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Amerikietį svečią, apsilankiusį Lietuvoje 1990 m. 
vasarą, Vilniaus politinis gyvenimas veikė trikdančiai. 
Aukščiausiosios Tarybos deputatai skundėsi, kad jie 
esą šmeižiami ir juodinami, o ministrams atrodė, jog 
keliamos intrigos pašalinti juos nuo valdžios. Kas atsi
tiko? Aukščiausioji Taryba kovo mėnesį paskelbė at
statanti Lietuvos Respubliką ir įvesdinanti tarnybon 
naują ministrų kabinetą, tačiau išsivystė politinės grum
tynės, grasinančios užblokuoti bet kokią konstruktyvią 
politiką.

Rinkimai 1990 m. vasario ir kovo mėn. pasibaigė 
dideliu Sąjūdžio laimėjimu. Sąjūdžio remiami kandi
datai laimėjo du trečdalius Aukščiausiosios Tarybos 
vietų. Deputatai šį laimėjimą suprato kaip duodantį 
jiems mandatą paskelbti Lietuvos nepriklausomybę, 
tačiau tolimesnis kelias liko atviras. Skubėdama už
bėgti į priekį Gorbačiovo planams išplėsti sovietinio 
prezidento galią ir įvesti naujas išstojimo iš Sąjungos 
taisykles, Aukščiausioji Taryba vykdė Sąjūdžio depu
tatų klubo sprendimą: išrinko Vytautą Landsbergį pir
mininku ir pareiškė atstatanti Lietuvos Respubliką. Są
jūdis perėmė krašte politinę galią.

Sąjūdžio pergalė atnešė jam problemų. Sausio mė
nesį, po to, kai keli jo steigėjai tapo LKP Biuro nariais, 
Sąjūdžio seimas nutarė, kad Sąjūdis kaip organizacija 
turi likti opozicijoje. Nepartiniai Sąjūdžio vadai, Lietu
vos komunistų partijai gruodžio mėnesį atskilus nuo 
TSKP, buvo susirūpinę jos populiarumo augimu. To
dėl jie puolė partiją dar smarkiau, tuo pačiu metu, kai 
Maskva ją smerkė dėl atsiskyrimo. Tačiau kai Sąjūdis 
perėmė Aukščiausiąją Tarybą, jo santykiai su LKP ir 
valdžia pasikeitė.
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Išeivijos kritiko žvilgsnis į tėvynės poeto kūrybą

VEIKSNIAI IR ŠNIPAI

Britų žurnalisto knyga apie Baltijos kraštų išeivijos 
politinių veiksnių ryšius su Vakarų žvalgybomis. De
santai, VLIKas, šnipų verbavimas ir kiti klausimai, apie 
kuriuos išeivijoje garsiai nekalbama.

DU POLITINIAI POKALBIAI

Kodėl Virgilijus Čepaitis kuria naują politinę partiją, o 
Arvydas Juozaitis tampa Lietuvos politinio gyvenimo 
kritiku iš kairės 7
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LIETUVOS KONSTITUCINIAI 
SUNKUMAI

Naujai išrinkta Aukščiausioji Taryba neturėjo aiš
kaus politinio profilio. Sąjūdžio vadovybė atmetė su
manymą persiorganizuoti į politinę partiją ir todėl, nors 
Sąjūdis turėjo daugumą delegatų tarpe, oficialus depu
tatų sąrašas net neminėjo Sąjūdžio kaip politinės orga
nizacijos, egzistuojančios parlamente. Sąjūdis buvo su
kurtas kaip judėjimas, o ne kaip politinė partija. Todėl 
jo vadai energingai priešinosi minčiai, kad Sąjūdis pasi
darytų partijų gimdykla.

Sunku post factum atsekti balsavimų Aukščiau
sioje Taryboje matricą. Deputatai dažniausiai balsuo
davo pakeldami korteles. AT balsavimo komisija pa
prasčiausiai suskaičiuodavo korteles. Balsai nebuvo re
gistruojami pavardėmis. Be to deputatai sėdėjo pagal 
atstovaujamus rajonus, sunumeruotus nuo 1-mo iki 
141-mo. Pavyzdžiui, Virgilijus Čepaitis sėdėjo prie 
Justo Paleckio. Stebėtojui būdavo sunku atpažinti bal
savimo dėsningumą, t.y., bloką deputatų, balsuojančių 
kartu.

Susiformavus Centro frakcijai, sudarytai iš dalies 
Sąjūdžio narių, pasidarė įmanoma pradėti atpažinti bal
savimo matricą. Ši grupė skelbėsi atstovaujanti kaž
kam tarp komunistų deputatų ir „Arbatos“ grupės, t.y., 
deputatų daugiausia iš Kauno ir Klaipėdos, kurie rink
davosi gerti arbatos „Draugystės“ viešbutyje - ten, kur 
dauguma jų buvo apsistoję. Čepaitis - Kovo 11-tosios 
partijos dvasios vadas - man pasakojo, kad artimu laiku 
greičiausiai „Arbatos“ grupė pasiskelbs, jog formuoja 
oficialią frakciją Aukšč. Taryboje.

Liepos mėn. gale girdėjau Ozolą kalbant, kad 
jam šiuo metu būtų sunku pasakyti, kokią balsų dau
gumą AT turi Sąjūdis. Pagal vieną apskaičiavimą, man 
pateiktą rugpjūtyje, AT frakcijos galėtų būti suskirs
tytos taip: „Arbatos“ grupė (kitų dar vadinama montan- 
jardais) - apie 48 nariai; Centro frakcija - 28; LKP - 
30; TSKP - 7 ir apie 30 deputatų, kurių balsai bet ku
riuo klausimu remtų Landsbergio nuomonę. Žinoma, 
šie skaičiai yra apytiksliai ir gali keistis vykstant Tary
bos darbui.

Politinė maišatis padidėjo tuomet, kai AT pavedė 
komunistų partijos nariams vadovauti ministrų kabi
netui. Žinoma, Kazimiera Prunskienė ir Romualdas 
Ozolas prieš tai pasitraukė iš partijos, tačiau Algirdo 
Brazausko buvimas kabinete pirmininkės pavaduotojo 
rolėje pabrėžė partietišką kabineto vadovų kilmę.

Be abejonės, komunistų partijos vadovai galėtų sau 
prisiskirti patirtį ir kvalifikacijas, reikalingas užimti tas 
vietas, tačiau ministrų kabineto, dominuojamo LKP, ir 
Tarybos, dominuojamos Sąjūdžio priešpastatymas darė 
konfliktą tarp jų neišvengiamu. Komunistų partijos de
putatų Taryboje pasyvumas ir/dezorganizacija tik pri
sidėjo prie jais nepasitikinčiųjų įtarumo padidėjimo.

Debatai dėl moratoriumo dar suintensyvino poli
tines grumtynes ir pažiūrų poliarizaciją Lietuvoje. Ka

binetas, vadovaujamas Prunskienės, norėjo pasiekti 
susitarimą su Maskva, tačiau „Arbatos“ grupė prie
šinosi bet kokioms nuolaidoms. Atrodo, jog AT pirmi
ninkas Landsbergis buvo už kompromisinį sprendimą, 
tačiau kai Maskva pranešė apie siūlomo susitarimo 
sąlygas, Prunskienei dar nepranešus apie tai Tarybai, - 
jis atsiribojo nuo premjerės veiksmų. Centro frakcija 
bandė rasti išeitį iš krizės, tačiau, atsiradus Kovo 11- 
tosios partijai, ėmė sklisti gandai apie sąmokslą nu
versti valdžią.

Po to, kai Taryba priėmė moratoriumą, jos nariai 
parodė savo nepasitikėjimą ministrų kabinetu, nubal
suodami patys perimti derybas su Maskva. Kai paga
liau AT parinko Lietuvos atstovus deryboms, Lands
bergis buvo paskirtas delegacijos vadovu.

AT įsikišimas į derybų procesą, jos užsispyrimas 
parinkti delegacijos atstovus ir Landsbergio paskyrimas 
vadovu prieštarauja bet kokioms pasaulyje priimtoms 
normoms dėl diplomatinių derybų. Paprastai valstybių 
galvos pasirašo sutartis, o parlamentai jas ratifikuoja. 
Tačiau parlamentai nedalyvauja derybose. Lietuvos 
Užsienio reikalų ministerijos vaidmuo šioje situacijoje 
dar neaiškesnis, nes tai yra viena iš keletos ministerijų, 
kurias valdo Sąjūdžio rėmėjai, o ne LKP nariai.

Šios sumaišties rezultatas buvo garsusis liepos 31 
d. „Kreipimasis“. Jame buvo kritikuojama Aukščiau
siosios Tarybos veikla ir siūloma, kad galbūt lietuviai 
turėtų išsirinkti Steigiamąjį seimą, kuris atliktų Lietu
vos reorganizavimo darbą. Kreipimosi kritikai susi
koncentravo ties seimo paminėjimu, apkaltindami ko
munistų partiją, kad ji ruošiasi išardyti Aukščiausiąją 
Tarybą.

Pasipylė įspėjimai, pranašaujantys baisią ateitį. 
Landsbergis pasirodė televizijoje, įspėdamas tautą apie 
jai gresiantį pavojų, o Kazimieras Motieka rugpjūčio 1 
d. spaudos konferencijoje pasakė, kad „Kreipimasis” 
buvo panašus į 1940 m. raginimą sušaukti Liaudies 
seimą. Sąjūdžio surengtame viešame susirinkime lie
pos 31d. vakare kalbėtojai vienas po kito negailestingai 
juodino „Kreipimasį” pasirašiusiųjų, kaip pvz., Arvydo 
Juozaičio ir Arvydo Šliogerio, reputacijas.

Audringa reakcija nustebino daugelį žmonių. Per 
televiziją transliuota poeto Justino Marcinkevičiaus 
deklaracija, kad jis pasitraukiąs iš Sąjūdžio ir iš LKP gi
liai sujaudino tuos, kurie vertino jo praėjusių dviejų 
metų veiklą. Rugpjūčio 1 d. Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo nutarimas sustabdyti laikraštį 20 kapeikų 
išgąsdino kitų laikraščių redaktorius. Jie buvo priversti 
pakelti balsą prieš valdžią. - Prezidiumas yra parla
mento dalis, o ne vykdomosios valdžios departamentas, 
- kalbėjo jie. Redaktoriai bijojo, kad po šio akto Prezi
diumas atsisuks prieš juos.

(tęsinys 5-me psl.)
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VYSK. BRIZGYS PRIES NEKALTYBĖS 
SIMBOLI - RŪTAS

Kažkokiais sumetimais, vysk. Brizgys pasisakė 
prieš rūtas (Draugas , 1990 m. nr. 162), ragindamas lie
tuvaites jų neauginti, nes tai piktžolės ir dėl tų rūtų 
kitataučiai galėtų palaikyti lietuvaites laisvo pasirin
kimo, t.y. abortų šalininkėmis. I tą straipsnį šitaip at
siliepė V. Skuodis Dirvoje (nr. 34,1990.IX.13):

Su tokiais ir panašiais tvirtinimais sutikti sunku, 
juo labiau, kad jie nepagrįsti rimtesne argumentacija.

Ne kažkas iš Tiškevičių išplatino Lietuvoje rūtą, 
kaip tvirtina straipsnio autorius. Ji atkeliavo į Lietuvą 
kartu su krikščionybe, ir mūsų tautos papročiuose įsi
tvirtino pačia geriausiąįa prasme - ji tapo nekaltybės 
simboliu.

Klysta straipsnio autorius sakydamas, kad Lietu
voje apie rūtą yra sukurta tiktai kelios dainelės. Lie
tuvių tautosakos lobynuose tokių dainų, kuriose rūta 
minima su didele pagarba, yra tūkstančiai. (...)

„Rūtos“ vardu 1899 metais pasivadino Friburge 
(Šveicarijoje) lietuvių katalikų studentų draugija, davu
si pradžią ateitininkų organizacijai. Tai „Rūtos“ drau
gijai priklausė ir daug kunigų, tuo metu studijavusių 
Friburge, o vėliau pasižymėjusių plačia moksline ir 
visuomenine veikla. Jų tarpe buvo tokios asmenybės 
kaip V. Bartuška, P. Bielskus, V. Borisevičius, A. Gri
gaitis, A. Malinauskas, A. Milukas, S. Totoraitis, A. 
Sabaliauskas ir kiti. (...)

Senieji raštai liudija, kad rūta buvo gausiai 
auginama vienuolynų daržuose jau IX amžiuje. Baž
nyčiose ji buvo šventinama kaip priemonė prieš įvairius 
kerus. Nuo XV amžiaus buvo tikima, kad rūtą laimina 
Dievo Motina Marija kaip nekaltybės gėlą. Matyt tuo 
pagrindu ir Lietuvoje rūta tapo svarbiausia mergaičių ir 
vestuvine nuotakos gėle, padoraus elgesio simboliu. 
Rūta kaip nekaltybės simbolis buvo ir yra naudojama 
Lietuvoje laidojant vaikus ir jaunus, nevedusius pagal 
Dievo įsakymą gyvenusius žmones.

VOKIEČIŲ PRETENZUOS l KARALIAUČIAUS
SRITĮ

Vakarų Vokietijos bankininkas Wilhelmas 
Christiansas yra įtakinga asmenybė. Jis prižiūri Vokie
čių banko (Deutsche Bank) finansų reikalus, daug 
prisidėjo prie vokiečių ir sovietų susitaikymo, siekia 
glaudaus abiejų šalių ūkio bendradarbiavimo. Be to, 
šis bankininkas jau kuris metas energingai kovoja dėl 
Kaliningrado - Karaliaučiaus ateities. Tuo klausimu 
Miuncheno dienraštis Sueddeutsche Zeitung rugsėjo 6 
paskelbė pasikalbėjimą su Christiansu. štai ką iš jo 
patiriame.

Paskutinėmis Antrojo pasaulinio karo dienomis 
aštuoniolikmetis puskarininkis Wilhelmas Christiansas 
su ginklu gynė Koenigsbergą, kurį mes nuo seno 
Karaliaučiumi vadiname, o Maskva po karo jį pa
krikštijo Kaliningradu. Dabar Christiansas, žymus 
bankininkas, su kuriuo prieš penkerius metus, vos 
atėjęs į valdžią, Gorbačiovas pirmiausia užmezgė kal
bą. Londono laikraštis Financial Times neseniai rašė, 
jog Christiansas pradėjo naują „mūšį už Koe
nigsbergą“. Tai aiški nesąmonė, sako bankininkas.

Čia jokia krašto reokupacija ar mėginimas surasti 
kokias nors „užpakalines duris“. Jis neslepia, jog karo 
pergyvenimai jį sieja su Karaliaučiaus sritimi, kuri, jo 
giliu įsitikinimu, galėtų tapti reikšminga vokiečių ir 
rusų santykiuose. Christiansas sako: „Šis Rusijos šiau
rės vakarų kampelis galėtų pasidaryti Rytų ir Vakarų 
bendradarbiavimo baze. Apie tai aš su Kremliaus val
dovais jau prieš pustrečių metų kalbėjau“. Ta mintis ta
da nepatiko Ševardnadzei ir Ryžkovui, kurie siūlė dar 
keturis dešimtmečius nekišti pirštų. Dabar padėtis pasi
keitė. Su vokiečių susijungimu ir šis klausimas iškyla.

(A. Lembergas Tėviškės žiburiai, nr. 39, 
1990.IX.25)

SVARSTYBOS KULTŪROS KONGRESE

Aleksandras Sidlauskas Aiduose (nr. 3, 1990 m.) 
straipsnyje „Per kultūrą į žmogų“ aprašė įvykusį Lie
tuvoje Kultūros kongresą, kuriame dalyvavo apie 4000 
delegatų ir svečių. Tame kongrese dalyvauti buvo pa
kviesti ir išeivijos kultūrininkai, bet, deja, vykstant 
blokadai, jie negavo vizų.

Kongresas vyko laisvų diskusijų fone. Pirmą kartą 
buvo keliamos idėjos, sumanymai atpalaiduoti Lie
tuvos kultūrinį gyvenimą nuo partijos priežiūros ir 
varžtų.

A. Šidlauskas baigė šį straipsnį susumuodamas 
to kongreso išvadas:

Kultūros darbuotojai, globėjai, konsultantai, 
mecenatai atmeta prievartinę politinę kultūros ori
entaciją, teigia toleranciją, teigia, kad Lietuvos kultūra 
yra nedaloma, kad jos vertybės, sukurtos Lietuvoje ir 
lietuvių užsienyje, priklauso tai pačiai Lietuvos 
kultūrai. Kultūra turi būti grindžiama dorovės, 
demokratiškumo, depolitizavimo, kūrybos ir veiklos 
laisvės. Savaimingumo, kultūros paveldo apsaugos ir 
tęstinumo principais. Intelektinio darbo saugojimas, 
pažiūrų ir idėjų konkurencija, mainai su užsienio 
valstybėmis, aktyvus dalyvavimas tarptautinių or
ganizacijų darbe, kultūros paminklų registro paren
gimas, svetur išvežtų Lietuvos kultūros vertybių 
paieškos, etnokultūrinio kraštovaizdžio griovimo su
stabdymas, senųjų vietovių pavadinimų atstatymas, 
visų etninės kultūros sričių tyrimas, mokyklų programų 
atnaujinimas humanitarizavimo plotme, Lietuvos 
kultūros instituto įsteigimas, nuostolingų leidybos 
sričių rėmimas, Nacionalinės dailės galerijos įkūrimas, 
Bibliografijos instituto atkūrimas, restauravimo centrų 
steigimas, autorių teisių agentūros įsteigimas, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos kultūros asamblėjos surengimas - tai 
tiktai dalis tų didžiųjų kultūros darbų, kurie turi būti 
atlikti artimiausiais metais. Minčių, pasiūlymų, pro
jektų, sumanymų būta labai daug. Reikia tai apmąstyti, 
pasvarstyti, rasti materialius išteklius, atnaujinti kul
tūrininkų žinias, surengti jų gilų atestavimą. „Per
žegnokime kultūros duoną“ - šis leitmotyvas skambėjo 
kaip svarbiausia kultūros gyvastingumo prielaida.. 
Normalus kultūros vyksmas tegalimas esant normaliai 
naujo gyvenimo tėkmei. Kultūra - žmogaus dvasios 
ženklas. Tai naujosios ateities preliudija. Ateitį stato 
patys lietuviai, o kultūra lyg kelrodė žvaigždė. 
Ilgiems laikams...

DAUTARTAS APIE PETKEVIČIŲ

Rašytojas Vytautas Petkevičius, nežiūrint savo 
komjaunuoliškos praeities, steigiantis Sąjūdžiui buvo 
aktyviai prisidėjęs prie šio judėjimo už laisvę. Vėliau 
nuo Sąjūdžio pasitraukė ir dabar neseniai Literatūroje ir
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mene paskelbė straipsnį, kuriame labai keistai aiškina 
Lietuvos sovietizaciją bei rezistenciją prieš okupantus. 
Į tą straipsnį toje pačioje Literatūroje ir mene , nr. 39, 
1990.IX.29, reagavo rašytojas V. Dautartas. Štai kelios 
Dautarto mintys:

Gerai pažįstu V. Petkevičių, todėl jo mintys manęs 
nestebina. O ką kita jis gali teigti? Jis netgi nuosek
lus. Kiek žinau iš jo paties pasakojimų, pokario metais 
jis kovojo prieš Rezistenciją. Sąjūdyje gal būtų ir likęs, 
jei būtų vadovavęs jam; Kovo 11 - osios aktui gal ir 
pritartų jei Lietuvos žmonės būtų jį išrinkę deputatu... 
Tačiau aš tikiu, kad po jo parašytų naujų knygų ateis ir 
atgailos metas.

Lietuvos pokario partizanų kovą aš laikau šven
ta, nes jie pakilo ginti savo Tėvynės. Apie 1945 -1953 
metų partizanus istorija kalbės taip, kaip kalba apie 
1863-ųjų sukilėlius. Tai partizanai dešimtmečiui sulai
kė svetimtaučių antplūdį į Lietuvą - apgynė visa, ko, 
sakysim, neturi baltarusiai, kazachai, tadžikai, net tokia 
didelė tauta kaip ukrainiečiai. .. Jei ne ginkluotos iki 
dantų NKVD divizijos, Tarybų valdžia Lietuvoje būtų 
žlugusi. Partizanus rėmė beveik visa tauta, pa
sipriešinimas buvo visuotinis ir viską apimantis. Da
bar, kai atėjo metas pagerbti mūsų partizanus, mes 
atsiminkime jų didvyrišką žygdarbį, atsiminkime, kad 
žuvo tūkstačiai tauriausių lietuvių tautos sūnų ir 
dukterų. Į tribūną lipti ir dėtis pariotu sugeba daug kas, 
o pačioje jaunystėje žūti už Tėvynę gali tik tie, kurie ją 
šventai myli. Girdžiu oponentą: o kiek buvo nužudyta 
nekaltų žmonių? Taip, buvo. Tačiau atsiminkime, 
kad nė vienas partizaninis karas neapsieina be nekalto 
kraujo. Taip buvo Rusijoje, Lenkijoje, Nikaragvoje, 
dabar taip yra Afganistane. Partizaninis karas - žiau
rus. Be to, dabar žinome, kad partizanų vardu veikė 
NKVD daliniai, kurie ypač žiauriai žudė kaimo 
žmones, miškuose siautė tikrų banditų gaujos, slapstėsi 
Raudonosios armijos dezertyrai. Vieną tokią grupę 
(išžudžiusią keletą šeimų!) mano gimtosiose Rau
dondvario apylinkėse apsupo ir sunaikino NKVD 
daliniai. Ir koks buvo NKVD įniršis, kai paaiškėjo, kad 
tariamieji partizanai - „svoji pami“...

Sąjūdis įeis į mūsų tautos istoriją kaip su niekuo 
nepalyginamas unikalus žygdarbis. Aš nepritariu 
tiems, kurie manė, kad Sąjūdis - staigus sprogimas.
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SPAUDOS APŽVALGA

Tautos sąmonėje jau senokai, galbūt tuojau po Stalino 
mirties, brendo išsivadavimo iš priespaudos viltis.

KAI PATRIOTIZMAS PATENKA I 
DEMAGOGŲ RANKAS

Los Angeles, per Tautos šventės minėjimą, kalbėjo 
istorikas Vincas Trumpa. Savo kalboje jis paminėjo, 
kaip klaidingai suprastas patriotizmas suskaldė išeiviš- 
ką visuomenę.

Čia cituojame tos kalbos dalį:

Patriotizmas kartais yra geras, o gal net ir nau
dingas daiktas, pavyzdžiui, vaikus auklėjant. Tačiau 
blogai, kai patriotizmas patenka į demagogų rankas, 
kurie ima rūšiuoti suaugusių žmonių visuome
nę į patriotus ir nepatriotus. Tai eina prieš patį pa
grindinį demokratijos principą, kad visi žmonės yra 
lygūs, kaip pavyzdžiui, iškilmingai skelbė Amerikos 
nepriklausomybės deklaracija. Kai pradedama skaldyti 
visuomenė į juodus ir baltus, į švarius ir susitepusius, į 
patriotus ir nepatriotus, galas yra demokratijai. Ži
nome, kaip patriotizmas suskaldė mūsų išeivišką vi
suomenę. Matome, ligi kokių kvailysčių prieinama 
bandant Amerikos didžiąsias politines partijas matuoti 
patriotizmo masteliu. Atsimenu, kaip vienas mūsiškis 
New Yorko laikraštis ir mano mažybės adresu parašė: 
„Dėkui Dievui, kad pagaliau ir Trumpa sugrįžo į pa
triotinę liniją“. O iš kur jūs, tada parašiau, gudročiai 
ilgaausiai, žinote, kas yra toji patriotinė linija! Ar ne 
tą patį reikėtų pasakyti ir tiems patriotizmo fari
ziejams Lietuvoje, kurie nuolat kartoja: Ačiū tau, 
Viešpatie, kad mane sutvėrei geresniu už kitus. Žinia, 
kaip Kristus pasmerkė tokius religinius fariziejus. 
Esu tikras, Jis pasmerktų ir patriotinį fariziejizmą.

