieškojimu“. Čia Vyt Gedrimas yra la
bai sumanus, vienu sakiniu pildamas, kitu pateisinda
mas savo puolimą. Ne jo nuomonė, bet jo sugebėjimas 
plunksnos kolegas aštriai pulti ir tą puolimą pateisinti, 
yra vertas premijos. Ir jo raštuose sofizmų netrūksta...

Galima su Vytautu Meškausku nesutikti, reikšti 
priešingą nuomonę, reaguojant ne asmeniškai 
į žurnalistą, bet žvelgiant į jo temą iš kito taško, bet 
negalima nepripažinti, kad jis yra puikiai valdantis 
plunksną ir populiarus žurnalistas. Lygiai tą patį galima 
pasakyti ir apie eilę Akiračių bendradarbių, tik gaila, 
kad jie savo talentą panaudoja plunksnos kolegų 
kandžiai kritikai. Būtų žymiai įdomiau skaityti ne pase
nusių straipsnių interpretavimą, bet visuotinio intereso 
aktualijas. Nereikia pamiršti, kad Akiračių skaitytojų 
dauguma skaito ir juose cituojamą spaudą. Kam visa tai 
kartoti? Kodėl įsivaizduoti, kad skaitytojai nėra pajėgūs 
daryti savo išvadas?

Prenumeruoju didoką skaičių Amerikos spaudos 
leidinių, skaitau populiariuosius žurnalistus, bet nesu 
užtikusi žurnalistų tarpusavio „peštynių“. Liberalai ir 
konservatyvieji skirtingai interpretuoja įvykius, bet 
neužkabina vienas kito. Tarpusavio ginčai nėra įdomūs, 
o skaitytojams paliekama laisvė sutikti su vienu ar kitu. 
Akiračiuose nuolatinis kitų žurnalistų pasisakymų 
interpretavimas tėra tik nevaisingas popierio pandoji- 
mas. Ką parašė Meškauskas ar kuris kitas žurnalistas, 
yra tik vieno asmens nuomonė, kuriai pritarimą ar kur-

Neabejojame, kad šiuo labai 
sudėtingu ir Lietuvai lemtingu laikotar
piu Vyriausiajame Lietuvos išlaisvinimo 
komitete darbas verda dieną ir naktį. 
Norėjau gerb. jo pirmininkui pateikti 
keletą klausimų, bet neišdrįsau trukdyti. 
Todėl labai apsidžiaugiau, Dirvos š.m. 
13-me nr. radęs labai įdomius jo atsaky
mus į to laikraščio bendradarbės Rūtos 
Šakienės klausimus.

Į klausimą, kokie šiuo lemtingu 
metų yra VLIKo uždaviniai, dr.

% ’■

Drausmės sargyboje

KAS NAUJO
VYRIAUSIAJAME LIETUVOS

STEBĖJIMO KOMITETE ?
T . *.*

K.Bobelis atsakė:

VLIKas paskutinių kelių mėnesių 
bėgyje yra stipriai įsijungus į Lietuvoje 
vykstančio demokratinio proceso 
stebėjimą ir deda visas pastangas, kad 
visos ideologinės politinės grupės 
būtų pilnai įjungtos į Lietuvos atstaty
mo procesą.

Kai kam toks mūsų pagrindinio 
politinio išeivijos centro susirūpinimas 
Lietuvos politinėmis ideologinėmis 
grupėmis gali iš pirmo žvilgsnio atrodyti 
keistas ir nesuprantamas. Ar nebėra kas 
Lietuvoje jomis pasirūpintų? Gal net 
pačios galėtų aplink save pasitvarkyti? 
Nejaugi VLIKo, lyg kokios vaikų 
darželio auklės, pareiga rūpintis, kad 
mažutėliai nepramiegotų tokių įdomių 
žaidimų... Atidžiau įsigilinę tačiau 

pastebėsim, kad rūpestis ne be pagrindo. 
Juk iš 15-kos VLIKą sudarančių poli
tinių ir ideologinių grupių bei partijų 
rinkimuose Lietuvoje dalyvavo tik dvi - 
socialdemokratai ir krikščionys 
demokratai. O kur visos kitos? Nejaugi 
jos Lietuvos rinkėjams nebeturi ko 
pasiūlyti?!

