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BAISUSIS SEKMADIENIS VILNIUJE
Mūsų bendradarbis A.E. Senn Lietuvai tragišką 1991 m. antrąją sausio savaitę 

praleido Vilniuje. Spausdiname jo pirmąjį reportažą.

Iš šeštadienio (sausio 12-tos) į sekmadienį (sausio 
13-tą) naktis Lietuvoje prasidėjo ramiai. Tiesa, sovietų 
kariuomenė jau buvo Spaudos rūmuose, rusų darbi
ninkų „streikas“ jau buvo uždaręs visiems Vilniaus ae
rodromą (išimtis - specialūs svečiai, atvykę iš Mas
kvos). Sovietų kariai buvo užblokavę geležinkelio sto
tį, palikdami Dievo valiai tūkstančius keleivių, įskaitant 
ir du tarptautinius traukinius. Beginkliai lietuviai buvo 
susitelkę ties televizijos bokštu bei parlamentu. Buvo 
nutrauktas Vilniaus ryšys su pasauliu. Tačiau praneši
muose per Maskvos televiziją buvo sakoma, kad Gor
bačiovas tramdąs savo kariuomenę ir kad oficiali dele
gacija jau pakeliui į Vilnių, ištirti padėties.

Tuoj po vidurnakčio viskas pasikeitė. Zigmas Vai
švila pasirodė televizijoje, pranešdamas apie keistą Mi
nistrų tarybos pastato užpuolimą, atliktą vyrų, kurie 
atrodę girti. Jis kvietė televizijos žiūrovus ramiai lai
kytis, o išgirdus nerimą keliančius gandus - pranešti 
Aukščiausiosios Tarybos Informacijos biurui, kur bu
dėjo Rita Dapkutė. Televizijos pranešėjai ragino žmo
nes neapleisti televizijos bokšto ir nesusitelkti ties Mi
nistrų tarybos pastatu. Jie turį saugoti bokštą.

Tuoj po pirmos valandos ryto tankai pradėjo judėti 
per miestą. Tai nebuvo naujas dalykas. Norėdamos pa
laikyti įtempimą ir gąsdinti žmones, sovietų karinės

turinyje
—■

KAS TRAUKIA l VILNIŲ

Pasakoja jaunas išeivijos lietuvis Edvardas Tuskėnis, 
metus praleidęs Vilniuje, talkindamas Sąjūdžiui ir Lie
tuvos Aukščiausiajai Tarybai

UNIVERSITETAS KAUNE

Praeitų metų gale jame lankėsi mūsų bendradarbis ir Vy
tauto Didžiojo universiteto senato narys Kazys Almenas

IR DAR VIENA KELIONES MOZAIKA

Ilgesnės viešnagės Lietuvoje įspūdžius pasakoja mūsų 
redakcijos narys Liūtas Mockūnas

TRAGEDIJOS IŠVAKARĖSE

Kupinas nerimo Lietuvos poeto balsas 

pajėgos yra dažnai Lietuvoje naudojusios šią taktiką. 
Pagal mano laikrodį, tankai, judėdami link televizijos 
bokšto, paleido pirmus tris šūvius 1:36 vai. ryto. 1:38 
vai. televizijoje pasirodė Audrius Butkevičius ir prane
šė, kad šoviniai buvę tušti ir kad vyriausybė dar veikia.

1:40 vai. ryto pasigirdo ketvirtas šūvis, o 1:43 vai. 
vėl grįžo į televizijos ekraną Butkevičius, tvirtindamas, 
jog šūviai buvę tušti; norėta išgąsdinti žmones. Jis pa
reiškė, kad sovietai nešaudys į beginklius žmones ir kad 
lietuviai turėtų nesitraukti iš vietos. 1:44 vai. ryto so
vietų šarvuočiai atsirado parlamento pašonėje, tačiau 
į pastatą nesikėsino. Minia Nepriklausomybės aikštė
je stovėjo nesitraukdama ir skanduodama ,Lietuva“, o 
Butkevičius vėl pasirodė televizijoje, kviesdamas žmo
nes pasyviam pasipriešinimui.

Vytautas Landsbergis kalbėjo 1:47 vai., tvirtin

ANTSPAUDAI ANT SUTARTIES
TEKSTO

Labai atidžiai, pamažu ir neskubėdamas, stabtelėdamas ir susimąstydamas ties kiekvienu žodžiu ir kiek
viena raide, perskaityk, skaitytojau, trylika vardų ir pavardžių:

Loreta Asanavičiūtė, vilnietė, gimusi 1947 m., sutraiškyta tanko;
Virginijus Druskis, vilnietis, gimęs 1969 m., nušautas;
Darius Gerbutavičius, vilnietis, gimęs 1973 m., nušautas;
Rolandas Jankauskas, vilnietis, gimęs 1969 m., sutraiškytas tanko;
Rimantas Juknevičius, marijampolietis, gimęs 1966 m., miręs nuo žaizdų;
Alvydas Kanapinskas, kėdainietis, gimęs 1952 m., žuvo nuo skeveldrų;
Algimantas Petras Kavoliukas, vilnietis, gimęs 1939 m., sutraiškytas tanko;
Vidas Maciulevičius, vilnietis, gimęs 1966 m., nušautas;
Alvydas Matulka, rokiškietis, gimęs 1955m., miręs nuo širdies smūgio;
Titas Masiulis, kaunietis, gimęs 1962 m., nušautas dviem kulkom;
Apolinaras Juozas Povilaitis, vilnietis, gimęs 1937 m., nušautas;
Ignas Simulionis, vilnietis, gimęs 1973 m., nušautas;
Vytautas Vaitkus, vilnietis, gimęs 1943 m., nušautas.

Jie savo krauju nuo tautos sąžinės nuplovė gėdą už tai, kad 1940-taisiais pritrūko ryžto pasipriešinti oku
pacijai ir aneksijai.

Dabar, kai Lietuvai vėl siūloma savo laisvę supančioti sąjunginių federacijų ar konfederacijų grandinė
mis, trylika Lietuvos piliečių labai aiškiai ir nedviprasmiškai pasakė mums patiems ir visam pasauliui, kad 
daugiau jokių sutarčių mums nebereikia. Kad mes turime - vieną ir vienintelę visiems laikams - sutartį, pa
sirašytą Vilniuje 1918 metų vasario 16-tą, atnaujintą tame pačiame Vilniaus mieste 1990 metų kovo 11-tą, o 
dabar, 1991 metų sausio 13-tą prie Vilniaus televizijos bokšto patvirtintą trylika gyvybės antspaudų.

Todėl dabar, kasmet ir ant visados, gyventojai Vilniaus miesto ir visos Lietuvos, sausio 13-tosios naktį 
sustoję prie Vilniaus televizijos bokšto, labai atidžiai ir neskubėdami, stabtelėdami ir susimąstydami ties kiek
vienu žodžiu ir kiekviena raide, perskaitys trylika pavardžių.

damas, jog „mes jau pajutome laisvės vertę“. Jis ban
dęs skambinti Gorbačiovui į Maskvą, bet negalėjęs 
prisiskambinti.,Jeigu kraujas bus pralietas, kris ant jo 
galvos“, - pareiškė Landsbegis ir užbaigė sakydamas, 
kad „tegul bus kaip nori Viešpats“, tačiau lietuviai turį 
atsiminti, kad „ateina laisvės rytas“.

1:53 vai. televizijos pranešėja Eglė Bučelytė 
pranešė, kad sovietų kariauna jau yra prie Radijo-Tele- 
vizijos pastato ir kad Aukščiausiosios Tarybos de
putatai prisistatytų tuoj į parlamentą. Ji pažadėjo likti 
savo poste kol galės. 1:59 vai. ginkluoti kareiviai įsi
veržė į pastatą. Savo paskutiniais gyvavimo momentais 
Vilniaus radijas pirmajame aukšte dar spėjo paskelbti: 
„Mes su jumis, Lietuva! Kiek dar galėsim, perduosim 
informaciją“. Po to išgirdau triukšmingą garsą, o toliau 
sekė tyla.

Kareiviams krečiant pastatą dar vyko televizijos 
transliacija. Televizijos kameros rodė sovietų karei
vius, tikrinančius kiekvieną kambarį. 2:02 vai. Lands
bergis pakartojo ,Lietuva bus laisva“, o 2:08 vai. tele
vizijos transliacijoje pradingo garsas. Bučelytės vaiz- 

(tęsinys 7-me psl.)
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išeivija 
spaudos 

veidrodyje

KOVO 11 IR SAUSIO 13

Kai praeitais metais Vilniuje, Kaune ir kituose 
miestuose pirmą kartą buvo oficialiai švenčiama Va
sario 16-ji, kai tūkstantinės minios su džiaugsmo aša
romis akyse giedojo Himną ir visur plevėsavo tri
spalvės, retas tuomet abejojo, ar tauta tikrai pasiryžusi 
atstatyti nepriklausomą gyvenimą. Tai įvyko 1990 m. 
kovo 11 dieną. Tai buvo aktas, kuris ir patį Gorbačiovą 
pastatė į kolizijos kursą ne tik su Baltijos valstybėmis, 
bet ir su kitomis sovietų respublikomis, kurios taip pat 
pradėjo rodyti pasipriešinimą Maskvai.

Gorbačiovo reformos, komunizmo ir Berlyno sie
nos griuvimas Rytų Europoje davė pagrindo tikėti, jog 
šaltasis karas pasibaigė. Dėl to Vakaruose pasitikėji
mas ir susižavėjimas Gorbačiovu peržengė visas prag
matinės politikos ribas. Tačiau nereikėjo ilgai laukti, 
kad pamatytume tikrąjį Gorbačiovo veidą. Jau po 3 
dienų, kai Lietuva paskelbė atstatanti nepriklausomybę, 
Gorbačiovas pasiuntė tankus į Vilnių, pagrasino ekono
minėm sancijom ir netrukus paskelbė ekonominę blo
kadą. Vakarų reakcija buvo gan švelni. Ypač Bush’o 
administracija, vis bijodama užpykinti Gorbačiovą, 
lietuvius ragino derėtis. Tačiau Maskva derybas visaip 
atidėliojo. Pamažu pradėjo aiškėti, kad nauja konfron
tacija neišvengiama.

Tuo pačiu metu Sovietijoje vis garsiau pradėjo 
reikštis konservatyvios jėgos ir Gorbačiovas vis labiau 
darėsi KGB ir kariuomenės įrankiu, norėdamas taria
mai atstatyti tvarką, o iš tikrųjų - užgniaužti bet kokį 
demokratinį procesą bei ekonomines reformas. O kai 
prasidėjo karas su Iraku, jiems vėl atsirado proga ban
dyti užgniaužti bet kokį laisvės judėjimą Baltijos val
stybėse. Sausio 13 d. Vilniuje, o netrukus ir Rygoje 
specialūs KGB daliniai pradėjo šaudyti nekaltus žmo
nes ir bandyti nuversti teisėtai išrinktą parlamentą ir vy
riausybę.

Keisčiausia, kad reformatorius Gorbačiovas pradė
jo naudoti Stalino pavergimo metodus. Girdi, atsirado 
niekam nežinomi gelbėjimo komitetai (Lietuvoje tokio 
nežinomo k-to vardu pradėjo kalbėti senas marksistas 
Jarmalavičius), kurie turi liaudies įgaliojimus nuversti 
buržuazinę Lietuvos vyriausybę, lietuviai pirmieji pra
dėję šaudyti, nužudytieji neva mirę nuo širdies smūgio 
ar eismo nelaimėse ir LL

Tačiau šį kaną jie nespėjo išvaryti užsienio ko
respondentų, kurie plačiai pradėjo informuoti apie įvy
kius Lietuvoje ir atremti faktais ir nuotraukomis sovietų 
propagandos skleidžiamus melus. Pasaulio viešoji opi
nija, ypač Europoje, pradėjo veikti sovietų nenaudai ir 
net pačioje Maskvoje įvyko didžiulės demonstracijos 
prieš žudynes Baltijos valstybėse.

Pagaliau, atvykus į JAV naujam sovietų užsienio 
reikalų min. Besmertnikui, buvo pranešta, kad KGB 
daliniai bus atitraukiami iš Vilniaus ir prasidės dery
bos. Tą pranešimą kol kas visi priima skeptiškai, nie
kas nepasitiki, juo labiau, kad Sov. Sąjunga yra politi
nėje ir ekonominėje suirutėje.

Čia reiktų prisiminti lietuvių tautos laikyseną, Są
jūdį ir tautos pasiryžimą siekti nepriklausomybės. Dėl 
nepriklausomybės klausimo buvo įvairių nuomonių; 
kai kurie lietuviai norėjo eiti į tikslą palaipsniui, pana
šiai kaip latviai ir estai. Tačiau Lietuvos apsispren

dimas, vėliau blokada ir dabartiniai įvykiai taip iškėlė 
pasaulio spaudoje Lietuvos vardą ir išryškino aplin
kybes, kaip Sovietų Sąjunga pavergė Baltijos kraštus, 
kad klausimas dabar yra pastatytas į išskirtiną politinę 
padėtį, kuri anksčiau ar vėliau tiems kraštams užtikrins 
nepriklausomybę.

KAIP REAGAVO IŠEIVIJOS SPAUDA ?

Mes jau minėjome, kad pasaulio spauda, radijas, 
televizija labai daug rašė ir skelbė apie įvykius Lie
tuvoje. Didžiųjų laikraščių korespondentai atsirado 
Vilniuje, iš kur jie smulkiai aprašė sovietų dalinių žiau
rų elgesį prieš civilius gyventojus. Amerikos įtakinga
me laikraštyje New York Times kasdien buvo skiria
mas beveik visas puslapis žinioms iš Lietuvos. Taip pat 
žinomi kolumnistai ten rašė straipsnius ir vedamuosius, 
ypač tuo laiku, kai visas dėmesys buvo nukreiptas įkąrą 
su Iraku. O kaip reagavo išeivijos spauda?

Mes pasirinkome kaip pavyzdį vienintelį išeivijos 
dienraštį Draugą. Pirmas šio laikraščio puslapis skiria
mas pasaulio įvykių žinioms. Ir štai, po sausio 13 d. 
(sekmadienio) žudynių Vilniuje, Draugas išėjo antra
dienį, sausio 15 d., tai yra po 2 dienų ir pirmam pus
lapyje tik spėjo paskelbti žuvusiųjų pavardes, bet kokiu 
būdu jie žuvo, ką darė specialūs sovietų daliniai Vil
niuje - nė žodžio. Vedamasis irgi apie Klaipėdos atga
vimą ... 1923 metais.

Sekančiame numeryje, sausio 16 d., jau daugiau 
žinių, bet vedamojo vėl nėra, tik kažkoks RKV rašo 
apie spaudą, kalbos grynumą ir kviečia savanorius pa
dėti redakcijai, nes „ ...darbas visada eina didelėje įtam
poje, skubant viską laiku paruošti spausdinimui. Gal 
atsirastų spaudos mylėtojų - savanorių, kurie užbėgtų 
valandai, kitai redakcijon, pasisiūlydami atlikti tą svar
bų lituanistinį darbą“.

Tos tariamos įtampos ir skubėjimo rezultatus mes 
aiškiai matome, tačiau su savanoriais laikraščio ne
padarysi. Reikia kompetnetingų redaktorių, kurie to
kiais išskirtinais atvejais sugebėtų greit ir išsamiai info
rmuoti skaitytojus.

KEISTOS IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

Jau antrą kartą Drauge (nr. 18, 1991.1.26) JAV 
kariuomenės pulk. Donatas Skučas rašo keistus straip
snius dėl lietuvių pastangų atstatyti nepriklausomą 
valstybę. Anksčiau jis aiškino, kad mes nekritikuotume 
prez. Bush’o vedamos politikos ir nestatytume jokių 
reikalavimų, nes Bush’as norįs padėti Gorbačiovui.

Dabar Skučas aiškina, kad Lietuvos parlamente ir 
vyriausybėje vyrauja komunistai ir kad jie visais būdais 
bando apgauti išeiviją ir padėti Gorbačiovui išlaikyti 
vienalytę Sov. Sąjungą. Jis taip samprotauja:

Komunistai kontroliuoja dabatinę Lietuvos vyriau
sybę. Per paskutinius rinkimus į Aukščiausiųjų tarybą 
visokių komunistų partijų esantys ar buvę nariai laimė
jo daugumą deputatų vietų. Yra sunku nustayti tikrą 
procentą, kuris gali siekti net 80%, nes yra keletas ko
munistų partijų ir nevisi deputatai prisipažįsta bu
vę komunistais. (...)

Aukščiausiosios tarybos deputatai, atvykę i Ame
riką, kalba lyg tai jie atstovautų visai lietuvių tautai 
(įskaitant išeiviją). Išeivijoje dar yra nepriklausomos 
Lietuvos piliečių, jų tarpe kūrėjų-savanorių, kurie ne
priėmė Amerikos pilietybės, bet garbingai išlai
kė nepriklausomos Lietuvos pilietybę. Deja, šie tikri 
Lietuvos piliečiai negalėjo balsuoti už dabarti
nę Aukščiausiąją tarybą, bet už juos kalba Sovietų
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piliečiai - Aukščiausiosios tarybos deputatai. (...)
Lietuva turi būti ir bus nepriklausoma. Tiktai ne 

pagal kokį tai tarybinį-komunistinį supratimą ar tar
naujant Kremliaus tikslams. Išeivija dirbo daugiau kaip 
40 metų dėl nepriklausomybės ir daug pergreitai buvo 
suviliota Paleckio ir Sniečkaus įpėdinių. Jeigu išeivijos 
veiksniai jau nesugeba iššifruoti komunistinių tikslų, 
yra laikas perleisti veiklą jaunesnei kartai. Yra gaila, 
kad kai kurie išeivijos žmonės, net ir tie, kurie savo aki
mis matė komunistinę „laisvę“ 1940m., neatpažįsta ko
munizmo, prisidengusio lietuvišku tautiškumu.

Polemizuoti su ponu Skuču neįmanoma, nes jis dėl 
mums nežinomų ir nesuprantamų priežasčių yra užė
męs tokią nepriklausomybės atstatymą paskelbusiai 
Lietuvai nepalankią poziciją, kad net pats Kremlius to
kių kraštutinių reikalavimų Lietuvai nedrįsta statyti. 
Jau ankstyvesniame straipsnyje, paskelbtame taip pat 
Drauge, Skučas ragino lietuvių išeiviją „atsiriboti nuo 
dabartinės Vilniaus vyriausybės”. Pabrėždamas savo 
nepalankumą kovo 11 paskelbtam nepriklausomybės 
atstatymui, jis net neprikl. Lietuvos vyriausybės negali 
prisiversti vadinti Lietuvos vyriausybe ir vadina ją tik 
Vilniaus vyriausybe. O Skučo tuščiažodžiavimas, kad 
„Lietuva turi būti ir (kažkada) bus nepriklausoma” ir 
liks tik tuščiažodžiavimu, nes ne ponas Skučas, o Lietu
vos žmonės sprendžia savo ir savo krašto likimą. O jie 
tai jau padarė kovo 11-tąją.

Nesistebėtume, jei šitokias mintis prieš nepriklau
somybę paskelbusią Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą 
rastume kokiame nors TAS S’o pranešime ar biulete
nyje. Tačiau kai patriotinis išeivijos dienraštis ramia są
žine leidžia savo puslapiuose p. Skučui įrodinėti, kad 
nepriklausomybės atstatymą paskelbusios Lietuvos 
Aukšč. Tarybos atstovai yra ne Lietuvos, o Sovietų Są
jungos piliečiai, tai norom nenorom pradedi klausti, 
kodėl taip radikaliai pasikeitė Draugo redakcijos po
žiūris į Lietuvos aneksijos nepripažinimą. Juk anksčiau 
jie net apmokėtus skelbimus apie svečių iš Lietuvos 
koncertus atsisakydavo spausdinti, motyvuodami tuo, 
jog tai gali kad ir netiesioginiai prisidėti prie aneksijos 
pripažinimo ir įteisinimo. O dabar net ir Lietuvos seimo 
deputatai - sovietų piliečiai!!!

