
Dvylikos Sovietų Sąjungos respublikų demokra
tinių judėjimų atstovai liepos 4-6 dienomis buvo susi
rinką Prahoje į konferenciją, pavadintą „Taikingas 
kelias į demokratiją“. Konferenciją organizuojant 
talkininkavo prezidentas Vaclav Havel. Jos globėjai 
buvo Čarteris 77 bei „Demokratija ir nepriklausomy
bė“, Vakaruose egzistuojanti organizacija, įsteigta 1989 
m. gegužės mėn. Paryžiuje ir turinti ryšius su respu
blikonų partijos grupuotėmis JAV. Konferencija susi
dėjo iš eilės grupinių diskusijų, pašvęstų dviem sritim:
1) problemoms, su kuriomis demokratiniai judėjimai 
įvairiose respublikose susiduria, bandydami įtvirtinti 
pihetines teises, įvesti demokratinį pliuralizmą bei 
pakeisti centralizuotą ekonomiją rinkos ekonomija, ir
2) bandant nustatyti strategiją viršminėtų problemų 
sprendimui. Paskutinę dieną įvyko Europos demokra
tinių judėjimų apskritas stalas, dalyvaujant taip pat 
Čarterio 77 nariams bei atstovams iš Rumunijos ir Ju
goslavijos.

Grupinėse diskusijose buvo susitelkta ties 
Armėnijos - Azerbaidžano konfliktu ir prie Rusijos ir 
šių dviejų respublikų politinių problemų. Palyginti 
mažai dėmesio buvo kreipiama Pabaltijui ir neseniai 
buvusiai Lietuvos ekonominei blokadai. Konferencija 
priėmė rezoliuciją, raginančią Europos valstybes 
pripažinti Lietuvos vyriausybę. Buvo daug kalbų, ra
ginančių, kad sekanti konferencija būtų rengiama Vil
niuje. Tai būtų vienas iš būdų, kaip atkreipti tarptautinį 
dėmesį į Lietuvą. Tačiau mažai buvo kalbama kaip 
konkrečiai suteikti Lietuvai ekonominę ir humanitarinę 
pagalbą. Mažai buvo minima ir ekonominė bei politinė 
padėtis kitose Baltijos valstybėse. Lietuvos Helsinkio

turinyje
SPAUDOS LAISVĖ IR CENZŪROS ILGESYS

Kodėl Lietuvos parlamente vyrauja nepasitikėjimas 
laisva spauda? Ar reikia Lietuvai valstybinio laikraščio? 
Kuo savųjų varžtai spaudai skiriasi nuo svetimųjų prie
spaudos? Kokia laisvosios spaudos ateitis? Ką apie tai 
Santaros-Šviesos suvažiavime pasakojo Atgimimo re
daktorius?

AR SUNKU REDAGUOTI GERĄ LAIKRAŠTĮ?

Pokalbis su Lietuvos ryto red. Gedvydu Vainausku.

DEMOKRATUOS PAMOKOS IR EGZAMINAI

Apie rinkimų į Lietuvos parlamentą įspūdžius ir išvadas 
rašo žurnalistas ir sportininkas Gintautas Umaras, pats 
gan sėkmingai kandidatavus pirmame rinkimų ture.
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SKILTYS. LAIŠKAI, KRITIKA, POLEMIKA

NEPRIKLAUSOMŲ DEMOKRATINIŲ 
JUDĖJIMŲ KONFERENCIJA PRAHOJE

(Pabaltijo atstovai svarsto ekonomines ir politines problemas)

grupės atstovui Vytautui Skuodžiui užklausus buvusį 
Gorbačiovo kalbų parengėją Gocenkovą apie Lietuvos 
atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjungos - atsakymas buvo 
„tėviškas“. Kai Rusija baigs konsoliduoti savo pozici
jas - galės lengviau pagelbėti Lietuvai. „Mes visada 
Rusiją laikėme tėvu. Jeigu sūnus ar duktė nori apleis
ti tėvą, reikia sutvarkyti viską taip, kad sūnus ar duktė 
galėtų atsiskirti sakydami - ačiū“. Mano nustebimui, 
niekas neprotestavo prieš šitokį paternalizmą.

Privačiuose pokalbiuose Lietuvos atstovai aptarė 
ekonominės blokados pasekmes. Taip pat lietuviai ir 
latviai įvertino šiandienines abiejų kraštų ekonomines 
ir politines problemas.

Žinoma, pirmasis klausimas lietuviams buvo - ką 
jie mano apie Vakarų, o ypatingai JAV, nenorą pri
pažinti jų nepriklausomybės paskelbimą. Abu konfe
rencijoje dalyvavę Lietuvos Aukščiausiosios tarybos 
deputatai - Kazimieras Uoka ir Petras Vaitiekūnas - 
sutarė, jog jaunesni žmonės buvo nusivylę, o vyresnieji 
nelaukė jokios pagalbos. „Jie prisimena penktojo ir 
šeštojo dešimtmečio patirtį“, - pareiškė Vaitiekūnas, 
kalbėdamas apie dešimtį metų trukusį partizanų 
priešinimąsi sovietų okupacijai. „Anuomet per radiją 
amerikiečiai pranešinėdavo išvadavimo tvarkaraštį. 
Vasarą sakydavo - jūs būsite išvaduoti žiemą. Tai 
niekuomet neįvyko“. O deputatas iš Kauno K. Uoka 
pritarė: „Mūsų nuomone, amerikiečiai turėtų mažiau 
kalbėti apie idealus“. Latvijos atstovas Olgerts Eglitis 
pareiškė, kad tarp latvių buvo kilęs didelis pasipikti
nimas jų Aukščiausiąja taryba dėl Lietuvos nerėmimo.

Savo pareiškimuose deputatai iš trijų Baltijos 
respublikų bandė atitaisyti klaidingas nuomones, 
pasirodžiusias Vakarų spaudoje Lietuvos blokados 
metu. Viena jų buvo, kad Lietuvai reikia tik sutramdyti 
savo nekantrumą ir palaukti keletą metų. Ekonominė 
reforma ir politinė nepriklausomybė tada savaime ateis. 
Pasak Petro Vaitiekūno: „Mes bandėme vykdyti re
formą pagal Maskvos scenarijų, o jie ją užblokavo. 
Ryžkovas pakartotinai atmetė Prunskienės pasiūlymus 
daryti reformą, reikalaudamas centralizuoto biudžeto ir 
planavimo. Mes buvome juridiniai subordinuoti Mask
vai, todėl turėjome ką nors daryti“. Kiekvienu atveju, 
kitų respublikų, ypatingai Rusijos, nepasitenkinimas 
sovietine ekonomijos sistema patvirtino Lietuvos reika
lavimų pagrįstumą.

Antras nesusipratimas, iškilęs Vakarų spaudoje 
laike blokados, lietė mažumas Lietuvoje (ir kitose 
Baltijos valstybėse). Tvirtinta, kad joms nebuvo su
teiktos garantijos, kad bus respektuojamos jų teisės. 
Komentavusiųjų nuomone, tokia garantijų stoka buvo 
rimtas pagrindas mažumoms, ypatingai rusams, skųstis 

ir rimta kliūtis kelyje į nepriklausomybę. Latvijos 
Piliečių kongreso atstovas Olgerts Eglitis nurodė, jog 
problema nėra tokia paprasta. Jis darė skirtumą tarp 
tautybių, kurios ilgą laiką gyveno Baltijos valstybėse 
ir norėtų likti jų piliečiais, joms tapus nepriklausomo
mis, ir tų, kurių interesai sutapo su status quo . Trijų 
Baltijos respublikų atstovai pabrėžė, kad status quo 
rėmėjai yra vadinami okupantais, o kitų pažiūrų 
mažumos - krašto piliečiais. Vakarų spauda šiuose 
dalykuose nemato jokio skirtumo.

Piliečių kongresas, kurio nariu yra Eglitis, pats yra 
šio pilietybės principo iliustracija. Kongresas buvo 
renkamas balandžio mėn. kaip alternatyva Latvijos 
Respublikos Aukščiausiajai tarybai. Tik asmenys, bu
vę respublikos piliečiais prieš sovietų okupaciją, ir jų 
palikuonys turėjo teisę balsuoti rinkimuose. Piliečių 
kongresas save laiko tikraisiais tautos atstovais, o 
Aukščiausia taryba tėra tik „okupantų aparatas“. Pagal 
Eglitį, santykiai tarp mažumų ir vietinių gyventojų 
Baltijos kraštuose visados buvo geri. Vokiečių ir rusų 
mažumos, gyvenusios Latvijoje prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą, daug prisidėjo prie krašto kultūrinio lygio 
iškėlimo. Jis pastebėjo, kad per paskutinius keletą metų 
Latvijoje buvo įkurtos žydų ir estų mažumų mokyklos 
ir laikraščiai. Panašias institucijas turi žydų ir lenkų 
mažumos Lietuvoje.

Jų ekonomikos ir valdžios aparatui esant pereina
moje stadijoje, Baltijos valstybių laukia svarbūs spren
dimai. Lietuvoje sovietų blokada padarė rimtų nuosto
lių. Petrui Vaitiekūnui tie nuostoliai atrodė minimalūs, 
lyginant juos su žala, padaryta per visą sistemos gyva
vimo laiką. Tačiau visvien tie nuostoliai yra pakan
kamai rimti. Jo nuomone, moratoriumo paskelbimas 
suskaldė Aukščiausiąją tarybą ir kraštą. Tačiau iki 
kokio laipsnio - sunku pasakyti.

Platesniame politiniame spektre, Sąjūdžio valdžia 
turi sunkumų atsilaikyti prieš komunistus. Nesą užten
kamai žmonių kontroliuoti didžiulę ir įsisenėjusią 
biurokratiją, į kurią galima būtų įrikiuoti teisingumo, 
ekonomikos ir vidaus reikalų ministerijas, tebesančias 
komunistų rankose. Sąjūdis balandžio mėn. vietinius 
rinkimus pralaimėjęs komunistams. Taip pat komunis
tai smarkiai atsigriebė kaime. Blogiausiu atveju tai 
sukels pasipriešinimą agrarinei reformai, o geriausiu 
atveju - bus daromi sunkumai ją vykdant Kaip dalis 
plano įvesti rinkos ekonomiką, šį rudenį numatoma 
pravesti įstatymus, pervedančius žemę į privačią nuosa
vybę (taip pat miestuose), nuimančius kainų kontrolę, 
įtvirtinančius privačią iniciatyvą ir įvedančius

(tęsinys 3-me psl.)
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SPAUDOS APŽVALGA

išeivija 
spaudos 

veidrodyje

AR NE PER DAUG PATARĖJŲ?

Kai pavartai išeivijos laikraščius, kas savaitę randi 
vis naujų komitetų, organizacijų ar fondų, kurių tikslas 
patarti, pamokyti Lietuvos vadovaujančius vyriau
sybės asmenis, kaip pradėti kurti demokratinį vals
tybės gyvenimą ir svarbiausia, kaip komandinę mark
sistinę sistemą paversti į laisvos rinkos ekonomiją.

Tokių patarėjų ir fundacijų skaičius kasdien 
didėja. Neseniai Draugo (nr. 161, 1990.VIII.18) 
Horizontų skilties bendradarbis paskelbė ilgesnį 
straipsnį apie Vašingtone įsikūrusią US - Baltic Foun
dation organizaciją. Jai vadovauja Linas Kojelis, pa
skutiniu laiku pagarsėjęs savo memorandumais, kurie 
jam padarė nemažai politinės žalos. Todėl supranta
ma, kodėl jo draugai ir jis pats (žiūr. Draugo nr. 182, 
1990.IX.19) savo laiške visaip teisinasi ir įrodinėja, 
koks jis yra didelis patriotas ir antikomunistas (niekas 
to neginčyja), bet kažkodėl nutylėdamas savo 
parašytus net du politiniai naivius ir Lietuvai kenks
mingus memorandumus. Pasislėpimas po konfiden
cialumo skraiste nepateisina memorandumų turinio.

Jo vadovaujamos fundacijos tikslai, jei juos pa
vyks įvykdyti, yra naudingi - padėti Lietuvos eko
nomijai atsikurti, siųsti ekspertus ir anglų kalbos 
mokytojus į Lietuvą ir surasti kuo daugiau amerikie
čių organizacijų bei turtingų fundacijų, kurios 
finansiniai paremtų įvykdyti numatomus projektus.

Draugo korespondentas užbaigė savo reportažą 
taip:

L. Kojelio žodžiais, aplamai jų tikslas surasti 
pačius geriausius ekspertus, nepaisant kokios kilmės 
amerikietis jis bebūtų, kurie sutiktų į Pabaltijį važiuoti. 
„O dėl pačios US - Baltic Foundation mes neskubam, 
norim kad ji augtų palaipsniui. Kartu noriu pastebėti, 
kad amerikiečiai labai remia žygius į Pabaltijo 
nepriklausomybe, ir mes turim išnaudoti tą jų gerą 
valią. O iš savo pusės visas pažintis, visą savo patirtį 
aukoju tik Lietuvai ir jos kaimynėms Latvijai bei Esti
jai“, baigdamas pabrėžė mano pašnekovas, 
pastebėdamas, jog Amerikos lietuviai turėtų bent 
suprasti, kad mūsų (fundacijos) tikslas paremti 
demokratinės Lietuvos siekius, padėti atstatyti Pabal
tijo šalyse stiprias ekonomikas ir kuo daugiau paremti 
Pabaltijo bendradarbiavimą.

Los Angelėse įsikūrusi Baltų laisvės lyga, kaip 
paprastai, veikia partizaniškai. Ir šį kartą, nenorėdama 
pasilikti nuošaly, ji paskelbė „Operation Indepen
dence**. Apie šios organizacijos veiklą ir tikslus taip 
rašoma:

Baltic American Freedom League (BAFL) arba 
Amerikos Baltų Laisvės lyga imasi žingsnių suvesti 
visų norinčių Lietuvai padėti žmonių pastangas į vieną 
stiprią veiklos grupę. BAFL kviečia visus Lietuvai 
prijaučiančius žmones prisidėti.

Po daug galvojimo, ieškojimo, pasitarimų su 
Amerikos valdžios sluoksniais, profesionalais 
tarptautinėj ekonomijos ir politikos srityje mes skel
biam „ Operation Independence “.

Kas tai yra ? Tai yra labai specifinė programa, 

kuri remiasi ekonomine ir politine pagalba Pabaltijo 
kraštams. Ta pagalba yra dabartinei ir artimesnei bei 
tolimesnei Lietuvos, Latvijos ir Estijos ateičiai. (...)

2. Sujungti MFN (Most Favored Nation) stovį ir 
JAV prekybos kreditus su Pabaltijo kraštų 
nepriklausomybės pripažinimu Amerikoj ir Sovietų 
Sąjungoje.

3. Pastovias Amerikos misijas (vėliau ambasadas) 
Vilniuje, Rygoje, Taline, kad jos galėtų stebėti derybas 
liečiančias tų kraštų nepriklausomybės ir teisingą 
humanitarinės pagalbos iš Amerikos teikimą Lietuvai.

KAIP VISA TAI ATSIEKSIM?
1. Sutvirtinsim savo pastangas ir tvirtai 

susiorganizuosim paremti kongresmanus, senatorius ir 
prezidentą Bush palaikyti Pabltiečių interesus, kaip 
nepriklausomybę dabar, finansinę žmogiškumo pa
ramą ir ekonomines galimybes ateičiai.

2. Pasamdysim profesionalią „advocacy“ firmą 
Washingtone, užtikrinti, kad „Operation Indepen
dence“ pastangos būtų nukreiptos į tuos asmenis, 
komitetus ir veiksmus, kurie neštų didžiausias ir 
geriausias pasekmes Lietuvai.

Prieš keletą metų Baltų lyga ilgi buvo pasi
samdžiusi „public relations** firmą, idant teigiamai nu
teikti buv. Reagan’o administraciją Lietuvos naudai. 
Išleido apie 200.000 dolerių, o rezultatai, be kelių 
kompromituojančių pačios Lygos veiksmų, buvo men
ki. Dabar vėl prašoma aukų pasamdyti kitai firmai.

Turint galvoje ankstyvesnį patyrimą, vargu ar tas 
Baltų lygos užmojis atneš kokios nors konkrečios nau
dos Lietuvos reikalui. Aišku tik viena - tautiečiai vėl 
prašomi atidaryti savo pinigines.

Bet tai dar ne viskas. Čikagoje jauni biznio 
profesionalai susibūrė į naują organizaciją Lietuva 
Business Group International. Apie jos tikslus Dirvo
je (nr. 29, 1990.VEH.2) taip rašoma pokalbyje su 
grupės steigėju Linu G. Liubinsku:

- Mintis sukurti LBGI kilo po ilgo dvejojimo. 
Nuo jaunystės buvau aktyviai įsitraukęs į įvairių 
lietuviškų organizacijų veiklą, bet po to dėl šeimyninių 
darbo ir kitų aplinkybių ir išsiskyrimas su daugeliu 
draugų lietuvių nutolau nuo lietuviškos veiklos. 
Tačiau per visą tą atitrūkimo laikotarpį jaučiau stiprų 
norą vėl sugrįžti į lietuvišką gyvenimą, bet jau tokiame 
lygyje, kuris nesikirstų su mano tarnybiniais reikalais. 
Būdamas biznio žmogumi aš norėjau išnaudoti savo 
išsimokslinimą, įgūdžius ir patyrimą taip, kad būtų 
naudingi ir man ir Lietuvai. Norėjosi tikro ir ilgalaikio 
prisidėjimo. Su tokiu atgijusiu entuziazmu aš sutikau 
Santa Monikoje Dr. Algį Avižienį, kuris yra vyresny
sis profesorius kompiuterių mokslo UCLA. Jis taip 
pat yra vienas iš Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto 
steigėjų ir Lietuvių Pasaulio Centro Kultūrai, Mokslui 
ir Švietimui vystyti. Aptarus su juo kai kurias idėjas 
tapo aišku, kad Lietuvoje reikia mano žinių ir pagal
bos. Taip aš nusprendžiau suformuoti grupę jaunesnių 
biznierių iš viso pasaulio padėti Lietuvai siekti 
ekonominės nepriklausomybės ir pažangos. Jaunes
nioji lietuvių karta Amerikoje yra labai gerai iš
simokslinusi, profesionali, įvairi, turinti pakankamai 
žinių ir entuziastinga mūsų visuomenės grupė, iki šiol 
ignoruota dėl mūsų amžiaus. Priedo šie lietuviai 
daugumoje irgi yra nutolę lietuviško gyvenimo ir 
nežino kuo galėtų prisidėti prie Lietuvos realiai. Ką 
Tarptautinė Prekybos Grupė - LIETUVA gali pada
ryti, tai pasiūlyti jauniems lietuviams profesionalams 
galimybę išplėsti savo horizontus, tarti savo žodį, dirb
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ti kartu su kitais turinčiais tokius pat interesus per 
mūsų pasaulinį tinklą.

Taigi, visokių patarėjų padėti Lietuvai turime 
daug. Iš esmės, toks išeivijos susirūpinimas Lietuvos 
ekonominio gyvenimo atkūrimu yra teigiamas 
reiškinys, bet ar tikslu Lietuvai visą naują ekono
minę struktūrą skolintis iš Amerikos kapitalizmo, kuris 
irgi nėra tobulas išspręsti visas ekonomines, o ypač 
socialines problemas - yra klausimas, vertas rimto 
dėmesio.

Ar negeriau būtų, Lietuvai ieškoti ekonominių ir 
socialinių modelių vakarų Europos valstybėse ir 
Skandinavijoj?

OSI DAR VEIKIA

Dirvoje (1990.VI.26) M. Naujokaitis paskelbė 
tokį kreipimąsi padėti OSI persekiojamam K. Pal- 
čiauskui:

Ilgametis už Lietuvos laisvę kovotojas, ekonomis
tas v.s. fil. Kazimieras Palčiauskas neseniai gavo 
skaudžią žinią: jo apeliacija į aukštąjį emigracijos 
teismą, prašant nevykdyti trėmimo į Sovietų Sąjungą, 
buvo atmesta. Keisti trėmimo vietą (vietoj Sovietų 
Sąjungos į Lietuvą) teismas nesutiko. Esą Lietuva 
faktiškai neegzistuojanti.

Naujam prašymui į aukštesnę instanciją duota la
bai trumpas terminas. Advokatas, už atstovavimą K. 
Palčiausko interesų naujoj teismo instancijoj, tuojau 
pareikalavo $20,000sumokėti iš anksto.

Jau ne pirmą kartą, bet aš ir vėl iš širdies prašau 
Jūsų - gelbėkim visi kartu šį taip neteisingai apkaltintą 
žmogų. Jis yra jau 83 metų amžiaus, ligonis (cukrinė 
liga jau įsisenėjus ir dar su nauju, skausmingu priedu - 
shingles), silpnėja klausa. Yra reikalingas nuolatinės 
priežiūros, kurią atlieka miesto sveikatos prižiūrėtojai. 
Jo žmona, maždaug to pat amžiaus, yra pusiau akla ir 
dabar vargsta su blogai gyjančia sulaužyta ranka.

Buvo mėginta prašyti, kad Teismas atkreiptų 
dėmesį į sunkią ligonio būklę. Tačiau teismo atsaky
mas buvo rūstus: liga nesustabdo trėmimo eigos. Tam 
yra ir precedentas - Artukovič buvo su neštuvais 
išgabentas iš USA.
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Nežiūrint kieno vardu parašysit čekį, siųskite 
laišką su čekiu šiuo adresu:

M. Naujokaitis. 17452 Plaza Animado #118, San 
Diego, CA 92128.

KIEK LIETUVOS AUKSO UŽSIENIO 
BANKUOSE ?

1940 m. liepos 6 d. Lietuvos banko valdytojas 
Juozas Paknys buvo priverstas pateikti Dekanozovui 
„raportą“ apie tai, kiek Lietuvos bankas turi aukso 
užsienyje.

1940 m. liepos mėn. Lietuvos banko balanso 
duomenimis, aukso atsargos užsienio bankuose sudarė 
63,8 milijonų litų. Anglijos banke aukso atsargų buvo 
už 19,6milijono litų, JAV federalinių rezervų banke - 
už 16.6 milijono litų, Švedijoje - už 8,5 milijonus litų, 
Prancūzijoje - už 14,9 milijonus litų ir Šveicarijos 
banke -4,1 milijonus litų. ( ...)

Bet grįžkime į 1940 - tuosius. Dekanozovui 
ultimatyviai reikalaujant, naujai paskirtas banko 
valdytojas A. Drobnys (vietoj atsistatydinusio ,Jdetuo- 
lio“ J. Paknio) davė įsakymą Londono, Niujorko, 
Stokholmo, Bazelio ir Paryžiaus bankams pervesti 
auksą į Gosbanko sąskaitą.

Londonas, Niujorkas, Paryžius ir Bazelis mūsų 
auksą blokavo, Stoklholmas įvykdė naujojo valdytojo 
nurodymą. (...)

Lietuvos banko aukso atsargų dar yra ir JAV 
federalinių rezervų banke, pasakė jis. Auksas buvo 
„įšaldytas“, ir JAV vyriausybė iš to apmokėdavo 
Lietuvos atstovybės išlaidas. Britų vyriausybė to ne
darė.

Prancūzijos bankas taip pat pareiškė, kad jis žada 
grąžinti Lietuvos aukso lydinius, kai tik Prancūzijos 
vyriausybė pripažins Lietuvos nepriklausomybės 
deklaraciją. Banko atstovas patvirtino, kad Lietuva iki 
1939 m. į prancūziją buvo atgabenusi 2,2 tonas aukso 
lydinių. Jo nuomone, dabartinė šių lydinių vertė - 
165 milijonai frankų (17,5 milijonų svarų sterlingų).

Prancūzijos banke taip pat yra apie 1 toną Estijos 
atgabento aukso“.

(Mūsųpastogė, nr. 19,1990.V.14)

KODĖL LIETUVOS SPAUDOJE TIEK DAUG 
SVETIMŽODŽIŲ?