Tačiau grįškime dar prie ... 
stebėjimo. VLIKas ne tik pats atidžiai 
stebi, kas vyksta Lietuvoje, bet ir kitur 
ragina tai daryti:

Prieš vasario 24 d. rinkimus VLIK
as Vakarų valstybėms įteikė 
pareiškimus, prašydamas rinkimus 
moderuoti ir siųsti spaudos atstovus.

Gerb. pirmininkas čia kalba tokiais 
moksliškais žodžiais, kad mes net 
nesuprantame ką reiškia „rinkimus 

moderuoti”, todėl nežinome, kokios 
valstybės ir kaip juos moderavo. Bet kad 
spaudos atstovus pasiųsti paragino, tai 
labai gerai. Užtat tiek daug užsienio 
žurnalistų ir prigūžėjo Vilniun tą savait
galį. O jei nebūtų paraginęs, patys, ko 
gero, ir nebūtų susipratę...

Pačią sensacingiausią pokalbio su 
gerb. pirmininku vietą , prisipažinsiu, 
beveik pražiopsojau. Ji liečia neseniai 
net dvi dienas užtrukusį šio mūsų 
veiksnių veiksnio posėdį. Pasirodo,

šioje sesijoje buvo irgi numatyk 
pasvarstyti VLIKo tiesioginį ryšį su 
atsikūrusiomis Centrinės Europos Sov. 
S-gos satelitinėmis valstybėmis.

O aš, naivuolis, maniau, kad 
Centrinėje Europoje sovietų satelitų 
nebeliko. Kad ten dabar nepriklauso
mybė ir demokratija. O gal vėl tie sateli
tai keliasi iš numirusių. Ką čia viską 
žinosi. Pirmininkas, be abejo, geriau 
žino...

Labai atsiprašau, kad nežinodamas 
rašau...

Dogas Buldogas
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ios atmetimą reikia palikti skaitytojui. Mūsų spaudos 
skaitytojai nėra maži vaikai, kuriems reikia aiškinti tu* 
rinį, interpretuoti mintis ar siūlyti galvoseną.

Norėčiau siūlyti premijų skelbėjams, kad jie atsisa
kytų nuo premijų dalinimo, o pinigus skirtų kitam tiks
lui, kurio ir Akiračiai negalėtų sukritikuoti. Laureatai, 
vietoj sveikinimų ir pagarbos, dažnai susilaukia piktos 
kritikos. Nedidelė pinigų suma neįgalina praturtėti, bet 
premijos gavimas sukelia pavydą ir pyktį, vietoj 
džiaugsmo patiriant nemalonumus. Laureato orumas 
neleidžia viešai apsiginti, todėl negatyvi kritika išeina 
tikruoju laimėtoju. Ar ir premijų skelbėjai, kuriems rūpi 
išlaikyti ir remti mūsų kūrybines vertybes, nuo tokių 
puolimų nenukenčia?

Jei negalima atsisakyti premijų, tai siūlau į jury 
komisiją kviesti asmenis, atstovaujančius Akiračių 
žurnalistinei filosofijai. Gal tada laureatai susilauktų 
jiems deramos pagarbos, tik bijau, kad premijos matik- 
lis būtų pagrįstas ne talento vertinimu, bet „simpatija“ 
ir laureato palankiu reagavimu į Akiračiams priimtinas 
idėjas.