(Dirva, nr. 36,1990.IX.27)

VILNIAUS MOKYTOJŲ CHORAS VATIKANE

Lietuviškos dainos akordai rugpjūčio 29 d. nu
aidėjo per didžiąją Vatikano audiencijų salę, sužavėjo 
tūkstančius maldininkų, jiems vėl priminė tolimą 
„dainų šalį“ - Lietuvą, atbundančią naujam gyvenimui, 
trokštančią suartėti su krikščionybės centru Romoje, 
įsijungti į krikščioniškųjų tautų šeimą, kuriai nuo 
amžių priklauso, bet nuo kurios prieš savo valią buvo 
atskirta. Romą dabar vis dažniau pasiekia didesnės ar 
mažesnės maldininkų grupės. Čia jos aplanko šventąjį 
tėvą, kuris visuomet lietuvius priima su ypatingu 
palankumu. Šiandieninėje Popiežiaus bendrojoje 
audiencijoje dalyvavo Vilniaus mokytojų na
mų mišrus choras „Canteamus“, kurie pastarosiomis 
dienomis atstovavo Lietuvai Arezzo, netoli Florencijos, 
įvykusiame tarptautiniame polifoninės muzikos 
konkurse. „Canteamus“ choro nariai į susitikimą su Po
piežium bendrosios audiencijos metu atėjo pasipuošę 
tautiniais rūbais. Prieš Popiežiui ateinant į salę, cho
ras atliko lietuviškų dainų pynę, kurią įvairių tautų 
maldininkai palydėjo plojimais. Kaip paprastai ben
drųjų audiencijų metu, Popiežius į susirinkusiuosius 
kreipėsi katechetiniu žodžiu, o Šventajam Tėvui bai
gus kalbėti jam buvo pristatytos įvairios maldininkų 
grupės, tarp jų ir „Canteamus“ lietuvių choras. Lie
tuvius Jonas Paulius II - sis atskirai pasveikino lietuvių 
kalba.

(Europos lietuvis, nr. 35,1990.IX.14)

„MEMORANDUMŲ“ ATGARSIAI

Truko beveik pusę metų, kol paslaptingieji L. Ko
jelio memorandumai pateko į išeivijos spaudą. Jų tu-

1990 m. lapkričio mėn.

rinys ne tik nustebino išeivijos visuomenę, bet ir iškėlė 
tam tikrų asmenų ir redakcijų norą nuslopinti faktus, 
kompromituojančius memorandumų autorių ar jį palai
kančias grupes.

V. Bražėnas (Laisvoji Lietuva, nr. 20,1990.X.11) 
apie tai šitaip rašo:

Įtampos neatlaikęs, tylą nutraukė DRAUGAS lie
pos 20 d. straipsniu „Kairė Nežino, Ką Dešinė Daro“. 
Jame Juozas Žygas, lyg sumuštinyje, tarp dviejų 
kritiškų pastabų apie Dr. Kazio Bobelio radijo po
kalbį Čikagoje, įbruko su tuomi nieko bendro ne
turinčio „M“ klausimą, bet nepaminėjo nei „M“ au
toriaus, nei kitų jį gavusių pavardžių. Jeigu tai nebuvo 
sąmoningas bandymas suklaidinti skaitytojus, tai 
mažiausiai buvo abejotinos vertės žumalizmas, už kurį 
turėtų būti atsakinga ir DRAUGO redakcija. VLIKo 
valdybos nario laiškas DRAUGUI atribojus VLIKą 
nuo memorandumo, buvo atsisakyta talpinti. (Jo nuo
rašas pasiųstas L. L. redakcijai su prašymu at
spausdinti.)

Netrukus Jaunutis Nasvytis DRAUGE išėjo su 
„faktais“ (prieš „gandus“), patiekdamas kovo 17 d. 
„M“ vertimą. Tačiau ir jis nukirpo pavardes asmenų, 
kuriems „M“ autorius išsiuntinėjo nuorašus. Gal todėl, 
kad ir pats J. Nasvytis yra L. B. veikėjas? Priedu ne
paminėjo balandžio 25 d. „M“ „fakto“. Tai menkas 
būdas nutildtyti „gandus“. Reikalą daugiau paryškino 
AKIRAČIAI patiekdami kovo 17 d. „M“ vertimą, to 
„M“ kritiška analize ir visas tame įveltas pavardes. (...)

Draugas (nr. 205,1990.X.20), matyt supratęs, kad 
visuomenė turi teisę žinoti faktus apie tuos nelemtus 
memorandumus, įdėjo J. Daugėlos straipsnį „Šviesios 
viltys ir skaudūs nusivylimai“, kuriame taip rašoma:

Bet, kai L. Kojelis „Draugo“ nr. 182 šiuo reikalu 
paskelbė įžūlų laišką, kuriame pradėjo lietuviškos 
spaudos bendradarbius ir redaktorius mokyti spaudos 
etikos respekto, noromis nenoromis tenka šiek tiek pra
sitarti.

Didesnę šio savo laiško dalį jis skiria savo nuo
pelnams Califomijos universitete (UCLA) paryškinti. 
Šią jo laiško dalį tikrai malonu skaityt Tik, turbūt, 
skaitytojams būtų daug įtikimesnis vaizdas, jeigu tuos 
visus nuopelnus kas kitas išvardintų. O kai jau pats 
save turi girti, tai gal?...

Bet vienaip ar kitaip šie visi jo paties ranka aprašyti 
nuopelnai ne daug bendro turi su jo „memorandumu“ 
St Lozoraičiui, šiame memorandume jis rašo, kad 
Landsbergio sudaryta vyriausybė yra „matomai mė
gėjiška, išsigandus ir pavargus“. Ir todėl ji turi būti 
pakeista okupanto „profesionalais“. Ogi visi gerai ži
nome, kad šiuo atveju ši vyriausybė gali būti pakeista 
tik KGB ar raudonosios armijos pagalba. Tad nejaugi 
tokio likimo linki mūsų Kovo 11 d. vyriausybei Linas 
Kojelis? (...)

Visi džiaugiamės, kad vienam mūsų kartos iš
augintam politikui pasisekė prasiveržti net iki Baltųjų 
rūmų. Bet, paskaitę jo laišką „Drauge“, per daug neliū- 
dime, kad jis iš tų rūmų pasišalino.

Tie memorandumai, ypač antrasis, yra geras po
litinio nesiorientavimo ir Lietuvos sąlygų nežinojimo 
pavyzdys, žalingas Lietuvos nepriklausomybės 
siekimui. Ypač nuostabu, kad tie memorandumai buvo 
siunčiami amerikiečiams, buv. Reagano adminis
tracijos pareigūnams, kurie ir dabar turi įtakos dabar
tinėje administracijoje. Ką jie dabar gali pagalvoti apie 
Lietuvos vyriausybę, išeiviją ir siekiamą Lietuvos ne
priklausomybę?

SU PETRU JURKŠTU ATSISVEIKINANT

Neseniai Čikagoje mirė Petras Jurkštas - po
grindžio rezistencijos dalyvis, vienas iš Šviesos sam
būrio steigėjų, aktyvus kultūrininkas ir visuome
nininkas. Dalia Sruogaitė, artima jo bendradarbė, atsi
sveikinimo žodyje šitaip kalbėjo apie mirusįjį:

Pirmasis Tuebingene mus pasitikdavo Petras. Toks 
vijurkiškai judrus, draugiškas ir linksmas. Iš karto pa
jusdavome spinduliuojančią šviesą iš Petro veido. 
Nenuostabu tad, kad jis buvo vienas pirmųjų šviesiečių, 
sambūrio sumanytojų, steigėjų ir ideologijos skelbėjų. 
Nenuostabu taip pat, kad Vokietijoje visada jį iš
rinkdavome į Centro valdybą.(...)

Iš tiesų - Petrą visur matydavome skubantį, orga
nizuojantį, veiklų, neparodantį nei nuovargio, nei mus 
visus tuomet kamuojančio sotumo trūkumų... Tada 
dažnas mūsų nežinojome, kad Petras jau labai šilto ir 
karšto buvo paragavęs gyvenime. Nežinojome, kad teko 
jam pasisvečiuoti nacių kalėjimuose, kad nedaug trūko, 
jog būtų galėjęs patekti į koncentracijos lagerį, ku
riame nežinia kurią dieną ar valandą galėjo tapti klipa
tų klipata, ar net dūšele išrūkti pro kaminą. Petras to 
mums nepasakojo, nesigyrė, neužsiminė. Apie jo da
lyvavimą rezistenciniame pogrindyje tik nuotrupas 
daug vėliau išgirdome. Nelaikė jis savęs nei didvyriu, 
nesigarsino tąja savo veikla. Buvo kuklus, pareigingas ir 
labai reiklus sau. (...)

Čikagos vidurinioji karta jau pamiršo, nedaug kas 
atsimena „Margučio” radijo „Pelkių žiburėlio” lite
ratūrinę valandėlę, transliuojamą „Šviesos” sambūrio 
vardu. Šios valandėlės pradininkas juk buvo Petras 
Jurkštas! (...) Tik Petro Jurkšto iniciatyva 53-siais 
metais „Pelkių žiburėlio” signalas suskambėjo pirmą 
kartą. Ir jis, su pertraukomis, skambėjo 25 metus.

Vyt. Gedrimas
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POKALBIS

1988 metais Arvydas Juozaitis buvo viena 
iš labiausiai žinomų asmenybių Sąjūdžio iniciatyvi
nėje grupėje. 1989-ais jis lankėsi JAV ir kalbėjo San
taros - Šviesos suvažiavime. Sugrįžus į Lietuvą jis pasi
darė labai kontroversinė figūra. 1990 m. liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais, man girdint, keletas Sąjūdžio kal
bėtojų, prieš pradėdami savo kalbas, pirma puolė 
Juozaičio asmenį. 1990 m. rugpjūčio 12 d. turėjau pro
gos pasikalbėti apie politinius ėjimus su pačiu Juozai
čiu. Lietuva tuo metu buvo situacijoje, panašioje į po
litine krizų. Tuo metu visų lūpose buvo „Kreipimasis į 
Lietuvos žmones", išspausdintas liepos 31 d. Res
publikoje . Juozaitis buvo įsivėlęs į „Kreipimosi“ pa
ruošimą. Straipsnis, į kurį jis nurodo šiame pokalbyje, 
perspausdintas jo rinkinyje Sąjūdis ir demokratija , 
išleistame Vilniuje „Periodikos" 5,000 tiražu.

A. E.S.

* * *

AE. Senn: Kodėl Jūs atsiėmėte savo kandidatūrą 
praeitais metais prieš Brazauską ir kodėl Jūs šiemet 
nekandidatavote į Aukščiausiąją Tarybą?

A. Juozaitis: Čia yra skirtingos priežastys, netgi, 
sakyčiau, kardinaliai skirtingos priežastys. Brazausko 
atveju buvo kita politinė padėtis. Mes dar kovojome 
prieš vidinį priešą ir kovojome prieš Maskvos priešą. 
Reiškia, vidinį priešą reikėjo nugalėti kitomis prie
monėmis, kad jis taptų bendrininku kovoje prieš Mask
vą. Nugalėti Brazauską buvo šansų. Jo nugalėti susi
rinkimuose tuomet nebuvo galima tam, kad mes stip
riau atrodytame prieš Maskvą. Sąjūdžio tarybos spren
dimu aš savo kandidatūrą nuėmiau likus trim savaitėm 
iki rinkimų.

AES: Mačiau nuotrauką, kur toks automobiliukas 
turėjo užrašą „Juozaitis".

AJ: Čia yra istorinis faktas. Pirmą sykį Lietuvos 
istorijoje atsirado automobilis su žmogaus pavarde rek
lamoje.

AES: Ar tai buvo Jūsų idėja?

AJ: Ne, buvo labai įdomus pavyzdys, kaip veikia 
politika. Tas žmogus visiškai manus nepažinojo. Pra
džioje užsirašęs šitą, jis sužinojo, kad aš einu prieš Bra
zauską. Ir jis tiktai po to su manim susipažino. Aš jo 
visiškai nepažinojau.

AES: O kodėl šįmet...

AJ: Antras nekandidatavimo faktas yra kitos pri
gimties. Kai grįžau iš Amerikos praeitų metų spalio 
mėnesį, radau jau visiškai kitą politine situaciją, negu 
palikau išvykdamas į Ameriką. Čia jau buvo stipriai 
pažengta į priekį. Diferencijavosi pats Sąjūdis. Jau bu
vo prasidėjusi antikomunistinė kampanija prieš sąjū
dininkus komunistus. Buvo pati pradžia, bet aš jau ma
čiau tendencijas. Ir ta kampanija buvo susijusi ne su 
tuo, kad reikia prieš komunistus kovoti kaip prieš ne
patikimus, bet su tuo, kad reikia konkretiems žmo
nėms paimti valdžią. Buvo prasidėjusi kova už val
džią. Kova už nepriklausomybe diferencijavosi, ir ko
va už valdžią jau ne tas pats, kaip kova už nepri
klausomybe.

POKALBIS SU ARVYDU JUOZAIČIU

KO SIEKĖ „KREIPIMASIS” ?
Tai čia buvo pirmas mano pastebėjimas sugrįžus. 

Aš parašiau straipsnį „Demokratija - jau ne vien Są
jūdis". Į šitą straipsnį labai griežtai atsakė Landsber
gis, ir pirmą sykį viešai man prieštaravo, bet be rimtų 
argumentų.

AES: Esu girdėjęs, kad Jūs Amerikoje pasikeitėte, 
o čia Jūs sakote, kad situacija Lietuvoje pasikeitė.

AJ: Čia yra tragiškas paradoksas. Mano pažiūros 
nesikeičia, o iš tikrųjų keičiasi situacija. Mano tezė, 
kad reikia ne tik laisvos, bet ir protingos Lietuvos - 
auksinė tezė.

Landsbergis atsakė į mano straipsnį, ir tai buvo už
sipuolimas. Po to aš pareiškiau Landsbergiui, kad aš 
nedalyvausiu rinkimuose, nes aš radikalioje kovoje, 
kokia yra pradėta, nematau skirtumo tarp bolševikų ir 
tų metodų, kurie pradedami naudoti. Aš tą pasakiau 
Landsbergiui asmeniškai telefoniniame pokalbyje, ir 
po to mes telefoninių pokalbių nebeturėjome. Jis tada 
antrą sykį išvažiavo į Ameriką

Nuo to laiko, kada aš pasakiau, kad nedalyvausiu 
rinkimuose, norėjau sustabdyti savo įgaliojimus ir Są
jūdžio Seimo taryboje ir seime. Bet manus labai prašė 
mano bičiuliai Sąjūdžio Seime, kad to nedaryčiau. Tai 
būtų didelis smūgis Sąjūdžio autoritetui. Ir iš tikrųjų 
prasidėjo gandai, kad aš pasitraukiau. Aš pareiškiau, 
kad pasilieku, bet rinkimuose vis tiek nedalyvausiu.

Nuo to laiko aš pradėjau ieškoti savo vietos: Ką 
aš turėčiau daryti? Aš suradau būdą - kas savaite rašy
ti straipsnį demokratijos tema ir rašyti pačiame popu
liariausiame laikraštyje su pusės milijono tiražu - Lie
tuvos ryte. Mano šitas principo laikymasis tiesiog rei
kalavo atsitraukti nuo politinės kovos.

AES: Ar galėtumėte paaiškinti, kodėl Jūs kovo 
mėnesį manėte, kad reikėtų Brazauską išrinkti prezi
dentu?

AJ: Aš nežinau, ar Amerikos publika žino apie 
mano straipsnį „Istorinė klaida". Žodžiu, mano many
mu, kad būtų galima kovoti prieš autoritarines tenden
cijas Lietuvoje, reiškia prieš visuomenės ruošimąsi 
turėti lyderį, kurį vėliau padarytų tautos vadu, galima 
buvo tik išrenkant tokį lyderį, kuris yra populiarus - 
reiškia Brazauską Jeigu Brazauskas būtų buvus išrink
tas, jis būtų stipriai kontroliuojamas parlamento. Mes, 
galbūt, autoritarizmo ligą būtume išgyveną per tam
pesnį laikotarpį ir ta įtampa parlamente galbūt būtų 
naudingesnė įstatymų ir visų juridinių aktų racio
nalumui. Galbūt būtų būvą išvengta klaidų, kurios 
buvo padarytos. Tai aš ir galvojau, kad ta Brazausko 
kontrolė, palaipsnis jo autoriteto mažinimas pačiame 
parlamente, racionaliom priemonėm, būtų būvąs daug 
geresnė bazė įveikti autoritarizmą negu kas yra dabar. 
Iš viso, ta iracionalumo banga, kuri dabar egzistuoja 
Lietuvos politikoje, būtų buvusi mažesnė. Bet čia, ži
noma, idealus variantas, kuris negalėjo būti įgyven
dintas. Aš tai supratau, ir todėl tam tikra prasme žino
jau, kad darau auką

AES: Kodėl „Kreipimasis" buvo rašytas? Ką Jūs 

su kitais jame matėte? Ką Jūs norėjote juo atsiekti?

AJ: Kad vykdomoji valdžia yra nediferencijuota, 
neatskirta nuo įstatymų leidžiamosios, ir kad iš viso 
nėra nepriklausomos, savarankiškos teisinės institu
cijos Lietuvoje, tai faktas. Bet šitas faktas pradėjo truk
dyti sprąsti visas politines problemas ir, kas svarbiau
sia, santykius su Maskva. Aš, asmeniškai, iš deputatų, 
su kuriais draugauju, sužinojau kad yra labai nemenkos 
jėgos, kurios, iš viso norėtų nežinomam laikui atidėti 
derybas su Maskva.

Antra, - kad tai paraližuoja vyriausybės veiklą 
įkuriant tokius departamentus, kurie atsakingi par
lamentui, o ne vyriausybei. Dalis vyriausybės narių - 
ministrų yra iš tikrųjų ne Prunskienės ministrai, o 
Landsbergio ministrai. Ministrų tarybai trukdoma dirb
ti ir iš jos atimtas, taip kitko, natūralus juridinis prio
ritetas vesti ir organizuoti derybas su Maskva. Žodžiu, 
vyksta gana plataus mąsto akcija grupuojant vyk
domąją ir įstatymų leidžiamąją valdžią parlamento ran
kose, - ir ne tik parlamento, o prezidiumo. Iš viso, įsta
tymai, man pažįstamų teisininkų ir juristų duomeni- 
miss, yra ruošiami ir leidžiami ruošiant prezidentinį 
valdymą Ta tendencija yra labai aiški.

Tie patys pastebėjimai susikaupė dar dešimties de
putatų tarpe, jautriausios sąžinės ir gal toliausiai matan
čio intelekto žmonėse. Mes susėdom dvidešimt žmo
nių, kurie aptarėm principus, o paskui trise parašėm 
projektą kuris buvo po trijų dienų vėl aptartas ir tada 
jau pasirašytas. Prie jo dar prisijungė dešimt žmonių.

AES: Kokių rezultatų Jūs tikėjotės iš šito „Kreipi
mosi"?

AJ: Reikalas dabar toks: ar Ministrų taryba iš tik
rųjų sugebės pasinaudoti pareiškimu? Aišku, Ministrų 
taryba negali dabar tiesiogiai konfrontuoti su 
Aukščiausiosios tarybos pareiškimu. Bet Kazimieros 
Prunskienės interviu vakar dienos Respublikoje (rugp. 
11 d. - AES) atskleidžia, kad mes iš tikrųjų pasakėm 
tiesą. Aš norėčiau dar vieną dalyką pabrėžti: pareiš
kimo stipriausioji vieta ar smūgis, į kurį mes orien- 
tavomės, buvo, būtent, atskyrimas vykdomosios val
džios nuo įstatymų leidžiamosios, o ne Atkuriamojo 
Seimo sušaukimas. Atkuriamasis Seimas panaudotas 
tiktai kaip vaizdinė priemonė. Mes, kurie tą pareiški
mą rašėm, labai ilgai dvejojom, ar reikia Seimą iš vi
so minėti? Pasirodo, kad žmonės paskui mus puolė už 
šitą Tai jau atvira demagogija.

AES: Daug kas apie Jus šiuo metu kalba. Kokį 
vaidmenį Jūs manote vaidinti Lietuvos gyvenime?

AJ: Jei žmonės apie mane kalba, tai trodo, kad 
mano darbas ne be reikalo. Aš norėčiau, kad jie dau
giau kalbėtų apie tas idėjas, apie kurias aš rašau, negu 
apie mane. Dėl Mokslų Akademijos darbo aš galvoju, 
kad mane, turbūt, aplinkybės privers imtis rimtai per- 
profiliuoti savo mokslinį darbą daug rimčiau į politine - 
socialine filosofiją.

AES: Ačiū už pokalbį.
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POKALBIS

POKALBIS SU VIRGILIJUM ČEPAIČIU

AR REIKALINGA KOVO 11-TOS PARTIJA
(Vilnius, Aukščiausioji Taryba, 1990 m. rugpjūčio 21 d.)

vimas nebuvo privalomas. Yra viena klauzulė, kad ga
limas privalomas balsavimas, bet vis tiek ji praktiškai 
nebuvo naudojama. Paaiškėjo, kad Sąjūdžio deputatai, 
kurie buvo išrinkti, buvo labai įvairūs.

AES: Kas yra tas, Arbatėlės klubas“?

AE. Senn’as: Gal galėtumėt paaiškinti Jūsų pasiū
lymą Sąjūdžiui tapti politine partija?

V. Čepaitis: Sąjūdis gimė ir Sąjūdis mirs. Tačiau 
aš manau, kad iš dalies Sąjūdžio žmonių turi gimti 
tokia partija, kuriai pagelbėtų Sąjūdžio idėjos ir, galbūt, 
netgi programos didžiuma. Sąjūdis kaip judėjimas bu
vo tinkamas tiktai laikotarpiui iki nepriklausomybės 
paskelbimo. Tai yra, kol dar nebuvo tikro politinio gy
venimo ir nebuvo tikros valstybės. Kada ta valstybė 
kuriasi, kartu turi kurtis ir demokratinės institucijos, 
kaip pvz., partijos.

Šiuo metu Lietuvoje yra keista politinio vakuumo 
situacija - komunistų partija miršta kaip ideologija ir 
lieka tik jos valdančios struktūros, kurios iki šiol funk
cionuoja. Aukščiausioji Taryba gali leisti įstatymus ir 
bandyti, priversdama tuos įstatymus įvykdyti, pakeisti 
situaciją Lietuvoje. Šiaip ji jokios realios valdžios 
neturi, nes Taryba taip pat daugumoje atspindi senąjį 
aparatą, kuris buvo anksčiau Lietuvoje. Šitoks politinis 
vakuumas yra pavojingas. Tos struktūros, toliau mus 
valdydamos, gali mus tiesiog grąžinti į Tarybų Są
jungą.