Apie lietuvių kalbos terliojimą šitaip rašo K. Janu
ta Dirvoje (nr. 31,1990.VIIL16):

Anksčiau Gimtasis kraštas laikas nuo laiko 
perspausdindavo straipsnelių iš nepriklausomos Lietu
vos laikraščių, daugiausia iš Lietuvos aido. Ir 
pridėdavo pastabą: „Kalba netaisyta“. Vis tardavau, 
jog labai gerai padarėte, kad kalbos netaisėte. O kaip 
ten kalba „taisoma“ paimu vieną iš daugelio 
pavyzdžių. Gimtasis kraštas 1988 m. 7 nr. paskyrė 
pušų pirmojo puslapio rašiniui apie tenisą. Dešimt 
kartų linksniuojami „ teniso kortai “tik vieną 
kartą pavartotas lietuviškas žodis - aikštelė. Vadi
nasi, dabar ten kalba taip pataisyta, jog tenisas 
žaidžiamas nebe aikštėse, bet kortuose .

Buvau pradėjus užsirašinėti įvairius kalbos 
terliojimo pavyzdžius, bet galo tokiam sąrašui nesima
to. Ten viešumas buvo limituojamas ; klausiama ar 
galima dozuoti viešumą? Lavoninė pavirto į morgą 
, medžiotojas į jėgerį . Kaž kuris vyras nutarė 
balotiruotis kandidatu. Ledo kalną iš raštijos stumia 
eisbergas. Ant stogo įrengtas aerarijus. O jau stresų 
įvairiausių priperėta, gi su jais ryšio turi traumoti , 

karoti. Vienas žaidėjas esąs rezultatyviausias (baisus 
daugskiemenis griozdas - KJ.). Aukcijonas, adekva
tus , koncepcija , konceptualumasr daugybė kitų 
angliškų žodžių sukuria potencialą kalbai darkyti. 
Vysk. Valančius parašė Vaikų knygele, o dabar 
vienas Kražių kunigas sudarė ir išspausdino Kražių 
parapijos istorijos ir kitokius bukletus.

Iš tikrųjų nustebina svetimžodžių gausa Lietuvos 
spaudoje, ypač kai daugeliui svetimžodžių yra gerų 
lietuviškų pakaitalų. Nors išeivijos spauda, įskaitant ir 
Akiračius, negali girtis tobula lietuvių kalbos var
tosena, bet jau tų svetimžodžių čia tikrai mažiau...

Vyt. Gedrimas

NEPRIKLAUSOMŲ...
(atkelta iš 1-mo psl.)
naujų mokesčių sistemą.

Ūkio srityje panašios problemos egzistuoja ir Lat
vijoje, kur kolektyvinių ūkių vadovai priešinasi refor
moms. Trijose respublikose renegatai iš komunistų 
partijos yra dažnas reiškinys, panašiai kaip ir kitose 
naujose Rytų Europos demokratijose. Komunistai re
mia populiarias naująsias doktrinas ir yra infiltravę Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos demokratinius judėjimus. 
Pagal Olgerts Eglitis - „Dauguma iš jų, rengėsi tapti 
mokytojais ar inžinieriais, tačiau pradėjo dirbti partinį 
darbą. Jie nemoka dirbti nieko kito ir nenori prarasti 
savo užimamų pozicijų bei privilegijų. Todėl jie prie
šinasi pasikeitimams“.

Laike blokados lietuviuose pasirodė dar viena ypa
tybė, kuri, kaip daug kas mano, egzistuoja ir latviuose 
bei estuose. Vytautas Skuodis pavadino ją žmonių už
sispyrimu. Dar neaišku, ar šis užsispyrimas nugalės no
menklatūros ir biurokratijos pasipiešinimą.

Janet Savin 
Praha

Šio straipsnio autorė, anglų kalbos magistrė Janet 
Savin, anglų kalbą dėstė Čikagoje ir Prahoje, Čekoslo
vakijoje. Sį rudenį ji žada dėstyti Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune-Red.

Chicago, Ill. 60620

VAIZDAI, TURINYS IR KALBA

Su dideliu įdomumu perskaičiau A. Vaškelio 
straipsnį Akiračių birželio mėn. laidoje, kuriame labai 
vaizdžiai aprašoma JAV LB kultūros premijų įteikimo 
šventė. Straipsnis toks puikus, kad pasijutau lyg ir pati 
toje šventėje buvusi. Man taip pat susidarė įspūdis, 
kad toji šventė nebuvo skirta vien premijų laureatams, 
bet sudarė foną kitų pasirodymui. Kodėl literatūros 
nebuvo? Savo laiku nebuvo ir žurnalistinės premijos, o 
spaudos reikalams bei problemoms aptarti net ir 
kultūros kongresų darbotvarkėje retai terandama vietos. 
Meninėje programoje turėjo dalyvauti tik patys laurea
tai, ar tai gyvu žodžiu, ar vaizdajuosčių bei garsinių 
juostų pagalba. Esu tikra, kad šventėje susirinkusi 

publika tik juos pagerbti ir pamatyti atvyko. Nei 
anekdotai, nei kitų poetų deklamacijos ar anekdotų 
pasakojimas čia netiko. Be to, pas mus taip mėgstama 
„tarti žodžius“, kurie dažniausia nei savo stiliumi, nei 
savo turiniu nieko nepasako, bet labai dažnai užpildo 
mūsų spaudos puslapius. Jei Al. Vaškelis siūlo pasimo
kyti iš šitame krašte premijų įteikimo tradicijų, tai 
mūsų spauda turėtų atkrepti dėmesį į gyvenamo krašto 
didžiąją, profesinę spaudą, kuri ir paties prezidento 
„žodžius“ tik cituoja, analizuodama svarbiausias ištrau
kas ir jas komentuodama, bet neužima ištisų puslapių 
kalbų perspausdinimui. Pas mus mirgėte mirga įvairių 
„žodžių“ perrašinėjimais ... Antra vertus, ir tie asme
nys, kurie rengiasi viešai kalbėti, privalo įsidėmėti, kad 
viešasis kalbėjimas, Ly. retorika, yra ir mokslas, ir 
menas. Nuolatinis kartojimas poetų citatų ištraukų, 
sakymas „kaip tai savo poezijoje išreiškė mūsųgarusis. 
. . “, o saldi, tuščiamintė gražbylystė tik bando 
klausytojų kantrybę ir gaišina laiką. Retai išgirstame ką 
nors originalaus, įdomaus, informuojančio. Net ir 
garbės svečius pristatant yra išpasakojama jo smulki 
biografija, kurios turinio labirinte pradingsta ir pats 
asmuo, paskęsta jo laimėjimai ir nuopelnai.

Su apgailestavimu turiu pastebėti, kad į Al. 
Vaškelio labai vaizdingą ir sklandžią rašomą 
kalbą įsibrovė eilė nevartotinų žodžių, kaip „distanci
nis kriterijumas“, „atsiekimas“ ir „išpildymas“. Jokios 
programos negalima„išpildyti“, tik ją galima atlikti. Ir 
distancijai, ir net kriterijumui turime gražius lietuviškus 
žodžius, kaip „nuotolis“ ir „matiklis“, o „atsiekimai“ 
gali bjti tik „laimėjimai“ ar net nuopelnai. „Atsiekimų“ 
vartojimą ypatingai smerkė du mūsų kalbos žinovai, 
a.a. prof. Pranas Skardžius ir a.a. Stasys Barzdukas, 
kuris ir prie mano kalbos gryninimo labai prisidėjo, 
pastebėdamas, kad aš viename savo straipsnyje 
pavartojau žodį „neužilgo“. Nustebau išgirdusi jo pa
stabą. „Miela ponia, tai rusicizmas ‘nezadolgo’. Mes, 
lietuviai, sakome ‘netrukus’ “, jis man paaiškino. Jei 
mus graudina Lietuvoje įsigyvenę barbarizmai, kaip 
„greičio limitas“ ar „parodos stovai“, tai mes vistik 
laikykimės grynos, „nesutarptautintos“ lietuvių kalbos.

Aurelija M . Balašaitienė

Šių metų Santaros-Sviesos suvažiavime kaip 
Akiračių svečias dalyvavo Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos narys, Atgimimo vyr. redaktorius Rimvydas 
Valatka. Nuotraukoje jis skaito pranešimą, kurį 
spausdiname sekančiame psl.

1990 m. spalio mėn. 3
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LIETUVOS GYVENIMAS

Lietuvos spauda, vertinant ją pasauliniais kriteri
jais, nėra įdomi. Ji nėra tokia informatyvi ar operatyvi 
kaip Čikagos ar New Yorko dienraščiai, jos komentarai 
dažnai dar tik menki politiniai kepštelėjimai ar asme
ninė nuomonė, o ne gili analizė kaip Die Zeit ar 
Independente.

Ta prasme Lietuvoje dar nėra visiškai laisvos spau
dos. Užtat yra daug laisvėjančios spaudos.

Si spauda nori būti ir informatyvi, ir operatyvi, ir 
analitiška savo komentaruose, tačiau šiandien, vos 
spėjusi išsiveržti iš komunistinės cenzūros priežiūros, 
daugiausia, ką ji gali padaryti, tai nepatekti po nauju, 
jau savos, lietuviškos valdžios presu. Praktiškai visi 
laikraščiai ir žurnalai, kurie pastaruosius trejetą metų 
nuosekliai ėjo nepriklausomybės kryptimi, kurie žings
nis po žingsnio įveikdavo vis naujus SISTEMOS ir 
IMPERIJOS ideologinius bastionus ir tabu, ir šiandien 
stengiasi išlikti objektyviais, yra jautrūs bet kokioms 
totalitarizmo apraiškoms.

Todėl nenuostabu, kad laisvėjanti spauda šiandien 
įvairaus rango politikų yra vanojama kur kas labiau 
negu partinė spauda prieš porą metų, Sąjūdžio 
pradžioje. Tai nėra sunku paaiškinti. Rinkimus Lietu
voje laimėjo nauji žmonės, daugeliu atveju doresni, 
gabesni, nesusitepę korupciniais ryšiais, ir, kas svar
biausia, žmonės, per porą metų tapę minios ir tautos 
numylėtinais. Jie niekaip negali suprasti, kaip čia atsiti
ko, kad dabar jau jų žingsnius ima kritikuoti ta pati 
juos nuolat liaupsinusi spauda. Psichologiškai nepersi
orientavę iš opozicijos į poziciją politikai visur - po 
lova, tarp laikraščių eilučių ir kt ieško komunistų pink
lių. Vienas rašytojas, Sąjūdžio pradininkas, dabar par
lamento deputatas, kaip užsuktas visur kartoja, jog visai 
spaudai (neišskiriant nė Sąjūdžio) tebevadovauja LKP 
CK ideologijos skyrius.

To dirbtinio konflikto priežastis, kaip jau sakiau, 
labai paprasta. Į valdžią atėjo nauji žmonės, bet 
valdžios SISTEMA , visų pirma ekonominė, kol kas 
nėra pakeista. Geras Jonas, pakeitęs blogąjį Joną skęsta 
tame pačiame noro komanduoti, viskam vadovauti 
liūne. Si sistema iš principo vienodai gerai absorbuoja 
ir bloguosius, ir geruosius.

Žurnalistai iš kitų profesijų yra arčiausiai rinkos 
slenksčio, kova už skaitytoją, konkurencija spaudos 
biznyje jau akivaizdus faktas, todėl mums valdžios šlo
vinimas, tas parankinių vaidmuo ne tik nebepatinka, bet 
ir būtų žudantis - skaitytojas, augęs kartu su mumis, 
falšo taip pat nebepakenčia.

Todėl šiandien Lietuvos spauda yra kritiška vis
kam, išskyrus nepriklausomybę. (Čia neturiu galvoje 
KPSS leidinių, apie juos ir nekalbėsiu).

Mano oponentai čia galėtų pateikti svarių argu
mentų, kad ne vienas Lietuvos ryto, Respublikos ar 
Atgimimo kritikos rašinys yra nudraskęs ir tą žaizdą, 
kurią dar būtina buvo gydyti, ir aš sutikčiau su tuo. 
Tenoriu pasakyti, kad, kalbėdamas apie spaudos 
kritiškumą, šneku apie tendenciją tapti ketvirtąja demo
kratijos jėga.

Kitas dalykas, kad Lietuvos žurnalistai, per pasta
ruosius porą trejetą metų, išėję neblogą tiesos sakymo 
mokyklą, jau kuris laikas nustojo kokybiškai augti. 
Priežastys suprantamos: spaustuvių monopolis, popie
riaus, naujos technikos ir pinigų stygius, mūsų atkirti
mas nuo Vakarų informacijos agentūrų žinių stabdo 
tolesnį spaudos kokybinį augimą, todėl šiandien tebe
vyrauja ekstensyvus augimas, objektyviai silpninantis 
ir taip nestiprias profesniu žurnalistų pasiruošimu re
dakcijas. Anot Spaudos kontrolės valdybos prie Vidaus 
reikalų ministerijos, jau išduota daugiau kaip 500 
laikraščių, žurnalų ir TV steigimo liudijimų.

SPAUDOS LAISVĖ LIETUVOJE IR 
ŽURNALISTIKOS PROBLEMOS 

(Pranešimas 1990 m. Santaros-Šviesos suvažiavime)

Laikraščiai steigiami, atkuriami prieš karą ėję, 
šioje srityje iki šiol draudimų nėra, tačiau didžioji jų 
dalis vaidins lokalinį vaidmenį, jie gali likti trumpalai
kiai.

Rimtoji Lietuvos spauda, čia turiu galvoje Gimtąjį 
kraštą, Literatūrą ir meną, Lietuvos rytą, Mažąją Lie
tuvą, Atgimimą, Siaurės Atėnus , tam tikra prasme 
Respubliką, žurnalus ir kt., instinktyviai veržiasi į libe
ralų arba centro pusę. Spauda pirmoji pajuto, kad mi
tinginis mūsų istorijos tarpsnis baigėsi, nors mitingai ir 
tebevyksta, ir ėmėsi sunkaus darbo - budrios, pareigin
gos ir kiek įmanoma, objektyvumo siekiančios sąžinės 
auginimo.

Taip natūraliai iškilo VIDURIO linijos klausimas, 
savo laiku kilęs V. Kudirkos Varpui. Suprantama, kad 
šitame kelyje mūsų laukia ne laurų vainikai, o greičiau 
guzai, nes turint 560 tūkst. ar 312 tūkst. ar 200 tūkst. 
tiražą, Lietuvoje nebeįmanoma tikėtis, kad visi tie skai
tytojai pritars VIDURIO linijai, Lietuva politiškai di- 
ferencijuojasi, žymi jos dalis smarkiai dešinėja, o kita 
tampa indiferentiška, todėl mūsų praradimai neiš
vengiami, tačiau šitaip, bent aš ir mano bičiuliai, su
prantame spaudos paskirtį: pusiausviros išlaikymas.

Šioje vietoje norėčiau padaryti ekskursą į netoli
mą praeitį, be kurios analizės, mano galva, neįmano
ma gerai suprasti ir dabartinės Lietuvos spaudos si
tuacijos.

Lietuvos spaudos laisvėjimo kelio pradžia 
laikyčiau, žinoma, su tam tikrom išlygom, 1986 - ųjų 
metų šv. Kalėdų išvakares, kai Gimtasis kraštas visą 
numerį paskyrė Kūčioms. Šis Kūčių numeris, taip pat 
rusiškos spaudos, tokios kaip Moscow News ar Ogo- 
niok įtaka, leido Lietuvos žurnalistams pajusti savyje 
jėgų. Žvelgiant į praeitį, 1987 - aisiais Lietuvos spau
doje neįvyko nieko ypatingo, bet žmonės jau tada 
pradėjo kalbėti ir rytais prie kioskų ieškoti Gimtojo 
krašto ar Komjaunimo tiesos, kurie sistemos dar neata
kavo, bet iš stiliaus, atskirų žinučių, pajuokavimų ir 
naujų kritikos ar vaizdavimo objektų ar tiesiog rusiškų 
laikraščių perspausdinimo skaitytojas pradėjo suprasti, 
kad mūsiškiai laikraštininkai dar diena kita ir pereis į 
puolimą visu frontu.

Lietuvoj jau kilo svieto lygintojo, reporterio Vito 
Tomkaus žvaigždė. Jo rašiniai kėlė erzelį CK, nes jis 
pasikėsino į uždaras milicijos, psichiatrinių ligoninių 
temas. Sistemos sargyboje stovėjo Maskvos vietinin
kas N. Mitkinas ir jo vietinis parankinis C. Slyžius. 
Tuo metu, kai kas savaitę ar net kasdien Komjaunimo 
tiesos, Gimtojo krašto, Kultūros barų redaktoriai LKP 
CK buvo kviečiami ant kilimo ir keikiami tiesiogine to 
žodžio prasme už nacionalizmą ir apolitiškumą, dauge
lis dabartinių Lietuvos žurnalistų kritikų iš dešinės te
begyveno nesipykdami su komunistų valdžia.

Iki tiesos sakymo 1987 - aisiais dar buvo toli. 
Valdžiai pavyko į tų metų rugpjūčio 23-osios ir 1988 - 
ųjų vasario 16-osios akcijų dalyvių totalinį smer
kimą įtraukti visą be išimties spaudą. Tačiau didžioji 
dalis skaitytojų nesunkiai pastebėjo, kurie žurnalistai 
ir redaktoriai tai darė su noru, o kurie tik prievarta.

Sakyčiau, etapinis buvo ekonomisto S. Pečiulio 
rašinys apie pokario trėmimus į Sibirą, kurį 1988 - ųjų 
balandį išspausdino Komjaunimo tiesa. Į jį kritika 
(J. Jermalavičiaus lūpomis) atsakė Tiesa.

Gimtasis kraštas sumušė silpnus, iš esmės propa
gandinius J. Jermalavičiaus argumentus, nęt puslapį 
paskirdamas Sauliaus Pečiulio gynybai, ir tai galbūt 
išgelbėjo jauną ekonomistą nuo dar didesnio 
saugumiečių apdorojimo.

Ilgai tvinkusį votis pratrūko.
Mėnuo iki Sąjūdžio Lietuvos spaudai tapo spartaus 

laisvėjimo mėnesiu. Nors C. Šlyžius tebesiautėjo, ėmė 
rastis prieš jį ir partinį vadovavimą spaudos imunitetas. 
Tabu mažėjo: atsivėrė 1941 - ųjų deportacijos, rezis
tencijos, kitos temos.

Tam tikra prasme Gimtasis kraštas, Komjaunimo 
tiesa, Kultūros barai ir Literatūra ir menas padėjo 
greičiau išpureni dirvą Sąjūdžiui.

Nuo to pavasario iki pirmojo Sąjūdžio 
suvažiavimo spauda pirmą kartą diferencijavosi: 
Gimtasis kraštas, Komjaunimo tiesa, Literatūra ir me
nas rėmė Sąjūdžio mintis ir akcijas. Tiesa ir kita kom
partijos spauda, kur galėdavo, puolė Sąjūdį. Naujas 
kultūros reiškinys - Sietyno žuranlas - dėl nedidelio 
tiražo gal ir negalėjo veikti daug tūkst. skaitytojų, bet jo 
pasirodymas tam tikra prasme įtakavo ir būsimą spau
dos bumą. Nes Sietyno leidimas parodė, kad įmanoma 
Lietuvoje leisti spaudą ir be CK patvirtinimo. Tuo 
metu tai buvo didelis šuolis mūsų visuomenės 
mąstyme. Rudenį atsirado Atgimimas, Kauno aidas - 
laikraščiai, sukurti be CK norų ir nutarimų, be patvir
tintų etatų sąrašų. Jie nebuvo stiprūs profesionaliai, 
betgi jų atsiradimas oficialiajai spaudai dar labiau atrišo 
rankas. 1989 - ųjų metų vasario 16 - ąją buvo galima 
sakyti, kad spauda išgyvena aukso amžių: milžiniški 
tiražai, jau rašome tai, ką galvojame. Tai sukėlė reak
ciją.

Tų metų vasario LKP CK plenumas, kuriame 
Kuolelis, Gureckas ir Ko pareikalavo susidoroti su 
Gimtojo krašto, Komjaunimo tiesos ir Literatūros ir 
meno redaktoriais, pašalinti juos iš darbo. Reikalavi
mus lydėjo plojimai, tačiau tai nebeišgąsdino. Pirmasis 
į kontrataką - jau po 2 dienų perėjo Gimtasis kraštas, 
juo pasekė kiti. Kalbant karine - revoliucine terminolo
gija, per mėnesį konservatoriai buvo sutriuškinti. Taip 
prasidėjo era, užtrukusi iki šių metų kovo 11 - osios, kai 
nė vienam laikraštyje nebeslepiama, jog nepriklauso
mybė - lietuvių tautos tikslas. Kai polemizuojama su 
Kremliumi, Gorbačiovu, kai pasirodo politi
nė karikatūra, pirmieji komentatorinės žurnalistikos 
pavyzdžiai.

Toje epochoje žurnalistai tampa kone dievais, nu
rungdami populiarumu artistus ir krepšininkus, ir nusi
leisdami toj srityj tik Sąjūdžio Seimo Tarybai ar SSSR 
liaudies deputatams. Juos atpažįsta gatvėse, kviečiasi į 
susitikimus, į kuriuos susirenka po 500 - 700 žmonių, 
juos kelia į SSSR ir Lietuvos parlamentų deputatus.

Šio laikotarpio pabaigoje TV ir spauda, iki tol 
beatodairiškai palaikiusi Sąjūdį pradeda spausdinti 
rašinių, kritikuojančių kai kuriuos Sąjūdžio veikėjus ir 
jų veiksmus. Tą pradeda daryti ir Sąjūdžio laikraščiai. 
Jie stengiasi išsiveržti iš Sąjūdžio diktato ir tapti 
savarankiškais leidiniais. Tuo metu atsistatydina Kau
no aido redaktorius Vidmantas Valiušaitis. Respubli
ka, Atgimimas ir Mažoji Lietuva, tą matydami, tampa 
savarankiškais ir užima iš esmės centristinę, tik, žino
ma, kiekvieno iš jų savaip traktuojamą, poziciją. Čia
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pirmą kartą paaiškėjo, kad Sąjūdis kaip ir CK nori 
spaudą laikyti parankiniais. Sąjūdžio leidinių atžvilgiu 
pasipila kaltinimai, stiliumi, būdingu 3-5 metų senumo 
CK plenumų pasisakymams, kai dėl nenukąstų bulvių 
ar burokų buvo kaltinami laikraščių redaktoriai, ne
parašą tuo klausimu ugningų vedamųjų. Skirtumas tik 
toks, kad dabar spauda buvo kaltinama priklausymu 
KGB, tautos ar Sąjūdžio išdavimu.

šių metų pradžioj atrodė betgi, kad tokie kaltinimai 
netaps masiniai ir galima bus skaniai iš to pasijuokti.

1990 - ųjų pradžioje Lietuvoje buvo panaikinta 
cenzūra. Spauda praktiškai jau buvo išsivadavusi iš 
buvusių leidėjų, redakcijos pradėjo kurti savo bendro
ves. Prieš kovo 11 - ąją susidarė unikali situacija, gal 
net neturinti analogų pasaulyje. Laikraščių redaktoriai 
ar kolektyvai praktiškai tapo leidėjais ir kiekvienas 
laikėsi savos politikos.

Tuo metu LTSR AT priėmė Spaudos įstatymą- 
nedidelį kerštą žurnalistams ir tuo pasitarnavo būsimai 
valdžiai. Praktiškai po 4 -5 teismo procesų, kuriuos 
suorganizuoti pagal šį įstatymą nėra sunku, galima 
vėjais paleisti bet kurios redakcijos biudžetą. Bausmė 
už neteisingas žinias - iki 30 tūkst rb.