Negaliu nereaguoti ir į Juozo Pivoriūno man skirtą 
sarkastišką straipsnį tame pačiame Akiračių numeryje 
(„Trojos arklių grėsmė“). Kas naujo jame pasakyta, kad 
būtų įdomu skaitytojui? Gal tik tiek kad A.M. 
Balašaitienė neturėtų rašyti... Kokia kita idėja iškelta? 
Juk žumalizmas informuoja, interpretuoja, bet 
leužsiima tarpusavio ginčais, kuriuos galima išpręsti 
privačiai. Nenoromis kula mintis, kad bandoma 
atsiskaityti“ viešai, ko nedrįstama padaryti, susitikus 
kis į akį. Argi skaitytojams yra įdomu, kad J.P. nepa- 
inka mano mintys? Jie turi savo nuomonę. Antra ver
tus, yra kiek nerimta iš JJP. pusės reaguoti į straipsnį, 
parašytą prieš beveik šešetą mėnesių. Straipsnis 
pasenęs, skaitytojai jį pamiršo. Būtų buvę žymiai 
rimčiau, jei Juozas Pivoriūnas, perskaitęs mano 
straipsnį Drauge pereitų metų rugpjūčio mėnesį, 
reaguotų į jį tame pačiame laikraštyje, tai ir 
skaitytojai žįnotų, apie ką jis rašo. Dabar žinau tik aš.

Nors asmeniškai Vytauto Meškausko nepažįstu, 
bet tebūnie man leista jį pasveikinti premijos gavimo 
proga, o būsimiems laureatams palinkėti, kad jų 
aimėjimas nesusilauktų tokios nemalonios audros...

Reikia gerbti mūsų talentus ir objektyviai vertinti 
jų įnašą į mūsų kultūrinį gyvenimą. Neklysta tik tie, 
kurie nieko neveikia ir viešai savo minčių nereiškia. 
Kritika nėra įrankis vien negatyviai reaguoti, bet ver
tinti ir visapusiškai aptarti. Ji yra laisvos spaudos 
gražiausia apraiška, tačiau ir ji privalo vadovautis etika 
pagrįstais principais. Spaudos kolegų užgauliojimas 
turėtų būti pasmerktas.

Aurelija M. Balašaitienė

IŠKREIPTAS SPAUDOS VEIDRODIS

Šekspyras rašo, jog šmeižto kalba yra purvinesnė 
už Nilo nešvarumus. Venezuelos paštui nuolat vėluo
jant, tik ką į rankas pateko 1989 m. spalio mėn. Aki
račiai . VytGedrimo apžvalgoje „Išeivija spaudos veid

rodyje“, perksaičiau skyrelį „Savireklama“. Jis liečia 
Tėviškės žiburiuose atspausdintą mano pranešimą apie 
dr. Vytauto Dambravos apdovanojimą JAV garbės 
žymeniu už spaudoje atliką darbą, ginant demokratiją, 
laisvę ir žmogaus teises. Kadangi skirsnelio tikslas 
žeminti nusipelniusį asmenį ir jo darbą, Vyt Gedrimas 
sąmoningai išleidžia mano, taigi straipsnio autoriaus 
pavardę, kad galėtų patogiau skaitytojus klaidinti, 
sugesdjuodamas jog, girdi Dambrava siekia garbės 
žymenų. Dėdamasis objektyviu, jis nenuoširdžiai 
pripažįsta jog „Dambravai priklauso šis teigiamas 
įvertinimas“, bet tai tik pretekstas jam užgauliai 
gnaibytis dėl tariamo gyrimosi, iškreipiant tiesą, 
improvizuojant situacijas. Ne be reikalo poetas Tys- 
liava rašė, jog „išpeizoti žmogų yra lengviausia“.

Netiesa, kad dr. Vytautas Dambrava siekia pagy
rimų, bet yra faktas, kad svetimieji - ne savieji - randa 
reikalo jį girti ir jo darbą įvertinti. Reikėtų džiaugtis, 
kad dr. Dambrava ne tik diplomatinės kaijeros metais, 
bet ir dabar, vadindamas save pensininku, yra įvertina
mas ne vien JAV ar Vatikano, bet dukart ir Venezuelos 
prezidentų, vieno krikščionio demokrato, kito 
socialdemokrato. Ir jie dėl dr. Dambravos sutaria. Be 
abejo, aukštieji valstybės žymenys stiprina jo poziciją 
visuomenėje, plačiau atveria duris darbui.