Bandymai sukurti politines partijas Lietuvoje ligi 
šiol, galima sakyti, yra nesėkmingi. Vienintelė veikli 
jėga Lietuvoje, išskyrus tą vadinamą mafiją, yra tiktai 
tie žmonės, kurie dalyvavo Sąjūdyje, tačiau ligi šiol 
neturėjo galimybės veikti labiau organizuotai, - taip, 
kaip veikia partija. Aš bandau, kiti žmonės bando, tą 
dalyką įgyvendinti. Tačiau tai yra labai sunku. Komu
nistų partija, galima sakyti, neskatino daugiapartinės 
sistemos Lietuvoje. Šitos partijos atsiradimą (Kovo 11- 
tosios partijos. Red.) komunistai sutiko labai nervin
gai. Iš karto buvo puolimas prieš mano asmenį ir prieš 
pačią idėją.

AES: Kokie buvo programiniai Kovo 11-tosios 
partijos principai?

VC: Tai demokratija, laisvė. Labai paprasti daly
kai. Tačiau įdedama į mūsų lūpas ir visiškai nepa
sakyti žodžiai. Mes iš karto jau būsime diktatūra, būsi
me totalitarinė valstybė. Na, ir bandoma iš mūsų daryti 
tokį juodą velnią su raudonais ragais, kad, galbūt, tie 
žmonės įsivaizduoja, ką jie patys darytų, jeigu ateitų 
prie valdžios. Mes visą laiką kartojame, ir iš tikrųjų 
mes taip manome, kad mūsų partija turėtų bandyti 
įvesti į Lietuvą demokratiją. Tas buvo kažkada pradė
ta Lietuvoje ir nebaigta. Tautininkų režimas sustabdė 
demokratijos vystymąsi Lietuvoje. Rugsėjo gale gal 
mes galėsim sušaukti suvažiavimą.

AES: Kokią įtaką turėjo Terlecko raginimas 
Laisvės lygos nariams įstoti į Kovo 11- tosios partiją?

VC: Aš nežinau. Kol kas jie masiškai nestoja. 
Lyga nėra partija. Aš manau, kad tie žmonės, kurie 
norės ir kuriuos priims mūsų žmonės, galės įstoti. Galų 
gale, daug kas sutampa mūsų programose.

AES: Norėčiau dar sužinoti apie Sąjūdžio depu
tatų klubą.

VC: Jis buvo susikūręs kažkur kovo pradžioje - iš 
karto po rinkimų, kai mes supratom, kad reikia ruoštis 

būsimajai sesijai. Tai ir susirinkome. Sąjūdžio apifor
minimo į klubą idėja išėjo iš to, kad aš gerai žinojau 
kaip veikia Lenkijoje „Solidamosc“. Aš net paprašiau,' 
kad jie man skubiai telefaksu atsiųstų savo statutą, 
kuris mūsų sąlygomis atrodė griežtas. Mūsų lietuviai 
žymiai demokratiškesni ir nepanorėjo, pavyzdžiui, pri
imti privalomą balsavimą. Vos ne tris posėdžius vyko 
reglamento svarstymai. Reglamentas vis liberalėje ir 
liberalėje, kol galų gale pasidarė visiškai liberalus. Ir 
tas klubas atliko labai svarbų vaidmenį. Klube buvo 
nuspręsta, kad reikia nepriklausomybę paskelbti iš 
karto. Ir čia, būtent, matyčiau šito klubo pagrindinį 
vaidmenį, nes po to, kadangi mes priėmėm tokį minkš
tą reglamentą, klubas praktiškai tapo diskusijų klubu. į 
klubą galėjo ateiti visi, ne tiktai klubo nariai. Balsa-

LIETUVOS ...
(atkelta iš 1-mo psl.)

Tokioj aplinkoj ir patys Kreipimosi signatarai bu
vo išmušti iš vėžių. Jie ramiai argumentavo, kad jų de
klaracija buvo išspausdinta pačiu laiku, nes ji atliko 
teigiamą vaidmenį AT sprendime nesuteikt Prezidiu
mui specialių galių laike parlamento atostogų rugpjūčio 
mėn. Juozaitis prašė manęs mano reportaže ypatingai 
pabrėžti jo susirūpinimą dėl konflikto tarp parlamento 
ir ministrų tarybos ir dėl problemų, bandant nustatyti 
įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios ribas. 
(Pasikalbėjimas su Juozaičiu spausdinamas šiame Aki
račių numeryje - red.). Kiti signatarai man aiškino jų 
susirūpinimą dėl parlamento darbo krypties. Tačiau 
visi, su kuriais kalbėjausi, pabrėžė, jog jie nenorėję kad 
Steigiamasis seimas būtų sušauktas tuoj pat

Daug Amerikos lietuvių man aiškino, kad jie prie
šingi „Kreipimosi” pageidavimui sušaukti Seimą, ta
čiau nesupranta, kodėl dėl šio pareiškimo Lietuvoje vy
ko tokia karšta kontroversija. Viena iš slypinčių prie
žasčių buvo debatų dėl moratoriumo palikimas. Tie, 
kurie laikėsi nuomonės, kad Lietuva galėjo atsilaikyti 
prieš blokadą neribotą laiką ir todėl priešinosi mora
toriumui, atvirai reiškė savo nepasitikėjimą Ministrų 
taryba. Visi bandymai ginti Ministrų tarybą šiems ora
toriams buvo įtartini, o „Kreipimasis” jiems atrodė lyg 
krašto išdavystė.

Tą patį liepos 31d. rytą Lietuvos spauda paskelbė 
Vilniaus universiteto sociologijos laboratorijos įvyk
dytos apklausos rezultatus, pagal kurią Prunskienė ir 
Brazauskas buvo Lietuvoje labiausiai populiarios poli
tinės asmenybės. Apklausos rezultatų santrauka, pada
ryta Eltos, šį reiškinį vadino Prunskienės sugebėjimų 
pripažinimu, L y., pripažinimu jos sugebėjimo „apjungti 
įvairius visuomenės sluoksnius ir išspręsti svarbiausias 
problemas“. To negalėjo priimti Prunskienės kritikai. 
Sąjūdžio liepos 31d. susirinkime vienas Sąjūdžio ofici
alus atstovas primygtinai tvritino, jog dėl jos pasi- 
darymo premjere Prunskienė turėjo būti dėkinga so
vietų tankams.

Rinkimų rezultatai pervedė Sąjūdį iš opozicijos į 
poziciją. Sąjūdžio vadų nuomone, jie perėmė vadovau
jančius postus, anksčiau laikytus partijos. Sąjūdžio rin
kimų platforma reikalavo, kad būtų nustatytos griežtos 
ribos tarp įstatymus leidžiančios, juos vykdančios ir

VC: Tai yra tokia grupė radikalių deputatų, kuri 
pradėjo rinktis truputį vėliau negu Sąjūdžio deputatų 
klubas. Aš pradžioje nedalyvavau. Ten yra deputatai, 
kurie atvykę į Vilnių iš kitur - iš Kauno, Klaipėdos, Pa
nevėžio. Jie apsigyveno Draugystės viešbutyje ir pra
dėjo aptarinėti dienos įvykius. Kadangi dauguma jų yra 
iš tikro radikalūs, jie savaime formavosi į klubą, kuris 
paskui vadinosi,Arbatos klubu“. Šįmet šis klubas eg
zistuoja ir jis yra gana aktyvus. Tai neoficialus klubas. 
Kovo 11-tosios partija yra tame klube, krikščionys de
mokratai yra ten, o dabar atsiranda ten ir tautininkai. 
Tai klubas, kuris įdomus greičiausia dėl požiūrio į ra
dikalumą, į neliečiamumą kovo 11-tosios akto ir pa
našius dalykus. Aš manau, kad tas klubas gana greit pa
virs frakcija. r-i 

teisinės valdžios šakų. Tačiau perėmę AT kontrolę Są
jūdžio deputatai, atrodo, pamiršo šią savo programos 
dalį. Daugeliu atvejų AT daugumos požiūris į Ministrų 
kabinetą priminė buvusį partijos Centro komiteto 
požiūrį į vyriausybę, o AT Prezidiumo veikla priminė 
ankstesnio partijos Biuro veiklą. Anksčiau vykdomoji 
valdžia buvo organas vykdyti partijos valią. Atrodo, 
kad dabar AT dauguma perėmė šią partijos funkciją.

Ilgainiui derybos Maskvoje įrodys, ko verta Lie
tuvos politinė sistema. AT primygtinai reikalavo sau 
teisės skirti delegatus į šias derybas. Pusė delegatų yra 
AT deputatai. Kai kurie kalbėtojai didžiavosi savo su
sitelkimu ties politiniais klausimais, kai, tuo tarpu, 
Maskva atrodo telkiasi ties ekonominiais klausimais. 
Daug kam atrodė, jog reikia palaukti kol nusistatys 
Gorbačiovo santykiai su Borisu Jeltsinu. „Nėra ko 
skubėti“, - sakė man Čepaitis. Gal apie tai bus žinoma 
daugiau, kai pasirodys šis straipsnis. Man tačiau atrodo 
kad Lietuvai gyvybiškai svarbu rasti susitarimą su 
Maskva politiniais ir ekonominiais klausimais.

Musų bendradarbis A. E.
Senn lankėsi Lietuvoje š.m. 
liepos ir rugpjūčio mėnesiais.

Iš ten ir šis dail. Adolfo 
Užos šaržas-Red.
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ISTORIJA

Anglų žurnalisto Tom Bower knyga The Red Web 
(Raudonasis tinklas) aprašo Vakarų žvalgybų veiklą 
Baltijos kraštuose po Antrojo pasaulinio karo. Didžiau
sią dėmesį T. Bower’is skiria britų Secret Intelligence 
Service (SIS) tarnybai, nors plačiai paliečiama ir 
amerikiečių Central Intelligence Agency (CIA) veikla 
penktojo dešimtmečio gale - šeštojo pradžioje. Rink
damas medžiagą savo knygai, autorius apklausinėje 
virš 200 žmonių. Kadangi The Red Web rašyta 
„glasnost“ laikais, Bower’is buvo nuvykus į Latviją ir 
Lietuvą ir ten apklausinėjo saugumiečius (latvius), da
lyvavusius knygoje aprašytuose įvykiuose, ir dar gyvus 
buvusius britų agentus ir KGB agentus baltiečius (dau
giausia latvius), kurie buvo infiltravę SIS. Bower kal
bėjosi ir su daugeliu lietuvių: Nijole Bražėnas - Paro- 
netto, Stasiu Lozoraičiu Jr., Broniu Raila, Anthony 
Sova, Anthony Vaivada, Stanley Vardžiu, Walter Ži
linsku, Kęstučiu Girnium, Algimantu Jokubėnu 
(Lietuvos televizija) ir Zigmu Kudirka (Lietuvoje). Kai 
kuriuos pokario Vakarų žvalgybą liečiančius doku
mentus jis rado Londono, Vašingtono, Stokholmo ir 
Helsinkio nacionaliniuose archyvuose. Taip pat jam 
buvo parodytos kai kurios Latvijos KGB bylos. Bow- 
er”is bibliografijoje minimos anglų kalba išleistos J. 
Daumanto, R. Misiūno, T. Remeikio, K.V. Tauro ir 
S.V. Vardžio knygos.

Anglų žurnalistas savo pasakojimą pradeda įvy
kiais tuoj po Spalio revoliucijos Rusijoje, kai Anglijos 
valdžia panoro sužinoti kas dedasi bolševikų valdomoje 
teritorijoje. Šnipinėjimo ir šantažo tikslais ten buvo 
siunčiami vėliau legendinėmis tapusios asmenybės, 
kaip pvz., Sidney Reilly. Savo karjeros pirmuosius 
žingsnius britų SIS pradėjo carinėje Rusijoje gimęs 
anglas Harry Lambton Carr, po Antrojo pasaulinio karo 
vadovavęs šios agentūros Siauriniam skyriui ir siuntęs 
anglų agentus į Baltijos valstybes. Carr buvo uždaras 
žmogus, kietas antikomunistas, savo karjeroje sovietų 
agentams pralaimėjęs ne vieną mūšį. Pralaimėti mūšiai 
tik didino jo polinkį į užsislaptinimą.

Po Pirmojo pasaulinio karo Baltijos kraštai, ypač 
• Suomija ir Latvija, buvo tapę šnipinėjimo prieš Sovietų 

Sąjungą centrais. Iš ten per sieną buvo bandoma per
mesti į Sovietų Sąjungą anglų agentus. Dauguma šių 
bandymų pasibaigė visišku fiasko: Vakarų šnipinėjimo 
tinklai buvo demaskuoti, infiltruoti ir sunaikinti. Šis

LIETUVA IR VAKARŲ ŽVALGYBOS

ŠNIPAI IR
žaidimas nutrūko Antrojo pasaulinio karo metu, bri
tams pasidarius sovietų sąjungininkais.

Aprašydamas Antrojo pasaulinio karo įvykius, 
. Bower’is pamini ne vieną ciniško Vakarų valstybių el

gesio Baltijos kraštų atžvilgiu detalę. Pavyzdžiui, britų 
Sekretorius užsienio reikalams Anthony Eden manė, 
jog Baltijos kraštai nepriklausomybę buvo gavę „atsi
tiktinai“. Palyginus su sąjunga, bandyta sudaryti su 
sovietais 1941 m. gale, tų kraštų nepriklausomybė, 
Edeno nuomone, buvo bevertė. Todėl Edenas buvo pa
siruošęs pripažinti Baltijos valstybių aneksiją, reika
laujama Stalino, jeigu rusai sutiktų pravesti tuose kraš
tuose plebiscitą, kurį, pagal Edeną, jie vis tiek sugebės 
suruošti „savo naudai“. Britų kabinetas buvo pasiruo
šęs suteikti sovietams šias koncesijas 1942 m. balan
džio mėn., kai Molotovas atvyko į Londoną tartis dėl 
sąjungos sutarties sąlygų. To žingsnio žengti britams 
tačiau neteko, nes Molotovas, bijodamas pakenkti su
tarties sudarymui, neprašė pripažinti Baltijos valstybių 
aneksijos. Tokiu būdu, pagal Bower’į, britų Užsienio 
reikalų ministerija išvengė negarbingo žingsnio - pa
aukoti Pabaltijį sovietams.

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui ir prasi
dėjus šaltajam karui, Vakarams vėl parūpo kas dedasi 
už geležinės uždangos. Pirmieji tuo susidomėjo anglai. 
Britų žvalgybą anuomet pradėjo pasiekti gandai apie 
Baltijos šalyse vykstantį partizaninį karą ir to karo fan
tastiškas perspektyvas. Todėl, britų SIS nuomone, Pa- 
baltijys vėl pasidarė idealus placdarmas permesti agen
tus į Sovietų Sąjungą. Tam reikalui iš pabaltiečių pabė
gėlių tarpo buvo pradėta verbuoti agentai Vakaruose. 
Jie buvo apmokomi šnipinėjimo amato, vežami grei
taeigiais laivais Baltijos jūra ir išlaipinami Kuržemėje 
(Latvijoje), o kartais ir Palangos apylinkėse.

Pirmosios latvių agentų grupės išsodinimo ope
racija 1945 m. baigėsi nelaimingai. Tik išsikėlę netoli 
Ventspilio, agentai buvo susemti ir priversti viską išpa
sakoti. Po karo Latvijos KGB aukštesnėse sferose dir
bo daug latvių: KGB viršininko pavaduotojas Victors 
Kozins, saugumo generolas Janis Vevers, majoras Janis 
Lukasevics, majoras Janis Bundulis ir LL* Patyrusi, 
kad britai nori infiltruoti savo agentus į Baltijos res
publikas, Latvijos KGB sugalvojo diabolišką planą: 
Kuržemės miškuose įrengė fiktyvų partizanų bunkerį ir 
pripildė jį Bundulio vadovaujamais saugumiečiais, vai
dinančiais partizanus. Sugauti britų agentai latviai ra
dijo bangomis pranešė apie platėjančias jų darbo gali
mybes ir paprašė, kad SIS atsiųstų naujų radistų. Šie, 
atvykę įprastu jūros keliu, buvo patalpinti aname bun
keryje tarp netikrų partizanų ir siuntinėjo į Angliją 
sovietų saugumo sufabrikuotas žinias.

Vėliau maj. Lucasevics sumanė infiltruoti SIS 
savo agentais. Britų žvalgyba buvo įtikinta ir apmoky
mui į Londoną atvyko rezistentais užsimaskavę KGB 
agentai: Margers Vitolins, Janis Klimkans ir kiti. Ne
priklausomos Latvijos ambasadorius Didž. Britanijai 
Charles Zarins ir vietiniai latvių pabėgėliai šiuos agen
tus sutiko kaip herojus iš kovojančios Latvijos. Latvių 
saugumo surežisuota apgaulė truko ilgą laiką - beveik

*Idomu pažymėti, kad pokario Lietuvos sau
gumiečių tarpe lietuviai sudarė 8 procentus. Dabar ten 
dirba 54 proc. lietuvių. (Žiūr. „Generolai, kurių bijojo 
Lietuva“, Eugenijus Grunskis, Politika, nr. 1,1990).

VEIKSNIAI
iki 1955 metų. Per vienos rusų žinybos neapdairumą 
britams pagaliau pavyko iššifruoti sovietų klastą.

Lietuviai irgi buvo įvelti į latvių kagėbistų 
žabangas. Apie 1951 metus, per Kuržemės bunkerį į 
Londoną atvyko Lietuvos „partizanų“ vadas Edmun
das. Nors kai kam Londone Edmundas atrodė labiau 
panašus į sovietinio kalėjimo Kaune viršininką, 
patiklusis Stasys Žymantas, dirbęs SIS, įtikėjo jo pa
sakojimais. 1952 m. Edmundas, su jam priskirtu radis
tu Zigmu Kudirka grįžo į Lietuvą. Kudirka, po karo 
emigravęs į Angliją, dirbo paprastu darbininku, iki kol 
SIS dirbusių lietuvių buvo užverbuotas „padėti britams 
kariauti už mūsų laisvę“. Sugrįžęs į Lietuvą Kudirka 
buvo apgyvendintas vieno kaimo kalvės palėpėje. Iš ten 
jis siuntinėjo radiju į Angliją, per kurjerius Edmundo 
pristatomas, sufabrikuotas žinias. Pagaliau 1955 m., 
apleistas anglų žvalgybos (anglai jam radiju patarė 
„bandyti pačiam suorganizuoti grįžimą per Švediją“) ir 
pasidaręs nenaudingas KGB, Kudirka buvo sovietų 
saugumo suimtas. Sovietiniai prokurorai jam paaiš
kino, kad Edmundas - jų žmogus, ir kad jie žiną visas 
Kudirkos šnipinėjimo karjeros detales. Jam lieka tik 
prisipažinti savo kaltę. Atsėdėjęs skirtą laiką gulage, 
Kudirka sugrįžo į Lietuvą.

Britų SIS lietuviškos veiklos centrinė ašis buvo 
Stasys Žakevičius. Jį anglai nuviliojo nuo prancūzų 
Deuxieme Bureau. 1945 m. vasarą Žakevičius atvyko į 
Tiubingeną gražiai apsirėdęs, su automobiliu ir daug 
pinigų. Pavardę jis buvo pakeitęs į Žymantą. Su SIS 
pokario metu dirbo arba bendradarbiavo ministeris Sta
sys Lozoraitis, žurnalistas Jonas Deksnys, gen. Povilas 
Plechavičius, diplomatas Walter Žilinskas ir kiti. Ang
lų žvalgyba per Deksnį pirmoji užmezgė kontaktą su 
ginkluotu pogrindžiu Lietuvoje. Į Lietuvą britų siųsti 
lietuvių šnipai ir radistai vėliau buvo palikti likimo 
valiai ir pateko į sovietų saugumo rankas.

Prasidėjus Berlyno blokadai, 1948 m. ir ameri
kiečiai sukruto organizuoti šnipų tinklą prieš Sovietų 
Sąjungą. Pentagonas norėjo žinoti apie sovietų kariuo
menės dislokaciją, traukinių judėjimą, pramonės gamy
bą, kas dedasi aerodromuose. Vienas JAV aviacijos 
pulkininkas, nekantriai kramtydamas cigarą, pareiškė 
ČIA: „Aš noriu, kad nuo Uralo kalnų iki Elbės upės 
prie kiekvieno sovietų karinio aerodromo būtų po vieną 
amerikiečių agentą“. Išvietintųjų asmenų stovyklose 
Vokietijoje tuo metu gyveno gausybė antisovietiškai 
nusiteikusių pabėgėlių iš Rytų Europos. Įjuos, ypatin
gai į pabaltiečius ČIA ir atkreipė savo dėmesį. Už
verbuoti pabėgėliai, turėjo būti siunčiami už geležinės 
uždangos parūpinti vertingos informacijos apie vėliau
sius sovietų bombonešių modelius, fabrikų įrengimus, 
o Sovietų Sąjungai suskaldžius atomą, - net apie ato
minius ginklus. Kad būtų lengviau organizuoti agen
tus, ČIA pasitelkė išeivių politines organizacijas, 
pavyzdžiui VLIKą. Vokietijoje prie Kaufbeureno buvo 
pastatyta milžiniška šnipų mokykla, aptverta aukšta 
tvora, kad sovietų agentai nematytų, kas viduje dedasi 
. . . Prasidėjus 1950 m. Korėjos karui, amerikiečiai 
buvo įsitikinę, kad Sovietų Sąjunga ruošiasi karui ir 
skelbia mobilizaciją. Kai Juozas Lukša, tuo metu pa
rašiutu nuleistas į Lietuvą, radijo ryšiu pranešė, jog 
mobilizacijos nėra, ČIA pamanė, kad Lukša, pagautas 
sovietų saugumo, siuntinėja suklastotą informaciją.

Priešingai britams, kurie vežė savo agentus į Pa
baltijį jūros keliu, amerikiečiai juos nuleidinėjo iš lėk-
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tuvų parašiutais. Išskyrus J. Lukšos grupę, turėjusią 
šiokius tokius ryšius su pogrindžiu, amerikiečių agentai 
dažniausiai parašiutavo tiesiog į nežinią, tad jų likimas 
būdavo liūdnas. Geras pavyzdys - latvis Leonids Za
rins. Po karo emigravęs į JAV ir čia baigęs inžinerijos 
studijas, šis idealistiškai nusiteikęs jaunuolis buvo už
verbuotas ČIA ir 1953 m. vienui vienas parašiutu 
nuleistas į Latviją. Zarins, Latviją palikęs būdamas pa
augliu, nepažino krašto. Taip pat ČIA nesistengė Za- 
rins’o apsaugoti nuo sovietų pinklių. Jo vienintelis 
kontaktas - sovietams dirbąs buvęs amerikiečių agen
tas. Grįžus į Latviją, po savaitės Zarins buvo sovietų 
saugumo suimtas. Uždedant antrankius jam buvo pasa
kyta: „kad negalėtum paimti nuodų“. Zarins likimas- 
mirtis Sibire.

Prieš išvykdami amerikiečių-anglų agentai patir
davo didžiulę įtampą. Kai kurie paskutiniuoju momen
tu atsisakydavo vykti. Pagal Bower’į, žurnalistas Juli
jonas Butėnas, prieš išskrendant pergyvenęs nervinį 
priepuolį ir apsipylęs ašaromis. Britai buvo ciniškesni. 
Jų agentų siuntimo procedūroj buvo toks momentas: 
iš vakaro prieš sodinant juos į greitaeigius laivus, kad 
atpalaidavus nervus, agentai būdavo nuvedami į 
Hamburgo Reeperbahn’o „raudonosios liktamos“ ra
joną ir vaišinami alkoholiu bei prostitutėmis. Net ir 
prityrę pogrindininkai, sugrįžę į kraštą, kur buvo pa
sikeitusios rezistencijos sąlygos, pergyvendavo di
džiulę neviltį. The Red Web knygoje rašoma, kad J. 
Lukša penktajame radijo pranešime iš Lietuvos pri
mygtinai reikalavo, kad į Lietuvą būtų pasiųstas naujas 
desantas, į kurį, pakelti partizanų dvasią, būtų įjungtas 
ir „politinio indoktrinavimo karininkas“. Tačiau Pen
tagonas iš Lukšos laukė kitokios informacijos. Par
tizanų reikalai jam mažiausiai rūpėjo. Todėl ame
rikiečių tarpe kilo įtarimas dėl Lukšos patikimumo. 
Tik rusų žvalgyba gali mums siųsti šią „patriotinę ne
sąmonę apie partizaninio karo problemas“, - nu
sprendė ČIA darbuotojas A. Vaivada.