Paskutiniame puslapyje Drauge pastebėjome 
žinutę, kad p. Skučas paaukojo dienraščiui $50.0 mū-
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sų mėnraštis šitokių minčių, nuo jų aiškiai ir nedvi
prasmiškai neatsiribodamas, nespausdintų ir už penkis 
milijonus...

KAS LIETUVOJE PAPIKTINO VYSKUPĄ ?

Lapkričio sinoikija, kuri įvyko Lietuvoje lapkričio 
mėnesio pradžioje, neapsiribojo religiniais renginiais 
vien Kaune, Vilniuje ir Marijampolėje, bet šiais metais 
vyko renginių net ir Klaipėdoje. Klaipėdiečius sukrėtė 
JAV prof. K. Skrupskelio paskaita apie katalikus pa
sauliečius Lietuvoje, kurią jis skaitė laipkričio 9 dieną 
Klaipėdoje. Marijos Taikos Karalienės bažnyčios kle
bonas Klaipėdoje prel. Bronius Bumeikis pasakė, kad 
Skrupskelio paskaita buvo „blogesnė paskaita negu 
kokio ateisto“ ir kad profesorius padarė gėdą Telšių 
vyskupui Antanui Vaičiui, kuris klausėsi paskaitos. 
Vyskupas pasakė Skrupskeliui po paskaitos: „Aš ma
nau, kad Jūs nepažįstate pakankamai Lietuvos ir duo
date patarimus“. (...)

Kalbėdamas apie žydus, jis iškritikavo katalikų 
Bažnyčios hierarchiją ir dvasiškius, kad nė vienas ku
nigas neapsilankė Kauno geto minėjime, kuris vyko 
spalio mėnesį Lietuvoje. Tūkstančiai žydų per kelias 
dienas buvo nužudyti, jis sakė. „Iš miesto nieko (ten 
nebuvo), iš katalikų Bažnyčios nieko, iš valdžios (at
stovų) nieko“. Šitie dalykai yra pastebimi. Ypač esame 
nejautrūs žydams“, jis sakė per savo paskaitą, kuri 
vyko Klaipėdos Paveikslų galerijoje. Katalikai, kurie 
šiuo metu yra stipriausia ir didžiausia religinė bendruo
menė „turėtumėm labai specialiai stengtis, kad visos 
kitos religinės bendruomenės jaustųsi, kad jų reikalams 
atstovaujama“.

Taip apie prof. Skrupskelio paskaitos atgarsius 
Klaipėdoje rašo Snieguolė Zalatorė (Draugas , nr. 8, 
1991.1.12)

TEISINGA TAI, KAS NAUDINGA

Dirvoje (nr. 3,1991.1.17), skiltyje „Iš kitos pusės“ 
taip rašoma:

RESPUBLIKA pradėjo spausdinti kai kuriuos 
dokumentus ir liudininkų parodymus iš NAUJOSIOS 
ROMUVOS leidėjo Juozo Keliuočio bylos, iškeltos 
jam jau grįžus iš Sibiro. Graudu skaityti, kaip jis įti
kinėjo tardytojus rusus, kad nepriklausomoje Lietuvoje 
spaudos cenzūra galėjo įsakyti redaktoriams pasirašyti 
savo pavarde jiems pristatytus prieškomunistinius 
straipsnius. Galima suprasti, kad tiek iškentėjęs Sibire, 
ką aprašė savo memuaruose, išleistuose Amerikoje 
DANGUS NUSIDAŽO RAUDONAI pavadinimu, jis 
jokiu būdu nenorėjo grįžti.

Labai galimas daiktas, kad tokiu originaliu būdu 
gintis jį paskatino patyrimas, kad visa eilė jo NAUJO
SIOS ROMUVOS bendradarbių ne tik išsisuko, bet ir 
visai gerai įsitaisė.

Keliuotis rašo:
Aplankiau ir astronomą prof. P. Slavėną, kaip bu

vusį labai aktyvų NAUJOSIOS ROMUVOS bendra
darbį. Šis jau visiškai pasikeitęs. Laiko save bolševiku 
ir internacionalistu, šaiposi iš buvusios Lietuvos. Aš jo 
nuoširdžiai paklausiu, ar jis pats tiki tuo, ką jis dabar 
nuolat kalba ir visur skelbia.

„Teisinga tai, kas naudinga!“ - ciniškai man atsako 
ir kvatoja visa bumą.

LENKTYNES PRALAIMĖJĘS MOKSLININKAS

Draugo kultūriniame priede (nr. 249,1990.XII.22) 
prof. V. Vardys paskelbė tokį laišką:

Dėl įvykių Lietuvoje 
1988-1989 metais analizės

Mane ką tik pasiekė gruodžio 8 dienos Draugo kul
tūrinis priedas, kuriame su dėmesiu perskaičiau a.a. 11. 
„Žvilgsniai į stebuklų metus“. Įžvalgiai tai parašytas 
vertinimas. Jame mano dėmesį patraukė tvrtinimas, 
kad Alfred Erich Senn knyga „kol kas vienintelė, duo
danti bendrą įvykių Lietuvoje 1988 metų apžvalgą“. 
Taip, kaip knyga tai vienintelė. Bet tai labai formalus 
požiūris. 1989 metais Problems of Communism žur
nale (liepos-rugpjūčio numeryje, pp. 53-76) buvo mano 
ilgoka ir gana detali 1988 ir 1989 metų pirmos pusės 
įvykių analizė (ir aprašymas), kurioje randamos visos 
jūsų minimos pavardės, Tas straipsnis yra apie 16,000 
žodžių ilgumo (sutrumpintas iš ilgesnio MS.) - tai 
geroka bet kurios knygos dalis.

Buvau aš tą straipsnį jums pasiuntęs, bet neradau 
paminėtą nei tarp atsiųstų leidinių. Būtų buvę naudinga 
skaitytojui. Būčiau dėkingas ir aš.

Vytautas Vardys 
The University of Oklahoma 

Norman, Oklahoma

Draugo redakcija V. Vardžio laišką palydėjo tokiu 
prierašu:

- Reikia sutikti su dr. Vardžiu, kad su jo studija, iš
spausdinta „Problems of Communism“, derėjo skaity
tojus supažindinti kurioje nors šių metų „Draugo“ kul
tūrinio priedo laidoje. Iš tikro dėl jos svarbos būtų buvę 
tikslu ją ir plačiau aptarti. Naujametinis pasiryžimas 
- šiuose puslapiuose reguliariau skirti vietos naujų 
knygų ir studijų apžvalgai, nors tai ir ribotų gausių 
mūsų kultūrinių renginių anonsus ir aprašymus. - Red.

Sis V. Vardžio laiškas kvepia pavydu, kad prof. A. 
Senn’as pirmas išleido knygą apie įvykius Lietuvoje. 
Mat, Hooverio Institutas buvo jį irgi paprašęs parašyti 
tuo klausimu veikalą, bet dėl mums nežinomų priežas
čių, jis tas „lenktynes“ pralaimėjo.

Taip pat keistas V. Vardžio užmetimas redakcijai, 
kad jo straipsnio nepaminėjo. Būtų daug gražiau, jei 
prof. V. Vardys pasveikintų kolegą mokslininką už pa
rašytą knygą, ir greičiau rašytų savo veikalą, taip pat 
naudingą Lietuvos reikalui, užuot lašinėjęs laiškus, 
įrodinėjančius, kad A. Senn’o knyga yra tuo klausimu 
pirma tik ... formaliu požiūriu.

APIE LANDSBERGIO KELIONES IR PARAMĄ 
„VALSTYBĖS LAIKRAŠČIUI“

Dirvoje (nr. 46, 1990.XII.6) skiltyje „Iš kitos pu
sės“ rašoma apie V. Landsbergio kelionę į Didž. Bri
taniją. Pradžioje pacituojama, ką apie tą kelionę Gim
tajame krašte rašė Rimvydas Paleckis:

Apie tą pačią kelionę Rimvydas Paleckis 
GIMTAJAME KRAŠTE taip rašo:

- Sekmadienį su darbo vizitu į Didžiąją Britaniją 
išskrido Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos 
pirmininkas V. Landsbergis. Pirmą kartą su pirmininko 
žmona, padėjėjais apsaugos vyrais ir kitais reikalingais 
asmenimis, keliauja ir „Panoramos“ filmavimo grupė. 
Lietuvos žmonės matė (ar dar matys) įdomiausius vieš
nagės fragmentus, bet įspūdis toks, kad V. Landsbergis 
nenurims, neaplankęs bent jau tų politikų, kuriuos tu
rėjo garbės pažinoti K. Prunskienė.

Po to Dirvos skiltininkas prideda ir savo komen
tarus:

Kokie akiplėšos tie žurnalistai! Stato nemalonius 

klausimus ir įžiūri savireklamos tendencijas. Galima 
būtų apie tai ginčytis, bet kažin ar verta. Kas žino, kur 
dabar yra ponia Thatcher?

Tai tarp kitko parodo, kad prireikė oficiozo 
LIETUVOS AIDAS, kad tokias keliones pateisintų.

Prisiminus LIETUVOS AIDĄ ... Br. Juodelis ne
seniai rašė DRAUGE, kad Bendruomenė iš surinktų 
Lietuvai pinigų paskyrė 30,000 dolerių to laikraščio 
techniškiems įrengimams. Ar neverta pastebėti, kad tai 
vargu argali atitikti aukotojų norams. Gal verčiau juos 
skirti sveikatos ar mokslo įrankiams, o ne propagandai 
vienos grupės naudai. Pradedant viskuo abejoti, tai juk 
gali atrodyti kaip kyšis už Bendruomenės palaikymą 
kovoje su VLIKu.

(vm)

Skilties autorius teisingai kelia klausimą, ar buvo 
tikslu išleisti tokią didelę pinigų sumą valstybės laik
raščio techniškiems įrengimams, juo labiau, kada Lie
tuvoje yra daug kitų svarbių reikalų, reikalingų finan
sinės paramos. Ypač abejonių kelia tam tikros grupės 
vyriausybinio oficiozo rėmimas. O kaip su opozicija, 
kuri demokratinėje santvarkoje kartais vaidina svarbes
nį vaidmenį, negu valdančiųjų partijų „valstybiniai” 
laikraščiai?

VYRIAUSIAS RAGANIUS KVIEČIA į 
PAGONIŲ ORGANIZACIJĄ

Andrius Dunzila, gyvenantis Madison’e, Wise., 
pradėjo leisti anglų kalba biuletenį Romuva / USA , 
kuriame propaguoja pagonių tikėjimą. Jis rašo, kad 
JAV jau atsirado keli organizaciniai vienetai, kurių 
tikslas - atgaivinti senovės lietuvių papročius ir pago
nių tikėjimą. Daug medžiagos ir inspiracijos jie gauna 
iš archeologės prof. M. Gimbutienės ir prof. A J. Grei 
mo knygų. Taip pat minimos ir kitos pavardės - Nor
bertas Vėlius, Bronė Dundulienė, Bronislova Kerbelyti 
ir Donatas Sauka. Pagal tą biuletenį, tokių oigani- 
zacijų Lietuvoje yra žymiai daugiau (kaip, pvz., Ro
muva, Krivūlė) o jų seniūnu išrinktas Trinkūnas, dirbąs 
Mokslo Akademijos filosofijos institute.

Pagal Trinkūną svarbiausias organizacijos tikslas - 
atgaivinti senovės lietuvių papročius, pagonių religiją, 

kovoti prieš Vakarų kultūros neigiamą įtaką, kurią pro
paguoja Katalikų Bažnyčia.

Kas dar galėtų sakyti, jog lietuviai atsilieka nuo ki
tų keistuolių, ypač čia Amerikoje, kur įvairios religinės 
sektos išnaudoja lengvatikius pasekėjus?

Himno žodžiais, „iš praeities tavo sūnus ... “.

YRA IR TOKIŲ PASIŪLYMŲ

Tėviškės žiburiaų (nr. 3,1991.115) skaitome:

SAULĖ AR DIEVAS ?
Kreipiuosi į Jus, brangūs tautiečiai, kad padėtute 

visiems suprasti, esame bejėgiai atstatyti Lietuvą be 
Dievo pagalbos. Tik Jo valia mūsų tėvynė Lietuva bus 
išlaisvinta. Tik Jis gali padėti mūsų tautai šioje sunkio
je valandoje.

Tegul tad nuo šio laiko visi chorai, kurie giedos 
Lietuvos himną, šaukiasi Dievo, o ne saulės, nes saulė 
Lietuvos tamsumų neprašalino ir neprašalins. Tai gali 
padaryti tik Dievas. Tautos himnas turi tapti tautos 
malda.

Tautietė
Mes manėme, kad pasiūlymai ar reikalavimai „pa

tobulinti” Lietuvos himną ir prasidėjo, ir pasibaigė 
mums dar Vokietijos pabėgėlių stovyklose „tremtiniau- 
jant”. O pasirodo, kad per anksti džiaugtasi.

Vyt. Gedrimas

1991 m. vasario mėn. 3

3



LIETUVOS GYVENIMAS

-Bagažą pasiųskite tiesiai į Rygą, - sakau olandų 
oro linijos patarnautojai O’Hare aerodrome Čikagoje.

- O kur yra ta Ryga, - klausia ji.
- Ryga Latvijoje, - paaiškinu.
- ? ? ? - sako jos žvilgsnis, bet, po ilgesnio rau

simos! popieriuose, reikalas sutvarkomas.
Amsterdamas. Kopenhaga. Kitos dienos pavaka

ryje pasiekiu Rygą. Mažas ir jaukus aerodromas. Nėra 
jame Maskvos aerodromui būdingo „absurdo teatro” - 
ilgų eilių, laukimo, lagaminų tikrinimo. Pasienietis tik 
pamoja - eik į laukiamąjį. Ten jau mojuoja Vagos re
daktorius Justinas Kubilius. Porą minučių tetrunka 
įmesti kelionmaišį į automobilio bagažinę ir mes jau 
skriejam Lietuvos link. Bauskė, Pasvalys, Panevėžys. 
Po keturių valandų jau stoviu prie Astorijos viešbučio 
registracijos pulto Vilniaus senamiestyje. Astorijoje 
gyvensiu tik vieną naktį, nes kitą rytą mane „pasi
grobs” aktorius Regimantas Adomaitis („Ką tu ten 
veiksi vienas tame viešbutyje?“, sakys jis). Sekančias 
tris su puse savaites praleidžiu globojamas svetingos 
Adomaičių šeimos. Ponia Eugenija stebuklus daro ku
linarijoje, įstengdama net iš nieko pagaminti skanėstą. 
O tai - nemenkas sugebėjimas nepritekliais apniku
siame Vilniuje.

ORE KYBANTI GRĖSME
Pašaliečiui įdomiausia Sovietų Sąjungos kėslai 

Lietuvos atžvilgiu ir ką apie tai mano vietiniai gy
ventojai. Gruodžio pradžioje padėtis įtempta. „V. Ba- 
katino pašalinimas - ‘vanagų’ puolimo pradžia“ - rie
biomis antraštėmis skelbia sostinės dienraščiai. Lie
tuvos Aukščiausioji Taryba gruodžio 4 d. svarsto vals
tybės tarptautinę padėtį, jai kylančius pavojus. Depu
tatų kalbose paliečiamas ir klausimas „Ką reikėtų da
ryti jeigu būtų įvestas prezidentinis valdymas?“. Ta
čiau dažniau jose gir disi vienų kitiems priekaištai - kas 
padaryta blogai, ką reikėjo daryti kitaip ir kokios Lie
tuvoje gyvenimo blogybės.

Gruodžio viduryje prasideda Maskvoje Lietuvai 
nieko gero nežadantis TSRS liaudies deputatų IV-tas 
suvažiavimas. Atsistatydina Ševarnadzė. Pulkininkas 
Alksnis iš tribūnos griaudėja apie palapinėse šąlančius 
iš Rytų Europos atitrauktus Raudonosios armijos karei
vius, reikalauja sustabdyti Sovietų Sąjungos pralai
mėjimus užsienio politikoje, darant pakeitimus val
džioje. Grupė „Sojuz“ reikalauja, kad Gorbačiovas pa
aiškintų, kaip jis vykdė trečiojo neeilinio deputatų su
važiavimo nutarimus dėl Lietuvos.

Gruodžio 15 d. Respublika pirmajame puslapyje 
rašo - „Nepaprastoji padėtis - nuo 1991 m. sausio 1 
d.?“ Tame pačiame Respublikos numeryje skelbiamas 
dokumento „Pasiūlymai dėl nepaprastųjų priemonių 
kovai su teisėtvarkos pažeidimais“ tekstas. Dokumen
tas sudarytas grupės aukštųjų karininkų bei partinių no
menklatūrininkų. Jo priėmimas, rašo dienraštis, faktiš
kai reikštų nepaprastosios padėties įvedimą visoje Ta
rybų Sąjungos teritorijoje.

Gruodžio 14 d. su Kaziu Almenu sėdime Lietuvos 
Rašytojų sąjungos suvažiavime. Atsistoja AT deputa
tas, dramaturgas Kazys Saja. Ramiu balsu jis praneša, 
kad patikimomis žiniomis už dviejų dienų Lietuvoje 
įvyks karinis perversmas. Salė net aiktelėja iš siaubo. 
Toliau Saja, pasiremdamas šiuo faktu, pradeda vesti 
polemiką su kita AT deputate - rašytoja Vidmante Ja- 
sukaityte. Jasukaitytė Sajai mikliai atsikerta. Galvoju, 
jeigu už dviejų dienų tikrai įvyks karinis perversmas, 
ką veikia šioje salėje abu deputatai. Nejaugi šiuo le
miamu momentu nėra jiems svarbesnių reikalų, negu 
sėdėti rašytojų suvažiavime ir ginčytis? Si mintis „su
veikia“ raminančiai.

GRUODŽIO MOZAIKA
(Kelionės į Lietuvą įspūdžiai)

Aukščiausioje Taryboje sitinku žinomą radika
lų (dešiniųjų) lyderį parlamente. Klausiu jo nuomo
nės dėl įtemptos politinės padėties su Sovietų Sąjunga. 
Landsbergis ir Ozolas, pagal jį, per daug įsibaiminę, 
reaguoja dėl kiekvieno menkniekio. Iš tikrųjų padėtis 
yra visai kitokia: Lietuva greitai gaus nepriklausomy
bę, o tada jai grės komunistų perversmo iš vidaus pa
vojus.

Šeštadienį, gruodžio 8 d. jedinstvininkai Sporto rū
muose surengia mitingą Gorbačiovo sąjunginei sutar
čiai paremti. Stebint iš kitos pusės Neries, susirinkusių 
tenai nedaug. - Gal kokie 5-6,000,- spėja žinantieji. 
Kai kuriuos demonstrantus autobusais vežė net iš Gar
dino. Mitingas, trukęs nepilną valandą, pasibaigia. - 
Net ir jedinstvininkams atsibodo politika, - juokauja 
mano bičiulis. Vakare Vremia (iš Maskvos) praneša, 
jog mitinge dalyvavę 80,000 žmonių.

Vilniuje kursuoja įvairūs gandai. Vieni sako, kad 
prezidentinis valdymas bus įvestas per Kalėdas. Tai 
būsianti „Gorbačiaus“ šventinė dovana lietuviams. 
Laikas patogus, nes Kalėdoms žmonės gaus keturias 
dienas atostogų. Kiti sako, kad Baltijos kraštuose 
stovinčios kariuomenės vadai gavę užklijuotus vokus 
su instrukcijomis. Sklinda įvairūs spėliojimai dėl vokų 
atplėšimo datos.

Nežiūrint įvairių gandų, Vilniuje vyksta normalus 
gyvenimas. Aukščiausioji Taryba ramiai priiminėja 
naujus Respublikos įstatymus. Paprasti žmonės irgi ne
puola į paniką, nes nėra laiko panikuoti, kai reikia eilė
se stovėti ir rūpintis kur gausi sviesto, kuri parduotuvė 
turi sūrio... Apie dešrą niekas net nekalba.