Bet grįžkim į šiandieną.
Lietuvoje pereinamasis laikotarpis. Valdžioje 

dešimtys ir šimtai žmonių, nėjusių politikos mokslų, 
niekada nebuvusių ir negalvojusių būti valdžioje. 
Juos iškėlė TAUTA, tiksliau, tautos siekimas gyventi 
nepriklausomai. Čia aš pritariu T. Remeikio 
pareiškimui dėl mandato Aukšč. Tarybai platumo. 
Tokioj situacijoj nesunku susakralinti savąjį iš tautos 
gautą mandatą. O dar jeigu po Lietuvą blaškosi svetima 
kariuomenė, jei į rekrūtus grobiami mūsų jaunuoliai, 
kurio nors ypač patriotiškai nusiteikusio, bet gal ne 
visiškai protingai šnekančio parlamentaro kritiką gali
ma pateikti kaip šventvagišką.

Spauda nenori pamiršti, kad parlamentarai, deja, 
taip pat tik žmonės, todėl po Tėvynės, Lietuvos ir kt 
šventais visiems žodžiais lengviau slėpti kompetencijos 
stygių, valstybės interesus iškelti virš individo laisvės, 
prieš ką intuityviai ar sąmoningai priešinasi spauda, 
patyrusi totalitarinės sistemos poveikį.

Taigi, Spaudos ir Parlamento santykiai šiandien 
yra įtempti. Čia nebūtų nieko blogo - visame pasaulyje 
šitas konfliktas yra pastebimas, tačiau tvirtose demo
kratijose jis nėra pavojingas nė vienai pusei. Tiesiog 
politikai dažniau prilaiko liežuvį už dantų, o žurnalistai, 
jei kerta, tai žinodami, kad pataikys.

Lietuvoje šis konfliktas daug kur veda į keršto 
situaciją.

„Jeigu laisvė įgyjama per staigiai, jai 
psichologiškai nepasiruošus autoritarinėje santvarkoje 
ir patriarchalinėje šeimoje užauginto žmogaus, - žmo
gus gali būti laisvei nepajėgus“. Parafrazuojant šituos 
Vytauto Kavolio prieš 30 su viršum metų pasakytus 
žodžius, tai tinka ir mano nagrinėjamai temai. Regis, iki 
manęs šitos temos niekas nėra aptaręs ir aš dėkingas 
Santarai-Šviesai už pasiūlytą pretekstą pačiam tai paa
nalizuoti.

Apskritai, kalbėti apie spaudos laisvę Lietuvoje yra 
sudėtinga, gal ir nelabai saugu, bet kalbėti yra apie ką, 
ir kiekviena iš dviejų priešybių - valdžia ir žurnalistai - 
čia gali pateikti save apginančių pavyzdžių.

Tuoj po Nepriklausomybės akto paskelbimo, dar 
neišblėsus šio įvykio euforijai, grupė Kauno deputatų 
pateikė Lietuvos TV komiteto pirmininko pakeitimo 
projektą. Tai buvo mėginta padaryti itin negrabiai, 
nelaukiant Ministrų kabineto keitimo, prisiminė V. 
Lenino revoliucijos plano (telegrafas, tiltai ir t.L) įgy
vendinimas. Vien todėl, kad parodytų TV žurnalistams 

jų vietą. Net tie žurnalistai, kurie buvusio pirmininko 
nemėgo ir nevertino, iš padorumo ėmė ginti jį kitaip 
sakant, gynė patį spaudos laisvės principą, nes TV buvo 
kaltinama už tai, kad ne taip nušvietusi Sąjūdžio depu
tatų klubo susirinkimus. Tada radikalams nepavyko 
TV vadovybės pakeisti, bet po trijų mėnesių įvairių 
manipuliacijų dėka to buvo pasiekta.

Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas pirmas tris 
savaites darydamas politinius pranešimus parlamentui, 
daugiausia polemizuodavo su savo ir užsienio valstybių 
...žurnalistais. Ir leisdavo sau supykti ant jų. Ne visada 
pagrįstai. Kaip nepasišaipysi iš šito?

Taip prasidėjo kalnų griūtis.
Kai Mažoji Lietuva parašė apie deputato ir Krašto 

apsaugos departamento direktoriaus A. Butkevičiaus 
ryšius su Kauno reketu, kitas deputatas, net 
neužsiminęs apie būtinumą tai ištirti, tuoj pat parlamen
to salėje paskelbė Mažąją Lietuvą bulvariniu 
laikraščiu, į kurį neverta kreipti dėmesio. Ir sulaukė 
nemažo pritarimo.

Prieš nepilną mėnesį Lietuvos TV, atsakydamas 
į žurnalisto klausimą, ar laikraštininkų kritika neken
kianti Lietuvos Nepriklausomybės reikalui, Valdas 
Adamkus atsakė, jog kritikos gali bijoti tik žmogus, iš 
anksto žinodamas, jog elgiasi blogai.

Šitą V. Adamkaus mintį pacitavau todėl, kad 
nebūčiau čia palaikytas kažkokiu parlamento niekinto
ju. Man regis, kol kas spauda ir valdžia nesusišneka ir 
nenori susišnekėti ir aš čia mėginu atskleisti, kodėl taip 
yra. Visų pirma todėl, jog valdžia galvoja apie tai, kad 
galima kažkaip priversti žurnalistus nutilti, t.y., veikia 
jaunos valdžios ambicija: „laimėti arba žūti”. Kai kurie 
valdžios žingsniai verčia mus ginti tai, ko niekada rim
toji spauda nesiimtų ginti. Turiu galvoje Lietuvos 
žurnalistų sąjungos pareiškimą dėl bulvarinio 
laikraščio Dvidešimt kapeikų uždraudimo. Ne todėl, 
kad Lietuvos žurnalistai gintų prasto lygio geltonąją 
spaudą

Aksioma, kad siekdami teisinės valstybės, mes ne
turime teisės pažeidinėti įstatymų. Tuo tarpu šis 
uždraudimas buvo įvykdytas pagal geriausius anų metų 
scenarijus.

Prezidiumas įpareigojo, VRM paklusniai, 
pažeisdami, jei neklystu, 2 Spaudos įstatymo straips
nius, uždraudė. Šitaip elgiantis iš esmės galima 
uždaryti kiekvieną laikraštį, einantį Lietuvoje.

Jo eminencijai kardinolui Sladkevičiui Dvidešimt 
kapeikų nepatiko? Aš tai suprantu. Čia nieko nepada
rysi. Romoje, šalia Vatikano, už vieno kvartalo, kino 
teatre rodomi pornografiniai filmai. Popiežiui gal ir 
nepatinka. Užsienyje su katalikybe tai kažkaip nesiker
ta“ - šitaip situaciją įvertino poetas Algimantas Mi- 
kuta, dalyvavęs diskusijoje, kurią surengė Šiaurės 
Atėnai.

Spaudos ir Parlamento šaltasis karas tebesitęsia ir 
jis nežada baigtis. į prokuratūrą žurnalistai jau kvie
čiami pagal žodinius parlamento pirmininko nurody
mus.

Tokia padėtis yra logiška, žinant dabartinę Lietu
vos politinę kultūrą. Tebesitęsianti Sovietų okupacija 
dar labiau blogina padėtį.

Nepavykus pajungti Sąjūdžio spaudos, Lietuvos 
Aukščiausioji Taryba paskelbė atgaivinanti Lietuvos 
aidą. Jis tapo valstybės laikraščiu.

Regis, kad šito žingsnio nesuprato nė išeivijos 
tautininkai. „Kaip tai suprasti? - klausia Klivelando 
Dirvos kolumnistas V.M. - „Juk nesinori tikėti, kad tuo 
laiku, kai Lietuvoje beveik kasdien pasirodo nauji 
laikraščiai ir tenka iš praeities skolintis pavadinimus, 
valstybė - Ly. jos aparatas, dar pradėtų savo „oficiozą“, 

turiniu mažai besiskiriantį nuo kitų leidinių. Juk atsiku
rianti valstybė turi tiek darbo, kad visos jos rankos jau 
seniai turėtų būti užimtos“.

Lietuvoje laikraščių infliaciją iššaukė pinigų inflia
cija, - toliau tęsia Dirva . Pinigams „pabrangus“ dau
gelis laikraščių turės numirti, o valstybė tikrai negalės 
švaistyti pinigų „savo“ laikraščiui leisti“.

Vytauto Meškausko mintį norėčiau pakoreguoti 
tiek, kiek žinau padėtį - Lietuvos aidui, jei tik niekas 
nepasikeis, pinigų tikrai atsiras, užtat kiti Lietuvos 
laikraščiai ir žurnalai vargu ar sulauks rinkos ekonomi
kos.

Ypač didelį smūgį Lietuvos spaudai sudavė bloka
da. Popieriaus kaina pakilo nuo 260 rb. už toną iki 
1000 - 2000 rb. ir šis procesas nežada baigtis. Blokada 
iš SSSR pusės Lietuvos spaustuvėms dar nėra nuimta. 
Ofsetinių plokščių gamintojai, KPSS priklausanti ga
mykla, turi monopolį. Lietuvoj laikraštinis popierius 
negaminamas, ir nelabai rūpinamasi jį pradėti gaminti. 
Redakcijos tik prieš 1-2 metų tapo ūkiškai sava
rankiškos, todėl savo avuaruose teturi nuo 50 tūkst. iki 
1,5 mln. rb. Jokio nekilnojamo turto, net redakcijų 
pastatų, be ko rinkos, ypač šoko terapijos, sukrėtimų 
neįmanoma pergyventi. (Pvz., JAV miestelių laik
raštukai vien nekilnojamo turto turi už 10-15 mln 
dolerių.) Lenkijos leidinių pavyzdys - šimtaprocentinis 
bankrotas - tai mums gerai iliustruoja. Didžiuliai da
bartiniai mūsų tiražai tik apsunkina padėtį. Rusijos 
popieriaus fabrikuose popieriaus jau dabar nenori par
duoti už rublius, pervedamus per bankus. Arba duok 
maisto ir statybos medžiagomis, arba mokėk grynais. 
Grynų pinigų Lietuvos bankai niekam neišduoda.

Šiuo metu Lietuvoje nėra problemų laisvai reikšti 
savo mintis. Turi savo spaudą Burokevičius ir Ko. - ant 
geriausio popieriaus, platinimas - kariniais 
sraigtasparniais. Pilna Kauno televizija Antano Terlec
ko ir jo lygos raginimų tuoj pat versti K. Prunskienės 
vyriausybę, net dukart per vieną dieną skambėjo nusi
vylimai, jog Lietuvoj nėra jėgų, galinčių įvykdyti 1926 
.XII.17 pavyzdžio perversmą. Turi kur išsispausdinti 
Sąjūdžio kūrėjas, dabar jo veiksmus visaip kritikuojan
tis A. Juozaitis. Savo ruožtu Lietuvos aidas gali A. 
Juozaičio kritikai paskirti visą oficiozo numerį.

Bėda, mano galva, šiuo metu yra ta, kad spaudos 
laisvė, išsivadavus iš komunistinės cenzūros 
gniaužtų, virsta egoizmu, kai, pavyzdžiui, A. Juozaičio 
kritika Lietuvos aide ima panašėti į turgaus minios 
susidorojimą su nukniaukusiu obuolį arba kai bulvarinį 
laikraštį pardavinėja nepilnamečiai. Susidorojimas gan 
ryškus naujuose ir ką tik įkurtuose leidiniuose. Prieš 
pat važiuodamas į Čikagą gavau Lietuvos Krikdemų 
Apžvalgą ir apstulbau: Respublikos redaktorius V. 
Tomkus išvadintas „LTSR spec, tarnybų agentu“, 
„dirbančiu už atlyginimą“ ir Lt.

Be jokių įrodymų.
šioje vietoje galėčiau dar kartą pacituoti mano 

jau minėtus V. Kavolio žodžius.
Į spaudos Lietuvoje ateitį žvelgiu pesimistiškai.
T. Remeikio paminėtas skaičius - tik šeši procentai 

Lietuvos žmonių gintų žodžio laisvę. Kitąmet visa 
Lietuvos laisvėjanti spauda turėtų bankrutuoti. Liktų 
Lietuvos aidas, galbūt Respublika, ir visi tie leidiniai, 
kuriuos iki šiol vadinome žinybiniais, kuriuos išlaikys 
ta pati valdžia ar atskiros jos institucijos.

Galbūt tai yra neišvengiamas etapas mūsų 
laisvėjimo kelyje. Man, suinteresuotam šioje byloje 
žmogui, rodosi, kad demokratija ir asmens laisvė dėl to 
patirtų didelių nuostolių. Be laisvosios spaudos visuo
menė netaps laisva.

Rimvydas Valatka
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ISTORIJA

1988- aisiais Žmonės skelbė Tiesą.
1989- aisiais Žmonės gynė Tiesą.
1990- aisiais Žmonės ieško Tiesos.
Treji metai. Trys išlaisvintos Minties brendimo 

laikotarpiai. Tiesa įgyja aukščiausios vertės Lietuvoje. 
Nes žmogus nebūtų Žmogumi, jei neturėtų savosios 
Tiesos. Nes didvyris nebūtų Didvyriu, jei negintų 
savosios tiesos. Nes genijus nebūtų Genijumi, jei ne
ieškotų savosios Tiesos.

Tie treji metai — trys Atgimimo vilnys Lietuvoje.
Rinkimai lieka rinkimais, nežiūrint kas, ką ir kur 

berinktų. Didžiausi pasaulio laikraščiai siunčia kores
pondentus į mažiausias vandenynuose paklydusias sa
leles. Rinkimai - pats geriausias laikas pašaliečiui ste
bėti sudėtingą kurio svetimo krašto gyvenimą.

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos rinkimai buvo 
lengvai nuspėjamas patvirtinimas dėl Nepriklausomy
bės. Visos kitos aktualijos, ypač neseniai sietos su So
vietų Sąjungos politika, neteko reikšmės. Pokalbiai su
kosi apie krašto laisvą, santykius su komunistais, praei
ties vertinimus. Ekonominių temų ašis buvo rublis ir 
ką su juo daryti.

Žmonės nedėjo daug vilčių į greitą gyvenimo 
palengvėjimą Lietuvoje ir, sakyčiau, subtiliau nujautė 
ateitį, nei kai kurie naujieji politikai.

Būta stipraus priešiškumo atvirai, beatodairiškai 
agitacijai. Žiūrėk, senukas, visą vakarą ištylėjęs, paste
bi negarsiai iš savo kampelio - per daug brukat!

Algirdas Kumža - teisininkas, o dabar ir deputatas 
nuo Telšių - sakė:

- Žinai, tos patikėtinių kalbos,- kaip prie karsto. 
Arba gerai apie tave, arba nieko.

Ir važiavo į susitikimus vienas, be pagelbinimkų.
Atsirado ryškesnė takoskyra tarp vietininkiškų 

buitinių reikalavimų ir bendros krašto politikos.
Sąjūdis ir komunistai prieš rinkimus buvo 

didžiausios grupės. Vieni ir kiti skelbėsi norį siūlyti 
rinkti ne partijas, o asmenybes. Komunistai, nekri
tikuodami asmenybių, labiau linko į neutralesnes dis
kusijas, o sąjūdininkai puldavo pirmuosius su priekaiš
tais dėl partiškumo.

Trečioji kandidatų grupė, labiau prisilaikiusi libe
ralių pažiūrų, nesudarė bent kiek žymesnės jėgos iki 
rinkimų, bet vėliau susiėjo į liberalų bendriją kartu su 
panašių pažiūrų komunistais ir sąjūdininkais. Nepai
sant sveikos lygsvaros liberalų pažiūrose, juos dažnai 
priskirdavo prie komunistų pasekėjų, pasiren
gusių išduoti Lietuvą, kai tik atsiras patogi proga. 
Tokie kaltinimai, suprantama, teturėjo vieną priežastį - 
aršieji sąjūdininkai jais visiškai nepasitikėjo ir savie
siems kandidatams mestą iššūkį laikė grėsme visam 
Sąjūdžiui ir netgi Lietuvai.

Nenoriu slysti rinkiminės kovos vaizdelių pa
viršiumi, todėl linkstu rašyti apie nuomones, paplitu
sias Lietuvoje iki rinkimų. Gali susidaryti įspūdis, kad 
puolu Sąjūdį ir ginu komunistus, mat pirmiesiems 
paskiriu daug daugiau dėmesio. Manau, kad taip 
natūraliai išeina - Sąjūdis buvo dominuojanti jėga 
rinkimuose, vykdė labai aktyvią propagandą, pelnytai 
laimėjo rinkimus, bet kritiška padėtimi visapusiškiau 
atsiskleidė ir suteikė daug geresnio peno kritikavimui.

Sąjūdininkiškos nuotaikos Lietuvos visuomenėje 
iki rinkimų truputėlį atvėso. Tas nežymus, bet reikš
mingas pokytis rinkėjų nuotaikose tada, vasario mė
nesį, nustebino netgi sąjūdininkų varžovus, nors apie 
galimą Sąjūdžio pralaimėjimą nė minties nebuvo. 
Dauguma parlamente turėjo būti nuo Sąjūdžio. Tačiau 
jo šalininkai varė kampaniją pilnu greičiu. Trečiadienio 
vakaro ,Atgimimo bangoje” pasirodydavo „žinomųjų 
ir nežinomųjų” komanda, bet dėl skubotumo ir jau-

TIESOS IEŠKOJIMAI
dūlio, apimdavusio debiutantus, toji programa nusileis
davo ketvirtadienio komunistiškiems „Dialogams”. 
Gruodyje surengtą Lietuvos komunistų suvažiavimą 
sąjūdininkai vadino „rinkiminiu triuku”, bet vasario 
mėnesio Sąjūdžio konferenciją taip pačiai vadino ir 
labiausiai bešališki rinkėjai. „Komunistinė” televizija 
kasdien dešimtis kartų suko reklaminį siužetėlį, 
sudėtą iš gražiausių prisiminimų apie Sąjūdžio su
rengtą „Baltijos kelią”, suvienijusį kelis milijonus 
žmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Tai buvo mi
tingų epochos viršūnė Lietuvoje. Bet - sentimentalūs 
prisiminimai nugrimzta į giliausius atminties klodus, 
vėl atgydami tik ramaus vasaros vakaro pa- 
dūmojimams gonkeliuose. Srauni politikos upė varė 
vakarykštes svajones į šiandienos archyvus. Toje tėk
mėje Sąjūdis laikėsi puikiai, nors išsaugoti pozicijas 
darėsi sunkiau. Nestabili ekonominė padėtis vertė 
žmones galvoti apie rytdieną, ir masinio poveikio gink
las nustojo savo galios tuo metu, kai gajus naujasis 
veteranizmas šiek tiek prislopino Trečiąją Atgimimo 
vilnį.

Sąjūdžio darbštuoliai parengė rimtą programą, il
gai ją svarstė ir paskelbė, likus tik trims savaitėms iki 
rinkimų. Programoje buvo smulkiai išdėstyta politinių 
veiksmų seka; ekonomimė dalis - stambesniais skirs
niais. Programa buvo tikrai gera, bent iki rinkimų jo
kios stipresnės kritikos spaudoje nesimatė. Sąjūdžio 
rinkiminis šūkis „Mes negalime pažadėti nieko, iš
skyrus laisvą” nelyg peilio ašmenys dalijo visus rin
kėjus arba-arba, aiškiai įvardijo programos esmę ir 
kalte prikalė šalininkus prie siūlomo plano.

Sąjūdininkų varžovai nebuvo priešiški Sąjūdžio 
programai. Gal kitu laiku tai būtų visiškas paradoksas, 
tačiau dabartinėje Lietuvoje nepriklausomybės siekis 
suvienijo žmones ir daugelį normalių taisyklių apvertė 
aukštyn kojomis. Niekas, išskyrus kitataučių grupuo
tes, nė nemanė paistyti apie Gorbačiovo konfederaciją, 
socializmo pranašumus ir laisvosios rinkos žalą. Taigi 
tikslas ir netgi žingsniai link jo buvo panašūs. Skyrėsi 
sparta ir stilius.

Sąjūdis pasirėmė teisumu. Tai nebuvo tik 
rinkiminės taktikos išmonė ar bandymas užmaskuoti 
tikruosius ketinimus. Likus kelioms savaitėms iki 
rinkimų dienos, kilo sumanymas tuo pat metu 
referendume apklausti žmones dėl nepriklausomybės. 
Sąjūdžio lyderiai piktinosi: rinkimai ir yra referendu
mas - už ar prieš! Tiesą sakant, tokio balsavimo tikrai 
nereikėjo - už ar prieš. Buvo siūlyta klausti žmonių - 
kaip? Krašto piliečiai visuomet patiria didelių ne
gandų, staiga keičiant valstybės politiką, netgi 
demokratijos ir laisvės link. Nė vienas doras lietuvis 
nenorėjo balsuoti pieš nepriklausomybę. Daugumai 
rinkėjų balsuoti prieš sąjūdininką nereiškė balsuoti 
prieš nepriklausomybę, taigi piktnaudžiauti dideliu 
pasitikėjimu lyg ir nederėjo. Būtina pridurti, kad 
referendumą jo šalininkai vertino daugiausia kaip vie
nybės įrodymą Kremliui.

Viename susitikime su rinkėjais mano oponentas, 
aktyvus Sąjūdžio veikėjas, Žemės ūkio akademijos do
centas J. Vilemas svarstė:

- Jeigu plėšikas atėmė iš tavęs švarką, tai negi eisi 
pas jį su popieriumi, rodysi jį ir sakysi: „mes taip 
nubalsavome - štai popierius - atiduok švarką!”

Teatleidžia skaitytojai už tokį palyginimą. Bet, 
kalbant tokiais pačiais palyginimais, jei plėšikas 
užvaldė mūsų turtą, matyt stiprus buvo ir mes jo 
neįveikėme. Ir dabar jėga neįveiksime. Telieka viltis 

paveikti jo protą, sąžinę ir garbę.
Pasaulyje esama daug teisuolių. Nelyginamai 

teisesnių už Rusijos komunistus, šovinistus, nacionalis
tus ir monarchistus kartu paėmus. Bet lig šiol, kai lau
kuose jau rugpjūčio žymė, neatsirado nė vieno, pri- 
pažinusio mūsų teisumą juridiškai.

Esu jaunas ir apie pokario metus Lietuvoje žinau 
tik iš knygų bei tėvų pasakojimų. Mano mama, 
nepatyrusi anaiptol kokio džiaugsmo iš socializmo, ke
liais kietais žodžiais apibūdino tuos laikus. „Netikiu 
pagalba, netikiu, kad gali ko nors pasiekti pats tam 
jėgų neužtekdamas. Netikiu ir netikėsiu Amerika, savo 
saldžiais patikinimais laikiusia tiek daug Ąžuolų po 
stribų kulkomis. Netikra viltimi ji suvarė žmones į ka
pus, kaip giltinė.”

Lygiai taip negaliu tikėti, kad daug vyresni vyrai, 
tą laiką žiną ne iš pasakojimų, tiki išlaisvinimu iš Va
karų.

Sąjūdininkai teisingai nuspėjo, kad apie ekonomi
nius reikalus plačiai kalbėti nereikėtų - nežinia, kaip 
pakryps reikalai po savaitės; ekonomistai vis dar te
besimoko, ką kalbėti apie mažesnį išsilavinimą tu
rinčius rinkėjus. O ir remiamieji kandidatai dažnai 
teturėjo vienintelį „mirtiną” argumentą: palaikau pro
gramą, o kas ją surašė, žino viską už mane geriau.

Lietuvos atstovų į Sovietų Sąjungos parlamentą 
rinkimuose 1989-ųjų pavasarį Sąjūdis tiesiog 
sutriuškino atviruosius komunistus. (Čia ir toliau 
atviraisiais vadinu komunistų partijos narius, dėl įvai
rių aplinkybių nepritapusius prie Sąjūdžio, o šiemet ne 
dėl pažiūrų, bet daugiausia dėl partiškumo buvusius 
patogiu taikiniu sąjūdininkams. Sąjūdyje veikiantys 
komunistai, mėginę ginti žmogišką orumą, irgi 
neišvengė stiprių atakų, bet juos laikau esant Sąjūdžio 
atstovais.) Kad ir pasiskelbusi nepriklausoma, LKP 
aiškiai jautė nelaimėsianti rinkimų, juolab remdama bet 
kuriuos kandidatus iš savo narių. Dauguma tikėtinai 
stiprių kandidatų į vietas Aukščiausioje Taryboje 
atsisakinėjo ikirinkiminės kovos dėl savo partiškumo. 
Todėl LKP kartais išreikšdavo netiesioginį palaikymą 
liberalių pažiūrų besilaikantiems kandidatams, nors 
toks „pabučiavimas” galėjo tapti mirtinu.