Skaitytojui be abejo įdomu sužinoti apie VLIKo 
vaidmenį Vakarų špionažo machinacijose. Skaitant 
Bower’io knygą aiškėja, jog po Antrojo pasaulinio ka
ro VLIKas nuolat buvo vienos ar kitos Vaka
rų žvalgybinės įstaigos priklausomybėje. Tuoj po 
karo, per nepriklausomoje Lietuvoje dirbusį prancūzų 
generolą Raymond Schmittlein’ą, VLIKas buvo 
susirišęs su Prancūzijos žvalgyba - Deuxieme Bureau. 
Schmittlein’o pastangomis VLIKas po karo buvo ap
gyvendintas Pfullingene, prancūzų zonoje. įdomu, 
kad, prieš pereinant į amerikiečių pusę, Lukšos ir jo 
vyrų desantas į Lietuvą pusantrų metų buvo ruošiamas 
Deuxieme Bureau.

Pirmuosius tris pokario metus VLIKo veikla buvo 
slapčia sekama amerikiečių CIA (Counter - Intel
ligence Corps) agentų. Si operacija buvo pavadinta 
„Operation Whiskey“ vardu. Amerikiečių pagalbos 
tuo metu lietuviai negaudavo. Aktyviai VLIKu domė
tis ČIA (įkurta 1947 m.) pradėjo 1948 metais. VLIKą 
kontaktuoti pasiūlė Amerikos lietuvis Anthony 
Vaivada. Karo metu Vaivada buvo JAV kariuomenės 
jaunesnysis leitenantas, dirbęs gen. Patton’o Trečio
sios armijos karinės žvalgybos skyriuje. Tuoj po karo 
savo iniciatyva Vaivada važinėjo po vakariečių oku
puotas zonas Vokietijoje ir buvo užmezgęs ryšius su 
žymesniais VLIKo žmonėmis tačiau netrukus demobi
lizuotas sugrįžo į Čikagą, nutraukdamas savo veiklą. 
Prasidėjus šaltajam karui, Vaivada buvo pakviestas 
dirbti į S SU (Stategic Services Unit) kaip sovietinių 
klausimų analistas.

1948 metais George Belie buvo paskirtas į OSO 
(Office of Special Operations) tvarkyti Baltijos regi-

jono reikalus, apie kuriuos jis neturėjo menkiausio 
.supratimo. Vaivados patariamas, Belie susirišo su 
VLIKo pirmininku prelatu M. Krupavičiumi ir su 
karinio skyriaus vedėju pulk. A. Šova. Optimistiškai 
nusiteikę, jie kalbėjosi apie tautos sukilimą prieš rusus 
ir Stalino režimo greitą griuvimą. Abu lietuviai užtik
rino amerikietį, kad jie turi tiesioginius ryšius su ketu
riomis partizanų grupėmis, kovojančiomis su sovietais. 
Būdinga, kad net šeštojo dešimtmečio pradžioje, kai 
partizaninis judėjimas Lietuvoje jau buvo baigiamas 
triuškinti, Belie ir ČIA neturėjo patikimų ir konkre
čių žinių nei apie KGB strategiją prieš partizanus, nei 
apie priverstinę kolektyvizaciją, nei apie masinius lie
tuvių trėmimus. Jiems mielesnės buvo Krupavičiaus ir 
Šovos padrąsinančios kalbos apie partizanų „pasiry
žimą kovoti“.

Grįžkime prie pirmojo pokalbio. Jo išdava buvo, 
kad 1949 m. sausio mėn. prel. Krupavičius buvo at
skraidintas į Vašingtoną, kur Baltųjų Rūmų ir Vals
tybės departamento aukštieji pareigūnai prižadėjo jam 
politinę ir medžiaginę paramą slaptoms operacijoms už 
geležinės uždangos. Vaivada Vašingtone patikino Kru
pavičių, kad ČIA rems VLIKą pinigais. 1949 m. bir
želyje, Belie kvietimu, pulk. Šova su šeima persikėlė į 
Miuncheną. Amerikiečio pažadai buvo didelio masto. 
,Jeigu pereisite į mūsų pusę, mūsų parama neturės 
ribų“, - sakė Belie. Belie nemelavo - Šovos dispozici
jai buvo paskirtos neribotos pinigų sumos. Savo ruož
tu, Šova pristatė OSO aštuonius potencialius agentus, 
VLIKo parinktus apmokymui.

Vakarų slaptųjų žinybų vadovai ir su jais susirišę 
mūsų veiksniai anais laikais gyveno uždarame pa
saulyje, neturinčiame nieko bendro su to laiko tarp
tautinės politikos tikrove. Žinybų vadovai veiksniuose 
netiesioginiai puoselėjo viltį, kad paskutinis mūšis už 
sovietų pavergtų tautų laisvę jau ne už jūrų marių. Iš 
kitos pusės, mūsų veiksniai prieš žvalgybas pūtėsi sa
vo būtais ir nebūtais ryšiais su okupuotu kraštu. Ge
orge Belie pastebėjo lietuviuose didelį pasididžiavimą, 
kad Vakarų žvalgyboms reikalinga jų pagalba. Kartais 
to pasididžiavimo išraiškos formos prarasdavo saiką ir 
statė pavojun slaptas operacijas. Pagal knygos autorių, 
pabėgėlių vadams buvo svarbu ne operacijų užslap- 
tinimas, o politikavimas. Visą pokario laikotarpį ame
rikiečių remiamas VLIKas įnirtingai kovojo su britų 
SIS remiamo VLAKo atstovais. Į tarpusavio intrigas 
buvo bandoma įtraukti ir žvalgybas. Veiksnių ir žval
gybų žaidimo aukos buvo paprasti žmoneliai, į kurių 
patriotizmą apeliuodavo Žymantas ar VLIKo atstovai, 
bandydami prikalbinti juos vykti į tikrą pražūtį. 
(Žinoma, iš jų tarpo išskiriu užgrūdintus pogrin
dininkus, tokius kaip Deksnį, Lukšą ir pan.). Anuomet 
VLIKas ir Žymantas žvalgyboms dirbo kaip šnipų 
verbavimo agentūros. Pulk. A. Šova, sužinojęs kokion 
rizikon buvo statomi lietuviai agentai ir kaip menkai 
juos tebuvo bandoma apsaugoti, buvo pritrenktas ir 
vėliau iš savo pareigų VLIKe atsistatydino. Susi- 
rišdami su Vakarų žvalgybom mūsų veiksniai pamiršo 
vieną didelę tiesą, jog kitų, nors ir mums draugiškų, 
valstybių interesai nebūtinai sutampa su Lietuvos 
interesais. Šią tiesą jie pradeda suvokti tik dabar, po 
kovo 11-tosios prezidentui Bush’ui atsisakius pripažin
ti Lietuvos vyriausybę. Anuometinių iliuzijų ir saviap- 
gaulės tvaike įsimintinas vienas Jono Deksnio sar
kazmas. Vieną vakarą Stokholme, išgėręs butelį „vis
kio“ ir susiginčijęs su SIS vadovu Baltijo reikalams 
Sandy McKibbin’u dėl radijo kontaktų su partizanais 
užmezgimo, Deksnys jam rėžė: „Tu vis kalbi apie ra
dijo kontaktus, tačiau nieko nesakai apie mūsų kovą už 
laisvę. Ar manai, kad radijas mūsų kraštą išlaisvins?“.

„Tai tik pradžia“, - atsakė jam McKibbin’as, atrodo 
nuoširdžiai.

Vakarų bandymai infiltruoti agentus į Baltijos 
kraštus tęsėsi maždaug iki šeštojo dešimtmečio vidu
rio. Tada, paaiškėjus Vakarų agentus liečiančioms iš
davystėms, pasibaigus Korėjos karui ir atšilus tarp
tautinės politikos klimatui, žvalgybų veikla pamažu 
išblėso Pabaltijyje. Lygiagrečiai nustojo plaukę į 
VLIKą pinigai ir lietuvių veiksniai prarado savo 
„tarptautinį“ vaidmenį. Parašiutuojančių iš lėktuvų 
agentų romantiką pakeitė praskrendą virš Sovietų 
Sąjungos teritorijos U-2 tipo lėktuvai, o vėliau ir sate
litai. Šiandieną nėra reikalo vienišam agentui skverbtis 
prie sovietų atominių paslapčių: iš nuolat apie žemės 
rutulį skriejančių satelitų kaip ant delno matosi raketos, 
aerodromai, karinės instaliacijos ir t.t.

Tom Bower’io knyga ne be trūkumų. Iš savo šal
tinių autorius pririnko tiek daug medžiagos, kad vardai, 
datos ir persipinantys įvykiai, liečią tris žvalgybas, įvai
rias pabėgėlių politines grupuotes bei asmenybes ne 
visada sutelpa į aiškią matricą. Kartais nesutampa vie
na kita data ar įvykis. Taip pat neaišku, iš kur Bower’is 
pasigavo mintį, kad VLIKas karo metu kolaboravo su 
vokiečiais. Iš dalies tai veiksnių vienas kito inkrimi
navimo išdava. O gal čia turėjo įtakos ir kai kurie mū
sų istorikai, kildiną VLIKą iš Lietuvos aktyvistų fron
to?

Veiksnių ryšiai su Vakarų žvalgybomis tebėra 
mūsų rezistencijos istorijos didelė balta dėmė: kai kas 
tarp eilučių parašo kaip kadaise prelatas Krupavičius, 
dėl kažkokių pinigų susipykęs su J. Brazaičiu, kad net 
iki šių dienų buvęs vieningas katalikiškų partijų flan
gas liko suskilęs; arba buvęs rezistentas pusbalsiu pasa
koja, kaip prieš Juozui Lukšai sėdant į lėktuvą skristi į 
Lietuvą, vienas bendraminčių apdraudęs jo gyvybę di
dele suma pinigų. Anų laikų liudininkams senstant ir 
vienas po kito apleidžiant šį pasaulį būtų pats laikas 
„šviesiai - tiesiai“, kaip sakoma Lietuvoje, parašyti, 
kaip ten iš tikrųjų buvo. Kitaip, atsiras vėl koks nors 
neaiškus anglų žurnalistas ir parašys apie visą tai 
knygą.

L. Mockūnas

Tom Bower. The Red Web . M16 and the KGB 
Master Coup. Aurum press. London. 1989. 214 psi. 
Kaina 14.95 svaru.

Tom Bower
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VT (VLIKo Vykdomosios tarybos - Red.) posėdis 
su apsaugos skyriaus vadu 1951.1.29

Posėdy dalyvavo Kaminskas (prof. S. Kairys - 
Red.), Makauskis, Šidiškis, Šova, pirmininkaujant Bra
zaičiui.

Šovos pranešimas:

Kliūtys, kurios kliudo darbą ir kurias reikia ateityje 
pašalinti yra šios:

1. Srovinė kova. Paskirtas jis atsiklausęs Gaidžiū- 
no, ar ir kitos grupės jo darbui pritariančios. To visų 
grupių pritarimo jis ieškojęs. Jis stengęsis sustabdyti 
šitą srovinę kovą, kad ji nebūtų perduota į kraštą, bet jo 
pastangos nuėjusios niekais.

2. Nesiskaitymas su krašte esančiom sąlygom. 
Sąlygų partizaninei veiklai Lietuvoje nesą, o norima 
daryti viską, lyg tos sąlygos ten būtų. Nesidomėjimas 
ir nesupažindinimas su bolševikiniais metodais ir ne
kreipimas į juos dėmesio, atsakingų asmenų pareiš
kimai, kurie gali pakenkti pasilikusiems krašte. Prie to
kių priklauso ir Daumanto knygos išleidimas. Rezis
tencinių dalykų afišavimas, fotografijų skelbimas. Gy
ventojų terorizavimas iš rezistentų pusės.

3. Kovoje su komunizmu psichologinės idėjos ne
buvimas. Vien neapykantos bolševikams neužtenka. 
Reikia pozityvių idėjų kreipiantis į kolūkiečius ir jau
nimą. Negalima į ten siųsti jaunimo tuo atžvilgiu nepa
rengto.

4. Kontakto nebuvimas su politine vadovybe. 
Kaip to kontakto nebuvimo pavyzdį nurodė, kad jam 
nebuvo įduotos prikliamacijos, kurių 1000 vyrai 
nuvežė į kraštą. Jis su tuo nebūtų sutikęs, nes lapelių 
paskleidimas iš karto atkreipia NKVD dėmesį. Karinio 
sektoriaus viršininkas buvo ignoruojamas. Sidzikaus
kas neturėjo būti VLIKo įgaliotas kelti mano atleidimo 
klausimą sostinėje. Turiu labai apgailestauti, jei mano 
ignoravimas galėjo turėti negerų vaisių.

Išvados: a) peržiūrėti statutą, nustatant kompeten
cijas, b) sudaryti ryšių kontrolę konsoliduojant visas 
pajėgas.

ŠID. Ar aps. skyriaus vadas išemigruoja dėl nor
malios emigracijos tvarkos, ar dėl esamų sąlygų netin
kamumo darbui, nes kaitaliojimas žalingas.

ŠV. Jo klausimas išspręstas Sidzikausko dėka.
KAM. Ar Tamsta įsitikinęs, kad tai VLIKo pave

dimu?
S V. Esu tikras, kad p. Sdi. tą klausimą kėlė.
KAM. Kokios žinios apie krašte esančią orga

nizaciją?
S V. Vokiečių dar laikais buvo nusprendę, kad 

krašte centralizacija būtų žalinga. To dabar nepaisyta. 
Nebuvo atkreipta dėmesio, kad BDPS esanti įkurta su 
NKVD žinia ir pritarimu. Ginkluotas pogrindis kon
troliuojamas NKVD. Esu priešingas bazuotis ten esan
čiomis organizacijomis.

KAM. Ar p. Deksnys tam reikalui buvo NKVD 
užverbuotas?

S V. Nenorėčiau p. Deksniui užmesti kaltės. Jis 
ten dalyvavo be blogos valios, bet vykdė NKVD pa
rėdymus. Reikalavau BDPS išaiškinti. Jurgio ir Skra
jūno daviniais Erelio (Markulio) veikla buvo NKVD 
įtakoje. Iš Niunkos Miškinio ir kitų likvidacinės kalbos 
matyti, kad NKVD agentai dalyvavo BDPS steigime. 
Deksnys savo keliais pakrypo į tą tinklą. BDPS dar 
egzistuoja, bet iš raporto, kuris man buvo perduotas 
matyt, kad ji NKVD žinioje. Jame figūruoja trys pa-

RASTA ARCHYVUOSE

PRO MEMORIA

Čia spausdinamas „Pro Memoria“- VLIKo Vykdomosios Tarybos posėdžio, kuriame jo apsaugos sky
riaus vadas pik. Šova pasitraukė iš pareigų - stenograma.

Generalinio štabo pulkininkas Antanas Šova dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės kovose ir buvo su
žeistas; apdovanotas Vyčio kryžiumi; 1936 m. paskirtas mobilizacijos skyriaus viršininku; 1941 m. bol
ševikų areštuotas ir kalintas, išliko gyvas prie Červenės NKVD įvykdytame Kauno kalėjimo kalinių 
sušaudyme; 1944 m. gen. Plechavičiaus Vietinės rinktinės mobilizacijos skyriaus viršininkas; tų pačių metų 
pavasarį areštuotas Gestapo, bet vežamas į koncentracijos stovyklą pabėgo; penktoje dešimtmečio gale (iki 
atsistatydinimo 1951 m. sausio 29 d.) buvo VLIKo apsaugos skyriaus vadu.

1951 m. pradžioje pulk. A. Šova, nusivylęs amerikiečių žvalgyba, tarpusavio rietenom, VLIKo nemok
šiškumu ir partizaninio karo neperspektyvumu, pasitraukė iš savo pareigų VLIKe. Jo „Pro Memoria“ (iš dr. 
Tomo Remeikio archyvų) aprašo paskutinį posėdį su VLIKo Vykdomąja taryba. Jame pulk. A. Šova daro 
kelis dėmesio vertus teiginius:

a. Pulk. Šova, būdamas VLIKo karinio sektoriaus viršininku, telkė žmones amerikiečių žvalgybai.
b. Pulk. A. Šovos atsistatydinimas iš pareigų VLIKe, buvo iš dalies, VLIKo Vykdomosios tarybos pir

mininko Vaclovo Sidzikausko pastangų išdava. „Atleidimo klausimo kėlimas sostinėj“, tai pasitarimai Va
šingtone su amerikiečių žinybom.

c. 1950-51 m. VLIKas aktyviai skatino partizaninį judėjimą Lietuvoje. Pavyzdžiui, „norima daryti vis
ką lyg tos sąlygos (partizaniniam judėjimui) ten būtų“. Spausdinamo dokumento kalba netaisyta -Red.

vardės tik manau, įdėtos tam, kad aš ieškočiau ryšių su 
jais, nes žino, kad tai mano draugai.

KAM. Ar BDPS prezidiumas veiklus?
ŠV. Ilgesnį laiką ten nė viena organizacija negali 

išlikti. Neįmanoma, kad tokia organizacija be NKDV 
žinios galėtų rašyti tokius smulkius pranešimus, kaip tai 
buvo padaryta.

KAM. Kokioj padėty partizanų organizacija?
ŠV. Jauna, kaip praneša, centralizuota. Tai paaiš

kės greitai.
KAM. Buvo žinių, kad tarp partizanų yra dvi gru

pės. Kaip dabar?
ŠV. Partizanų buvo dvi grupės pasidariusios 1947 

ryšium su Markelio istorija. Pernykščių metų Arūno 
pranešimas kalba apie tikruosius partizanus ir banditus 
(Arūno pranešimas, kuris anksčiau p. Šv. buvo traktuo
tas kaip NKVD darbas). Reikia gerai pervertinti LAIC 
skelbiamas žinias. Ten žinios mums klaidinti skirtos, o 
jos kyla iš NKDV šaltinių.

KAM. Ar su Švedijos kanalu palaikomi santykiai?
ŠV. Taip. Neturiu davinių, kad juos galima būtų 

likviduoti. Reikia tik imtis juos globoti.
KAM. Ar teko bandyti su jais susiprasti?
ŠV. Taip. Pasisekimas laikino pobūdžio.
Brz. Ar apie tuos pasitarimus ir susitarimus su p. 

Žak. painformuotas VLIKo pirmininkas?
ŠV. Ne.
MAK. Tamsta minėjai apie srovinę kovą neša

mą į kraštą. Kaip tai reikia suprasti?
ŠV. Viena akcija eina iš Londono, kita iš čia. 

Neatrodo, kad tas dvilypumas sumažėtų. O ištyrus 
Deksnio istoriją, paaiškėjo, kad Audroniui (Kazimierui 
Pipliui - Red.) buvo duoti VLIKo nurodymai Deksniui 
sulikviduoti. Ir dabar įnešam iš čia srovinės veiklos į 
kraštą.

BRZ. Ar tamsta tikrai manai, kad VLIKas davė 
nurodymus Audroniui D. sulikviduoti?

ŠV. Tokį turiu pranešimą.
BRZ. Iš ko?
ŠV. Iš patikimo žmogaus.
BRZ. Jūsų informacijas tektų patikrinti, nes 

VLIKas niekad nėra Audronio nei matęs nei su juo rei
kalų turėjęs, nei jam kokio pranešimo davęs.

MAK. Ar paskutinei ekspedicijai vyrai buvo pa

rinkti vienos srovės?
ŠV. Ne. įvairių.
BRZ. Konstatuoju, kad į p. MAK paklausimą, kuo 

reiškėsi iš VLIKo pusės nešama į kraštą srovinė veikla, 
pranešėjo neatsakyta.

MAK. Kokia literatūra vykstantieji buvo aprū
pinti, kaip buvo minėta pranešėjo?

ŠV. VLIKo pirmininko raštas, laiškas ar du Lozo
raičio ir politinės padėties įvertinimas. Turinio neskai
čiau. Paminėjau tam, kad tos prokliamacijos nebus 
naudinga ten platinti, nes jos paklius po NKDV nagus ir 
prisidės prie žmonių naikinimo.

MAK. Vadas turi viską žinoti.
ŠV. Aš dėl to amerikiečiams reagavau, pareikš

damas neduosiąs žmonių, jei kitu kartu taip būsią. Pa
grasinau ir diplomatinių kelių griebsiąsis.

BRZ. Kokių diplomatinių kelių norėjot griebtis? 
Ką turėjot galvoj?

ŠV. Kreiptis į Žadeikį.
LAK. Minėjote apie apsaugos skyriaus vado igno

ravimą. Iš keno pusės tai buvo?
ŠV. Instrukcijos ėjo ne per mane. Pirmininkas tais 

reikalais kvietėsi kalbėtis Skrajūną ir Būtėną. Kitiems 
tai žinoma daugiau. O ir iš amerikiečių pusės ignoruo
jamas, kada jie vyrą be mano žinios atleido.

BRZ. Ar apie tą atleidimą ir Jūsų ignoravimą iš 
amerikiečių pusės tamsta aliarmavai pirmininką?

ŠV. Ne.
KAM. Ar visos gaunamos žinios Jums žinomos?
ŠV. Ne visos. Jas kontroliuoja amerikiečiai. Gau

nam tiek, kiek jie duoda. Dabartinėj sistemoj neturim 
galimumo patys nei gauti, nei kontroliuoti.

ŠID. Padėtis nekokia, nes esam jų saujoj. Ar nėra 
būdų juos pakontroliuoti antru keliu?

ŠV. Švedijoj geriau, nes ten daro viską patys. Bet 
čia pasitikėjimo reikalas.

MAK. Kodėl pirmininkas kalbėjosi su Skrajūnu ir 
Būtėnu, o ne su Tamsta?

ŠV. Gal čia aš esu kaltininkas.
Pirmininkaujančiam priminus, kad laikas jau bai

giasi, klausimai ir diskusijos buvo baigtos.
Pirmininkaujantis padarė šias išvadas:
Pasikalbėjimą rado naudingą, nes jis parodė, kad 

esama daug nesusipratimų, kurie gali būti išsiaiškinti

8 Akiračiai nr. 10 (224)
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SKILTYS

JEI NEBŪTŲ PATS 
PASISALINĘS...

1951 m. sausio 29 d, pranešime VLIKo Vyk
domosios tarybos nariams karinio sektoriaus 
vedėjas pik. A. Šova aiškino, kad partizanavimui 
sąlygų Lietuvoje nėra ir nebuvo, kad „atvira kova 
su okupantu neturėtų būti mūsų tikslas“. Jis darė 
užuominų, kad partizanai turėtų nutraukti savo 
veikimą, ypač represijas prieš gyventojus. Šovos 
nuomonei ne visi pritarė, bet jo tokių pareigų 
ėjimas rodo nelabai karišką VLIKo nusistatymą. 
Kitu atveju Šova būtų buvus pašalintas.