Prieš grįždamas atgal, Rygos aerodromo keliau
jančių į užsienį laukiamajame pasiimu veltui dalinamų 
Moscow News ir The New Times (Novoje Vremia) 
vėliausius egzempliorius. Ten visai atvirai rašoma apie 
Rusijos liberaliųjų jėgų pasimetimą ir konservatyviųjų 
jėgų įsigalėjimą Sovietų Sąjungoje. Gorbačiovas einąs 
su konservatyviaisiais.

EKONOMINIAI RŪPESČIAI
Lankydamasis Lietuvoje pastaraisiais metais po

kalbiuose galėjai pajusti kažkokią giją, arba kažkokį 
bendrą, visus apvaldžiusį, rūpestį. 1989 m. pavasarį tai 
buvo suverenitetas: viešuose ir privačiose diskusijose 
anuomet daug kalbėta apie Molotovo-Ribentropo Paktą 
bei jo pasekmes ir apie lietuvių tautos teisę į laisvę ir 
nepriklausomybę. Praeitų metų gruodžio mėnesį visos 
kalbos sukosi apie ekonomiją: maisto ir prekių stygių 
parduotuvėse, spekuliaciją, infliaciją, privatizaciją ir 
privačios rinkos kūrimą Lietuvoje. Reikia pasakyti, 
kad toms kalboms būta pagrindo.

Gyvendamas pas žmones greitai pajunti maisto 
nepriteklių: kartais ant duonos nededi sūrio, o kartais 
netepi sviesto nes jų, paprasčiausiai, jau kelintą dieną 
nėra parduotuvėse. Visi šeimos nariai, įskaitant ir vai
kus, pastoviai siuntinėjami į krautuves stovėti eilėse: 
gal atvežė šio, o gal to. Rublio vertė pastoviai krinta, 
tad geriau turėti daiktą, nei laikyti pinigą. Žmonės 
krautuvėse superka viską - nuo adatos iki virvės 
gabalo, net jei jiems tų dalykų ir nereikia. Kaimynams 
(pvz. Estijai ir Lenkijai) padidinus kainas, lietuviškos 
prekės nukeliauja ten. Vyksta milžiniška spekuliacija: 
lietuviškas sviestas keliauja į Estiją, Šileliai ir skalbimo 
mašinos į Lenkiją, o apatinukai ir kirviai - net į Jugo
slaviją. Aplinkiniai kraštai veikia kaip ekonominis 
vakumas, kuris įvairiais būdais tiesiog išsiurbia Lie

tuvos prekes. Sustabdyti jų išnykimą valdžiai beveik 
neįmanoma.

Televizijos programoje ekonomistai K. Antanavi
čius ir A. Šimėnas, bei matematikas-kibemetikas E. 
Vilkas aptaria Lietuvos ekonomiją. Visi sutaria, kad 
reikia pakelti kainas. Vilkas sako, kad jeigu nebus pa- 
keturgubintos kainos, vasario mėnesį krautuvėse pra
dings maistas. Klausimas tik - kaip didinti tas kainas. 
Juk joms smarkiai pakilus, kai kurie visuomenės 
sluoksniai (pvz. pensininkai) neturės pinigų nusipirkti 
duonai. Atrodo, kad kartu su kainomis reikia didinti ir 
kai kuriuos atlyginimus.

Sėdžiu Aukščiausioje Taryboje. Dešiniųjų depu
tatas ekonomistas G. Vagnorius reikalauja, kad būtų 
iškviesta ministrė pirmininkė Prunskienė ir jos kabi
netas - paaiškinti, kodėl parduotuvės neaprūpinamos 
būtiniausiais produktais. Vagnoriaus nuomone, tai 
svarbiau už biudžeto pristatymą. Už kelių dienų at
vykusi Prunskienė ir jos ministrai nieko aiškaus nepa
sako. Žmonės gatvėse kalba, jog po Naujų Metų tikrai 
bus kainų pakėlimas.

APIE KNYGAS IR RINKĄ
Į Vilnių atvykau Vagos leidyklos kviečiamas. Va

ga leidžia kultūrinio profilio pokalbių, atrinktų iš Aki
račių , knygą pavadinta Pokalbių akiračiai. Tai bus virš 
500 psl. tomas. Turėtų pasirodyti 1991 m. pradžioje. 
Gruodžio mėn. antrą savaitę spaustuvė atsiuntė pusę su
rinkto teksto, tad laiką leidžiu skaitinėdamas korek
tūras, tardamasis su leidyklos redaktoriais.

Šiuo metu didžiosios leidyklos yra persiorga
nizavimo į privačias akcines bendroves stadijoje. Tai 
reiškia, kad ateityje knygos bus leidžiamos ne pagal vy
riausybinį užsakymą, o pagal paklausą. Iš dalies tai 
vyksta jau ir dabar. Pvz., poezijos rinkiniai užsiguli, 
nes jiems trūksta skaitytojų. Dar parsiduoda partizanų 
ir tremtinių poezija bei memuarai, išeivijos paveldas. 
Bet ir tam ateina galas. Knygynai užversti K. Girniaus 
studija Partizanų kovos Lietuvoje , bet maža pirkėjų. 
Mokslo vyriausias redaktorius aiškina, jog leisti šią 
knygą 50,000 tiražu ir po 6 rublius už egzempliorių 
buvusi didelė klaida. Toks pats likimas ištiko ir koope
ratinės leidyklos Mentos išleistus A. Smetonos Rink
tinius raštus (50,000 egz. tiražas, 7.60 rb.) bei Vilties 
išleistą J. Brazaičio Vienų vieni (40,000 egz. tiražas, 6 
rb.). Taip pat Moksle patiriu, jog baigiamas spausdinti 
A. Šapokos redaguotos Lietuvos istorijos milžiniškas 
tiražas. Tačiau, vyriausiojo redaktoriaus nuomone, 
daug šios istorijos prenumeratorių šiuo metu, jeigu ga
lėtų, atsisakytų prenumeratos ir atsiimtų pinigus. 
Aiškus persivalgymas.

Visai kitas reikalas su pramogine ir erotine lite-, 
ratūra. Varpo išleistą Justo Pilyponio Kaukolę žal
svame čemodane (50,000 egz. tiražas, 5 rb. už abu to
melius) gavau tik „po blatu“. Vaikštinėdamas prospe
ktu, pastebiu kelias moteris, nešinas V. Nabokovo 
Lolitos lietuvišku vertimu. Nors angliškai ši knyga jau 
seniai perskaityta, norėčiau įsigyti kaip suvenyrą jos 
lietuvišką vertimą. Nuskubėjęs į centrinį knygyną ran
du Lolitą išparduotą. Kioske prie Katedros greta vie
nas kito išstatyti A. Maceinos Didysis Inkvizitorius ir 
E.R. Burouz Tarzanas. Norėčiau paklausti, kuri knyga 
geriau parsiduoda, bet nedrįstu.

Pokalbyje su Vagos leidyklos vadovais sužinau, 
jog parengti leisti J. Girniaus (Minties leidykla), AJ. 
Greimo, V. Kavolio, A. Maceinos (katalikų koope-
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LIETUVOS GYVENIMAS

ratyvai), R. Šilbajorio, A. Vaičiulaičio, T. Venclovos ir 
Lt. rinktinės ir raštai. Vadovai klausia, ar aš žinąs, ką 
dar galima būtų išleisti iš išeivijos žymesnių autorių? 
Vyručiai, sakau, kad jūs beveik viską, kas išeivijoje 
geriausio sukurta, jau leidžiate. Telieka tik grūdų ieš
kojimas pelų krūvoje.

„VAŽIUOJAM Į GUDUĄ“
Esu sodo namelyje prie Žaliųjų ežerų. Sėdžiu 

linksmoje istorikų kompanijoje - ragaujame Gedimino 
naminį vyną, „darome po gramą“ baltakės.

- Važiuojam į Gudiją, - sako Egidijus, - ten visa 
Lietuvos senovė: Lydos ir Gardino pilys, nuostabūs 
Radvilų rūmai prie Nesvyžiaus. Pasakyta - padaryta. 
Tačiau atėjus kelionės metui šiek tiek keičiam planus. 
Tas biesas Nesvyžius yra kažkur prie Mogiliovo, o 
Egidijaus automobilis jau nugyveno ilgą ir garbingą 
amželį. Jeigu orai pasitakys blogi - net ir tos dvi pasi
skolintos sniego padangos neišveš mūsų iš Gudijos 
šunkelių klampynių. Nutariame apsiriboti Lyda ir Gar
dinu.

Automobilis rieda apsnigtais Rytų Lietuvos lau
kais. Už Šalčininkų mums kelią pastoja naujoji Lie
tuvos policija ir muitininkai. Ant policininkų sagų Vy
čiai. Muitininkų uniforma juoda. Ant berečių ir diržo 
sagų - dar didesni Vyčiai. Muitininkai nešini laz
domis. - Stop! Kokias prekes vežate ? Atidaryt baga
žinę! - komanduoja. Išsiaiškinus, kas mes tokie ir 
laimingai perėjus patikrinimą, muitininkai mus įspėja, 
kad nieko nevežtume atgal - Gudijos pasieniečiai 
ginkluoti automatais ir dar labiau krato.

Už gero pusvalandžio mes jau Lydoje.
Per Klausučių ulytėlę 
čiū dra, dra lia Ha, 
miniau gilų purvynėlĮ...

Purvynas visai kaip toje dainoje. Miestas pilnas 
leninų, didžiojo tėvynės karo obeliskų, partinių lozun
gų, raginančių drąsiau žengti į šviesų rytojų. Staiga 
man topteli mintis, kad Lietuvoje tokia atributika jau 
pradingusi. Net ir Vilniaus troleibusuose beveik nebe
sigirdi dvikalbių sustojimo anonsų, kad pvz., „Paslied- 
najuščia Sapiegos stotelė“. Kaip greitai užsimiršta visi 
tie „geri dalykai”, kurių tikslas - mus auklėti ir kelti 
mūsų dorovę. Gudija - viena iš labiausiai politiniai 
atsilikusių sovietinių respublikų. Ji net atmetė priva
tizavimo įstatymą. (Jis buvo priimtas Rusijoje).

Didžiulė Lydos pilis gražiai restauruojama. Šo
kinėdami per balas ją apžiūrime. Pilis galėjo sutal
pinti gal 35,000 karių, samprotaujame apimti entu
ziazmo . Na, gal ne 35,000, bet 6,000 tai tikrai. Kiek
vienu atveju, Lydos pilis dvigubai didesnė už Trakų. 
Viduramžiais ji buvo dalis rytinio pilių žiedo, gynusio 
Vilnių nuo totorių.

Miškingu greitkeliu traukiame Gardino link. Už 
poros valandų pasiekiame miestą. Gardino pilis stovi 
prie Nemuno, ant aukšto skardžio. Užlipęs šnopščiu 
vos gaudydamas orą. - Brolyti, esi visiškai nepasi
ruošęs šios žiemos slidinėjimo sezonui, - priekaištauju 
pats sau. Nuo pilies atsiveria graži miesto ir Nemuno 
panorama.

Lietuvos siena visai netoli Gardino. Ten mūsų 
laukia automatu ginkluotas vidaus kariuomenės ka
reivis.

- Iš kur važiuojat?
- Iš Vilniaus - atsakome.
Vėl ta pati bagažinės patikrinimo procedūra ir mes 

jau Lietuvoje. Sustojame prie Raigardo slėnio, bet žie
mą sunku įvertinti jo grožį. Pakeliui dar aplankome 
jaukų Druskininkų miestuką ir vėlai vakare 
parsirandame į Vilnių.

KLUBAI
Vilniuje dabar prisisteigę įvairių intelektualų klu

bų. Renkasi jie paprastai kas savaitę ar kas dvi. Kas 
nors paskaito pranešimą, po to seka gyvos diskusijos. 
Po formalios dalies susimetama kokios nors kavinės 
užpakaliniame kambaryje ir toliau tęsiami pokalbiai 
prie konjako ir kavos - visai kaip senais gerais laikais 
Čikagoje, kai dar gyvavo ten Santara.

Vienas tokių klubų yra interdisciplinarinis klubas. 
Renkasi jis Švietimo ministerijos patalpose. Jo tikslas - 
suburti įvairių disciplinų žmones bendroms diskusi
joms. Stagnacijos laikais žmonės bendraudavo savo už
darame rate - literatai su literatais, istorikai su istorikais 
ir t.t. Tos pačios specialybės žmonės buvo vieni ki
tiems geriau pažįstami ir todėl buvo mažiau pavojaus 
būti išduotam. Šio klubo spiritus movens - literatū
rologas Saulius Žukas. Šį vakarą teisininkas Aleksan
dras Dobryninas kalba apie teisinę tautos sampratą. 
Susirinkime dalyvauja ir į diskusijas įsijungia istorikai 
Antanas Kulakauskas, Egidijus Aleksandravičius ir Ge
diminas Rudis; filosofai Arūnras Sverdiolas ir Arvydas 
Šliogeris ir LL Man naujovė - dažnai cituojami filo
sofijos klasikai: Tomas Akvinietis, Kantas ir kt.

Liberalų diskusijų klubas renkasi trečiadieniais 
Vilniaus universiteto patalpose. Man dalyvaujant, ten 
kalba filosofas Arūnas Degutis. Jis neseniai buvęs 
Amerikoje. Ant stalo pakloja romanistės Ayn Rand, 
ekonomisto Friedmano knygas ir ekstremistinės pa
kraipos libertarų lektūrą. Amerikoje Degutis sutikęs ir 
lietuvių: visi jie suprovincialėję, kapstosi ant savo mėš
lų krūvos ir apskritai neverti dėmesio. Vienintelis ten 
dėmesio vertas lietuvis - tikras liberalas .. Linas Koje
lis. Didžiausias blogis Degučiui yra valdžia ir valstybės 
aparatas. Tobuloj santvarkoj jie turėtų pradingti. Tik 
tada individas galės pilnai išskleisti savo sparnus. Kai 
Degučiui primenama, jog jo pažiūros kvepia dešiniuoju 
anarchizmu, jis su tuo sutinka. Jo mąstymo „metodas“ 
- visi racionaliai galvojantys žmonės turi su manim 
sutikti. Jeigu tu su manim nesutinki - tu neracionalus. 
Turi jis ir kelis pasekėjus. Jie sako: jeigu mes esame 
prieš tarnavimą sovietinėje kariuomenėje, tai kodėl tu
rime stoti į Butkevičiaus-Vaišvilos armiją? Juk visos 
valdžios yra blogos. Laimei, taip galvojančių liberalų 
klube mažuma. Liberalai norėtų nuo Degučio ir jo pa
žiūrų atsiriboti, nes kai tik Lietuvos aidui prireikia 
medžiagos vanoti liberalus - cituoja Degutį.

Gruodžio mėnesį formavosi liberalų partija (De
gutis jai nepriklauso. Liberalų partija ir liberalų klubas - 
du skirtingi dalykai.) Ji turėjo pusantro šimto užsire
gistravusių narių. Pagal Lietuvos įstatymus, kad pasi
darius partija ir gavus teisę daryti politinius pareiški
mus, reikia turėti 400 registruotų narių. Partijos vado
vai važinėja po provinciją verbuodami naujus narius. 
Šiuo metu liberalų partiją sudaro akademikai ir naujieji 
prekybininkai. Lietuvos liberalai gerokai skiriasi nuo 
amerikiečių. Jų liberalizmas labiau tradicinis, XIX-to 
amžiaus, pabrėžius laisvą žmogaus iniciatyvą, rinką, ir 
išstojąs prieš valdžios kišimąsi į žmonių reikalus. Tai 
man suprantama, nes ilgus metus Sovietijoje žmonės 
buvo slegiami viską užgožiančios biurokratijos.

AKADEMINIS SĄŽININGUMAS
Mano šeimininko sūnus Vytautas Adomaitis - pir

mo kurso studentas Vilniaus un-te. Studijuoja filosofiją 
ir nori tapti politiniu mokslininku. Laisvai kalba ang
liškai ir prancūziškai. Susitinku su juo iš ryto arba vėlai 
vakare, kai jis klausosi BBC angiškas žinias.

Vieną rytą Vytautas manęs klausia - ar teisybė, kad 
Amerikoje studentai nenaudoja „špargalkų“, nesuk
čiauja? Vytautai, sakau, iš kur „pasigavai“ tokią mintį

DEMOKRATIJA 
PRAKTIKOJE

Rupeika: Tamsta pirmininke. Jūsų ši kalba bu
vo įtaigi ir su dideliu dėmesiu išklausyta šioje 
salėje. Man ji asmeniškai nuskambėjo tarsi atsi
sveikinimo kalba. Žinau Jūs išvykstate į užsie
nį ir todėl ši minorinė gaida kelia štai gal būt ne 
tik man tokį klausimą. Kaip argumentuotumėt, 
artėjančių Lietuvai grėsmių akivaizdoje, kaip 
Jūs pats sakėte „dienos x” išvakarėse savo ilga
laikę išvyką į užsienį. Ar Jūsų buyimas Lie
tuvoje šiuo metu nebūtų naudingesnis Lietuvai? 
Landsbergis: Pirmiausia aš galiu pasakyti ir už
tikrinti, kad mano atsisveikinimo kalba bus tik
rai kitokia. Dabar mano išvyka nėra ilgalaikė. Ir 
aš apie tai galvojau, kad aš turiu progą dviejų di
delių valstybių vadovams kai kuriuos klausimus 
pasakyti labai aiškiai ir pasakyti apie tą grėsmę, 
kuri čia yra, ir paklausti ir paprašyti tiesiai. Ir aš 
tos galimybės neatsisakysiu.

(Iš Lietuvos Auksč. Tarybos 
1990.XII.4 stenogramų)

kad Amerikoje studentai kitokie negu visame 
pasaulyje? Papasakoju jam ką pamenu iš savo senų stu
dijų laikų apie JAV studentų korporacijų žinių bankus 
(fraternity files); apie tai, kaip prieš vykstant į Lietuvą 
teko matyti visą amerikinę televizijos programą, kur 
studentų sukčiavimas JAV universitetuose buvo prista
tytas kaip sparčiausiai plintanti Amerikos socialinė li
ga. Taip pat paliečiu Reagan’o laikų moralinio bankro
to žymiausią pavyzdį - taupomųjų kasų skandalą: 
visą devintą dešimtmetį žymiausi Amerikos bankai ir 
finansininkai, padedami senatorių ir kongresmanų, spe
kuliavo ir sukčiavo, padarydami valstybei trilijonus do
lerių nuostolių. Sukčius Michael Milken Reagan’o ero 
je buvo keliamas kaip tobulo Amerikos piliečio pavyz
dys. Dabar tuos didžiausius valstybei nuostolius turės 
padengti niekuo dėti mokesčių mokėtojai.

- Tačiau Vilniaus un-to antropologijos profesorius 
Arvydas Žygas rašo, kad Amerikoje studentai nesuk
čiauja - sarkastiškai sako Vytautas, paduodamas man 
Universitetas vilnensis egzempliorių su A. Žygo 
straipsniu „Academic Honesty“. Pasipiktinęs, kad lie
tuviai studentai per egzaminus kartais naudojasi „špar
galkomis”, Arvydas Žygas šiame straipsnyje žavisi 
Amerikos studentų doru elgesiu ir pamokslauja, kad 
amerikietiškame akademiniame pasaulyje nesąžiningas 
elgesys sukelia didžiulį pasipiktinimą - nuo mažens 
Amerikoje griežtai kovojama prieš bet kokius blogus 
įpročius. „Amerika jau 200 metų stovi kaip pasaulio 
aukščiausių idealų švyturys, siekiantis teisės ir tei
singumo“, rašo Žygas. Taip, yra tokia šalis Amerika - 
ji paguodžia nuskriaustuosius, padeda mažoms tautoms 
atgauti laisvę ir nepriklausomybę, o jos piliečiai skru
pulingai laikosi įstatymų. Deja, ta šalis egzistuoja tik 
gražioje pasakoje.

GRAFITI
Grafiti, pastebėti ant Vilniaus Dominikonų gatvės 

namo sienos:
yįlnkiŠ^ Wilno!