Sąjūdis, žūtbūtinai siekdamas daugumos Lietuvos 
Aukščiausiojoje Taryboje, daug kur rėmė vietinius 
veikėjus, visas viltis sudėjęs į jų radikalumą, populia
rumą, o kai kur tik ryškų rinkėjų prielankumą Sąjūdžio 
vardui. Taip iškilo skirtumas tarp Sąjūdžio ir komu
nistų taktikos kampanijoje. Komunistai atrodė ramesni 
ir netgi liberalesni. Žymus Sąjūdžio atstovas, paklaus
tas užkulisiuose, ko labiau pageidautų parlamente, - 
daugumos balsų ar daugumos protų, atsakė:

- Daugumos balsų.
Kad ir vengdamas vadintis partija, Sąjūdis veikė 

varžovus ikirinkiminėje kampanijoje kaip viena 
organizacija ir varžovų, lygiaverčių jėgomis, 
populiarumu bei palaikymu iš apačios ir iš viršaus, 
surado ne kiekvienoje apygardoje. Matyt norėdami 
pabrėžti savo neabejotiną pranašumą, sąjūdininkai ir jų 
rėmėjai dažnai puldavo ieškoti priešo, nukrypdami į 
donkichotiškumą. Žodis „komuna” su įvairiomis 
priesagomis ir galūnėmis kartais būdavo pirmučiausias 
ir paskutiniausias įrodinėjant savąjį pranašumą.

Linija buvo nubrėžta. Kas ne su Sąjūdžiu, tas prieš 
Sąjūdį. Kas ne su Sąjūdžiu, tas - komunistas.

Politinė organizacija, nepalaikanti gerų ryšių su 
mažuma, rizikuoja prarasti daugumos paramą. Tereikia 
kelis kartus stipriai atsijoti ir šalininkai nubyrės kelio-
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mis priešininkų grupėmis.
Sąjūdis - kas tai? Jei tai -šventas judėjimas, ar gali 

žemiškoji tiesa tapti absoliutine? Ar Sąjūdis - tik Sei
mas ir jo Taryba? Jei Sąjūdis - visa Lietuva (kaip aš 
tikiu), - ar žmonės, metą į rinkimų dėžes balsus prieš 
sąjūdininkus, nebe Sąjūdis? Kas yra vienybė - viena 
mintis ar vienas darbas?

Vieni kritikuoja dvipartystę JAV kongrese, kiti 
pyksta dėl 5% barjero Vokietijos rinkimuose, treti šai
posi iš amžinai nesutariančių Italijos partijų. Kas 
labiausia tiktų Lietuvai?

Radikalieji nepriklausomybininkai nori sudaryti 
susivienijimą nepriklausomybei siekti ar netgi paskelb
ti „teisingą diktatūrą”, kurios klasikiniais pavyzdžiais 
jau pasitarnavo proletariato, tautos ar religijos 
diktatūros. Diktatūrininkai gina savo nusistatymą 
ypatingomis politinėmis sąlygomis Lietuvoje ir aplink 
ją, tvirtina, esą būtinas tautos susivienijimas kovai dėl 
krašto ateities. Nė puse lūpų neabejodami dėl vienybės 
reikšmės, diktatūros priešininkai mano, kad Lietuva 
gali nepriklausomybę atkurti ir išsaugoti tik politinėmis 
priemonėmis, kurios turi būti kruopščiai aptartos ir 
paruoštos. Vienintelės dabar galimos grėsmės mes 
negalime sulaikyti karinėmis pajėgomis. Vienybės 
prisireiks (ir jau prisireikė) daugiausia dėl ekonominės 
padėties krašte. Radikalai, skelbdami tokius tikslus, 
matyt, nevisiškai pasitiki savo tautiečiais, - o jeigu ims 
ir išlėks lietuviai už naftą elgetauti Rusijai?

Panašių klausimų ir atsakymų galėjai girdėti kas
dien iki vasario 24-osios ir vėliau. Susirinkimuose 
kildavo karštų ginčų: vieni pykdavo, kiti juokdavosi, 
dar kiti rymodavo.

Prie šitokių diskusijų pridėsiu dar vieną. Kalbose 
išbujojo teiginys: jeigu gyvenimas Sovietų Sąjungoje 
pagerės, Lietuva jau niekada nebeišeisianti iš pertvar
kyto kalėjimo. Sprendžiant iš tuometinių žinių ir 
ekonominių rodiklių kreivės, geresnis gyvenimas So
vietų Sąjungoje negręsia ir tokios prapulties nematyt 
ateinant Vargu ar gali suvilioti, netgi nelietuvį Rusijos 
rublių šlamesys.

Sovietų Sąjunga (dabar man labiau nei bet kada 
norisi vardinti ją tik Rusija) prarado savo galias 
pasaulinėje ekonominėje sistemoje iki kritinio lygio ir 
nebesugebės išlaikyti didžiulės armijos bei 
modernių ginklų. Vargiai būtų įmanoma suvienyti 
rusus žygiui į Europą po naujesniosios diktatūros 
vėliavomis. Rusija pavargo ir stovi kryžkelėje, delsia 
žengti link ekonominio atgaivinimo. Bet numanomas 
ekonominis augimas negalės būti sudvejintas su 
karinės jėgos augimu.

Imperija griūna. Nei Lietuva, Latvija ar Estija, nei 
kiti prijungti prie Rusijos kraštai atsiskirdami negali 
sugriauti imperijos, kaip kad tvirtinama karštose kal
bose. Kiekviena imperija turi centrą, iš kurio ji 
išsiplečia ir į kur susitraukia. Imperijos vystosi, pulsuo
ja ir užgęsta. Bandymas įtikinti pasaulį mū
sų išskirtinumu, ypatinga padėtimi ir vaidmeniu yra 
nerimtas. Mes labai mažai teturime įtakos rusams, o tik 
nuo jų priklausys, ar užges imperija.

Per prabėgusį penkmetį visame pasaulyje, taigi ir 
Lietuvoje, tūkstančių tūkstančiais sykių buvo minima 
pertvarka. Pasaulis kalbėjo apie Rusijos pertvarką, mes 
- dažniausiai - apie savo. Net ir karščiausiems tautos 
dvasios gaivintojams tasai žodis įgavo magiškos 
reikšmės, kad ir užgimęs pačioje paskutiniosios 
imperijos širdyje.

Birželis Lietuvoj - istoriškai audringas mėnuo. 
1940-aisiais komunizmas sudarkė tykaus krašto ra
mybę. 1988-aisiais pertvarka, nelyg paklydęs viesulas, 
pralėkė iš Rytų. Komunizmas tęsėsi penkiasdešimt 

metų, pertvarka pasibaigė per kelias dienas. Lietuvoje.
Lietuva atgimė.
Negalima teigti, kad vėliau pertvarka mūsų kraštui 

nebeturėjo reikšmės. Net ir šiandien ji reikšminga; ji 
bus mums ypatingai svarbi ir po kelių dešimtmečių. 
Bet ji nebuvo mūsų, kaip ir ugnies pūtimas kaimyno 
troboje. O savo pirmapradiškos reikšmės pertvarka ne
teko netgi pačioje Rusijoje, netgi tarp komunistų (jie ja 
nebetiki, nes ji sužlugdė Markso ir Lenino pasekėjus). 
Mažai beliko žmonių, tikinčių pirmojo virimo per
tvarka.

Tas žodis rėžė ausis kiekvieną kartą, kai būdavo 
ištartas būsimų deputatų kalbose apie Lietuvą.

Lietuva atgimė. Lietuva vėl turi savo kelią, o mes 
einame juo.

Gintautas Umaras

ANKETA APIE „METMENIS“

ŽURNALAS , KURĮ Į LIETUVĄ VEŽDAVO 
KNYGNEŠIAI

Prieš 30 metų pasirodė pirmasis Metmenų - jauno
sios kartos kultūros žurnalo numeris. Jo reikšmė 
išeivijos gyvenime akivaizdi. Jos aiškinti nereikia, o 
jubiliejų šventimas yra anapus Metmenyse vyrau
jančios kultūros sampratos.

Lietuvoje Metmenys iki praeitų metų buvo lyg 
uždraustas vaisius, kuriuo mėgaujamasi retai, bet in
tensyviai. Ši anketa ir yra bandymas pažvelgti į Lie
tuvos skaitytojo santykį su dabar jau iš Jaunosios 
kartos“ išaugusiu žurnalu.

Anktetą apie Metmenis tęsiame Sauliaus Žuko at
sakymais. Literatūrologas Saulius Žukas dirba Mokslų 
Akademijos lietuvių kalbos ir literatūros institute. Mo
nografijos Simonas Daukantas autorius. Sudarė eilė
raščių rinkinį Lietuvių meilės lyriką. Studijos Tau
tosaka dabartinėje lietuvių poezijoje autorius.

Kada ir kokiomis aplinkybėmis pirmą kartą su
sipažinote su Metmenimis?

Esu vienas iš nedaugelio laimingųjų, kurie ragavo 
uždrausto vaisiaus dar besimokydami mokykloje, tėvų 
namuose. Net nežinau, kas iš apsilankiusių išeivijos 
svečių paliko tuos kelis pirmųjų Metmenų numerius. 
Vėliau pažintis su žurnalu tebuvo atsitiktinė, o nuosek
liau ėmiau jo ieškoti pradėjęs savąją literatūros kritiko 
„karjerą“. (Specialistai turėjo galimybę bibliotekų 
specfonduose skaityti Metmenis, Akiračius , nors įdė
mus bibliotekininko žvilgsnis ir neišvengiamas pra
šytojo kaltės jausmas menkino intelektualinį malonu
mą.). Pastarąjį dešimtmetį jau galima būdavo nusikopi
juoti vieną kitą svarbesnį straipsnį kartais pradėdamas 
kokį darbą eidavai pavartyti Metmenų, pažiūrėti, kas 
tuo klausimu ten rašoma. Bet viešai jais remtis - neva
lia. Esamoje situacijoje apie Metmenis (kaip ir apie 
kitur reikštą išeivijos nuomonę) galėjai kalbėti „blogai 
arba nieko“. Egzistavo net nuomonė, jog geriau apie 
išeiviją bent kritikuojant kalbėti, kad tik apie ją ap
skritai būtų kalbama. Tačiau mano kartos žmonės jau 
vengė tokių avantiūrų. Pastarąjį dešimtmetį nemaža 
dalis mūsų, kaip ir kitų Lietuvos žmonių, gyvenome jau 
gana stabilų, nors, aišku, su šizofrenija besiribojantį 
(tvardymasis nutylėti brangiai kainuodavo) intelek
tualinį gyvenimą artimųjų tarpe. Gorbio perestroika 
vertybių mumyse neperstatė, o teleido nuomonę viešai 
reikšti. Trumpai tariant, kuluaruose Metmenų požiūris

Šio straipsnio autorius, dviratininkas - žurnalistas 
Gintautas Umaras yra vienintelis Lietuvos sportinin
kas, dukart tapąs olimpiniu čempionu. Seulo 
olimpinėse žaidynėse 1988 - ais jis laimėjo aukso 
medalius 4 kilometrų individualiose ir komandinėse 
varžybose. Prieš Seulo olimpines žaidynes, individua
liose dviračių lenktynėse Umaras tapo pasaulio vice - 
čempionu ir Europos čempionu.

1989 m. žiemą G. Umaras Karmėlavos rajone (ne
toli Kauno), kaip nepriklausomas kandidatas, balotira- 
vosi į Lietuvos Aukščiausiąją tarybą. Rinkimus 129 - 
niais balsais (iš 20,000 balsuotojų) pralaimėjo Sąjūdžio 
kandidatui. Po rinkimų Umaras atvyko į JAV ir kaip 
profesionalas dviratininkas lenktyniauja už vieną ame
rikiečių klubą Denver, Colorado. Šių metų gale žada 
grįžti į Lietuvą -red.

buvo žinomas ir pakankamai rimtai figūravo; pa
vyzdžiui, visi džiaugėmės, kai išeivijos kritika pasaky
davo tiesą apie soc. konjunktūros iškeltą autorių, kurį 
Lietuvoje kritikuoti nebūdavo lengva.

Ką ten radote ir ko pasigedote? Kas nustebino? 
Kas apvylė?

Svarbu yra garsiai pasakyti tai, ką mes irgi jau
čiame, bet man dar svarbiau - geriausių išeivijos 
autorių sugebėjimas dažnai netiesiogiai, šito tikslo sau 
ir nekeliant, demitologizuoti mūsiškes mąstymo klišes. 
Vulgarus materializmas ir kiti vadinamosios socia
listinės kultūros pamatiniai akmenys yra nugrimzdę į 
mūsų sąmonės gelmes - tai realybė su kuria tenka 
skaitytis, - ir reikia nemažų pastangų, kad gebėtum visa 
tai suvokti. Šia prasme Metmenys kaip tik buvo tas 
fonas, padedantis rastis sąmoningumui. Kita vertus, 
Metmenys buvo ir lieka vienu iš kanalų, siejančių 
Lietuvą su pasauliu. AJ. Greimo, V. Kavolio ir kitų 
autorių darbai leido apčiuopti pasaulinių humanitarinių 
idėjų pulsą.

Šiandien neretai klausi savęs, kas vertė priešintis 
gniuždančiam sistemos spaudimui, kai tereikėdavo vie
no kito žodžio, sprendimo ir gyvenimas būtų labai 
palengėjęs, supaprastėjęs. Čia kalbu ne apie kokius 
žygdarbius, bet apie humanitaro kasdienybę, kai rašai 
žinodamas, jog redaktorius išbrauks, kai kauniesi su 
juo, tarkim, dėl paskutinės straipsnio apie B. Ra
dzevičių pastraipos, - o tas redaktorius drįsta kaip pas
kutinį argumentą pasakyti, jog Radzevičius juk buvo 
nesveikas, ir nežinia, ką daryti - atsiimti labai sunkiai 
rašytą straipsnį ar aukoti pastraipą (kurią galų gale 
paaukoji...). Šioje kasdienybėje labiausiai baisu bū
davo imti rašyti taip, kad redaktorius nebeturėtų ką 
braukti, imti kelti tokius klausimus, kurių aiškinimasis 
nevestų į konfliktus, šioje slogioje aplinkoj Met
menys, Akiračiai palaikė, primindavo tiesos skonį. 
Tik, matyt, čia reikėtų kalbėti ne apie kokį kelio paro
dymą - vertybes, regis, mes patys buvome apčiuopę 
(ikikarinė, disidentinė spauda, užsienio knygos), bet 
pasirėmimą einant ton pačion pusėn. Taigi, įtaka di
džiulė, bet įsivaizduoju Lietuvos provincijos literatą, 
gal vieną kitą kartą rankose teturėjusį Metmenis , o

(tęsinys sekančiame psl.)

1990m. spalio mėn.

7



KULTŪRA

ŽURNALAS ...
(atkelta iš 7-to psl.)

galvojantį visai padoriai.
Išeivijos literatūrinė, kultūrinė spauda teikė dar 

vieną, su kalba susijusį malonumą, - šiaip naująsias 
idėjas tekdavo graibytis iš kitakalbių raštų, nemažai 
prakaituojant, kadangi kalbų gerai neišmokai, o Met
menys tai ir idėjos ir tam tikras komfortas, poilsis: 
skaitai nebe prie žodynais apkrauto stalo, o fotelyje...

Kas apvylė? Kai kurie autoriai nelabai jausdavo 
realią Lietuvos kultūros situaciją (oficialioji spauda te
buvo viena jos pusė), kartais būdavo aukštinami viena
dieniai kūriniai, bet tai turbūt neišvengiama dėl kultūrų 
nuotolio. įdomi būtų studija apie lietuvių kultūros įsi
vaizdavimą bei projektavimą išeivijoje ir Lietuvoje. 
Modeliai, aišku, nebūtų identiški, bet tai ir gerai, tame 
glūdi mūsų potencijos. Išeivijos kultūrinė aplinka lei
džia ir verčia čionykščius humanitarus kelti kiek kitus 
klausimus negu Lietuvoje yra keliami, ir imi stebėtis, 
kad lietuvių rašytojų kūryba geba į juos atsakyti (pa
vyzdžiui, jaunosios „miestiškos“ lietuvių prozos verti
nimas išeivijoje). Gal tai ir nepatriotiška, bet man nuo
bodžiau būdavo skaityti pastaruoju metu publikuo
jamus svečių iš Lietuvos straipsnius. Kartais jie visai 
brandūs, bet įspūdis dar kartą patvirtina mintį, jog Met
menų vertė (bent man) - kitas ar kiti požiūrio taškai. 
Tai nereiškia, kad kviesčiau nutraukti tokius 
publikavimus.

Ar turėjo Metmenys įtakos Lietuvos kultūriniam 
gyvenimui? Jei taip, - kokia toji įtaka? Gal turite 
konkrečių pavyzdžių?

Štai Metmenų „fenomenologijos“ pavyzdys. Esu 
vieno posėdžio liudininkas, kuriame prieš penketą - 
šešetą metų buvo svarstomas Lietuvoje rašytas li
teratūros kritiko darbas apie lietuvių tarybinį romaną. 
Tarp kitų kaltinimų pasigirdo ir toks - parašyta kaip 
Metmenims. Tuo metu tai buvo rūstus pasmerkimas, 
spaudoje tas straipsnis pasirodė jau iškastruotas. Taigi, 
metmenišku laikyta atsainus, gal net ironiškas požiūris 
į sovietinę realybę, taip nuoširdžiai išreikštą tarybinia
me romane, kitaip sakant, žvelgimas į visa tai iš šalies.

Ar dar turi Metmenys ką pasakyti Lietuvai, šian
dien pergyvenančiai tautinį atgiminą ir atviro žodžio 
infliaciją?

Bijau, kad ir šiandien Metmenims bus ką veikti, 
ypač turint galvoje Jūsų minėtą „atviro žodžio inflia
ciją“. Dabar jau beveik visi garsiai išpažįsta meilę 
Lietuvai. Tai neblogai, bet blogai, kai manoma, jog 
meilė tautai išsprendžia visas kitas problemas, kad, 
pavyzdžiui, tereikia mokykloje pradėt dėstyt Lietuvos 
istoriją ir visa mokykla šoktels į XX amžiaus pabai
gos lygį. Aš utriruoju, bet egzistuoja realus intelektua
linio provincializmo pavojus (iki šiol net apie provin
cializmą šnekėt negalėjai, nes glūdėta kažkokiame 
užribyje). Būtina jau mokykloje patirti šiuolaikinio 
humanitarinio mąstymo impulsus, imt mokytis suprast 
tautos praeities įvykius, o ne tik juos mylėt ir jais 
didžiuotis. Metmenys ir kita išeivijos spauda turėtų 
kritiškai vertinti ir šiandieninius mūsų paklydimus, ne 
vienu atveju beveik neišvengiamus, kai susižavima 
kokiu buvusiu uždraustu vaisiumi; išeivija turi likti 
oponentu, tokiu, kokiu ir buvo Metmenys - gera
noriškų, bet su mitdlogizavimais ir mistifikavimais ne
sitaikstančiu. (Tarkim, kritiškas naujosios, perestroi- 

kinės konjunktūros vertinimas - A. Aleksandravičiaus 
recenzija apie R. Lankausko romaną Akiračiuose). Bet 
norint suaktyvinti žurnalo poveikį, reikėtų plačiau jį 
paskleisti po Lietuvą. Aišku, aš kalbu žvelgdamas į 
Metmenis iš Lietuvos, nors žurnalas adresuotas ir savų 
problemų turinčiai išeivijai.

Metmenys pasisako už liberalizmą, nepa- 
saulėžiūrinę politiką. Vertybių skalėje pirmenybe ati
duoda avangardinei kūrybai, tolerancijai, žmogui. 
Lietuvai būdinga griežtesnė ideologinė diferenciacija. 
Pirmenybė čia atiduodama tradicinėms vertybėms, kū
rybinės atramos labiau ieškoma praeityje. Ar tokiu bū
du iš viso būtų pageidautina didesnė Metmenų įtaka?

Man nelabai suprantamas pasakymas „nepasau- 
lėžiūrinė politika“. Nėra savaime aiški ir penktojo klau
simo frazė: ,Lietuvai būdinga griežtesnė ideologinė 
diferenciacija“. Remdamasis skurdžiu savo patyrimu, 
tvirtinčiau beveik atvirkščiai, bet tai jau kitas klau
simas. Neramina kai kurie darbartinės lietuvių kultūros 
reiškiniai. Socrealizmo šalininkų beveik niekas Lie
tuvoje rimtai netraktuoja (kai kurie iš jų atgailauja).

atvirai 
kalbant

POLITINIAI KULTŪRINIS SANTAROS- 
ŠVIESOS 37-TASIS SUVAŽIAVIMAS

Šių metų Santaros - Šviesos federacijos 
suvažiavimas, įvykęs įprastinėje vietoje (Taboro 
faunoje, Sodus, Mi.), įprastiniu metu (antrąjį rugsėjo 
mėnesio savaitgalį, 6-9 d.d.), bene labiausiai iš kitų 
išsiskyrė jame vyravusia politiniai kultūrine paskaitų ir 
pranešimų tematika, arba, kaip šiandien Lietuvoje 
mėgstama apibūdinti - „politikavimu“.

Filosofine tema kalbėjo tik pirmasis suvažiavimo 
prelegentas Algis Mickūnas, aptardamas „Post- 
modemiąją teologiją“, jos tris svarbiausias kryptis 
apibudindamas estetine retorika, hermeniutika ir 
transcendentališkąja kryptimi, kurių tik pastaroji eina 
„per sąmonės gelmes“ ... Politikos nelietė nė pirmoji 
vakaro paskaitininke Sigita Samuolienė, kalbėjusi 
savojo mokslinio darbo tema, apie „Šiaurės Italijos 
stiuko meistrų lipdybą Lietuvos Didžiojoje 
kunigaikštystėje XVII a. antroje pusėje“, apsiribodama 
komaskų mokyklos lipdyba Šv. Petro ir Povilo, 
Mikališkių, Pažaislio ir Trinitorių bažnyčiose bei Šv. 
Kazimiero koplyčioje, gausiai skaidrėmis paremtomis 
išvadomis sėkmingai įtikinėdama, kad įtakingųjų 
Lietuvos didikų (Pacų, Sapiegų ir kt) pasamdyti italų 
meistrai Lietuvoje sukūrė neblogesnius meno pamink
lus, negu to meto Vakarų Europoje.