Dabar aiškėja dr. Vytauto Dambravos keliskart 
man kartotas prašymas: „Jei nori man gero, nerašyk 
apie mane ir mano darbą“. To, deja, negalėjau ir 
negalėsiu padaryti, nes aš įsipareigojau, kiek amžius ir 
jėgos leidžia, informuoti tautiečius apie svarbiausius 
Venezuelos lietuvių gyvenimo įvykius. Ne titulai ar 
ordinai jam rūpi. Didžiausia jo laimė - Lietuvai skirtas 
visuomeninis ir spaudos darbas.

Skaudu, kad už tai turi kentėti dr. Dambrava, nes 
jis dažnai yra žinių centre. Venezueliačiai rašo apie jį 
spaudoje su pagarba, o Akiračių Gedrimas - su pašaipa 
ir pavydu, šmeiždamas.

Taip jau yra, kad pavyduolį kankina ne tik 
nelaimės, kurios jį užgula, bet ir pasisekimai, kurie 
aplanko kitus. Laimei, išeivija turi ir objektyvią spaudą, 
kuri supranta, jog purvu svaidytis pavojinga: galima 
lengvai nepataikyti į taikinį, bet rankos visada bus 
purvinos. Aukščiausiems valstybėms žymenims būti 
apdovanotam reikia ne vien „siekti“, o dirbti, šviesti 
amsnybę, būti vertas. Bet kiek liečia lietuvių 
pripažįnimą- sunku būti pranašu savųjų tarpe.

Užkliūva jo milžiniškas ir šiandien tęsiamas darbas 
Venezuelos spaudoje. Kodėl Vyt Gedrimas nepabando 
pats ieškoti laimės didžioje Amerikos spaudoje. Juk yra 
New York Times, Washington Post, Chicago Tribune, 
Los Angeles Times . Neprašysiu jo paskelbti 
tūkstančio straipsnių, tepradeda nuo tuzino, nuo trijų ar 
nuo vieno... Ir jei už tai JAV ar kita kuri valstybė Vyt 
Gedrimą įvertins - aš būsiu pirmas parašyti jam sonetą.

Improvizuota sugestija, esą jis siūlęs Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenei įsteigti ordiną, kad būtų ap
dovanotas Venezuelos kardinolas yra ciniška ir kvaila. 
Peršasi liūdna išvada: mus graužia pavydas. Kai nega
lim patys ko nors svarbesnio atlikti - niekinam kitus. 
Mes keliam politinius burbulus į viršų, o traukiam 
žemyn dirbančius ir tautai tarnaujančius, kurie dirba iš 

idealizmo, donkichotiškai. Teisingai pastebi rašytojas 
Vincas Krėvė: „Jūs pakertate sakalams sparnus ir 
skundžiatės, jog tik varnos teskraido jūsų padangėje“. 
Ironija, kad dr. Vytautas Dambrava atlieka milžinišką 
darbą be užmokesčio ir dar savo pinigus pridėdamas, 
kai Vyt Gedrimas už užgauliojančius komentarus gau
na algą ar honorarą. Tai tokis objektyvumo kriterijus. 
Toksai rašymo Akiračių stilius man primena lietuvių 
kagėbistų Tiesai iš New Yorko. Ir jie gaudavo riebų 
atlyginimą už išeivijos lietuvių šmeižimą.

Be reikalo širsta Vyt. Gedrimas dėl kitų pasiseki
mo. Pavydas yra egoizmo ir tuščio susierzinimo 
viršūnė. Siūlau Akiračiams baigti neapykantos 
kampaniją prieš lietuviškam reikalui pasišventusius 
asmenis.