L. Mockūnas
C-’’., ' • . 1 - ,.i I - . . . . *.<

(Bus daugiau)
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KULTŪRA

Kaune sninga. Pro Vytauto Didžiojo universiteto 
(VDU) dėstytojų kambario langą matyti tuščia Ne
priklausomybės aikštė, kurios tuštuma didžiai reikš
minga. Tai ten dar taip nesenai stovėjo kojas pražer- 
gęs, rankas už nugaros susinėrus bronzinis Leninas. 
Nebeliko nei Leinino, nei masyvaus postamento, šva
riai tuščia vieta, padengta šviežiu, dar kol kas negiliu 
gruodžio sniegu. Neatsitiktinai mes matome kaip tik 
šitą aikštės dalį. Nes esame buvusiuose „Politinio švie
timo namuose“. Jiems ir buvo parinkta tokia vieta, kad 
busimieji aukštieji nomenklatūros pareigūnai, pažvelgė 
pro langą į savo vado atvaizdą, galėtų semtis stiprybės 
ir įkvėpimo. Nes, anot poeto žodžių, „atėjo Leninas vi
siems laikams“. Kaip ten bebūtų kitur, tačiau į Kauną 
jis ne visiems laikams atėjo. O su Vytauto Didžiojo 
Universitetu bus kitaip. Jis buvo Kaune prieš Leniną, 
jis ir vėl yra ir neabejojame, jog bus. Jam įtvirinti tankų 
nereikėjo.

Tačiau džiaugtis poetinėm metaforom dar anks
toka. Atgimstančiam Universitetui juk tik antri metai. 
Šis pirmų tikrųjų kalėdinių švenčių laikas Lietuvoje yra 
taip pat ir atnaujintos įtampos metas. Atsibudęs vėsia
me viešbučio kambaryje, dar prieš atsikeldamas pagal
voji: „O gal šiąnakt jau įvestas karinis valdymas?“ Ta
čiau viešbučio patarnautojų veidai tiek pat abejingi kaip 
ir vakar, kitoje gatvės pusėje prie Merkurijaus parduo
tuvės durų dar valandas prieš joms atsiveriant būriuo
jasi minia apsitūtaravusių moterų, slidoku Kęstučio 
gatvės grindiniu žmonės skuba į darbą, Laisvės Alėjoje, 
ten, kur vasarą purškia fontanas, dabar stovi didelė, 
šventiniai papuošta gražiai apšerkšnijusi eglė.

O kareivių nematyti...
Išeitų, jog tie vokai, kurie, anot patikimų žinių, 

jau išdalinti karinėm komendantūrom, dar neatplėšti. 
Tad Lietuvos žmonės ir mes, iš Vakarų atvykę VDU se
nato nariai, turime dar vieną dieną darbui. Laiko gai
šinti nuogąstaujant nėra kada, nes to darbo VD Univer
sitete daug. Reikia priimti statutą, reikia peržiūrėti mo
kymo programas, reikia apsvarstyti studijų planus ba
kalauro, magistro ir daktaro laipsniams . Apie šį pirmą 
visuotiną VDU senato posėdį ir apie įspūdžius iš Uni
versiteto ir noriu šituose puslapiuose bent trumpai pa
rašyti.

Pradžiai verta pakartoti: atgimęs VD Universitetas 
gyvuoja tik antrus metus. Ir tai okupacinėmis, beirsian
čios ekonomijos sąlygomis. Ir štai, nežiūrint to visko, 
Universitetas veikia! Pradžiai yra pakenčiamos patal
pos. Be buvusios partinės mokyklos yra išskirta patal
pų senamiestyje ir netoli Technikos Universiteto. Bib
liotekoje į lentynas dėstomos knygos (dalis jų atsiųsta iš 
JAV), surinkta pirmoji vietinių dėstytojų grupė, yra 
penki profesoriai iš užsienio, ir jau mokosi antras stu
dentų kursas. Yra pirmas laisvai rinktas, stiprią savis- 
tovio Universiteto koncepciją turintis rektorius Al
girdas Avižienis, veikli prorektorė Liucija Baškaus
kaitė ir jiems sumaniai talkininkaujantis prorektorius 
Vytautas Kaminskas. Daug kas jau yra ir daug ką čia 
verta išvardinti. Savaime suprantama, yra ir daug neiš
rištų problemų, ir dar daug problemų, kurias net neban
dyta išrišti. Visko yra, tačiau svarbiausia, kad galima 
jau be išlygų ir visai paprastai tarti -

Yra Universitetas!
Tai iš tiesų nuostabu. Kadangi esame taip arti šių 

įvykių, dar tinkamai neįvertinam jų išskirtino unika
lumo. Tai bus padaryta ateityje, tačiau dabar, nuošir
džiai pasidžiaugęs šiuo prieš, mūsų akis įvykdytu ste
buklu, noriu pereiti prie labiau dalykiško aptarimo. Nes 
kaip tik dalykiškumu šis gruodžio mėnesį vykęs VDU 
senato susirinkimas ir nudžiugino. Per pasitarimus fa
kultetuose ir per dvi visuotino senato posėdžių dienas

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS 
GRUODŽIO MĖNESĮ

anksčiau stiprokai jausti „mes - jūs“ barjerai tarp 
vietinių ir atvykusiųjų iš užsienio senato narių pakeitė 
pobūdį. Anksčiau santykiai būdavo perdėm mandagūs 
ir formalūs. Vieni kitiems sakydavome daug gražių 
žodžių, ir tarsi dėmesingai vienas kitą išklausyda- 
vom, tačiau tie žodžiai mažai teturėdavo pasekmių. 
Dabar kitaip, nes štai, žodžiai pasekmes turi, ir mes visi 
dėl to tapome lygūs. Mes bendrai aptariame statutą ir 
fakultetų steigimą arba sujungimą, bendrai už tai bal
suojame ir bendrai apie tai pasiginčijame. Užtat pokal
bio tonas pasikeitęs. Jis mažiau formaliai mandagus, 
bet užtai įdomesnis. Buvo ir įtampos. Po pasitarimų, 
diskusijų ir balsavimų jautiesi žmogus pavargęs, ta
čiau taipogi jautiesi atlikęs darbą.

Svarstybų metu tie „mes - jūs“ skirtumai dažnokai 
visai susimaišydavo. Centran stojo svarstoma tema, o 
ne klausimas iš kur atvykęs kalbėtojas, Savotiška, ta
čiau jei bandytume ieškoti kalbėjimo stiliaus skirtumų, 
tai, manding, jie labiau pastebimi tarp iš Vilniaus atvy
kusių VDU senato narių, negu tarp užsieniečių ir vie
tinių kauniečių. Gal tai dėl to, kad dauguma pasisa
kančiųjų vilniečių buvo humanitarai. Kalbėjo jie įtai
giai. Jie gynė savo pozicijas aistringai, su patosu ir net 
širdgėla (pavyzdžiui, kad Lietuvos istorijai arba kalbos 
kultūrai reikia išskirti daugiau valandų), tačiau tos 
kalbos tarsi liko pakibusios ore. Vaisingų diskusijų jos 
nesusilaukė. Pasvarstęs, kodėl taip išėjo, prieinu iš
vados, jog iš dalies už tai, kad jų pristatymo pobūdis dar 
išlaikė senąjį „pavaldinio - valdininko“ atstumą tarp 
kalbėtojo ir adresato. Kalbėtojas šiuo atveju tampa 
prašytoju, kuris iš adresato tikisi sulaukti malonės. Kai 
toks santykis egzistuoja, tai iš tiesų tikslinga savo pra
šymą pabrėžti naudojant kuo raiškesnes metaforas ir 
kuo lakesnius įvaizdžius. Galima sau leisti užsiprašyti 
„maksimumą“, nes už galutinį sprendimą vistiek yra 
atsakingas ne prašytojas, o davėjas. Tuo tarpu ir kau
niečiai, ir iš užsienio atvykę VDU senato nariai, atrodo, 
geriau suvokė, jog „davėjo“ ir „prašytojo“ šiuo atveju 
nėra. Arba, tiksliau tariant, esame abu išsyk, ir priva
lome bandyti užsiimti ne kokiu atskiru aspektu, bet 
jausti atsakomybę už visumą. Privalome stengtis pa
gal galimybes parengti geresnę mokymo programą, o 
ne siekti praplėsti kurios nors disciplinos įtaką. Šitaip į 
klausimą žvelgiant yra aišku, jog jei siūlysime ku
rią nors sritį praplėsti, reikia tuo pačiu siūlyti sritį, ku
rią būtų galima siaurinti. Vienas veiksmas be kito neį
manomas, nes neleistina vėl taip perkrauti mokymo 
programas, kad studentams nebeliktų laiko savistoviam 
darbui. Pagrindinis VDU tikslas turi būti išmokyti stu
dentus savistoviai galvoti ir savistoviai dirbti. Tai ne
gali likti vien gražiais žodžiais. Tai privalo atsispindėti 
mokymo programose, kurios palieka laiko tam būtinam 
savistoviam darbui.

Skirtumas tarp gražių žodžių ir iš jų išplaukiančių 
pasekmių ir buvo vienas iš pakartotinai iškylančių 
akstinų diskusijoms. Gražių, tačiau neįvykdomų utopi
jų jau su kaupu prisiklausėme. Dabar metas dirbti, uto
pijoms gaila brangaus laiko, o kai gražūs žodžiai neša 
pasekmes, tas pasekmes būtina gerai įsisąmoninti. Im
kim, pavyzdžiui, vieną iš pačių centrinių teiginių, 
įrašytų statuto pradžioje : VDU turi autonomiją. Nie
kas iš susirinkusiųjų neabejojo, jog „autonomija“ rei
kalinga, ir dėl to jokių diskusijų nekilo. Tačiau koks 
yra konkretus šios sąvokos turinys? Diskusijose apie 
studentų priėmimo reglamentą daliai vietinių senato 

narių atrodė priimtina ir gal net pageidautina, kad įsto
jimo reglamentas būtų nustatytas Švietimo ministerijos. 
Suprantama, taip buvo įprasta. Nepastebima, jog tai 
neleistinai susiaurina universiteto autonomiją. Tačiau 
kai šis punktas iškeliamas, nesunku įtikinti kolegas, jog 
iš tiesų taip yra, ir jog save gerbaintis universitetas pri
valo pats imtis atsakomybės už įstojančius studentus. 
Tuo labiau universitetas privalo būti atsakingas už bai
giančiųjų kvalifikacijas. Atrodytų, jog tai aksioma, ta
čiau iš pradžių tai ne visiems senato nariams buvo pri
imtina. Dėl bakalauro laipsnio dar tarsi sutiko. Bet 
kaip čia dabar daktaro? ... Kaip čia bus, jei mes, atseit 
pats universitetas, vien savo atsakomybe dalinsime 
daktaro laipsnius? Daliai Senato narių atrodė, jog tam 
reikia „patepimo” iš aukščiau. Būdavo tam Maskva, 
gal dabar tiktų Švietimo ministerija? „Bet, gerbia
mieji“, bandėm tikinti, „demokratinėje santvarkoje 
ministerių kabinetai ateina ir išeina. Mokslo prestižo 
išlaikymui reikalingas patvaresnis tęstinumas. Tai gali 
suteikti tik ta įstaiga, kuriai tas prestižas gyvybiniai 
svarbus. Būtent, pats Universitetas! Tai jo atsakomy
bė ir jis tos atsakomybės juk nesiima atsiribodamas nuo 
pasaulio. Egzistuoja pasaulinė mokslo bendruomenė, ir 
VDU stengsis būti jos dalimi. Tai bus įmanoma tik tuo 
atveju, jei VDU suteiktiems laipsniams bus taikomi 
pasaulinėje mokslinėje bendruomenėje priimti krite
rijai. Tai aukštesnis standartas, negu tas, kurį statytų 
kokia ministerija, tikrai labiau patikimas negu stan
dartas nustatytas tik Maskvoje. Arba, tik Vilniuje“. 
Reikia paminėti, jog panašius argumentus patiekė ne tik 
iš užsienio atvykę. Ir Lietuvoje jau nemaža nuosekliai 
suvoktos autonomijos šalininkų, užtai ši pozicija ne
sunkiai surinko daugumos pritarimą.

Pakartotinai minėjau, jog diskusijos buvo daly
kiškos, užtat pasitaikydavo ir įtampų. Tai suprantama 
ir neverta būtų apie tai net kalbėti, jei sąlygos, kuriose 
vedamos diskusijos, būtų normalios. Deja, sąlygoms, 
kuriuose VDU dirba ir dar kurį laiką dirbs, toli iki 
normalumo. Užtai įtampas, kurios iškilo ir dar iškils, 
turėtume bent bandyti suprasti (jei jos nekiltų, tai 
reikštų, jog nedaromi reikalingi pakeitimai). Gal tai 
padėtų išvengti nevaisingo įtampų sutapatinimo su as
menimis. Nes visi juk sutinkam, kad reformos būtinos. 
Tačiau reformos neišvengiamai pakeičia nusistovėju
sias rutinas, paliečia įsisenėjusius papročius, kai ką pa
kelia, o kai ką ir pažemina pareigose. Normalu tad, 
jog kils ir įtampų, ir nepasitenkinimo. Tačiau į tai pa
jėgsime ramiau reaguoti, jei suprasime, jog to šaknis 
yra mūsų visų sutartas reformų būtinumas, o ne tas ar 
kitas asmuo, kurio atsakomybė ir pareiga yra tas refor
mas įgyvendinti.

Grubiai supaprastinus, vieną iš iškilusių įtampos 
šaltinių būtų galima apibūdinti šitaip: „Mes čia sunkio
mis sąlygomis stengėmės saugoti Lietuvos mokslą, da
ryti kas įmanoma, o tie ten saugiai gyvenę dabar mano, 
kad atvažiavę įves savo tvarką... “

Praktikoje šitas priekaištas iškyla kur kas sudė
tingesne forma, tačiau jausminis jo podirvis panašus į 
čia išreikštąjį. Šio įtampos šaltinio taip lengvai neapei
sime, ir mes, iš užsienio atvykę, privalome į tai atsi
žvelgti. Laimei, tai dažniausia ,jausminis“įtampos šal
tinis, nes „faktų“ jį paremti nedaug. Nėra jokios abe
jonės, jog pagrindinis darbas, pastangos ir pasiaukoji
mas atkuriant ir stiprinant VDU yra, buvo ir bus įneštas 
vietinių lietuvių. Iš užsienio atvažiuojančiųjų vaidmuo
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čia tik pagelbinis.
Sitai aišku. Tačiau pertvaikymo ir reformų metu 

gali susidaryti įspūdis, tarsi tų reformų akstinas ir joms 
pateiktos idėjos neproporcinga dalimi kyla būtent iš 
„užsienio“ lietuvių. Tačiau ar iš tikrųjų taip yra ? Juk 
tos reformos ir tos idėjos, kurias mes, atvykusieji, patei
kiame, nėra iš tiesų „mūsų“. Anaiptol, dauguma atvejų 
mes tik perduodame modelius, kurie išvystyti Vakarų 
pasaulyje, ir kurie mokslo vystymosi eigoje pasiteisino. 
Siekdami pertvarkų, Lietuvos kolegos su tom idėjom 
susidurtų ir be mūsų tarpininkavimo (iš tiesų jau susi
dūrė). Tai būtų lėtesnis procesas, tačiau jis vestų prie 
labai panašių išvadų ir panašių reformų. O jei mūsų 
tarpininkavimas šį procesą pagreitins, tai dėl to gal ir 
verta susitaikyti su kai kuriomis įtampomis.

Imkim kad ir tą vadinamąjį„amerikietišką“ arba, 
tiksliau tarus, „kalifomietišką“ universiteto modelį, ku
ris kai kurių nuomone turi per stiprią įtaką atkurtame 
VDU. Tai tema, kurią nesivaržydami turėtume viešai 
kelti ir diskutuoti. Rektorius Avižienis dėl to tikrai ne
įsižeis. Jis nesijaučia universiteto pertvarkymo reika
luose turįs tiesos monopolį. Reikalas ne tame, kad čia 
bandoma įdiegti vienokį ar kitokį modelį, o kad visi 
bendromis pastangomis bandome surasti tokį modelį, 
kuris geriausiai tiktų ir dabar, ir pramatomoje ateityje. 
Tie, kurie pasidomėjo šiuolaikinių universitetų evo
liucija, pastebėjo, jog vadinamojo „amerikietiško“ mo
delio pagrinde yra europietiškos tradicijos, kurias į JAV 
atvežė didelis skaičius Hitlerio laikais pasitraukusių 
intelektualų. Tai jų įtakoje Amerikos universitetai kei
tė savo santvarkas ir mokymo pobūdį. Šiuo metu šis 
modelis grįžta atgal į Europą, ir apskritai į pasaulį. Jis 
plečiasi ir, matyt, tai vyksta už tai, kad šiems laikams 
jis gerai tinka. Kaip ten bebūtų, tai klausimas, kurį ir 
toliau ne tik verta, bet ir būtina diskutuoti. Demokra
tinėje visuomenėje užbaigtų struktūrų nebūna. Ir VDU 
santvarkos pobūdis laikui bėgant keisis; keisis ban
dydamas lygiuotis į pasaulinius standartus ir prisitai
kydamas prie vietinių sąlygų.

Pakalbėjus apie tokius aukštus reikalus kaip uni
versitetines santvarkas, ne pro šalį vėl nusileisti arčiau 
žemės. Be abejo, labai svarbu kokios bus universiteto 
mokymo programos, kokios krypties fakultetai, ir taip 
toliau. Tačiau kasdieninį gyvenimą stipriai nuspalvina 
buitinės sąlygos, o dar labiau - tų sąlygų stoka. Jei ly
ginsime VDU darbo sąlygas su tomis, kurias Amerikoje 
esame įpratę vadinti „normaliomis“ ar bent „pakenčia
momis“ tai iš tiesų išvados gautųsi liūdnokos. Mums, 
čia savaitei atvažiavusiems, bepigu. Maitino gerai, mie
gojom patogiai, išvykome karinio valdymo taip ir 
nesulaukę. Tačiau kaip laikosi tie, kurie ten gyvena pa
stoviai?

Atsakymas į tai kiek paradoksalus. Tikrieji vieti
niai šiuo metu nusiteikę palyginti pesimistiškai. Jie pa
siryžę ištverti ir ilgainiui laimėti. Ryžto pakanka, ta
čiau šiuo metu optimizmo jų tarpe rasti nelengva. Iš 
tiesų, kur kas daugiau optimizmo dabar turi ten dirban
tys „užsieniečiai“. Nesiimsiu gvildenti podirvio, kuris 
tokias nuotaikas nulemia, bet verta tai paminėti, nes tai 
parodo, jog turint reikiamą psichologinį nusistatymą, 
vakariečiui Lietuvoje gyventi ir dirbti įmanoma. Be 
abejo, yra įvairių buitinių sunkumų. Tie, kurie lankėsi 
Lietuvoje, juos suvokia, o dabar ir spaudoje bei gimi
nių laiškose prisiskaito. Tačiau, kartais velnias ne toks 
baisus, kaip jį piešia. Kalbant apie iš Vakarų atvykusius 
ir dabar VDU dirbančius asmenis,- pasirodo, galima ne 
tik gyventi, bet ir išlaikyti gerą ūpą. Tai verta pabrėžti, 
nes dabar noru žodį perleisti rektoriui Avižieniui. 
Senato nariams išdalintame aplinkraštyje jis rašo:

„Prašau naudoti šią informaciją, ieškant daugiau

1990 m. vasario mėn.

pagalbos - kvieskite sūnus, dukras, draugus ir kolegas 
vykti į VDU. Nuo sekančių metų dalis paskaitų galės 
būti anglų kalba. Lankytojai nebūtinai turi turėti Ph.D. 
- reikia anglų kalbos mokytojų, administracijos pagel- 
bininkų. Galėsime priimti ir magistro bei daktaro laips
nių kandidatus, o taip pat ir 1-3 kursų studentus, kiek 
kalbančius lietuviškai.

