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ATVIRO ŽODŽIO MĖNRAŠTIS

Kaip rodo lietuvių ir lenkų bendrabūvio istorinė 
patirtis, kuo lenkai daugiau įgydavo teisėtų ir neteisėtų 
(1919-1939 okupacija) teisių ir privilegijų Lietuvoje, 
tuo labiau jie izoliuodavosi nuo Lietuvos gyvenimo, tuo 
labiau gilėdavo konfliktinė situacija tarp lietuvių ir 
lenkų, pablogėdavo jų tarpusavio santykiai. Tarybi
niais metais vietiniai lenkai Lietuvoje turėjo vidurines 
lenkiškas mokyklas, kuriose visos disciplinos buvo 
dėstomos lenkų kalba (Lenkijos lietuviai vidurinėse 
mokyklose turėjo tiktai fakultatyvus lietuvių kalba), 
turėjo lenkų dėstomąja kalba specialybių grupes Pe
dagoginėje mokykloje ir Pedagoginiame institute (Len
kijos lietuviams apie aukštąjį išsimokslinimą gimtąja 
kalba negalėjo būti ir kalbos), lenkiškų knygų knygy
nus (Lenkijoje pirmas lietuviškų knygų knygynas ati
darytas 1989 m.), lenkiškus rajoninius ir respublikinį 
laikraščius, lenkiškas valandėles per radiją, saviveikli
nius kolektyvus, lenkiškas bažnyčias ir panašiai. Kiek
viena kita tautinė bendrija nepriklausomybės laikais 
gali tik svajoti apie tokias sąlygas vystyti savo tautiną 
savimonę, kokias turėjo rusai ir lenkai stagnacijos lai
kais. Baltarusijos lenkai tarybiniais laikais neturėjo nė 
dešimtosios dalies to, ką turėjo Lietuvos lenkai, tačiau 
konfliktas prasidėjo tarp lenkų ir Lietuvos, o ne tarp 
lenkų ir Baltarusijos. Kuo tai paaiškinti? Kada tai mė
ginama aiškinti staigiu tautiniu atgimimu Lietuvoje, 
iššaukusiu ir lenkų atgimimą, pamirštama, kad tokiu 
atveju lietuviai ir lenkai turėjo konsoliduotis prieš im
perinį monstrą, tačiau akivaizdu, kad didžioji dauguma 
jų lyderių (ypač pirmųjų, kaip p. J. Tychanovičius), iš
kėlė tokius du pagrindinius lozungus, nukreiptus prieš 
Lietuvos atgimimą:

1) tikro lenko lenkiškumas, jų supratimu, turi būti

turinyje
ANT PAVELDĖTŲ KULTŪROS IR ŠVIETI
MO GRIUVĖSIŲ

Apie kultūrinį palikimą, sovietinės švietimo sistemos 
demontavimą, tikybos pamokas, žodžio, minties ir 
spaudos laisve kalbamės su nepriklausomos Lietuvos 
Švietimo ir kultūros ministru Darium Kuoliu.

KELIONĖ PO JUOKO PASAULI

Žvilgsnis į humoristine Juozo Erlicko kūrybą.

ABSURDO TEATRAS. 1940-TJEJI

Šiame numeryje baigiame žurnalisto Vlado Civinsko 
apybraižą apie apie tragiškus Lietuvai 1940metus, oku
paciją, rinkimus į „Liaudies seimą” ir aneksiją.

KRITIKA IR POLEMIKA

LENKŲ PROBLEMOS LIETUVOJE
SOCIOLOGINIS ASPEKTAS

suvokiamas kaip antilietuviškumas - tai kova prieš lie
tuvių kalbos valstybingumo įstatymą, prieš lietuviškas 
mokyklas tose vietose, kur dauguma gyventojų nelie
tuviai, prieš lietuvišką spaudą, lietuviškas šventoves ir 
panašiai;

2) visos pastangos turi būti nukreiptos imperijos 
išsaugojimui, prieš Lietuvos nepriklausomybę.

Tai, ką įgijo Lietuvos lenkai per pastaruosius du 
atgimimo metus, nepagerino situacijos, nors susikūrė 
Lenkų sąjunga, Lenkų mokslininkų sąjunga, leidžiami 
keli nauji laikraščiai ir žurnalai lenkų kalba, trans
liuojama valandėlė per televiziją kas sekmadienį, dau
gelyje vietovių atsikūrė merdinčios lenkų vidurinės 
mokyklos (pvz., Pabradėje, smulkesnė informacija - 
švietimo ministerijoje), steigiasi lenkų kalbos darželiai, 
atkuriamos daugelyje vietonių lenkiškos bažnyčios 
(pvz., Karkožiškių, smulkesnė informacija - Vilniaus 
kurijoje) ir t.t. Kadangi lietuvių ir vietinių lenkų san
tykiai, ryšium su autonomijos skelbinu, gali peraugti į 
didesni konfliktą, reikėtų įsisamoninti tai, kad dides
nių privilegijų, lyginant su kitais kitataučiais, sutei
kimas lenkams problemos neišpręs, o tik dar labiau gali 
ją padidinti. Antilietuviškumo propagandą vystantys 
lenkų lyderiai siekia atsiriboti nuo Lietuvos, nesiekia 
integruotis įjos kultūrinį ir politinį gyvenimą. Tai, kad 
nėra kitataučių integracijos į Lietuvos gyvenimų me
chanizmo, ir yra pagrindinė konflikto priežastis. Lenkų 
sąjunga savo tikslus aiškiai išdėstė I suvažiavimo pro
gramoje, kurioje pagrindiniai punktai buvo paskirti te
ritorinės autonomijos įgyvendinimui, prisidengiant 
kultūrine autonomija. Yra ir labiau užslaptintos progra
mos, taip vadinama „Mickūnų“ grupės programa. 
Daug pasako ir Lenkų sąjungos pavadinimas: „Lenkų 
sąjunga Lietuvoje“, o ne Lietuvos lenkų sąjunga.

Kaip rodo sociologiniai tyrimai, atlikti 1989 m. 
Šalčininkų rajone ir Vilniaus mieste, egzistuoja tam 
tikras neatitikimas tarp Lietuvos lenkų keliamų rei
kalavimų Lietuvos vyriausybei ir lenkų tautybės gy
ventojų realių poreikių; tarp jų lyderių skleidžiamų 
įdėjų ir pagrindinės dalies lenkų vilniečių ir šalčinin- 
kiečių nuostatų. Kalbant apie konkrečias vietinių lenkų 
orientacijas, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad daugu
ma jų savo požiūrius bijo dėstyti viešai, bijo „aršiųjų“ 
savo lyderių, nuo kurių dauguma jų labai priklauso 
(lyderių dauguma užima vadovaujančias pareigas ra
jono savivaldybėse, yra kolūkių pirmininkai ir pan.) ir 
tik anoniminėje anketoje pasako tą, ką galvoja. Todėl ir 
interpretuodami sociologinių tyrimų duomenis galime 
kalbėti tik apie jų nuostatas, bet ne apie elgesį. Nuosta
tos galės realizuotis sukūrus vyriausybinės socialinės ir 
juridinės pagalbos kompaktiškai gyvenantiems kita
taučiams instancija, į kurias jie galės tiesiogiai kreiptis, 
norėdami apsiginti nuo vietinės valdžios savivalės. Tai 
ir būtų vienas iš pagrindinių integracijos mechanizmų.

Pagrindinės nuostatos, leidžiančios turėti vilčių, kad 
esant socialiniam ir juridiniam vietinių lenkų apsaugos 
mechanizmui, jos peraugs į konsolidaciją su Lietuva, 
yra šios: 58% vilniečių ir 63% Šalčininkų raj. gyven
tojų savo Tėvyne nurodo Lietuvą. Kiti Tėvynę suvokia 
siauriau: 8% vilniečių lenkų ir 1% Šalčininkų raj. gy
ventojų savo Tėvyne nurodo Vilniaus kraštą, 23% 
vilniečių lenkų 6% Šalčininkų raj. gyventojų Tėvyne 
laiko gimimo vietą (Vilnių, Šalčininkų ir pan.). Liku
sieji Tėvyne laiko Lenkija (6% vilniečių lenkų ir 16% 
Šalčininkų raj. gyventojų), TSRS (1% vilniečių lenkų 
ir 6% Šalčininkų raj. gyventojų), Baltarusiją (3% vil
niečių lenkų, 5% Šalčininkų raj. gyventojų) arba nu
rodo kelias tėvynes.

Kada buvo pasidomėta, ar norėtų palikti Lietuvą, 
persikelti kitur gyventi, jei Lietuvoje labai pablogėtų 
gyvenimo sąlygos, būtų sunkumų apsirūpinant pirmo 
būtinumo prekėmis - 90% vilniečių, 94% Šalčininkų 
raj. gyventojų atgsakė, kad liktų gyventi, kur gyvenę ir 
kęstų visus nepriteklius.

Labai svarbu tai, kad nors 29% Šalčininkų raj. 
gyventojų norėtų kuo nors prisidėti prie Lietuvos sa
varankiškumo įtvirtinimo, bet 57% nurodo, kad netu
rėdami galimybių prie to prisidėti, nenori trukdyti Lie
tuvos siekiams. Tik 7% nurodo, kad norėtų kokiais 
nors būdais strukdyti įgyvendinti Lietuvos savaran
kiškumą. 92% Šalčininkų raj, gyventojų nurodė, kad 
lenkai, gyvenantys Lietuvoje, turi pažinti ir lietuvių 
tautos istoriją, kultūrą, kalbą, jaustis Lietuvos lenkais. 
Tik 6% mano, kad to nereikia žinoti, jie norėtų nejaus
ti, kad gyvena Lietuvoje (likusieji 2% neatsakė į šį 
klausimą). 92% vilniečių lenkų ir 80% Šalčininkų raj, 
gyventojų norėtų geriau mokėti lietuvių kalbą. 97% 
Šalčininkų raj, gyventojų labai norėtų, kad jų vaikai 
geriau mokėtų lietuvių kalbą. Bet tuo nesirūpina nei 
Lenkų sąjunga, nei Pietryčių Lietuvos rajonų valdžia. 
Net ir keldami lietuvių kalbos mokėjimo klausimą, jie 
nesistengia sudaryti tam sąlygų. Yra užfiksuota labai 
daug atvejų, kai stengiamasi tam sutrukdyti: lietuvių 
kalbų mokytojai neturi kur gyventi, neleidžiama 
atidaryti lietuviškų mokyklų, nėra kur leisti vaikų 
mokytis atvykusiems lietuviams specialistams. 9% 
Šalčininkų raj, gyventojų nurodo, kad norėtų mokytis 
lietuvių kalbos darbovietėje, 9% - gyvenamoje vietoje, 
o 53% bendraujant su lietuviais lietuviškai, likusieji - 
per televiziją, radiją, mokykloje ar keliais būdais. 76% 
Šalčininkų raj. gyventojų ir 71% lenkų vilniečių mano, 
kad nebūtina aukštąjį išsimokslinimą įsigyti Lietuvoje, 
galima ir kitur, pvz., Lenkijoje, Rusijoje ar pan.

Kaip rodo rezultatai, dauguma tirtų lenkų tautybės 
gyventojų nėra priešiškai nusiteikę nei Lietuvos, nei 
lietuvių atžvilgiu ir yra patenkinti savo gyvenimu
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SPAUDOS APŽVALGA

išeivija 
spaudos 

veidrodyje

AR NE LAIKAS VLIKUI UŽSIDARYTI ?Šios apžvalgos skiltyse mes jau ne kartą tvirti- nome, kad VLIKas, atsikūręs emigracijoje, dėl savo ambicingai klaidingų veiksmų, pasidarė laisvės kovoje daugiau trukdančiu, o ne jungiančiu veiksniu. Save laikydamas vyriausiuoju politiniu veiksniu, remdamasis savo sukurtais mitais apie tautos įgaliojimus ir noru kalbėti tautos vardu, o savo organizacinėje struktūroje atsirėmęs į buvusias ir mirusias partijas bei organizacijas, VLIKas sustabarėjo, tapo nebeveiksmingu ir atitrūko nuo Lietuvos.Dėl tos pačios priežasties jis vis labiau nutolo ne tik nuo išeivijoj atsiradusių naujų politinių organizacinių vienetų, aktyviai besireiškiančių laisvės kovoje, bet ir užsispyrusiai nenorėjo matyti ir suprasti Lietuvoje vykstančių pasikeitimų, kurie palaipsniui vedė prie pereitų metų kovo 11 nutarimų.Užtat visa emigracinio VLIKo veikla ir pasižymėjo tarpusavio ginčais bei nesutarimais su kitomis institucijomis, kurios turėjo didesnį visuomenės pasitikėjimą. Įvyko neišvengiamas susidūrimas tarp naujų visuomeninių junginių ir pasenusio VLIKo.Dabar, kai Lietuvai reikalinga konkreti parama, toji veiksnių nedarna dar labiau išryškėjo. Pats VLIKo pirmininkas, norėdamas vėl pasirodyti vyriausiuoju, nuvažiavęs į Lietuvą prišnekėjo daug VLIKą liečiančių juridinių nesąmonių ir naivių pamokslų apie tai, kaip Lietuva turi tvarkyti savo reikalus.O grįžęs iš Lietuvos Čikagoje pasakė tokią naujieną (Lietuvių balsas, nr. 21, 1990 m.):
Neturime atmesti tų, kurie privedė prie to, kad 

Lietuvoje giedamas Himnas, kabo Lietuvos vėliava, 
Katedra grąžinta, lietuvių kalba laisvai dėstoma, visi, 
net VLIKo pirm., gali nuvažiuoti į Lietuvą. Tas nuo
pelnas gal priklauso ir tiems, kurie būdami blogose 
pozicijose padarė tam tikrą paslaugą Lietuvai. Turi
me įsidėmėti, kad 50 metų okupacija paliko dėmų 
kiekvieno gyvenančio Lietuvoje galvosenoje. Pakeitė 
ir mūsų galvoseną. Ir aš, kuomet pagalvodavau apie 
komunisto vardą, kažkas baisaus būdavo. Negalėda
vau tikėti, kad galėčiau komunistui ranką paspausti. 
Pamačiau gyvenimo realybę.Teisingai, bet daug kas tai žinojo ir apie tai rašė prieš 20 ar 30 metų, nepretenduodami į... vyriausius vadus.Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas V. Bieliauskas praeitų metų studijų savaitėje Šveicarijoje šitai kritiškai kalbėjo apie VLIKą: (Pasaulio lietuvis , nr. 10, 1990 m.):

LB valdyba su Sąjūdžiu buvo susitarusi atlikti iš
eivijos pastangų padėti Lietuvai koordinaciją, bet, deja, 
tai yra sunkiai įmanoma. Išeivijoje visuomet buvo 
daug organizacijų ir daug vadų, o dabar jų dar pagau
sėjo. PLB valdyba niekuomet nenorėjo ir nenorės stoti 
į kelią individualiai iniciatyvai, bet ji norėtų ją bent 
kiek koordinuoti, nes daugeliu atvejų bendromis jėgo
mis galima daug daugiau pasiekti. Yra daug blogiau, 
kai individuali iniciatyva yra perkeliama į politinę- 
visuomeninę plotmę. Mūsų padėtis darosi keistoka, 

kai, pvz., įvairūs atskiri asmenys ar įvairių organizacijų 
vadovai, vienas su kitu nesusitarę, kreipiasi į JA V se
natorius, kongresmenus, Baltuosius Rūmus ir 1.1. Ne 
kartą buvo keliami klausimai: „Kodėl jūs nesitariat?.. 
“, „Kas kam atstovauja?..“ Atsakymų į tai nėra.

Šiais metais kovo mėnesį buvo sušaukta „ Veiksnių 
konferencija“, kurioje dalyvavo ALT’as, JAV LB, 
KLB, PLB ir VLIK’as. Buvo sudaryta „Veiksnių ta
ryba“, susidedanti iš šių organizacijų pirmininkų, o 
Tarybai vadovauti turėjo PLB ir VLIK’o valdybų pir
mininkai. Jau praėjo beveik šeši mėnesiai, bet ši Tary
ba nieko nenuveikė.

VLIK’as, ligi šįol rėmęsis Nepriklausomos Lietu
vos politinėmis ir okupacijos metų rezistencinėmis par
tijomis, yra praradęs savo egzistencijos pagrindą, nes 
dabar Lietuvoje veikia ir tokios, ir kitokios partijos, tu
rinčios krašte pilną laisvę, o kitos VLIK’o partijos jau 
beveik numirę. Atrodo, kaip J. Vitėnas Drauge nese
niai pastebėjo, VLIK’o mandatas jau yra pasibaigęs, ir 
kad jis jau nebeturi kam atstovauti. Ta pačia proga no
rėtųsi priminti, kad VLIK’as yra surinkęs nemažai pi
nigų, kuriuos sudėjo viso pasaulio lietuviai, per 40 metų 
reguliariai aukodami iš savo menkų santaupų ir gal
vodami, kad duodami „Tautos fondui“, jie davė Lietu
vai. Deja, tuo metu, kai Lietuvių Bendruomenės kiek
viename krašte visuomet, ypač per pastaruosius dvejus 
metus, rinko aukas ir daug pinigų išdalijo atgimstančiai 
Lietuvai remti, VLIK’o laikrodį reikia valyti, tepti, 
taisyti ir, jeigu savo darbą jis jau yra atlikęs, padėti į 
archyvą. VLIK ’as, mano nuomone, yra atsiekęs kai ku
rių gerų rezultatų praeityje, ir už tai jam tektų padėkoti. 
Bet dabar VLIK’ui reiktų užsidaryti, surinktus pinigus 
pervedant „Pagalbos Lietuvai“ fondui, kad jie būtų nau
dojami Lietu vos Respublikos reikalams. Žinoma, įstai
gas lengva steigti, bet sunku jas panaikinti. Galimas 
dalykas, kad VLIK’as tęs Lietuvos laisvinimo darbą net 
ir tada, kai Lietuvos Nepriklausomybė bus pilnai reali
zuota. Bet reikia tikėtis, kad laiko ir įvykių dinamika to 
neleis.B. Nemickas (Dirva , nr. 41,1990 m.) komentuoja K. Bobelio pareiškimus Lietuvos spaudoje (Atgimimas, nr. 37,1990 m.). Jis šitaip rašo:

Dr. K. Bobelis, matyt bandydamas įrodyti Vliko 
valstybinę prigimtį, prišnekėjo visokių niekų, būtent: 
kad ir šiandien tebegaliojanti 1944 m. vasario 16 d. 
Vliko steigiamoji deklaracija, kad Vokietijoje Vliką 
atsteigę spėjusieji emigruot (asmens), kad ir dabar 
Vlikas vadovaująsis pagal 1922 m. konstituciją pa
tvirtintaisiais nuostatais. (...)

Dr. K. Bobelio užuominos išduoda jo ienų sūkį į 
jau atgyventą ‘wuerzburginę ginkluotę’, būtent: sa
koma - „Girdėjau apie konstitucinius pokyčius Lie
tuvoje“ (nuostabus atsilikimas nuo Lietuvos įvykių!), 
„Dar per anksti!“ (tatai tvirtino ir Michail Sergejevič 
Gorbačevas, šį sausį lankydamasis Lietuvoje), „Kuo
met Lietuva atstatys valstybingumą ir išrinks laisvą 
Seimą, jis galės keisti Konstituciją šių laikų dvasia“ (tą 
pat sako ir Lietuvos išsivadavimo pastangas skaldan
tieji atskalūnai ir Lietuvos nepriklausomybės priešai).

Toliau dr. K. Bobelis pabarsto po Vliko kojų ne
pagrįstų pagyrų, netiesos, teisinės nuovokos, kaip va: 
kad „po 1944 m. Vlikas buvęs vienintelė politinė ir 
rezistencinė vyriausybė eg žilyje, išlaikiusi Lietuvos 
Respublikos tęstinumą“ (kurgi pasidėjo Lietuvos dip
lomatinė tarnyba?), kad „Vakarai Vliką pripažinę“ 
(kurios valstybės, kada, kokiu būdu?), kad dar „turėsiąs 
būti renkamas naujas Seimas, pagal senosios Kons
titucijos principus“ (Kurios ‘senosios’ konstitucijos?
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Nepriklausoma Lietuva juk atgyveno penkias kons
titucijas) ir 1.1, ir 1.1.Niekas per daug nesijaudintų, jeigu tas mirusių ar pasenusių partijų klubas ir toliau kasmet susirinkęs seime tarpusavy pasigarbintų ir išskaičiuotų tariamus nuopelnus. Tačiau kai jo pirmininkas pasidaro dezinformacijos šaltiniu Lietuvoje, o čia, išeivijoje - bendrų veiklos pastangų trukdytoju, tai suprantama, kad vis daugiau pasigrista balsų apie VLIK’o neigiamą įtaką išeivijos politiniame gyvenime ir pasiūlymų jam garbingai išeiti poilsiu.Deja, emigrantinių organizacijų istorija rodo, jog jos labai retai kada pasirenka protingai savo veiklą užbaigti.
TAUTIETIS, PAKLIUVĘS I ŠNIPŲ SPĄSTUSPraeitame Akiračių numeryje (nr. 10, 1990 m.) L. Mockūnas aprašė anglų žurnalisto Tom Bower knygą 
The Red Web , kurioje plačiai minima anglų ir amerikiečių šnipų veikla Baltijos valstybėse po II pasaulinio karo, ypač Lietuvoje partizaninio karo metu. Ten rašoma ir kaip lietuvis Zigmans Kudirka, kuris po karo buvo apsigyvenęs Anglijoje, pakliuvo latvių kagėbistų tinklan. Tas pats Kudirka, atsėdėjęs gulaguose, po 40 metų vėl atvyko Anglijon. Apie tai plačiau rašo K. Ba- rėnas Tėviškės žiburiuose (nr. 45, 1990 m.):

Pakvietimas pasidaryti Rusijoje veikiančių M16 
agentu Zigmui Kudirkai buvo pasiūlytas, kai jis ramiai 
sau gėrė alų Holland Parko Lietuvių klube.