Julius Vaisiūnas 
Caracas, Venezuela

Vyt. Gedrimo „alga“ ir „honorarai“ - p. Vaisiūno 
vaizduotės kūrynys - Red.

Mums visuomet yra malonumas gauti naują 
Akiračių numerį. Dabar tiek daug naujienų 
lietuviškame gyvenime, tikrai yra ką skaityti. Daug 
sėkmės!

Adomas ir Lina Mickevičiai
Burlingame, Ca

NEREIKIA BULDOGO

Vakar gautam 1990 metų vasario mėnesio 
Akiračių numeryje buldogas krapina* ant Viktoro 
Nako. Skaitau ir negaliu suprasti: koks tokio rašymo 
tikslas? Nei vienoj cituotoj Nako citatoj nerandu kokios 
nors pretenzijos į „pranašystes“. Mano galva, 1988 
metų vidury, įvykiai Lietuvoj, kaip Nakas rašė, taip 
maždaug ir atrodė. Gal Akiračiams reikėtų įsivesti 
skyrelį, kuriame būtų paaiškinama, apie ką ir kodėl 
kituose skyriuose rašoma.

Jeigu jūs jau tokie gudrūs, vietoj kad, vargšo šuns 
vardu, griebusi sviloniškos demagogijos, kodėl Nako 
pasakytų minčių 1988-tų metų spalio mėnesį tuoj pat 
nesukritikavot? Tada pranašystės dovanas galima būtų 
palyginti. Pirmadienį - arba šiuo atveju, po pusantrų 
metų, - tai kiekvienas kvailys „kvorterbeku“ sugeba 
tapti.

Kai vienam numery, neseniai, Akiračiuose neradau 
buldogo, apsidžiaugiau, kad gal pagaliau redakcija 
nutarė „Maikio ir tėvo“ gadynės „žurnalistikos“ 
atsisakyti. Deja. Tokia laime kol kas negalime 
pasidžiaugti.

Su pagarba,
Arvydas Barzdukas 

Falls Church, Va.

♦Anglų kalboj panašiai skambantis žodis turi stipresnę 
konotaciją, artimesnę Akiračių elgesiui su Viktoru 
Naku.

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:

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

Prašau man siuntinėti AKIRAČIUS / pratęsti prenumeratą

Vaidas ir pavardė........................................................................

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

Miestas................................. Valstybė............................. Zip...
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9425 So. Pleasant Ave., Auka $ ....
Chicago, Illinois 60620 Pridedu čekį $ ....
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Esu daug kartų girdėjęs apie Kauno ir Vilniaus 
konkurenciją įvairiose srityse, pradedant krepšiniu ir 
baigiant taip vadinamu kultūriniu gyvenimu. Šiose 
varžybose Kaunas dažniausiai pralaimi, nes nemažai 
mūsiškių, ir Lietuvoje ir užsienyje, yra beveik susitaikę 
su mintimi, kad buvusi laikinoji sostinė yra apgyven
dinta žemo išsilavinimo žmonių, kurie ypatingai 
pasižymi savo tautiniu fanatiškumu ir netolerancija vis
kam, kas su jų nuomone nesutinka. Aš, žinoma, niekad 
netikėjau tokiais savo gimtojo miesto apibūdinimais, 
nes iš patirties, nors ir tolimos, žinojau ir jaučiau, kad 
taip negatyviai piešiami kauniečiai tegalėjo egzistuoti 
tik kai kurių netolerantiškų vilniečių ir jų pasekėjų 
liguistose vaizduotėse. Praeitą gruodžio mėnesį, dėstant 
Vytauto Didžiojo Universitete, mano jau senai 
susidariusios pažiūros į Kauną ir jo gyventojus buvo 
patvirtintos tuo, ką pats mačiau, girdėjau ir vėl patyriau.