Būsime dėkingi, jei atvykstantys Senatoriai ir kiti 
lankytojai atsiveš informacijos iš savo universitetų (ca
talogs, course summaries, organization charts, infor
mation about student organizations, course evaluation 
forms, class schedules, etc.). Taip pat labai trūksta ir 
kitų reikmenų (slide projector with carousel, software 
for class scheduling and student records, computer dis
kettes, office supplies, etc.). Labai norėtumėm ir pa
grindinių J ūsų srities vadovėlių anglų kalba“.

Kaip matote, rektorius šiuo atveju kreipiasi ne tik į 
atvykusius senatorius, bet apskritai į lietuvių išeivių 
visuomenę. Jo žodžiai turi gilų turinį. Mes esame ban
dę Lietuvai padėti įvairiais būdais. Dažniausia tai vie
naip ar kitaip surišta su „davimu“ (pinigų, vaistų, knygų 
ir ypač patarimų...). Tačiau dabar atsiveria visai nau
jos galimybės. Galime betarpiškai dalyvauti, o su daly
vavimu surišta galimybė ne tik „duoti” bet ir „gauti”. 
Ypač VD Universitete jau sukurtos konkrečios gali
mybės įsijungti, tapti jo lygiateise dalimi ir vaisingai 
dirbti. O už nuoširdų įsijungimą į darbą VD Univer
sitetas gali pasiūlyti labai daug. Vargiai tiek daug kitur 
gausite. Pirma, tai pasitenkinimas, žinant, kad jūsų pa
stangos reikalingos, naudingos ir įvertinamos. Ir ne tik 
tiek; prorektorės Liucijos Baškauskaitės žodžiais ta
riant, turėsite: „privilegiją dalyvauti unikaliame isto
rijos procese”. Be abejo taip. Lietuvoje dabar labai 
įdomu ir tai gali atpirkti ne vieną buitinę smulkmeną. Ir 
ne tik smulkmeną.

Pabaigai reikėtų paminėti tas kai kurias „ne tik 
smulkmenas“. Tai gal padės paaiškinti, kodėl dėsty
tojų, administratorių, studentų ir šiaip pagelbininkų 
atvykimas yra dabar labai naudingas. Be to, vykstant į 
Lietuvą reikia stengtis išvengti nerealių iliuzijų. Ne 
tiek apie buitinę aplinką. Apie tai rašyta ir kalbėta taip 
daug, jog jau esame stipriai paruošti ir, iš ties, nuvykus 
tenka nustebti, jog „nėra taip blogai“. Be to VD Uni

BAISUSIS SEKMADIENIS VILNIUJE
(atkelta iš 1-mo psl.)
das pradingo 2:09 vai. Sekančias aštuonias minutes 
televizija rodė minią, susirinkusią Nepriklausomybės 
aikštėje. Žmonės recitavo „Sveika Marija“. 2:17 vai., 
miniai Nepriklausomybės aikštėje giedant „Lietuva 
brangi“, pradingo nuo televizijos ekrano vaizdas, o po 
minutės ir garsas.

Smurtas prie televizijos bokšto tesėsi dar dvi va
landas. Kariuomenė pasiekė bokštą eidama per minią. 
Kai demonstrantai atsisakė išsiskirstyti, atvyko tankai 
(pagal suomių žurnalistus, jų buvę 16). Jie važinėjo ap
link pastatą ir traiškė žmones, kurie pastojo jiems ke
lią. Juozas Jermalavičius, pernai aiškinęs Akiračių 
skaitytojams, kad norįs išvengti kraujo praliejimo, 
dabar kalbėjo nuo sovietų tanko, ragindamas žmones 
išsiskirstyti. Sovietai tęsė šautuvų ugnį, girdimą Nepri
klausomybės aikštėje, iki 4 vai. ryto. Kai prie bokšto 
nutilo šaudymas, lietuviai demonstrantai grįžo nešini 
rankiniais radijo aparatais, taip versdami sovietų ka
riuomenę klausytis Laisvės Radijo transliacijų rusų kal
ba apie ką tik įvykusias skerdynes.

4:11 vai. ryto Vilniaus radijo aparatai staiga pa
gavo tranliaciją iš Kauno. „Negali užkimšti mums bur
nos“, - pareiškė diktorius, perduodamas aukų skaičių 

versitetas atvykstantiems yra pasiruošęs padėti, tad ta 
prasme nepražūsit. Bus ir kur išmiegot, ir ko pavalgyti. 
Sunkiau pasiruošti nusivylimui, kuris iškyla „žmogiš
kųjų santykių“ plotmėje.

Anksčiau tai būdavo lengviau. Lietuva buvo aki
vaizdžiai okupuota, kiekviena jos buities detalė buvo 
nustatoma iš Maskvos. Tokiose sąlygose buvo galima 
prileisti, kad ir valdininkai, kurie nesilaiko duoto žo
džio, ir nemandagūs pardavėjai ir net nešvarios išvietės 
- visa, vienaip ar kitaip, rišosi su ta okupanto valdžia. 
Žinoma, ir dabar padėtis dar itin nenormali, tačiau šitą 
sąryšį padaryti jau sunkiau, o kartais ir visai neįmano
ma. Valdininkas jau gali būt ir Sąjūdžio veikėjas.

Ir... deja...
Deja, reikia pripažinti tiesą, jog nors kai kas kei

čiasi, dar daug kas keičiasi lėtai. Sutiksit, tad, ir valdi
ninkų, kurie nesilaikys duoto žodžio, apsčiai sutiksit 
nemandagių pardavėjų, ne ką švaresnės dar kol kas ir 
išvietės. Tokia yra realybė, ir prieš nusiviliant reikia 
priminti sau ir jums, kad viso labo, gi, dar nėra nei metų 
nuo kovo 11-osios, ir kad sąlygos dabar dar itin nenor
malios. O prieš tai buvo beveik 50-dešimt okupacinių 
metų... Nors šiuo atveju pats sau prieštarauju, nes noriu 
pabrėžti, jog dabar neturėtumėm ieškoti lengvinančių 
aplinkybių! Anaiptol, atvykstamieji iš užsienio šiuo 
metu yra taip svarbūs kaip tik dėl to, kad jie neturi tam 
„sovietiniam marazmui“ pakantumo . Nes gerų norų 
Lietuvoje netrūksta, trūksta kartais žinojimo kaip reikia 
naujai gyventi. Tačiau didžiausia problema, manding, 
ta, kad užsiliko perdaug pakantumo. Perdaug pakantu
mo blogai arba pavėluotai padarytam darbui, pakantu
mo akademinio sąžiningumo stokai, pakantumo neryž
tingumui, pakantumo kalbėjimui, kuris niekur neveda. 
Užtai itin svarbu tiesioginiu pavyzdžiu parodyti, jog 
taip toliau būti negalės. VDU yra vienas iš tų pasikei
timų židinių. Ten jau kuriama aplinka, kurioje sovie
tiniam paveldui, sovietiniam gyvenimo ir darbo stiliui 
nebus vietos.

Kaip tik tam ir reikalingas betarpiškas bendravi
mas ir betarpiški pavyzdžiai. Turite, tad, progą tapti tų 
pakeitimų dalyviu ir akstinu.

K. Almenas

prie televizijos bokšto (9 užmušti ir 70 sužeistų). 4:23 
vai., Vilniaus radijui pradėjus transliaciją iš parlamen
to, šis skaičius paaugo iki 11 užmuštų ir 108 sužeistų. 
Visų dėmesys buvo nukreiptas į parlamentą. Radijas 
ragino moteris ir vaikus pasišalinti nuo parlamento pas
tato. 4:42 buvo pranešta, kad tankai įvažiuoja į Vilnių, 
tačiau smurtas buvo laikinai pasibaigęs.

Sekmadienio rytą, lietuviams užėmus vietas ant 
barikadų aplink parlamentą, sovietų kariuomenė važi
nėjo po miestą pranešinėdama, kad „Komitiet spasenija 
Litvy“ (aš prižadėjau savo lietuviams draugams nerašy
ti šio pavadinimo lietuviškai) buvo paėmęs valdžią ir 
kad skelbiama nuo 10 vai. vakaro iki 6 vai. ryto ko
mendanto valanda. Iš tikrųjų, iki mano apsilankymo 
Vilniuje galo (aš miestą palikau sausio 16-tą), komen
danto valanda nebuvo vykdoma.

Kiekvienas lietuvis galėtų papasakoti savąjį šios 
baisios nakties variantą. Šiems įvykiams besirutulio- 
jant, pogrindinis radijas ragino klausytojus užrašyti sa
vo patirtį ir mintis, kad tai nebūtų ateityje užmiršta. 
Tiems iš mūsų, kurie išvyko iš Lietuvos po minėtų įvy
kių, palikdami ten savo draugus, tai yra šventa pareiga.

A.E.S
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POKALBIS

Edvardas Tuskenis (g. 1964) yra čikagietis, baigęs 
Ilinojaus universitete istoriją, o taip pat ir Kristijono 
Donelaičio lituanistinę mokyklą. Aktyviai veikė Pa
saulio llietuvių jaunimo sąjungoje, akademikuose ir 
nuo 1985 m. vaidino Antrame kaime. Pereitų metų rug
pjūčio mėn. jis grįžo iš Lietuvos, kur praleido beveik 
visus metus. Lietuvoje E. Tuskenis dirbo Aukščiausio
sios Tarybos informacijos biure, Landsbergio sekret
oriate ir buvo vienas iš Lithuanian Review redaktorių. 
Spalio 13 d. Čikagoje jam buvo įteikta tryliktoji Vydū
no fondo premija. Vasario mėnesį E. Tuskenis ilges
niam laikui grįžta į Lietuvą.

* * *

Kai Lietuva buvo pirmuosiuose šio krašto ir viso 
pasaulio dienraščių puslapiuose, pranešimuose iš Vil
niaus neretai maišydavosi ir tavo pavardė. Kaip atsi
radai Lietuvoje? 

t

Tiesioginė atsiradimo Lietuvoje priežastis 1989 
metų rudenį buvo Antro kaimo gastrolės. Važiuoda
mas su Antru kaimu jau žinojau, kad liksiu ten ilges
niam laikui, nes tų metų vasarą, besimokydamas (jau 
antrą kartą) tenykščiuose lituanistiniuose kursuose, bu
vau susitaręs su Sąjūdžio informacijos agentūra, kad 
grįžęs jiems talkininkausiu. Tuomet galvojau likti iki 
1990-jų kovo ar balandžio, bet, įvykiams besivystant, 
jau sausio mėnesį buvo aišku, jog teks pabuvoti ilgiau, 
nujaučiant, kad ir nepriklausomybė gali būti paskelbta 
tų metų vasarą... Turbūt jau užbėgau sau už akių ...

O kas ten Antrą kaimą kvietė? Kur vaidinot? 
Kaip žmonės jus priėmė? Ar suprato?

Kvietė teatras-studija „Ąžuolas“ Vilniuje (buvęs 
Profesinių sąjungų teatras). Jie sudarė ir labai plačios 
apimties gastrolių maršrutą. Apvažinėjome vienuolika 
įvairių vietovių, ir didmiesčių ir kolūkių scenose suvai
dindami devyniolika spektaklių. Buvome paruošę dvi 
skirtingas programas ir su jomis pasirodėme: Vilniuje 
(3 kartus), Klausučiuose (Jurbarko raj.), Kaune (2), 
Trakuose, Anykščiuose (2), Utenoje (2), Kupiškyje (2), 
Panevėžyje (3), Paberžėje, Klaipėdoje ir Kuliuose. 
Reikėtų pabrėžti, kad važinėjome be specialių leidimų, 
kas tuo metu dar nebuvo galima ar įprasta. Nuogąsta
vimas, kad Lietuvos publika nesupras mūsų humoro ti
krai nepasitvirtino: visur programas lydėjo publikos 
juokas ir ovacijos, o po to - graudūs atsisveikinimai, 
,Lietuva brangi“ ir t.L Salės visur būdavo pilnos, bilie
tai išparduoti... Kai kur dėl jų kilo net muštynės, arba 
jie būdavo pardavinėjami spekuliacinėmis kainomis ... 
Gaila, kad „Ąžuolo“ negalėjome išsikviesti į šių me
tų Teatro festivalį, ko visomis išgalėmis siekėme ... 
Gastrolės ten truko veik visą lapkričio mėnesį...

Kokias pareigas teko eiti po to, Antram kaimui

8

EDVARDAS TUSKENIS PASAKOJA

APIE GORBAČIOVĄ, 
NEPRIKLAUSOMYBĘ IR TANKUS

sugrįžus į Ameriką?

Gruodžio mėnesį pradėjau talkininkauti Sąjūdžio 
informacijos agentūrai, versdamas lietuviškus tekstus į 
anglų kalbą. Tą medžiagą teleksu perduodavo į Mask
vą užsienio laikraščių korespondentams. Lietuvos Ko
munistų partijos suvažiavimo metu dirbau asmenišku 
vertėju Philadelphia Inquirer reporteriui. Taip užsi
mezgė asmeniški ryšiai su amerikiečių spauda. Gorba
čiovo vizito Lietuvoje metu, 1990 m. sausio pradžioje, 
teko padėti jau keliems žurnalistams, ir tai ne vien iš 
JAV. Tuo laiku Vilniuje geri vertėjai, nusimanantys 
apie politinę situaciją Lietuvoje, buvo visur ieškomi, 
nes jų labai trūko.

Tuoj po Gorbačiovo išvykimo, Lietuvos spaudos 
darbuotojams (Algimantui Čekuoliui ir Liuba Čioma- 
jai) kilo sumanymas leisti laikraštį anglų kalba. Vy
riausia redaktore buvo pakviesta kanadietė Karia Gruo
dytė, tuo metu studijavusi Vilniuje, bet užsiiminėjusi 
veik išimtinai žunralistine veikla. Ji pakvietė kanadietį 
Darių Čuplinksą ir mane. Įsijungė Ina Navazelskytė, 
irgi žurnalistiniais tikslais į Lietuvą atvykusi. Ilges
niam ar trumpesniam laikui prisidėjo dar kiti vietiniai 
bei užsieniečiai: kanadietė Daina Kalendraitė, Kęstutis 
Girnius rašė iš V. Vokietijos, bendradarbiavo Rytų 
vokietė Claudia Sinnig, gerai lietuviškai kalbanti, 
Vilniaus universitete rašiusi disertaciją apie lietuvių li
teratūrą ... Prie Lithuanian Review dar prisidėjo anglų 
žurnalistai: Neal Ascherson, Anatole Lievin ir kiti...

Po kovo 11-tos buvo įsteigtas Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos Informacijos biuras, kurio bran
duolį sudarė Lithuanian Review redakcija, iki to laiko 
jau išleidusi pora to laikraščio numerių. Dar buvo pa
kviesta čikagietė Rita Dapkutė. Informacijos biuro 
pagrindinis uždavinys buvo teikti informaciją anglų ir 
rusų kalbomis pasaulio žurnalistams bei žinių agen
tūroms ...

Nuo balandžio pabaigos perėjau dirbti į AT 
pirmininko Vytauto Landsbergio sekretoriatą, kur rei
kėjo padėti versti įvairius svarbius dokumentus ir tvar
kyti jo korespondenciją.

Salia tavo jau čia suminėtų, kas dar iš lietuvių 
išeivijos, ypač jaunimo, panašiai talkininkavo atsiku
riančios Lietuvos institucijoms?

Informacijos biure dirbo dar du ameirkiečiai (Ai
das Palubinskas ir Julius Palonas) ir kanadietė Loreta 
Stanulytė. Perėjus į sekretoriatą, ten prisidėjo kana
dietis Rimas Čuplinskas. Emanuelio Zingerio vado
vaujamoje AT užsienio reikalų komisijoje dirbo ameri
kietis Romas Buivydas.

Kokia būdavo tavo kasdieninio darbo rutina pa
reigoms besikeičiant?

Redaguodami laikraštį Lithuanian Review dirbda
vome nuo pietų iki vėlyvo vakaro, su pertrauka vaka
rienei. AT darbo diena neretai tęsdavosi nuo 9-tos ar 
10-tos ryto iki 2-os ar 3-čios valandos kitą rytą... Lais
valaikio pradžioje būdavo gana daug, bet jis nuolat ma
žėjo, nuo kovo 11-tos, bent pora mėnesių, laisvalaikio 
jau iš vis nebebuvo ... Vėliau, po visų karštų įvykių,už 

kokio mėnesio nuo blokados pradžios, darbo krūvis 
pradėjo mažėti ir darbo diena keliom valandom su
trumpėjo ...

Darbas AT buvo patogus ta prasme, kad buvo ga
lima normaliai pavalgyti pusryčius, pietus ir vakarienę 
AT bufete, nereikėjo patiems virti ar stovėti eilėse prie 
krautuvių ir restoranų ...

Keliais žodžiais papasakok apie labiausiai įsi
mintus įvykius, išgyvenimus, asmenybes...

Sausio mėnesį Vilniuje prie Lenino paminklo, kaip 
jau minėjau, mačiau ir girdėjau Gorbačiovą. Gaila tik, 
kad jis yra gana mažo ūgio ir net iš arti tegali matyti 
vien jo skrybėlę. Be abejo, viso viršūnė buvo Kovo 
vienuoliktoji, nepriklausomybės atstatymo paskelbi
mas ... Kaip Lithuanian Review atstovas tuo metu bu
vau AT salėje, padėjau vienam užsieniečiui žurnalistui, 
ir turiu pripažinti, jog atmosfera tikrai buvo „įelek
trinta“ ... Tą naktį nuo AT fasado buvo minios nuplėš
tas ir vos nesutryptas LTSR herbas. Kažkaip dar jį pa
vyko išaugoti. Liepos 4-tą į Vilnių buvo atvykęs buv. 
JAV senatorius ir kandidatas į prezidentus Gary Hart 
Teko jam vertėjauti visą dieną, įskaitant jo pasikalbė
jimą su V. Landsbergiu, pietus su Kazimiera Pruns
kiene ir Algirdu Brazausku ...Pirmininką V. Landsbergį 
sutikdavau gana dažnai ir kaip žmogų jį gal geriausiai 
teko pažinti... Susitikau ir su eile kitų valdžios žmonių, 
bet apie juos šiandien iš viso daugiau kalbėti neno
rėčiau.

Berods kovo 24-tos vakare buvo pranešta, kad tan
kų kolona juda Vilniaus link. Deputatai pasiryžo pa
silikti AT rūmuose, kol paaiškės ko tie tankai siekia, 
koks jų tikslas. Laukti teko iki pat paryčių. Nieko ne
sulaukę su amerikiečiu advokatu Bill Hough važia
vome namo taksi ir ta tankų kolona tiesiog perkirto 
kelią priešais mus. Tas vaizdas mane labai sukrėtė ir 
sukėlė pyktį.

Nebeatsimenu kurią dieną, už kokių trijų sa
vaičių po kovo 11-tos, prie AT įvyko Jedinstvos suor
ganizuotas mitingas ir jautėsi reali grėsmė, kad dalyviai 
bandys šturmuoti rūmus. Tokiam atvejui ir viduje buvo 
rimtai ruošiamasi, sustiprinant apsaugą, patariant mer
ginoms išeiti, bet... nieko neįvyko. Gorbačiovo vizitas 
sausio mėnesį patraukė spaudos dėmesį, kaip niekas iki 
tol ir buvo žurnalistų laikomas pergale Lietuvai. To 
vizito metu ir penkiolikos minučių tyla per 300,000 
žmonių sutraukusį mitingą, ir žvakučių šviesos vakare 
buvo nepamirštamai sukrečiantys vaizdai ... Aš sto
vėjau priešais tą minią, žurnalistams skirtoje aikštėje...

Ar teko Lietuvoje plačiau pavažinėti? Kuo skiriasi 
gyvenimas provincijoje ar kituose miestuose?

Plačiausiai pavažinėjau su Antru kaimu dar lapkri
čio mėnesį. Po to pora kartų trumpam lankiausi Kaune, 
kur atšvenčiau ir Vasario 16-tą, kartą buvau Klaipėdoje 
ir Palangoje, bet jokių aiškesnių skirtumų niekur nepa
stebėjau. Po kovo 11-tos mes užsieniečiai kurį laiką 
vengėme toliau iš Vilniaus išvažiuoti.