Tai buvo 1950 m. rudenį, kai daugumas manė, kad 
Korėjoje vykstąs karas tikriausiai išsiplės į pasaulinį. 
Kudirka, 22 m. amžiaus pabėgėlis iš Lietuvos, ver
buotojams buvo lengvai pasiekiamas naujokas. Buvo 
patriotas, nekentė sovietų. Be to, buvo pažadėta at
sižvelgti į jo nuopelnus ir būsimąją garbę, kai „po po
ros metų“ sugrįš į Britaniją. (...)

Kai jis, lygiai po 40 metų nuo to laiko, kai buvo 
užverbuotas, pagaliau š.m. rugpjūtyje pasirodė Lon
done, buvo tikrai nemaloni staigmena, kad jis dar 
gyvas. Tikrai ne toks sutikimas, kokio jis tikėjosi. „Aš 
maniau, kad jūs visi jau mirę“, sakė Kudirkai jį pa
siuntęs, o dabar jau atsistatydinęs Ml6 pareigūnas

2 Akiračiai nr. 1 (225)
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SPAUDOS APŽVALGA

Jonas Liūdžius, kai jie dabar susitiko pastarojo na
muose pietiniame Londone. „1953 m. aš sakiau jiems, 
kad kažkas negerai su ta operacija. Niekas neklausė 
manęs ir dar mane išsiuntė į Tolimuosius rytus“. 
Nors Kudirka išsilaikė ramus, bet atrodo, kad toks 
aiškinimas jam nepadarė įspūdžio. „Liūdžius, - paskui 
jis aiškino, - negali įsivaizduoti gyvenimo KGB še
šėlyje“.

Kudirkos grįžimas yra vienas smarkiai gėdinančių 
„glasnost“ vaisių. Vienas dalykas yra Ml 6 išiųsti šnipą 
svetur, leisti ji ten pagauti ir tada nurašyti ji, visiškai 
kitas, kai tas šnipas vėl pasirodo, reikalaudamas savo 
teisių, atlyginimo ir net savo daiktų, kuriuos jis prieš 
išvažiuodamas tvarkingai sudėjęs paliko Ml 6 pro
fesinėje mokykloje Old Church gatvėje, Čelsyje.

AR IŠ TIKRŲJŲ LIBERALAI SIŪLO 
UŽDARYTI BAŽNYČIAS ?Yra sakoma, jei kasdien vis kartosi tą patį melą, tai po kiek laiko kai kas gal patikės ir priims kaip tiesą. Tokiu principu juk vadovavosi visa komunistinė propaganda. Panašus baubo kėlimo pasitaiko išeivijos spaudoje prieš liberalus. Štai visokie tautinės ir krikščioniškos moralės sargybiniai, gerai nenugirdą ir nebuvę Tabor farmoje samariečių suvažiavime, jau kelia triukšmą, kad, girdi, liberalai siūlo uždaryti bažnyčias ir neleisti išpažinti tikėjimo ...

O Vytautas Volertas, straipsnyje „Pasiklausius ir pasižvalgius“ Drauge (nr. 229,1990 m.) taip rašo:
Pasitampymai būdavo teoretinio pobūdžio, todėl 

mažai erzindavo. Tačiau šiomis dienomis jau atsiranda 
ir praktiškoji pusė. Yra galima susisiekti su tauta ir joje 
pačiam reprezentuotis, o gal ir visai išeivijai atstovau
ti. Štai išeivijos visos literatūros įpakavime kai kurie 
išeiviai sudeda vien liberalinę literatūrą ir įteikia Liet
uvai, didžiai pykdami ir karščiuodamiesi, jei ten kas 
nori ir l kitą išeivijos ar seniau Lietuvoje egzista
vusios kūrybos pusę pažvelgti. Štai maištaujama prieš 
religijos pamokas mokyklose, siekiant cenzūros dės
tomiems dalykams, nors mokiniai turbūt nėra ir nebus 
verčiami religijos mokytis. Kai literatūra - ir iš viso 
kultūra yra kerpamos į dvi dalis, ateina praktiškas 
rūpestis, kas yra geriau: auginti visumą ar atskiras 
dalis. O gal ir išeivijoje jau reikia karpymus pradėti? 
(Dvi žurnalistų, dvi rašytojų sąjungos ir 1.1.).Pirmiausia straipsnio autorius turėtų paaiškinti ir nurodyti konkrečių pavyzdžių ką jis laiko „liberaline literatūra“? Štai Lietuvių Katalikų religinė šalpa, kaip rašo kun. K. Pugevičius, pasiuntė [Lietuvą20 tonų reikalingų organizacijoms knygų. Jaunimo Centre, talkinant Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui, buvo išsiųsta 33 tonos knygų. Niekas neabejoja kokias knygas siunčia Katalikų religinė šalpa ir niekas dėl to nekelia triukšmo. Nejaugi V. Volertas ir čia mato „liberalų sąmokslą“!

NUOTRUPOS IS PASKUTINIO VLIKO 
SEIMOE. Klumbys paminėjo, kad dabar, kai AT ruošiasi 

deryboms su Maskva, - išryškėja mums svetimos įta
kos, kurios trukdo AT darbą net išeinant iš posėdžio sa
lės, kad nesusidarytų reikalingas kvorumas balsuti. 
Išreiškė nepasitenkinimą, kad dabartinei Lietuvos vy
riausybei vadovauja buvusieji komunistų partijos nariai 
ir kad Premjerė iškėlė Moratoriumo priėmimo reikalą 
net nepasitarusi su AT pirmininku. Smarkiai kritikavo 

kai kurių vyriausybės narių veiklą, konkrečiai nenu
rodydamas kokia toji veikla. Gaila, kad E. Klumbys 
visa tai kėlė viešam posėdyje, o ne privačiuose pasi
tarimuose. Tas jo žygis labai priminė Lietuvos Laisvės 
Lygos pirmininko pasisakymus jo kelionės JA V metu.A. Butkus {Dirva , nr. 42, 1990 m.)

Rinkomės l mūsų amfiteatrą jau atsigavę ir pasi
sotinę. Lyg tai norėtųsi „pokaičio“ numigti (pagal že
maitišką tradiciją), bet Lietuvos Aukščiausios Ta
rybos nariai pradėjo savo kalbas. Kalbėjo nuoširdžiai, 
gražia lietuvių kalba. Ypatingą įspūdi savo žodyje 
paliko N. Ambrazaitytė - apie sugrįžusius iš Sibiro 
tremties. Bandžiau kontroliuoti ašaras. Po AT narių 
kalbų sekė diskusijos, ir po jų visi buvo kviečiami į 
seimo iškilmingą vakarienę Clevelando Lietuvių na
muose. Nuodėmė būtų nepaminėti VLIKo pirmininko 
pavaduotojo prof. dr. Domo Krivicko labai išsamios 
paskaitos „Demokratizacijos procesas Lietuvoje ir 
VLIKas“. Paskaita buvo labai šiitai priimta. Po jos se
kė įdomios diskusijos. Ypatingai buvo paliestas Lie
tuvos AT deputatas V. Povilionis, kuris lankėsi Har- 
wardo universitete būsimos Nepriklausomos Lietuvos 
konstitucijos ruošimo reikalais. Paklausus ji, ar neuž
tenka lietuvių teisininkų Lietuvoje ir išeivijoje - V. Po
vilionis nesuteikė aiškesnių informacijų. Harwardo 
universitetas yra žinomas, kaip kairiai nusiteikęs ir in
filtruotas marksistiniais profesoriais ... Tad kodėl ori
entuojamasi į Harwardą? Atstovas Daugėla pareiškė 
abejojimus dėl VLIKo Tarybos darbų. Diskusijos buvo 
geros ir audiencija nemiegojo.Dr. V. Dargis {Lietuvių balsas, nr. 22, 1990 m.)

Tačiau giliau panagrinėjus pranešimą ir vėliau dar 
padarytus pareiškimus, galima maždaug susidaryti 
vaizdą, kuo pirmininkas ir turbūt valdyba grindžia šian
dieninės Vliko veiklos pagrindus. Tauta jau baigia iš
sivaduoti iš okupacijos. Jos demokratiškai išrinkti val
džios organai pradėjo vykdyti tautos suverenines teises. 
Bet jie yra reikalingi mūsų išeivių pagalbos. Tad 
Vlikas negali atsisakyti savo prim tų įsipareigojimų ir 
turi dar aktyviau dalyvauti tautos laisvinimo kovoje.

Be išeivių politinės veiklos, kuriai vadovauja 
Vlikas, vargu ar tauta būtų priėjusi prie kovo 11 d. Be 
Vliko pagalbos vargu ar Lietuvos vyriausybės atstovai 
būtų priėję prie JAV ir kitų šalių vyriausybių ir ar bū
tų patekę l tarptautines konferencijas.

Yra būtina palaikyti galimai glaudesni ryši su 
Lietuvos vyriausybės institucijomis, jų atstovais. Tam 
reikalui Vliko valdyba yra numačiusi paskirti pastovų 
ryšininką (ambasadorių) Lietuvoje. (Seimas šį pasiū
lymą priėmė abejingai).Jonas Daugėla {Draugas, nr. 229, 1990 m.)

APIE PERDĖTĄ PAMALDUMĄ IR 
BĖGANČIUS IS LIETUVOSKunigas Stanislovas, neseniai paskirtas Dotnuvos kapucinų vienuolyno viršininku, buvo ilgalaikis Paberžės parapijos klebonas, pagarsėjęs visoje Lietuvoje, kaip dvasinio pasipriešįnimo vadas prieš Lietuvos okupantus. Paberžė buvo pasidariusi to dvasinio ir tautinio pasipriešinimo centru.Savaitraštyje Atgimimas (nr. 42, 1990.X.24-31) Jurga Ivanauskaitė, kun. Stanislovo gerbėja, paskelbė su juo pasikalbėjimą, kurio ištraukas čia perduodame:

- Kaip vertinate lyg iš gausybės rago 
pasipylusias egzaltuotas akcija: kryžiaus nešimas 
per Lietuvą, kryžiaus nešimas į Maskvą?

- Man labai nepatinka! Bet - pavartojau įvar
di „aš“. Negerai. Prieškarinėje spaudoje, rodos, „Ži
dinyje“, buvo pasirodęs A. Maceinos ir St. Ylos labai 
išsamus straipsnis apie lietuvio religinę psichologiją. 
Mes nemėgstam demonstruoti pamaldumo. Mūsų mo
tinėlės ateidavo l bažnyčią, pasiimdavo storą mal
daknygę ir nuopradžios iki galo ją perskaitydavo už 
pilioriaus. Nešti dideli kryžių ant savo pečių - kaip 
norit, taip sakykit, bet mane net šiurpas krato. Kristus 
nešė kryžių, bet kaip aš galiu imituoti šitą jo veiksmą? 
Galiu tik užsidėti mažą kryželi ant kaklo, nešti pro
cesini kryžių ar vėliavą. Nežinau, kaip čia bus su tuo 
perdėtu pamaldumu. Norim visus l gyvąjį rožančių su
rašyti, o man jau taip nyku darosi. Ne toks yra lietuvio 
pamaldumas! Ne toks turėtų būti! Kalbant apie religiją 
reikia džiaugtis, džiaugtis ir dar kartą džiaugtis, kad 
vaikučiai gali prieiti prie informacijos.

- Tėveli, prakalbote apie vaikus. O 
ką pasakytumėte tiems jauniems žmonėms, kurie 
išvažiuoja iš Lietuvos ? Kyla didžiulė emigracijos 
banga.

- Tai siaubas. Išbandymas. Tos pačios nuomonės 
visada laikiausi. Jau anuomet ginčijausi su rezisten
tais, disidentais, tiek iš Lietuvos, tiek iš Rusijos. Saky
davau jiems toki palyginimą: sunkiai serga mano ma
ma, o aš imu ir išvažiuoju. Jeigu tavo mama serga, tai 
tu būk prie jos lovos! Atvažiuodavo maskviečiai pas 
mane šaukdami: „Rosija pogibajet, Rosija pogibajet!“ 
(Rusija žūsta! - rus.). Arba mūsiškiai: „Lietuva žūsta!“ 
Tai va, „pogibajet“, „žūsta“ - gelbėkit! Kas būtų likę 
iš Lietuvos per tuos penkiasdešimt metų, jei savo pos
tuose nebūtų stovėję tokie žmonės kaip Miltinis, 
Kostkevičiūtė, Marcinkevičius, Kubilius - ir Vytautas, 
ir Jonas? Kas būtų?! O dabar Lietuvai reikia šitiek pa
jėgų. Jauni žmonės palieka savo sergančią motiną ir 
išvažiuoja. Nors - tegul sau važiuoja! Tegul sau va
žiuoja. Apsvilusiais pirštais giįš. Bet - su gėda širdy 
grįš. Mūsų karštieji religininkai turėtų gerai įsidėmėti kun. Stanislovo žodžius apie perdėtą pamaldumą ...

Vyt. Gedrimas

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Vytautas Dubindris. Vigilijos . Eilėraščiai, parašyti Lietuvoje 1950 - 1970 m. Kaunas. Varpas. 1990 m. 91 psl.Alfred Erich Senn. Lithuania Awakening. University of California Press. Berkeley - Los Angeles - Oxford. 295 psl. Kaina 24.95 dol.A. Smetona. Rinktiniai raštai . Sudarė ir pratarmę parašė A. Eidintas. Menta. Kaunas. 1990. 512 psl.A. Eidintas. Antanas Smetona. Politinės biografijos bruožai. Mintis. Vilnius. 1990. 246 psl.Alfonsas Tyruolis. Šiapus ir anapus saulės . Eilės lyrinės ir epinės. Čikaga. 1989. 109 psl. Kaina nepažymėta.
Lithuanian Celebrations / Lietuvių šventės. Redagavo Algimantas Kezys. Įvadas Danutės Bindo- kienės. Epilogas Mykolo Drungos. Galerija. Čikaga. 1991. 260 psl. Kaina nepažymėta.
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LITERATŪRA

Kai man pasiūlė aptarti J. Erlicko rinktiną, pasi
mečiau ir gąstelėjau. Juozas Erlickas??? Pavardė gir
dėta, pažįstama. Tik iš kur? Iš knygų recenzijų Perga
lėje ? Iš Antrojo kaimo prievaizdos prasitarimų, kad 
jo, Erlicko, tekstai yra buvę panaudoti to vieneto re
pertuare?

Bet, klausykit, - ar ne jo, Erlicko, tie „Kolorado 
vabalai“, taip išpopuliarinti V. Kernagio muzikinės 
grupės? Čia jau būsim apčiuopą siūlo galą. Ir iš tiesų, 
patekusi man į rankas J. Erlicko rinktinė Raštai ir kt. 
patvirtina mūsų prielaidą, kad jo esama šakotos, kaip 
sakoma, asmenybės. Kuklų 350 psl. tomelį puošia susi
ėmusi© už galvos ant daugiatomių raštų stirtos (žavi 
mistifikacija, ar ne?) autoriaus nuotrauka. Jame talpi
namos Erlicko humoreskos, humoristiniai eilėraščiai 
bei pjesės. Notacijoj pažymima, kad dalį tos medžiagos 
sudaro tekstai, kurie buvo pasirodė pirmojoj autoriaus 
knygelėj, pavadintoj Kodėl? ir išleistoj 1979 metais. 
Atseit, senokai.

Sakoma, kad tas rinkinys sukėlus anuomet visuo
menėj kiek erzelio. Keista, pasitikrinus 1984 m. biblio
grafiniame žodyne Tarybų Lietuvos Rašytojai, neatro
do, kad jis būtų pelnąs Erlickui pripažinto rašytojo titu
lą. Jo pavardė ten nefiguruoja. Nors šiaip jo satyros bu
vo kritikos palankiai vertinamos. Kai kieno jis net bū
vąs gretinamas šalia Vytautės Žilinskaitės. Jo alegori
nis Kolumbo gimtadienis yra kaip tradicija inscenizuo
jamas retkarčiais balandžio pirmąją, o kitas dviveiks
mis - Blinkuva tik šįmet susilaukė rampos šviesos.

Kuo tad nepaprasta, kokiu novatoriškumu ar dy
gumu pasižymi toji Erlicko humoristika? Ar ji artima 
išeivijos skaitytojui, ar baidanti jį archajika? Kuo jo 
pjesės primena kitų lietuvių dramatrugiją. Absurdo 
teatro dramaturgiją. Vis tai mintys-mintelės, zyzian
čios paausy, vartant Raštus irkt. Tuo pat metu baimi
nantis nusivilt, prisiminus, kad vis dėlto knyga išėjo dar 
sąstingio metais.

Ne paslaptis, kad humoristo amatas yra pats sun
kiausias ir nedėkingiausias iš visų literatūros žanrų. 
Labiau už poetą ar prozaiką humoristas išsiduoda save, 
kai kas žingsnis praverdamas savo pasąmonės vartelius 
ir puoląs į išganingą sąmojaus glėbį, vaduojasi iš savo 
fantazmų, obsesijų, frustracijų bei kitokių „daimonų“. 
Labiau už kitus jis jaučia amžiaus slėgį ir pasaulio ne
darną, bet privalo prašnekti į amžininkus spalvinga sa
vo amžiaus kalba. Jo aliuzijos, parodijos privalo būti 
amžininkų lengvai dekoduojamos. O tačiau, nežiūrint 
visų tų pastangų, humorui yra lemta pasiutusiai greit 
pasenti. Sąmojus sunkiai keliauja iš vieno krašto į kitą. 
Jo radioaktyvumo spindulys pasigailėtinai mažas.

Visa tai dar labiau susivelia, susikomplikuoja, susi
dūrus su totalitarinėse santvarkose gaminama humoris
tika. Jos toną ir pobūdį apsprendžia visagalė cenzūra, 
netoleruojanti ištiso spektro temų bei niuansų. Toks 
valdiškas humoras neišvengiamai tampa bespalviu, be
skoniu, antiseptišku. Talentingas rašytojas, žinoma, 
gali gudrauti, rafinuoti savo meną, prašnekdamas 
„ezopine šnekta“. Bet kam vargintis, jei galimi ir kom
promisai su cenzūra. Įmanomas ir ramus risnojimas 
muštaisiais takeliais, nieko nepapykinant, prasimanant 
eilinių gyvenimo aspektų pašiepimą banaliausiais 
ketureiliais. Kaip mums, išeivijoje, nustatyt, kur esama 
teksto „užminavimų“, šifruotos aliuzijų kalbos, o kur 
vien papliauškos, neturinčios netgi pažintinės vertės?

Su tokiais galvosūkiais susiduriam ir Erlicko kny
gos atveju. Bet pirma grįžkim kiek praeitin. Kaip mi
nėjau, J. Erlicko pirmasis rinkys kritikų buvo pasitiktas 
palankiai. Bematant, tačiau, jo sąmojui buvo prisegta 
Juodojo humoro“ etiketė. Aptardamas knygą Vyt. Ku
bilius pripažįno, jog tai „liūdnas humoras, pabarstytas

JUOZO ERLICKO
pilkšva pelenų spalva“ ir čia pat pridūrė, kad „tokių 
kūrinėlių humorą sudaro apnuogintas gyvenimo situa
cijų banalumas ir kažkoks absurdo šešėlis, besislapstąs 
žmogaus viduje“ (Vyt. Kubilius. „Humoras, paradok
sas, groteskas“. Šiuolaikinės prozos problemos Vil
nius, Vaga, 1978).

Rašydamas po šešerių metų (1984 m.) apie Erlicko 
humoristiką knygoj Komizmas lietuvių tarybinėje pro
zoje (Vilnius, Vaga, 1984), Algis Kalėda vengia vadin
ti Erlicko kūrybą Juoduoju“ ar „pakaruoklišku“ humo
ru. Pripažinąs, kad Erlicko kūriniuose esama „origina
liai įprasmintų absurdo elementų, suteikiančių komiz
mui sugestyvumo, fabulai - kontrastingos alegorijos 
prasmą“, Kalėda ypatingai iškelia Erlicko sugebėjimą 
„kūrybiškiausiai panaudoti literatūrinės ir kultūrinės 
parodijos formą“. „Humoreskoje dažnai naudojamos 
iš kitų raštijos sričių perkeltos dėstymo formos - re
portažas, pranešimas, skelbimas, draminis dialogas, 
laiškas ir pan. (...) Skaitytojas, atpažindamas pirmi
nį jų pavidalą“, rašo Alg. Kalėda, „suvokia ir naujų 
variantų komizmą“.

Raštai irkt. yra turiniu labai nelygi knyga. Erlicko 
humoras ne visur yra mums vienodai įkandamas. Ne
žiūrint to, šiuose tenykščių kritikų pasisakymuose norė
tųsi įžvelgt ano meto dvasinio klimato pėdsakus.