Be Vytauto Didžiojo Universiteto (apie kurį 
praeitame Akiračių numeryje rašiau) ir Lietuvos 
viešbučio personalo Kaune, daugiausiai kontaktų 
turėjau su vietine Sąjūdžio Taryba. Apie ją Amerikoj ir 
Lietuvoj taip pat galima išgirsti nepalankių komentarų, 
kaip apie tipišką šio miesto instituciją. Ir iš tikrųjų, 
daugeliu atžvilgiu Taryba, tai Kauno mikrokosmas. Ji 
susideda iš įvairių profesijų, tautybių ir politinių 
pažiūrų individų, tarp kurių yra didelių amžiaus ir 
temperamento skirtumų. Tarybos posėdžiai kartais 
būna audringi, o kartais ramūs ir nuobodūs. Trumpą 
laiką sesijose pabuvęs tuoj pajunti, kad čia 
susirinkę žmonės yra nuoširdūs, pasišventę, savo 
asmeniniais interesais nesirūpiną patriotai. Juos 
jungiantis tikslas yra greitas nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymas. Tačiau reikia pripažinti, kad 
kauniečiai iš tikrųjų yra netolerantiški tiems, kurie 
nepripažįsta lietuvių tautai besąlyginės teisės pačiai 
nuspręsti savo likimą.

Žinoma, dabar mažai kas Lietuvoje yra 
nusistatę prieš tokią teisę, tad neišvengiamai 
svarbiausi nuomonių skirtumai iškyla taktinių klausimų 
plotmėje. Čia, bent mano manymu, tipiški kaunietiško 
charakterio bruožai pasirodė rinkimuose į Lietuvos 
Aukščiausią Tarybą. Sąjūdžio kandidatų atrankos 
procesas buvo komplikuotas ir ištęstas, o tai sudarė kai 
kurių problemų. Bet jis taip pat buvo skrupulingai 
demokratiškas ir su Sąjūdžiu rinkimuose neformaliai 
kooperuojančių grupių atžvilgiu teisingas bei 
nešališkas.

Po preliminarinio kandidatų atsijojimo, kuris 
prasidėjo dar prieš man į Kauną atvažiuojant, vieną 
šaltą gruodžio vakarą 353 Kauno Sąjūdžio įgaliotiniai, 
atstovaują įvairius organizacijos padalinius, susirinko 
galutinai nuspręsti, kam suteikti oficialų aprobavimą 
Kandidatai įgaliotiniams prisistatė pateikdami trumpas 
savo biografijas ir padarydami maždaug penkių 
minučių pranešimus apie savo rinkiminę programą Po 
pranešimų sekė apklausinėjimai. Kadangi bent 
trisdešimt asmenų norėjo gauti Kauno Sąjūdžio pa
ramą, šis procesas užsitęsė maždaug penkias valandas.

Kandidatai buvo įvairaus amžiaus, profesijų, 
pažiūrų ir tautybių, nors vyravo lietuviai. Vieni jų 
kalbėjo labai ugningai, kiti ramiai ir nuosaikiai. 
Daugiausia buvo bepartinių, bet kai kurie priklausė ar 
buvo artimi naujoms ir senoms partijoms bei 
organizacijoms (demokratų, socialdemokratų, 
krikščionių demokratų, žaliųjų ir tremtinių sąjungoms). 
Neretai apklausinėjimai pasidarydavo aštrūs ir 
asmeniški. Susidarė įspūdis, kad įgaliotiniai norėjo 
atrinkti pačius geriausius kandidatus ne tik programos, 
bet ir charakterio atžvilgiu. Keli kandidatai turėjo įro
dyti, kad jų nauji automobiliai ar butai buvo garbingu 
būdu įsigyti. Be to buvo klausimų apie politinę praeitį.

4 T

AR KAUNAS BLOGESNIS UŽ
VILNIŲ ?