Birželio mėnesį su V. Landsbergiu, kaip jo ofi
cialus vertėjas, buvau Taline, kur vyko Baltijos Ta
rybos susitikimas, o taip pat ir Estijos dainų šventė,
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man palikusi labai gilų įspūdį. Jų Dainų slėnyje susi
rinko, kaip rašė jų spauda, apie 300,000 žmonių. Bu
vo daug ansamblių iš užsienio, ypač iš Švedijos. Dai
navo ir šoko bent pora lietuviškų ansamblių, kuriems 
parado metu estai sukėlė labai dideles ovacijas...

Koks buvo gyvenimas prieš kovo 11-tą ir po jos? 
Kaip jis pasikeitė blokados metu?

Man atrodo, kad po kovo 11-tos gyvenimas ne
daug tepasikeitė. Nebent simboliškai. Blokados metu 
sipriausiai jautėsi benzino trūkumas ir bedarbystės 
grėsmė. Kai kurie maisto produktai buvo pradėti par
davinėti su talonais, pasilikusiais jau ir po blokados. 
Bado grėsmės nesijautė. Trukdė karšto vandens nu
traukimas. Autobusų sumažėjo, o kai kurie reisai visai 
nutrūko, kas apsunkino susisiekimą. Šiaip tai Lietuva 
išvengė blogesnių akivaizdžių pasekmių, nors, jeigu 
blokada būtų ilgiau užsitęsusi, sunku pasakyt kas būtų 
atsitikę...

Kokia buvo tavo kasdieninė rutina? Turiu galvoje 
butą, maistą, darbą, pramogas, bendravimą su žmo
nėmis, ir 1.1.

Pastovios gyvenimo vietos neturėjau: pora mėne
sių pradžioje ir gale teko nuomuoti kambarį privačia
me viešbutyje, pora mėnesių gyvenau pas draugą kartu 
su jo šeima, trejetą mėnesių turėjau kambarį Viršu- 
liškėse, apie 6 kilometrai nuo centro. Didžiausias kas
dieninis rūpestis - maistas. Jeigu pats nevaikštai po 
parduotuves ir turgus, jeigu neturi savo virtuvės, tai ne 
visada ir pavalgysi, arba liksi alkanas, nes į restoraną 
irgi ne visada įsigausi... AT mokėjo algą kaip ir vieti
niams tarnautojams ir jokių privilegijų neteikė. Visus 
mokesčius irgi atskaitydavo, o talonų mes iš viso ne
gaudavom ... Vienintelė privilegija - kol dar būdavo 
benzino, AT vairuotojas parveždavo į namus ... Pra
mogos? Nuo pat pirmų dienų būdavo tiek darbo, kad 
tam laiko kaip ir nebelikdavo. Keletą sykių buvau 
nuėjęs į teatrą, bet tai kaip ir viskas ... Turėjau savo 
kambary televizijos aparatą, daug klausydavaus radijo 
iš užsienio stočių, ypač BBC, Amerikos balso, Lais
vosios Europos programų...

Kokios yra arčiau susipažintų tavo amžiaus žmo
nių nuotaikos, viltys, siekimai?

Neturėjau progų plačiau su vietiniais pabendrauti 
ir visa tai patirti. Įspūdis buvo toks, kad komunistinę 
sistemą jie atmeta, turi pesimistišką ar cinišką požiūrį į 
ateitį, daug kas nori išvažiuoti iš Lietuvos į Vakarus 
visam laikui... Kartu jautėsi labai tvirtas pasiryžimas 
kovoti už nepriklausomybę ir tam aukotis, nes praras
ti nebėra ko, o gyvenimas tegali būti tik geresnis.

Jau minėjai, kad baigės lituanistine mokyklą net 
pora vasarų lankeisi Vilniaus universiteto rengtuose li
tuanistikos kursuose, mūsiškių reorgų žodžiais 
tariant, kad ten tau „smegenis išplautų“. Ką tau tai pa
dėjo?

Amerikoje išeitas lituanistinis mokslas man davė 
labai gerą pagrindą tolimesniam lietuvių kalbos tobu
linimui, o kursai Lietuvoje ne vien pagilino tas žinias, 
bet davė progos pažinti pačią Lietuvą, jos žmones ... 
Kursų organizatoriai bandė parodyti kas Lietuvoj yra 
gražiausio ir jokių ideologijų nepiršo. Lietuvoje pra
leistas laikas mane labiausiai su ja surišo. Tą patį galė
tų pasakyti ir kiti mano draugai.

Kalbant apie draugus: kas atsitiko su kitais tavo čia 
suminėtais? Kur jie šiandien?

Aš iš Lietuvos išvažiavau liepos 31, bet dar trejetą 
savaičių pavažinėjau po Vakarų Europą. Man išva
žiuojant, kiti jau buvo išvažiavę arba tam ruošėsi. Liko 
tik Rita Dapkutė ir Darius Sužiedėlis, kurie daug vėliau 
atvyko. K. Gruodytė ir D. Čuplinskas susituokė Kana
doje rugsėjo pradžioje ir grįžo į Lietuvą. Aš čia ieško
siu kiek pelningesnio užsiėmimo, grįšiu į universitetą 
siekti magistro laipsnio taptautinių santykių srityje, o 
tada jau žiūrėsiu, ar tas žinias panaudoti čia, ar vėl grį
žus į Lietuvą.

Dirbant Aukščiausioje Taryboje ar neteko patirti 
trinties tarp AT ir Ministrų Tarybos, ir kaip ji pasi
reiškė?

Trintis buvo nuo pirmų dienų, nors aštriai pasi
reiškė tik vėliau, blokados, svarstybų dėl moratoriumo, 
derybų delegacijos sudarymo metu. Problema ta, 
kad politinių jėgų išdėstymas Aukščiausioje Taryboje ir 
Vyriausybėje skirtingas ir manau, kad nesu pirmas, ku
ris taip ir aiškina šį reikalą. Vyriausybės sudėtyje ne
mažai buvusių ar esamų LKP narių, seno valdymo 
aparato narių, o Aukščiausioje Taryboje pirmuoju 
smuiku griežia radikalesni, antikomunistiškai nusi
teikę sąjūdininkai. Vienu žodžiu, tam tikras skaičius 
AT deputatų nelabai pasitikėjo Vyriausybe; nuo pat 
pirmų dienų, abejojama Vyriausybės pasiryžimu nuo
sekliai ginti Lietuvos nepriklausomybę. Vyriausybės 
nuosaikesnė pozicija Maskvos atžvilgiu, išreikšta 
moratoriumo pasiūlymu ir kitaip, skatina tokias nuo
taikas tokių deputatų tarpe. Vyriausybė kaltinama ne
veiklumu reformuojant Lietuvos ekonomiką, vilkinimu 
Lietuvos ekonomikos atskyrimo nuo bendros sovie
tinės ekonomikos. Savo ruožtu, Vyriausybė skundžiasi 
parlamento uzurpavimu vykdomosios valdžios funk
cijų. Manyčiau, kad AT ir Vyriausybė nusipelniusios 
konstruktyvios kritikos, ir skirtingų politinių nuomonių 
išryškinimas, skirtingų politinių srovių kristaliza- 
vimasis - visiškai natūralus (ir labai sveikas) reiškinys. 
Antra vertus, jautėsi nelabai maloni nepasitikėjimo ir 
įtarumo atmosfera. Kitaip pasakius, jautėsi nepasi
tikėjimas konkrečiomis asmenybėmis. Trapi Sąjūdžio 
koalicija gerokai apirusi. Jeigu reikėtų iš naujo tvir
tinti Vyriausybės sudėtį, tai, ko gero, ji būtų kitokia. 
Dauguma tačiau suvokia, kad nuvertimas šios Vy
riausybės gerokai destabilizuotų jau ir šiaip tra
pią politinę padėtį Lietuvoje. Mano galva, šitokios 
padėties esminis išsprendimas lauks politinės situacijos 
(t.y. santykių su Maskva) galutinio, teigiamo išspren
dimo, ir taip pat konstitucinių reformų, tiksliau nu
brėžiančių santykį tarp parlamento ir vykdomosios 
valdžios.

Kokį įspūdį padarė Antanas Terleckas ir kiti 
ekstremistai?

Antano Terlecko vaidmuo Lietuvoje įgavęs ne
mažai neigiamų požymių. Tiesa, kad tam tikrais atžvil
giais Terlecko vadovaujama Lietuvos Laisvės Lyga 
suvaidino teigiamą vaidmenį Lietuvoje 1987-1988 
metais. Tokios grupuotės atsiradimas Lietuvos poli
tiniame gyvenime buvo, manau, visiškai natūralus ir 
papildė viešai skelbiamų idėjų spektrą. Deja, šališkai 
vertinant, laikui bėgant Lyga pasižymėjo politinio su
manumo stoka. Jeigu Terlecko griaunamojo pobūdžio 
rėksmingai skelbiami kategoriški reikalavimai buvo 
kokiu nors būdu pateisinami kai jie buvo taikomi 

stagnacinei songailinei Lietuvos komunistinei valdžiai, 
vargu ar jie konstruktyvūs, kai nukreipti prieš Sąjūdį, 
prieš dabartinę Lietuvos valdžią (kartais prieš AT, 
kartais prieš Vyriausybę), ypač kai tokie puolimai 
šmeižikiško pobūdžio, kai tik Lyga laikoma nepriklau
somybės gynėja, o visi kiti - išdavikais, KGB agentais 
ir pan. Tvirtai palaikau Terlecko teisę laisvai reikšti 
savo įsitikinimus, tačiau nemanau, kad dabartinė Ter
lecko veikla konstruktyvi.

Kaip vertintum naująją Aukščiausiąją Tarybą ir jos 
darbą? Kas joje Tave nudžiugino ir kas apvylė?

Pirmiausia, nepamirškite, kad aš pats buvau tos AT 
darbuotojas, tai mano vertinimas nebūtinai objektyvus. 
Rodos, nemažai Lietuvos gyventojų (ir išeivijos ste
bėtojų) nusivylę AT darbu. Galima bent iš dalies su
tikti su kaltinumu, kad AT neturėjo bendros ateities 
Lietuvos koncepcijos, plano, strategijos. Nėra abejo
nės, kad ši AT turėjo mandatą skelbti nepriklausomybę, 
o didelė dalis tos sąjūdininkų parlamentinės daugumos 
jautė, jog politinės aplinkybės diktavo pirmiausia pa
skelbti Lietuvos valstybės atstatymą. Valstybingumo 
įgyvendinimas, tačiau, yra sudėtingas procesas, reika
laująs be galo šviesių, veiksmingų įstatymų, greito ir 
veiksmingo tų įstatymų įgyvendinimo, normalių po
litinių ir ekonominių sąlygų. Mano galva, kol nebus 
susitarta su Maskva esminiais klausimais, ir kol cen
trinė valdžia nesužlugusi, net ir geriausiais norais, šiai 
Aukščiausiajai Tarybai iš tikrųjų bus sunku pilnai įgy
vendinti tą paskelbtą valstybingumą (ir Lietuvai išgauti 
diplomatinį pripažinimą). Tokiom nenormaliom są
lygom užsitęsus, blaškymosi galimybė didelė, AT dar
bas tampa nenuoseklus, o liaudis laukia greitų rezul
tatų. Siauresne prasme, yra daugiau, sakyčiau „tech
niškų“ trukumų AT kasdieniniame darbe. Tikroji, 
normali parlamentinė praktika neišdirbta (tikro reg
lamento nebuvo), nėra normalių darbo sąlygų, pvz., 
deputatai neturi jokių asmeninių padėjėjų, (AT ap
tarnaujantis aparatas, Vakarų mastais, minimalus), de
putatai neturėjo atskirų kabinetų. Pagrindinis įstatymų 
projektų svarstymas bei redagavimas turėtų vykti AT 
komisijų, o ne plenariniuose posėdžiuose. Taip pat, 
parlamentinė opozicija silpna, nesusiorganizavusi, ne
drąsiai generuoja alternatyvias idėjas, o tai, mano 
nuomone, netarnauja nei parlamentiniam darbui, nei 
demokratijos įsisąmoninimui. Vienu žodžiu, visi dar 
mokosi, o gaila, kad tai vyksta tokiom ypatingom, be 
galo daug sumanumo reikalaujančiom, sąlygom.

Tavo patirties Lietuvoje šviesoje, kaip atrodo 
mūsiškė vadavimo politika? Kur ji pataiko į tikslą ir 
kur prašauna pro šalį?

Bendra pastaba - mūsų vadavimo politika ar, tiks
liau pasakius, veiksniai, turi būti labai atsargūs ir atsa
kingi. Jeigu Lietuvos valdžia kartais kaltinama mėgė
jiškumu, neturėtumėme prisidėti savo mėgėjiškumu. 
Man susidarė įspūdis (gal ir klystu), kad Lietuvos 
valdžia tiki išeivijos darbuotojų orientavimusi Va
šingtono politikos labirintuose ir, atrodo, rimtai atsi
žvelgia į patarimus iš šitos pusės. Tie patarimai net 
cituojami AT posėdžiuose. Deja, išeivijos veiksniai, 
mano galva, per 50 metų nevisada pasižymėjo politiniu 
sumanumu ar žinojimu kaip geriausiai prieiti bei įtai
goti valdžios pareigūnus. Probleminis atskirų išeivių 
veikimas (Ly. atskirai nuo veiksnių); kartais tokia veik
la labai naudinga, kartais atrodo gana „partizaniška“.

(tęsinys sekančiame psl.)
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APIE GORBAČIOVĄ...
( atkelta iš 9-to psl.)

Galima vėl šauktis veiksnių vienybės, tačiau to nieka
dos nebus. Man atrodo, kad pirmas uždavinys turėtų 
būti pastoviai ir smulkiai informuoti Lietuvos valdžią 
apie JAV valdžios politiką. Nederėtų nutylėti JAV po
litikos Lietuvai neigiamus poslinkius; man atrodo, kad 
kartais, iškeliami vien teigiami. Normalioms sąlygoms, 
tai darytų Lietuvos atstovybė šitame krašte, tačiau, kol 
diplomatinė tarnyba nebus pilnai atstatyta, veiksniai tu
rėtų padėti užpildyti tą spragą veikdami per atstovybę 
Vašingtone. Kiek žinau, tai jau po truputį daroma. Vėl 
pabrėžiu, tai turėtų būti daroma atsargiai, atsakomingai. 
Taip pat manau, kad praėjo laikas, kada veiksniai galėjo 
tvirtinti, jog jie šneka „okupuotos Lietuvos vardu“. Ta 
Lietuva jau turi savo balsą. Reikia priprasti prie grynai 
pagelbinio vaidmens. Išeivijos piniginė parama gali 
būti labai naudinga (Lietuvos valdžia ir kitos visuome
ninės bei kultūrinės įstaigos tvirtos valiutos praktiškai 
neturi). Žinoma, neišvengiamai iškyla tų pinigų dispo
navimo klausimas, kas taria galutinį žodį - veiksnių 
vadovybės ar Lietuvos valdžia. Pinigų skyrimas vienai 
valdžios institucijai, o ne kitai arba vienai partijai, o ne 
kitai, irgi labai probleminis ir be galo jautrus klausimas. 
Taip pat pridurčiau, kad išeivija gali padėti verbavime 
Vakarų pasaulio profesionalų bei ekspertų, galinčių ir 
norinčių įvairiais būdais patarti bei padėti Lietuvai 
(nepritariu polinkiui ribotis vien išeivijos ekspertize).

Kaip vertini Lietuvos spaudą?

Lietuvos spaudoje matau nemažai trukumų. Labai 
pasigendu bent vieno normalaus, rimto dienraščio, kurį 
perskaičius galima būtų susidaryti bendrą vaizdą apie 
vakar dienos įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Nesu vie
nas iš tų, kurie laiko Lietuvos pagrindinius laikraščius 
(išskyrus, žinoma, Lietuvos aidą) Aukščiausiosios Ta
rybos ir nepriklausomybės priešais. Bendresne prasme, 
tačiau, labai erzina Lietuvos žurnalistų nesugebėjimas 
atsikratyti sovietinės žurnalistikos įpročio informaci
niame straipsnyje įpinti asmeninius žurnalisto komen
tarus, vertinimus (tai taikytina ir AT žurnalistiniams 
priešams ir užtarėjams). Tai labai pakerta informacijos 
patikimumą. Žinoma, Vakaruose vyksta nebūtinai ob
jektyvi žinių atranka, tačiau aiškūs vertinimai pa
liekami dienraščių vedamųjų ir apžvalgininkų pus
lapiams, aiškios vienos ar kitokios krypties savait- 
raščiams, mėnraščiams. Vargina informacijos stygius 
Lietuvos spaudos puslapiuose, ir dažnai tenka infor
macijos gabaliukus rankioti iš ilgokų straipsnių. Išskir
tinas gana objektyvus, operatyvus ir išsamus (palygi
nus) Vilniaus radijas užsieniui, transliuojamas ir Lietu
voje. Labai vertinau Amerikos balso ir Laisvosios Eu
ropos radijo lietuviškąsias laidas, kurios, mano galva, 
neblogai užpildo kai kurias žinių spragas. Manau, kad 
Lietuvos žurnalistai kartais galėtų būti agresyvesni in
formacijos rinkime. Pats buvau prikišęs nagus prie žur
nalistinio darbo Lietuvoje, pats mačiau žymių Vakarų 
žurnalistų darbo įpročius, užtat gal ir taikau griež
tesnius reikalavimus Lietuvos spaudai. Įdomumo ir 
įvykių apžvalgos (taip pat išliekančios vertės) atžvilgiu, 
vertinu Atgimimo skyrių „Vakar ir rytoj“ ir Gimtojo 
krašto „Savaitę“. Visada įdomu, žįnoma, skaityti Ar
vydo Juozaičio sąmprotavimus Lietuvos ryte , nežiū
rint, ar sutinki su jo nuomone, ar ne.

Tarp besivaržančių Aukščiausiosios Tarybos 
frakcijų V. Landsbergis atrodo truputį kaip sfinksas.

Kaip apibūdintum jo vaidmenį AT darbe?

Nesakyčiau, kad AT pirm. V. Landsbergis laikosi 
visiškai kaip sfinksas. Anot kai kurių stebėtojų, V. 
Landsbergis laikosi daugiau prie radikalesnių sąjū
dininkų. Tiesa, kad V. Landsbergis oficialiai nesišlieja 
prie vienos ar kitos parlamentinės frakcijos. Tai, man 
atrodo, atspindi jo politinį „stilių“, kuriuo jis ir vadova
vo Sąjūdžiui, Ly. laviravimą tarp įvairių srovių, nuo
monių, tokiu būdu bandant atsiekti norimą tikslą. To
kiu būdu V. Landsbergis yra „konsenso“ politikas. No
rint išgauti „konsensą”, reikia žįnoti kada palaukti, kada 
paspausti. Vėl grįžtame prie politinių jėgų išsidėstymo 
Aukščiausioje Taryboje. Nėra vienos srovės, ar tai būtų 
radikalieji sąjūdininkai, centristai, ar komunistai, kuri 
įstengtų pastatyti tikrai „savo“ žmogų į pirmininko 
postą. Ta prasme V. Landsbergio vadovavimas 
parlamente, kuris palyginus atsargus, yra tuo pačiu gal 
ir mažiau skaldomo pobūdžio. Žinoma, gal anksčiau ar 
vėliau teks pirm. Landsbergiui formaliau šlietis prie 
vienos ar kitos parlamentinės frakcijos ar srovės. 
Bandant patenkinti visus (ar bent didesnę dalį), galima 
netekti visų paramos, galima būti kaitinamu aiškios 
nuomonės neturėjimu. Bendra pastaba - man atrodo, 
kad būtinai reikia konstituciškai tiksliau apibrėžti AT 
pirmininko funkcijas (bendro valdžios organų 
reorganizavimo kontekste). Arba tas postas tampa sim
boliniu ir visas vykdomosios valdžios svoris tenka mi
nistrui pirmininkui (parlamentinė sistema), arba jis 
tampa tikrai vadovaujančiu, vykdomuoju, atskirtu nuo 
parlamento (prezidentinė sistema). Dabartinė neaiški 
padėtis nepatenkinama.

atvirai 
kalbant

VIENYTI KALBĄ IR LITERATŪRĄ

- Neleidžia širdis sakyti gražių žodžių apie tą kal
bą, kurią kasdien girdime darbe, gatvėj, parduotuvėj, 
susirinkime. Ne motina, ne tėviškė tos kalbos mokė, 
bet visokie vėjų pamušalai, kartais ne su knyga, o su 
prievartos botagu rankoje, - taria poetas Marcelijus 
Martinaitis straipsnyje „Mūsų kalbos namai“, kurį ve
damuoju savo pirmajame numeryje spausdina užpernai 
Lietuvoje pradėtas leisti žurnalas Gimtasis žodis. Šis 
naujas leidinys, poeto žodžiais tariant, „pasižada bu
dinti mumyse kalbą, žadinti jos atgimimą šalia dvasinio 
ir dorovinio. Jis ketina vienyti literatą ir kalbininką, 
mokytoją ir mokint kalbą ir literatūrą, žodį ir mintt ką 
buvom visur išsklaidę, išblaškę.“

Reikia nuoširdžiai pasidžiaugti, kad jau du metai, 
kaip šis kuklus, bet labai simpatiškas žurnaliukas, pagal 
savo rubriką skirtas lietuvių kalbai ir literatūrai mokyk
loje, nepaisant blokadų ir kitokių kliūčių bei trūkumų, 
savo duotus pažadus gana sąžiningai vykdo.