Erlicko sąmojus skyrėsi nuo jo amžininkų savo 
žodžio skalsa (taip nebūdinga plepiems mūsų feljeto
nistam). Skyrėsi savo tekstų miniatiūriškumu, aiškiai 
sakančiu, jog jie skiriami būti intepretuojamais nuo 
estradinės pakylos. Skyrėsi savo bodėjimusi operuoti 
retorika ar nuvalkiotais tarmybių bei pertarų triukais... 
Skyrėsi pagaliau autoriaus atsisakymu užvožti klau
sytojui kokios giliamintiškos sentencijos ar moralo 
kuoka. Visa tai tiesa, bet esmėje Erlicko humoristika 
jaunatviška ir skirtinga savo braižu nuo užsakyminės 
„šluotinės“, „gimtakraštinės“ (paistė tada niekus viso
kie Rodos, J. ir J. Bulotos, Kiauleikiai, M. Jackevičiai) 
humoristiškos tuo, kad dingojosi joje kitoks santykis su 
aprašomąja tikrove. Pasibaisėjimas jos groteskiškumu 
ar net makabriškumu. Nors Vytautės Žilinskaitės hu
moras turtingesnis, virtuoziškesnis, Erlicko pasaulėjau
ta kur kas artimesnė vakariečių kultyvuojamam humo
rui. Kažkaip iš jos padvelkė autentišku, išgyventu, 
išjaustu pasidygėjimu senų kremblių („Diadovščinos“) 
pramanyta santvarka, netgi sveiku cinizmu, būdingu 
jaunam žmogui praregint iki šiol kitaip įsivaizduoto 
pasaulio absurdiškąją pusą. Tokio „praregėjimo“ pa
vyzdžiu būtų, sakysim, lakoniška miniatiūra „O lietus 
vis lijo“:

Dabar apie tai daug kas kalba, pasklido visokiausi 
gandai, tas sako - taip, anas - anaip, trečias - vėl tre
čiaip, o iš tikrųjų, nieko panašaus nebuvo, ir visa tai ką 
kalba žmonės - paprasčiausi plepalai, nes viskas vyko 
visai kitaip. Kaip šiandien atsimenu. Buvo tada lie
tinga rudens popietė. Jis ramiai priėjo prie manus ir, 
plačiai šypsodamasis, paklausė:

- Nori į snukį?
- Nenoriu, atsakiau, - jisai sumišo.
- Kaip tai nenori? - paklausė išraudęs. Aš irgi pa

raudau.
- Tai, kad labai lyja, - sumišęs pratariau.
Tada jis dar labiau paraudo. Aš irgi pasijutau labai 

nepatogiai. Jis nervingai vartė rankose plytą, o pro jo 
šlapią megstinį aš mačiau raumeningą krūtinę ir tvir
tus rankų raumenis. Man jo pagailo.

- Gal duokit, - sumurmėjau. Tiek jau to!
Jis vėl paraudo, tarytum krauju apsipylė, akyse pa-
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sirodė ašaros.

- Ne, sunkiai ištarė drebančiu balsu - iš tikrųjų 
labai lyja.

.. .Tai šitai kaip viskas buvo. O dabar visi apie tai 
tiek daug kalba ir pripasakoja tokių nesąmonių, kad 
gėda ir klausytis.

* * *

- Kur čia juokas? - atsidus išeivis skaitytojas, pa
sigedus, kad jam nenurodyta, kurioj vietoj nusižvengti, 
kad nesimato jokio „puanto“ (punch line). O tačiau hu
moreska beveik pranašiška, kai prisimenam Lietuvos 
blokadą. Viskas joje tikroviška. Ir tie „dementi“, gan
dų paneigimai, kada tikrovė dar klaikesnė. Ir toji So
vietuos kaipo milžiniško Absurdo teatro vizija. Regis 
tiek esam prisiskaitą apie ją kaip groteską, nepavaldų 
jokiems įprastiniams logikos dėsniams, bauginantį vi
suotinos bedvasybės driblumu, brutalumu. Rodos ne
beįmanoma išsakyti naujaip tos santvarkos nuobody
bės, vergiško jos gyventojų susitaikymo su legalizuotu, 
banalizuotu smurtu gatvėje, kariuomenėje, ligoninėse, 
traukiniuose. O Erlickas tai padaro, elegantiškai, bet 
paveikiai atidengdamas tos buities absurdiškumą, pri
mityvumą.

Vakariečiui skaitytojui gali pasivaidenti, kad per
nelyg dažnos Erlicko miniatiūrose užuominos apie chu
liganų siautėjimą, nuolatos kliokiantį lietų, nuobodį ir 
gertynių šurmulį. („Pamokanti istorija“, „Prie Jono pri
ėjo chuliganas“, „Tada buvo vakaras“, „Kaip šitaip ga
lima?!“). Skaitytojui tenka įveikti tam tikrą psicho- 
loginą užkardą, idant įtikėtų, jog banditizmas ir van
dalizmas bei mušeikų sauvalė yra viena iš kasdieniš- 
kiausių tenykščio gyvenimo apraiškų. Taip banali, kad 
Cathy Young liudijimu {Growing Up in Moscow , 
1989) „homo sovieticus“ negauna net traumų, kaip kad 
normalūs vakariečiai žmonės.

Lygiai taip pat nesuprantamai vakariečiui skai
tytojui gali nuskambėti ir kita „abstraktaus“ kolorito 
miniatiūra - „Jis vis tylėjo“:

- Laba diena, pasisveikinau.
Jis neatsakė
-Autobuso laukiant, - paklausiau. -Vienas ką tik 

nu važia vo. Teks dabar gerą pusvalandį palaukti.
Jis tylėjo
- Poilsiavote, tikriausiai? - tariau. - Taip, taip 

žinoma - tokios vietos pas mus - ko nepoilsiauti. O ir 
orelis toks. Vasarėlė, kaip reikiant - ką ir sakyti.

Jis tylėjo.
- Turbūt, neblogai pažvejojote? - tariau. „ Yra, yra 

pas mus žuvelės. Nesiskundžiame. Anksčiau, tai dar 
daugiau buvo. Dabar gi žinote . . . melioracija, . . . 
kanalizacija ... urbanizacija ... depresija . ..

Jis pakėlė galvą ir pažvelgė man į akis.
- Ko jums reikia, - paklausė drebančiu balsu. - Ko 

jūs iš manęs norite? - riktelėjo.
- Nieko, - atsakiau ir skubiai nuėjau šalin ... „Pri

viso čia visokių. Dar papjaus kada“, galvojau nuei
damas ir, užsukęs į parduotuvę, nusipirkau peilį su 
kriaunom iš briedžio šonkaulio.

Manding ši grakšti humoreska, užsibaigianti - kaip 
ir dera groteskiškam vaizdeliui - nelaukta pabaiga, 
puikiai perteikia Sovietijoj gyvuojančią ir amžius gy
vuosiančią įtarumo, neaiškių baimių, paranojos at
mosferą. Savo nuotaika ir minties skvarbumu jinai
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primena Vaclovo Ravelio kai kurias pjeses, kurios irgi 
prasideda nekaltais pasišnekėjimais, kad vėliau staiga 
prasišviestų kafkišku niūrumu.

Kartais Erlickui prireikia mušeikų bei kitokių pa- 
keltarankių („Prie Jono priėjo chuliganas“), o kartais 
žmonių sudiržėjimo pavyzdžius jis aptinka čia pat, jau
kiam draugų ratelyje. Taip, pvz., noveliukės „Saulė lei
džias“ herojus pasipasakoja draugams pavėnėlėj, jog 
ketinąs kartis. Tie tačiau vien susirūpiną, kad, ko gero, 
jis nesižudytų daržinėj. Girdi, teksią tada ją parduot. 
Paskui susirūpina, kad virvės nepamirštų: „Virvės ant 
stalo!!, šaukia jam pridurmui, einančiam į mišką. Ne
pamiršk!!!“

Mes Vakaruose, be abejo esame humoro labai išle
pinti. Čia rengiami Juoko festivaliai, esama virtuozų 
žodžių žaismo srityje. Gal net dominuojanti humoro 
spalva yra juodasis, absurdiškasis humoras. Ankstyvoji 
Erlicko humoristika atrodytų buvo pagavusi tą laiko 
dvasią.

Erlicko tematika nėra plati. Jo humoristikoj tik re
tais atvejais plakami, kaip sakoma, visuomeninio gyve
nimo skauduliai. Tokia būtų elegantiška miniatiūra 
apie „stipraus centro” kovą už aukštą kyšininkavimo 
kultūrą („Pasakojimas apie tai, kaip greitai aš sutvar
kiau vieną reikalą“). Šiaip Erlicką labiau masina para- 
doksiškesni apmąstymai. Kaip jis pats sako: „įdomūs ir 
reikalingi pasakojimai apie gyvenimą“. Kartais kasdie
niški, kaip, sakysim, nutikimai autobuse („Troleibu- 
sinės novelės“) arba zombiškas pijokėlio gyvenimas 
(„Tas gyvenimas toks ...“), kartais fantasmgagoriški. 
Bet aplamai jam labiau rūpi ne tiek nupiešti tikrovę, 
kaip išsakyti drumsčiai išgyvenamą tos buities gro- 
teskiškumą.

Panašiai kaip Vytautė Žilinskaitė („Mitų šalike
lėm“), Juozas Erlickas bando kartais praplėsti humoro 
valdas fantastiško elemento įsrūvom. „Atsitikime su 
žvaigždėm“, pavyzdžiui, jis visai rimtai ir moksliškai 
dėsto, kad žvaigždės - tai keisti padarai ir kad geriau su 
jomis neprasidėti. Toliau pasakoja apie jų gaudymą 
tinklais, pabėrus avižų. Čia dvelkteli Erlicko kūryboj 
Vakarų kultūros gaivus vėjokšlis, primenąs Italo Gaivi
no ar Dino Buzzatti svaigias fantazijas.

Tokie autoriaus skrydžiai į ironiško, aitraus, kiek 
karstelėjusio humoro aukštumas nėra dažni. Tiesa, kaip 
matosi iš pirmojo rinkinio, vienu metu Erlickas buvo 
pabandęs eksperimentuoti vienveiksmiais, prasimany
damas keistokų atšvaitų - prichoneurologinės pjesės, 
„papročių-bepročių“ komedijos ir pan. žanrus. Ar buvo 
jie kada suvaidinti - mums nežinoma, bet kaip škicai 
kabaretinei scenai ar televizinei serijai jie skamba visai 
nūdieniškai. Sakyčiau, kad savo nuorodom režisoriui ir 
aplamai sceniniu dūksmu jie primena garsiąją britų TV 
seriją Monty Python Flying Circus . Faktinai tekstas 
juose mažiau svarbus, nes sąmojus glūdi situacijose ir 
scenos nurodymuose.

Gamevičius . Ar Myli mane, Danute?
Danutė (droviai) Myliu. (Nustebusi) Myliu aš? 

(Nervingai) Cha, cha! Ir tada jų akytės nušvinta, ran
kytės sukimba ir pamiršę Viską jie šoka Krištoli
nį Mėlynųjų Karvabalių šokį su kardais. Danutė 
linksmai kandžioja Raudonuosius p. Gamevičiaus 
Skruostus ir kužda Meiliąsias Nesąmones į Abi Ausis. 
Simas juokiasi širdingai. Skamba lengvoji muzika - 
Debiusi.

Bet staiga sudunda žemė, ir ne margi vežimai rie
da, o tik įsiveržia į sceną perpykęs šio spektaklio Re
žisierius ir nutraukia švelnų muzikavimą, kartu neats
argiai nutraukdamas ir pjesės veiksmą. Horizonte pra
bėga šernai ir teatro Direktorius, kuris, siekdamas nu
raminti įnirtingai Riaumojančią Publiką, atlieka keletą

1991 m. sausio mėn.

pigių triukų su degtukais ir jūrų kiaulytėmis.

Kaip matosi iš cituotų dalykėlių, ankstyvojoj Er
licko kūryboj pasakotoju būdavo neidentifikuotas nai
vuolis, nelaimėlis, simpatingas skaitytojui savo Čarli 
Čapliniška povyza. Atseit, kaip amerikiečiai vadintų, 
Schlemiel’is. Ilgainiui tačiau kažkodėl Erlickas sutei
kia jam vidaus pasą, pramindamas jį Pranu Blinke- 
vičium, priskirdamas jam žmoną Helen Blinkevičienę 
ir šeimos draugą Petrą Gamevičių.

Nuo to momento Erlicko humoristika nusipėstina, 
susitarybina, suprovincialėja. Juo labiau, kad prozos 
tekstų vietą ima užgožti ketureilių dirsės ir varpučiai. Iš 
pradžių atrodytų, kad tais gimnazistinės lyrikos įtarpais 
norima pasišaipyt iš albumėlinių posmelių bei Lietuvą 
užtvindžiusios eiliakalystės tvano. Ir, sakytumėm, vy
kusiai. Aky vaizdu, kiek tame liespienyje esama proza- 
iškumų, tuščiažodžiavimo bei aklo kažkokių 19-to 
amžiaus poetų pamėgdžiojimo. Klausimas tik, ar iš tie
sų tų iliustracijų būtinai reikia tiek daug.

Ilgainiui tačiau skaitytojui darosi vis neaiškiau, ar 
čia šaipomasi iš grafomanijos, ar bandoma eilių pagal
ba pavaizduoti tenykščio tarybinio žmogaus primity
vumą bei snobizmu dangstomą bukumą. Bet ir taip pa
žvelgus, tų ketureilių per daug ir jie kažkaip beviltiški.

Ir gurguolės minčių nugrims ta Leton,
Ir eilės ne negimusios numiršta ....
(Šį rytą net nevalgysiu kotleto -
Tiek laiko prarandi, kai tenka virškint...)

Pernelyg ta „lyrika“ ar humoristika padvisusi kas
dienybės dumblu, primenanti vienu pirštu barbenamą 
melodiją. Beveik neįmanoma aptikti joje labiau įsime
nančių eilučių ar minčių, kurių nebūtų galima vaizdžiau 
išreikšt proza. Kaip tenykščio nuobodaus gyvenimo 
satyra, jinai benagė ir bedantė. Ne ką sąmojingesni, 
originalesni ir Erlicko rubajatai (dar viena archaika):

Dažnai žmogus it Buridano asilas
Tarp moterų dviejų kvailai paklysta.

J. Erlicko Raštus irkt. užsklendžia dvi pjesės. Pir
moji, sukurta vaikiškam spektakliui, yra alegorinis vai
dinimėlis „Kolumbo gimtadienis“. Kaip vaidinimėlis 
lėlių teatrui, pipirams gal būtų jis ir priimtinas. Keista 
tačiau, kad kai kas ima įžiūrėti jame politinę satyrą, 
visokius Molotovų-Ribentropų dalyjimųsis žemėmis, 
ar net lietuviškąjį Gyvulių ūkio (George Orwell) va
riantą. Tai nesąmonė. Savo siužeto banalumu ir nuo
bodumu jis gal kiek primena Anatolijaus Kairio „Viš
čiukų ūkį“, nors, pastarojoje komedijėlėje, manding, 
visvien daugiau satyrinio polėkio.

Kita dviveiksmė pjesė - „Blinkuva“, ne ką sudė
tingesnės kompozicijos ar avangardiškesnės dvasios, 
vaizduoja visokį arivizmą, valdininkėlių varžybas dėl 
paaukštinimų ir jų žmonų kekšiavimus, svetimavi
mus bei panašias Sovietijos buities apraiškas. Visa tai 
stipriai karikatūrinama ir pateikiama riebiam farso ir 
„slap-stick“ padaže. Pagrindinis herojus šiuokart pa
vaizduojamas kaip visiškas nevaleiva, jau net ne kaip 
pasigailėjimo vertas Schlemielis - Šmendrikas. 
Rašydamas šią pjesę Erlickas perleido antrukart per 
skalbiamą mašiną kai kurias ankstyvųjų savo humo
reskų. Jo herojus net du kartu žudosi. Bet kaip sceninė 
ekstravagancija, cirkinis dūksmas, veikaliukas žais
mingas, lakiai pašiepiantis sovietinę, negyvai už
kietėjusių vidurių santvarką, jos ponų mentalitetą ir jų 
giliuosius sielos virpesius. („Antai Kevičius, taigi nu
mirė. Įdomus daiktas ta mirtis kai pagalvoji... Iš vie
nos pusės, lyg ir gaila žmogaus, o iš kitos - vistiek

kažkaip malonu. Keistas gyvenimas!“). Šmaikščiai 
pavaizduojama valdžių savigyra, kruopščiai surepe
tuoti, chronomctruoti scenarijai, kada teks kalbūnams 
ploti ir kitos ritualinės formulės: Sutkus (skaito iš lapo) 
„Už vaisingą darbą kultūros baruose, teisė nusifoto
grafuoti prie velionio kapo, suteikiama draugui Petrui 
Gamevičiui.“

Panašiai kaip ankstyvesniuose Erlicko scenos eks
perimentuose, ir šiuokart sąmojaus kupinos netgi sce
ninės nuorodos:

Blinkevičius pakelia akis, mato į Saulėlydį skren
dančius paukščius ir jo žvilgsny atsispindi trumpam 
vietinės reikšmės Liūdesys.

Tarytumei bolševikinis žargonas, jų naujakalbė 
būtų taip įsiėdusi į smegenis, kad rašytojui netgi 
paprasčiausiame techniškame tekste darosi nebeįmano
ma išsiversti be trafaretų ir klišių.

Žodžiu, nors „Blinkuvoj“ pilna pertempimų ir 
peršaržavimų, joje esama taip pat ir gero sąmojaus 
blyksnių, įdomių situacijų bei šmaikščių replikų, tokių, 
kaip:

Blinkevičienė - Visa ką čia valgai - Mano! Pati 
savo rankomis pavogiau ...

Gamevičius - Pavogei?
Blinkevičienė - Gal ir ne tas žodis. Bet kai vado

vauji parduotuvei, tai vis - vienaip ar kitaip ...
Nesunku įsivaizduoti, kad scenoj tas veikaliukas 

galėtų sušvytėt visai nebanaliai. Netgi lyriškieji įtarpai 
- toji nelaimingoji Blinkevičių poezija - šiuokart 
skamba patikliai.

Visokių yra pasaulyje pasisakymų apie humoristo 
dalią ir jai gręsiančius pavojus pedaliuoti vietoje. Žiū
rėdami į susimąsčiusio ties savo Raštų kauge Erlicko 
veidą viršelyje, prisimenam žinomo humoristo Pierre 
Daninos {Profession: ecrivain . Paris Hachette, 1988) 
Pasisakymai:

„Niekas nėra apsigimusiu humoristu. Humoro 
Mocartų nėra . Humoras aštrėja metų tėkmėj. Vien lai
kas padeda šypsotis išgyvenimo nedarnų.

Tokio satyrinės plunksnos skudrėjimo norėtųsi pa
linkėti Juozui Erlickui dabarties gyvenimo atovartose.

Vytautas A. Jonynas

Juozas Erlickas. Raštai irkt. Humoreskos, humoris
tiniai eilėraščiai ir pjesės. Vilnius, Vaga, 1987. 351 p.
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1988 metų rudenį, į sekančių metų Santaros- 
Šviesos federacijos suvažiavimą rengėjai nutarė pa
kviesti Darių Kuolį - jauną kultūros istoriką, Vilniaus 
universiteto aspirantą, vieną iš pagrindinių Sietyno 
žurnalo pradininkų. O atvažiavo 1989 metų rudenį 
naujasis Lietuvos respublikos Kultūros ir švietimo mi
nistras. Jį ta proga ir užkalbino beveik visi mūsų mėn
raščio redakcijos nariai.

* * *
Kas yra Kultūros ministerija, kokias kultūros sritis 

ji apima, ką ji veikia ir, galop, kam ji reikalinga? Ne
priklausomoje Lietuvoje tokios ministerijos nebuvo; 
buvo tik Švietimo ministerija. Nėra tokios nei Ame
rikoje.

Ir Lietuvoje Kultūros ministerijos nėra. Yra Kul
tūros ir švietimo ministerija. Toks sujungimas galėtų 
reikšti ir naują požiūrį į kultūros dalykus bei kultūrinį 
gyvenimą. Daugiau bus rūpinamasi švietimu, kultūros 
vadyba (menedžmentu), o kultūros gyvenimas netu
rėtų būti reglamentuojamas, administruojamas. Kita 
vertus, yra labai keblus, sudėtingas palikimas. Kultūros 
darbuotojai (rengti ne vienerius metus aukštųjų moky
klų, kultūros mokyklų) dabar užima tam tikrą vietą vi
same kultūriniame gyvenime. Vienų tos vietos yra api
brėžtos, pareigos gana aiškios, dirbamas kultūrinis dar
bas; kitų - su kultūra mažai susieinantys dalykai. Bet 
visi tie santykiai, kadangi tiesiogiai kalbame apie žmo
nių likimus, yra reguliuotini ir ministerija yra pasmerk
ta tuos santykius reguliuoti. Į ją kreipiasi dėl rajonų 
kultūrinio gyvenimo, savivaldybių, kaimo kultūros na
mų ir bibliotekėlių - visi tie dalykai sueina į ministeriją, 
iš jos reikalaujama sprendimų.

Ką apima ministerija kultūros srityje? Yra keli de
partamentai. Kultūros pusėje vienas - Menų depar
tamentas, kuris koordinuoja profesionalaus meno gy
venimą. Tas koordinavimas yra ne administravimas, o 
daugiau atlieka tokią funkciją, kaip Lietuvos meno 
reprezentacija. Dėl to kreipiamasi į ministeriją ir iš už
sienio valstybių.

Yra valstybės skiriamų lėšų dalyba. Anksčiau pati 
ministerija dalindavo, o tai buvo labai rimtas kultūrinio 
gyvenimo subiurokratinimas, nes nuo biurokratinio 
aparato priklausė daugelio kultūros pusių likimas. Da
bar mes galvojame apie perėjimą prie tam tikros kultū
ros savivaldos. Kalbama apie ekspertų grupes kiek
vienai meno sričiai. Ekspertų grupei būtų patikėtos lė
šos, o paskirstomos jos būtų jau pačių kultūros žmonių.