Kęstutis K. Girnius, Partizanų kovos dėl 
Lietuvos, psl. 355,356.

tik asmeninio kontakto dėka ir apgailestavo, kad tokių 
išsiaiškinimų lig šiol per maža būta, nors darbe visada 
pasitaiko kliūčių, jų esama ir čia, bet per metus laiko jau 
didelis darbas padarytas, nes ryšys sumegstas, ateičiai 
reikalingas artimas bendradarbiavimas, kad ryšio reika
las būtų išlaikytas savose rankose ir visadas aktingas, 
padėkojo S V už ligšiolinį darbą su viltimi, kad ryšys su 
juo nenutruks ir toliau, nors ateis kiti žmonės ar į ap
saugos skyrių ar į VT.

Braukiant Š V ašaras buvo iškeliauta bendrų pietų.
1951.1.30 _

ir taip,
ir ne

„šiaurės atėnai“ 
i

Šių metų pradžioje pasirodė dar vienas savaitraštis 
Lietuvoje, pasivadinęs labai pretenzingu Siaurės Atėnai 
vardu. Kodėl, ar jis reikalingas, ar jis duos ką nors 
naujo? Juk patys t o savaitraščio gimdytojai prisipa
žįsta, kad jau ir taip „neišparduotų laikraščių krūvelės 
gėdingai guli kioskuose ir makulatūros sandėliuose“. 
Iš tikrųjų, tų visokių leidinių ir leidinėlių, kaip ir viso
kių draugijų ir draugijėlių, atsiranda tiek daug, kad 
žmogus nei susigaudyti negali. O ir senieji laikraščiai 
ir žurnalai nenori mirti, tik kartais savo vardus, o 
dažniausiai vyriausius redaktorius pakeisdami. Tiesa, 
liūdnos atminties Gorbačiovo blokada sumažino jų 
puslapių skaičių ir formatą, bet kol kas berods nei vie
nas nenumirė.

Mano tėvas, kuris buvo tikras sirgalius sodininkas 
ir bitininkas, sakydavo: norint, kad obelis vestų daugiau 
vaisių, reikia jos šaknis pakapoti. Žinoma, ir tokie vai
siai nebūna patys geriausi, o ir pati obelis pradeda sir
guliuoti, o kartais ir visiškai nudžiūsta. Ar ne tokiomis 
pakapotomis šaknimis mes visi esame? Ir vedame gau
sybę vaisių, tik retsykiais vieną kitą geresnį. Taip tenai, 
taip, ir gal dar labiau čionai, kur panašiai gamybai 
turime visą laisvę. Dar daugiau. Gyvename pasaulyje, 
kur bet ką pagaminti yra vieni juokai. Kai gerai var
totojui paplauni smegenis, tai ir sveikam ligą gali įkal
bėti, ne tik kramtomą gumą.

Bet grįžkime prie Siaurės Atėnų . Vaidas, be 
abejo, neoriginalus. Anais gerais klasicizmo laikais 

viskas, kas gražu ir gera, buvo bandoma surišti su 
senąja Graikija, ypač su Atėnais. Liudvikas Rėza (1776 
-1840), Donelaičio vertėjas ir mūsų liaudies dainų ado
ratorius, rašė, kad gėris ir grožis taip pat gerai klestėjo 
Nemuno pakrantėse, kaip ir senovės Atėnuose („prie 
Iliso upės“). O Tilžės mokytojas Eduardas Gizevijus 
(1798 -1880) kalbėjo apie Prūsų lietuvaičių „graikiškus 
profilius ir egiptietiškas kasas“. Mykolas Kleopas 
Oginskis (1765 - 1933) savo Zaliesės dvarelį prie 
Smurgainių tiesiog pavadino Siaurės Atėnais, pasi
statydinęs jame puikius palocius. Paminėjus Smurgai- 
nius verta prisiminti, kad ir pagarsėjusi tenai meškų 
dresiravimo mokykla kartais buvo vadinama Smur
gainių akademija, darant aliuziją į Platono akademiją 
prie Atėnų.

Bet gal labiausiai nusipelnė Siaurės Atėnų vardo 
ano meto Vilnius ir Vilniaus imperatoriškasis univer
sitetas su savo garsiais profesoriais ir kartais dar gar
sesniais studentais. Nejuokais tada Vilniaus univer
sitetą lygino su Goettingeno ir Oksfordo universitetais. 
Lenkų kultūrologas Liudvikas Janovskis (1878 - 1921) 
savo veikalą apie senąjį Vilniaus universitetą tiesiog 
pavadino Ateny litewskie (1912 m.). Dar ir Vilniaus 
universitetą uždarius ėjo žurnalai Athaeneum ir Ate- 
neum wilenskie, žinoma, lenkų kalba.

Užtat nereikia stebėtis, kad ir šiuo dvasinio paki
limo metu kai kam kilo mintis, atsigręžti į senuosius 
Atėnus. Šį kartą Siaurės Atėnų vardas daugiau taiko
mas pačiam Vilniui ir visai Lietuvai, o ne Vilniaus uni
versitetui, kuris tik dar neseniai nusikratė Vinco 
Kapsuko universiteto vardo.

n
Vartydamas Siaurės Atėnų pirmuosius numerius 

stebėjausi, kad jie taip daug dėmesio skiria Oskarui 
Milašiui (jis pats berods taip nesivadino). Net ir į sa
vo trumputį manifestą įdėjo žodžius: „Oskaras Mila
šius kadaise tikėjo, kad Lietuva, jo tolimoji tėvynė, 
taps Naujaisiais Atėnais“. Oskaras Milašius buvo ne
blogas prancūzų poetas ir labai šaunus Lietuvos „am
basadorius“, ypač ginant Vilniaus bylą. Tačiau jo mig
lotos pranašystės ir misticizmas berods nieko bendro 
neturi su ta Atėnų dvasia, kurią skelbė didieji graikų 
filosofai ir rašytojai. Mątymo aiškumas ir logika buvo 
jų pagrindinis bruožas.

Antrojo numerio pirmajame puslapyje Siaurės 
Atėnai skelbia dalį O. Milašiaus paskaitos, kurią jis 
paskaitė Prancūzų geografų draugijoje 1919 m. Didelė 
Lietuvai meilė tenai apnaipliota tokiais fantastiškais 
tvirtinimais apie tariamą lietuvių tautos istorinę misiją, 
kad ją skaitydamas žmogus negali neraudonuoti iš 
gėdos. Net ir Mamos kautynes prancūzams padėjo lai
mėti lietuviai. Net toks mesianizmo šarlatanas, kaip 
Andrius Tovianskis, padarytas didžiuoju filosofu, ku
riuo Lietuva apdovanojusi Europą ir pasaulį.

Bijau, kad kaip tik tos mesianistinės O. Milašiaus 
idėjos daugiausia ir patraukė S. Atėnų redaktorius ir 
kitus Lietuvoje. Beje, ir ta Milašiaus paskaita jau buvo 
atspausdinta 1988 m. Atgaivoje. Gal iš dalies toks po
puliarus dabar Lietuvoje ir Stasys Šalkauskis, kuris taip 
pat savo laiku kalbėjo apie istorinę Lietuvos misiją, 
kaip apie Rytų ir Vakarų civilizacijų derintoją.

Gaila, tokio mesiantizmo nenori atsisakyti ir Siau
rės Atėnai. Vieną savo vedamųjų jie tiesiog pavadina 
„Šiaurėje tarp Rytų ir Vakarų“, kurį užbaigia taip: 
„Galbūt, būtent, mes parodysime Rytams kelią į Vaka
rus, o Vakarams suteiksime jėgų (sic!) priimti juos į 
save“. Žodžiu, Lietuva ne tik bandys ieškoti sintezės 
tarp Rytų ir Vakarų, kaip kadaise, sekdamas Vladimiru 
Solovjovu, norėjo įpiršti Lietuvai Šalkauskis ir kai 

kurie kiti vadinami kultūros filosofai, bet ji padės 
Vakarams tuos Rytus visiškai suvirškinti ir paversti Va
karais.

Gal panašios idėjos galėjo atsirasti vytautinėje Lie
tuvoje, kai jo imperijos didžiąją dalį sudarė Rytų krikš
čionybės išpažinėjai ir kai Romos popiežiai suko galvą, 
kaip juos susigrąžinti į Vakarų bažnyčią. Daugiau negu 
naivu panašiai galvoti šiandien, juolab kad dabar iš vi
so pasidarė neaišku, kas yra Rytai ir kas yra Vakarai.

Iš viso, kodėl šiaurė turi būti tarp Rytų ir Vakarų. 
Šiaurė yra šiaurėje. O dėl Europos šiaurės, tai jos cent
ras yra Skandinavija, kuri savo laiku suvaidino nemažą 
vaidmenį padedant susikurti Kijevo valstybei, Anglijai 
ir kai kurioms kitoms Vakarų Europos valstybėms. 
Berods jie pirmieji atrado ir Ameriką. Bet jos veiklos 
centre visados buvo Baltijos jūros baseinas. Pirmiausia 
Danija, o paskui Švedija buvo beveik visą jį užval- 
džiusios. Etnografinė Lietuva (Lituania Propria), kaip 
ir Estija ir Latvija, visados priklausė Baltijos jūros ba
seinui. Jos tokios nori būti ir šiandien. Kokia ateities 
Europa bebus, Baltijos valstybių bendruomenė joje 
turės savo vietą. Istorija liudija, kad bet koks tautinis, 
ideologinis ar religinis mesianizmas nieko gero ne
duoda.

Vincas Trumpa

atvirai 
kalbant

SPALVOMIS IR TONAIS ĮKVĖPTAISIAIS

Tiksliausia būtų buvę šią skiltį pavadinti tiesiog 
„Ateities studijinis savaitgalis“, bet kai penktadienį 
(1990.X. 12) literatūros vakarą Jaunimo centro kavinėje 
pravedusi Daiva Repečkienė tartum motto paskaitė tą 
puikųjį Vytauto Mačernio sonetą, poeto žodžiai, at
klydę iš anų dienų, taip ir nebenustojo skambėti ausyse:

Savo sielą, alkaną kaip žvėrį, 
Maitinu geriausiais žemės vaisiais: 
Mokslu ir menu; tegul ji gėris 
Spalvomis ir tonais įkvėptaisiais

Tą vakarą „tonais įkvėptaisiais“ pirmiausiai prabi
lo Julius Keleras, tokiame pat pernykščių metų lite
ratūros vakare padaręs debiutą išeivijoje, o dabar jau 
čia kūrybą skaitęs ne viename pobūvyje ir tapęs asis
tentu Illinojaus universiteto Lituanistikos katedroje, kur 
ruošiasi literatūros daktaratui. Savo poeziją jis skaitė iš 
Ateities Literatūros fondo ką tik išleisto antrojo eilė
raščių rinkinio Baltas kalėdaitis (pirmąjį - Žiemos 
valtys - Vagos leidykla Vilniuje išleido 1988). Publiką 
su šiuo rinkiniu supažindindama Draugo kultūrinio 
priedo redaktorė Aušra Liulevičienė ypač iškėlė tai, kad 
savo eilėraščiais poetas mūsų sąmonėsna integruoja 
Lietuvos istorijos patirtis, mūsų tautos viziją nukel- 
damas ir į ateitį. Ne vien dėl patriotinio aspekto, bet ir 
dėl emocinio veržlumo J. Kelerą ji lygino su angliškai 
rašiusiu airių poetu William Buttler Yates’u.

Česlovas Grincevičius publiką supažindino su 
Čikagoje pirmą kartą pasirodančia torontiške (taip pat 
prieš keletą metų iš Lietuvos čia atvykusia) poete Edita

(tęsinys sekančiame psl.)

1990 m. lapkričio mėn. 9
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ATVIRAI...
(atkelta iš 9-to psl.)

Nazaraite, už pernai išleistą antrąjį savo eilėtaščių rin
kinį Mechaninė mūza ką tik laimėjusia išeiviškosios 
Lietuvių Rašytojų draugijos literatūros premiją, kuri 
bus įteikta New Yorke lapkričio 25 d. šis, kaip ir pir
masis jos eilėraščių rinkinys Vandens ir kraujo lašai , 
1985, irgi išleistas Ateities Literatūros fondo.

Poetė, paskaičiusi ne vien iš premijuoto rinkinio, 
bet ir naujesnių savo eilėraščių, kaip pranešėjos buvo 
pažadėta, leido publikai pasigėrėti ir spalvomis, čia pat 
nuleistame ekrane parodydama virš šešiasdešimties sa
vo dailės kūrinių, žiūrovų simpatijas užkariaudama ir jų 
itin nuotaikingu aptarimu. Dailininkės-poetės neišsen
kantį kūrybingumą bei energiją rodo ir tai, kad išva
žiuodama iš Lietuvos ji tenykščiam Kultūros muziejui 
paliko virš 2,000 savo darbų, sukurtų per 15 metų...

Kitą dieną jau Čiurlionio galerijoje mūsų sielos 
buvo maitinamos politikos ir teisės mokslų vaisiais, kū
nams nepamirštant skanių virtinukų pietų pertraukos 
metu kavinėje. Kaip ir pernai, paskaitų ir pranešimų 
tematika lietė beveik išimtinai šiandieninę Lietuvą. Tik 
šiemet ją svarstė vien čionykštės pajėgos, nors svečių iš 
Lietuvos, bent aktyviai į diskusijas įsijungusios pub
likos tarpe, irgi niekada netrūko.

Šeštadienio rytą advokatas Povilas Žumbakis, kal
bėdamas apie „Galimus sunkumus keičiant teisę Lie
tuvoje“, apibūdinęs kas yra tauta bei valstybė ir iš ko 
susideda teisinė stuktūra, pabrėžė, jog Lietuvoje šian
dien vis dar tebesitęsia milžiniškas trukdymas iš Mask
vos, kuri kontroliuoja nomenklatūrą, saugo sienas, 
skleidžia dezinformaciją ir kiršina mažumas. Kaip 
prieš du šimtus metų besikuriant šiam kraštui, taip ir 
šiandien Lietuvoje, į valdžią atėjo daug jau
nų žmonių, kuriems labai trūksta tikslios infor
macijos, atsirado daugybė laikraščių ir labai išplito 

alkoholizmas. Tačiau JAV kūrėjai tada turėjo iš britų 
paveldėtą anglosaksišką darbo etiką, per šimtmečius 
ištobulintą teisinę sistemą, ekonominį patyrimą, o be to 
nei vidaus nei sienų nekontroliavo svetimiesiems pa
valdžios saugumo tarnybos.

P. Žumbakio įsitikinimu, šiandien Lietuva pir
miausia turi aiškiai paskelbti pasauliui kokiais prin
cipais ji valdysis, sukurti savo konstituciją, teisinę sis
temą, kuri apsaugotų kalbą, spaudą, religiją ir mažu
mas. Lietuvos turtas yra žmonės ir žemė, kurios ji ne
turi pradėti pardavinėti už beverčius rublius. Spren
džiant karo nusikaltėlių ir kolaborantų problemas, pre
legentas siūlė įsteigti garbės teismus, panašius į tuos, 
kuriuos turėjo žydai, svarbiausiomis bausmėmis padarę 
nusikaltėlio atsiprašymą ir visišką jo išskyrimą iš 
savosios bendruomenės. Mirties bausmę reikėtų iš viso 
panaikinti (prileidžiant, kad nusikaltėliai yra sovietinės 
sistemos produktas) tuo susilaukiant didelės pasaulio 
pacifistinių judėjimų paramos ir pritarimo.

Daugiausia publikos sutraukė priešpietinis ne
priklausomos Lietuvos atstovo Stasio Lozoraičio pra
nešimas, kuriame jis pasižadėjo informuoti apie visus 
svarbiausius Lietuvą liečiančius reikalus ir viešai juos 
svarstyti, ką matomai ir darė, ypač vėliau, atsakinė
damas į klausimus: nušvietė Kaliningrado srities, Klai
pėdos krašto, rytinių pakraščių ir Vilniaus teisines pa
dėtis, Gorbačiovo misiją ir jo šiandieninį stovį, JAV bei 
kitų valstybių požiūrius į L etuvos pripažinimą, savo 
paties santykius su Lietuvos vyriausybe ir Aukščiau
siąja taryba. S. Lozoraitis kalbėjo aiškiai, nuoširdžiai, 
įtikinančiai, išlikdamas optimistas praktiškumo ribose.

Abstraktesnė ir bendrybinio pobūdžio buvo pir
moji popietinė kelių kartų ateitininkijos „dvasios vado“ 
(A. Liulevičiaus apibūdinimu), Lituanus steigėjo ir 
ilgamečio tarptautinio „Pax Romana“ sąjūdžio pir
mininko Vytauto Vyganto paskaita „Valstybinė dina
mika krikščioniškuoju žvilgsniu“. Prelegentui besi
teisinant, jog temai aptarti reikėtų ištiso seminaro ar 

semestro, daugeliui klausytojų, manau, pasirodė, kad 
jis ne ką trumpiau ir kalbėjo...

Šeštadienio ciklas buvo baigtas svarstybomis apie 
politines asmenybes ir organizacijas Lietuvoje, kuriose 
dalyvavo jauni čia gimusios kartos alumnai, ilgesnį 
laiką neseniai praleidę Lietuvoje: Edvardas Tuskenis ir 
Aidas Palubinskas, paskutiniuoju metu dirbę Aukš
čiausiosios Tarybos sekretoriate, iš Lietuvos išvykę 
rugpjiūčio mėnesį, ir Audra Kubiliūtė iš Lietuvos čia 
sugrįžusi dar vėliau, bet ten praleidusi tik porą savaičių, 
su Donato Šato suorganizuota mokslininkų ekskursija, 
kurią globojo Lietuvos inžinierių sąjunga ir Kauno 
politechnikos institutas. E. Tuskenis daugiausia kalbė
jo apie Sąjūdį, Aukšč. Tarybą, vyriausybę, jų vaidmenį 
tikslus, sudėtis, o A. Palubinskas entuziastingai piešė 
AT pirmininko Vytauto Landsbergio portretą, jam ne
pagailėdamas gana poetiškų epitetų ar palyginimų. A. 
Kubiliūtė, didelės šio krašto įmonės tarnautoja ir daug 
žadanti jauna rašytoją, labai vaizdžiai ir detaliai (bet 
gerokai pesimistiškai) nušvietė Šiandieninę išorinę 
Lietuvos padėtį ekologiniu, moraliniu ir kitais požiū
riais, ją lygindama su V. Europa ir Baltijos kraštais...

Visi kalbėtojai tiek pranešimuose, tiek ir atsa
kymuose į gausius publikos klausimus parodė didelį 
pastabumą, buvo įdomūs, aiškūs, objektyvūs ir davė 
daug konkrečios informacijos, kuri, gaila, šioje skiltyje 
tikrai nebesutilptų, kaip galerijoje nebebūtų sutūpusi 
jau didžiojoje salėje vykusio Ateities žurnalo vakaro 
programos publika.

Pagrindinis šio vakaro tikslas buvo įteikti metines 
žurnalo premijas, kurių šį kartą buvo paskirtas re
kordinis (virš dviejų tuzinų!) skaičius ir kurioms pini
gus ($1,000) jau keliolikti metai aukoja nepailstantis 
kulūrinės veiklos mecenatas kun. Juozas Prunskis. 
Pirmąsias vietas laimėjo: Džiugas Juknys iš Lietuvos ir 
Mėta Landytė iš Kalifornijos už eilėraščius, Lina Moc
kutė iš Kanados ir Nida Tijunėlytė iš Illinojaus už 
reportažus, Aldas Kriaučiūnas iš Mičigano ir Rima

Vladas Civinskas

1940-TŲJŲ VASARA 
LIETUVOJE

(tęsinys iŠ praeito numerio)

GERIAUSI IŠ GERIAUSIŲ
Liaudies Seimo rinkimai baigėsi pirmadienį, liepos 15 d., o jau sekančią dieną 

spauda ir radijas paskelbė ministrų tarybos nutarimą, pagal kurį pirmoji Liaudies 
Seimo sesija šaukiama liepos 21-22 d.d. Kaune. Ko taip skubama - tarp rinkimų 
pabaigos ir sesijos pradžios tik šešios dienos - normaliai galvojantiems žmonėms su
prasti buvo sunku. Nors gandai ir įtarinėjimai apie gresiančią Lietuvos nepri
klausomybės likvidaciją ir Lietuvos prijungimą prie Sovietų Sąjungos buvo griežtai 
nuneigiami tiek per visą propagandinį aparatą - spaudą, radiją ir mitingus, tiek 
vyriausybės narių pareiškimais, šitas „įvykių vystymasis galvas svaiginančiais tem
pais“, kaip mandriai jį charakterizavo J. Šimkus Darbo Lietuvoje , žmonėms aki
vaizdžiai rodė, kad melas sau, o tikrieji bolševikų planai sau.

Jei toks skubėjimas sušaukti Liaudies Seimą stipriai nustebino visuomenę, tai dar 
labiau buvo nustebinti patys Liaudies Seimo atstovai. Jie visi, „partiniai ir nepar
tiniai“, neturėjo jokio patyrimo rinkiminės kampanijos agitacijoje. Dešimtys mitingų, 
dešimtys prakalbų, trankymasis dažnai prastais keliais iš vietos į vietą juos pakan
kamai išvargino ir išnervino, ir jie tikėjosi, kad vis dėlto užsitarnavę šiek tiek po
ilsio. Pagaliau beveik visi, neišskiriant ir komunistų, kaip ten jie bebuvo išrinkti, dar 
vis vylėsi, kad jų, kaip Liaudies Seimo atstovų, pareigos yra svarbios, rimtos ir 
atsakingos. Jiems atrodė labai svarbu ir net būtina prieš Liaudies Seimo sesijos 
pradžią ne tik susirinkti instrukcijas iš vietos kompartijos padalinių, bet ir išsikalbėti 
su savo apylinkės žmonėmis, bent su tais, kurie nors atvirai nesišaipo iš jų rinkimo ir 
bendradarbiavimo su komunistais. O čia tik šešios dienos, iš kurių šeštą, šeštadienį, 

jau turi būti Kaune.
Visą savaitę Kaunas buvo puošiamas spektakliams. Dailininkai, kur tik sugriebti, 

piešė plakatus, komunizmo vadų - Stalino, Lenino, Molotovo, Markso, Engelso ir kt. 
atvaizdus, vadovavo Valstybės Teatro, miesto sodo, Laisvės Alėjos, valstybi
nių įstaigų ir kt. žymesnių Kauno vietų puošimo darbams. Pagrindinis dėmesys 
buvo skirtas Valstybės Teatrui, miesto sodui ir Laisvės Alėjos daliai tarp miesto sodo 
ir Pašto Rūmų. Si vieta, Tiesos žodžiais, „pražydo tūkstančiais vėliavų, portretų, 
plakatų ir transparantų“, iliuminuota nakties įspūdžiui tūkstančiais įvairiaspalvių 
elektros lempučių. Prieš pagrindinį įėjimą į miesto sodą senamiesčio pusėje nuo 
tako, buvo pastatyta ir taip pat raudonomis vėliavomis, propagandiniais šūkiais ir 
komunizmo vadų paveikslais išpuošta tribūna būsimiems mitingams, o skersai Lais
vės Alėją vienoje ir kitoje jos pusėje ištiestos didžiulės raudono audeklo juostos su 
sveikinimais: „Tegyvuoja Liaudies Seimas - tautos valios reiškėjas!“, „Tegyvuoja 
tautų vadas ir mokytojas draugas Stalinas!“, „Tegyvuoja nenugalimoji Raudonoji 
armija - tautų išlaisvintoja!“.