Gimtasis žodis savo formatu ir išvaizda kiek pri
mena Gimtąją kalbą - bendrinės lietuvių kalbos laik
raštį leistą nepriklausomoje Lietuvoje (1933-1941 m., 
išėjusį kas mėnesį išskyrus vasaros atostogas), o vėliau 
ir išeivijoje (1958-1968 m., išėjusį kas 3 mėnesius). 
Bene didžiausias skirtumas yra tai, kad Gimtasis žodis 
duoda tikrai daug vietos literatūrai. Kai kurių skaityto
jų manymu, net perdaug. „Leidinys nutolsta nuo savo 

esminės užduoties - nuo kalbos specifikos, analizės. 
Suprantama, neprotinga būtų atsieti kalbą nuo litera
tūros, tačiau jaučiama tendencija pernelyg nukrypti nuo 
‘gimtojo žodžio’ esmės, nuo jo praktiško vartojimo. 
Leidinys panašėja į literatūrinį žurnalą!“ - rašo skai
tytojas V. G. iš Klaipėdos, kuriam atsakydamas Algis 
Paulauskas, vienas iš redaktorių, primena, jog dar dau
giau buvo tokių, kurie „pageidavo straipsnių ir apie 
naujausios užsienio literatūros dėstymą, išeivijos kū
rybą, literatūros teoriją, filosofijos, mitologijos, etno
grafijos publikacijų.“ (nr. 9, p. 32).

- Kas redakcijai rūpėjo 1989 metais? Visų pirma 
tautinės mokyklos kūrimo problemos, tačiau atsisa
kėme bendrų publicistinių svarstymų ir pasirinkome gal 
ne visai įprastą kelią: išspausdinome A. Maceinos kny
gos fragmentų, pateikėme vertės nepraradusių praeities 
metodikos pavyzdžių, - pasakoja vyr. redaktorius Ze
nonas Lapinskas redakcijos kolegijos posėdyje (nr. 4, 
1990). Jo suminėtas A. Maceinos fragmentas, paimtas 
iš knygos Tautinis auklėjimas (1934), nusitęsia per 
septynetą žurnalo numerių. Keliais atvejais iš tuo metu 
išleistų knygų persispausdinami ir Jono Kossu-Alek- 
sandravičiaus (Dievai ir smuikeliai , 1935), Juozo Am
brazevičiaus (Vaižgantas, 1936), Aleksandro Merkelio 
(Juozas Tumas Vaižgantas , 1934) ir kitų nepriklauso
mos Lietuvos autorių straipsniai.

Pradžioje nebuvo visai aišku, kam reikėtų šį žur
nalą taikyti. Pirmajame redakcijos kolegijos posėdyje 
vieni galvojo, kad „žurnalas galėtų būti orientuotas į vi
sus lituanistus“ (R. Norkevičienė), kiti - kad „žurnalas 
neturėtų būti akademinis“ (M. Martinaitis), kad reikėtų 
„nepamiršti mokinių ir studentų“ (V. Rubavičius), kad 
būtų „naudinga rašyti apie mokytojų pensininkų patirtį“ 
(D. Sauka), „kad žurnale rastų dėmesio vertų straipsnių 
ir vaikų darželių auklėtojai, ir pradinių klasių moky
tojai“ . . . (nr. 12, 1989). Metų gale buvo apsispręsta 
žurnalą skirti lituanistams ir studentams. Dar siauresne 
prasme, jo adresatais turėtų būti „mokytojas lituanistas, 
studentas lituanistas, moksleiviai, kurie tenkina lite
ratūrinius poreikius“. (L. Ruseckienė, nr. 4,1990). Ne
žinia, ar dėl šitokio apsisprendimo, ar dėl vėliau kilusio 
popieriaus trūkumo žurnalo tiražas nuo 15,000 (1989) 
nukrito iki 8,730-8,360 (1990). O gal dėl to, kad didelę 
dalį daugiau kalba besidominčių skaitytojų patraukė 
nuo 1990-jų vėl atsinaujinusi Gimtoji kalba . Jos pasi
rodymas dar daugiau pateisino ir Gimtojo žodžio 
sustiprintą dėmesį literatūrai.

Išskyrus pora kalbininkų (Joną Jablonskį ir Praną 
Skardžių) ar pedagogų (Matą Grigonį, Joną Murką) visi 
kiti sukaktuviniai Gimtojo žodžio numeriai skirti ra
šytojams, specialiais straipsniais arba jų serijomis atžy
mint Kristijono Donelaičio (272 metų), Antano Strazdo 
(230 m.), Vinco Kudirkos, Juozo Tumo-Vaižganto, 
Adomo Jakšto (130 m.), Motiejaus Gustaičio (120 m.), 
Jurgio Savickio, Igno Šeiniaus ir Petro Vaičiūno (100 
m.) gimimo sukaktis, plačiausiai prisimenant V. Kudir
ką bei Vaižgantą, kurie be abejo savo metu ir buvo pa
tys reikšmingiausi.

Seriją ištraukų iš savo rašomo naujo literatūros va
dovėlio, skirto dvyliktajai klasei, duoda Viktorija Dau
jotytė, paliesdama ne tik iškiliausius šiandieninius Lie
tuvos poetus (A. Žukauską, J. Degutytę, V. Bložę, A. 
Bernotą, M. Martinaitį, J. Vaičiūnaitę, S. Gedą, J. 
Strielkūną, O. Baliukonytę, K. Platelį ir kt.), bet ir išei
vius „žemininkus“ bei „bežemius“: Kazį Bradūną, 
Henriką Nagį, Alfonsą Nyką-Niliūną ir Algimantą 
Mackų ... Elena Bukelienė nauju požiūriu nagrinėja 
Petro Cvirkos (Žemė maitintoja ), Broniaus Radze
vičiaus (Priešaušrio vieškeliai) ir Antano Škėmos (Bal
ta drobulė) romanus. Skyriuje „Poetikos menas“ ana-
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lizuojami Antano Vaičiulaičio (J. Aputis), Mariaus Ka
tiliškio (J. Sprindytė), Juozo Grušo (V. Stundys) ir kitų 
beletristų kūriniai... Skyrius „Lingvistinė teksto anali
zė“ apima šiandieninę Lietuvos poeziją ir prozą ... 
,Literatūros mokslo terminų“ skyriuje Aleksandras 
Krasnovas itin plačiai aptaria įvairiausias romano rūšis, 
o Algis Kalėda - literatūros sroves. 1990 m. sąsiuvi
niuose vis dažniau apžvelgiami ir naujieji Vakarų lite
ratūros klasikai: Thomas Mann’as, Hermanas Hesse, 
Francas Kafka, Albertas Camus ir kt 1989-tais metais 
daugelio viršelių ketvirtuose puslapiuose būdavo 
spausdinamos mažiau žinomos liaudies dainos (gaidos 
ir tekstai), o 1990-taisiais trečiuosius viršelių puslapius 
ne kartą puošė ankstesnės ar naujosios išeivijos 
rašytojų (Liūnės Sutemos, K. Bradūno, H. Nagio, A. N. 
Niliūno, Tomo Venclovos, Icchoko Mero) nuotraukos 
su trumpomis biografijomis.

1990m. nr. 1 duodamas geras pluoštas iš čionykš
čių leidinių persispausdintų žinių apie čikagiškį Pe
dagoginį Lituanistikos institutą, paruošusį daugelį šian
dieninių šio krašto lituanistinių mokyklų mokytojų. 
Trijuose vėlyvesniuose numeriuose spausdinami laiš
kai JAV gimusios ir augusios bostonietės Gitos Kup
činskienės, 1973-74 m. Vilniaus universitete studija
vusios lietuvių liaudies dainas, o dabar Bostone akade-

APIE KARALIŲ IR DIKTARORIŲ 
IMPERIALIZMĄ

Seniau buvo galvojama, kad tik karaliai ir diktato
riai linkę į karus ir svetimų žemių grobimą. Liudvi
kas XIV, Prancūzijos karalius - saulė, vadinamas Di
džiuoju ir prancūziškojo imperializmo kūrėjas, pats pri
sipažino: „Ekspansija yra pats kilniausias ir maloniau
sias kiekvieno valdovo užsiėmimas“. Nenuostabu užtat, 
kad jis ir Lietuvos didikams, kaip Pacams, Sapiegoms ir 
kitiems, mokėjo nuolatines algas, siekdamas ir ten iš
plėsti savo galią ir valdžią. Juo aklai sekė Prūsijos Frid
richas II, taip pat vadinamas Didžiuoju: „Tegu mano 
generolai užima kokį kraštą, mano istorikai įrodys, kad 
tas kraštas man ir priklauso“, sakė jis su geroka doze ci
nizmo. Jį pasekė Rusijos Kotryna II, taip pat vadinama 
Didžiąja, kuri negrobė, o tik laisvino įvairius kraštus. 
Jos pačios anūkas, kunigaikštis Konstantinas, Povilo 
sūnus, ironizavo: Rusija visus tik laisvina, žinoma, pir
ma savo kareivišku batu prispausdama jiems gerklę.

Teisingai kalbėjo anas Senojo testamento eglezi- 
astas: pasaulyje nėra nieko naujo (nihil novi sub sole ). 
Jeigu Kotrynos n kareivis tik truputį spūstelėdavo 
laisvinamų žmonių gerklę, tai Stalino raudonarmietis 
nežiūrėjo jokių ceremonijų. Ir Stalinui ekspansija buvo 
didžiausias malonumas. Nikita Chruščiovas savo atsi
minimuose pasakoja, koks laimingas buvo Stalinas po 
Molotovo-Ribbentropo pakto pasirašymo Maskvoje. 
„Žiūrėk, kaip lengvai į mano rankas nukrito Suomija, 
Estija, Latvija, Lietuva ir Besarabija“. Tiesa, Suomijai 
pasipriešinus, jis iš jos atsikando tik geroką kąsnį, bet 
užtat, su visų vadinamų didžiųjų palaiminimu, jis pasi
grobė visą Rytų ir Vidurio Europą.

mijoje dėstančios Amerikos literatūrą ir profesine pa
tirtimi besidalinančios su Lietuvoje likusia drauge, 
Vilniaus Pedagoginio instituto deocente.

Gimtojo žodžio adresato - Lietuvos mokytojo - 
tragišką pastarųjų dešimtmečių būklę, o taip pat jo pro
filį bei reikšmę geriausiai nusako red. kolegijos narys 
Vytautas Rubavičius 1989 m. nr. 8 vedamajame ,Lais
vinantis iš baimės“:

„ ... Kiekvienas atsimename, kokią reikšmę visam 
gyvenimui turėjo teisingas mokytojo žodis, o dažnai (!) 
- intonacija, ar net pabrėžtinas nutylėjimas. Galbūt 
daugiausia buvo kalbamasi nutylint, nes kažkodėl kiek
viena aiškiau išreikšta mintis visada atnešdavo tam 
tikras pasekmes. Visam gyvenimui įstrigę atmintyje, 
gal net ne atmintyje, o sieloje, kaip netikėto klausimo 
užkluptas mūsų mylimas mokytojas ar mokytoja su
stingdavo su nenusakoma kančia akyse ir po kurio laiko 
klasėje pakibdavo keletas tuščių žodžių: visi lengviau 
atsidusdavome, nekreipdami į juos dėmesio, tačiau 
praeidavo diena kita, ir, žiūrėk, vėl negailestinga klau
simo vinis įsmigdavo į mokytojo kūną. Dabar supran
tu, jog tie tikrieji mokytojai kažkokiu būdu skatindavo 
mūsų negailestingumą, neleisdavo visiškai išnykti ieš
kančiai dvasiai, tikėdamiesi, jog vėliau, vėliau ... “.

Algirdas T. Antanaitis

Berods išmintingasis Montesquieu yra pasakęs: 
imperijas kuria kariuomenė, jos jėgomis ir laikosi. Pir
mojo bolševikmečio laikais buvau istorijos mokytojas 
Šančių gimnazijoje, kurią mokiniai kažkodėl vadino 
šeštąja būda, nors ji buvo puikiuose neseniai pastaty
tuose rūmuose. Prisimenu, Raudonosios armijos šven
tės proga buvo įsakyta net po tris valandas kiekvienoje 
klasėje aiškinti, kokia ta armija demokratiška, huma
niška, kuriai niekas kitas nerūpi, tik visų tautų laisvė, 
gerovė ir viso pasaulio taika. Net pavargau bemeluoda
mas ir pasiteiravau, gal kas turi ką paklausti. Vienas di
desnis berniukas iš „galiorkos“ pakėlė ranką ir sako:

- Draugas mokytojau, gal ta Raudonoji armija ir 
gera, bet jos tankai prasti.

- O iš kur tu žinai, kad tankai prasti?
O jis dėsto: kai tie tankai važiavo per Lietuvos lau

kus, tai visokie Sriubai biro. Ūkininkai vaikščiojo su 
krepšiais iš paskos ir tuos šriubus rinko.Visa klasė ėmė 
juoktis, ir man buvo sunku nuo to juoko susilaikyti.

- Nesu tankų specialistas, gal ir reikia, kad Sriubai 
byrėtų - padaręs rimtą miną pasakiau. Taip ir nunešė 
šuva ant uodegos visą tą mano melą apie Raudonosios 
armijos humaniškumą, taikos ir laisvės meilę. Kažin, 
ar iš viso kada buvo tokia humaniška, taiką ir laisvę 
mylinti armija. Ypač atėjusi į svetimą kraštą?

Tiek apie karalių ir diktatorių imperializmą.

Vincas Trumpa

Pagalvojau: metų pradžiai reikia didesnio asme
niško atvirumo. Ne vien apie politiką ar kultūrą šne
kėti, ne vien apie ekonominius ar socialinius reikalus, 
bet, neišsigąskite, ir apie erotinę meilę.

Meilės tema rašydamas, nesirengiu būti perdėm 

proziškas. Mano būde vyrauja lyriškoji prigimtis. Tad 
ir sakinių bei pastraipų retorika dažnai giminiuojasi su 
eilėraščiu. Rašant susidėsto poezijos - prozos hibridai. 
Yra rimo ir ritmo. Mintys dažniausiai apveilkamos pa
toso rūbu, kurį, reikalui esant, lengva nusimesti. Taip 
sakant, atviru atviriausiai parodyti esmę. Tegul patys 
skaitytojai sprendžia, ar tai verta skaityti.

* * ♦

Mes atiduodame pirmumą grožiui. Tad grožis val
do mūsų likimus. Neatiduodame pirmumo gėriui, nes 
gėris nebevaldo mūsų kovos už būvį.

Šią nuožmią formulę įsidėmėjau tada, kai išvydau 
jaunystėje Eleonorą - pirmąją meilę. Ji švietė tąsyk tar
tum pasiilgtoji saulė, gyvenimo energijos versmė, kur 
rungiasi ir geismas, ir tauri idėja.

Mylėti tik trumpai - tai geismas. Mylėti nulatos 
yra dievų sumanymas. Dievai, kaip žinome, didesnę 
turi galią negu mes. Jie laimi. Mes pralaimim.

Man išeities kitos nebuvo. Turėjau tąsyk paklusti 
ir tarnauti grožiui.

- ■ T. • • ► 1 L.

* * ♦

Tai prisimindams, neseniai parašiau eilėraštį Jai:
Aš genijum tikiu tavuoju, miela drauge. Esi man 

žavesio ir pragaišties herojė. Mano likimo įtaiga švel
nioji. Paveikslas tapęs būtimi.

Pažvelk man į akis ir pasmerk many visa. Berną-’ 
tant atsilyginsiu aš tuo pačiu ir pasinersiu tavo akyse, 
kaip naras ieškantis Legendų jūroj lobio. Tu būsi ma
nyje visa. Tavy aš būsiu sapnas visas, kuri planetoje tik 
mylintieji suspanuoja.

Tikiu aš genijum tavuoju, miela drauge, ir trokštu 
tavimi tikėjimą nuolat išsaugot

Bet tu sakai: Sudie! Ir viskas.
Argi man lemia pragištis mylėti atsiskyrus?!

* * *

O štai ir Jos patarimas:
Mudviejų metų skirtumas juk milžiniškas. Aš jau

na!
Todėl, gerasai palydove, būk išmintingas ir ne

mylėk manęs erotiškai. Vien tik platoniškai mylėk, 
kaip krantas myli jauną upę, srūvančią į vandenyno 
glėbį.

Bet krantas nepasiekia upės vidurio vepetų. Ir nie
kada srovė prie kranto nesustoja, nes ją vilioja tolimo, 
galingo okeano gausmas.

Tad nesimeilink man ir niekada nesitikėk, kad 
būsiu tavo artimiausia ledi, priglusiu prie tavos širdies 
pasiklausyti mylinčio plakimo.

O ne! Taurusai drauge! Būk išmintingas ir su
prask: jaunatvė ieško laisvės ir erdvės. Tu gal savoj pa
krantėje pamilsi ramią kriauklę. Sudie! Jau metas 
skirtis.

* * *

Matote, brangūs skaitytojai, į kokią beviltišką pa
dėtį esu įsivėlęs. Myliu. Ji nemyli. Visaip bandau įsi
teikti. O ji siūlo Platoną. O ką man daryti su tuo Pla
tonu. Net ir menkiausias erotinis geismas kratosi plato
nizmo. Mano kūnas rauda tikromis ašaromis. Grožis 
sutriuškino mane. Tegul nesako išminčiai, kad grožis 
yra geras. Jis valdo mus ir triuškina. Kaip vienas poe
tas yra pasakęs: Prieš grožio mylimą trapumą subyra 
sostai.

Negerai šiomis mintimis pradėti simetriškus 1991- 
sius metus. Bet ką padarysi, man nėra kitos išeities: pa
sirinkau meilės kelią.

Pr. Visvydas

1990 m. vasario mėn. 11
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KULTŪRA

ANKETA APIE „METMENIS”

ŽURNALAS GRAŽIU DRABUŽIU
Prieš 30 metų pasirodė pirmasis Metmenų - jau

nosios kartos kultūros žurnalo numeris. Jo reikšmė iš
eivijos 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“ iš
augusiu žurnalu.

Anktetąapie Metmenis tęsiame Vytauto Martin- 
kaus pasisakymu.

* ♦ ♦

Vytautas Martinkus - romanistas ir Lietuvos Rašy
tojų sąjungos pirmininkas. Pernai metų gruodžio mė
nesį įvykusiame Rašytojų sąjungos suvažiavime jis vėl 
buvo perrinktas į šį postą

.Kada ir kokiomis aplinkybėmis pirmą kartą susi
pažinote su Metmenimis?