Tai toks yra Menų departamentas su muzikos, tea
tro, dailės skyriais. Kita vertus, šio departamento

POKALBIS SU DARIUM KUOLIU

ŠVIETIMO IR KULTŪROS RŪPESČIAI
paskirtis yra ir kaupti nacionalinį meno fondą, kad jis 
pasiliktų Lietuvoje, kad Lietuvos muziejai galėtų su
kaupti „aukso fondą“, kad jiems būtų skiriamos lėšos. 
To nebuvo daryta ir dabar nemažai kas dailėje yra pra
žiopsota. Lietuvoje buvo perkama nemaža kūrinių pa
gal pažintis, arba remiantis šalpos principais. Kad tokį 
ir tokį dailininką reikia šįmet sušelpti (pernai iš jo pir
kom vieną kūrinį, šįmet šelpsim kitą, kitąmet dar kitą). 
Ne patys muziejai komplektavo savo kolekcijas ir da
bar jų fondai yra gana skylėti. Taigi, visą tą darbą rei
kia pei tvarkyti, ir tai atiteks Menų departamentui.

Muzikos kūrinių pirkimas, įsigijimas irgi nemaža 
priklausys nuo Menų departamento.

Yra Paveldo departamentas. Jame bibliotekų, mu
ziejų skyriai. Tai kultūros gyvenimo sritys, reikalau
jančios rimtos pertvarkos, rimto rūpesčio.

Naujas padalinys Paveldo departamente - paveldo 
rekonstukcijos. Jo funkcijos tokios: to skyriaus keli 
darbuotojai turėtų rūpintis prarastų, iš Lietuvos išga
bentų meno vertybių, archyvų paieškom, registravimu, 
kopijavimu ir stengtis jas sugrąžinti į Lietuvą. Tai 
funkcija, kurios anksčiau ėmėsi Įvairios visuomeninės 
organizacijos ir pavieniai asmenys, ir tai buvo privati 
iniciatyva. Dabar manom, kad turėtų būū valstybės 
priedermė rūpintis prarastų kultūros vertybių paieš
komis ir, kur įmanoma, susigrąžinimu.

Yra trečiasis, gal daugiausia abejonių keliantis, 
Kultūrinės veiklos departamentas (KVD). KVD užsi
ima palikimu, kultūros darbuotojų, kultūrinio gyve
nimo rajonuose ... Tai toks gan keblus reikalas. Jis turi 
daugybę problemų kaip reorganizuoti kultūros namų 
palikimą, kad jie nebūtų vien išparceliuojami komer
cinei kultūrai, kuri dabar vyksta, kad galėtų profesio
nalusis menas sklisti po Lietuvą.

Kitą vertus, KVD rimtai rūpinasi etninės kultūros 
atgaivinimu, regioninės kultūros židinių kūrimu, savito 
kultūrinio veido sudarymu atskirame regione. Visa tai 
mėgins palaikyti, šiek tiek iš pat pradžių koordinuoti, 
ministerija, nes susiduriame kartais su tokiais liūdnais 
faktais. Kartais savivaldybėse yra gan akultūriškos 
nuolaikos ir kultūrai, švietimui pristingama pinigų arba 
muziejus stengiamasi paversti parduotuvėmis ar net 
buitinėmis tarnybomis. Yra ir tokių iniciatyvų. Taigi, 
ministerijos koordinavimas kol kas, pereinamuoju lai
kotarpiu yra reikalingas.

Kokia Aukščiausiosios Tarybos pažiūra į kultūros 
reikalus? Skaitėme Lietuvos spaudoje labai kritiškus 
pasisakymus, ypatingai iš rašytojų, dėl mokesčių įsta
tymo. Koks Jūsų požiūris į tą mokesčių įstatymą?

Man atrodo, kad normalioj valstybėj menininkai 
turėtų džiaugtis, kad valstybė neskiria jiems didelio rū
pesčio, jais per daug nesidomi. Pas mus kultūrinis gy
venimas buvo tiesiog suaugęs su valstybe, ir dabar san
tykiai kol kas nėra normalūs. Mokesčių Įstatymo, kurį 
jūs minėjote, pirmajame projekte nebuvo atsižvelgta į 
kūrybinio darbo specifiką, bet rengėjai kituose varijan- 
tuosc į tai žadėjo atsižvelgti, tad problema turėtų savai
me atkristi. Mano supratimu, menininkų reakcija buvo 
pernelyg liguista. Vis dėlto gyventi valstybėje ir jai ne
mokėti už savo gaunamas kūrybines pajamas mokesčių 
- labai arogantiška, na, ir man nesuprantama pozicija.

Ar jų pozicija buvo visai nemokėti mokesčių?

Meno žmonių pozicija buvo labai įvairi ir tarp to 
viso šurmulio sunku buvo suprasti, ar norima visai ne
mokėti, ar už teisingesnius mokesčius. Teisingesni jie 
tikrai turi būti, turi įvertinti kūrybinio darbo specifiką. 
Amerikoje šitai kaip tik yra puikiai sureguliuota, kad 
kas penkeri metai galima taip mokesčius mokėti, taigi 
truputį lanksčiau. To lankstumo pirmajame įstatymo 
varijante nebuvo ir tai sukėlė pasipiktinimą. Pati reak
cija į įstatymo projekto svarstymą buvo per daug li
guista; galima svarstyti ramesniu tonu. Buvo aliar
muojama ir tiesiog keliamamas toks iššūkis: ar inteli
gentija rems, ar nerems vyriausybę. Net kai kuriuose 
straipsniuose buvo šitaip klausiama: ar vyriausybė su
sipyks su inteligentija, ar ne. Tai jau nėra normalu. Ki
ta vertus, toji kultūra - nemaža jos dalis - egzis- 
tavo„prie dvaro“. Ir šiuo metu taip tebėra.

„Prie dvaro“ sovietine prasme?

Vis dėlto, nemaža jos dalis buvo „dvaro kultūra“. 
„Dvaro kultūrai“, aišku, išlikimo galimybių nėra daug 
ir jinai tą realų pavojų aiškiausiai pajuto.

O kokį modelį vyriausybės-menininko santykiuo
se remiate Jūs? Tarkim, imant kaip pavyzdžius, JAV, 
kur yra beveik laissez - faire situacija ir menas nėra 
valdžios remiamas, ir Vokietiją, kur kiekvienas mies
tas turi savo teatrą, valdžios remiamą. Koks modelis 
Jums atrodo geriausiai tiktų Lietuvai?

Na, man regis, mes turėtumėm orientuotis į Europą 
ir savo meną turėtume remti. Kodėl?

Mes esame nedidelė tauta. Jos dvasinis potencialas 
turėtų būti puoselėjamas. Tai ypač svarbu dabar, Lietu
vai išeinant į pasaulį. Tai, mano nuomone, yra kitas 
dabar liberalų labai aštriai keliamas klausimas, kad me
nininkui, intelektualui tėra tokia alternatyva: tarnauti 
arba rinkai, arba valstybei. Taip į valstybę žiūrima per
dėm negatyviai, kad ji tiktai gniuždys kūrybos laisvę. 
Vis dėlto yra demokratinių valstybių pavyzdžių, rodan
čių, kad valstybė yra suinteresuota remti meną, kul
tūros gyvenimą be jokių išskaičiavimų. Tiesiogiai vie
nai ar kitai valstybinei idėjai tarnaujančio meno Lietu
vos vaizdiniai yra labai primityvūs. Tad toks pavojus 
man atrodo tuščias. Ir šiaip valstybė turėtų įsipareigoti 
menui.

Jūs numatote žymią pertvarką ministerijos darbe. 
O kaip su kadrais? Sovietinės ministerijos, kaip esam 
girdėją, buvo perpildytos nereikalingais žmonėmis. 
Kaip Jūsų ministerijoje - daugiau ar mažiau dabar 
žmonių?

Sumažėjo 14 žmonių. Tai nedaug, bet mes turime 
nemažai padalinių. Kultūros ir švietimo srityje išplėtė
me užsienio tarnybą, nes užsienio valstybės, vengda
mos pripažinti nepriklausomą Lietuvą politinėje plot
mėje, suinteresuotos teikti nemažą pagalbą kultūros ir 
švietimo srityje , taip, kad mūsų ministerija kol kas ry
šius mezga labai greitai ir čia darbas labai reikalingas. 
Taigi, biurokratinis aparatas išsiperka pats. Labai būtų 
gerai, kad jis funkcionuotų. Iki šiol jis nefunkcionavo. 
Visi dalykai buvo vilkinami. Ministerijoje, kaip aš įsi
tikinau atėjęs, buvo vengiama sprendimų, kurie galėtų 
sukelti konfliktą ar nepasitenkinimą. Visi norėjo gy-
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vend ramiai. Sprendimai, kurie būtų susiję su tam tik
ru triukšmeliu visuomenėje, nebuvo daromi iš viso, ar 
buvo atidėliojama, vilkinama.

Aparatas sumažėjo 14-ka žmonių, plečiant kitus 
padalinius. Kultūros srityje pusė žmonių naujų, o švie
timo - beveik visi nauji, nes švietimo pertvarka turi būti 
esminė.

Koks Jūsų požiūris į stagnacijos metais sukurtą 
kultūrą? Ar buvo stagnacijos laikais sukurta vertingo 
meno?

Aš teigiamai atsakyčiau į šitų klausimą. Iš tikrų
jų, per tuos penkius dešimtmečius Lietuvoje kultūra 
buvo kuriama, ir ne itin menka kultūra. Mano suprati
mu, mūsų muzika yra europinė muzika, Lietuvos poezi
ja - europinė poezija. Dailė taip pat Europos yra gera
me stovyje. Taigi, šiuo metu mes nesam duobėj , jei 
kalbėtume apie savo menų padėtį. Vis dėlto buvo ir 
konjunktūriškos muzikos, ir dailės, bet būta ir tikrojo 
meno, kurio niekas nepaliks užmarštyje. Ir dabar mes 
su juo galime išeiti į viešumą.

Kultūros laisvės problematika iškyla visose vi
suomenėse; iškyla ji ir Lietuvoje. (Pvz., laikraščio 20 
kapeikų uždraudimas.) Be abejo panašių atvejų bus ir 
daugiau. Kokia Jūsų reakcija į visa tai? Ar tie klau
simai turėtų iš viso būti sprendžiami?

20 kapeikų ar kūrėjo laisvės klausimas? Simp
tomas yra, 20 kapeikų laikraštį svarstėme. Bet šiaipjau 
kūrėjo laisvė būtų šiek tiek kita problema. Kultūra be 
menininko laisvės, be žmogaus laisvės yra neįmanoma, 
bent neturi perspektyvos.

Na, sakykim, konkrečiau: pornografija kaip kūry
binė priemonė literatūroje ...

Aišku įmanoma. Aišku toleruotina. Tai yra gyve
nimas. Laisvė atspindi gyvenimo įvairias formas. Ir ši
to ginčyti niekas negali. Mano nuomone, kūrėjo laisvė 
turi būt garantuota. Kitas dalykas, tai įstatymais susty
guotas visuomenės gyvenimas. Jo griauti menininkas, 
kad ir laisvas, neturėtų teisės. Čia labai tokie elemen
tarūs dalykai, ypač jeigu visuomenė yra įstatymais ju
ridiškai sustyguota.

Sustyguota? Bet juk visai taip pat būtų galėjus 
atsakyti ir buvus Kultūros ministras Lionginas Šepetys. 
Tada tie klausimai taip pat buvo įstatymo sustyguoti...

Ne, aš kalbu apie demokratinę Lietuvos valstybę. 
Ir kalbu apie pornografiją tenai. Ten gali būti labai iš
kreiptų formų ir visa kita. Visuomenė gali toleruoti iki 
tam tikros ribos...

Kas ir kaip sprendžia, kur yra ta riba?

Teismas.

Gal geriau nukrepti šį klausimą į spaudos laisve. 
Ar spaudos laisvė turi ribas? Kokios jos yra? O gal ji 
visiškai jų neturi?

Laisvė vistiek yra laisvė. Tas ribotumas yra labai 
subtilus. Na ir, man atrodo, viskas juridiškai suregu
liuojama. Čia neturėtų valstybės institucijos kištis. O 
dabartinė Lietuvos situacija, - ji kelia daug kam neri
mo, ir Lietuvoj esant, ir iš šalies žiūrint Man atrodo, 
tokios totalitarinės tendencijos, pastangos ko nors ne

leisti dar nelabai pasireiškia. Nuogąstaujama daugiau, 
negu realiai yra daroma, spaudos laisvę varžant ar 
slopinant Spaudos laisvė Lietuvoje egzistuoja ir, man 
atrodo, egzistuos ateityje. Kita vertus, šmeižianti spau
da. Tokius dalykus reikia aiškintis teismuose.

Čia spaudos atsakomybės klausimas?

Taip. Spaudos atsakomybės. Bet laisvės niekas ne
turėtų riboti.

Laisvės klausimas buvo pažeistas kai kuriais ta
riamais pornografiniais atvejais. Ar turėtų laisvė būti 
be jokių ribų, net ir pronografįjai? Ar yra Šiuo atveju 
kokios ribos?

Ribos, man atrodo egzistuoja nemažoje dalyje 
valstybių. Kitas klausimas būtų - kas yra pornografija. 
Tai subtilūs dalykai. Bet kad kažkokios ribos Lietuvoj 
bus, aš neabejoju.

O kodėl jų reikia?

Gal tai visuomenės savisaugos instinktas. Bet kaž
kas tokio Lietuvoje yra.

Dalies visuomenės?

Na, matot, čia yra kiti dalykai. Jau pats pavadi
nimas yra kvestionuojamas. Yra kraštų, kur atvira por
nografija draudžiama. Kitas dalykas, kad erotika nėra 
pornografija. Čia yra ta subtilybė. Kad kažkokie vi
suomenės savisaugos mechanizmai veiks, tai sunku tuo 
abejoti. Ar tai bus Bažnyčios kova, kaip buvo prieš 
alkoholizmą, ar inteligentijos triukšmavimai, mokyto
jų triukšmavimai. Tokie visuomenės savisaugos me
chanizmai tikrai bus. Jie yra natūralūs. Kitas dalykas, 
kad valstybės institucijos neturėtų kištis su draudimais. 
Ar toks mechanizmas garantuos spaudos laisvę?

Prie to sunku ką nors ir pridėt. Bet yra tendencijų 
ir priešinga kryptimi.

Tendencijų yra. Matot, Lietuvoje dabar yra toks 
gyvenimas, išsiveržiantis...

Vakarų pasaulyje iškyla kita problema. Dėl įvairių 
plačiai plintančių ligų, iš vienos pusės, ir dėl pokyčių 
viešojoje moralėje, mokyklose įvedamas seksualinis 
auklėjimas. Ar Lietuvoje apie tai galvojama?

Taip. Sveikatos ministerijoje ir mokyklų depar
tamente.

Ar nemanotete, kad dėl to galėtų kilti konfliktų 
su kai kuriom institucijom (pvz., katalikų Bažnyčia, 
gal ir protestantų)?

Nemanau. Su Bažnyčia mes esame gražiai susitarę 
ir įvedę net tikybos pamokas. Šiokių tokių patriukš
mavimų gali būti, bet šiaip, kad galėtų Bažnyčia užgin
čyti tokio auklėjimo būtinumą, aš abejoju.

Tikybos pamokos šiuo metu nėra privalomos. Kas 
nusprendžia - lankyti jas ar ne: moksleivis, ar moks
leivio tėvai?

Pirmosiose klasėse moksleivių tėvai, vėliau - 
moksleiviai. Kol kas nėra griežtai nustatyta, nuo ku
rios klasės ta riba turėtų būti. Šiais mokslo metais 

paaiškės. Kita vertus, ta pamoka, įvesta nuo rugsėjo 1- 
mosios, yra tam tikras išeities ieškojimas, bet ne ga
lutinis variantas. įvesta papildoma pamoka: tikintiems 
vaikams tikyba, o netikintiems - humanitariniai daly
kai, užsienio kalbų mokymasis, lenkų, mokykose - lie
tuvių kalbos ir pan. Tai yra savotiškas kompromisas. 
Suprantate, kad kol nėra alternatyvių katalikiškų gim
nazijų, neduoti tos pamokos tikinčiųjų vaikams, irgi 
nebūtų visiškai demokratiška. Ateityje turėtų būti ko
kia alternatyvinė disciplina. O toliau turėtų būti vie
šai visuomenės svarstoma, kaip sureguliuoti Bažnyčios 
ir mokyklos santykius.

O šiuo atveju tai liečia tik katalikų religijos 
pamokas?

Ne. Visas. Visų religijų. Kas yra pasiruošęs dės
tyti, tiems tas klausimas yra išsprendžiamas. Mes labai 
suinteresuoti, kad pravoslavai eitų tikybos dėstyti į ru
siškas mokyklas.

Ar nesipriešins jų direktoriai?

Bus visko. Matot, dabar toks pereinamasis laiko
tarpis, sprendimai yra labai įvairus. Pavyzdžiui, Mari
jampolės savivaldybė buvo nutarusi įvesti privalomą 
tikybos dėstymą visame Marijampolės rajone. Arba 
Marijampolės vienas internatas pasiskelbė, kad nuo 
rugsėjo 1-mosios tampa katalikiška gimnazija. Tokių 
kurijozų yra daug.

Tai reiškia, jog savivaldybės jaučiasi, kad jos turi 
teisų...

Savivaldybės pagrindų įstatymas priimtas dar 
LTSR Aukšč. Tarybos. Jame nebuvo apibrėžtas vals
tybinės politikos įgyvendinimo mechanizmas ... Dabar 
Aukšč. Tarybos šis mechanizmas jau apibrėžtas. Savi
valdybės kultūros ir švietimo vadovas yra atsakingas 
ministerijai. Turi bendradarbiauti su ministerija ir vyk
dyti savo regione kultūrinę švietimo politiką. Turi ko
ordinuoti visus švietimo darbus.

Bet po to, kai lietuvių kalba tapo valstybine, ji 
netapo privalomu dalyku mokyklose?

Ji buvo privalomas dalykas mokyklose. Ir rusiš
kose, ir lenkiškose. Kitas dalykas, tai požiūris į lietuvių 
kalbą lenkiškose ir rusiškose mokyklose. Jis buvo ne
gatyvus, ir vaikai nesimokė: „Tos kalbos mums nerei
kia“. Dabar mėginsim jau nuo kitų metų padidinti 
lietuviškų pamokų skaičių lenkiškose ir rusiškose mo
kyklose. Numatomi lietuvių kalbos egzaminai rusiš
kose ir lenkiškose mokyklose, ko anksčiau nebuvo. 
Taigi, tas vers iš karto rimčiau mokytis.

Kalbant apie švietimo reformą kartais naudojamas 
„tautinės mokyklos“ terminas. Kas būtų ta „tautinė mo
kykla“?

Tautinė mokykla buvo kuriama 1987-88 metais, 
kai mes gyvenome dar labai neaiškius laikus ir galvo
jome, kaip savo jaunimą išsaugoti nuo rusinimo, ir iš 
viso - tautą nuo niveliacijos. Tai buvo, galima sakyti, 
pasipriešinimas, kuris turėjo orientuoti Lietuvos jau
nimą į tautos kultūrą.

Dabar, brandinant Lietuvos valstybę, tokios „pasi
priešinimo mokyklos“ nebereikia. Mes kalbame apie 
normalią, demokratinę Lietuvos mokyklą, kuri savai-

(tęsinys sekančiame psl..)
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ŠVIETIMO ...
(atkelta iš 7-to psl.)

me turėtų remtis tautine kultūra ir, kita vertus, etninėms 
bendrijoms, gyvenančioms Lietuvoje - sudaryti sąlygas 
įeiti į savo tautos kultūrą ir sykiu ruoštis tapti Lietuvos 
piliečiais. Toks pilietinis ugdymas ir tokios pilietinės 
sąmonės brandinimas irgi yra mokyklos uždavinys.

Tad terminas „tautinė mokykla“...

... pamažu nyksta.

Nepriklausomybės metais religijos dėstymą ir kai 
kuriuos kitus dalykus mokyklose saistė konkordatas su 
Vatikanu. Šiuo metu konkordato nėra, bet yra užuo
minų apie konkordato atgai vinimą. Tai paliestų ir Kul
tūros ir švietimo ministeriją, mokyklų, darbą. Ar mi
nisterijoje tai svarstoma?

Ministerija dar nesvarsto, nes kalbos apie konkor
dato argaivinimą nėra perdėm rimtos. Kitą vertus, jeigu 
tai pakryptų ateityje rimtesnių kalbų link, mano supra
timu, tai nebūtų gerai kultūriniame gyvenime ir apskri
tai Lietuvos valstybiniame gyvenime. Na, tai mano as
meninė nuomonė.

Lietuvių fronto bičiuliai čia, išeivijoje, pirmaisiais 
pokario metais buvo paskleidė tokią savotišką pro
gramą apie politine, kultūrine ir socialine demokatiją. 
Jie siūlė valstybei atsisakyti švietimo monopolio, pa
silaikyti tik švietimo finansuotojo vaidmenį, o moky
klas pavesti pasaulėžiūrinėms bendruomenėms. Ar 
Jums teko su šituo pasiūlymu susipažinti ir kokia būtų 
Jūsų reakcija į tokius pasiūlymus?