(IR KITI KLAUSIMAI)
Vienam kandidatui reikėjo teisintis, kodėl stagnacijos 
laikais jis gavo komandiruotę ilgesnį laiką dirbti 
mažoje Trečiojo Pasaulio valstybėje. Jo atsakymas at
rodė visai įtikinantis: tuo metu įstaigoje jis tik vienas 
mokėjo tos valstybės kalbą. Tačiau, kaip galima buvo iš 
anksto spėti, dauguma klausimų buvo apie būsimą 
Lietuvos politinį statusą ir santykius su Sovietų 
Sąjunga.

Pabaigoje įgaliotiniai balsavo ir keturiolika 
daugiausiai balsų surinkusių pasidarė organizacijos 
kandidatais. Atrodo, kad Kaune Sąjūdžio palaiminimas 
turėtų garantuoti jų išrinkimą. Tokios bent buvo nuotai
kos prieš Lietuvos Komunistų Partijos (LKP) atsisky
rimą nuo Maskvos. Kaip ten bebūtų, Kauno Sąjūdžio 
praktikuojama rinkiminė demokratija galėjo būti 
pavyzdys ne tik kitiem Lietuvos miestam, bet ir Vaka
rams. Išstatyti kandidatai buvo priversti dalyvauti 
atrankos procese, kuris įgaliotiniams sudarė puikią 
progą susipažinti su jų programa ir potencialu būti 
efektingais kandidatais ir parlamentarais. Po tokio 
išsamaus „susipažinimo“ įgaliotiniai turėjo visas 
sąlygas racionaliai ir atsakomingai nuspręsti, kuriuos 
kanididatus rekomenduoti.

* * *

Viename Kauno Sąjūdžio Tarybos posėdyje daly
vavo rusų tautybės generolas. Jis pats pasiprašė būti 
pakviestas, nes norėjo užmegzti santykius tarp vietinių 
kariuomenės dalinių ir visuomenės. Generolas pasakė 
labai jausmingą kalbą kurios aš, nemokėdamas 
rusiškai, nesupratau. Bet jaučiau, kad jis Tarybą norėjo 
kuo tai įtikinti. Vėliau man buvo paaiškinta, jog genero
las prisiekdinėjo, kad armija išliks ištikima tautai ir ją 
besąlyginiai gins nuo visų priešų. Tik gaila, kad jis 
nepaaiškino, apie kurios tautos gynybą kalbėjo. 
Generolui pakvietus, Taryba nutarė pasiųsti delegaciją į 
Panemunę ir susitikti su ten esančių dalinių karininkais. 
Pirmieji pasikalbėjimai buvo palyginti taktiški, bet 
atrodo, kad karininkai nesuprato ar nenorėjo suprasti 
lietuvių tautos interesų. Tačiau, jau vien faktas, kad su 
vietine įgula buvo užmegzti kontaktai, daug kam atrodė 
kaip pozityvus reiškinys. Pažintys, nors ir 
nekeičiančios pažiūrų, gali turėti teigiamos įtakos į 
kariuomenės elgesį jei ateityje su ja iškiltų susidūrimų.

* * *

Vilniuje teko aplankyti kelias parodas Dailės 
Rūmuose. Pati įdomiausia ir simboliniai 
reikšmingiausia buvo nepriklausomos Lietuvos gene
rolų ir kitų aukštųjų karininkų paroda. Generolų portre
tai buvo iškabinti priekiniuose kambariuose, tik ką į 
Rūmus įėjus. Jų įspūdingos uniformos ir bendra 
išvaizda lyg ir visiem dar abejojantiem sakė, kad su 
tokia šaunia karininkija Lietuva jau yra senai įrodžiusi 
savo valstybingumo pasisekimą. Tas įspūdis dar labiau 
sustiprėja paskaičius po portretais pateiktas karininkų 
biografines žinias. Virš devyniasdešimt procentų jų 
buvo okupantų nužudyti, deportuoti arba dingę be ži
nios. Iš trijų tuo metu vykstančių parodų, ši susilaukė 
didžiausio lankytojų susidomėjimo.