Ir nieko lietuviško! Nei vėliavos, nei patriotinio šūkio ar žodžio, nei vieno mūsų 
tautos didžių žmonių atvaizdo. Ir tik pačią Liaudies Seimo atidarymo dieną, gal ne
patogiai pasijutęs dėl tokio akivaizdaus ir propagandai žalingo neapsižiūrėjimo, 
agitpropas parūpino keliolika nedidelių 70 x 70 cm. dydžio Justo Paleckio atvaizdų, 
po nakties tai vienur, tai kitur išmėtytų ant sienų, tvorų ir posėdžių salėje. Lyginant su 
3-4 kartus didesniais komunizmo vadų atvaizdais, Justas Paleckis, nors kaip rimtai ir 
išdidžiai atvaizde buvo akys pakeltos aukštyn, atrodė skurdus, vargingas ir nustumtas 
į šalį. Ir tačiau, kaip jis bebuvo įsipykęs ir įgrisęs per šias penkias savaites, jis čia vis 
dėlto atrodė savas ir mielas visoje rusų, žydų ir gruzinų gaujoje.

Visą savaitę bolševikinė propaganda, nelauktai pakeitusi kryptį, tik ir teskelbė, 
kokia laiminga būtų Lietuva, įsijungusi į „broliškųjų sovietinių tautų šeimą“, ir da
bar jau niekam nebuvo paslaptis, kokie iš tikrųjų uždaviniai skirti Liaudies Seimui. Ir 
nors Liaudies Seimo sudėtyje buvo žmonių rimtų, dorų, žinomų patriotų, maža buvo 
vilties, kad kas nors galėtų pasipriešinti tikrosioms rusų užmačioms. Bet kartu pirmą 
kartą taip aiškiai išryškėjo, kaip rusams svarbu parodyti, kad jie čia ne grobikai, bet 
savižudybę pasirinko pati tauta. Jau visas mėnuo Maskva pilnas šeimininkas Lietuvo-
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SKILTYS

Polikaitytė iš Čikagos už nuotraukas, o Rima Ješ- 
mantaitė iš Š. Karolinos už rašinį. Specialias premijas 
už rašinius dar laimėjo 21 metų Vilniaus universiteto 
studentas Džiugas Juknys (apie Čiurlionį) ir 18 metų 
Australijos lietuvaitis Paulius Stepanas (apie trispalvę 
Gedimino kalne), kurio „Dievo langas“ buvo perskai
tytas vakaro programoje.Visus sužavėjusią aukšto lygio 
muzikinę programą atliko Rima Polikaitytė (fleita) ir 
Kazys Motekaitis (smuikas), pianinu akomponuojant 
pastarojo dėdei Manigirdui Motekaičiui.

Ateities Studijų savaitgalis pasibaigė sekmadienį 
Lemonte, kur Matulaičio misijos koplyčioje vyko šv. 
Mišios, o Aeitininkų namuose - pietūs ir dar dvi pas
kaitos: Stasio Vanagūno „Reformos klausimai valsty
bingumo teisėje“, bei Editos Nazaraitės „Rašytojo lais
vė diktatūroje ir demokratijoje“.

Cikagiškiame Jaunimo centre tą pačią sekmadienio 
popietę pilną didžiąją salę žiūrovų jau pačia tikriausia 
tų žodžių prasme „spalvomis ir tonais įkvėptaisiais“ 
tiesiog užbūrė čionykštės „Grandies“ iš Lietuvos atsi
kviestas Vilniaus Pedagoginio instituto lietuvių liaudies 
dainų ir šokių ansamblis „Šviesa“, kitą šeštadienį taip 
pat, su nemažesniu pasisekimu, pasirodęs ir Lemento 
Pasaulio lietuvių centre.

Algirdas Titus Antanaitis

P. S. Iš spalio mėn. Akiračių skilties, aptariančios San
taros-Šviesos 37-ąjį suvažiavomą, per neapsižiūrėjimą 
iškrito toks skirsnelis:

Literatūrai priklauso ir Gintraro Patacko skaitytas 
„Homo armaggedonicus”, prasidėjęs su pasaulio sunai
kinimo pranašystėmis, bet veikiai išvirtęs į „Pamąstymą 
apie amžinąjį ginčą tarp poetų ir kritikų”, šmaikštų pa
sakojimą, kaip pradingusią poeto parašytą knygą „Homo 
Armaggedonicus”, dar nespėjus perskaitytį pakeičia ją 
kritikuojanti „Homo Dogmaticus”.

REIKIA PASIAIŠKINTI

Violeta Kelertienė laiške Akiračiams (1990, nr. 9) 
pagrįstai reaguoja į mano pastabas, atspausdintas 
sausio mėn. numeryje. Tada pernelyg nelanksčiai 
ją pakoregavau dėl jos gruboko kirčio poetui Braz
džioniui - atseit, jis turėtų bučiuoti kojas Sadūnaitei, 
atkentėjusiai Sibire. Taip ji rašė Metmenų 57 Polilo- 
ge, užsirūstinusi, kad jautrioji moteris pabučiavo vyrui 
poetui ranką.

Pagal visus demokratinius dėsnius turi ji teisę 
reikšti savo nuomonę apie Brazdžionį. Turi visiš
ką laisvę pripažinti, ar nepripažinti jo talentą, išreikšti 
savo nepasitenkinimą jo triumfališku sutikimu Lie
tuvoje. Niekas to jai nedraudžia.

Taip pat, kiekvienas su tuo sutiks, aš irgi turiu 
demokratinę teisę pakomentuoti jos neigiamas mintis 
apie Brazdžionį. Tiksliau jos pasišaipymą. Kaip links
mų plaučių literatas, aš irgi noriu pasinaudoti jos 
akcentuojama demokratija ir į poleminę skiltį įvesti 
tolygiai kandžias sąvokas. Sarkazmas prašosi sar
kazmo.

Nesitikėjau, kad tie keli išsireiškimai („ponia 
literatūrologė“, „postlibidinė jausena“, „mokslinga 
ponia“) jau turi būti įrodymas, jog aš esu apsikrėtęs 
antifeminizmu. Profesorė Kelertienė rašo: „Apskritai 
Visvydo ad hominen išpuolis dvelkia eiliniu vyrišku 
šovinizmu“. Ką padarysi, lemtis lėmė, kad gimiau toks 
- vyriškos giminės padaras.

Jei aname Poliloge vietoj Violetos (atsiprašau už 
familiarumą) iš poeto viešnagės pasišaipytų koks nors 
mokslingas Vytautas, tikriausiai jį pataisyčiau tuo pa
čiu stiliumi, šalia „postmodernizmo“ sąvokos pa
vartodamas ir „postlibidinę jauseną“. Anksčiau kritikai 
dangstydavosi Freudo terminija, šiandien ji yra lyg ir 
ataušusį. Ta prasme ir sumeistravojau šią dirglią žodžių 
samplaiką. Joje nėra nei vieno antimoteriškos tulžies 
lašo.

Mano kuo geriausius santykius su moterimis galėtų 
paliudyti visa eilė draugių Jų vardai man yra brangūs, 
tai prisimenant, tai susirašinėjant, tai kada ne kada 
bendraujant: Eleonora, Erleen, Margie, Aliodija, Kris
tina, Adrijana, Žentą, Virginija, Teresė ir tolimoji, Ber
lyne stovykloje sutikta nuostabi Laima. Patyriau, jog į 
poeziją linkstančiam vyrui su moterimis bendrauti 
kur kas lengviau (ir smagiau) negu su vyrais.

Gerbiu Violetos Kelertienės nusimanymą lietuvių 
literatūroje. Vertinu ir jos troškimą, kad mūsų raštija 
būtų meniškai brandi, moderni. Tačiau man yra 
nesuprantama jos nepakanta Lietuvoje įsigalėjusiam 
poeto tautos pranašo mitui. Galbūt suvokti Bernardo 
Brazdžionio asmenybės (keliolikos aukšto lygio 
eilėraščių jo religinės bei patriotinės laikysenos) po
veikį lietuviui, iškertėjusiam bolševikinį smurtą, 
neužtenka vien tik akademinio išprusimo. Tam reikia ir 
meilės, ir atlaidumo. Poezija gyvuoja ne tik išradingų 
metaforų skanėstais, ne vien gilios minties vynu, bet ir 
skalsia, širdin smingančia retorikos duona. Gyvuoja ir 
patriotiniu mostu, ir valiūnišku bildesiu, net tuo mirks
niu, kai mylimam bardui pabučiuojama ranka.

Atsiklaupęs mielai pabučiuočiau rankutę Juditai 
Vaičiūnaitei ar Gražinai Cieškaitei, atsidėkodamas už 
jų pukią lyriką, neretai nuskaidrinančią mano 
kasdienybę.

Pr. Visvydas

je, ir tačiau visas mėnuo akiplėšiškiausių melų, apgaudinėjimų ir agitacijos, sten
giantis kokiu nors būdu įteisinti Lietuvos prisijungimų Ir kartu niekad taip neiš- 
ryškėjo, kokia didžiulė klaida buvo nepasipriešinti bent simboliškai ginklu sovietų 
invazijai ir tuo nuplėšti šlykščiąją kaukę nuo bolševikų veido. Ir kai jau Liaudies 
Seimo sesijos išvakarėse Laisvės Alėją ir gretimas gatves saugumo sumetimais už
plūdo tūkstančiai enkavedistų, saugumiečių, milicininkų ir netgi uniformuotų rau
donarmiečių, gera buvo tarp jų nematyti lietuvių karių, tegul ir nekaltų už savo 
tūkstančiais apmokamų vadų ir generolų darbus, bet vis dėlto primenančių tą mūsų 
nedovantotiną menkystę.

Deputatai turėjo susirinkti Kaune šeštadienį, atidaromosios sesijos išvakarėse. 
Apsigyvent jiems buvo skirtas Lietuvos viešbutis. Su veidrodžiais vestibiulio sienose, 
su minkštais kilimais grindyse, su visas dvidešimt keturias valandas veikiančiu res
toranu. Daugelis Liaudies Seimo atstovų kaimo žmonės, Kaune buvę kokį kartą ar ne, 
bet tokio liuksuso viešbutyje nė nesapnavę. Si prabanga juos blaško, verčia atsargiai 
statyti koją, atsargiai sėstis į fotelį apsidairyti, ar kas nors nesišaipo iš tokio jų 
nedrąsumo ir nejaukumo. Restoranas veltui, gerk ir valgyk, kiek nori ir kada nori. Bet 
ir vėl - ar nejuokingai atrodo, kai draugas atstovas vis eina ir eina prie bufeto? Iš kitos 
pusės, ypač komunistai ir komunistuojantys atstovai čia pasijunta staiga, koki jie 
dideli, reikšmingi ir reikalingi ir kaip partija ir vyriausybė su jais skaitosi. Juk šis 
viešbutis anksčiau tarnavo tik pinigingiems ponams, o dabar štai jame ir darbo žmo
gus kaip namie. Tegul ir nevisada, tik didesnėmis progomis, bet vis tiek ne taip, kaip 
anksčiau.

Gatvėje prie viešbučio durų eilė automobilių. Dalis jų taksi, kiti surankioti iš 
įstaigų, įmonių ir privačių savininkų. Draugui atstovui užtenka tik išeiti ir šūktelti: 
„Ei, draugas šoferi!“. Draugas šoferis saliutuoja dažniausia dviem pirštais prie kepu
rės, mašina privažiuoja prie laukiančio atstovo, ir šis sėda į ją. Jis nežino, kur važiuoti, 
bet ar ne vis tiek. Už automobilį mokėti nereikia, o šoferis Kauną pažįsta. Ir jis sako: 
„Na, tai spauskim! Bet šoferiui neaišku, kur draugas atstovas nori spausti, ir šis paaiš
kina: „Nesvarbu, už valandos turiu būti viešbutyje“. Dabar jau šoferiui aišku. Visa
žinanti, už visus mastanti ir viską pramatanti partija ir čia buvo įžvalgi ir laiku pain- 
struktavo šoferius. Mašina pajuda, daro vingį įsuka į Savanorių prospektą, paskui 

Kipro Petrausko gatve (ir kas sako, kad lietuvių tauta negerbia savo dainininkų, 
nesvarbu kam ir kokia kalba dainuojančių!) į Vydūno prospektą, Tunelio gatvę ir 
Vytauto prospektu ir Laisvės Alėja vėl sugrįžta prie viešbučio durų. Tiesa, būtinai su 
mažučiu nukrypimu prie sušaudytų keturių komunarų kapo, dabar apversto gėlių vai
nikais ir apkaišyto revoliuciniais šūkiais.

Gal tai atrodo smulkmenos, bet kažin. Juk tai Liaudies Seimo atidaromosios se
sijos išvakarės, vienintelė proga pasitarti aktualiais klausimais, pasvarstyti apie 
pagrindinius dienotvarkės punktus, pasidalyti nuomonėmis su kitais atstovais ir Lt., ir 
LL Juk ryt seime bus pranešimai, diskusijos, gal pasitaikys net rimtų susidūrimų, o čia 
dėmesys blaškomas kiekviename žingsnyje. Jei ir susiduria keli atstovai pasikalbėti, 
tai po pirmųjų žodžių: „Na, vyrai, tai žinote., ryt bus karšta diena... “ ar panašių, ir 
vienas jau bufete, kitas automobilyje, o trečias kur minkštame fotelyje, iš kurio taip 
patogu nepastebimam save apžiūrinėti veidrodžiuose.

Ir šiems žmonėms nei į galvą neateina, kad šis liuksusas, bufetas, automobiliai - 
tai priemonės atsikratyti jų trukdymo. Ši prabanga visai neveikia Sniečkaus, Meš
kauskienės, Gedvilo, Iciko Dembo, Latvio - Fridmano, Karolio Didžiulio - Grosmano 
ir dar kelių kitų, Tai stambiosios žuvys drumstuose komunistų vandenyse, centro ko
miteto žmonės ar busimieji jo nariai, patikimos marionetės Dekanozovo rankose. Jie 
nuolat šmaižioja tarp žmonių, sustoja prie vieno ar kito, pasikeičia keliais žodžiais ir 
vėl dingsta. Jų rankos pilnos popierių, o žingsniai skubūs. Darbotvarkė turi būti pa
ruošta iki mažiausių smulkmenų, prezidiumą reikia numatyti iš anksto, eilė pra
nešimams, diskusijoms ir rezoliucijoms turi būti aiški, o laiko tiek nedaug.

Buvo dar viena grupė žmonių, nepanašių nei į vienus, nei į kitus. Tai žmonės, 
kurių kandidatūra į Liaudies Seimą buvo išstatyta dažnu atveju be jų noro ir sutikimo 
ir kurie dabar Liaudies Seime ne dėl jų nuopelno ar palankumo komunizmui, bet dėl 
jų vardų populiarumo žmonėse. Jų tarpe dr. A. Garmus, aktorius H. Kačinskas, rašy
tojas L. Dovydėnas. Vienu kitu pagyros žodžiu į savo tarpą pasitraukia dar solistę 
Staškevičiūtę ir Liudą Girą ir tariasi, ar nebūtų galima išgelbėti bent Lietuvos vėliavą, 
valstybės ženklą ir himną. Bet čia nelauktai atsiranda A. Sniečkus ir sudrumsčia visą

(tęsinys sekančiame psl.)
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KULTŪRA

Prieš 30 metų pasirodė pirmasis Metmenų - jauno
sios kartos kultūros žurnalo numeris. Jo reikšmė išei
vijos gyvenime akivaizdi. Jos aiškinti nereikia, o jubi
liejų šventimas yra anapus Metmenyse vyraujančios 
kultūros sampratos.

Lietuvoje Metmenys iki praeitų metų buvo lyg 
uždraustas vaisius, kuriuo mėgaujamasi retai, bet inten
syviai. Si anketa ir yra bandymas pažvelgti į Lietuvos 
skaitytojo santykį su dabar jau iš Jaunosios kartos“ 
išaugusiu žurnalu.

Anketą apie Metmenis tusiame Juliaus Kelero 
pasisakymu. Julius Keleras - jaunesnės kartos poetas. 
Šiuo metu Illinois universiteto Lituanistinės katedros 
doktorantas. Jo studijų laukas - išeivijos literatūra.

Kada ir kokiomis aplinkybėmis pirmą kartą su
sipažinote su Metmenimis?

Pirmuosius du Metmenų numerius, jei atmintis 
nemeluoja, prieš gerus devynerius metus pasiskolinau 
iš pažįstamos, žinomo rašytojo dukters. Pamenu, bu
vau gerokai nustebęs, jog apie tokį visapusiškai ver
tingą leidinį mažai ką buvau girdėjęs.

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

Radau geros poezijos (H. Radauskas, H. Nagys, 
A. Nyka - Niliūnas, K. Bradūnas, L. Sutema, T. Venc
lova), aukščiausios rūšies kultūrologinių bei literatū
ros mokslo straipsnių, gyvų atsiminimų apie rašytojus 
(M. Katiliškį, H. Radauską, J. Aistį ir kt), kurių vardai 
iš tuolaikinės literatūros kritikos tekstų Lietuvoje bū
davo eliminuojami, o literatūros moksle dažniausiai 
būdavo aptariamas prieškarinis jų kūrybos laikotarpis. 
LKP CK, tuo metu buvęs Lietuvos kultūros „Dievas ir 
valdovas“, ragino rezoliucijomis ir įvairiausiais kito
kiais potvarkiais bendrauti tik su pažangiečiais, į kurių

ANKETA APIE „METMENIS”

JŲ DAR ILGAI REIKĖS LIETUVAI
menką žurnalistinę ar publicistinę kūrybą, kiek žinau, 
Lietuvoje niekas pernelyg rimtai nežiūrėjo (beje, ir 
dabar ten turbūt mažai kas žino, jog pažangiečių laik
raščiai būdavo finansuojami ne kur kitur, bet Lietuvo
je, kur juos dar ir redaguodavo speciali akis), tuo tarpu 
kitus, ypač katalikiškosios orientacijos kūrėjus 
atmetant kaip buržuazinės, dekadentinės dvasios pro
paguotojus. Liberaliosios krypties rašytojams visgi 
sekėsi labiau - juk dienos šviesą Lietuvoje išvydo ir A. 
Mackaus (tiesa, žiauriai apipjaustytas, trumpinant iš
tisas ciklų dalis) eilėraščių rinkinys, su ideologiškai 
užtaisytu, be galo prastu A. Baltakio straipsniu, ir J. 
Meko, ir, arčiau Santaros - Šviesos nei dešiniojo spar
no buvusio, H. Radausko rinktinė.

Godžiai taip pat skaitydavome ir politinius 
dialogus ar polilogus, kuriuose vulgariojo marksizmo 
ar pliko sociologizavimo, kuriuo almėjo visa negausi 
Lietuvos politinė lektūra, nebuvo nei per nago juo
dymą. Todėl labai sunku būtų pasakyti, kas apvylė. 
Gal kai kurie nevisada reikalingi meno kūriniai, re
produkuoti žurnale. Juk dailės reprodukcijos, o juo 
labiau juodai baltos, labai nedaug liudija gyvo meno 
dvasią. Tačiau teko matyti ir puikių fotografijos darbų.

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

Be abejo turėjo. Jau vien tai, kad kultūros žmonės, 
tikrieji kultūros žmonės, atmetant atsivertėlius, akty
viai dalyvaujančius Pertvarkos judėjime, keisdavosi 
Metmenų numeriais kaip brangiausiu turtu vienai 
nakčiai, kelioms valandoms, darydavo xerox’o kopijas 

(aš pats turiu pasidaręs bene aštuonetą numerių), liudija 
iškalbingiau už bet kokius faktus. Nors ir faktų, geriau 
pagalvojus, galima surinkti, tikriausiai ne tiek mažai. 
Tarkim, prisimenu, kaip profesorei V. Kelertienei, beje 
ne taip seniai, paskelbus straipsnį apie moterį, berods 
XIX a. moterų prozoje, Lietuvos periodikoje netruko 
pasirodyti keli feministinio požiūrio straipsniai (apie 
poeziją ir prozą), neabejotinai įkvėpti išeivių moksli
ninkės.

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

Peržvelgus penkiasdešimt septynis Metmenų nu
merius, nuostabiai atrodo žurnalo kryptingumas, struk
tūra, vientisumas. Nesakau, kad nebuvo tekstų, ku
rių žavesys, jei toks ir buvo, tetruko akimirką. Ne
sakau, kad, tarkim, visa skelbtoji kūryba ištvėrė dešim
tmečių mėginimą. Tačiau, man bent regis, blaivaus in
telektualizmo, politinio mąstymo tekstų, rašytų lie
tuviškai, niekad nebus pernelyg daug. Lietuva įrodė, 
jog geba lyriškai realizuoti socialinę revoliuciją, ta
čiau kita vertus, ar nestabtelėjo žmogaus mokslai, ar 
neatsirado pauzė poezijoje, dramoje, prozoje. Mano 
galva, atviras žodis negali patirti infliacijos, jei tik jis 
iš tikro yra atviras žodis. Tačiau Lietuvoje dar toli gra
žu ne viską galima skelbti. (Ne taip seniai A. Bra
zausko nurodymu, sustabdyti Tiesoje publikuoti atsi
minimai apie nekanonizuotą bolševikų šventąjį A. 
Sniečkų). Metmenų blaivumo ir konstruktyvumo dar 
ilgai reikės Lietuvai.

1940-TŲJŲ VASARA...
(atkelta iš 11-to psl.)

pasikalbėjimą.
- Aha, - sako jis, - vėliavą, žinoma, žinoma. Aš suprantu, ji jums brangi. Ir him

nas taip pat... O aš, draugai, už tą vėliavą ir himną dešimt metų ištrankytas Smetonos 
kalėjimuose.

Pasakė, apsisuko ir nuėjo.
Dabar Staskevičiūtės ir Liudo Giros neliko nei kvapo. Lyg atsitiktinai atsiradęs 

visa žinantis ir visa matantis draugas Latvis - Fridmanas juokiasi:
- Draugai, ir kada išgaruos iš jūsų tas buržuazinis raugas... Būtų pats laikas įsi

sąmoninti, kokį dabar gyvename persilaužimo laikotarpį ir ko iš mūsų laukia liaudis ir 
draugas Stalinas. Juk mes Liaudies Seimo atstovai, mes - geriausi iš geriausių ...

Dabar jau aišku, kad viskas pralošta, ir ryt diena bus tik graudi komedija. Dar 
valanda kita, ir visa režisūra išbaigta iki smulkmenų. Keliolikai Liaudies Seimo at
stovų išdalytos ryt dienai kalbos, švariai perrašytos rašomąja mašinėle . . . įsisą
moninti ir įsiskaityti, kad posėdyje skaitant nebūtų klaidų.

* * *

Teatro salė išpuošta milžiniškais raudonais plakatais, auksinėmis raidėmis išra
šytais tais pačiais šūkiais, tartum Agitpropas nebūtų pajėgęs išgalvoti ką nors nauja: 
„Tegyvuoja Liaudies Seimas - tautos valios reiškėjas“, „Tegyvuoja tautų vadas ir 
mokytojas genialusis draugas Stalinas“, „Tegyvuoja Raudonoji Armija, tau
tų išlaisvintoja“ ir LL Milžiniški Stalino, Lenino, Molotovo plakatai tarytum skirti 
sumenkinti mažučiui Justui Paleckiui. Visur raudonos vėliavos, visur sovietų emb
lemos - kūjis ir pjautuvas, ir veltui akys dairosi Lietuvos vėliavos, Lietuvos valstybės 
ženklo ar bent kokio žymiųjų Lietuvos vyrų atvaizdo. Jiems čia vietos jau seniai nėra. 
Nutarimai, kuriems susirinko Liaudies Seimas, jau seniai padaryti, ir konstitucija, 
pagal kurią oficialiai „partija ir vyriausybė“ iki šio seimo nutarimų rikiuoja savo 

veiksmus ir sprendimus, jau seniai bolševikų išmesta į „istorijos šiukšlyną“...
Scena išpuošta raudonai, jos vidury - prezidiumo dižiulis stalas, iš vieno šono 

apstatytas kėdėmis ir apklotas popierių lakštais. Dešiniau - maža katedra kalbėtojams 
su mikrofonu ir stalelis stenografistams. Rūsyje po scena orkestras, filmuotojai ir foto 
korespondentai, įsitaisę stiprias prožektorines lempas, kartkartėmis žybtelėjančias 
prieš prezidiumą, į publiką, prieš kalbėtoją.