Panašių pasiūlymų buna Lietuvoje ir dabar, ir jie 
svartyti ministerijoje. Mintis maždaug tokia: sugriauti 
valstybės monopolį švietimo srityje. Buvo keliama to
kia nuostata. Mano supratimu, mes dar neturim valsty
bės ir valstybės monopolio šioje srityje. Mes turime ta- 
rybinę-sovietinę švietimo sistemą, kuri dar egzistuoja. 
Siek tiek apskurus, apgriuvus, bet dar egzistuoja. Jos 

demontavimas negali būti vien savaiminis procesas. 
Yra labai daug keblių dalykų, susijusių su švietimo 
pertvarka ir koordinavimas iš vieno centro yra reika
lingas. Jis neišvengiamas, mano supratimu, susidūrus 
su realia dabartine padėtimi, nes visuomenė dar nėra 
ligi galo pasiruošusi turėti demokratiną mokyklą. Kitas 
dalykas - pedagoginiai kadrai, neatitinkantys tokio 
normalios mokyklos lygmens. Ir reforma turėtų būti vis 
dėlto iš vieno centro vykdoma: perkvalifikuojant mo
kytojus, įgyvendinant jų atestavimo sistemą. Tai reika
lauja centro.

Konfesinės mokyklos dabar yra ministerijos re
miamos ir mes skatiname jų atsiradimą. Tai, pirmiausia 
katalikiškos gimnazijos, katalikiškos pradžios moky
klos. Tiktai norėtume, kad tos konfesinės mokyklos 
būtų gerokai geresnės, aukštesnio lygio, negu esamos 
valstybinės mokyklos, nes steigti žemo lygio konfesi
nes mokyklas šiuo metu nebūtų labai prasminga. Mes 
norim, kad konfesinės mokyklos duotų rimtą impulsą ir 
alternatyvą egzistuojančiai valstybinei švietimo sis
temai.

Kitas dalykas - Lietuvoje šiuo metu nėra stiprių 
kitų konfesijų, nėra kitų stiprių bendruomenių, kurios 
pajėgtų kurti savas mokyklas. Jeigu ateityje jų atsi
rastų, aišku, tai bus sveikintina. Bet yra nemaža abejo
nė dėl dar vieno dalyko. Mums, kaip mažai valstybei ir 
mažai tautai, kažkoks švietimo sistemos vieningumas 
gal būtų ir reikalingas. Tai turbūt dar reikės svarstyti. 
Toks švietimo sistemos vieningumas yra, pavyzdžiui, 
Skandinavijos šalyse. Jis užtikrina valstybės rūpestį vi
sais savo piliečiais, visų piliečių auklėjimu. Mes netu
rime tiek daug tautos narių, kad galėtume juos apleisti 
ar tiesiog patikėti vien privačiai iniciatyvai.

Siek tiek apie išeivijos ir Lietuvos kultūrinius ry
šius. Kokius ryšius Jūs įsivaizduojate? Kokio pobū
džio jie turėtų būti?

Man atrodo, kad dabar tie ryšiai turėtų keistis, nes 
valstybė o (čia aš turiu galvoje savo ministeriją) turi be 
jokių užkulisinių minčių atvirai įsipareigoti remti iš
eivijos kultūrinius židinius, švietimo įstaigas. Tam mes 
turime įsteigę atskirą kultūrinių ryšių centrą ir ta įstaiga 
tai daro: bendrauja su Gudijos lietuviais, Skandina

vijos, Lenkijos lietuviais. Tie santykiai turėtų plėtotis. 
Lietuvybei palaikyti išeivija turėtų sulaukti ir 
valstybinės paramos. Tai yra viena pusė.

Kita vertus, labai daug kas pareina nuo išeivijos 
gyvenančių intelektualų, paskirų asmenų. Lietuvai 
integruotis į pasaulio kultūrą labai padėtų išeivijos 
parama. Išeivijos intelektualų parama, išeivijos žmo
nių, kurie jau dabar užima ir vaidina gan rimtą vaidme
nį pasaulio kultūriniame gyvenime. Galvojam apie 
konsultacinę išeivijos tarybą prie Kultūros ir švietimo 
ministerijos kultūros politikai svarstyti. Lietuvos kul
tūrinė integracija į pasaulį reikalinga išeivijos para
mos, ir mes tikimės dėl tos paramos ateityje tartis. Kita 
vertus, išeivijos ir Lietuvos kultūrinė integracija turėtų 
irgi vykti sparčiai.

Anksčiau kultūriniais ryšiais rūpinosi „Tėviškės“ 
draugija. O kaip bus dabar?

Man atrodo, kad „Tėviškės“ draugija turėtų gan 
greitai išblėsti, o ryšių koordinavimą turėtų perimti 
Kultūros ir švietimo ministerija. Aišku, privati inicia
tyva čia turi didžiulę reikšmę. Visuomenės organizaci
jos, suprantama, čia vaidins nemažą vaidmenį - ir 
Kultūros fondas, gal ir reformuota „Tėviškės“ draugija.

Esate vienas iš „Sietyno“ žurnalo pradininkų. Ko
kie reiškiniai Lietuvos kultūriniame gyvenime 
paskatino Sietyno atsiradimą?

Gal ne tiek reiškiniai kultūriniame gyvenime, kiek 
tokia egzistencinė situacija. Būtent grupei tokių į kul
tūrinį gyvenimą iškviestų inteligentėlių, kurie norėjo 
būti autentiški. Na, o bendra kultūrinė situacija, tokio 
autentiškumo nelaidavo. Tai buvo savotiškas žaidimas, 
ir prie to žaidimo reikėjo taikytis. Mes buvom pajutę, 
kad norom nenorom esam verčiami žaisti tą kultūrinį 
ir ideologinį žaidimą. Kitą vertus, - asmeninės atsa
komybės pajautimas už savo žodį prieš savo liaudį, 
kurios negalėjai jausti dalyvaudamas oficialioje spau
doje. Mums atrodė, kad reikalingas atsakingas žodis. 
Koks jis bebūtų, jis leistų pačiam pasijusti tvirčiau. 
Sietyno pasirodymas sutapo su Sąjūdžio gimimu. Tai 
ir buvo tos bendros pastangos išsiveržti iš netikrumo.

Vladas Ci vinskas

1940-TŲJŲ VASARA 
LIETUVOJE

(tęsinys iš praeito numerio)
Ir vėl ovacijos, pritarimo šauksmai. Spektaklis prasidėjo, ir publika gyvai rea

guoja į veiksmus scenoje. Kaip ir visada teatre. Ji beveik pakvaišusi, ypač kom
jaunuoliai ir aktyvistai. Iš kažkurio kampo storas balsas sušunka: „Tegyvuoja Liau
dies Seimas - tautos valios reikškėjas“. Didžiuliai plojimai. Iš kito kampo papil
doma: „Tegyvuoja tautų vadas ir mokytojas draugas Stalinas!“ Vėl plojimų audra, ir 
orkestras užgroja Internacionalą. Publika atsistoja ir iškeltais kumštimis išklauso 
Internacionalą, o paskui vėl tęsia ilgai trunkančius plojimus. Nuo šio momento Liau
dies Seime kiekvienas Stalino vardo paminėjimas palydimas atsistojimu, iškeltais 
kumštimis ir Internacionalo pradžios sugrojimu.

Mažas pasitarimas prie stalo, ir draugas Gedvilas užima prezidiumo pirmininko 
vietą. Vėl plojimai, skambūs nuvalkioti šūkiai. Filmuotojų elektros lempos ir foto 
korespondentų magnijaus žypčiojimai akina prezidiumą, deputatus ir publiką. Paskui 
vėl viskas nutyla, nurimsta, ir tik skardus ir aštrus draugo Gedvilo balsas. Jis skaito 
seimo darbotvarkę. Posėdžiai prieš piet ir po pietų. Darbotvarkėje keli punktai: vals
tybinės santvarkos pakeitimas, pramonės, prekybos, bankų nacionalizacija, žemės 
nacionalizacija ir jos išdalijimas darbo valstiečiams. „Kas už šią darbotvarkę?“ 
klausia draugas Gedvilas. Visi, atstovai ir parterio publika. „Kas prieš?“ Nė vienos 

rankos. „Kas susilaiko?“ Nėra susilaikančių. „Darbotvarkė priimta vienbalsiai“, 
skelbia draugas Gedvilas, visai nesirūpindamas balsų skaitymu, nesivargydamas 
patirti, kurios iškeltos rankos buvo atstovų ir kurios publikos. Paskutinius jo žodžius 
nustelbia plojimų audra. Iš visų kampų sklinda tie patys šūkiai: „Tegyvuoja Liaudies 
Seimas - tautos valios reiškėjas“, „Tegyvuoja geriausi iš geriausių“, „Tegyvuoja tautų 
mokytojas ir vadas draugas Stalinas“ ... Visi šie šūkiai jau taip įgrisę, taip nuvalkioti 
per paskutines savaites, ir neaišku, ar jau nėra žmonių, pajėgių juos pakeisti naujes
niais ir originalesniais, ar ir čia prisilaikoma kažkokio neskelbiamo „protokolo“, kad 
koks neišmanėlis iš per didelio entuziazmo per klaidą, nepagarbintų, kas Maskvoje 
negerbiama, ir tuo nesukrėstų imperijos pagrindų...

Ne tik deklaracijos dėl valstybės santvarkos pakeitimo ir jungimosi prie Sovietų 
Sąjungos, bet ir kiekvienas kitas darbotvarkės klausimas: pramonės, prekybos, bankų 
ir žemės nacionalizacija ir žemės išdalijimas darbo valstiečiams kiekvieno demokra
tiško krašto parlamente būtų sukėlęs savaites ir mėnesius trunkančias audras. Liau
dies Seimas, to meto bolševikų terminologijoj „demokratiškiausias iš demokratiš
kiausių“, abi deklaracijas priėmė ir visais šiais klausimais nutarimus paskelbė per dvi 
dienas, neužmiršdamas per tą patį laiką išrinkti ir sudayti atstovų delegaciją, turinčią 
vykti į Maskvą ir įsiprašyti į broliškųjų sovietinių respublikų šeimą.

Laisvės Alėjoje prieš miesto sodą nesibaigiantys mitingai. Čia daugy
bė žmonių. Vieni jų susirinkę pažiopsoti, kiti - Liaudies Seimą sveikinti atsiųs
tų įvairių organizacijų ir sambūrių atstovai. Su Stalino, Lenino, Markso atvaizdais 
plakatuose, su revoliuciniais šūkiais išrašytais transparantais. Tarp jų nemaža plačiau 
žinomų žmonių - visuomenininkų, kooperatininkų, menininkų, rašytojų ir kL, ku
riems čia nelabai jauku, tuo labiau, kad jau visiems paaiškėję, koks ten seimas ir ko iš
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POKALBIS

Kita vertus, tai buvo gan autoironiškas , gan skeptiškas 
žvilgsnis į visą kultūrinį to meto piešinį ir pastangos 
kultūrinio gyvenimo ieškantiems įsijungti į tokias 
naujesnes tendencijas.

Dabar kultūrinė situacija keičiasi ir jau žymiai 
pasikeitė. Tad kokia yra Sietyno ateitis?

Na, gana kebli. Mes patys suvokėme, kad Sietynas 
buvo opozicijos leidinys. Dabar galima jį leisti šiek 
tiek ir su šypsniu, bet yra ir tokios nuosatos, kurios, 
man atrodo, gali būti reikalingos ateityje. Tai kultūri
nio gyvenimo savarankiškumo deklaravimas ir išpaži
nimas, autonomiško kultūrinio gyvenimo išsaugojimas. 
Kita vertus, tai toks intelektualinis stuburas (ar kaip jį 
pavadintume). Šitą Sietynas šiaip ar taip, vis dėlto tu
rėjo. Tai buvo nuolatinis kultūros, politinių procesų re- 
flektavimas. Labai asmeninis, intymus, bet ir gan 
įtemptas minties darbas, stengiantis perprasti vyks
tančius kultūros procesus. Tą Sietynas turėjo ir gal jam 
pavyks tai išlaiktyi. Sukuriama didžiulė įtampa. Dabar 
Sietynui reikalinga naujų intelektualinių pajėgų. 
Nežinia, kaip viskas susiklostys. Jeigu reikalavimų, 
kurie dabar kyla, jis neatlieps, tai, aišku, neteks pras
mės ir užsidarys.

Į kokius atpažįstamus, sakykim, intelektualinius, 
ideologinius rėmus galima būtų Sietyną įdėti?

Gal sunku būtų įdėti. Gal tai tokia klausianti, 
ieškanti mintis. Į jokius ideologinius rėmus jo nega
lima įsprausti. Jeigu jis toliau eis, tai bus irgi paieškos.

Dar vienos temos nepalietėme. Tai aukštosios mo
kyklos ir mokslinis darbas. Krašte pasigirsta užuominų 
apie naujų universitetų steigimą. J. Tūbelis 1936 ar 
1935 m. paskelbė, kad Lietuva jau turi inteligentų 
perteklių. O jeigu tokiu tempu bus steigiami nauji uni
versitetai, kada, Jūsų nuomone, Lietuva susilauks tokio 
taško, kad inteligentas bedarbis bus nebe išimtis, o tai
syklė?

Nežinia, jeigu tai būtų išties universitetai, ar tai 
būtų Lietuvos nuodėmė. Bet toje universitetų manijoje, 

universitetų vajuje yra tokių paradoksalių pusių. Per
spektyvoje labai svarbu, kad Mokslų akademija galėtų 
lietis į universitetus ir aukštąsias mokyklas. Pirmiausia 
reikėtų prikelti ir pastatyti Kauno universitetą, kad jis 
turėtų savo veidą ir būtų europinė aukštoji mokykla. 
Dabar labai greitai norima išspręsti Klaipėdos uni
versiteto klausimą. Keliami pirmiausia politiniai argu
mentai. Man atrodo, reikėtų apsvarstyti ir Klaipėdos 
universiteto reikalingumą. Aš neabejoju, kad toks uni
versitetas būtų reikalingas Klaipėdoje, bet tai turėtų iš 
tikrųjų būti jau universitetas. Ne fakultetų suma, kaip 
yra.

Šiaulių ir Panevėžio universitetai, man atrodo ne
perspektyvūs, o šiaip be universitetų Lietuva gal ir 
neįsivaizduojama. Inteligentų pertekliaus einant į mo
dernią visuomenę, neturėtų būti. Šiuo metu yra Moks
lo ir studijų departamentas, kuris sprendžia gana ne
lengvus aukštųjų mokyklų ir Mokslų akademijos reor
ganizavimo klausimus. Klausimus, kaip mokslą ir 
studijas arba aukštųjų mokyklų ir Mokslų akademijos 
mokslą sulieti krūvon, kad būtų impulsas mokslą spar
čiau vystyti.

Mintį, kad Lietuva galėtų ir daugiau turėti aukšto 
lygio universitetų, sunku būtų nuginčyti, išskyrus vie
ną praktišką reikalą. Būtent, kuo daugiau ir gerų uni
versitetų kraštai turi, tuo daugiau finansų jiems reikia. 
Tuo tarpu Lietuvoje naujų universitetų steigimas visiš
kai atsiejamas nuo finansų klausimo. Intelektualai 
steigia universitetus o finansai savaime išsispręs. Tarsi 
Dievas valstybę tam ir sutvėrė, kad finansuotų uni
versitetus...

Tokio galvojimo turbūt esama, bet yra ir kita lie
tuvių problema. Tai neracionalus pinigų paskirstymas 
mokslo institucijoms. Ir čia daugiau būtų kalbama apie 
pastangas racionaliau jas paskirstyti. Naujų universi
tetų atidarymas, ardant Mokslų akademiją ir mažinant 
jai finansavimą, būtų racionalus sprendimas. Uždaryti 
Mokslų akademiją savaime neįmanoma, nes 80% jos 
darbo yra vykdymas Maskvos užsakymų. Bet tai vis- 
tiek yra intelektualinės Lietuvos jėgos. Bet jeigu mes 
jausim pareigą jas išlaikyti, išsaugoti, geriausia jas būtų 
priimti į universitetus. Tai būtų gal, tiesiog, racionali- 

žavimas.

Septintame-aštuntame Kultūros barų numeryje- 
buvo pasikalbėjimas su Jumis. Ten Jūs teigėte, kad Va
karų liberalai skiriasi nuo Lietuvos liberalų. Lietuvos 
liberalai Jums priminė daugiau trečiafrontininkus. 
Kodėl „trečiafrontininkus“?

Ne tiek priminė trečiafrontininkus, kiek, man at
rodo, kad galima buvo tokia situacija, kad Lietuvos 
žmonės, besiskelbiantys liberalais, galėjo būti įkinkyti 
į tokią trečiafrontininkų situaciją. Tai mano tik toks 
nuogąstavimas buvo, nes toks likimas nelaisvame kraš
te, kuris iš okupacijos tik laisvinasi, visiškai įmano
mas. Tai man liudija Juozaičio rašiniai, kad tokiais 
laisvais, nepriklausomos minties tekstais okupuotame 
krašte galima manipuliuoti ir juos visaip išnaudoti. Ir 
toks pavojus yra visiškai aiškus. Kita vertus, aš Lietu
vos liberalams reiškiu didžiausias simpatijas, tiktai 
matau tam tikrą jų savitumą. Bent man susidaro įspū
dis iš jų tekstų, iš jų pareiškimų ir visa kita, kad tai yra 
daugiau konjuktūriškai negu iš vidinės nuostatos su
voktas liberalizmo būtinumas Lietuvoje. Didžiausias 
liberalas Lietuvoje yra, man atrodo, Šliogeris, kuris yra 
visiškai nepriklausomas ir visiškai savarankiškas ir 
pastangos jį įtraukti į liberalų sąjungą vargu ar bus 
sėkmingos. Tai yra visiškai nepriklausoma pozicija, 
nors jo intonacijos kartais nelabai liberalios. Tai yra ir
gi toks savotiškas paradoksalumas. Man atrodo, kad 
Lietuvos liberalų pats kalbėjimo būdas, pati kabėsena 
yra savita. Tuo jie skiriasi nuo liberalų laisvajame pa
saulyje.

Ar negalima butų tokias pat pastabas padaryti ir 
visoms kitoms grupėms?

Na, taip. Gyvenimas yra labai įvairus ir neade
kvatus. Na, tarkim - Lietuvos Demokratų partija, kuri 
yra labai nedemokratiška. Daug, labai daug tokių 
atvejų. Lietuvos komunistai, kurie gina demokratiją, - 
juos irgi labai sunku suvokt’. Tos metastazės mūsų po- 
Itiniame gyvenime yra įdomios. Ir nebūtinai žodis Lie
tuvos gyvenime reiškia daiktą.

jų laukiama. Jiems būtų maloniau tuojau pat vykti į seimą, atliaupsėti „geriausius iš 
geriausių“, atlikti savo pareigą ir dingti visiems iš akių. Bet tvarka geležinė ir nepa
judinama. Delegacijos grupuojamos ir leidžiamos po vieną atitinkamais laiko tarpais, 
telefonu susisiekus su seimo pirmininku. Kai kurie šių žmonių savo pareigas atliks 
tuojau, kai kuriems teks palaukti iki vakaro, o kitiems - ir ryt dienos posėdžių.

Prezidiumo pirmininkas draugas Gedvilas skelbia, kad darbotvarkėje - valstybės 
santvarkos pakeitimo klausimas. Draugas Sniečkus kviečiamas padaryti pranešimą.

Klausimas iš tikrųjų įdomus. Liaudies Seimo rinkimų platformoje ir agitacijoje 
nei žodžiu nebuvo užsiminta apie tokius Liaudies Seimo uždavinius. Seimo rinkimai 
pravesti pagal 1938 m. konstituciją, dar tebeveikiančią šio posėdžio metu, bet ši 
konstitucija nežino tokių kompetencijų seimui. Koks gudrus ir vikrus pranešėjas be
būtų, čia nėra nė mažiausios galimybės nesuklupti prieštaravimuose, jokio būdo ne
legalumą paversti legalumu.

A. Sniečkui viskas atrodo paprasčiau. Pagal jį Lietuvos nepriklausomybė tebu
vusi fikcija ir besilaikiusi tik toliai, kol broliškoji Tarybų Sąjunga ją vispusiškai 
globojusi, rėmusi ir dengusi nuo priešų. Buržuaziniai vadai ir vadukai to nesuprato ir 
nenorėjo suprasti. Vietoj išvystyti glaudžius santykius su Tarybų Sąjunga, jie žvalgėsi 
į Vakarus, sufašistėjo, nuodijo santykius su didžiuoju Rytų kaimynu, užsiėmė provo
kacijomis ir šantažu. Pasigrobę valdžią, fašistai tesirūpinę tik savo dvarais, namais ir 
pilvais, o liaudis, apgauta, apleista ir išnaudojama, su nekantriu ilgesiu žvalgėsi į 
Rytus, laukdama, kada gi pagaliau bus padaryta visoms neteisybėms galas.