Literatūra, visų federacijos suvažiavimų stiprybė, 
ir šį kartą buvo atstovaujama bent keliais atvejais. 
Penktadienio rytą Rimvydas Šilbajoris kalbėjosi su 
poete Tautvyda Marcinkevičiūte (g. 1955) ir jos vyru 
poetu Gintaru Patacku (g. 1951) apie žodžio galią, poe
to atsakomybę ir jo santykius su kritiku, Dievo 
ieškojimą ir Lt G. Patackas save skiria prie kartos, kuri 
į literatūrą atėjo maždaug 1976 m. ir ku
rią bolševikinis sindromas mažiausiai tepalietė. Jai 
priklauso Gražina Cieškaitė, Alinis Grybauskas, Anta
nas A. Jonynas, Kornelijus Platelis, Vytautas 

Bet kuo užpildyti vakumą: lengviausia pradėt gretintis 
prie Bažnyčios; ji yra čia pat, turi moralinį autoritetą, 
nereikalauja skaitymo kitomis kalbomis. Mane stebina, 
kai jaunas intelektualas iš Lietuvos prisistatydamas 
atestuojasi - aš esu praktikuojantis, mane stebina kai 
žinomas rašytojas iš Lietuvos išeivijos laikraštyje pa
talpintame interviu prikaišioja frazių su Dievo vardu 
(gal norima įsiteikti?), nors Lietuvoje panašių dalykų iš 
jo lyg ir nesame girdėję. Kalbu ne prieš tikėjimą ir 
Bažnyčią, bet apie jų suvulgarinimą. Kalbu apie madą. 
Visai įsivaizduoju, kad dalis jaunimo - ir ne tik jo - iš 
tiesų pamažu atras tikėjimą, ir galbūt be kita ko pakels 
intelektualinį krikščionybės potencialą Lietuvoje, bet 
greta to drįstu konstatuoti, jog ši mada atsirado vakumo 
sitaucijoje kaip kažko naujo - širdžiai ir protui - ieško
jimas. Siame kontekste vėlgi matau natūraliai įsirašan
čius Metmenis su savuoju liberalizmu, tolerancija, pa
garba žmogui, tame tarpe ir tikinčiam žmogui. Ne iš 
gero gyvenimo, ne vien iš laisvo apsisprendimo pirme
nybė Lietuvoje atiduodama tradicinėms vertybėms; 
tiesą sakant, jos gali būti ir visai neblogos, tik reikėtų 
mokėti jas paimti ir sugebėt šiuolaikiškai puoselėti.

Rubavičius, kurie artimai bendrauja su kiek anksčiau 
atėjusiais (S. Geda, M. Martinaičiu, J. Strielkūnu), bet 
labiausiai jaučiasi įtakojami Tomo Venclovos... „Visi 
mes - Tomo Venclovos vaikai“, - kalbėjo Gintaras, 
parafrazuodamas savo šeštojo ir paskutinio rinkinio 
(Kapitono Homero vaikai, 1989) pavadinimą...

Bona Gražytė - Maziliauskienė, priešpietinėje 
šeštadienio paskaitoje kalbėdama apie „Klasiškąją dva
sią šiandieninės Lietuvos poezijoje“, irgi palietė dviejų 
G. Patacko kartos poetų - A. A. Jonyno (g. 1953) ir K. 
Platelio (g. 1951) - kūrybą, apsiribodama jų rinkiniais 
Parabolė (1984) ir Pinklės vėjui (1987). Klasikinės 
dvasios poetais juos padaro ne kokia paviršutiniška kla
sikinė atributika, bet pasaulio supratimas, sugebėjimas 
paprasčiausiuose dalykuose surasti visatos atšvaistus...

Šeštadienio programą apvainikavusiame 
literatūros vakare, kurį pravedė Lakštuonė Vėžienė 
(taip pat supažindinusi su naujausiais A. Mackaus fon
do leidiniais) pradėjo Algirdas T. Antanaitis eulogija šį 
pavasarį mirusiam poetui Antanui Gustaičiui. 
Didžiausias vakaro dėmesys buvo skirtas daugiausia 
savo kūrybos skaičiusiems svečiams: Tautvydai 
Marcinkevičiūtei, Gintarui Patackui (iš Lietuvos) ir 
kanadiečiui Raymond*ui Filip’ui, šalia poros 
šviežiausių eilėraščių skaičiusiam ištrauką iš ką tik 
išleisto novelių rinkinio Autumn Fireworks. Savo ei
lėraščius dar skaitė Julius Keleras, Vitalija Bogutaitė ir 
Austė Pečiūraitė.

Suvažiavimui kryptį, galima sakyti, davė Vytautas 
Kavolis, iš penktadienio pavakarės į ketvirtadienį atkel
toje savojoje simpoziumo apie dabartinę Lietuvos 
kultūrinę problematiką dalyje itin kritiškai aptardamas 
dabartines tendencijas. Jam krito į akis kriterijų trū
kumas (ypač literatūros vertinimuose), grįžimo į praeitį 
polinkiai (nekritiškai persispausdinant visą tai, kas 
nepriklausomoje Lietuvoje, skirtingomis aplinkybėmis, 
buvo spausdinta prieš penkiasdešimt metų), Vakarų 
kompleksai (salioninis, Naujosios Romuvos nupieštas 
V. Europos modelis laikomas tinkamu ir šiandien, net 
nesuvokiant, ar mes jau esame toje Europoje, ar dar tik 
turime į ją sugrįžti), sąvokų sumaišymas (pvz., 
nesusigaudant, kas iš tikrųjų yra liberalizmas ar 
dvasingumas), saviliaupa (angį, „self - indulgence“, 
ypač sprendžiant moralinės stiprybės ir kūrybinio 
pajėgumo dilemą), moralinių monopolių problema
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SKILTYS

(perdėm vienapusiškas religijos ir tikėjimo supratimas), 
paminklomanija ir jubiliejizmas . . . Šiuometinius 
pasikeitimo procesus Lietuvoje stebint, nėra aišku, ar 
ten kuriasi Vidurio Europos ar post - totalitarinė 
kultūra, kuriai būtų būdingas konfliktas tarp tradicijos 
ir nacionalumo.

Simpoziumą tęsdamas, penktadienio popietę Bro
nius Vaškelis konstatavo, kad, nors per pastaruosius 50 
metų Lietuvoje buvo sukurta ar veikė 41 muziejus, 11 
profesinių teatrų, 1.500 kino teatrų, 2.500 kultūros 
namų, 5.000 bibliotekų, Lietuvos Mokslo Akademija 
su 1.800 daktarų ir kandidatų, 390 istorikų . . . 280 
filosofų, 860 filologų... 5.000 rajoninių kultūros sky
rių vedėjų ir, kaip gyrėsi buv. kultūros ministras L. 
Šepetys, maža Lietuva turėjo didelę kultūrą, bet, deja, 
kultūros būklė šiandien katastrofiška. Tebuvo sudary
tos sąlygos tarpti vidutinybei. Kultūros monopolis pa
teko į menkos kompetencijos žmonių rankas. Taigi, 
kultūros reforma yra vienas iš svarbiausių atgimstan
čios Lietuvos uždavinių. Sociologai ragina puoselėti 
grynai tautinę kultūrą, bet tam būtinas tam tikras už
darumas, kurį atsiekti šiandien būtų labai sunku ar 
tiesiog neįmanoma...

Darius Kuolys pastebėjo, kad, vertinant pastarojo 
penkiasdešimtmečio kultūrą, Lietuvoje ryškios dvi 
kryptys: savinieka ir savimeilė. Abi jos iškilo ir šį 
pavasarį įvykusiame Kultūros kongrese. Lietuva 
dabar daugiau orientuojasi į Vidurio Europą, ypač 
Čekiją, nors prelegentas labiau propaguotų Siaurės 
Europą, t.y. Skandinaviją. Tačiau ir atsisukdama į Eu
ropą, būdama jai atvira, Lietuva turėtų kurti savo 
kultūrą, jausdama atsakomybę už jos savitumą.

D. Kuolys atsakinėjo į klausimus apie bažnyčios ir 
valstybės santykius, religijos įvedimą mokyklose, 
reformas Mokslo akademijoje ir kitką. Jis dėkojo 
Santarai - Šviesai už ankstyvą santykių su Lietuva 
užmezgimą ir nuolatinį jų palaikymą visų iki šiol 
suvažiavimų programose dalyvavusiųjų Lietuvos kul
tūrininkų vardu.

Savo svarstymuose D. Kuolys išvedė ir šian
dieninės Lietuvos padėties paralelę su XVII amžiumi, 
kada irgi buvo bandoma pereiti iš asmeniškos į kolek
tyvinę atsakomybę. Savo kompetentingu
mą panašioms paralelėms daryti jis netrukus įrodė 
rytmetinėje šeštadienio paskaitoje apie „Kultūrinę ir 
politinę Lietuvos savivoką renesanso ir baroko laikais“, 
kada Pabaltijys, pagal visų Lietuvos kaimynų (rusų, 
lenkų, vokiečių) istoriografų išvedžiojimus buvo 
laikomas kiekvieno jų tautos dalimi, tačiau, iš kitos 
pusės, formavosi ir Lietuvos valstybę kūrusių inte
ligentų savimonė. To meto lietuvių veikalai, skirti Vak. 
Europai, iškelia lietuvius kaip kultūringą tautą.

Lietuvos kultūros ir švietimo ministras Darius Kuolys

Kultūrinio subrendimo pabrėžimas ir savito kelio 
ieškojimas pasireiškė visuose bendravimuose su Vak. 
Europa. Užfiksuojamas labai svarbus momentas, kad 
lietuviai, kaip ir kitos jų giminės, turėjo savo kalbą, 
papročius, tradicijas (Stryjkowski). Atkuriamas visas 
didelis baltų pasaulis ir Lietuvos valstybė. Iškeliami 
joktvingiai ir pilėnai, kurie pasirinkę laisvę už 
ją mirė, įvykdydami kolektyvinę savižudybę. Lietu
vių kultūros ištakų ieškoma prieškrikščioniškais laikais 
(Vaidievutis, Palemonas, o taip pat Algirdas ir Kęs
tutis), propaguojama Sarmatą imperija, Lietuvos anti
kinis pasaulis lyginamas su graikų ir romėnų antika. D. 
Kuolys bandė reabilituoti ir istoriką Vijūką - Koje
lavičių, daugelio šiandieninių mūsų istorikų niekintą, 
savąją istoriją dedikavusį Sapiegoms, iš kurių jis daug 
ko tikėjosi ir laukė.

Penktadienio rytą Tomas Remeikis savo „Įvadi
nėse pastabose į ryškėjančių politinę kultūrą Lietuvoje“ 
nagrinėjo gyventojų apklausinėjimo š.m. rugpjūčio 
pirmą savaitę duomenis. Apklausinėjimą pravedė 
Mokslo akademijos kult tyrimo centras. 1376 asmenų

Aukšč. Tarybos vicepirmininkas Kazimieras Motieka

atsakymai į T. Remeikio ir V. Kavolio suredaguotus 
klausimus lietė Kovo 11 aktą, politinę diferenciaciją, 
vertybių prioritetą, individą prieš visuomenę, pa
sitikėjimą komunistais, religinę toleranciją ir Lt Lie
tuvos gyventojų atsakymus prelegentas lygino su pa
našių apklausinėjimų rezultatais Vakarų valstybėse, 
surasdamas įdomių ir nesitikėtų paralelių ar kontrastų.

Penktadienio vakare apie „Spaudos laisvę ir da
bartines žurnalistikos problemas Lietuvoje“ kalbėjo 
dabartinis Atgimimo vyr. redaktorius ir Centro frakci
jos atstovas Lietuvos Aukščiausioje taryboje, žum. 
Rimvydas Valatka. (Jo paskaita ištisai spausdinama 
Akiračiuose.)

Kazimieras Motieka, vienas iš trijų AT pirmininko 
Vyt. Landsbergio pavaduotojų, šeštadienio popietę kal
bėdamas apie „Artimiausių metų Lietuvos politines 
perspektyvas“ pabrėžė, kad procesai, kurie šiandien 
vyksta Lietuvoje ar Sovietų Sąjungoje, yra sąlygojami 
to, kas vyksta pasaulyje. Gorbačiovas yra nusipelnęs 
didelės pagarbos už savo atsiekimus tarptautiniuose 
santykiuose ir nusiginklavime. Pačioje Sov. Sąjungoje 
demokratizacija daugiau palietė tik balsavimus, rin
kimų sistemą. Jo „perestroika“ žymesnių pasikeitimų 
ekonomijoje dar nepadarė, o ir „viešumas“ nėra toks 
grynas ir aiškus, kaip skelbiama. Deryboms su Sov. Są
junga Lietuvoje ruošiamasi labai rimtai, ypač siekiant, 
kad jos būtų tarp dviejų lygiateisių valstybių. Lietuva 
nori, kad viskas būtų daroma visai viešai, net užsienio 
lietuviams dalyvaujant, nors ir stebėtojų teisėmis.

Poetas Gintaras Patackas (V. Zalatoriaus nuotraukos)

Sekmadienį, itin gyvas diskusijas sukėlusioje 
paskaitoje, pavadintoje „Gamtos ii žmogaus apsauga: 
naujosios religijos pavojus tautai ir liberalizmui“, 
Kęstutis Keblys, keliais sakiniais prasitaręs apie ozono 
skyles, rugštųjį lietų, pesticidus bei herbicidus ir 
besiartinančią pasaulio pabaigą, daugiau kalbėjo apie 
JAV valdžios išleistus potvarkius ir gamtosaugos 
organizacijas, kurių nuoširdus ir fanatiškas įtikėjimas 
savąja misija daro juos netolerantiškais radikalais, 
pasišovusiais viską vien bausti, uždarinėti ar naikinti, 
užuot ieškojus pozityvių sprendimų ar susitelkus 
į žmogaus auklėjimą. Prelegento pasiruošimas, 
profesinė patirtis ir humoro jausmas šią esmėje niūrios 
tematikos paskaitą padarė šventadieniškai nuotaikinga, 
kaip ir tas privačiai tartas (Ilonos Maziliauskienės po 
paskaitos plačiau paskleistas) komentaras apie 
„neoplatoniškas“ nuotaikas šiandieninėje Lietuvoje, 
kur kiekvienas pripažįsta laisvės ir demokratijos 
reikalingumą sau, bet tik ne tiems visiems idijotams, 
prisitaikėliams, niekšams ir iš viso kitaip galvojan- 
tiems, kurie tokių malonių nenusipelno ...

Su didele doze kultūrinio ar politinio atspalvio 
vyko ir daugiau pramogai skirti renginiai daržinėje 
vėlyvaisiais vakarais: penktadienį - „Gulagas uni- 
vermagas“ - (Gintaro Patacko atsivežtas magnetofo
ninis įrašas jo paties parašytais tekstais Valentino Naza- 
rovo dainuojamų satyrų apie „homo sovieticus“) ir šeš
tadienį rodytas Antro kaimo gastrolių Lietuvoje vaiz
dajuostės montažas, bei Dariaus Kuolio atsivežti trumpi 
dokumentiniai filmukai.

Per visą suvažiavimą daržinės sienas nuošė Arūno 
Bukausko fotografijų paroda.

Prie svarbiųjų suvažiavimo programos punktų 
skirtinas ir federacijos bei visų jai giminingų institucijų 
posėdis penktadienio pavakary, kurį pravedė Vytautas 
Kavolis, o pranešimus darė A. Mackaus knygų leidimo 
fondo pirm. Gintautas Vėžys, Metmenų administrato
rius Aleksas Vaškelis, Marija Paškevičienė (AM & M 
fundacija) ir kL Buvo iškeltas klausimas ar bereikia čia 
leisti knygas, kada ir Lietuvoje visokios jos jau laisvai 
leidžiamos. Prieita išvados, jog knygų leidyba tebėra 
reikšminga Lietuvos ir išeivijos dialogo dalis.

Visų organizacijų ir institucijų valdybos su vienu - 
kitu papildymu peerinktos sekančiam terminui. Dėl 
Farmos savininkų pasikeitimo iškilusi (ir daug disku
sijų sukėlusi) sekančio suvažiavimo naujos vietos 
susiradimo krizė išsisprendė suvažiavimo gale, 
federacijos pirmininkui Valdui Adamkui pranešus, kad 
ir trisdešimt aštuntasis suvažiavimas galės vykti Taboro 
farmoje.

Algirdas T. Antanaitis

1990 m. spalio mėn.
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PASIKALBĖJIMAS

Gedvydas Vainauskas (gimęs 1955m.) - žurnalis
tas profesionalas. Vilniaus un - te baigė žurnalistiką. 
Dirbo Tiesos laikraščio korespondentu, žurnalo Moks
las ir gyvenimas redaktoriaus pavaduotoju. Nuo 1986 
metų populiariausio Lietuvos laikraščio Lietuvos ryto 
(buv. Komjaunimo tiesos) redaktorius. Yra išleidęs du 
apybraižų rinkinius ir, drauge su Algirdu Kumža, poli
tikos dialogą Žingsniai (1990).

Lietuvos rytas yra labiausiai skaitomas laikraštis 
Lietuvoje. Kuo paaiškintumėte šį dienraščio populia
rumą?

Nuolat kartoju kolegoms - būkime savimi. Lais
vais piliečiais ir dorais savo amato atstovais, kurie 
visuomenėje turi jausti didesnę atsakomybę, nes dėl 
savo veiklos ypatybių daugiau už kitus žino, supranta, 
turi teisę apie tai viešai kalbėti. Nesunku pasijausti 
visažiniu teisėju, daug sunkiau - žmogaus, visuomenės 
interesų gynėju, nuolat klausti, klausti ir abejoti . . . 
Vengiame vienos nuomonės diktato, norime, kad skai
tytojai ne tik perbėgtų akimis tekstą, bet ir susimąstytų.

POKALBIS SU VAINAUSKU

PALIETO GYVSIDABRIO ATGAL 
NESUVARYSI

Daugelį metų buvome verčiami mąstyti vienodai - nuo
monių pliuralizmas dar mums neįprastas, šokiruoja, 
netgi baugina. Tačiau kito kelio, kaip ugdyti asme
nybes, puoselėti demokratijos pradus lyg ir nėra.

Dar pavykdavo pirmiesiems prabilti apie tai, kas 
nedrąsiai buvo svarstoma namuose, gatvėse, 
darbovietėje. Bene pirmieji Lietuvoje pradėjome rašyti 
stalinizmo, narkomanijos, prostitucijos, Lietuvos isto
rijos temomis; kitaip, negu buvo įprasta parašėme apie 
Afganistano karą. Nuspėti įvykius, nors puse žingsnio 
aplenkti permainas - be galo svarbu žurnalistui. Gal 
mums nesurambėti stagnacijos gniaužtuose padėjo jau
natviškas maksimalizmas? Kai stinga patirties, daž
niausiai gelbsti intuicija, noras patikrinti save, įsitikinti 
ko esi vertas.

Sakoma, jog tobulybei nėra galo. Ką Jūsų 
laikraštyje dar reikia taisyti ar gerinti?

Pastovūs laikraščio skaitytojai žino laikraščio tra
dicijas. Nauji prenumeratoriai, dažnas galbūt ir mados 
paveikstas, labai reiklūs, piktinasi, jei koks numeris 
pasirodo blankesnis, bet 20 žurnalistų, dirbančių Lietu
vos ryte , - ne visagaliai. Tai mažiausia dienraščio 
redakcija Lietuvoje. Anksčiau rasi nejutome žurnalistų 
stygiaus, atrodė, geriau bendraminčių būrelis, negu 
marga minia. Dabar, kai gyvenimas išsivadavo iš 
sąstingio, nebespėjame aprėpti įvykių įvairovės. Reikia 
ne tik pagausinti redakcijos gretas (tik kuo?), bet ir 
galiausiai suvokti banalią, daug kartų girdėtą tiesą - 
žurnalistą peni kojos.

Tiesiai pasakysiu - mūsų žurnalistika truputį pri
tingi. Mums užtenka ambicijų pretenduoti į Vakarų 
standartus, tačiau neatsiranda valios (laukiame, kol pri
vers?) dirbti pagal tuos standartus. Mūsų žurnalistika 
daugiau sėdinti, kad kompiliuotų, o ne bėgiojanti, kad 
informuotų. Tik dabar, kai spaudoje prasidėjo konku
rencija, žurnalistai pajuto, kaip brangiai kainuoja in
formacija. Ją tiesiog reikia plėšte išplėšti. O kad iš- 
plėštum, reikia ir atitinkamos specializacijos, ir in
formacijos šaltinių, ir nuojautos, ir pinigų, ir nemažo 
aptarnaujančio personalo. Žurnalistui, pasirodo, prie 
profesionalumo reikia dar ir agresyvumo, kad jis būtų 
patikimas demokratijos sargas. Ir vengti priklausyti nuo 
valdžios, atsispirti jos malonėms.

Anksčiau mes buvome tikri sraigteliai - kas į 
kokią pusę norėjo, tas ir suko. Asmeninę nuomonę 
galėjai išsakyti tik tarp eilučių. Džiūgaudavome, jei 
skaitytojai mūsų gudrybes suprasdavo. Trūko temų, 
informacijos, todėl rašėme ilgus straipsnius, 
puoselėjome Ezopo kalbą. Klestėjo tie, kurie mokėjo 
sukurti grakštų pavadinimą, gražiai papasakoti herojaus 
vaikystę, aprašyti vaizdus, kuriuos, važiuodami į ko
mandiruotę, matė pro autobuso ar traukinio langą . .. 
Nelengva pasikeisti, nelengva priprasti prie fakto žurna
listikos, užmiršti norą vertinti, moralizuoti, auklėti.

Lietuvos rytas - tai buvusi Komjaunimo tiesa...

Polemizuodami su mūsų nuomone, kolegos iš kitų 
laikraščių dar kartais prisimena „baisų“ argumentą - 
Lietuvos rytą pavadina Komjaunimo tiesa . Gal jie

Vladas Civinskas

1940-TŲJŲ VASARA 
LIETUVOJE
(tęsinys iš praeito numerio)

Vėliau paaiškėjo kai kurios smulkmenos iš veiveriškių pastangų pastatyti savo 
kandidatų į Seimo rinkimus. Veiveriškiai patys suruošė mitingą, mitingo orga
nizatoriais buvo parinkti viešai bolševikų garbinami asmenys, dalyvavusieji 1936 
metu suvalkiečių riaušėse, o kalbėtojais žmonės, kuriems bolševikai negalėtų primesti 
net mažiausios dulkelės, kaip reakcionieriams ir buvusiems režimo šulams ar 
pataikūnams. Jau teliko tiktai atidaryti mitingą, kaip staiga mitinge atsirado pora iš 
Marijampolės atvykusių komunistų, kurie patys atidarė mitingą, uždraudė mitinge 
šnekėti visiems „fašistams ir liaudies priešams“, patys pašnekėjo, pakeikė, pasiūlė 
kandidatus, po to sušuko „tegyvuoja“ Raudonajai armijai, Stalinui ir kt. partijos 
vadams, uždarė mitingą, sėdo į automobilį ir vėl išvažiavo į Marijampolę...

Ūkininkas Brundza ir dar keli kiti veiveriškiai buvo pasiųsti Kaunan ieškoti... 
teisybės. Teisybės jie nesurado. Vienur jie buvo viešai išjuokti, kitur atsargiai ir drau
giškai nespėtų iš įstaigų išgrūsti žmonių įspėti nekaišioti pirštų tarp durų. Tuomet jie 
atrodė tikrai juokingi ir naivūs visoje toje komedijoje, bet jiems tiktai vieniems 
priklauso garbė, jog jie vis dėlto drįso išeiti viešumon su savo kontrpasiūlymais ir 
padaryti partijai kai kurių, tegul ir smulkių, nemalonumų.

Blaiviau pažiūrėjus, kraštas atrodė panašus į beprotnamį. Šiai pašėlusiai 
priešrinkiminei propagandai buvo mesti iš syk tūkstančiai mitingierių, paskui 
pasistengta dažnas darbininkas ir tarnautojas įvelti aktingon propagandon, sudarytos 
skrajojančios propagandistų brigados, turėjusios rinkėjus surasti ir net paagituoti jų 
pačių, rinkikų, butuose. O tuo tarpu rinkiminės propagandos nereikalingumas ir 
beprasmingumas buvojau visiškai aiškus dalykas. Paskelbus kandidatų sąrašus, pasi

rodė, kad komunistų partija ne tiktai pati parinko žmones Liaudies Seiman, bet 
paskelbtuose sąrašuose kandidatų buvo lygiai tiek, kiek seiman buvo reikalinga depu
tatų. 79, nei daugiau, nei mažiau! Žodžiu, buvo vis tiek pat, kas ir už ką balsuos, bet 
Liaudies seimo sudėtis jau aiški, ir mažiausia keturioms dienoms prieš rinkimus 
busimieji seimo atstovai gali skirstytis pareigomis ir sudarinėti prezidiumą ir 
reikalingas komisijas ...