♦ ♦ ♦

Tuo metu, kai Aukščiausioji Taryba keitė šeštąjį 
konstitucijos straipsnį, o LKP skyrėsi nuo TSKP, 
,Jedinstva” bandė sušaukti masinius mitingus Vilniuje. 
Nors rengėjams ir nepasisekė sutraukti daugiau negu 
poros tūkstančių pasekėjų, tie, kurie į mitingus atėjo, 
siekė sukelti kiek galima daugiau triukšmo. Atrodo, 
kad didžiausiu savo priešu jie dabar laiko spaudą ir 
televiziją. Televizijos reporteriai buvo pakartotinai 
apstumdyti, o jų kameros vos išvengė labai tragiškc 
likimo. Tam tikra prasme „Jedinstvos” šalininkai turi 
dėl ko pykti ant televizijos. Respublikiniame kanale 
tikrai yra programų, kurios nėra palankios griūvančios 
sistemos gynėjams. Gruodžio mėnesį vienoje iš tokių 
programų buvo rodoma buvusių stribų byla prieš 
žmones, kuriuos jie kaltino šmeižimu. Labai ilgame ir 
išsamiame reportaže buvo apklausinėjami kaltintojai 
kaltinamieji ir liudininkai. Pirmieji tiktai kartojo, kad 
pokarinėse žudynėse ir kankinimuose nedalyvavo, c 
antrieji ir tretieji detaliai nurodė laiką ir vietas kur buvo 
įvykdyti neišpasakomai žiaurūs nusikaltimai (sudegint- 
gyvi žmonės, moterys pririštos prie stulpų ir 
prievartaujamos) ir minėjo žudikų bei kankintojų 
pavardes. Reportažas, po kurio turbūt mažai kam like 
abejonių dėl tikrųjų nusikaltėlių, buvo baigtas komen 
taiu, jog svarbiau visuomenei parodyti kas po 
„išlaisvinimo“ krašte darėsi ir kas už tai yra atsakingas, 
negu teroristus teisti. Tarp kitko, tame reportaže buvo 
pažymėta, kad kai kurie su šia byla surišti dokumentai 
jau yra iš įstaigų dingę, kas dar labiau sukomplikuotų 
teismo procesą. Tačiau reikia pažymėti, kad Lietuvoje 
yra ir balsų, kurie reikalaują kad apkaltinti už terorą 
asmenys būtų patraukti teisman.

* * *

Kita Lietuvos televizijoje pabrėžiama tema, tai 
plačiai išsišakojusi korupcija, ypatingai urmo prekybos 
pareigūnų tarpe. Atrodo, kad vienas iš dažnai varto
jamų korupcijos metodų yra atsiųstas iš užsienio ar kitą 
respublikų prekes tol sandėliuose laikyti, kol direkto
riaus šeima, giminės, kolegos ir draugai bus pilnai 
aprūpinti. Taip ir atsitiko su keturiais tūkstančiais 
moteriškų batų iš Austrijos, kurie sandėlyje ramiai 
laukė viršininko artimųjų paklausos, iki televizijos 
reporteris batų „paslaptį“ atsleidė visuomenei. Tokio 
pat likimo susilaukė ir šaldyta žuvis, kuri buvo 
„atšildyta“ tik reporteriams pradėjus agresyvią 
investigaciją.

Kol korupcija plačiai paplitusi, nėra ko stebėtis, 
kad kandidatų nominavimo procese tiek daug dėmesio 
kreipiama į asmeninio sąžiningumo klausimus. Tas 
irgi, turbūt, paaiškina Respublikos dienraščio populia
rumą. Apskritai, šiandien Lietuvoje apstu 
nepasitikėjimo bet kokiom institucijom. Po virš 
keturiasdešimties metų represijos, veidmaniavimo ir 
toleruojamos korupcijos, skepticizmas greičiausiai yra 
neišvengiamas; jis galės išnykti tik atsiekus tikrą 
savarankiškumą ir nepriklausomybę.

Julius Šmulkštys
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