Visa ši kalba, pavadinta pranešimu, buvo vienas ir nepabaigiamas nepri
klausomybės laikotarpio juodinimas, jo veikėjų šmeižimas ir pasiektų laimėjimų 
niekinimas. Įspūdžiui sustiprinti ir gal „nepartyviams atstovams“ galutinai priblokšti, 

čia buvo po kelis kartus kartojami visi per paskutines savaites mitinguose ir propagan
doje įsipilietinę keiksmažodžiai: „fašistiniai šunes“, „darbo žmonių kraujo siurbėlės“, 
„niekšai“, „liaudies išdavikai“, „provokatoriai“, „kraugeriai“ ir Lt., ir t.t. Ir baigiant 
Lietuvos liaudis, herojiškos Raudonosios Armijos padedama (plojimai) pagaliau 
atsikratė kraugerių išnaudotojų ir padarys visa, kad praeitis nepasikartotų. Koki gud
rūs „liaudies priešai“ bebūtų, kokiom klastomis besidangstytų, jiems daugiau nepa
siseks apgauti liaudies budrumo ir sutrukdyti socialistinės ateities kūrybos. 
Tegyvuoja Liaudies Seimas - tautos valios reiškėjas. Tegyvuoja geriausi iš geriau
siųjų. Tegyvuoja Raudonoji armija - tautų išlaisvintoja. Tegyvuoja Didžioji Sovietų 
Sąjunga - viso pasaulio darbo žmonių tėvynė. Tegyvuoja tautų vadas ir mokytojas 
genialusis draugas Stalinas. Ovacijos, šauksmai po kiekvieno šūkio. Pagaliau Inter
nacionalas, sustoja Liaudies Seimo atstovai ir publika, iškyla, tartum pagal komandą, 
tūkstančiai kumščių. Po Internacionalo vėl plojimai, kol pagaliau pamažu salė ap
rimsta, nutyla. Dabar siūloma rezoliucija, pagal kurią Lietuvoje įvedama proletariato 
diktatūra ir Lietuva jungiasi į brolišką Tarybų Sąjungos socialistinių respublikų šeimą. 
Vėl šūkiai, Internacionalas, plojimai.

Prezidiumo pirmininkas M. Gedvilas mano, kad reikia pradėti diskusijas. Ar nėra 
kitaip manančių? Vienas atstovų kelia ranką. Draugas Gutauskas prašo balso, - sako 
prezidiumo pirmininkas. - Draugas Gutauskas, prašome į čia.

Bet draugas Gutauskas nenorįs lipti į sceną. Jis tenorįs pasakyti tik kelis žodžius, 
ką galįs padaryti ir iš vietos. Ne, prašome į sceną. Ir V. Gutauskas lipa į sceną. Ir iš 
tikrųjų jis nedaug ką turįs pasakyti. Jis tik siūlo apriboti diskusinių kalbų laiką. Bet ir

(tęsinys sekančiame psl.)
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atvirai
kalbant

AŠTUNTASIS TEATRO FESTIVALIS

Reikia džiaugtis, kad VIII Teatro festivalis, įvykęs 
čikagiškiame Jaunimo centre lapkričio 15-18 d.d. (sa
vaitę prieš įprastinį Padėkos dienos savaitgalį, per
leistą gastroliuojančiai „Armonikai”), nors daug publi
kos ir nesutraukė, tačiau nepraėjo „be likusio ženklo“: 
kiekvienas spektaklis sulaukė ne vien skubių kruopš
čioje kronikininko J. Daugi, liaupsių Drauge, bet ir iš
samesnių teatrologės Dalios Sruogaitės „apmąstymų“ 
dviejuose to paties Draugo kultūriniuose prieduose, o 
taip pat ir paminėjimų kituose laikraščiuose. Ko ir be
norėti, - juk didesnės dalies veikalų tie patys pasta
tymai jau gerokai anksčiau buvo matyti savųjų parapijų 
salėse, pavežioti gastrolėse ir pasiekę net Lietuvos te
atrų scenas. Buvo jie jau ne kartą aprašyti ar recenzuoti 
visuose mūsų laikraščiuose.

O vis dėlto pirmieji du festivalio veikalai buvo 
premjeros, nors ir ne visuotina prasme. Mat Keturakio 
Amerika pirtyje pirmą kartą Čikagoje buvo statyta 
prieš aštuoniasdešimt metų, o ir K. Ostrausko Saltka/- 
vis , iki šiol žinomas kaip proginis radio vaidinimas 
(kartu su kitais veikalais išspausdintas rinkinyje Čičins
kas , 1977 m.) irgi „buvo atliktas 1958.XI.17 Čikagoje“ 
Margučio radijo programoje, skaitant Jonui Kelečiui ir 
Stasei Kielaitei-Kelečienei. Tame vaidinime vieną 
1903 m. naktį Naumiesčio policijos viršininko pasam
dytas šaltkalvis, kapinėse nuo Vinco Kudirkos pamink
lo nukalęs ten įrašytą Tautiškos giesmės posmą ir 
smuklėje pragėręs uždirbtus pinigus, sugrįžęs namo ir 
atsigulęs lovoje, jis pats negalėdamas, ir žmonai neleis
damas užmigti, vis ausyse girdi tą kalimą...

Festivaliniame pastatyme Šaltkalvis buvo pratur
tintas prologais, dainomis ir deklamacijomis (įskaitant 
maldą iš Balio Sruogos dramos Kazimieras Sapiega, at
liekamą nė subtilumu nė lyriškumu anaiptol nepasi
žyminčios šaltkalvio žmonos), ir užbaigtas triukš

mingai orkestro sugrotu Lietuvos himnu. Veiksmas, ži
noma, iš lovos buvo perkeltas į scenos priekį, atskiestas 
begalinėmis pauzėmis (su „iškalbingos tylos“ pretenzi
jomis!), dialogais, savu tempu imituojančiais antra- 
kaimietišką „Lėtakalbių lietuvių klubą“, grindų plovi
mais, mezgimais, siūlų į kamuolį vyniojimais ir ki
tokiomis alegoriškomis mizanscenomis, taip, kad iš 10- 
15 minučių mikrodramos pasidarė „Ilga kaip šimtme
čiai diena“ (tiksliau tariant - naktis), pilnos valandos 
produkcija, su praeinančio traukinio ir bėgančio van
dens garsais, vilkų kaukimais ir („Suliko“ vietoje) me
lodingais „Beauštančios aušrelės“ posmais ... Taigi, 
ištisa „bundančios sąžinės drama“ žmogaus, trokš
tančio „patirti apsivalymo KATARSĮ“, kalbant reži
sieriaus Juozo Ivanausko žodžiais, surašytais dviaukš
tėje 14 colių ilgio trijų įmantriai sulanktytų lapų prog
ramoje. Joje, paliekant visą paslaptį dail. Ados Sutku
vienės grafikai, būtų lengvai sutūpęs ne tik nepilnų 7 
puslapių veikaliuko tekstas, bet ir prieš savaitę Drauge 
išspausdintas bent dvigubai ilgesnis D. Sruogaitės rek
laminis straipsnis „Trys ir Ostrauskas“, skaitytojus pla
čiai supažindinantis su autorium, režisierium ir abiem 
aktoriais - Laima Šulaityte-Day ir Vytautu Juodka. 
Pastarasis ten sako: „Tikėjausi surasti personažą, ku
riuo galėčiau savo sielą išsakyti“, o D. Sruogaitė ma
no, jog visą tai jis Šaltkalvyje ir surado. Net teigia- 
miausiai vertinant V. Juodkos sukurtą personažą, nesi
norėtų tikėti, kad iš tikrųjų tokie siauri rėmai jo sielą pa
tenkintų ...

Toks pat čikagiškio „Vaidilutės“ teatro pastatytos 
Keturakio trijų dalių komedijos Amerika pirtyje 
programos formatas rodė tolygiai ambicingą režisie
riaus J. Ivanausko užmojį. O kai Vincas Olšauskas 
(siuvėjo Vinco vaidmenyje) triukšmingai ir rėksmingai 
iš salės atbildėjo į sceną, kai jis užsuko sienoje nupai
šytą gramafoną ir pasigirdo Vytauto Kernagio paro
dijuojamos Dolskio „Armonikos“ garsai, supratome, 
kad turėsime ne klojiminį, bet modemišką pastatymą, 
mažų mažiausiai šį pavasarį matytų Žemaitės Trijų my
limų lygio. Neapsirikome, nors veikalo turinys ilgai
niui tapo visiškai nebeatpažįstamas, o vaidintojai vargu 
ar besuprato ką jie kalba ir kodėl taip daro ... Jeigu per
dėtu visų pervaidinimu buvo bandyta iškelti veikalo ar 
jo ankstyvųjų pastatymų mėgėjišką lygį, tebuvo įro
dytas tik vaidintojų visapusiškas mėgėjiškumas, kas

kart didinant plyšį tarp pastangų ir rezultato, sunive
liavusio ir pereito festivalio žymenį laimėjusio V. Ol
šausko talento prošvaistes. Dirvos recenzento Antano 
Juodvalkio taikliu apibūdinimu: „Nors veikalas Ame
rika pirtyje vadinamas komedija, bet juoktis neteko, o 
pabaigoje publika jaudinosi dėl aktorės Giedrės, užkel
tos ant 10 pėdų kopėčių, ir baiminosi, kad ji nenukristų, 
nes kiti aktoriai landžiojo tarp kopėčių, dainuodami 
Pelėdą ar Gaidelį. Drąsi aktorė“. (Dirva , 1990.XII.6; 
kalbama apie Agotą vaidinusią G. Griškėnaitę-Gil- 
lespie).

Abi kanadietiškos grupės šeštadienio pastatymais 
gana tiksliai atskleidė dėlių paskutinių dešimtmečių 
išeivijos mėgėjų teatro paveikslą, pasirinkdamos jam 
charakteringus veikalus, atsiveždamos amžiumi ir sce
nine patirtimi išbalansuotus sąstatus ir pademonstruo- 
damos vidutinišką vaidybos lygį, su įprastinėmis ydo
mis ir talentų blykstelėjimais.

Vos ne dešimtį metų gyvuojantis Toronto „Ait
varas“ vaidino pupuliaraus Lietuvos ir išeivijos drama
turgo Vytauto Alanto ankstyvojo pokario metais Vo
kietijoje išleistą dramą Aukštadvaris , prieš pora metų 
statytą Čikagoje, o šią vasarą parodytą ir Lietuvoje. Ne 
tik veikalo, bet ir pastatymo trūkumus programoje itin 
taikliai susumuoja ko-režisierė Elena Dauguvietytė- 
Kudabienė: „Įvairūs veikėjų charakteriai gražiai supai
nioja dramą, bet, deja, nevisuomet pateisina veiksmą..“ 
Nežiūrint poros gerų pataisų ir didesnio vaidintojų lais
vumo festivaliniame varijante, pirmykštė versija man 
pasirodė kiek įtikimesnė.

Ilgiausiai (40 metų) išsilaikiusi ir kiekviename fes
tivalyje pasirodžiusi, o taip pat kartu su torontiečiais 
Lietuvoje gastroliavusi Hamiltono dramos mėgėjų 
grupė „Aukuras“ šį kartą atsivežė išeivijoje bene daž
niausiai statytą, irgi Vokietijoje sukurtą Antano Rūko 
trijų veiksmų linksmą nutikimą Bubulis ir Dundulis. S į 
veikalą dar pokario pabėgėlių stovyklose (su Henriku 
Kačinsku ir Vytautu Valiuku) ar Čikagoje (su Jonu 
Kelečium ir Leonu Barausku) mačiusiems (kurie, ma
nau, sudarė publikos daugumą), hamiltoniečių spek
taklis negalėjo nustelbti pirmykščio įspūdžio, nors ne
abejotinai sužadino jų prisiminimus ir ne vienam iš
spaudė su juoku susimaišiusią ašarą...

- Man tai pats šviesiausias ir nostalgiškiausias vei
kalas ... Jis toks lietuviškas ... - po spektaklio kalbėjo

1940-TŲJŲ VASARA . . .
(atkelta iš 9-to psl.)
tuos kelis žodžius draugas Gutauskas skaito iš popieriaus.

Dabar jau pradedamos diskusijos. Klausimas iš tikrųjų jautrus, nes iš rezoliucijos 
visiškai neaišku, nei kas ta proletariato diktatūra, nei kokios tų „broliškų respublikų“ 
teisės Tarybų Sąjungos tautų sudėtyje, bet draugams Liaudies Seimo atstovams nei į 
galvą neateina to pasiklausti. Vienas paskui kitą jie prašo balso, lipa į sceną, eina prie 
katedros, išsiplėtoja prieš save lapą popieriaus, aiškiai matomą iš visų ložų, ir kas dau
giau, kas mažiau klupdami skaito, dėkodami draugui Sniečkui už pranešimą ir tokį 
gilų darbo žmonių slapčiausių troškimų supratimą, iškeikia ir iškoneiveikia beveik 
tais pačiais A. Sniečkaus žodžiais nepriklausomybės laikotarpį ir jo vadus, pasigėri 
gražiausiomis ateities viltimis ir prašo Liaudies Seimo atstovus suduoti galutinį smū
gį įvykių ir pasikeitimų apsvaigintiems liaudies priešams ir vienbalsiai pasisakyti už 
rezoliuciją. Visos šios diskusinės kalbos, taip panašios viena į kitą, pagaliau baigia
mos Raudonosios armijos ir draugo Stalino pagarbinimu, ovacijomis ir Internacionalo 
garsais.

Po ilgos tokių diskusinių kalbų eilės pagaliau vienas atstovų paprašo balso dėl 
tvarkos, eina prie katedros ir iš lapo popieriaus perskaito siūlymą diskusijas baigti ir 
eiti prie balsavimo. Draugas Gedvilas mažu pabalsavimu pasitikrina, ar atstovai su
tinka su pasiūlymu, skelbia diskusijas baigtomis ir rezoliuciją stato balsavimui.

- Kas už rezoliuciją? - klausia draugas Gedvilas.
Atstovų eilėse kyla dešimtys rankų. Ir nė vienos publikoje už atstovų eilių. Ko

kia dresūra, koks drausmingumas? Kas sugebėjo pertraukos metu taip įspėti publiką
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rankų kėlimu nekompromituoti teatrą, kad nei vieno neliko negirdėjusio?
- Kiek Liaudies Seime yra atstovų? - tyliai klausia pasilenkęs prie ausies J. Kau- 

neckis.
-79.
- Aš suskaičiavau 93 rankas, juokiasi jis.
- Skaityk dar kartą, - atsakau, taip pat juokdamasis. - Aš suskaičiavau tik 92.
Atrodytų, kad balsus skaito ir prezidiumas, bet niekas neprotokoluoja.
- Kas prieš? - po ilgesnės tylos klausia M. Gedvilas.
Nė vienos rankos.
- Kas susilaiko?
Susilaikančių taip pat nėra.
- Rezoliucija priimta vienbalsiai! - skelbia draugas Gedvilas.
Audros plojimų, Raudonosios armijos ir Stalino pagarbinimo šūkiai iš kampų, 

orkestras groja Internacionalą, sustoja visi iškeltomis kumštimis ir minia įsilieja su 
orkestru.

Pertraukos metu restorane prie pašto rūmų atsitiktinai susidūriau su Liaudies Sei
mo atstovu Liudu Dovydėnu. Užkandžiavome kartu.

- Na, kaip? - klausia jis sužiręs, be menkiausios šypsenos veide.
- Komedija, - atsakiau vienu žodžiu.
Jis patyli ir sako:
-Ko stebėtis? Juk vyksta teatre.

* * *
Prie šio punkto apsistojau ilgiau ir plačiau, kad būtų aiškesnė bolševikinė tautos
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PIETRYČIŲ LIETUVA

Tai, kad lietuvių kalbos nemoka Šalčininkų rajono 
gyventojai, aiškinama, kad trūksta lietuvių kalbos 
mokytojų. Vienok Vilniaus mieste lietuvių kalbos mo
kytojų netrūksta. Kuo tada paaiškinti Vilniaus miesto 
lenkų nepakankamų lietuvių kalbos mokėjimą, jei ne 
tuo, kad nebuvo jaučiamas poreikis lietuvių kalbai. 
Vilniuje gyvena 110 tūkstančių lenkų, kurie sudaro 
42% visų Lietuvos lenkų, nors Vilniaus mieste jie 
sudaro 19% Vilniaus gyventojų. Tik priėmus Lietuvių 
kalbos valstybingumo įstatymą išaugo poreikis lietuvių 
kalbai. Kaip rodo sociologiniai tyrimai, visose Lietu
vos lenkų amžiaus grupėse yra pakankamas kiekis žmo
nių, mokančių kalbėti ir rašyti lietuviškai ir galinčių 
dirbti valdymo srityje. O tiems kurie nemoka lietu
viškai ir nori dirbti valdymo srityje, turi būti sudarytos 
sąlygos kalbai išmokti. Senų lenkų tautybės žmonių 
lietuvių kalbos nemokėjimo problematiškumas yra 
išpūstas, kadangi visuomeniniame gyvenime jie jau yra 
įpratę vanoti rusų kalbą, kuria galės susikalbėti iki 
gyvenimo pabaigos. Nesusidaro nei vieno procento 
Šalčininkų rajono gyventojų, nemokančių rusų kalbos. 
Ta pati problema iškyla ir seniems lietuviams Vilniaus 
mieste ar kitame Lietuvos mieste, pvz., Klaipėdoje, kur 
nemažas procentas gyventojų poliklinikose yra rusų 
tautybės, nemokantys lietuvių kalbos (karininkų žmo
nos ir pan.), ir žmonėms tenka bendrauti rusiškai. Kaip 
rodo sociologiniai tyrimai, konfliktinės situacijos dėl 
kalbos nemokėjimo Lietuvoje yra atsitiktinės, 
nemandagumo pasitaiko iš įvairių tautybių žmonių 
pusės. Buvo domėtasi, ar teko tiriamiesiems trijų mė
nesių laikotarpyje dalyvauti konflikte tarp skirtingų 
tautybių žmonių gatvėje, parduotuvėje, darbovietėje, 
kitoje viešoje vietoje. Teigiamai atsakė tik 5% Šal
čininkų rajono gyventojų.

Lietuvių tautos teisei įtvirtinti savo valstybingumą, 
negalima priešpastatyti Lietuvos, kaip įvairių 
tautybių žmonių gyvenamos teritorijos idėjos. Turi 
būti atskirtos „lygybės“ ir „lygiavos“ sąvokos ne tik 
ekonominiame, bet ir politiniame gyvenime. Pagrin
dinis tautos teisių įtvirtinimas jos etninėje teritorijoje 
yra lygybės santykyje su kitomis pasaulyje egzis
tuojančiomis tautomis įteisinimas. Kiekviena tauta turi 
teisę turėti vietą, kur ji yra pagrindinė, kur galėtų re
alizuoti savo tautinę savimonę, turėdama tam visas 
teisines garantijas. Kitataučių kultūrinis gyvenimas turi 
būti vystomas tiek ir taip, kad nesudarytų grėsmės 
pagrindinės tautos kultūrai ir neskatintų kitataučių 
izoliacijos nuo pagrindinės tautos. Lietuvoje atliktų 
sociologinių tyrimų duomenys rodo, kad daugelis 
tarpnacionalinių problemų Lietuvoje atsirado todėl, kad 
tarybiniais metais buvo pažeistas tautinių bendrijų, 
nepriklausomai nuo jų gausumo, kultūros vystymo 
lygybės principas. Gausiausios bendrijos - rusų, lenkų
- turėjo daug kultūrinių laisvių. Mažesnės, kaip pvz., 
baltarusių, neturėjo nieko. Jeigu nebus visoms tauti
nėms bendrijoms skiriamas vienodas dėmesys iš vy
riausybės pusės, gilės kitataučių kultūrinio vystymosi 
disproporcijos: didžiosios bendrijos, gyvenančios kom
paktiškai, izoliuosis, o mažosios bus pasmerktos asi
miliacijai, pagausindamos ne lietuvių kiekį, bet di
džiąsias kitataučių bendrijas ir gilindamos konfliktą. 
Akivaizdus to pavyzdys yra Vilniaus miesto balta
rusiai, kurių Vilniaus mieste gyvena virš 30 tūkstančių, 
iš jų tik 53% laiko save baltarusių tautos atstovais, 21%
- rusų tautos atstovais, 19% - lenkų, 5% - lietuvių, 2%
- kilų tautų.

Nutautėjusiems žmonėms būtina suteikti tautinio 
apsisprendimo teisę. Šių žmonių prievartinis litua
nizavimas, kaip ir polonizavimas, turi būti vienodai 
kotiruojamas. Reikia atsižvelgti (realius gyventojų ku

ltūrinius poreikius, o ne primesti iš viršaus Lenkų są
jungos ar kitų lyderių pageidautiną modelį. Pavyz
džiui, reikalavimas, kad aukštųjų mokyklų studentų 
tautinė sudėtis atitiktų Lietuvos gyventojų tautinę su
dėtį yra nerealus dalykas, nes įvairiose tautinėse ben
drijose yra nevienodas poreikis aukštajam mokslui, ku
rį apsprendžia ilgametės kultūrinės tradicijos. Pavyz
džiui, Lietuvos žydų tarpe yra pastebimas daug didesnis 
poreikis aukštajam išsilavinimui ne tik lyginant su ki
tataučių bendrijomis, bet ir su lietuviais. Turi būti su
darytos sąlygos poreikių tenkinimui, o ne dirbtinis mo
delis realizavimui, kada, sakykim, lenkas bus priima
mas ir su trejetais į prestižinę specialybę, o kitos tautos 
atstovas nebus priimamas ir penketais išlaikęs egza
minus, nes jis jau bus viršijęs priėmimo normą. Tai ne 
ūk demokratijos teisių pažeidimas, bet ir lokiais prin
cipais besiorganizuojančios valstybės pasmerkimas bū- 
ū ardomai blogų specialistų iš apačios.