Partijos centro komitetas dirbo dienomis ir naktimis. TSRS atstovo Lietuvai 
instrukcijos buvo aiškios, bet jas įgyvendinti reikėjo labai atsargiai. Krašte visiems 
buvo aišku, jog Maskva ginklu įvykdžiusi Lietuvos okupavimą, ir tačiau iš Maskvos 
buvo griežtas įsakymas įtikinti žmones, jog tai tik draugiškumo gestas, neturėsiantis 
jokios įtakos krašto politiniame ir ekonominiame gyvenime. Komunistams buvo 
visiškai aišku, jog iki Lietuvos įjungimo į Tarybų Sąjungą tėra likę tik kelios ar 
keliolika dienų, tačiau iš centro komiteto kiekvienam partiečiu! buvo grasinama 
išmetimu iš partijos, jei jis kur nors ir kam nors prasitartų apie tuos ketinimus. 
Darbo Lietuvos platforma, turėjusi rinkimams duoti kandidatus, mažiausia šiuo 
klausimu kvaršinosi priešrinkiminėse dienose. Liaudies seimui kandidatai buvo pa
rinkti centro komitete, ir jų parinkimo klausimas nebuvo iš lengvųjų klausimų. Pa
viršutiniškai žiūrint, Liaudies seimui kandidatus parinkti buvo smulkmena: numatyti 
keliasdešimt komunistinių veikėjų ir paskelbti jų pavardes per spaudą ir radiją. Bet 
komunistų tarpe buvo labai maža lietuvių, jų tarpe daug žmonių, kalėjiman 
pakliuvusių už vagystes, plėšimus ir kalėjime tapusių komunistais, dar mažiau 
populiaresnių ar bent žinomų visuomenėje. Vadinasi, nori nenori, bet reikia į kandi
datų sąrašus įtraukti daugiau ar mažiau palankesnius žmones, turinčius visuomenėje 
vardą ir pasitikėjimą, kurie savimi pridengtų Liaudies seimo raudonumą. Bet čia vėl 
reikia atsargumo. Būtų skandalinga, jog Liaudies seiman iš tokių žmonių pakliūtų 
vienas antras drąsesnis ir aiškių principų vyras, kuris nelauktai Liaudies seime 
iškilmingiausio posėdžio metu drįstų surizikuoti savimi ir sugriautų visą busimųjų 
Liaudies seimo darbų harmoniją, viešai seimo posėdžio metu demaskuodamas rin
kimų falsifikatorius ir už Liaudies seimo besislepiančius tikruosius busimųjų įvykių 
kaltininkus.

Vis dėlto visi sunkumai buvo nugalėti laiku. Tokių žmonių pasirodė esą pakan
kamai iš spėjusių pareikšti komunizmui savo simpatijas tarpo, kuriems centro komi-
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šitaip demaskuoja gėdingą mūsų laikraščio praeitį? Dar 
suprastum, jei ši praeitis būtų iš tikrųjų gėdinga. O juk 
Komjaunimo tiesa paskutiniais savo gyvavimo metais 
anaiptol nebuvo keiksmažodis, o tiražu - beveik 600 
tūkst egzempliorių - gerokai pranoko kitus leidinius...

Geriausiu praėjusių metų laikraščiu tradiciniam 
konkurse anglų leidėjai ir žurnalistai pripažino TSRS 
savaitraštį Argumenty i fakty. Už didžiausią pasaulyje 
tiražą - daugiau kaip 33 mln. egz. - jis pašytas į 
Guinness‘o rekordų knygą. O jeigu šios knygos autoriai 
paimtų ne absoliutų tiražą, bet jo santykį su valstybės 
gyventojų skaičiumi? Pasirodytų, kad mūsų laikraštis 
skaitomas „tankiau“ negu „Argumenty i fakty“. Tai la
bai gerai žino ir ne vienas šiandieninis mūsų oponentas, 
dažnai ir pats prisidėjęs prie Komjaunimo tiesos popu
liarumo ar šiame laikraštyje pradėjęs politinę karjerą.

Laisvėjome pamažu - lyg kopdami į kalną.
Būtų banaliausia šūktelti: atverčiame naują savo 

istorijos puslapį, nuo šiol būsime visokiais požiūriais - 
iausi (gražiausi, geriausi, įdomiausi), bet stebuklų 
nebūna. Esame tokie, kokie esame. Ėjome žingsnis po 
žingsnio: iš pradžių liovėmės vienyti proletarus, paskui 
„nusisegėm“ ordiną. 1990 metų sausio 1 dieną skaity
tojai išvydo naują mūsų pavadinimą - Lietuvos rytas. 
Daug kas keičiasi, tačiau Lietuva buvo ir liks. Čia kas
dien auš rytas-miglotas ar šviesesnis. O rytas nepaval
dus jokiai politinei konjuktūrai. Tikiuosi, kad tai bus 
pirmas ir paskutinis laikraščio pavadinimas, o Lietuvos 
ryto žurnalistai daugiau nebus jokios politinės organ
izacijos ruporu... Su Lietuvos komjaunimu išsiskyrėme 
gražiuoju, be abipusių pretenzijų. Stagnacijos metais 
komjaunimo lyderiai dėl mūsų rašinių girdėjo daugybę 
priekaištų, kaltinimų... Dabar jiems bus ramiau.

Lietuvoje gausu politinių, ekonominių permainų, 
kuriasi naujos organizacijos, atsiranda vis naujų leidi
nių. Kaip žurnalistai atspindi naujus procesus, kaip 

suvokia savo misiją? Kas jiems kliudo atlikti profesinę 
pareigą?

Birželio mėnesį USIA kvietimu lankydamasis 
JAV, Stanford© universitete susitikau su studentais. 
Ten studijuoja nemažai lenkų „naujosios bangos“ žur
nalistų. Jie manęs vis klausė: „Kieno jūs laikraštis - 
Sąjūdžio ar LKP?“ Tada pamaniau, kad mes pažengę 
toliau už lenkus, kurie tebetrypčioja primityviausios 
klasifikacijos etape. Grįžęs į Lietuvą, matau, kad gal 
paskubėjau su tokia išvada.

Kai kas iš kolegų žurnalistų visiškai nuoširdžiai 
kaunasi už pasirinktų politinių lyderių idėjas, 
manydamas, kad šioje politinėje situacijoje agitatorius 
svarbiau už žurnalistą. Suprantu šiuos kolegas, tačiau 
nepritariu jiems, nes esu įsitikinęs, kad laisvas 
žurnalistas demokratijai šimteriopai naudingesnis 
už aklą rėmėją. Sunkiau suprasti tuos kolegas, kurie 
ne pačius didžiausius savo profesinius sugebėjimus 
stengiasi kompensuoti hipertrofuotu lojalumu ar 
perdėm emocionalia ištikimybe. Žinoma, politizuotoje 
visuomenėje galima išgarsėti ir tuo, tačiau ilgainiui pa
simatys, kas ką sugeba profesinėje veikloje. Tik infor
muota visuomenė gali būti laisva visuomenė. Kaip 
matome, jau į pačią demokratijos formulę įrašyta žur
nalistikos misija. Tik demagogai nenori šito suprasti. 
Tegul tai, ką mes darome vadinama ir opozicija 
valdžiai. Bet tai ne piktdžiugiška opozicija, kaip labai 
norima pavaizduoti, o skaudi opozicija. Lietuvos žur
nalistikai labai dėkingas buvo žinomas dvivaldystės 
pusmetis, kai viena pusė (partija) jau negalėjo sutruk
dyti spaudai, o kita (Sąjūdis) dėl suprantamų priežasčių 
siekė pasinaudoti spaudos laisve. Žurnalistai paragavo 
tikros žurnalistikos, suprato, kas jiems yra spaudos lais
vė. Žinoma, ją galima per suirutę užgniaužti ekono
miškai, tačiau vargu ar tai perspektyvus būdas.

Nors akivaizdžiai juntamos pastangos sugriebti 

žurnalistus į savo rankas, nors Lietuvos rytą puola ne 
tik dešinieji, kairieji, bet ir kolegos, išlaisvintos spau
dos, kaip ir palieto gy vsidabrio, atgal nesuvarysi. Kas 
puola spaudą, nesupranta, jog ji tėra gyvenimo atspin
dys. Tai veidrodžio iliuzija. Galimąjį sudaužyti, bet ar 
nuo to kas pasikeis. Žurnalistams nėra lengva ir niekad 
lengva jau nebebus. Žurnalistika - tai sunki tarnystė 
pažangai, tautai. Ji reikalauja ištikimybės. Dažnai 
prisimenu nepriklausomos Lietuvos filosofo S. Šalkaus
kio žodžius: „ Vyriausybė gali suvaržyti viešojo žodžio 
laisvę, bet jinai yra bejėgė kovoti su neviešuoju žodžiu, 
kuris, eidamas tiesiog iš burnos į bumą, tampa daug 
pavojingesnis kaip tik tada, kai viešasis žodis yra 
nustelbtas... “

Nuolatinis valstybės interesų iškėlimas virš žmo
gaus, jo teisių bei laisvių yra akivaizdi autoritarizmo 
apraiška. Jai intuityviai ar sąmoningai priešinasi spau
da, patyrusi totalitarinės sistemos poveikį. Man regis, 
vienas iš svarbiausių politiką apibūdinančių kriterijų - 
reakcija į kritiką.

Papasakokite trumpai apie save - kaip tapote žur
nalistu, redaktoriumi?

Man regis, esu, buvau ir būsiu žurnalistu 
iš pašaukimo, o redaktorius - iš smalsumo. Būdamas 
žurnalistu (dirbau Tiesoje, Moksle ir gyvenime), svajo
jau turėti tokias darbo sąlygas, kokias stengiuosi suda
ryti redakcijos darbuotojams dabar. Esu prielankus 
kūrybiškiems, iniciatyviems, drąsiems žurnalistams, 
juos kiek galėdamas remiu. Stengiuosi ir pats 
nepamiršti rašyti. Manyje nuolat grumiasi redaktorius ir 
žurnalistas. Neįgyvendinti kūrybiniai sumanymai vis 
lipa ant kulnų. Pastaruoju metu dažniau laimi redakto- 
rystė - konkurencija laikraščių rinkoje gerokai prislo
pino asmenines kūrybines ambicijas. Laikraštis neturi 
praeities. Jį reikia kasdien daryti iš naujo... ri

tetas nerado reikalo net pranešti apie jų kandidatūrą, išstatytą rinkimams. Dauguma 
tokių žmonių apie savo kandidatūras į Liaudies seimą paskaitė iš rytinių laikraščių.

Dabar vėl nauji propagandistiniai uždaviniai laikraštininkams. Kiekvienam 
dienraščio numeriui reikalingi mažiausia penki-šeši pasikalbėjimai su „geriausiais iš 
geriausiųjų“, deputatų pareiškimai, būtinos nors trumpos jų biografijos. Kandidatų 
fotografijomis mirga ne tiktai laikraščių puslapiai, bet ir namų sienos. Pareiškimuose 
Cvirka ir Sniečkus, Guzevičius ir Liudas Gira, Meškauskienė ir Liudas Dovydėnas, 
Icikas Dembo ir Staškevičiūtė - visi jie optimistai ir su viltimi, jog kraštui aušta laimės 
ir džiaugsmo horizontai.

Pačiu didžiausios priešrinkiminės agitacijos metu Maskva daro paskutinius ban
dymus apsisaugoti nuo bet kokių netikėtumų. Naktį į liepos 11 dieną visame krašte 
pravedama pirmoji masiška areštų banga, ir tyliai dingsta iš horizonto visi senieji 
politiniai veikėjai, visai nepaisant, ar jie priklausė režimui, ar jo opozicijos parti
joms. Kartu su areštais krašte buvo paskleisti gandai, jog liaudies priešai buvo 
bebandą prieš rinkimus drumsti tvaiką ir rimtį ir liaudies vyriausybė buvo priversta 
imtis atitinkamų žygių.

Šie areštai buvo pirmieji bolševikų masiniai areštai krašte. Jie buvo tęsiami per 
ištisus metus ir pasibaigė neužmirštamomis 1941 metų birželio 13-14 dienomis. 
Vieni šių suimtųjų vėl pasirodė laisvėje tik po 1941 metų birželio 22 d. įvykių. 
Priartėjus prie Kauno vokiečiams ir pasprukus budeliams, jie patys išsilaužė iš 
kalėjimų ir pasigailėtinais vaiduokliais išėjo į gatves. Jie visi atrodė liguisti, išvargę, 
išbadėję, sunykę, vos besilaiką ant lazdų ar nepajėgią paeiti gatve, neatsirandami 
sienų. Bet žymi dalis liepos 11 dienos arešto paliestų žmonių dingo be pėdsakų, 
tarytum vandenyje. Gal jie dar gyvi ir kasa kanalus kur šiaurės taigų ar Sibiro dykumų 
srityje, o gal seniai sušaudyti tardymo kamerose ir užkasti kur nežinomoj vietoj savo 
tėvynėje, kaip tūkstančiai kitų. Vieni ir antri spėliojimai yra vienodai rimti, nes tai 
pagal bolševikų metodus ir paremti dešimtimis tūkstančių kitų pavyzdžių. Joks 
teismas nesprendė jų bylų ir niekas nerado reikalo pranešti nors šiemoms apie 
tų žmonių likimą.

Šiais areštais buvo užbaigta pirmoji komedijos dalis - rinkimams pasiruošimas. 
Kiek jis kaštavo iždui, tikslių žinių nėra. Spėliojama, jog 9 dienų triukšmui vis dėlto 
reikėjo apie 2 mil. litų. Antroji komedijos dalis - patys rinkimai buvo nemažiau
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įdomus už pirmąją, gal tik vienur kitur turėjo ir komiškai dramatiškų momentų.
Diena pasitaikė lietinga, ir tai atrodė fatališka po visą mėnesį trukusios gražiau

sios giedros. Buvo sekmadienis, rinkiminių apylinkių būstuose 6 vai. ryte buvo lau
kiama žmonių spūsties, tačiau dėl lietaus ar žmonių nerangumo ir 6 vai. prie būsto 
pasirodydavo tiktai vienas antras žmogus. Visa priešrinkiminė propaganda, tie tūks
tančiai kalbų, keiksmai ir grasinimai, areštais pasibaigęs teroras ir bauginimai turėjo 
vienut vieną tikslą - priversti mažiausia 90% visų žmonių dalyvauti rinkimuose ir šiuo 
skaičiumi argumentuoti visišką tautos pritarimą naujam režimui. Užtat suprantama, 
jog TSRS atstovybėje ir partijos centro komitete pasireiškė nerimas ir įtūžimas, gavus 
žinią, jog 15 vai. krašte balsavusiųjų skaičius tesiekė tiktai apie 25% visų turinčių 
teisę balsuoti skaičiaus, nežiūrint to, jog balsavimo teisė buvo duota ne tik 
kariuomenėje esančiam nepilnamečiui jaunimui, bet ir kraštą okupavusiems 
raudonarmiečiams, organizuotai atidavusiems savo balsus Lietuvos Liaudies seimo 
rinkimuose. Iki 15 vai. Kaune buvo atiduoti tiktai apie 22% visų laukiamų balsų, 
provincijoje šiek tiek daugiau. Geriausiai balsavo žmonės Alytaus, Zarasų ir Rokiškio 
apskrityse, blogiausiai - Suvalkijoje, Marijampolės, Sakių ir Vilkaviškio apskričių 
ribose. Aišku, šio nebalsavimo arba, tikriau tariant, per mažo domėjimosi rinkimais 
tikriausioji priežastis buvo blogas oras, tačiau partijai tat atrodė politinė žmonių 
demonstracija. Didesniuose miestuose pas balsų neatidavusius rinkikus tuojau buvo 
pasiųsti agitatoriai, turėję priminti paskutines valandas atlikti pareigą. Negalintiems 
rinkimuose dalyvauti žmonėms buvo pasiųstos į namus skrajojančios urnos. Vietomis 
agitatorių trejukės, siunčiamos pas piliečius į namus, buvo papildomos vienu 
raudonarmiečiu ar milicijos pareigūnu, kurie savo būvimu turėjo piliečiams priminti, 
jog su ugnimi nejuokaujama.

Po pietų rinkimų reikalai šiek tiek pagerėjo. Net buvo spūsčių rinkiminėse 
būstinėse. Atrodė, jog rinkimai pavyks geresniais rezultatais, negu laukė partija ir 
Maskva arba Maskva ir partija. Bet apie 20 vai. reikalai vėl pašlijo ir iki 22 vai. 
nebuvo jokių žymių, jog jie gali pagerėti. 22 vai. krašte buvo balsavę apie 65% visų 
turinčių teisę balsuoti. Zarasų ir Alytaus apskrityse balsavusiųjų skaičius siekė beveik 
90%. Šie rezultatai buvo garsinami kraštui, kaip pavyzdys. Bet iš Suvalkijos atėjo

( tęsinys sekančiame psl.)
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KRYŽIAUS KARAI PRIES BALTUS
Po ranka Edvardo Gudavičiaus knyga Kryžiaus 

karai Pabaltijy ir Lietuva XIII (Vilnius, Mokslas, 
1989,192 psl.). Jos autorius - vyresniosios kartos 
(gimęs 1929 m. Kaune) viduramžinės Lietuvos istori
kas. 1953 m. jis baigė Kauno Politechnikos instituą 
1968 - Vilniaus universitetą. Nuo 1974 m. dirba Istori
jos institute. Tarp kita ko, dalyvauja Lietuvos statutų 
leidimo parengiamuose darbuose, kuriems ligi šiol 
vadovavo prof. Stasys Lazutka.

XIII-tasis Lietuvos istorijos amžius galbūt labiau
siai pamėgtas mūsų ir mūsų kaimynų istorikų. Mat 
tada kūrėsi nauja Lietuvos valstybė, suvaidinusi ne
mažą vaidmenį Europos istorijoje. Jau 1905 m. busi
masis Kauno universiteto profesorius kun. Jonas Toto
raitis Freiburgo universitete apgynė disertaciją apie 
Mindaugą (Die Litauer unter dem Koenig Mindowe 
bis zun Janre 1263 ). 1934 m. kun. Juozapas Stakaus- 
kas savo monografijoje Lietuva ir Vakarų Europa 
Xffl-me amžiuje pateikė viso to šimtmečio sintetinį 
vaizdą, bene pirmą kartą iškeldamas nemažą Traidenio 
vaidmenį. Nemaža studijų tam šimtmečiui 
paskyrė prof. Zenonas Ivinskis. Sovietiniu laikotar
piu tą amžių tyre R. Jasas, R. Varakauskas, M. Jučas ir 
kiti. Ypač daug dėmesio tam Lietuvos šimtmečiui sky
rė lenkų, vokiečių, rusų ir kitų kraštų istorikai. Pask
utiniu metu apie kryžiaus karus prieš baltus pasirodė 
pora veikalų anglų kalba: William Urban, The Baltic 
Crusade (De Kalb: Northern Illinois University Press, 
1975) ir Erik Christiansen, The Northern Crusades: the 
Baltic and the Catholic Frontiers 1101-1525 (Minnea
polis: University of Minnesota, 1980). tais veikalais, 
atrodo, dar negalėjo pasinaudoti E. Gudavičius.

Kadaise Adomas Jakštas-Dambrauskas, recenzuo

damas Petro Klimo veikalą Lietuvių senobės bruožai 
(1919 m.), stebėjosi, kaip daug šaltinių iš istorinės 
literatūros istorikas turi panaudoti palyginti nedidelei 
studijai. Dar labiau A. Jakštas būtų nustebęs, 
turėdamas prieš akis šią E. Gudavičiaus studiją. Čia jis 
būtų radęs prie 169 puslapių teksto net 1426 išnašas ir 
nuorodas, taigi daugiau kaip po 8 prie kiekvieno pusla
pio. Labai gerai, kad mūsų istorikas surado naują būdą 
joms žymėti: ne veikalo pabaigoje, kaip dar dažnai kur 
daroma, ne kiekvieno puslapio apačioje, bet kiekvieno 
puslapio šone (marginalėse). Tai labai palengvina ypač 
tokiam skaitytojui, kuris nori žinoti, iš kur autorius 
vieną ar kitą faktą yra paėmęs, arba kuo pasiremdamas 
vieną ar kitą išvadą yra padaręs. Juk, kaip žinia, 
istorikas nieko negali pats prasimanyti. Labai gerai 
taip pat, kad autorius aprūpino savo studiją labai smul
kia chronologine lentele ir asmeninių bei geografinių 
vardų rodykle (177-191 psl.). Pateikta gana platoka 
santrauka rusų kalba. Būtų buvę ne pro šalį panašią 
santrauką duoti ir viena iš Vakarų kalbų. Labai vertin
gas lietuvių žemių konfederacijos ir jos kaimynų 
šiaurėje žemėlapis (32-33 p.).

Senesniuose viduramžinės istorijos vadovėliuose 
buvo kalbama tik apie tuos kryžiaus karus, kurie daug
maž turėjo tikslą išvaduoti Šventąją žemę (Palestiną) 
iš muzulmonų rankų. Tarp 1096 ir 1270 m. buvo net 
aštuoni tokie karai, neskaitant vadinamo vaikų žygio 
(1212 m.), kurio metu žuvo daug vokiečių ir prancūzų 
jaunimo, net ir nepasiekę Šventosios žemės. Aplamai 
kaip ir visi karai, taip ir kryžiaus karai savo tikslo 
nepasiekė, tik sužadino muzulmonų neapykantą prieš 
krikščionis, kurios anksčiau jie neturėjo.

Mažesnio maštabo, bet nemažiau žiaurūs kryžiaus

Edvardas Gudavičius

karai buvo nukreipti prieš paskutinę pagoniškąją en- 
klavą rytiniame Baltijos pakraštyje. Jų pradžia reikia 
laikyti popiežiaus Inocento III 1199 m. bulę Saksoni
jos ir Vestfalijos tikintiesiems, raginančią padėti kata
likų bažnyčiai, kuri jau užmetusi „tinklus laukinėms 
tautos žvejoti“. Iškėlęs vysk. Meinhardo nuopelnus 
platinant krikščionybę prie Dauguvos, pop. Inocentas 
III sako, kad jos priešai, „lyg maurojantis liūtas pavydi 
jiems išganymo“. Panašioje Kryžiaus karų dvasioje 
žiedėsi vokiečių ordinai: pirma kalavijuočių Latvijoje, 
paskum kryžiuočių prūsų žemėse. Ir vieni ir kiti 
laikė save Kristaus kariuomenės broliais („fratres mili- 
tiae Christi“).

Nors ir atkakliai gynėsi įvairios Latvijos ir ypač 
Prūsijos giminės, tačiau negalėjo atsilaikyti prieš ge
riau ginkluotą ir organizuotą Ordinų kariuomenę, ku-

1949 - TŲJŲ VASARA LIETUVOJE
(atkelta iš 11 - to psl.)

neramios žinios. Suvalkija atrodė užsispyrusi, ir vietomis čia balsavusiųjų skaičius 
neprašoko 30% laukiamų balsų.

Redakcijoje darbas įtemptas. Visi telefonai ir telefonogramoms priimti aparatai 
užimti. Tarška mašinėlės, sukasi spaustuvės mašinos. Istorinis momentas reikalauja 
specialių laidų! . . Gautos žinios murmesiu apibėga visus bendradarbius, išvyks
tančius į rinkimines būstines apylinkėse ir rajonuose ir vėl grįžtančios redakcijom 24 
vai. - stop! Balsavusiųjų skaičius visoje Lietuvoje siekia nepilnus 70%!.. Bet tą patį 
momentą kita žinia, būtina patalpinti pirmojo puslapio svarbiausioje ir labiausia pa
stebimoje vietoje ir paryškinti storomis riebiomis raudonomis antraštėmis su pabrau
kimais: rinkimai pratęsiami sekančiai dienai.