Pirmosios kėdžių eilės salėje skirtos seimo atstovams, už jų kėdės svečiams ir 
stebėtojams. Teatras pilnas žmonių : komunistų, komjaunuolių, aktyvistų, susirin
kusių iš Kauno ir suvežtų iš viso krašto. Pora centrinių ložių skirtos aukštiesiems 
svečiams, kitos dvi - spaudai.

Tylūs ir rimti deputatų veidai. Jiems visiems iš anksto atžymėtos vietos. Būtinai 
tarp dviejų nepartinių bent vienas partinis. Gal kaip tik dėl to jų laikysena keistoka. 
Tik vienas kitas kalbasi su kaimynu, šiaip - sėdi susigūžę, pasklaido prieš save po
pieriaus lapus, apsidairo, tartum demonstruodami publikai savo laisvumą ir nesi
varžymą, ir vėl susigūžia kėdėse.

Spaudos ložėje sklinda gandas, kad per užpakalines duris iš Kęstučio gatvės į 
teatrą įvestas didelis ginkluotų raudonarmiečių būrys. Bet jų čia niekur nematyti. 
Gal jie rūsyje už orkestrantų, gal scenoje už dekoracijų, o gal iš viso jų čia nėra. Ir 
kam pagaliau jie čia reikalingi, jei parteryje ir ložėse išsidėstę šimtai ginkluotų en
kavedistų ir milicininkų, surinktų iš visų Kauno rajonų.

Liaudies Seimas gerbiamas atsistojimu. Ramiu ir lėtu žingsniu į sceną pasikelia 
atstovas Liudas Adomauskas, vidutinio augumo, barzdotas ir gerokai nusenęs že
maitis nuo Skuodo, buvęs kunigas, laisvamanis, vėliau - perėjęs pas bolševikus. Jis 
čia seniausias amžiumi, ir pagal tradiciją jo pareiga atidaryti seimą. Jis siūlo sudaryti 
prezidiumą ir perskaito eilę pavardžių. Salėje plojimai. Ploja deputatai, ploja ir 
publika. Palaukia, kol plojimai nutyla, ir silpnu, vos girdimu balsu klausia: „Kas už 
pasiūlytus į prezidiumą kandidatus?“ Kyla šimtai rankų, deputatų ir . . . publikos. 
„Kas prieš?“ Nė vienos rankos. „Kas susilaiko?“ Taip pat nėra susilaikančių. „Ge
rai, - sako draugas Adomauskas, - prezidiumas išrinktas vienbalsiai. Prašome pre
zidiumą užimti vietas“.

(Pabaiga sekančiame numeryje)
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LITERATŪRA

DONALDAS KAJOKAS - UŽDUSINTOS 
PRASMĖS POETAS

Donaldas Kajokas yra be galo paprastas poetas:

Mėnuo iš sapno. Lovytė.
Sparnas medinio arkliuko.

Šiltas mieguistas angelas
ant naktinio puoduko.

(„Eilėraštis dukrytei“, p. 151)

Tėvo prielaida, kad dukrytė sapnavo mėnulį, panašų į 
poetų svajas, perkeitė viską: persismelkus iš sapno į 
tikrovę, šis mėnuo medinį arkliuką pavertė Pegasu, o 
dukrelę - angelu. Šitaip įsikūnijo poezija iš didele 
meile persunktos šiltos ir mieguistos naktinio puoduko 
buities. Taigi, pasirodo beesąs daugiaklodis, švelnus ir 
ironiškas tas Kajoko paprastumas.

Jis taip pat mėgsta susikaupti ties mažyčiais 
pajautos niuansais, kada pro sielą vos šmėkšteli ste
buklas, ir jau matai, girdi ir jauti atsargiai ant nebūties 
krašto virpančią savęs ir daiktų buvimo šerdį:

nuo melsvo šlaito rytas slėnin leidos 
ir rodės tuščias negyvenamas tas šlaitas 
bet vos tik mirksniui sulietėm rankas
pajutome, kaip žvelgia i žvaigždes kažkas 
mus švelniai švelniai lyg šakas praskleidęs

(„Šlaitas“, p. 17)

Gal panašiai ir Dievo pirštas, vos prisilietęs prie Ado
mo, sukūrė tą kažką trečią, jo sielą, savy sukaupiančią 
visą rojaus rytmečio būtį. Neretai pas Kajoką patys 
svarbiausi dalykai - tai, kas iš vien būties padaro po
eziją - vadinasi nesančių daiktų vardais:

... ir užgroju švelnią ir skaisčią tylinčiojo me
lodiją, kuri pakyla virš kiemo su pienių pūkais ir 
drugeliais, akimirksniui sustingsta aukščiausiame, ma
žučio vieversio ką tik sušildytame taške. 
(„Fleitininkas“, p. 78).

Gyvas, šiltas žemės grumstelis ištirpsta danguje į gies
mę ten, kur jį nusekė tylinčiojo bežadis ilgesys. Ir be 
to, matome, kaip labai gražiai Kajokas moka rašyti. Jo 
stilius yra nelyg savotiškas anachronizmas negražiam 
mūsų amžiuje, geriančiam juodą ir dvokiančią ateitį iš 
užnuodytos žemės taurės. Kada nuliūdę poetai, apver
kiantys žemę, įvairiomis moduliacijomis kartoja Ba
ranausko „Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę“, Kajokas 
prisideda prie tos litanijos tuomi, kad ilgisi kitos 
giraitės:

(. . . ) kurios švelniabalsis upelis niūniuodamas 
plautų man kojas, o aš vaikiškai krykštaučiau, žiū
rėdamas, kaip voverės liepsnojančiais kailiukais 
uždega vėlyvos vasaros lapus ir užmigčiau žiogams ir 
lakštingaloms tarpusavy kalbantis, - o ne, tai ne nuo
bodulio sklidini turtus praradusio didiko prisiminimai, 
tai šviesiai Hūdnas ilgesys gražios giraitės, kurioje 
nenulaužta nė viena šakelė, o saulės geltonas teptukas 
per dieną ant samanų minkštais pustoniais tapo skylėtą, 
vis naują ir naują - tą patį šešėlį, aš pasiilgau 
prieglobsčio, kur upelin nukritusio kankorėžio sukelta 
bangelė išlipa į krantą ir nerūpestingai tarsi mergytė 
nubėga smilgų viršūnėmis, prieglobsčio, kur galėtų 
nurimti tai, kas ne į Ten bekeliaujant įsisiūbavo 
sklidinoje sieloje, nurimti kaip vanduo kad nurimsta

1990 m. lapkričio mėn. 

atsargiai po medžiu pastatytame inde su persi
liejančiomis vaivorykštėmis, aš pasiilgau, bet patikėk, 
tai ne nuobodulio sklidinas įskaudinto nusigyvenėlio 
ilgesys, žinau, kad svaigdamas nuo švelnių, tauriai 
persipinančių formų žaismo, vėlei imčiau ilgėtis to, 
kas stingdo ir degina, nutvilko ir nusvarina, tačiau 
dabar, ilgai ėjus smilkstančiais širdies sąvartynais, 
patikėk, aš taip pasiilgau gražios giraitės... („Giraitė“, 
pp. 61 - 62)

Dabar jau Kajokas nebėra paprastas. Iš tiesų, jis 
niekad paprastas nebuvo. Jame gyvena dvi sielos: ne, 
daugiau, gal begalybė - tai ne nuoširdžiai dvilypis 
Goethe’s Faustas, o kažkoks iš šviesos ir šešėlių pus
tonių išsirutuliojęs ne tai, kad žynys, o greičiau maldi
ninkas ir ieškotojas, patrauklus ir pavojingas, savo
tiškas užkalbėtojas, kurio žodžių sraute (pasaulio litera
tūroje tai ne pirmas kartas) poetinė kalba tiesiog užgulė 
ir, Kajoko atveju, kažkaip uždusino pati savo prasmę. 
Yra šiame rinkiny vietų, kur žodžiai, pusiau suvokia
momis užuominomis apsunkę, grįžta atgal ir atgal, kaip 
paklydę ratuotos bitės ir zvimbia galvoj savo skaudų 
ilgesį kokios tai prasmės, kokio tai didelio jausmo:

ak dar per mažai per mažai, per mažai dar taurė 
nepilna
kuo ją perpildyt tėve atrask tokią nuodėme

o tie kurie manė ją perpildė tėve jie nieko daugiau 
tik gašlus apgailėtinas pulkas sapnuotojų

jie iškelia savo sapną kaip auką ir deda ant 
vynuogės lapo
ir dairos bet deda ant vynuogės lapo ant pritrėkšto 
kirmino mėlyno

jie suka į praeitį veidus ir kenčia ak taip 
nuobodžiai:
dieve kaip mes mylėjome kaip mes mylėjom bet 
kaip mes
mylėjome

o ką jie gali jie nieko negali pakeist vien tiktai 
išsapnuoti dar vieną dar alkstantį viešpatį

kas nors apgailėkit mane apraudokit grąžykit 
rankas
arba bent įžūliai prie šventoriaus gražaus 
apiplėškite

bet viskas matyt jau seniai nebe čia nebe grožyje 
viskas
seniai mes seniai ne tuo grožimės (...)

(Ciklas: „Didžioji rauda ties degančiais 
vynuogienojais“, p. 120)

Šitoks žodžių srautas tęsiasi nenutraukiamai, ir nėra net 
skyrybos ženklų, kurie gal duotų momentą atsikvėpti, 
įsikabinti į kranto velėną ar šakelę, saugiai išbristi iš 
poezijos į žemę. Kyla net mintis, kad tokiais atvejais 
Kajoko poetinis žodis imituoja prasmę, stengiasi savo 
vizijoj prie jos prisiartinti, kad jis turi tokį pat santykį 
su kalba, kaip kalba su tikrove - modelis, imitacija sa
vo netobulumu nurodanti į kitą prasminį klodą, kaip, 
sakykim, nepakankamai panaši į medį Van Gogh’o 

obelis. Tokį išeities tašką galima net išskaityti pra
dinėse šio ciklo eilutėse: „ak, ką iš tavęs gali šiąnakt 
atimt beprotystė jei tu nei kūrėjas esi nei žiedadulkės 
tobulas modelis“ (p. 118).

Beje, beprotystė, nebūtinai kaip iš tiesų dvasios 
sukrikimas, bet greičiau kaip galinga, pasibaisėtiną 
tiesą atskleidžianti poetinė priemonė, kol galų gale 
atsiskleidžia visoj savo siaubingoj pilnumoj penktame 
šios knygos cikle: ,J. C. Bachas. Mišios si minor*1. 
Tačiau ir prieš tai, siaubas įsiskverbia kaip tik į tuos 
eilėraščius, kuriuose, atrodytų, viešpatauja saldusis 
Kajoko grožis. Pažiūrėkim, kaip prasideda eilėraštis 
„Pavasaris IV“:

Į kur gi man dabar nueiti, - 
buvau pavasario šlaituos, 
regėjau žibutes šaltuos 
pusnynuose, mačiau mergaitę, 
kuri gėrėjos pasistiebus 
akla kačiukų šakele, 
krantuos žvilgėjo moliai riebūs, 
ryškėjo apsemta sala (p. 136)

Geresnės idilijos nereikia: pavasaris, mergaitė, žibutės, 
ir net ant šakelių mažyčiai, pūkiniai, dar net akli, vos 
gyvybei prasiskleidę kačiukai. Tiesa, tie „moliai rie
būs“ kažkaip gadina harmoniją, veda į kokį tai įtarimą, 
ar nepasikeis peizažas į vulgarią klaikumą. Ir neklys
tame:

saulutėj šildės liesos žiurkės, 
jų kailiai neaiškios ligos 
sumaitoti garavo šiurpiai 
raudonam moly, o snieguos 
virpėdavo plaukelių kuokštai 
ir slinko vėjo genami 
link girgždančio sargybos bokšto, 
jo skardą debesys žemi 
paliesdavo kaip tingios žuvys 
kad Kečia kauburius pilvais, 
po kauburiais'esu aš buvęs 
pavasariais, kaip šis pilkais, 
vos stingstančius balsus žuvėdrų 
nuspalvindavo drumstos vėtros 
net už pavasarį juosviau, - 
o pasistiebusi mergaite, 
tad kur aš dar galiu nueiti, 
kai regis, jog ir ten buvau? (ten pat)

Klaikiai prisimena ne vieno Sibiro lageriuose atken- 
tėjusio mintis, kad dabar, po visa to, nebėra ko bijoti ar 
kuo stebėtis - kad galų gale priėjome ir laisvę.

Tačiau, kaip anksčiau, užsižiūrėjęs į grožį, Kajo
kas negalėjo apsieiti vien su japoniško trapumo ma
žomis vinjetėmis, o turėjo gausti visais gražbylystės 
vargonų begaliniais vamzdžiais, taip ir dabar, išvydęs 
siaubą, jis jam atsiveria visomis savo (kaip ir mūsų) 
neišmatuojamomis sielos platybėmis. Tai motinai skir
tos J. C. Bacho mišios, su lotynišku motto: „Dolor ani- 
mi gravior ėst, quam corporis“. Hieronymus Bosch ir 
jo pragariškos vizijos visai nublanksta, kaip saldus 
vandenėlis, prieš Kajoko košmarišką peizažą, savaip, 
vardu nepavadinus, iliustruojantį Evangelijoj minėtą 
žemės ir dangaus sukrėtimą Kristaus mirties momentu, 
kada, anot Švento Mato (26, 51 - 53): „Ir štai 
šventyklos uždanga perplyšo pusiau nuo viršaus iki 
apačiai, ir žemė sudrebėjo, ir uolos skilo, ir kapai 
atsidarė, ir daug kūnų šventųjų, kurie buvo užmigę, 
kėlėsi iš numirusiųjų“. Pas Kajoką gi skaitome:

(tęsinys sekančiame psl.)
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LITERATŪRA

DONALDAS ...
(atkelta iš 13-to psl.)

(...) prasivėrė 
žemės pluta ir milžiniškas ugnies liežuvis išlindęs 
iš prarajos lyžtelėjo saulės nutviekstą šventovę kuri 
akimoju virto liepsnojančiu fakelu ir tada sujudėjo

kalnai pradėjo skilinėti uolos kristi akmenys tarsi 
žaibas išilgai plyšo Didysis Takas ir į siaurą gilų 
plyšį nugarmėjo visi sudariusieji šventinės 
procesijos

nugarkaulį ir tik tuomet minia sukliko pradėjo 
blaškytis tarp krintančių akmenų prasivėrusių 
plyšių
tingiai kliuksinčios magmos žmonės staugė 
nuplikyti verdančiu

požemių vandeniu ir nuo jų kūnų movėsi oda 
raitojosi tarsi rankovės ant baltų siūlelių tinkleliu 
padengtos mėsos tuoj supuldavo speičiai rudų 
šarvuotų vabaliukų

ir nuplikytieji atrodė lyg apvilkti skaudžiai gyvais 
kailiniais iš po akmenų kilo gelsvi siera dvokiantys 
garai žmonės žiopčiojo it kokie nebyliai skleisdami

mykiančius gomurinius garsus negalėdami įvėpti 
oro draskė nagais savo krūtines vildamiesi taip 
įleisti į dūstančius plaučius nors gurkšnelį 
deguonies šlakelį gyvybės vilties (...)

QJ. C. Bachas Mišios si minor**, p. 167)

Gal skaitytojas nepatikės, bet čia tik pradžia. Kajo
kas su dideliu pasišventimu ir rūpesčiu kuo tiksliau, 
smulkmeniškai atvaizduoti kiekvieną pragaro košmaro 
detalę, kiekvieną konvulsiją, praveda mus pro religinės 
procesijos likučius, kur:

tarp aplaužytų kryžių, karūnų, suplėšytų vėliavų, 
paauksuotų lazdų, vainikėlių, indelių, padėkliukų 
ir kitokių sielos išganymo daiktų ar šiaip nieko 
nereiškiančių blizgančių niekučių, - kai likę 
gyvieji ir sužalotieji atsitokėjo, ir lyg pagal vidinę 
komandą metėsi į tą pusę ir čia pat krito, 
pakirsti ragų, ilčių, kanopų, gyvačių įkandimų, 
staugė iš nepakeliamo skausmo, plėšė nuo savo 
veidų į akių obuolius įsikirtusias žiurkes ir (...) 
(ten pat, p. 174)

dar toliau, be jokio gailesčio, ant žėrinčio milžiniško 
žaizdro, kuris:

Papūtus vėjeliui virsdavo milžinišku pabaisos 
gomuriu
pasiruošusiu praryti bet kokią gyvybę ant jų 
nustumtas
jaunas šventikas dar pašoko bet nenužengęs 
nė žingsnio
sukniubo ir baisiose pragaro kančiose 
rangydamasis neregėtai
ištįsusiu kūnu sustingo susirietęs lyg neišnešiotas 
kūdikis
gimdančiose nekalto prasidėjimo įsčiose kol 
begalinė kaitra
jį ištiesino ir privertė šokti keistai plastišką lėtą 
nepadoriai jausmingą kepinamo negyvėlio šokį 
C J (P-176)

ir dar toliau, pas vyrus, kurie:

(...) čia pat krito ant šukių su sutraiškytais 
šonkauliais perlaužtais stuburkauliais ir lyg 
virvagaliai
atmestomis rankomis o pusnuogės moterys 
glaustėsi prie
jų tarsi katės lingavo atstačiusios savo apvalius 
pilvus
ir šlaunis kikeno susiėmusios krūtis į delnus ir 
gašliai
čepsėdamos palinkdavo prie karščiu tvoskiančios 
žaizdos -
ak šis jau ne mano, šis jau anapus, o šis - šis tik 
pradeda, priešmirtinis rūkas dar tik tvenkiasi jo 
akių
kloniuose, šis mano, ak, dar niekad nejutau tokio 
malonumo,
o kad tai tęstųsi amžinai! - taip, šios krūtys ~ 
šlykščiausias
dalykas pasaulyje, gal todėl jie prie jų taip ir 
puldavo
koks nuostabus klyksmas, kokios glamonėjančios 
aimanos -
dar! dar! - na, nenusibaik, tu niekam tikęs padare, 
palauk -
jau! jau! - dar mirksnį, dar! - paskui galėsi, tik ne 
dabar,paskui, tikpo to.. .po to. ..o dieve,
o dieve!!! jos griūdavo vaitodamos drumzlinomis 
akimis
su drimbančiomis putomis iš burnų su 
konvulsingais meilės
traukuliais plačiose strėnose voliodavosi kol 
nuslysdavo
molėtais grioviais pas besiplakančias aukštumines 
žuvis kurių
agonija buvo nebyli ir tuo nebylumu tarsi baisesnė 
(...) (pp. 177-8)

Sakytum, šios visos baisenybės taip masiškai virš 
skaitytojo sąmonės suverstos, taip nesibaigiančios, pa
siekia persisotinimo tašką, nebeveikia skaudžiai 
asmeniškai, sudaro lyg pačios savo perspektyvą, nuo
tolį tampa lyg ir abstakčios, jau nebe žaizdos, o poe
tinės priemonės, pasiduodančios ramiai moksliškai 
analizei, papildančios literatūros teorijos lobyną. Tada 
ir suprantame, kad tai mūsų civilizacija, ir kad tai mūsų 
nusikaltimas. Tuo įsitikinti pakanka pasiskaitinėti bent 
vieną ar du iš Sibiro neįsivaizduojamai klaikių memu
arų, iš nacių lagerių kronikos - ten nieko nėra išgalvota, 
niekas ten ne meninė priemonė, o siaubas nė kiek ne
mažesnis, negu čia Kajoko, kaip jis besistengtų dėl 
efekto dalykus perdėti. Taigi, fantasmagorijose, kly- 
kiančioj protą pametusioj klaikumoj, prašom susipa
žinti, raitosi agonijoj šiandieninis realizmas. Mūsų, 
išeivių, poezijoj jau daug anksčiau šiuos pragaro pe- 
zažus buvo apvaikščiojęs ir savąja kalba apdainavęs 
Algimantas Mackus.

Taigi, nedidelėj savo knygelėj Kajokas aprėpia 
platų diapazoną, nuo švelniausių, vos pro nebūties plė
velę prasisunkusių grožio ir gyvybės virptelėjimų, iki 
apokaliptinio siaubo vizijų. Kažkur per vidurį vaikš
tinėja dar ir Kajokas - filosofas, ar greičiau aferistas, 
tolimas Omar Chaijam rubajatų palikuonis. Tai „Ruba- 
jatai apie užgyventą laiką“, pp. 31 - 42 - gana lengvi 
apmąstymai apie meilę, mirtį gyvenimą, kas ko yra 
verta ir neverta, ir pan., bet tiesmukai supratlyvūs ir 
tame turintys savotiško originalumo. Keletas pavyz
džių:

Donaldas Kajokas

Bet net ir tas, šimtus pasiuntęs po velėna, 
net tas, užklaustas Paskutinio teismo dieną: 
„Ko atėjai į karaliją pirštais kruvinais?“ 
sakys „norėjau rožę tau nuskinti, karaliene..." (p.
32)

Vien valios sukurtoj dorybėj - nieko gyvo.
Sakykit, kuo - sulaukęs vienišo senyvo 
savęs - save vaišinsi, jei neparagavęs net 
kadais išpylei paskutinę statinaitę vyno? (p. 33)

O broli, kuo giliau aš į save grimztu,
tuo vis daugiau ir tavo bruožų erdvėje toj atrandu, 
kol pagaliau joje - pilnoj tavęs - jos ir pačios 
nelieka...
Vien esantis. Tačiau nei aš, nei tu (p. 36).

Sakai, gyventum amžinai, bet pasvarstyk, ar verta 
laisva valia užsidaryt į ankštą amžinybės gardą? 
Jei dienąnakt kas nors žiūrėtų į akis - ilgiau 
kaip vieną amžių net dievai neužsimerkę neištvertų 
(p. 40).

Iš dalies, atrodo nelyg Kajokas dar neapsiskelbė 
tikrai poetu, dar tik bando balsą, perleisdamas jį per jam 
prieinamas grožio, meilės, siaubo ir išminties oktavas, 
o taipgi ir eilėdaros bei sintaksės įvairius variantus, 
trumpindamas savo sakinius iki lakoniško įtaigumo, 
arba tempdamas jų stygas į begalybę, kol jie iš skausmo 
pradeda klykti kaip pragaro vargonai. Nors tai ir ne 
pirmas jo poezijos rinkinys, visvien kažkaip tai norisi jį 
pasveikint užlipusį ant mūsų literatūros scenos kaip 
talentingą debiutantą.