Būtina užtikrinti laisvą kitataučių pasirin
kimą mokyklos, papročių, religijos, sudarant pasi
rinkimo galimybes. Negali būū suteikiama prioriteto 
Pietryčių Lietuvoje polonizavimui, kadangi daug jos 
gyventojų yra nutautėję, pvz., sulenkėję baltarusiai. Jie 
palys turi tauūškai apsipręsti. Tam šiuose kraštuose 
turi būti padaryta išimtis kultūros ir švietimo įstatyme, 
Ly. palikti teisę Kultūros ir švietimo ministerijai, o ne 
savivaldybei formuoti švietimo ir kultūros politi
ką šiame krašte, pvz., skiriant pakankamą kiekį ne tik 
lenkiškų, bet ir lietuviškų, baltarusiškų pradinių mo
kyklų, kad būtų vienodos sąlygos tautiniam ir kul
tūriniam apsisprendumui labai įvairius poreikius tu- 
rinūcms šio krašto žmonėms. Daug problemų išsi
spręstų, jei būtų pagerinta mokymo kokybė nelie
tuviškose mokyklose. Daugelis neįstoja į aukštąsias 
mokyklas ne todėl, kad jie nemoka lietuvių kalbos, o 
todėl, kad prastai paruošiami bendrųjų dalykų. Taip pat 
labai didelis dėmesys turi būū skiriamas ne tik lietuvių 
kalbos dėstymui nelietuviškose mokyklose, bet ir tei
singam Lietuvos istorijos dėstymui, ypač santykiuose 
su Lenkijos valstybe.

KAIP KAVOLIS „IŠNIEKINO” VYTĮ

Atgimimo 38 nr. Z.V. Rekašius paporino apie ka
daise Vytauto Kavolio padarytą mūsų vyčio tariamą iš
niekinimą. Nežinau ką anas dėstė Zenono minėtame 
apie 1950 metų JAV liet, studentų suvažiavime, bet tik
rai žinau, jog triukšmas spaudoje kilo tik po Toronto 
Akademikų (aukšt. mokyklų absolventų) draugijos su
ruoštos Kavolio paskaitos 1965 ar 1966 melais.

Alsi ūko taip. Lėktuvui vėluojant, Kavolio paskaita 
prasidėjo besiartinant vidurnakčiui. Tebelaukė Ištikimi 
draugijos pritarėjai (narių, kaip ir Santaroje, nebuvo) ir 
ūe, kurie panorėjo ar buvo deleguoti išgirsti tą mūsų 
liberalų „rabiną“. Liko apie pusšimtis. Kavolis kalbėjo 
žmogiškai, švelniai (ačiū Dievui, atslūgo mano išanks
tinis rūpesūs), apie būūnybę lietuviškąją kultūrą išeivi
joje neužkonservuoti, bet gyvasūngai ją kelti. (Atsi
minkite tuometinį Santaros šūkį - veidu į Lietuvą’). 
Savo argumentui jis panaudojo (žydo!) Jokūbo Lindto 
Evergreen Review 1964 m. rugpj.-rugs. mėn, numeryje

Kadangi vietinių lenkų orientacijos struktūroje ma
terialinis gerbūvis užima pirmąją vietą, lyginant su dva
siniais dalykais, reikėtų tam skirti didžiausią vy
riausybės dėmesį. Lyginant jų socialinę padėtį su kitais 
Lietuvos regionais, ji nėra labai bloga, daug negatyvių 
dalykų yra dėl jų pačių apsileidimo (pvz., kai kurie 
kaimiečiai neturi tualetų ir panašiai, kaip teko įsitikinti 
ekspedicijose). Tačiau reikėtų suvokti, kad tai yra ta 
dalis Lietuvos gyventojų, kurie nori naudotis gėry
bėmis, nejausdama ir nesuvokdama, kad ekonomi
nė padėtis yra tampriai susijusi su politine, kad nepri
klausomybės siekis yra ne ūk vardan laisvės idealų, bet 
ir dėl ekonominio ūkio veiklos pagerinimo perspek
tyvoje. Todėl jų dauguma ir krypsta į išsaugojimą to, 
kas buvo anksčiau, krypsta į TSRS išsaugojimą, net 
nežinodami, kas dedasi TSRS - kaip ten apsirūpinama 
maistu ir pan. Gal būt vertėtų pasvarstyti, kaip nelabai 
skriaudžiant kitus Lietuvos gyventojus, duoū jiems 
„gardesnį kąsnį“, kad autonomizacijos šalininkai 
negalėtų aiškinū, kad naujoji vyriausybė jais nesi
rūpina. Reikėtų kiekviename Pietryčių Lietuvos rajone 
turėū teisėtą Socialinės pagalbos vyriausybės pasiųstą 
žmogų, nepavaldų savivaldybei, į kurį galėtų kreiptis 
ne tik nuo blokados nukentėję, bet ir nuo vietinės 
valdžios savivalės kenčiantys žmonės. Tai būtų paste
bimas rūpestis jais ir tai turėtų daug didesnį efektą, 
negu papildomų kultūrinių privilegijų, lyginant su 
kitais kitataučiais, teikimas Pastarosios privilegijos, 
kaip jau buvo išdėstyta, gali turėū ir atvirkšūnį efektą 
tarpusavio santykiu raidoje. 1989 m. liepos mėn., kada 
buvo atliekamas tyrimas Šalčininkų raj., ūk pora žmo
nių iškėlė autonomizacijos idėją. Padėūes gerinimui 
tame rajone šalčininkiečiai siūlo didinti atlyginimus, 
ūckū daugiau prekių, pagerinti buią, atvežu bažnyū- 
nės spaudos ir LL

Eugenija Krukauskienė
Lietuvos Mokslų Akademijos, Filosofijos, soci
ologijos ir teisės insūtuto mokslinė bendradarbė
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išpausdintos novelės ištrauką, kurioje vaizduojami karo 
pabėgėliai lietuviai, gryčioje pasikabinę arklį su kuriuo 
išbėgta, belaukią sugrįžimo. Reiškia, yra koktu kai gy
venama vien praeiūmi, kai daugiau niekas nebesvarbu. 
Taip, anot Kavolio, esą ir mūsų išeivijoje.

Tuomet man, kaip gal ir kievienam į intelektualus 
besinešančiam privalaus Evergreen Review skaityto
jui, Lindto pasaka buvo jau žinoma. Anuo metu, kaip ir 
dabar, išsitraukus jaunystės prisiminimų dėlei išsaugota 
to žurnalo numerį, alegorija priimūna kaip tinkamą 
pabėgėlių tikrovei, bet jokiu būdu ne kaip palyginimas 
su mūsų herojišku vyčiu. Matomai, tautinės simbolikos 
išniekinimą geriau įmatė už mane brandesni Kavolio 
klausytojai, ar net jo nesiklausę.

Po paskaitos, nors sparčiai artėjo vidumakūs, dis
kusijos buvo ilgokos ir draugiškos. Tarpe kitų kalbėjo 
ir toksai Pranys Alšėnas - Ališauskas, niekad nesikuk- 
linęs viešai pasisakyt. Jis čia buvo žinomas kaipo ge
ros „dūšios“ produktyvus rašeiva (net su rašytojo pre
tenzijomis), gerai sugebėjęs smulkiai aprašyti vaikų 
darželio pasirodymų programas ir panašius dalykus. 
Apie pūvančio kuino palyginimą su Lietuvos herbu ne
buvo užuominų nei salėje, nei vėliau susirinkus Banelių 
bakūžėm

Deja, Alšėno niekad nepaklausiau, bet spėju, kad 
jau į amžinąūisį iškeliavęs Pranys to vakaro šnektas pa
pasakojo kiūcms, paskaitoje nedalyvavusiems Toronto 
šventakupriams. O ūe, gudresni, tuojau visą tai rinka
mai išaiškino. Alšėnui beliko išpliekti korespondenciją

(tęsinys sekančiame psl.)
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SPAUDA

ANKETA APIE „METMENIS”

NUSTEBINO LAISVA MINTIS
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 užpraeitų 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.

Anktetą apie Metmenis tęsiame Alfonso Eidinto 
pasisakymu.

Alfonsas Eidintas - istorikas, Lietuvos Mokslų 
akademijos, Istorijos instituto direktoriaus pavaduo
tojas. Specializuojasi emigracijos istorijoje. Parašė po
litinę biografijų Antanas Smetona (1990).

* * *
Kada ir kokiomis aplinkybėmis pirmą kartą sus

ipažinote su Metmenimis?

Pirmą kartą Metmenis išvydau, rašydamas isto
rijos mokslų kandidato disertaciją, bene 1978 m., tada 
„madinguose“ specfonduose. Skaičiau tiek, kiek jų dar
buotojai galėjo išduoti pagal darbovietės raštą.

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

Radau Metmenyse laisvą mintį ir tai bene labiau
siai nustebino. Pamenu, vos ne šoką sukėlė, rodos V. 
Trumpos mintis apie L. Gentvilos - Bičkausko knygą 
1863 m. sukilimas Lietuvoje : reikia velniškos kantry
bės, kad paskaitytum tokią L. Gentvilos knygą... Mat 
mums ji buvo akademinis veikalas, kritikuotinos tik jo 
kai kurios detalės. Iš tiesų, pamaniau tada, nuobodybė 
kaip reta! Nuo tada į viską pas mus (istorijos moksle) 
ėmiau žiūrėti žymiai kritiškiau. Stebino ir net baugino 
kritiškas požiūris į tai, kas vyksta pas mus, nors, aišku, 
domėjausi tik literatūrą ir istoriją liečiančiais straips

niais. Apvylė tai, kad negalėjau susipažinti su visais 
Metmenų numeriais. Buvo pašėlusiai įdomu!

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

Metmenys turėjo nemažą įtaką Lietuvos kultūri
niam gyvenimui. Specfonduose mačiau ir rašytojus, ir 
kritikus, ir istorikus. Visi skaitė. Skaitė ir „drausmės 
sargybiniai“. Šie darė išvadas sau - ką tik Metmenys 
pagirdavo, tuos tada kokiu nors būdu „spūstelėdavo“. 
Tas pats pasakytina apie Akiračius. Pamenu, kai 1985 
m. grįžau iš stažuotės JAV, sutikau dabar žinomą „vei
kėją“, TSRS liaudies deputatą Ivaną Tichonovič (Janą 
Cechanovič) (šis pavyzdys gal ir nelabai tinkamas!) - 
abu tuomet dėstėme Vilniaus pedagoginiame institute. 
Pasakiau jam, jog skaičiau jo eilinio ateistinio straips
nio ištrauką JAV lietuvių spaudoje, kur jis nurodė 
Lenkijoj pastatytų naujų bažnyčių skaičių. Pabaigoje 
redakcija pridėjo klausimą, o kiek gi naujų bažnyčių 
pastatyta Lietuvoje?

Tai išgirdęs, I. Tichonovič pabalo.
- Dabar aš suprantu, kodėl niekas nebespausdina 

mano straipsnių. Reiškia, Jie“ gavo direktyvą! Žada, 
bet nespausdina?

Pertvarkos Lietuvoje reikėjo laukti dar 3 metus. 
Dabar I. Tichonovič straipsnių irgi nespausdina, tik dėl 
kitokių priežasčių. (Galimas dalykas, kad jis jų ir ne
berašo).

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

Metmenys tebėra reikalingi, nes jie apskritai pa
teikia mums vis dar sunkiai įkandamą vakarietišką po
žiūrį. Jis bus reikalingas tol, kol mes negalėsime laisvai 
susipažinti su vakarietiškuoju (bent jau dėl kalbinio 

barjero). Galimas dalykas, kad kelių vertinimo skalių 
susikryžminimas, įsisavinant Lietuvos kultūrinį pali
kimą, sudarys lietuvių XXI amžiaus kultūrologijos 
metodų simbiozės pamatus.

Metmenys pasisako už liberalizmą, nepasau- 
lėžiūrinę politiką. Vertybių skalėje pirmenybę atiduoda 
avangardinei kūrybai, tolerancijai, žmogui. Lietuvai 
būdinga griežtesnė ideologinė diferenciacija. Pir
menybė čia atiduodama tradicinėms vertybėms, kūry
binės atramos labiau ieškoma praeityje. Ar tokiu būdu 
iš viso būtų pageidautina didesnė Metmenų įtaka?

Nieko dabar negalima pasakyti apie būsimą ide
ologinę diferenciaciją ateities Lietuvoje. Bijau, kad 
galimas radikalus posūkis į Vakarų ideologijų mėg
džiojimą ir besąlyginį jų perėmimą.

Tačiau ne čia didžiausia bėda, o tame - ar užteks 
Lietuvos kultūrai sveikatos lygiagrečiai vystyti kelias 
ideologinių srovių tėkmes ir kultūros vertinimo priz
mes. Jeigu bus kelios mokyklos, jų pasekėjai ir gynėjai 
Lietuvoje (ir duok, Dieve, išeivijoje) dėl Lietuvos atei
ties būčiau ramus. Metmenų vaidmenį regiu tame, 
jog jie realiausiai pasvers išeivijos palikimą, nes mes jį 
kol kas tik skaniai ryjam, nieko nevirškindami. Met
menų įtaka pageidautina tokia, kokią jie sugebės daryti 
-dėl to ginčų neturėtų kilti. .

LAIŠKAI
(atkelta iš 13-to psl.)
į Bruklyno Darbininką ir taip audra prasidėjo.

Gal aš, kaip tuometinis draugijos pirmininkas, pri
valėjau reaguoti į savo svečio apšmeižimą. To nepada
riau. Ne kad būčiau papykęs ant Kavolio užpavarymą 
(dėl neveiklumo) nuo Metmenų redakcijos bendradar
bių, bet kad galvojau, jog jis sugebės pats atsispirti. Iš 
tikrųjų, gerai, kad Kavolis nematė reikalo teisintis. Ne
gi turėjo aiškintis, kaip tame anekdote, jog ne dramblys.

Visa tai tėra smulkmena, bet visgi verta įtarpa į iš
eivijos kvailysčių istoriją.

Algimantas Banelis 
Toronto, Ont.

Ieva , Lietuvoje leidžiamas „žurna
las ne vien moterims“, išspausdino vieš
nios iš Amerikos, filosofės Vidos Sidrie- 
nės patarimus Lietuvos moterims apie 
laimingų vedybų principus ir būdus to
kią laimę išsaugoti. Manome, kad šitie 
tikrai nekasdieniški patarimai bus įdo
mūs, naudingi, nauji ir netikėti taip pat ir 
išeivijos skaitytojams. Todėl ir pakarto
jame visus penkioliką principų taip, kaip 
jie buvo išspausdinti žurnale ne vien mo
terims:

Drausmės sargyboje

ŠVIESA IŠ AMERIKOS

LAIMINGOS SANTUOKOS PRINCIPAI
1. Meilė neturi būti vedybų pagrin

das. Vedybų pagrindas turėtų būti bend
ros vertybės, panašūs tikslai ir siekimas 
kartu kurti.

2. Būkite pakantūs, atidūs vienas ki
tam. Atminkite: vyrai kitokie negu mes, 
vyrai silpnesni užmuš.

3. Nebijokite aukotis. Taiki, įdomi, 
romantiška santuoka neįmanoma be mo
kėjimo kentėti, nusileisti.

4. Vyrui nereikia, kad mes jį supras
tume. Vyrui reikia, kad mes jį mylėtume, 
globotume.

5. Vyras turi grįžti į namus tarsi į ro
jų. Moteris turi bent pusei valandos su
gebėti pamiršti, paslėpti nuo vyro visas 
bėdas bei rūpesčius.

6. Priimkite vyrą tokį, koks jis yra. 
Vyrui žmona reikalinga ne tam, kad jį 
kritikuotų. Žmona turi remti, palaikyti 
vyrą.

7. Elkitės su vyru kaip su Viešpačiu, 

ir jis taps jūsų vergu, nieko jums negalės 
atsakyti.

. 8. Nebūkite per daug artima su kito
mis moterimis. Kuo plepesnė moteris - 
tuo uždaresnis vyras.

9.Nekoketuoki te su svetimais vy
rais.

10. Puoselėkite savo grožį.
11. Domėkitės tuo, kuo domisi jūsų 

vyras.
12. Šypsokitės. Vaidinkite laimingą, 

jei ir nesate tokia.
13. Vyrui labai svarbus jūsų fizinis 

artumas. Stenkitės beveik visuomet 
paklusti vyro norams.

14. Per dieną būtina bent valandą pa
ilsėti, atitrūkti net nuo savo šeimos.

15. Pagrindinis principas: didžiausią 
dėmesį skirkite vyrui.. Vyras jums turi 
būti svarbiau už visus ir už viską.

Kas tai? Modernaus amerikietiško

jo feminizmo šedevras ar tobula banaly
bių kolekcija? O gal nei viena, nei kita. 
Gal tik nuoširdus patarimas ir įspėjimas 
jauniems žmonėms.

Tik paskaičiuokime, kiek daug rei
kia šeimos laimei: aukos, kančios (tik
ros ir dirbtinai susigalvotos), apgaulės, 
pataikavimo, melo,veidmainiavimo, ver
giškumo (ir pastangų vyrą padaryti lai
mingu vergu).

Jauni vyrai, pasiskaitę apie tokią 
„šeimyninę laimę“, ko gero gali likti ... 
senbemiauti. O būsimas žmonas taip pat 
kažin ar sužavės šeimyniniai patarimai 
su vyru elgtis „kaip su Viešpačiu, tarsi 
jis būtų Jėzus“. Ir beveik visada atsiduo
ti vyro norams...

Ką, mielas skaitytojau, tau primena 
šitie patarimai Lietuvos moterims? 
Mums pasirodė, lyg kažkur kažką pana
šaus jau esame skaitę. Apie ... Japoniją. 
Ten juk yra net mokyklos, kuriose mer
gaitės mokomos panašaus veidmainia
vimo ir vyrams pataikavimo meno.

Tik mes iki šiol net nepagalvojome 
jog į šeimyninę laimę tiesiausias ke
lias - pro geišų mokyklą.

14 Akiračiai nr. 1 (225)
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LAIŠKAI

GEROS VALIOS MOSTAS

Kaip daugelis žinome iš žmonių kalbų, spaudos 
puslapių ir savo pačių patirties, Lietuvos ryžtas siekti 
nepriklausomo gyvenimo ėmę kelti nerimą ar net baimę 
įvairiataučių jos gyventojų tarpe. Besisielojant vidinės 
damos Lietuvoje atstatymu, pradėta stengtis atkreipti 
kiek daugiau dėmesio į Lietuvos kitataučius - jos rusus, 
lenkus baltarusius ir kitus gyventojus. Pagalvokim, ar 
mums nederėtų ir jiems nusiųsti vieną kitą siuntinėlį, 
kaip kad darome su savo giminėmis lietuviais. Daug 
kuo jiems turbūt neįstengsime padėti, bet geros valios 
mostas irgi svarbus dalykas. Tegu jie žino, kad visi Lie
tuvos gyventojai mums yra vienodai brangūs.

Iš Vilniaus gauta tų mūsų kitataučių (ar mišrių) šei
mų adresų. Tai skurdžios, daugiavaikės, ligotos šeimos. 
Kas rastų galima toką šeimą vieno kito siuntinėlio būdu 
pagloboti, tesikreipia tokiu adresu ar vakarais telefonu: 
Leonas Sabaliūnas, 6593 Fleming Creek Drive, Ann 
Arbor, Mi., 48105. Tel. (313)769-4527.

L. Sabaliūnas

MAŽA PASTABA DĖL JANET SAVIN 
STRAIPSNIO

Koordinacinio centro Democracy and Indepen
dence surengtoje konferencijoje, kuri įvyko š.m. liepos 
4-6 d. Prahoje, žurnalistų tarpe buvo ir jauna, elegan
tiška čekų kilmės amerikietė Janet Savin, kuri ypač do
mėjosi Baltijos valstybių klausimais.

Jos straipsnis, pavadintas „Nepriklausomų demo
kratinių judėjimų konferencija Prahoje“, kurį atspaus
dino Akiračių devintajame numeryje, labai maloni 
staigmena. Ji apibendrino savo įspūdžius, ypatingą dė
mesį skirdama asmeniniams pokalbiams su iš Baltijos 
kraštų atvykusiais konferencijos dalyviais. Janet Savin 
rašo: „Palyginti mažai dėmesio buvo kreipiama Pabal
tijui ir neseniai buvusiai Lietuvos ekonominei bloka
dai“. Žurnalistės, skyrusios daug dėmesio Pabaltijui, 
tokia pastaba savaime suprantama, tačiau, mano nuo
mone, tas trūkumas nebuvo toks ryškus.

Pirmąją konferencijos dieną vienodai laiko buvo 
skirta kalbėtojams, atstovavusiems Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Moldaviją, Baltarusiją, Ukrainą, Gruziją, Ar
mėniją, Azerbaidžaną, Krymo totorius ir Sovietų Są
jungos žydus. Dažniausiai kalbėjo po du: vienas - 
aukščiau minėto koordinacinio centro narys, kitas - at
vykęs iš krašto.

Antrąją konferencijos dieną daug ir gerai apie Bal
tijos kraštus kalbėjo amerikietis politologas Dr. Albert 
Wohlstetter iš Los Angeles ir prancūzų politologas bei 
sovietologas Dr. Jean - Francois Revel iš Paryžiaus. 
Jiems abiems baltiečiai už tai padėkojo. Lietuvą arba 
Pabaltijį minėjo ir kiti tos dienos kalbėtojai.

Taip jau atsitiko, kad žurnalistė Janet Savin, tu
rėdama ir kitų skubių reikalų, negalėjo ištisai dalyvauti 
visuose posėdžiuose ir negirdėjo aukščiau paminėtų 
kalbėtojų, kurie baltiečiams padarė gerą įspūdį.

Beje, ir G. Kočelkovo atsakymą į mano klausi

mą žurnalistė suprato neteisingai. Tikriausiai dėl to 
buvo kaltas vertėjas. G. Kočelkovo ironija buvo taiko
ma ne Lietuvai ir nebuvo skirta įžeisti lietuvių jausmus 
ir viltis.