Nuostabi ir nuostabiai pravesta buvo priešrinkiminė agitacija, bet dar nuosta
besnė pati rinkimų organizacija. Visa paruošta, jog nei vienas balsas nenueitų veltui. 
Sergantiesiems ir liga remiantiems neatėjimą balsuoti paruoštos skrajojančios urnos. 
Rinkiminių apylinkių būstai išpuošti žalumynais ir transparantais, beveik visur muzi
ka, organizuojami šokiai, turį patraukti jaunimą Dauguma fabrikų ir įmonių, o taip 
pat ir kariuomenė turėjo balsuoti organizuotai. Kaimuose buvo organizuoti vykimai į 
rinkimus. Kad piliečiams nereikėtų vargti, plušant kelis km pėsčiomis, buvo duo
damos vėliavomis ir žalumynais išpuoštos susisiekimo priemonės, vežimai ir auto 
sunkvežimiai.

Visuotini, slapti, lygūs ... Apie tokius rinkimus buvo kalbama ir rašoma prieš
rinkiminės kampanijos metu, ir tačiau tat buvo užmiršta pačiuose rinkimuose. Tiesa, 
dažname rinkimų būste buvo padarytos raudonos gelumbės uždangos urnoms, tokia 
pačia gelumbe ar lentų užtvaromis urnos atskirtos nuo likusios patalpos. Rinkėjas 
gauna tiek kortelių, kiek tiktai yra kandidatų šioje apylinkėje. Prie ilgų raudona 
gelumbe aptiestų stalų sėdi rimti ir tylūs pareigūnai, atsivertę turinčių teisę balsuoti 
sąrašus. Raudona spalva vyrauja visur, kur maža raudonos medžiagos, bandoma ją 
pakeisti raudonu popierių. Rinkikas prieina prie stalo, jis nukreipiamas prie sąrašo, 
apimančio jo pavardės raides. Jis paduoda atitinkamam pareigūnui savo pasą, tasai iš 

paso suranda jo pavardę sąraše, pasan įspaudžia anspaudą „Liaudies Seimas“, po 
pavarde sąraše deda paukštuką Dabar piliečiui kelias prie ūmos. Jis gali mesti umon 
balsą, bet gali ir nemesti - balsavimas atliktas, užsiregistravusis pilietis skaitomas 
balsavusiu.

Deja, ne visi piliečiai suprato, jog jų pareiga baigėsi prie raudona gelumbe 
užtiesto stalo. Dauguma tikėjosi užsiregistravimu išvengti akių, o prie urnos suklas
toti lapelį ir taip pasilaikyti balsą Toks lapelių naikinimas visur buvo masiškas 
reiškinys. Balsavimo lapelių krūvos žarstėse prie visų rinkiminių urnų, o vietoj 
jų į urnas lindo Melchijorai Putalės, paprasčiausi popiergaliai arba popiergaliai su 
pamfletais ar paprasčiausi tušti vokai. Visur, kur tik rinkiminės ūmos buvo geriau 
atitvertos nuo bendros salės, tokių suklastotų balsų buvo daugiau, negu gerų. Žymiai 
geriau šiuo atžvilgiu rinkimų rezultatai atrodė rinkiminėse apylinkėse, kur urnos buvo 
visai neatitvertos rinkimų salėje ar prie įeinamųjų durų ir geriausia, kur prie urnų dar 
stovėjo vienas iš ... rinkiminės komisijos narių.

Antrąją rinkimų dieną pirmadienį, prie urnų jokios spūsties. Tik tiek balsų, kiek 
jų sužvejojama. Bendras balsavusiųjų skaičius per abi dienas pirmadienį apie 22 vai. 
buvo 78%, ir tai buvo neįtikimai daug, o tačiau pagal respublikinės komisijos 
pranešimą pagarsintą sekančią dieną balsus už Liaudies seimą atidavė 97% visų 
turinčių teisę balsuoti.

Tai buvo jau staigmena, bet ji mums buvo nuostabi tiktai tol, kol susirinko visi 
mūsų žmonės iš provincijos. Jie parsivežė įspūdžių, kokių mes neturėjome Kaune, 
ir daug kur jų pasakojimai buvo verti anekdotų. Jie ne tik atskleidė paslaptį, kaip iš 
78% pasidarė 97%, bet ir stebino įžūlumu, kuriuo buvo klastojami balsai rinkimų 
metu ir balsus apskaičiuojant Štai vienas tokis vargingas pavyzdys Marijampolėje, 
kur balsavusiųjų skaičius tesiekė tiktai 63% visų turinčių teisę balsuoti. Rinkimų 
komisijos pirmininkas advokatas Leo Stoklickis, net nepatikrinęs urnose esančius 
balsus, nusprendė, jog balsavusiųjų rinkikų procentas vis dėlto nėra sunku pakelti. Jo 
įsakymu buvo rūpestingai ištikrinti visi rinkikų sąrašai ir iš jų išbraukti visi žmonės, 
kurie buvo galimi įtarti norį repatrijuoti į Vokietiją Bet tokių asmenų buvo labai 
maža, ir ši korektūra tedavė tik 5% didesnius rezultatus. Komisijos pirmininkas vėl 
davė įsakymą iš sąrašų išbraukti visus rinkikus, nedalyvavusius rinkimuose, kurių 
pavardės turi nors kokį vokiškumo atspalvį. Si falsifikacija davė dar mažesnius 
rezultatus, pagal rinkikų sąrašus po visų išbraukymų tebuvo balsavę tiktai apie 70%
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SKILTYS

riai į pagelbą, popiežių raginami, nuolat plaukė nauji 
Kristaus karių pulkai. Ilgiausiai tos kovos nusitęsė 
prieš lietuvius ir žemaičius, kurie sėkmingai 
apsijungė ir sukūrė savo feodalinę valstybę.

Jau nuo Grigaliaus VII laikų vyko atkakli kova 
taip popiežių ir imperatorių dėl primato. Popiežių 
viršenybę įtvirtino pop. Inocentas III, sakydamas, 
„kaip mėnulis gauna šviesą iš saulės, taip karališkasis 
autoritetas tėra tik pontifikalinio autoriteto atšvaistas“. 
Dėl krikščionybės skelbimo Latvijoje, Prūsijoje ir Lie
tuvoje dažnai buvo varžybos tarp popiežių ir impera
torių, bet turbūt reikia sutikti su E. Gudavičiaus iš
vada, kad „pagrindiniai visos Pabaltijo kryžiaus karų 
agresijos vadovai buvo popiežiai“ (36 psl.). Vien tik 
Xin a. popiežiai paskelbė daugiau kaip 140 bulių prieš 
baltų tautas. Lietuvoje tie karai nusitęsė net ligi XV a.

Tai, ir daugiau kitų įdomių dalykų, skaitytojas 
ras toje nedidelėje, bet labai talpioje ir gerai doku
mentuotoje knygoje.

V . Trumpa

man 
regis

MEISTRIŠKO EILĖRAŠČIO PASIGENDANT
• ‘■’V*-’ >

Mūsų kultūrinėje spaudoje eilėraščių niekad 
nestinga. Tokia jau lietuvių tradicija - spausdinti eiles. 
Ar žmonės jas skaito, ar neskaito, - nesvarbu. Svarbu, 
kad būtų atiduota duoklė Olimpo dievaitėms. Tiksliau 
- lietuvių dvasingumui.

Tam pritariu. Esu poezijos vartotojas. Eilėraščius 
skaitau nuo pat vaikystės. O kai skaityti dar nemokė

jau, man juos deklamuodavo mama Teofilė. Tik jau
trius, tik pagaunančio turinio, meistriškai sukurtus. 
Kad ir Adomo Mickevičiaus. Lenkų kalba. Tad jau se
niai laikausi įsitikinimo, kad poetinių gaminių kokybė 
visada priklauso nuo turinio skalsos, o ypač nuo sąran
gos sklandumo. Eilėraščiai turi būti pagaminti gerai.

Be abejo, neatsiras nei vieno, periodikai eiles tie
kiančio lyriko, kuris nepasakytų: mano kūriniai yra 
sklandus, mąslūs, išjausti, tai tyro įkvėpimo kūdikiai. Ir 
aš kai kada panašiai manau apie savo lyrinius postrin
gavimus. Juk retas pasižymime reiklia savikritika. įsi
mylime į savo plazdančius ar padrikus verlibrus ir 
tikime, jog juos pamils ir skaitytojai.

Su verlibriniu plazdesiu ir kuriama šiuolaikinės 
poezijos didžioji dalis. Nesakau, kad gaminama. Ji 
pakiliai kuriama, nes dorai gamybai reikia techninio 
sugebėjimo. Reikia proto ir prakaito. Gero poetinės 
sąrangos pažinimo. Galiu išvardinti visą eilę tikrų 
meistrų. Ginkdie, nemenkindamas keliolikos kitų, 
iliustracijai paminėsiu tik kelis: Sigitą Gedą, Juditą 
Vaičiūnaitę, Tomą Venclovą, Gražiną Cieškaitę, Gin
tarą Patacką, Joną Strielkūną... Jie gerai įsisąmoninę 
poetikos pagrindinius dėsnius, moka lietuvių kalbos 
kirčiavimą. O tai svarbu: poetas turi absoliučiai mokėti 
kalbą. Jie žino, kaip sudėlioti žodžius (balsius, priebal
sius), kad frazės dainingumas arba ekspresyvumas būtų 
pakankamai įtaigus. Jie vengia perdėm nuogo, neretai į 
savigailą nuslystančio graudulio.

Eilėraštį paversti menišku kūriniu nėra lengva. Re
tai jis gimsta vienu atodūsiu. Žinoma, galima nesunkiai 
prikepti lėkštę patriotinių ketureilių ir spausdinti Tė
viškės žiburiuose ar kuriame kitame leidinyje, kur re
daktoriai savo bendradarbiams žurnalistams atsilygina 
bent tuo, kad atspausdina jų poetinių aspiracijų niekalą. 
Literatūrinio skonio reikalas čia įmetamas į krepšį.

* ♦ *

Man iš tiesų knieti mūsuose pripažintų, palyginti 
gabių poetų kūryba, dažnėliau sutinkama periodikoje. 
Skaitau tuos pluoštus, nes, kaip sakiau, esu poezijos 
vartotojas. Už spaudą gi moku pinigus. Paminėsiu ke
lis atvejus. Tegul tai būna tik mano asmeniško skonio 
„priekaištai“. Noriu būti atviras.

Nepykite moterys, bet lig šiol nepamėgau per tiek 
metų tebegaudinčio „neornamentuotos kalbos 
generacijos“ tono. Mieliau pavadinčiau „lamentuotos 
kalbos“. Lamet = skundas. Tarsi Amerikoje nebūtų 
jokių šviesių motyvų. Kelių išeivijos poečių tarpe ši 
gaida tapo nesunkiai įvaldoma maniera. Kilni verlib- 
rinė rauda! Rekviumas, prapultis. Metmenyse viena 
poetė rašo: „Nemyliu žemės, / tik gyvenu joje - / dar 
gyvenu, / iš tikrųjų išmesta“. Kita irgi neatsilieka... 
„erdvė pilna šešėlių, / kurie laukia, / kad tik pavargčiau, 
/ kad tik prapulčiau, / kad tik išdėsčiau / išmaldai 
delną“. Trečioji, jauniausioji, eiliuoja apie sausrą 
kenčiančią žemę: „Mano šulinys užverstas, / mano 
šimtamečius alyvmedžius / išvertė iš šaknų, / mano 
namus susprogdino“. Aišku, apraudojama palestiniečių 
dalia.

Vis dažniau ir dažniau susiduriu su Juliaus Kelero 
poezija. Vaizdingas ir našus poetas. Nepaprastai 
našus. Daug ko turi pasakyti. Tačiau meno darytojo 
drausme nepasižymi. įvaizdžiai neretai gulte gula vie
nas ant kito. Pagrindinei minčiai stinga erdvės. Iš 
horizontalaus žodžių tirščio taip ir neištrykšta jokia, 
skaitytojo žavesį sukelianti vertikali čiurkšlė - vaizdo 
ar smingančios eufonijos pavidalu. Skaitai, stebiesi 
poeto vaizduotės gajumu, deja, tuo pačiu trokšti, kad šis 
gabus lyrikas ne tiek įkvėptai kalbėtų, kiek meistriškai 
darytų taupesnius, vaiskesnius eilėraščius.

Gražus yra vaizdas „kokios tobulos sniegenos 
pėdos ant antšalusios slyvos“ („Žiemos retorika“).

(tęsinys sekančiame psl.)

visų turinčių teisę balsuoti žmonių, ir jau ką nors daugiau išspausti iš sąrašų buvo 
beviltiška. Ir čia kaip tik bolševikmečio metu Marijampolėje išgarsėjęs visokios 
rūšies propagandistas ir komjaunuolis aktyvistas draugas Korovičius su savo patarimu 
pasirodė esąs protingesnis ir už komisijos pirmininką, ir už kitus komisijos narius. 
Jis pareiškė, jog esą kvaila peckiotis sąrašuose, braukiant iš jų nebalsavusių piliečių 
pavardes, kai tuo tarpu nieko negali būti paprasčiau, kaip tuose sąrašuose 
kiekvieną pavardę papuošti tokiu pačiu paukštuku, kokiu papuoštos visos 
balsavusiųjų pavardės. O dėl paduotų balsų santykio su balsavusiųjų skaičiumi taip 
pat nėra ko kvaršinti galvų. Kiekvienu momentu juk esą galima į vieną ar į kitą urną 
įgrūsti kelis šimtus ar kelis tūkstančius balsų ir tik tuomet perskaičius užprotokoluoti. 
Juk visi čia esame savi žmonės, - manė draugas Korovičius, - atžymėsime pavardes, 
suskaičiuosime balsus, ir nei lapė nesulos, o apskritis bus viena iš pavyzdingiausių 
balsavusių apskričių.

Gerą pusvalandį truko pavardžių žymėjimas paukštukais ir paskui balsų skaity
mas. Per šias visas falsifikacijas balsavusiųjų skaičius pagal sąrašus pašoko nuo 63% 
iki 98%, pagal balsus, buvusius urnose, beveik iki 117%. Dabar jau visi buvo protingi 
ir apdairūs, ilgai nesvarstant, visi lapeliai, prašokę 98% turinčių urnose būti balsų, 
buvo atidėti į šalį, o gautieji rinkimų rezultatai užantspauduoti ir persiųsti kartu su 
protokolu Kaunan.

Ad. Stoklickis buvo inteligentas ir iki bolševikmečio doras ir sąžiningas žmogus. 
Šis rinkimų falsifikavimo darbas jam buvo labai nemalonus, tuo labiau, jog jis suprato 
geriau, negu kuris kitas iš čia buvusių rinkimų komisijos narių, kiek tai nusižengiama 
sąžinei ir įstatymui. Bet mažiausiai 60-70 rinkimų komisijose buvusių žmonių buvo 
ar tai intelektualiai, šiam svarbiam ir atsakingam uždaviniui nepribrendę, arba 
žmonės, nejaučią sąžinės priekaištų ir po atliktų arkliavagysčių. Todėl suprantama, 
jog rinkimų falsifikavimo metodai buvo visur panašūs. Rinkimų komisijos, 
turėdamos rinkikų sąrašus ir tuose sąrašuose sekdamos balsavusius ir nebalsavusius 
piliečius, teturėjo tiktai vieną rūpestį, jog per apsirikimą į urnas neprigrūstų dau
giau balsų, negu buvo likusių nebalsavusių, bet balsavusiais paverstų pietiečių. 
Sąrašų ir balsų klastojimo įkarštis buvo visuotinas krašte. Net Zarasų ir Alytaus 
apskrityse, kur balsavusiųjų piliečių procentas tikrai buvo prašokęs 90 procentų visų 
turinčių teisę balsuoti, rinkimų komisijos neišvengė pagundos truputį pagerinti rin-

1990 m. spalio mėn.

kimų rezultatus. Ypatingai žiopla rinkimų komisija buvo pasitaikiusi Zarasų apskri
tyje, kuri užprotokolavo ir viešai paskelbė, jos apskrityje balsavo 107% rinkikų, 
visiškai nesuprasdama, jog balsuoti iš 100 žmonių 107 - tai jau viešas prisipažinimas 
falsifikacijoje.

Tušti vokai, vokai, prikaišioti įvairių pamfletų, Melchijorai Putelės buvo 
užprotokoluoti kaip tikri balsai, tik užanspauduojant pakeisti balsavimo lapeliais.

Partijos centro komitetas, įpareigojęs rinkimų komisijas, žūt būt, rinkimų rezul
tatus perrišti per 90%, buvo numatęs panašius rezultatų klastojimus ir todėl rinkimų 
komisijos turėjo respublikinei rinkimų komisijai paruošti du protokolus: vieną ofi
cialų - spaudai ir visuomenei, antrą neoficialų - partijai. Suprantama, jog daugelis 
rinkimų komisijų nepasižymėjo ypatingu apdairumu, ir net neoficialiuose proto
koluose buvo maža tiesos, tačiau vis dėlto tuose protokoluose buvo per maža opti
mizmo, ir sekančiuose 1941-jų metų sausio 12 d. rinkimuose Justas Paleckis rinkimų 
kampanijos metu rado reikalo įspėti propagandistus ir rinkimų komisijas pasiruošti 
geriau, negu buvo pasiruošta pirmuose rinkimuose ir taip susitvarkyti, jog paskui 
sunkiai pateisinamomis priemonėmis nereikėtų gelbėtis nuo staigmenų. Pagal tą Justo 
Paleckio pranešimą, pirmuosiuose rinkimuose, nežiūrint didelės propagandos ir kitų 
pasiimtų priemonių, dalyvavo tiktai 37% visų turinčių teisę balsuoti žmonių, kai tuo 
tarpu oficialus rinkimuose dalyvavusiųjų skaičius buvo visu 60% didesnis.

Pirmieji rinkimai, Ly. rinkimai į Liaudies seimą truko dvi dienas, priešrinkiminė 
propagandos kampanija - 9 dienas. Visa ši triukšminga propagandinio pobūdžio 
komedija, Liaudies seimui davusi 79 deputatus iš 79 kandidatų, kraštui kaštavo 
milijonus litų, daug nerimo ir nemigo naktų, ypač po masinių areštų ir priteroriza- 
vimo, o tačiau kraštas iš šiame triukšme gimusio Liaudies seimo nieko, išskyrus 
bloga, nelaukė. Ir Liaudies seimas neapvylė šio žmonių nujautimo: jo pirmųjų 
nutarimų argarsiai šiurpu ir pasibaisėjimu nupurtė visą kraštą, nustebindami nelauk
tumais net pačius didžiausius pesimistus. Bet tai tik pirmųjų nutarimų atgarsiai, nes 
po jų Liaudies seimas tapo užmirštas ir nereikalingas, tik retkarčiais iškišamas 
laikraščiuose ir per radiją pridengti vieną ar kitą „revoliucinį“ komunistų partijos ar 
NKVD patvarkymą.

(tęsinys sekančiame numeryje)
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POLEMIKA

MAN REGIS
(atkelta išl3-to psl.)
Pirmą kartą skaitant užkliūva tų šešių kilmininkų -os 
galūnių Sangrūda. Gal daugyskaita čia būtų labiau 
paveikesnė? Vis tiek įvaizdis įsirėmina atmintyje.

Žodžiu, mielam Juliui Kelerui tereikia tik ilgiau 
pasėdėti prie savo eiliavimo. Praretinti besigrūdantį 
vaizdyno ižą. Stengtis kaip nors, kad ir prakaituojant, 
padaryti tikrai įsimintiną epochinį eilėrašti. O tokius 
penkis per visą gyvenimą sukūrus, jau galima tapti 
Olimpo mūzų išrinktuoju.

Pr. Visvydas

Chicago, Ill. 60620

IMPERIJŲ EVOLIUCIJA

„Laisvė iš Vakarų neateis“, - š.m. gegužės mėn. 
Akiračiuose nurodė Z. V. Rekašius. Tačiau pastraipo
je „Išstojimo sąlygos“ autorius naudoja dešimtmečiais 
girdėtus argumentus, kaip neteisėtą į SSRS (ne SSSR) 
įjungimą, referendumo, pasitarimų periodo ir Maskvos 
aprobato nepriimtinumą.

Laisvų ir teise pagrįstų kraštų pajungimų istorijoje 
nedaug rasim. Be to, teisės argumento praktišką vertų 
pasaulinėj biržoj parodė kovo 11-tos žingsnis. O 
imperijos visais laikais kūrėsi ir byrėjo. Šio šimtmečio 
antrojoje pusėje buvom kolonijalinių Europos 
imperijų žlugimo liudininkais. Pažiūrėkim į 
Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir jų kolonijų li

kimą. Pirmoji išvirto į angliškai kalbančių Tautų 
Sandraugą (Commonwealth), laisvą ir savanorišką 49 
nepriklausomų kraštų bendruomenę, apjungiančią arti 
1/4 žemės rutulio gyventojų. Dauguma buvusių kolo
nijų valstybės galva pasilaikė britų monarchą. Kas ant
ri metai valstybių premjerai susirenka bendrus reikalus 
aptarti. La Francophonie yra mažiau apibrėžta 42 
prancūziškai kalbančių nepriklausomų kraštų 
organizacija, siekianti palaikyti ir vystyti kultūrinius ir 
technologinius ryšius. (Oficialus vardas ACCT - 
l’Agence de cooperation culturelle et technique, įsteig
ta 1967 m.). Dvikalbė Kanada priklauso abiems laisvų 
tautų susigrupavimams. ACCT konferencija 1987 me
tais įvyko Quebec mieste ir ta proga Kanada 
prancūziškai kalbantiems Afrikos kraštams nurašė 325 
mil. dolerių skolos.

The Observer Londone jau praeitą rudenį spėliojo 
apie SSRS artėjimą prie laisvų kraštų sandraugos. 
Kažką panašaus kalbėjo ir prez. Gorbačiovas, lankyda
masis Lietuvoje. Penki metai - neilgas laiko tarpas. 
Britų ir prancūzų atveju laisvėjimo procesas, 
prasidėjęs po Antrojo pasaulinio karo ir ne visada 
buvęs taikus, dar ir šiandieną nėra galutinai 
užbaigtas (pvz., prancūzų Naujoji Kaledonija ir britų 
Hong Kong’as).

Užsienio reporteriai nepraleido progos pastebėti, 
kad pavasarį Taline susitikę Pabaltijo kraštų preziden
tai kalbėjosi rusiškai. Kažin ar kada nepasakys, kad 
Vilnius laužiasi pro atrakintas duris?

Vytautas P. Zubas
S L Catharines, Ont

APIE ATVIRĄ IR NE TAIP ATVIRĄ 
ANTIFEMINIZMĄ

Pasiskaičiusi Pr. Visvydo straipsnį („Kam, kam, o 
poetui visados kliūva“, Akiračiai , 1990, nr. 1), likau 

ganėtinai mistifikuota. Išvadinta „ponia literatūro
loge“, adoruojančia „posdibidines (?!) jausenas“ ir 
galų gale „mokslinga ponia“, sunkiai suvokiu kuo 
nusikaltau. Neaišku, ar gerbiamam Visvydui kliūva, 
kad aš ištekėjau, ar kad drįsau siekti mokslo. Peršasi 
mintis, kad jam būtų geriau tikę, kad savo brangias 
dukreles būčiau pasigavusi be bažnyčios palaiminimo. 
Tada mano literatūrologija būtų svaresnė. O gal klaida 
buvo ne libido ir hormonai, kurių veikimas gerb. Vis
vydo kažkodėl perkeliamas į smegenis, bet pats išsi
mokslinimas? (Beje, gal ne jam spręsti, ar mano 
jausenos post -, pre -, ar tik libidinės. Tai reiktų palikti 
žmonėm, artimiau su jomis susijusiems; pvz., mano 
vyrui, mano ginekologui.) Apskritai Visvydo ad homi- 
nem išpuolis dvelkia eiliniu vyrišku šovinizmu: 
moteris - išsigimusi, kadangi išsimokslinusi ir užtat ji 
atitolusi nuo savo natūralios (be abejo, libidinės ir 
jausmingos) prigimties. Matyt, kaip toj amerikietiškoj 
patarlėj, ponui Visvydui patiktų moteris lakyti nėščias 
(tik be bažnyčios) vasarą ir basas (tik be mokslo) 
žiemą. O jeigu ta moteris vis dėlto užsimano siekti 
mokslo, tai ji bent turėtų turėti užtenkamai padorumo 
mokslus baigti kaip vyras (greičausia Rimvydo 
Šilbajorio pavidalu). Prie atviro ir ne taip atviro 
antifeminizmo lietuvės pripratusios (jo apstu ir Šiaurės 
Atėnuose), liūdniau nuteikia Kalifornijos aistra, 
geidžianti visus kritikus ir kritikes suniveliuoti į 
vientisą galingą masę, liaupsinančią tautos pranašus. 
Mat, neužtenka garbės, kad tauta juos priima kaip 
pranašus, reikia, kad ir kritinis establišmentas juos 
vienbalsiai pripažintų. Kuo tada demokratija skiriasi 
nuo totalitarizmo, kurį mūsų tauta taip neseniai 
išgyveno? Nežiūrint visų čia išreikštų minčių, labai 
norėtųsi turėti poną Visvydą savo draugu, kuo jį - 
tolimą ir nepažįstamą - lig šiol ir laikiau. Iš visko aiš
ku, kad jis būtų be galo ištikimas draugas.