R. Šilbajoris

Donaldas Kajokas. Tylinčiojo aidas. Vilnius. Vaga. 
1988.190 psl.
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APIE REVIZIONISTINIUS BANDYMUS

(„Medžiaga pokario rezistencijos istorijai”, Akiračiai, 
. sį 1990 m., nr.7/221)

Su dėmesiu ir pritarimu skaičiau Akiračiuose Jūsų 
bandymą peržiūrėti rezistencijos istoriją. Norėčiau pa
pildyti Jūsų tekstą pora detalių. Mat, „anuos laikus” ži
nančių žmonių skaičius nuolat mažėja ir vis sunkiau bus 
paaiškinti tęstinumą vienos ir tos pačios kovos. Laisvės 
kovotojai -» BDPS Šviesa —> Santara —> Metmenys 
-> Akiračiai —> ir dabar.

1. Santykiai su Intelligence Service. Jūs neaiškiai 

užsimenate apie 1949 m. įvykusį „Deksnio perėjimą 
britų kontrolėn”, žodžiui kontrolė turbūt priduodamas 
stiprią, anglošką prasmę. Iš tiesų, šie santykiai buvo 
pagrįsti lygybės principu, jie buvo pastovūs nuo 1942 m. 
Tai Lietuvos Laisvės kovotojų ryšiai - su švedais ir jų 
bendradarbiais Intelligence Service, kuriuos nustatė ten 
pasiųstas Algirdas Vokietaitis (ir kurie buvo pastoviai 
palaikomi kelių radijo siųstuvų pagalba). Jonas Deksnys 
kaip ir Žakevičius-Žymantas ir Valiulis-Drunga buvo 
LLK vadovai, užtat apie Deksnio perėjimą pas britus 
netikslu kalbėti. Tie ryšiai tąsėsi ir antirusiškai 
rezistencijai organizuojantis: juk Deksnys atsirado 
Vakaruose drauge su Dranga 1946 m. Laisvės kovotojų 
ryšiai su anglais buvo tad pastovūs ir „normalūs” ( Ne- 
veravičius Londone, Masiulis Paryžiuje, Zunde Vokie
tijoje, Stanevičius Stokholme).

Tarpukaryje Latvija ir Estija priklausė anglų įtakos 
sferai, o Lietuva - prancūzų ( kaip atskilusi Lenkijos 
dalis ). 1940 m. prancūzams pralaimėjus, Lietuvą pa
veldėjo Anglija ir tik 1948-49 m. amerikiečiams „ištre
miant” anglus, po VLIKo - BDPS „pasitampymo”, nu
sistatė pastovūs ryšiai VLIKo su būsima ČIA. Ir visa tai 

pasibaigė Deksnio „perėjimu” ne pas britus, o pas rusus.
2. Antroji detalė, rodanti LLK veiklos tęstinumą: tai 

Jūsų minėto Antano Miškinio, kaip BDPS veikėjo pa
vardė. Aš pats 1944 m. pavasarį Antaną M. prisaikdinau 
prie K. Binkio kapo (tai buvo romantiškoji Miškinio pu
sė ), priimdamas jį į Laisvės kovotojus.

A. J. Greimas
Paryžius

PATIKO,, AKIRAČIAI”

Jūsų laikraštį gavau is p. Jono Bezys. Perskaičius jis 
man labai patiko. Ypatingai patiko Redaktoriaus 
pasisakymas „Kas toliau...”: Laisvė iš Vakarų neateis. 
Lietuva ją turės pati išsikovoti, per vargą, kančias, blo
kadas ir kietas derybas su Maskva.

Ačiū.

K. Strikaitis 
Winnipeg, Man.

V. Solovjovas rašė, kad pasakyti 
šiandien ką nors nauja filosofijoje yra 
nebeįmanoma. Viskas-ir tiesos, ir klai
dos - jau nesyk permąstyta, perkritikuo- 
ta, belieka jas kartoti, analizuoti. Modi
fikuoti. Užsiėmimas išties nuobodus, 
bet tik ne lietuvių filosofams. Kai ku
riems. Ypatingiems. Jiems istorija tik 
prasideda. Jų valanda atėjo. Apsikaišę 
gerokai pašiurusiom praėjusio amžiaus 
liberalizmo, demokratijos, žmonijos pa
žangos plunksnelėmis, peštelėje Štimerį, 
Kjerkegorą, Kantą (pakanka žinoti mo
ralinį imperatyvą), nugnybę Šalkauskio, 
Silkarskio, Maceinos, jie išsiruošė į di
dįjį žygį už Lietuvos ateitį. Sviesk ir 
Svieski! Ugdyk sąmoningą, susipratusią

Drausmės sargyboje

AR REIKALINGAS MUMS TAUTOS 
VADAS

tautą! Vai, ne tuo keliu pradedate sukti, 
žmoneliai! Vai, tik nedrįskime užsiminti 
apie prezidentinį valdymą Lietuvoje! 
Kitas vėl giliamintiškai teškia, kad auto
kratinė diktatūra pražudys demokra
tiją. O gal prezidentinis valdymas nuga
labytų nūnai įsisiautėjusią ZOOKRA- 
TUĄ?

Stabtelkime. Apsižvalgykime. Ar 
ne per ilgai kenčiame besiautėjančias 
rietenas parlamente? Ar ne pavojinga 
tendencija tampa frakcijų, grupių, partijų 
tarpusavio trintis, nuolatiniai išpuoliai 
viens prieš kitą? Ir tatai drįstame vadinti 
demokratija? Kuomet juokiname Euro
pą, provincialiai pasipūtę aiškindami 
apie europines tradicijas, kuriomis seka
me? Kuomet kabinamės kits kitam atla- 
puosna dėl žodžių tvarkos nutarime, o 
balsavimui nesurenkame kvorumo? 
Kuomet skambiai pasivadinę „tautos in
telektualais“ raito parašus po provoka
ciniu kreipimusi? Intelektualai? Neap
sigaukime! Jų intelektas seniai išdalin
tas, išsiurbtas bolševikmečiais. Sąžinių-*
gai ir dorai tarnavo „ne vienas kai kas“. 
Tad ko ir benorėt, jei natūraliai Jėgos 
susimažino“. Daug tokių „kuomet“ gali
ma pririnkti. Vyksta akivaizdus europi
nių nešvarių kultūros putų graibymas, ir 

tatai bandoma pateikti kaip šviežiausią 
Europos tradicijų grietinėlę. Taip, Lietu
vą valdė prezidentas. Taip, jį šalininkai 
ir patriotai (tokius dabar krikštija ultra- 
patriotais ir įspėja, kad jie sėja totali
tarizmo sėklą) vardijo „tautos vadu“. Ir 
daugumai buvo vadas. A. Smetona ge
bėjo išlaviruoti tarp atviros diktatūros 
Scilės ir seilėtos „demokratijos“ Charib
dės. Seimo demokratija savo visiš
ką bejėgiškumą paliegusią dvasią aki
vaizdžiai įrodinėjo iki 1926 metų. Pana
šios peripetijos kartojasi nūdienos parla
mente! Istorija kartojasi, ponai filosofai! 
Būkite akylesni! Vadizmas, kaip valsty
binė politika, tegali išgelbėti besiblaš
kančią Respubliką. Vadizmas tegali su
teikti kryptingumo, rimties ir susiklausy
mo. Tvirta ranka tegali panaikinti įsi
siautėjusią zookratiją, vedančią į sumaiš
tį, nežinią, pseudointelektualų diktatą.

„Lietuviai - bestuburių tauta. 
Minkštakauliai“. Prisiminkime šiuos 
Vydūno žodžius. O šiandien jie ypa
tingai aktualūs! „Žmonijos drama bai
giama vaidinti, ir mes, lietuviai, jei ir 
pasirodysim scenoj, tai vien tik pasku
tiniame tos dramos akte“. Taip rašė A. 
Jakštas 1920 metais. Taip, mes pasi
rodėm. Išsyk iškilniai ir tauriai. Tik stu

burų tvirtumo trumpam pakako! O, rei
kia tvirtos rankos, kad mums stuburus iš
tiesintų! Tie populiarių knygelių apie 
filosofiją prisiskaitę ir ŠĮ bei TĄ nura
šyti įstengę „filosofai“ gvoltu klykia 
apie autokratiją, totalitarizmą, diktatūrą! 
Mažiau domės į tuščias tarškynes! Te
būnie TAUTINĖ autokratija, TAUTINĖ 
diktatūra! Bus ranka, atsiras ir jėga, kuri 
ją palaikys!

Aukščiausiosios Tarybos pirminin
kui suteikus svaresnius įgaliojimus, iš
skirtinę teisę vadovauti... Vajetau, na 
ką jis čia kalba! Juk tai demokratijos 
išniekinimas! Juk tai...

Gediminas Jankus

Šį kartą savo skiltį perleidžiau sve
čiui kolumnistui Gediminui Jankui iš 
Lietuvoje leidžiamo šaulių laikraščio 
Trimitas (nr. 3, 1990 m. rugsėjo mėn.). 
Mano nuomone, Gerb. Jankus tobulai 
„apkrapino“ ir demaskavo demokratiją 
kaip pragaištingą mūsų tautos valdymo 
sistemą. Lai jo straipsnis bus įspėjimas 
tautai saugotis išsigimusių ir supuvusių 
intelektualų klasės. Tegyvuoja mūsų bu
simasis fiureris - Tautos Vadas! Jeigu 
turėčiau ranką, pakėlus pagarbiai atsa- 
liutuočiau. Dabar keliu uodegą...

Už vieną tautą, vieną valstybę, vie
ną vadą!

Dogas Buldogas
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Pernai 200 metų sukaktį paminėjusios Prancūzų 
Revoliucijos šūkio „Laisvė, Lygybė, Brolybė“ šian
dieną visur girdime tik pirmąjį žodį lyg kiti du būtų 
nustoję savo vertės, arba tikim, kad pirmasis atneš vi
suotiną palaimą. Neseniai filosofas - teologas Martin 
Buber teigė, kad Laisvę, monopolizavo Vakarai, Ly
gybė tapusi permainų šukių Rytuose, o Brolybė din
gusi kažkur užmarštyje. Stalino saulutei nusileidus 
Rytuose, lietuvių periodika krašte ir išeivijoje pilna ma- 
sochistines proporcijas pasiekiančių savęs apgailėjimo 
rašinių, atsiminimų, laiškų ir net poezijos. Lygybė ir 
Brolybė Lietuvoje, rodos, nereikalingos.

Yra, tačiau, žmonių ir grupių, susirūpinusių ne tik 
Rytų, bet ir Vakarų likimu, pasigendančių jau ne vieno, 
kaip Buber, bet dviejų didelio šūkio žodžių. „Didžio
sios protestantų ir katalikų grupės kritiškai pasisako 
prieš korporacijų veiklą“ - skaitom spaudoj. Interfaith 
Center on Corporate Responsibility praneša, kad šiais 
metais religinės grupės įteikė 220 rezoliucijų, nukreiptų 
prieš 157 bendroves. Tai esąs rekordinis skaičius. Kaž
kas pastebėjo, kad industrinis - karinis kompleksas greit 
turės ir trečią partnerį.

Pasauliečiui katalikui įdomu, kad šitas sustiprin
tas socialinio teisingumo ieškojimas ateina 
iš konservatyvaus Vatikano. Šį pavasarį paskelbtą 
direktyvą, draudžiančią teologams nukrypti nuo 
Bažnyčios mokymo net popiežiaus neklaidingumo ne
liečiančiuose klausimuose, Toronto universiteto pro
fesorius, bazilijonų kunigas Walter Principe laiko tąsa 
pernai paskelbtos naujos ištikimybės priesaikos 
formulės. Kardinolas Ratzinger, Vatikano ortodoksų 
pagrindinis ramstis, paneigė, kad direktyva yra tie
sioginis atsakas priesaiką kritikuojančiai Koelno 
Deklaracijai, kurią pernai pasirašė 163 vokiškai kal
bantys teologai, pritariant daugiau kaip 100 kolegų iš 
Ispanijos, Belgijos, Prancūzijos ir Italijos.

Toronte išeinantis Catholic New Times birželio 10 
pranešimą iš Vatikano pradeda taip: „Komunisti
niams režimams Europoje žlungant, popiežius Jonas - 
Paulius II pradėjo kalbėti nauja tema: Europa turi 
vengti kapitalizmo nešamų negerovių“. Si tema vy
ravo jo kalbose Meksikoje, Čekoslovakijoje ir Italijos 
vyskupų suvažiavime: komunizmo bankrotas nereiš
kia, kad kraštas automatiškai turi priimti liberalinį 
kapitalizmą kaip vienintelį kelią į medžiaginę ge
rovę. Popiežius vardu nekritikavo nė vieno krašto. Ta
čiau jėzuitų leidžiamas La Civilta Cattolica , (žurnalas 
nepriklausomas, bet prieš spausdinant svarbesnius 
straipsnius duoda Vatikanui peržiūrėti) gegužės 19 
vienuolikos puslapių vedamajame atvirai sako, kad 
Europa turi išvengti „politinio, ekonominio ir karinio 
Amerikos imperializmo“.

Balandžio 21 kalbėdamas Čekoslovakijos vys
kupams, popiežius nurodė, kad Rytų Europai atnau
jinus ryšius „negalima užmiršti pavojų, kuriuos Vaka
rai gali atnešti“. Reikia imunizacijos „prieš plačiai 
paplitusius sekuliarizmo, indiferencijos, hedonistinio 
konsumerizmo ir formalaus ateizmo virusus“.

Gegužės 9 Meksikoj kalbėdamas verslininkams, 
jis sakė, kad tik paviršutiniškas įvykių vertinimas ko
munizmo žlugimą Rytų Europoje gali laikyti „vienos 
sistemos prieš kitą, šiuo atveju liberalaus kaptalizmo, 
triumfu“. „Suinteresuotos grupės, savo prielaidas rem
damos dabartinėm socializmo nesėkmėm, norė
tų įtikinti, kad tik jų manymu varžybas laimėjusi sis
tema yra tikrasis kelias pasauliui“. Jis kritikavo „besai
kį pelno siekimą“, neatsižvelgiant į krašto išteklius. 
Kapitalizmas slepia „pagundą visuomenės interesus 
pajungti bendrovės tikslams“. Konsumerizmą jis pa
vadino nusikaltimu, ypatingai žeminančiu netur
tinguosius, dažnai stokojančius net būtiniausių gy
venimo sąlygų.

Gegužės 18 kalbėdamas Italijos vyskupams, po-

NUOMONfcS IR PASISAKYMAI

NAUJOS TEMOS, SENI ŠUKIAI
piežius sakė, kad Rytų Europa galbūt nusisuko nuo 
materialistinės ideologijos, bet liko imli Vakarų stiliaus 
materializmui. Nors sąlygos skirtingos, bet tiek Rytų, 
tiek Vakarų Europai gręsia Jau nebe ideologinis, bet 
praktinis sekuliarizmas ir materializmas; abi reika
lingos naujos ir didelės dozės dvasinio atsinaujinimo“.

La Civilta Cattolica žengia žingsnį toliau, per
spėdamas dėl Amerikos dominavimo. Analizuodamas 
popiežiaus vizitą Čekoslovakijoje, vedamasis pabrėžia 
„reikalą Europai sujungti jėgas, kad atsilaikius prieš 
politinį ekonominį ir karinį Amerikos imperializmą ir 
ekonominę Japonijos kompeticiją“. Vedamasis mano, 
kad Europa turi atsisukti į krikščionybę ir kad mo
ralinės bei dvasinės vertybės turi vesti į politinę ir 
ekonominę integraciją. „Naujoji Europa pradė
tų žingsnį ne su ta koja“, jei stipresni kraštai išnau
dotų dabartinį Rytų Europos silpnumą. „Yra reali 
galimybė, kad ją sutvers stiprios komercinės ir finan
sinės jėgos, suteikdamos pirmenybę ekonominiams ir 
politiniams interesams. Vietoj solidarumu ir laisve pa
remtos, mes sulauktumėm pinigais ir jėga sukurtos Eu
ropos“.

Vedamasis pastebi, kad Vakarų Europa, pradžioj 
pasidžiaugusi komunizmo žlugimu, Rytų atžvilgiu 
parodė tam tikrą šaltumą ir, svarbiausia, nesuge
bėjimą teikti ir koordinuoti pagalbą. „Taip pat stipri ir 
imperialistinė pagunda iš pergalingos kapitalistinės Eu
ropos pusės“. Vedamasis baigiamas stipriu pareiškimu: 
„Mums atrodo, kad Europos vienybė negali būti pa
remta dabartinio kapitalizmo modeliu, kuris visada - 
atviras ar užmaskuotas - yra imperialistinis“.

CNT straipsnį šitaip užbaigia: „Komunizmo ir 
kapitalizmo juodųjų pusių sugretinimas popiežiaus 
pasisakymuose kai kurių Amerikos katalikų yra va
dinamas moraliniu lygiavertiškumu (Morai 
Equivalency). Juos erzina tai, ką jie vadina popiežiaus 
aklumu nematyti kapitalizmo pranašumo ir tiki, kad jau 
vien tik ateistinė komunizmo filosofija turėtų nusverti 
kapitalizmo naudai“.

Jau matėm, kad liberalai teologai ir pasauliečiai 
lenką popiežių laiko konservatyviu. Vyskupais jis pasi- 
renkąs tik Vatikanui paklusnius ortodoksus. Tokią eti
ketę turi ir pernai Toronto arkyvskupu paskirtas 
Aloysius Ambrozic. Tai jaunas, nė 50 metų neturintis 
Jugoslavijoje gimęs slovėnas, vaikystėje su tėvais per 
Austriją pasiekęs Kanadą. Dar labai nesenai Torontas 
buvo oranžistų (Orange Order) antikatalikiška tvirtovė. 
Paskutiniųjų dešimtmečių imigracija miesto vei
dą pakeitė ir su 1.4 milijono tikinčiųjų archidiocezija 
yra didžiausia Kanadoje. Imigrantų katalikų skaičiai 
angliškai kalbančioje Kanados dalyje jau viršija senuo
sius airius ir Vatikanas mažumų nevengia - gretimo 
Hamiltono vyskupu prieš keletą metų paskyrė armėną.

Tame pačiame CNT numeryje telpa pokalbis su 
arkivyskupu Ambrozic, kurio antikomunistinės nuo
taikos siekia vaikystę Slovėnijoje. Jo nuomone, val
džioje komunistai retai būna neturtingųjų pusėje. Jie 
išugdo savus, nė kiek negeresnius už feodalinius 
kilminguosius. Nomenklatūra turi didžiausias privi
legijas ir valdžią. Neturtingus jie išnaudoja, kaip pvz., 
Nikaragvoje, kur iš campesino padarė kažkokią mis
tinę figūrą. (Nors nekomentuojama, bet sandi- 
nistų CNT niekada nelaikė komunistais. V,Z.) Nie
kas neklausė, ko campesino nori, bet davė, kas jų 
nuomone jam reikalinga. Jis norėjo gabalo žemės, o jie 
nuvarė jį į kooperatyvą. Čia ir yra pagrindinis išlais
vinimo teologijos defektas“.

„Glasnost“ arkivyskupas vertina pozityviai. Jam 

patikę matyti Gegužės Pirmosios antidemonstracijoje 
netoli Gorbačiovo stačiatikių vienuolį su didžiuliu 
plakatu - „Kristus prisikėlė, Michailai Sergejevičiau“. 
Gorbačiovas, jo nuomone, jaučiasi saugus, leisdamas 
tokias demonstracijas. „Būdamas nesaugus niekas ne
siryžta pradėti pakeitimus. Aš dažnai galvoju, kur jo 
stiprybės bazė? Ne partijoje ir ne armijoje. Tad kur? 
Gal KGB, kur mažiausia korupcijos“.

Arkiv. Ambrozic teigia, kad Rytų europiečiai ne
laukia abstraktaus laisvos rinkos ideologija paremto 
kapitalizmo, Siaurės Amerikos kairiųjų baubo. Jie no
ri tokio, kokį mato Vakarų Vokietijoje. Tik pažiūrėk į 
vokiečių socialinę apsaugą: geri draudimai, aukštos 
pensijos, apmokamos ilgos atostogos“. Vokiečių ir 
austrų krikščionių demokratų „dešinieji“, jo teigimu, 
labai skiriasi nuo Thatcher dešiniųjų. „Anglosaksų 
pasaulis krikščionių demokratų niekada neturėjo ir jų 
nesupranta. Šis puikus judėjimas, nors ir turi ydų, yra 
krikščioniškas, labai realistinis ir atsižvelgia į mažą 
žmogų. Judėjimas sukūrė socialiniai teisingą sistemą, 
daug geresnę kaip pas mus Kanadoje, kuri yra platesnės 
apimties ir geriau apsaugo žmogų nuo kietų likimo 
smūgių. V. Vokietijoje nėra skurdo. Nėra jo ir Šve
dijoje, bet švedai pasidarė nebeproduktyvūs, kai tuo 
tarpu vokiečiai, austrai ir italai šito neprarado“.

Arkivyskupas mano, kad anglosaksai klysta, lai
kydami krikščionis demokratus „dešiniaisiais“ vien dėl 
jų nesutarimo su socialistais. Jo nuomone, krikščionys 
demokratai ir nacionalizmą geriau apvaldo kaip socia
listai. „Atsiminkim, kad fašizmas ir nacizmas buvo so
cialistiniai judėjimai. Mussolini užaugo socialistu ir to
kiu pasiliko tapęs nacionalistu. Tas pats ir su Hitleriu 
bei jo nacionalsocialistine darbininkų partija. Tuo tar
pu krikščionys demokratai, siekdami aukštesnių hori
zontų, į nacionalizmą žvelgia iš filosofinės perpsek- 
tyvos“.

Pokalbio pabaigoje arkiv. Ambrozic nuolaidžiai 
užsimena apie socialistinius judėjimus. „Šeštojo de
šimtmečio pabaigoje gyvenau Italijoje, kur socialistai 
jungėsi su komunistais. Aš maniau, kad socialistinis 
judėjimas augs, tačiau tai neįvyko. Tik dabar, komu
nizmui žlungant, italai pereina į socialistų partiją“.

Skaitytojui, nesigilinančiam į dogmatines tikėjimo 
plonybes, tiek popiežiaus Jono - Pauliaus II kalbos, tiek 
arkiv. Ambrozic pasisakymai politiniais ir socialiniais 
klausimais neatrodo padaryti konservatyviai mąstančių 
žmonių. Priešingai, nemaskuoti įspėjimai Rytų euro
piečiams, - būti kritiškais įsisavinant Vakarų gyvenimo 
stilių, - gali būti nepalankiai interpretuojami. Žmo
giška mylėti gyvenamąjį kraštą, nežiūrint etikečių. 
Nesenai laiške Akiračiams Hipatija Yčaitė - (Petkus) 
iš pietinės Kalifornijos šitą priminė, siūlydama 
retkarčiais žvilgterėti už lietuviškos tematikos sienų. 
Atsiprašau laiško autorę už nediskretišką žvilgsnį 
praeitin. Yčų protėvis 19 šimtmečio viduryje paliko 
savo gimtosios Škotijos kalvas ir atklydo į Biržų apy
linkės lygumas. Čia vedė ir davė pradžią giminei, ku
ri ne tik aktyviai reiškėsi evangelikų reformatų reli
ginėje veikloje, bet prisidėjo ir prie Lietuvos atgimimo.

Prisirišam prie vietovės, įleidžiam šaknis. Prancū
zas kanadietis dainuoja: „Mano tėvynė ne kraštas, o 
žiema“. Kitas aprašo žiemą: „Čia šaltis toks stiprus, 
kad padangėje susidūrę debesys skamba kaip varpai“. 
Mylim šitą tikros šiaurės kraštą. Nepamirštam, tačiau, 
ir kito krašto šiaurėje vildamiesi, kad „Laisvę“ atsiekusi 
Rytų Europa įgyvendins ir kitus du didelio šūkio 
žodžius.

Vytautas P. Zubas
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