Vytautas Skuodis 
Čikaga

AUKŠTOS TEMPERATŪROS PAJUOKAVIMAI

Jūsų spaudos dirvonuose uoliai triūsia demagogas 
Vyt. Gedrimas. Jo skiltis - du Akiračių gėdos pusla
piai. Gedrimo citatos neteikia nė dalelės mūsų spaudos 
atspindžio. Jis renkasi tai, kas lengviausia papuošti sa
vu komentaru. Jo komentarai būna arogantiški, kvailai 
chamiški, dažnai šmeižikiški. Neseniai į jo šmeižtus 
reagavo Juozas Kojelis. Dauguma numoja ranka.

Mane „veidrodyje” Vyt Gedrimas liovėsi rodęs, 
pamokytas a.a. Vinco Rasrenio. Bet mirusieji pamirš
tami, ypač kai atsiranda gera proga. Progą rado paskai
tęs Drauge mano reportažą apie LB Floridos apygardos 
atstovų suvažiavimą. Akiračių nr.7/221 jis rūpestingai 
išprakaituoja mano rašinio ilgesnę citatą, kurią seka šis 
komentaras:

Iš tikrųjų tie Florifos pensininkai ir kitokie ne
nuilstami veikėjai visokių keistų pasiūlymų išsigalvoja. 
Neseniai čia Čikagoje Lemonto aktyvistai siūlė rinkti 
senus lietsargius ir pasiusti prez. Bush ‘ui. Gi Floridoje 
siūlo susideginti.

Deja, bent iki šiol pats siūlytojas neišdrįso uždegti 
degtuko... O pavyzdžiai juk paskatina...

Ne, Floridoje nesiūlo susideginti! Pranešėjas kal
bėjo apie JAV LB Rytinio pakraščio keturių apygardų 
atstovų suvažiavimą. Aš sėdėjau prie spaudosa stalo ir 
mačiau klausančiųjų veidus. Kai užsiminė apie kaž
kieno pasiūlymą masiniai atsisakyti JAV pilietybės 
(keršijant Amerikai už Lietuvos aspiracijų nerėmimą), 
kai kurie atstovai šypsojosi, kiti purtė galvas. Jų vei
duose išskaičiau: kvailas pasiūlymas! argi Ameriką juo 
išgąsdinsi?... Reportaže pajuokavau: „Čia man, rašinio 
autoriui kilo mintis, jog reikėjo kam nors pasiūlyti 
masinį susideginimą (...)”, kurį paskelbus didžiojoje 
spaudoje tai jau išsigąstų ir Baltieji Rūmai, ir Valstybės 
departamentas. Perskaitęs „kilo mintis, jog reikia kam 
nors pasiūlyti masinį susideginimą”, Akiračių didvyris 
„veidrodžio” šuke man į bumą bando įgrūsti „siūliau”.

Spaudos apžvalgos skiltis Akiračiams išvis nerei
kalinga, ir tai dėl kelių priežasčių, kurių nėra reikalo čia 
minėti. Ypač koktu, kai skiltį pripildo arogantiškas pik
tavalis raštininkas. Siūlau tuos du puslapius užpildyti 
poezija - klasikų, modernistų, ar visokia.

AlfonsasNakas 
Sunny Hills, Flo.

Labai gerai, kad gerb. A. Nakas paaiškino, jog rašy
damas apie susideginimus jis tik pajuokavo. Užtikri
name p. Naką, kad Vyt. Gedrimas degtuką brūkštelt siū
lė irgi tik pusiau rimtai. Nors turėjo žinoti, kad juokauti 
skirta tik Jupiteriams - Red.

AR VERTA ATSILIEPTI?

Buldogas, pakėlęs koją prie hidranto, negali pa
miršti Vilniaus - Madisono giminystės opozicijos (Aki
račiai , nr. 7, 1990). Daug neaiškumų kyla dėl faktų 
stokos, dėl apriorinių nusistatymų ir nesusigaudymo 
situacijoje. Čia patieksime šiek tiek duomenų apie sus
ibroliavimo pradžią ir tolimesnę eigą.

Grupelė Madisono žmonių pasivadinusi Madison - 
Soviet Sister Cities Project 1984 metais susirišo su so
vietų miestu Voronežu. Maždaug už pusmečio gavo at
sakymą, kad susigiminiavimas su Voronežu sovietams 
nepriimtinas, nes Voronežas esąs uždaras miestas. Po to 
ši grupė pastebėjo žemėlapyje Vilnių ir gavo iš Mask
vos leidimą pradėti giminiavimasį su Vilnium.

1987 m. Madisone surengtoje sovietų draugystės 
šventėje (Soviet Friendship Fest) buvo demonstruojama 
sovietų vėliava, slavų muzika ir šokiai, čekų melodijos, 
Azerbaidžano šokiai, rusų pasakos ir keletas video fil
mų su Pozner ir kitais. Beveik nieko lietuviško nebuvo. 
Vienintelis prie rengėjų prisidėjęs lietuvis savo pavardę 
buvo prisisegęs lotyniškomis ir kiriliškomis raidėmis. 
Lietuviai reagavo ten pat, pareikšdami protestus.

Po to Madisono lietuviai aiškinosi su Madison - 
Soviet Cities Project, Madisono miesto vadovybe ir 
spauda, kad Vilnius yra sena Lietuvos sostinė, kad Lie
tuva turi savo kalbą, istoriją ir kultūrą, kad Sovietų 
Sąjunga nuo 1939 m. pavergė 10 valstybių ir, kad bet 
koks bendradarbiavimas su sovietais yra įmanomas tik 
komunistų partijos nustatytu būdu.

Algirdas Vileikis lankėsi Madisone lydimas ruso iš 
Maskvos. Aprašant Vileikio vizitą Madisono dienrašty
je Wisconsin State Journal , Vilniaus miesto nuotrauka 
buvo pavadinta „The capital of Lithuanian Soviet Rus
sia“. Algirdas Čaplėnas tame pat laikraštyje pareiškė: 
„Mes sveikintume sovietų miesto seserystę su Madiso- 
nu, bet sąžinė neleidžia mums pripažinti Vilnių kaip So
vietų Sąjungos miestą“.

Po to Madison - Vilnius Sister Cities Project Wise. 
State Journal V.30.87 pareiškė, kad Vilniaus nuotrau
kos pavadinimas buvo klaidingas, kad Lietuva yra skir
tinga nuo Rusijos savo istorija, kalba ir kultūra ir, kad 
tuos skirtumus Madison - Vilnius Sister Cities Project 
turi suprasti ir gerbti. Vėliau Madison - Vilnius Sister 
Cities Project pasivadino Madison - Vilnius Sister 
Cities, Inc. jie sulietuvėjo. Važiuoja į Vilnių, priima 
svečius iš Vilniaus, mokosi lietuvių kalbos, pagarbiai 
naudoja Lietuvos trispalvę ir bendrauja su lietuviais 
Madisone ir Vilniuje. Wisconsin© universitetas ir 
Vilniaus universitetas susitarė dėl studentų pasikeitimo. 
Pasikeitė gerokai ir situacija Lietuvoje. Persiorientavusi 
ir persiorganizavusi Madison - Vilnius Sister Cities, Inc. 
atlieka labai naudingą darbą mūsų Lietuvai.

1989 m. sausio mėn. 19 d. miręs Algirdas Čaplėnas 
buvo vienas pagrindinių stulpų, kurie laikė mūsų namo 
sieną ir šaukė visiems: „O Vilniaus nepamiršk, lietuvi!“

Ar ne laikas būtų ir buldogo paveikslėliui prie 
hidranto pasitraukti iš Akiračių skilties?

Tadas Palionis 
Middle ton, Wi.

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:

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

Prašau man siuntinėti AKIRAČIUS / pratęsti prenumeratą

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

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

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

AKIRAČIAI Prenumerata $ 12.00
9425 So. Pleasant Ave., Auka S..........
Chicago, Illinois 60620 Pridedu čekį S.........

1991 m. sausio mėn. 15
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NETOBULAS LANKSTINUKAS -
TESTIMONIUM PAUPERTATIS

Lankstinukas*, kaip vaizdinė priemonė, skirtas lie
tuviškoms mokykloms. (Vizualinių priemonių tikslas 
yra parodyti tai, kas turi būti atsimenama, populiaria, 
aiškia forma, be platesnių paaiškinimų).

Puikus Švietimo tarybos sumanymas, puikus daili
ninko Petro Aleksos apipavidalinimas, malonu paimti į 
rankas. Liūdna tik, kad pirmasis žvigsnis netikėtai ap
vilia ... Ir tai jau antras, „pataisytas“ leidinys. (Įdomu, 
kiek pirmojo leidinio egzempliorių išplatinta?)

Lankstinukas padalintas į 9 skyrius. Pradedu skai
tyti pirmąją antraštėlę, matyt, skirtą Lietuvos proisto- 
rijai: X - II tūkstantis metų prieš Kristų. Skaitau ir savo 
akimis netikiu: po juo tuojau seka antrasis skyrelis, pa
vadintas XIII amžius. Kur gi dingo 1200 metų jau 
mūsų eros? Aiškumo dėlei: X - II tūkstančiai metų 
prieš Kristų Kristaus gimimas XIII amžius XIV amžius 
ir t.t. - juk tai archeologų tyrinėjamoji Lietuvos prois- 
torė! 1 - ojo skyriaus antraštės tokios:

Pirmykštė bendruomenė
Akmens amžiaus epocha
Pirmieji pastovūs gyventojai Lietuvos teritorijoje
Baltų gentys
Bendruomeninė santvarka - patriarchalinė bend

ruomenė
Antraštėlių eilė suponuoja, kad prieš akmens am

žiaus epochą buvusi jau kokia tai labiau išsivysčiusi 
gadynė ... O jeigu minimas patriarchatas, kodėl pra
leistas matriarchatas?

Antrojo skyriaus, XIII amžius, pirmoji antraštėlė 
skamba: „Lietuvos valstybės susidarymas 1219 m.“ 
Čia paliestas kontroversinis klausimas. Lietuvos isto
rikai vengia sieti Lietuvos valstybės susiformavimą su 
specifine data. Ypač 1219 metai neduoda tam tvirtini
mui rimto pagrindo, - dažniausiai laikomasi 1236 me
tų, kada po Saulės (Šiaulių) kautynių kryžiuočius bei 
kalavijuočius sutriuškinus, visa Lietuvos teritorija atsi
dūrė vieno Mindaugo rankose. Ar negeriau būtų šiame 
elementariniame leidinėlyje pasitenkinti žodžiais: Lie
tuvos valstybė susidarė XIII amžiuje?

Peržvelkime XIV amžiaus skyrių: „Prekybinė su
tartis su ordimu“. Kieno sutartis? Jeigu Vytenio, tai šis 
kunigaikštis prekiavo ne su ordinu, bet su Rygos pirk
liais, kurie kaip tik vaidijosi su ordinu. Toliau skaito
me: „Algirdo pastangos užvaldyti rusų kunigaikštiją“. 
Čia klaida. Turėtų būti kunigaikštijas, nes tuomet tų 
rusų kunigaikštijų buvo daug, toli gražu dar ne viena 
Maskva. O Algirdas jau daugumą jų buvo užkaria
vęs, siekęs visas sujungti savo valdžioje.

Nustebę sustojam: „Trakų kunigaikščio Kęstučio 
mirtis Krėvės pilyje 1382 m.“. Kodėl Lietuvos Didysis 
kunigaikštis Kęstutis tituluojamas savo jaunystės tėvo
nijos titulu, kada mirdamas jis buvo Lietuvos Didžiuoju 
kunigaikščiu? Šio titulo leidinėlio sudarytoja neduoda 
nei vienam mūsų valdovui, nei tiems, kurie buvo kilę iš 
Gedimino dinastijos, nei tiems, kurie vėliau buvo pačių 
lietuvių išrinkti. Žymiausias savo laiko visoje Europoje 
diplomatas ir politikas, Lietuvos Didysis kunigaikštis 
Algirdas taip pat pristatomas be minėto titulo. (Tai nėra 
klaida, tik rėžiantis mūsų garbingų valdovų pažemini
mas, stoka jiems pagarbos).

Taip pat Lietuva niekur nepavadinta savo tikruoju 
vardu, kuriuo per keletą šimtmečių buvo žinoma Eu
ropoj, net ir toliau už jos: Lietuvos Didžioji Kunigaikš
tija, trumpai LDK, lotyniškai - Magnum Ducatum 
Lituaniae...

Ką reiškia „Vytauto valdymas ir jo įtaka bajo
rams“? Tik susipažinę su Lietuvos istorija žinos, kad 
čia norėta pasakyti: „bajorų iškilimas“.

„Pergalė prie Žalgirio 1410 m.“. Kas ką nugalėjo?

Būtų pravartu čia skliausteliuose pridėti dar šiuos vie
tovardžius: Tannenberg ir Gruenwald, nes visoje ne 
lietuvių istoriografijoje tas mūšis tik tais vardais teži
nomas.

Seka visa eilė antraštėlių. Štai viena, kiek toliau: 
„Ponų Taryba - aukščiausias valdžios ir teismo orga
nas“. Sapienti sat...

Tokie klausimai kaip Ponų Taryba, Vytenio san
tykiai su Ryga, Aleksandro valdymo detalės ir dar kai 
kurie kiti, nepriklauso prie pagrindinių Lietuvos isto
rijos faktų; jie aptariami su daugiau ją pažinusiais.

LDK Žygimantui Kęstutaičiui, kuris buvo pri
verstas atnaujinti taip lietuvių nenorimą uniją su len
kais, čia duota gana garbinga vieta, o Švitrigaila, kuris 
tęsė Vytauto Didžiojo politiką ir kovojo prieš unijos 
atgaivinimą, net nepaminėtas!

Na, toliau dar gražiau: „Kazimieras Jogailaitis ir jo 
ponų privilegija 1447 m.“. Ar nereikėtų čia priminti 
fakto, kad 1447 m. privilegija oficialiai patvirtino bau
džiavą? Gi apie baudžiavą leidinėlyje visai neužsimin
ta. Net nepažymėtas jos panaikinimas Rusijai priklau
siusioje Lietuvos žemių dalyje 1861 metais!

Apie Kazimiero Jogailaičio valdymo laikotarpį 
negalima tvirtinti, kad jau tada vyko Lietuvos silp
nėjimas. Tuo metu Lietuvos sienos buvo labiausiai iš
plėstos, Lietuva turėjo užmezgusi plačius ryšius su Va
karų Europos valstybėmis.

Kažkodėl vienas menkiausių valdovų, Aleksan
dras, papuoštas skambiu, nors ir savo laiku prasmingu 
posakiu: „Viena tauta, viena visuomenė“.

Skaitome toliau: „Liublino unija - Lietuvos ... pa
matų irimas 1569 m.“. Dar tuoj po unijos to pamatų 
irimo nepastebime. Leidinėlio sudarytoja, matyt, neži
no, kad XVI a. ir pirmoji XVII a. pusė - tai Lietuvos 
valstybės kultūrinio ir ūkinio gyvenimo žydėjimas. 
Tada Olandijoje pagaminti LDK žmėlapiai rodo 
Lietuvą kaip didžiausią valstybę, Vilnių - kaip vie
ną iš penkių žymiausių miestų Europoje. Silpnė
jimas prasidėjo po 1655 m. Maskvos invazijos, po ją 
sekusių karų su švedais, po krašto sunaikinimo, po badų 
ir marų. Tuo tarpu apie karą su Maskva, privedusį prie 
unijos, neužsiminta. Radvilų įtaka nukelta į vėlesnius 
laikus, o Sapiegų bei Pacų - per anksti įterpta.

Pačioje lankstinuko pradžioje parašyta, kad Lie
tuva buvo monarchija, o kad po Liublino unijos ji išdi
džiai vadinosi Res Publika - nežinota (tiesa, tai buvo 
savotiška konfederacijos forma). Tik mes per aukštai 
nešokim ...

Lietuvos Statutas nebuvo panaikintas 1832 m. Jis 
galiojo iki 1840 m. ne tiktai Lietuvos Didžiojoje Ku
nigaikštijoje, bet ir toje Ukrainos dalyje, kuri nuo jos 
buvo 1569 m. lenkų atplėšta.

Menkas kritikas, kuris priekaištauja dėl to, ko teks
te nėra. Tačiau savaime peršasi klausimas, kodėl leidi
nėlyje neiškeltas Kristijonas Donelaitis, M.K. Čiurlio
nis (viršelyje nėra jo paveikslo pavadinimo, nėra ir gi
mimo bei mirties metų), kurie savo genijumi atstovavo 
Lietuvai... Ir apie Prūsus net neužsiminta!

Dar būtų daugiau pastabų, bet jau jų gana. Tik dar 
pati lankstinuko antraštė (Lietuvos istorijos raida. 700 
metų Lietuvos valstybės susidarymas, vystymasis, žlu
gimas, ir atgimimas) kelia abejonių. Dar šio amžiaus 
pradžioje Vydūnas parašė knygą, kurios atraštė pra
sideda „700 metų“, o mes juk esame to paties dvidešim
to amžiaus pabaigoje ... Tiek to.

Šiame leidinėlyje pavartoti du sinonimai: kuni
gaikštija ir kunigaikštystė. Abu jie turi kiek skirtingą 
prasmę, todėl pravartu tą klausimą paliesti. Kuni
gaikštija taikoma teritorijai, o kunigaikštystė - 

kunigaikščio, valdovo, valdžiai, veiksmams. Štai pa
vyzdžiai iš Lietuvių kalbos žodyno VI t.: „Įpuolė į 
Minsko kunigaikštiją“ SS. Dauk. ir „Paskaitė savo 
kunigaikštystę už sapną“ BM374, 892 p.

Lietuvos nepriklausomybės pradžioje abu tuodu si
nonimai buvo lygia greta vartojami: Lietuvos Didžioji 
Kunigaikštija ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. 
Tačiau istorikai Ve. Biržiška, I. Jonynas, A. Janulaitis ir 
kt., remdamiesi kalbininkų, kiek atsimenu ir Jono Jab
lonskio, nuomone, nustatė, kad tikslingesnis žodis yra 
kunigaikštija. Taip ir rašyta Lietuvoje ir išeivijoje. So
vietų okupacijos metu primesta kunigaikštystė, matyt, 
tikslu sumažinti mūsų valstybės reikšmę, ją pažeminti. 
Ilgainiui Lietuvos istorikai tuo nusikratė. Todėl ir 
krenta į akis, kad leidinėlio sudarytoja vartoja „Rusu 
kunigaikštija“ ir ,Lietuvos kunigaikštystė“, kad niekur 
nematome titulo: ,Lietuvos Didžioji kunigaikštija“, 
kad vengiama minėti mūsų valdovams sėkmingus karus 
su Maskva, ir priešingai - įrašyta daugiau Lietuvai 
nesėkmingų mūšių, kad matyti tendencija pabrėžti 
Lietuvos silpnybę. Peršasi išvada, kad sudarytoja rė
mėsi vien sovietine istoriografija, kad nėra susipažinusi 
su nepriklausomos Lietuvos istorikų darbais.

Beje, paminėti du Lietuvos prezidentai: Antanas 
Smetona ir Kazys Grinius. O kur dingo Stulginskis?

Labai gaila, kad lankstinuko sudarytoja nemoka at
skirti svarbių dalykų nuo antraeilių, kad netinkamai 
antraštes - klausimus formuluoja. Pirmoje lankstinuko 
laidoje matėme dar daugiau ignoracijos. Ten skaitėme 
tokį posakį: „Reformacija - sąjūdis prieš katalikų baž
nyčios dvasiškiją“ ir pan ... Negi galima tokį leidinį 
platinti, duoti mokykloms? Neužtenka vien tik gerų 
norų, reikia nuovokos ...

Vaizdinės priemonės ir lengvas, patrauklus isto
rinių veikalų rašymas nėra naujiena. Jau Nepriklau
somos Lietuvos istorikai tai žinojo, stengėsi sekti Va
karus, dėjo daugiau iliustracijų į vadovėlius, taip 
pat diagramos ir schemos nebuvo svetimos. Tačiau vi
sa tai negali atstoti knygos, vadovėlio, ypač mūsų sąly
gomis, kol galėsime prieiti prie kompiuterių sistemos.

Jeigu leidinėlis būtų gerai paruoštas, visuomenė 
sutiktų jį džiaugdamasi, o šią neigiamą kritiką rašyti ne
malonu, nes tai yra mūsų

TESTIMONIUM PAUPERTATIS

V. D. Sruogienė

*LIETUVOS ISTORIJOS RAIDA. Sudarė Gra
žina S turonienė. Spaudai paruošė Petras Aleksa. Spau
dė Questar printing. Leidinį finansavo Lietuvių Fon
das. Išleido JAV LB krašto valdybos Švietimo taryba, 
2711 W.71stSt. Chicago, U 60629. 1990.

„AKIRAČIŲ“ 
VAJUS

Akiračių vajus elektroninei įrangai įsigyti eina į 
pabaigą Į vajų praeitų metų gale vėl įsijungė šimtinin
kais:

1. Vincas Trumpa $100
2. Romas ir Ąudronė Misiūnai $100
3 Donatas Siliūnas $200

Dar keli rėmėjai į vajų įsijungė mažesnėmis su
momis. Visiems jiems mūsų nuoširdus ačiū. Tuo pačiu 
prašome ir visus kitus, kurie gali, padėti mums šį vajų 
užbaigti.

Akiračių redakcija ir administracija.
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