Violeta Kelertienė
Čikaga

- Ko tu, Dogai, toks surūgęs? 
Nusušypsok! Matai, gi, koks gražus ru
duo. Net medžiai šypsosi, rinkdamiesi 
kaskart vis naujas spalvas. O aplinkui 
tiek šviesos! Ir laisvės! įkvėpi, lyg oro, 
pilną krūrinę, ir keliauk sau...

-... Maskvon?
- Nebūtinai Maskvon. Gali ir Pra- 

hon, Budapeštan, Berlynan. Iš Berlyno 
prieš porą mėnesių dar net plytą galėjai 
parsivežti. Suvenyrą iš sienos. Dabar jau 
tokių suvenyrų, sako, tik prie Lazdijų 
gali rasti, bet ir ten turbūt nebeilgai.

Nėra ko Berlynan plytų važinėti. 
Gali ir ir čia gauti tokių „suvenyrų”.

Drausmės sargyboje

JAV „LIBERALAI” MASKVOJE

NEPRAŠYTI PATARIMAI
Parsinešiau ir aš vieną tokį „suvenyrą” iš 
Jaunimo centro. Tą patį, kur reorgai pro 
langą per koncertą...

- Tai ir saugok ją. Kada nors galėsi 
brangiai parduoti. O Maskvon keliauti 
kol kas tau...

- Nesijaudink, Snauzeri, Maskvon 
kol kas nesiruošiu. Užtenka ir be manęs 
žioplių, kurie ten važinėja.

- Nebūk tu, Dogai, toks fanatikas. 
Nepradėk įrodinėti, kad tik žiopliai iš 
Amerikos Maskvon važinėja.

- Žinoma, ne jie vieni. Visokių 
važinėja. Tik žiopliai daugiau plepa. Ir 
ką reikia, ir ko nereikia. Nežino, kada 
bumą uždaryti. Ypač politikieriai.

- Tegul sau plepa,- ko tau jaudin
tis? Svarbu, kad niekas jų neklauso.

- Taigi kad klauso! Ir ne bet kas, o 
pats Aukščiausias Sovietas klauso. 
Mūsiškai tariant - parlamentas.

- Jei jau Amerikos politikas gauna 
progą tarti žodį sovietų parlamente, tai 
tik džiaugtis turėtume. Nebent jei koks 
paraudęs liberalas gauna balsą.

- Nemačiau, ar raudonavo kal

bėdamas. Bet paprastai jis neraudonuoja. 
Pripratęs ...

- Ir ką gi jis ten nukalbėjo?
- Pradėjo dalinti patarimus. Lyg kas 

būtų prašęs.
- Patarimus? Kam?
- Kam? Sovietinėms respublikoms. 

Visoms penkiolikai...
- Na matai, teisingai atspėjau, kad 

tai koks nors liberalas. Demokratas. Res
publikonas žinotų, kad dabar tik ketu
riolika beliko. Lietuva jau...

-Visoms penkiolikai respublikų jis 
patarė nesikarščiuoti, neskubėti su 
nepriklausomybėmis. Kad nekiltų pilieti
nis karas, kaip Amerikoje prieš...

- Solženicynas net ir rusams patarė 
išstot iš tos caristinės imperijos. Ir kitus 
išvaryt, jei jie dar norėtų joje likti.

- O amerikonai Maskvon atvažiavę 
aiškina, kad reikia protu, ne jausmais 
spręsti Sąjungos problemas. Reikia 
kantrybės, kompromisų. Reikia atnaujin
ti Sąjungos sutartį...

- Kuriems galams? Ar tam, kad, 
kaip teisingai sakė prez. Reagan’as, tą 

„blogio imperiją” išgelbėjus? Dėl jos 
Amerikoje ašaras lieja tik patys 
kairiausieji kairieji. Tik jie aklai 
tebekartoja Maskvos argumentus, kodėl 
Hitlerio Stalinui padovanotos respubli
kos ir toliau turėtų likti toje nelaimingoje 
Sąjungoje.

- Maskvon nuvažiavę ir dešinieji 
kartais sukairėja.

- Na, nebekankink manęs užuo
minomis. Sakyk, kas gi buvo tas kai- 
riasnapis, sovietų užguitoms tautoms pa
taręs nebėkt iš imperijos.

- Kas? Reagan’as.
- Reagan’as. Koks Redagan’as?
- Ronaldas Reagan’as. Buvęs pre

zidentas.
- Negali būti! Juk jis kasmet pa

sirašydavo Pavergtųjų tautų deklaraci
jas. Ir aplamai, buvo laikomas mūsų 
draugu.

- Už kurį balsuoti ragino visi 
išeivijos laikraščiai, visi veiksniai ir 
VLIKai.

- Už tokį skaitytojų apgaudinėjimą 
laikraščių redaktoriai dabar turėtų 
atsiprašyti savo skaitytojų. O jei ne, tai 
aš protestuodamas pereinu iš konserva
torių į liberalus.

- Tik į Maskvą, Snauzeri, neva
žiuok, kol dar tebesi konservatorius.
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BALSAS IS MINIOS

1990 m. birželio - liepos mėn. Pa
saulio lietuvio žurnale (nr. 6 - 7 / 248 - 
249) ponas b.n. straipsnyje „Apie tas 
grupes“ tarp daug gerų dalykų rašo: „O 
dirba jos dažnai tą patį darbą, iš tų pačių 
žmonių renkasi lėšas ir, norėdamos Lie
tuvai padėti bei turėdamos labai apčiuo
piamus tikslus, kartais padaro nemažai 
ir maišaties“.

Minimame straipsnelyje, kitoje vie
toje rašoma: „Jeigu visos tos grupės bū
tų sutelktos po viena koordinacine vado
vybe, aišku, pasxidarytu daug pavei
kesnės ir reikšmingesnės. Nesikartotų 
tie patys darbai, bet būtų vykdomi ir iki 
šiol labai reikalingi, bet nevykdomi, už
daviniai“.

Šiuo atveju žemaičiai sakydavo, o 
gal ir tebesako: priėjo ožka prie vežimo. 
Ir žemaičiai tuo reikalu nebeeidavo į jo
kias kalbas - galvok ką tu nori. Bet aš iš 
Dogo tuo reikalu noriu daugiau ką su
žinoti.

Gerai žinau, kad Akiračių dogas 
yra narsus šuo - nebijo gauti su lazda 
per snukį, Tad ir tikiu, kad jis suras - 
atpažins, kas buvo pirmieji pradininkai 
Amerikoje, kurie pradėjo griauti ir dar 
tebegriauna tą koordinacinę vienybę.

Žinoma, už gerai atliktą darbą, 
reikės numesti Dogui didelį kaulo ga
balą, po darbo pagraužti.

Čia jau narsiam Dogui negana bus 
vien narsumo, reikės panaudoti ir uoslę 
- rikiuotėje rasti nusikaltėlius.

Pažiūrėsime, kaip tam narsiam Do
gui pasiseks šiuo momentu, nes jis daž
nai savo darbe nesusigaudo - pasimeta.

Narsiam Dogui šiame darbe linkiu 
geriausios sėkmės.

P . Pagojus
Detroit, Mich.

Kadangi p. Pagojaus laiške reaguo
jama i Pasaulio lietuvio rašinį, mano
me, jog būtų buvę tikslingiau ir laišką 
tuo reikalu pabandyti išpausdinti ne 
Akiračiuose, o tame pačiame Pasaulio 
lietuvyje - Akiračių red.

Gerbiamieji,

Žaviuosi Akiračiais jau nuo 1968 
metų ir nesuvokiu kodėl toks negausus 
yra jūsų prenumeratorių skaičius?

Ar nepravestų suaktyvinti naujų 
skaitytojų verbavimą, pasiunčiant keletą 
numerių susipažinimui?

Dabartiniu sunkiu tautai laiku tiktai 
Akiračiai taip ryškiai išsiskiria iš visos 
mūsų spaudos, todėl ir nereikėtų tokios 
progos prašauti.

Sėkmės!
Vacys Žižys 

Etobicoke, Ontario

KAD SRAIGTELIAI PULSUOTŲ

Atrodo, kad naujų įrengimų dėka 
Akiračiai jau mažiau vėluojasi, negu 
praeityje. Idant progresas ir toliau 
pulsuotų, įsukite į tą sistemą nors ir 
mažutėlį sraigtelį nuo manęs. Linkėjimai 
visiems atviro ir tiesaus žodžio puo
selėtojams.

Kazys Žara 
Yucaipa, Ca.

„AKIRAČIŲ“ 
VAJUS

Praeitų metų pradžioje kreipėmės į 
Akiračių rėmėjus, prašydami padėti 
mums įsigyti elektroninę spausdinimo 
techniką — kompiuterį ir prie jo pri
jungtą lazerinį spausdintuvą. Šie įranga 
jau nupirkta ir naudojama paruošiant 
mėnraštį spausdinimui. Tai ne tik padeda 
mums sutaupyti šiek tiek laiko, bet ir 
įgalina paįvairinti mėnraščio išvaizdą. 
Tačiau tam tikslui paskelbtas vajus kol 
kas teatnešė tik maždaug du trečdalius 
tos sumos, kurią išleidome pirkdami mi
nėtą įrangą. Be to, dar įsigijome papil
domų įrengimų, įgalinančių perkelti į 
kompiuterį vaizdinę informaciją, todėl 
parama mums dar labai reikalinga.

į vajų vėl įsijungė šimtininkais:

1. H. Žibąs $200
Dar keli rėmėjai į vajų įsijungė ma

žesnėmis sumdmis. Visiems jiems mūsų 
nuoširdus ačiū. Tuo pačiu prašome ir 
visus kitus, kurie gali, padėti mums šį 
vajų užbaigti.
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nieko nepatariančius „patarimus“, greitai 
atsirastų bedarbių eilėse.

Keista Lino Kojelio šneka apie dar
bo grupes Vilniuje ir Vašingtone, kurios 
turėtų vystyti kažkokią „naują stra
tegiją“. Visa bėda, kad tarptautiniai san
tykiai vietoj nestovi. Pasaulis nelaukia, 
kol išminčiai Vilniuje ir Vašingtone nu
statys naują strategiją. Kartais valstybių 
santykiai keičiasi kasdieną, o krašto vy
riausybė turi į įvykius tuoj pat rea

LAIŠKAI

(If charged, publisher must submit espimmtiat of 
change with this statement.)

guoti. Žmogaus, renkamo (ar skiriamo) į 
valdžią, viena iš svarbiausių savybių - 
sugebėjimas daryti greitus sprendimus. 
Pasiūlymas kurti „darbo grupes“ ir „vys
tyti naujas strategijas“ - dar vienas Ko
jelio politinio analfabetizmo pavyzdys.

Lino Kojelio memorandumas jau 
pateko į Baltuosius Rūmus. Juozo Žygo 
liudijimu (Dirva , 1990 rugpj. 16 d.) šis 
Lino Kojelio memorandumas buvo 
įteiktas VLIKui, jo atstovams apsilan
kius Valstybės departamente. JAV val
džia jį panaudoja pasiteisinimui, kodėl 
nepripažįsta Lietuvos vyriausybės.
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TA ŠVENTOJI AROGANCIJA
Beskaitant vašingtoniškio politinio patarėjo Lino 

Kojelio memorandumą pasiuntiniui Stasiui 
Lozoraičiui, pirmiausia dėmesį atkreipia šio rašto to
nas. Linui Kojeliui Landsbergio valdžia balandžio 
mėnesį atrodė „mėgėjiška“, „pavargusi“, 
„impotentiška“ ir „kvaila“ (angliškai „silly“). Lietuvių 
valdžios delegacijos, jo nuomone, „patetiškos“. Net ir 
didžiausi Lietuvos valdžios priešai, įskaitant ir patį M. 
Gorbačiovą, nėra jos taip koneveikė, kaip Linas Koje
lis. Jo retorika įkūnija visas „negražaus ame- 
rikiečio“(the ugly American) savybes: ciniška, pilna 
arogancijos, apie viską išmananti geriau, negu visas 
pasaulis. Pagal ją atrodytų, lyg tie politiniai primity vai 
Lietuvoje nemoka patys net batų raištelio užsirišti, kad 
juos reikia, kaip mažą vaiką, už rankos vesti „nuo taško 
A į tašką B“. Keista, kad tokį arogantišką raštą parašė 
žmogus, kuris, turbūt, save kildina iš lietuvių.

Linas Kojelis teigia, jog ministrės pirmininkės K. 
Prunskienės kelionė į Norvegiją buvo visiškai ne
paruošta. Galbūt šiame jo priekaište ir yra šiek tiek 
tiesos, bet ką gi turėjo daryti Lietuvos valdžia, Sovietų 
Sąjungai paskelbus blokadą ir iš niekur negaunant 
paramos? Skystantysis juk ir už šiaudo griebiasi. O ir 
K. Prunskienės apsilankymo rezultai visai neblogi. Ją 
sekė kitos delegacijos. Oslo mieste atidarytas Lietuvos 
informacijos centras, Skandinavijos kraštų laikysena 
palanki Lietuvai. Ir visa tai - „neparuoštos“ kelionės 
išdavos.

Dėl tų 25 milijonų Prancūzijoje - jau vien tik gali
mybė, kad jie gali būti pervesti Lietuvai būtų vertųsi 
Sovietų Sąjungą į tai atsižvelgti. Nafta, pirkta už tuos 
pinigus, nebūtų ilgą laiką aprūpinus visos Lietuvos, 
tačiau būtų labai palengvinusi tiekiant energiją 
ligoninėms ir, pristatant maistą į tolimesnius kvarta
lais. O tanklaivių sustabdymas ties Klaipėda būtų 
sukėlęs tarptautinį incidentą, galėjusį tapti propagan
diniu laimėjimu Lietuvai.

Kovo 11 dienos Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimas Linui Kojeliui tik lengvabūdiškas aktas - 
„nenusisekusi strategija“. Ar ne pernelyg lengvai nu
rašomas nepriklausomybės atkūrimas? Žinoma, buvo 
galima jos ir neskelbti, kaip padarė estai ir latviai. 
Tačiau kovo mėnesį buvo ir rimtų argumentų tą pada
ryti (pvz. grėsmė, kylanti anuomet iš M. Gorbačiovo 
ketinimo visą valdžią paimti į savo rankas). Be to, 
politinių įvykių seka, išjudinta Nepriklausomybės pa
skelbimo, dar nėra pasibaigusi. Tik ateityje istorija 
pasakys ar šis žingsnis, lyginant su estų ir latvių pasi
rinktu keliu, buvo bloga ar gera strategija. O šiuo metu, 
artėjant deryboms, atrodo, kad tai buvo labai gera stra
tegija. Be to, egzistuoja dar toks dalykas, kaip tautos 
ilgus metus puoselėtas troškimas būti nepriklauso
mai. Žinoma, „realpolitikui“ Kojeliui tai nesupran
tama.

Konservatyviam respublikonui Linui Kojeliui ne
patinka Lietuvos valdžios Bush’o kritika. Nežinau, 
kodėl balandžio mėnesį dėl to jaudinosi Kojelis, jeigu, 
jo paties žodžiais tariant, Vakarai anuomet „nenorėjo ar 
negalėjo“ padėti Lietuvai. Mumyse tačiau Landsbergio 
ir Prunskienės Bush’o kritika kėlė pasididžiavimą: 
pagaliau, po ilgus metus trukusio veiksnių vergiško 
keliaklupsčiavimo, subinlaižiavimo ir uodegų vyzgini- 
mo prieš viešpačius Vašingtone, Landsbergis ir Pruns
kienė pirmą kartą, prašneko kaip laisvi žmonės. Toks 
elgesys pasaulyje kelia respektą.

Linas Kojelis šaiposi iš Lietuvos valdžios dėl jos 
bandymo derėtis su Maskva. Atrodo, jog balandžio 
mėnesį jis neskaitė laikraščių ir nežiūrėjo televizijos. 
Beveik kasdieną tuomet Vašingtonas Lietuvai kalė į 

galvą-jūs turite derėtis, jūs turite kalbėtis su Maskva... 
Patinka ar nepatinka tai Kojeliui, bet Lietuvos kelias į 
nepriklausomybę veda pro Maskvą. Paskutinieji įvy
kiai irgi tą patį patvirtina.

Politine aiškiaregyste Linas Kojelis taip pat 
nepasižymi. Jis visiškai prašovė pro šalį, komentuoda
mas min. pirm. K. Prunskienės planuojamą apsilan
kymą Vašingtone. Taigi, ką ministrė pirmininkė ten 
darys, veiks, sakys? Su kuo ji ten susitiks? Prunskienės 
vizitas pas Bush’ą spaudoje buvo vertinamas teigiamai. 
Šis apsilankymas generavo tolimesnius vizitus pas Tat-
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MEMORANDUMAS STASIUI LOZORAIČIUI
IŠ: LINO KOJELIO
LIEČIA: ŠIUOLAIKINĖS SITUACIJOS APŽVALGĄ

Prezidento sprendimas neuždėti sovietams ekonominių sankcijų ir WSJ (Wall Street Journal - Red.) apklausos 
rezultatai yra rimtas smūgis Lietuvai ir Landsbergio vyriausybei. Vilniuje daromi nutarimai, ir parlamento atstovų 
ligšioliniai pareiškimai:
(1) padidina Lietuvos izoliaciją;
(2) kelia abejonių Lietuvos valdžios politiniu sumanumu;
(3) pabrėžia Lietuvos strategijos silpnąsias puses;
(4) neatsižvelgia įjos stipriąsias puses. Landsbergio valdžia vis labiau atrodo mėgėjiška, apimta panikos ir pavargusi.

Štai kai kurie pavyzdžiai iš netolimos praeities:

1. Norvegija: Pranešimuose sakoma, kad ponios Prunskienės delegacijos apsilankymas į Norvegiją buvo 
visiškai neparuoštas. Atrodo, kad Norvegijos valdžia ir naftos pramonės atstovai buvo užklupti netikėtai ir 

’nepasiruošę jos apsilankymui. Jie nebuvo painformuoti apie apsilankymo tikslą bei planus. Jos misijos nesėkmė 
padidino Lietuvos izoliacijos įspūdį ir pabrėžė Vakarų nenorą arba nepajėgumą ekonomiškai padėti Lietuvai.

2. Bush’o kritika: Landsbergis ir Prunskienė vis labiau darosi kritiški Bush’o atžvilgiu dėl jo nenoro stipriai 
reaguoti. Patinka tai ar ne, bet, JAV yra Lietuvos geriausias sąjungininkas ir Vilniaus vieša JAV kritika neduos 
nenaudos.

3. Vilniaus misijos į Maskvą: Vilnius tęsia aukšto rango delegacijų siuntimą į Maskvą dėl derybų. Tos 
delegacijos yra nuolat Maskvos atstumiamos, o tai pabrėžia Vilniaus valdžios impotenciją. Lietuvių delegacijos yra 
visiškai neefektyvios ir vos ne patetiškos.

4. Lietuvių pinigai Prancūzijoje: Ponia Prunskienė yra pareiškusi, jog Lietuva sumokės už naftą pingiais iš savo 
25 milijonų dolerių rezervo Prancūzijoje. Pora pastabų: Prancūzijos valdžia nepripažįsta Landsbergio valdžios, todėl 
Lietuvos valdžia negalės prieiti prie tų pinigų; sovietų valdžia kontroliuoja Klaipėdą; Vakarų nafta negalėtų jokiu 
būdu patekti į kraštą; naftos, pirktos už 25 milijonus dolerių, užtektų Lietuvai tik mažiau kaip dviem savaitėm... Ar 
tai geriausias būdas panaudoti tuos pinigus, jeigu ir būtų galima tą naftą į Lietuvą atvežti?

Visais šitais pareiškimais, nutarimais ir veiksmais Vilnius pasirodo kvailai, o tai yra labai nenaudinga. Be to ši 
situacija gali dar pablogėti per „planuojamą“ ponios Prunskienės apsilankymą JAV - bėse šią vasarą. Kodėl ji 
atvyksta? Ko ji tikisi atsiekti? Su kuo ji susitiks? Ką ji pasakys? Visi šie klausimai turi būti labai rūpestingai 
atsakyti dar prieš aukšto Lietuvos valdžios atstovo kelionę iš Vilniaus į Vašingtoną.

Strategijos nustatymas: vis labiau aiškėja, jog Vilniui reikia išvystyti naują strategiją kaip nuvykti iš taško A į tašką 
B. Pirmoji strategija - nepriklausomybės paskelbimas ir tikėjimasis greito pasaulio pripažinimo - neveikia. Darbo 
grupės Vilniuje ir Vakaruose turi išvystyti naują strategiją, kuri atkreiptų dėmesį į sekančius faktorius (tarp kitų):

1. Kaip suprantamai suformuluoti problemą, kad ji susilauktų Vakarų paramos.
2. Realistiškai įvertinti sovietų laikyseną ir sovietų veiksmų ribas.
3. Pajėgti vesti Lietuvos ekonomiką vykstant ekonominei blokadai.
4. Peržiūrėti veiksmus nuo kovo 11- osios iki dabar. Išanalizuoti, kur padarytos klaidos ir kaip jų išvengti ateityje.
5. Išanalizuoti, kaip mūsų reikalai atrodo svarbiausiose šalyse: JAV, Kanadoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, 

Vatikane, Prancūzijoje, Čekoslovakijoje, Didž. Britanijoje, Federalinėje Vokietijoje - jų vykdomosiose valdžiose, 
parlamentuose, spaudos pasisakymuose.

6. Kokios mūsų stipriosios pusės - politikoje, ekonomijoje.
7. Kokios mūsų silpnosios pusės - politikoje, ekonomijoje.
8. Kaip sutelkti mūsų stipriąsias puses ir rėmėjus ir pradėti vėl judėti įpriekį.

Nuorašai:
Algimantui Gurecku 
Vytautui Bieliauskui
Kazimierui Ambrazaičiui

William Hough
Richard Perle
Elliot Abrams 

cher, Mitterand’ą, Kohl’į bei Mitterand’o - Kohl’io 
pasiūlymus. Min. pirm. Prunskienė Vašingtone daug 
ką turėjo pasakyti ir pasakė - be L. Kojelio patarimų.

Pasižiūrėkime, ką politinis patarėjas Linas Kojelis 
siūlo „mėgėjiškai“ ir „pavargusiai“ Vilniaus valdžiai. 
Konkrečiai - nieko: išanalizuoti klaidas, realistiškai 
įvertinti sovietų motyvaciją, aiškiai suformuluoti pro
blemą, išsiaiškinti stipriąsias puses (politikoj ir ekono
mikoj), išsiaiškint silpnąsias puses (politikoj ir ekono
mikoj). Taigi, - sviestas yra sviestuotas, o Linas Koje
lis „patarimus“ dalina tuščia galva. L. Kojelio „pa
siūlymai“ - bereikalingas popieriaus eikvojimas. Bet 
kurioje kitoje profesijoje konsultantas, pateikęs tokius

(tęsinys 15-me psl.)

(versta iš anglų kalbos - Red.)
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