Metmenis pirmą sykį (pieš dvidešimt penkerius 
metus) gavau paskaityti, berods, iš Mykolo Karčiausko. 
Tuo metu gyvenau Kaune, kur išeivijos žurnalai bei 
knygos buvo turbūt sunkiau ganami nei Vilniuje. Vis 
dėlto esu tikras, kad slaptai, pogrindžio sąlygomis viso
je Lietuvoje, bet kuriame jos mieste menininkai vieną 
kitą Metmenų numerį susirasdavo, perskaitydavo.

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

Pirmiausia akį traukė savo „spaudos drabužiu“. 
Žurnalas būdavo neįprastas savo gražia poligrafine kul
tūra, skoningomis'grafikos darbų, dailės kūrinių re
produkcijomis, meninių redaktorių meile savo žurnalui. 
Savaime suprantama, Metmenyse radau nežinomų ir 
įdomių išeivijos autorių. Bene didžiausią įspūdį darė 
kritika. V. Kavolis, R. Šilbajoris, L Gražy tė-Maziliaus- 
kienė, V. Trumpa, B. Vaškelis ir kiti tik iš Metmenų 
puslapių tapo žinomi. Kritika ir eseistika žurnale man 
darė atviros, nuo melo apsaugotos kalbos įspūdį. Gal 
per maža buvo rašoma apie konkrečias pačioje Lietu
voje išleistas knygas. Tačiau gal taip tada man tik at
rodė, juk skaičiau vos kas kelintą numerį.

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

Be abejo. Turėjo. Net tiems, kurie gal patys nebū
davo Metmenų skaitę, tik iš antrų lūpų apie žurnalą 
girdėję. Intelektualinė, analitinė žurnalo kryptis, visai 
kitokie, nei melu tebesisvaiginančios bei ideologizuo
tos literatūrinės kritikos Lietuvoje vertinimo kriterijai 
ne vieną skaitytoją priversdavo susimąstyti. Mokė pi
lietinės drąsos. Tiems, kas pernelyg buvo baramas ar 
net ujamas Lietuvoje, žurnale atsirasdavo paskatinimo, 
stoicizmo, vilties, jėgų bent metaforiškai, paslėptai ko
vai su totalitarine sistema. Žurnalas neleido užmiršti: 
yra ir kitokia, ne Lietuvoje gyvenančių rašytojų bei me
nininkų kūryba, yra platesnė, aukštesnė, gilesnė pasau
linės ir lietuviškos kultūros erdvė. Tai labai svarbi 
„smulkmena“ - erdvės, tolių, pasaulinių kultūros sąsąjų 
pojūtis.

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

Taip, turi. Tačiau dabar sakyti jau daug sunkiau. 
Visiems, ne tik Metmenų leidėjams ar autoriams yra 
sunkiau. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo sąlygo
mis, kai vienijasi visos pasaulyje išblaškytos lietuvių 
rašytojų jėgos, atsiranda labai daug naujų rūpesčių ar 
naujų idėjų. Praktiškai mūsų literatūrinė spauda Lietu
voje ir užsienyje „nesuspėja“ paskui tas idėjas, mums 
neužtenka intelektualinių jėgų jas, idėjas, įkūnyti.

Gal aš neteisingai suprantu klausimą, tačiau ma
nau, kad atviras žodis, nuoširdus, teisingas žodis nie
kada neserga „infliacija“. Atviro, teisingo žodžio apie 
mus pačius, apie lietuvių literatūros istoriją ir dabartį 
mums ne per daug, o per maža. Toks žodis yra tvirčiau
sia „valiuta“.

/ f

Metmenys pasisako už liberalizmą, nepasaulėžiū- 
rinę politiką. Vertybių skalėje pirmenybe atiduoda 
avangardinei kūrybai, tolerancijai, žmogui. Lietuvai 
būdinga griežtesnė ideologinė diferenciacija. Pirme
nybė čia atiduodama tradicinėms vertybėms, kūrybinės 
atramos labiau ieškoma praeityje. Ar tokiu būdu iš viso 
būtų pageidautina didesnė Metmenų įtaka?

Klausimas prieštaringas. Nemanyčiau, kad Met-

INFORMACIJA AR SĄSKAITŲ 
SUVEDINĖJIMAS?

Praeito mėnesio antroje pusėje Vakarų Europos 
spaudoje ir televizijoje pasirodė pranešimai apie tai, kad 
kątik nuverstos Lietuvos vyriausybės buvusi premjerė 
išvyko į užsienį ir prašo politinės prieglaudos Švei
carijoje. Lietuvoje, esą, jos gyvybei gresia pavojus. To
kia žinia daug ką gerokai nustebino, tuo labiau, kad 
K.Prunskienė iki šiol buvo, o gal ir dabar tebėra popolia- 
riausia politinė asmenybė Lietuvoje. Laikraščiai nurodė 
ir šios keistos informacijos šaltinį. Tai kažkoks iki Šiol 
negirdėtas Lietuvos Informacijos biuras Londone. Štai, 
Muenchen’e leidžiamas Sueddeutsche Zeitung (nr. 22, 
9191.1.26-27) rašo.

Biuro vedėjas Gražvydas Kirvaitis be to pranešė, kad 
neseniai Vilniuje parlamente perskaitytame pareiškime 
Kazimiera Prunskienė sakėsi paliekanti kraštą kuriam 
laikui iš baimės savo gyvybei. Kirvaitis dar pastebėjo, 
kad tokie tvirtinimai netirį jokio pagrindo. O norėdama 
palikti kraštą buvusioji premjerė žaidžia „Maskvos 
žaidimą”

Netrukus į Vokietijąatvykusi K. Prunskienė paneigė 
visus šiuos prasimanymus. J uos taip pat paneigė ir Aukšč. 
Tarybos Informacijos centras Vilniuje. Prunskienė Va
karų žurnalistams dar pastebėjo, jog šiuos prasimanymus 
apie ją skleidžia Lietuvos Informacijos biuras Londone. 
Norom nenorom kyla klausimas, kas taip daro ir kodėl?

Pasirodo, kad šis naujas Biuras atidarytas visai 
neseniai. Europos lietuvyje (2r. 2,1991.1.25) pranešama:

Sausio 22 d. įLondoną atvyko Gražvydas Kirvaitis.. 
Jis yra Lietuvos Respublikos AT įgaliotinis steigti Lie
tuvos informacijos biurą ir jam vadovauti.

Kaip matome, pirmas bandymas painformuoti Va
karų spaudąp. Kirvaičiui labai nepasisekė. Galėtume pri
leisti, jog tai dėl patirties spaudos darbe stokos, jei ne ta 
nešvanki užuomina apie „Maskvos žaidimus*’. Tai jau iš 
vis ne informacija, o sovietinio stiliaus propaganda. P. 
Kirvaitis turėtų K.Prunskienės atsiprašyti, o visuomenei 

menys, pasisakydami už avangardizmą ir žmogų, už 
liberalizmą ir toleranciją, tuo pačiu galėtų būti ver
tinami kaip tradicijos ar tęstinumo nepakanta, prieš
prieša. Metmenų puslapių skaičius, jų numerių perio
diškumas, aišku, neleidžia aprėpti tradicijų studijas (jos 
galėtų būti labai įdomios!), tačiau daugumoje straipsnių 
jaučiu pagarbą ar net dėmesį „tradicinėms vertybėms“. 
Mūsų, Lietuvoje gyvenančių rašytojų, bėda buvo ne ta, 
kad mes įsikibę laikėmės tradicijų, praeities. Tas „lai
kymasis“, tokia trauka tebuvo kamufliažas, iškreiptos 
mūsų savimonės atspindys totalitarinės valstybės kul
tūros veidrodyje. Argi Pergalės, Nemuno ar kitokiame 
Lietuvoje leidžiamame žurnale skelbtus straipsnius nu
valę nuo melo, nuo ideologijos suodžių, neatrastu- 
mėme tokį pat gryną, švarų norą, vidines pastangas būti 
„modemiškiems“? Metmenis iki šiol leido, jiems 
rašė neperdaug didelis lietuvių autorių būrys. Ar ga
lima būtų jiems (patiems apsisprendus ar kitiems iš šo
no pasiūlius) aktyviau „žvalgytis“ po ateitį? nemanau. 
Vargu ar tai įmanoma. Kažin ar tai reikalinga. Tačiau 
autorių ratas turėtų savaime platėti. Metmenys turėtų 
išsaugoti intelektualinės analizės kryptį, aukštą jos, 
analizės, lygį. Be to, reikėtų išspręsti klausimą, kaip šį 
žurnalą prenumeruoti, kaip jį skaityti Lietuvoje gyve
nantiems. Nenormalu, kad dar šiandien mes jį čia me
džiojame arba skolinamės vieni iš kitų.

Tegu Metmenys lieka Metmenimis , o bendras jė
gas telkime naujam žingsniui. Pagalvokime apie kultū
ringai išleistą literatūrinį lietuvių rašytojų žurnalą ang
lų kalba, sakysim, Vilniaus, kol kas leidžiamo rusų kal
ba, dvynį ar šiek tiek tolesnį giminaitį...

paaiškinti, kaip ir iš kur atsirado visa šita dezinformacija. 
Nes jei ir toliau šitaip bus užsienyje tęsiamos Lietuvos vi
daus politinės rietenos ir „skalbiami baltiniai”, tai Vakarų 
spauda, galime buri tikri, įšitokiuis informacijos šaltinius 
nebekreips dėmesio.

Z. V. Rekašius

UŽSIENIO POLITIKA BE 
DIPLOMATIJOS

Šeštadienį, sausio 19-tą apie 1,000 demonstrantų 
protestuojančių prieš sovietų veiksmus Baltijos kraš
tuose žygiavo Vokietijos buvusioj sostinėj Bonoj ir 
vidudienį susirinko Muensterplatz aikštėje, skanduo
dami „Laisvės Baltijos šalims“. Demonstrantai prieš 
karą Persijos įlankoje pritilo ir leido kalbėti Bundes
tago parlamentarams bei vietiniams Baltijos tautų at
stovams.

Paskutinis prakalbininkas Algirdas Saudargas 
buvo sutiktas skandavimais „Lie-tu-va“. Lietuvos Už
sienio reikalų ministras griežtai pasisakė prieš karą 
Persijos įlankoje, pavadindamas jį karu dėl aukso bei 
naftos. Jis argumentavo, jog kova dėl laisvės Rytų Eu
ropoje yra daug svarbesnė. Saudargas taip pat kritikavo 
Vakarų neveiklumą Baltijos kraštuose, klausdamas ar 
vokiečių televizijos žiūrovai, sėdėdami savo patogiuose 
„krėsluose“ suvokia skirtumą tarp karo ir video žaidi
mų.

Vėliau tą dieną vykusioje spaudos konferencijoje 
Saudargas pareiškė, jog jis dar nieko nepadaręs dėl 
egzilinės vyriausybės sudarymo („Kol kas šituo dalyku 
nesirūpinu“, sakė jis), nes parlamentas dar veikiąs. 
Jeigu tą reikėtų padaryti, jis pasakė su šypsena, egzilinę 
vyriausybę reikėtų formuoti kur nors Tiblisije, nes Va
karai nerodo jokio supratimo dėl Baltijos kraštų ne
laimių.

Akiračių info.
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NUOMONĖS IR PASISAKYMAI

Jūs buvote pirmas ir paskutinis žmo
gus Kalifornijoje paminėjęs man A. Ny
kos - Niliūno ir Tomo Venclovos - be 
abejonės, jie patektų į geriausių išeivijos 
poetų penketuką - pavardes. Vakarinia
me šiaurinės Amerikos pakrašty, kiek, 
žinoma, man teko patirti, lietuviai įpratę 
kartoti, cituoti, viešai (o gal ir slapta, kas 
žino) melstis visai kitoms poetinėms fi
gūroms: periferinis gyvenimo standartas 
daro savo. Pastovumas ir ramybė, jaukūs 
vienaaukščiai, dviaukščiai, triaukščiai, 
solidžios pensijos, tinkamos ar mažiau 
tinkamos partijos vaikučiams ir vaikai
čiams, retkarčiais pagrūmojimas oku
pantui iš nuosavos oranžerijos, užkandus 
krabu ir nurijus Lietuvos išlaisvinimo 
troškulį bokalu Miller’io ar Budwei- 
ser’io . Žinau, žinau, išeiviai kruvinai 
dirbo fabrikuose, skerdyklose ir visur, 
kur tik galima buvo dirbti, ir už tai mokė
davo žaliais linkolnais ar washingtonais, 
tuo tarpu Lietuvoje jie nedirba, ne, ne, 
ponia, jie, sako, girti užmiega ant staklių 
ar iškasę kelias bulves kolchozo lauke,

KIEK EILĖRAŠTYJE KILMININKŲ

arba maža draugiška replika Pranui Visvydui

munikacija) ir trijų išeivijos poečių frag
mentišką, bet, Dieve mano, kokią an alfa
betišką kritiką!, nepateikęs jokios - Jūsų 
vertos - analizės Jūs pateikiate vien nuo
sprendį. Vertinimas be gilesnės analizės, 
išsamesnio ir visapusiškesnio kritinio 
tekstų aprašymo bei interpretavimo yra 
nevertas nė blusos, nekalbant jau apie di
desnę vertę. Simptomiška, jog nekriti
kuojate (ir atrodo ant pirštų galiukų ap
einate) savo pakrantės lietuviškąją lyri
ką. Draugystė ir kaimynystė (kam ne ge
ra karts nuo karto pasikeisti bičių kelmais 
su artimu ar parankiu draugu ar pažįsta
mu) vertintinas dalykas, tačiau objekty

AUKOS DĖL LIETUVOS LAISVĖS

vumas, turbūt sutiksite, reikalingesnis už 
duoną. Pasakyti, jog moterų poezija yra 
„iamentuota“, - lengva, bet pamėginti ar
gumentuoti, kodėl ji tokia ir kur slypi jos 
vertė ar nevertė, - nelyginamai sunkiau. 
Todėl nelabai aiškus Jūsų, gerbiamas 
Pranai, teksto žanras - nei intymus laiš
kas vargšelėms, nemokančioms rašyti 
optimistinės poezijos, o tuo pačiu ir pla
tesnei skaitytojų auditorijai, nei literatū
ros kritika, reikalaujanti gilesnio nuomo
nės pagrindimo. Tekstas „Meistriško ei
lėraščio pasigendant“ nėra vertas, patikė
kit, mielo ir protingo Prano Visvydo, su 
kuriuo turėjau progos susipažinti 1989 

m. žiemą Kalifornijoje.
Beje, dėl trijų pastraipų, kritikuojan

čių mano poeziją, nenorėčiau nieko pri
durti. Gal tik tiek, kad eilutėje „Kokios 
tobulos sniegenos pėdos ant užšalusios 
slyvos!“ nieku būdu negalėjau rasti Jūsų 
rašinyje minimų šešių kilmininkų san
grūdos (ieradau vos tris, ar tai galima va
dinti Sangrūda - nežinau). Gal ten, kur 
šilta ir gera, t.y. Kalifornijoje, galioja vi
sai kita lietuvių kalbos gramatika, artė
janti link anglų kalbos, kurioje kadaise 
irgi buvota linksnių.

Dėl poezijos vaiskumo ir pagrindi
nės minties, kuri Vakarų lyrikoje, man 
regis, yra hipotetinė, irgi turėčiau sam
protavimų, tačiau šiam sykiui gal pakaks. 
Taupytam Akiračių popierių.

Su geriausiais linkėjimais
Julius Keleras

taip, taip, - ponia # 1 atsako kitai poniai, 
ir abi ponios darniai ir visai taikingai 
sutarusios, jog Lietuvoje teliko tik bolše
vikai, Nijolė Sadūnaitė ir Gedimino pilis, 
sutartinai nueina išgerti stiklinę džiūso, 
mat pradžiūvo burna. Pamanai nugirdęs 
tokią ar panašią šneką: dievai žino, ar tu
rintys vertingesni už neturinčius žmogiš
kąja prasme? Dažnai pagalvoju, kad du 
trečdalius išeivijos ponių mielai iškeis
čiau į vieną suvytusią Biržų apskrities 
bobulytę, kuri nekalba apie savo išgy
ventus vargus bei negandas kiekviena 
stalo proga, bet veža gyvenimo vežimą 
tokį kokį turi: pati pasimelžia dar laiko
mą vienkiemyje karvę - kas sako, kad 
Lietuvoje nėra nė vieno vienkiemio! - ir 
išsiravi daržus, nusikasa bulves, užsidė
jusi suskilusius akinius - gaila, jog Lietu
voje dar nėra tokios altruistiškos, ar ne 
vienintelės, čikagiškės Optical Studio - 
nulinguoja į mažytėlaitę bažnytėlę ne sa
vęs parodyti, bet tyliai ir tyrai pasimelsti. 
Ačiū Dievui, Lietuvoje dar nesirenkama 
į Dievo Namus tam, kad po pamaldų ga
lėtum išgerti kavos ir kaimynai pamaty
tų, jog buvai atėjęs ir davei čekį ar cash. 
Ačiū Dievui. Žinoma, čia rašydamas gal 
ir sutirštinu spalvas, tačiau tai darau tik 
tam, jog išgirstumėte ką noriu pasakyti.

Jokiu būdu nesu antifeministas, ko, 
deja, negalėčiau pasakyti apie Jus, bent iš 
tų Jūsų rašinių, kuriuos skaičiau Akira
čiuose. Gal Jūs ir turite kokią dings
tį šitaip žvelgti į moteris (čia jau ne ma
no, bet biografinės kritikos reikalas), ži
noma, jei kada nors Jūsų patirtis jai - Čia 
toji nelemta moteriška giminė - pasiro
dys verta analizės, tačiau niekinančiai ar 
falocentristiškai vertinti moterų kultū
rinę ir kitokią veiklą man atrodo menkų 
menkiausiai nepadoru. Turiu galvoj ter- 
leckišką profesorės Violetos Kelertienės 
užsipuolimą (būtent užsipuolimą, o ne 
diskusinį tekstą, kas atrodytų normali ko-

Vilniuje 1991.1.13

Loreta Asanavičiūtė Virginijus Druskis

Rimantas Juknevičius

Titas Masiulis

Darius Gerbutavičius

Algimantas Petras Kavoliukas

Apolinaras Juozas Povilaitis

Rolandas Jankauskas

Vidas Maciulevičius

Ignas Šimulionis Vytautas Vaitkus
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FONDAI, FONDELIAI...

Jūs tikriausia prisimenate kaip plačiai buvo išrek
lamuotas ,Amerikos - Baltijos fondo“ įsteigimas metų 
pradžioje. Jo tikslas buvo pagalbos Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai teikimas, tos pagalbos panaudojimas ir įgy
vendinimas, ryšium su ūkio perėjimu į laisvos rinkos 
ekonomikų.

Nuo to laiko praėjo tik pusmetis, o mums jau siū
loma aukoti pinigus „Laisvojo Pabaltijo fondui“, kuris 
ketina betarpiškai dalyvauti naujo valstybingumo Bal
tijos respublikose kūrime.

Ne paslaptis, kad mūsų tautinėse organizacijose 
taip pat tebevyksta lėšų respublikai rinkimas.

Man norisi Jūsų paklausti, ar teisingai mes elgia
mės, neiškeldami spaudoje mūsų labdarybės draugijų 
veiklos klausimo. Galbūt aš per daug diletantiškai sam
protauju, tačiau man atrodo, kad daugybės fondų įstei
gimas - neteisinga kryptis, kadangi šiuo atveju yra iš
sklaidomos mūsų piniginės lėšos.

Ryšium su tuo galbūt yra tikslinga pradėti mūsų 
laikraštyje skiltį, kurioje ne tik išvardinti kas ir kiek pa
aukojo mūsų bendram reikalui, o ir pakviesti į redakciją 
to arba kito fondo įsteigėjus ir išklausyti jų pagalbos 
programą bei planus, iškelti prieš juos mus dominan
čius klausimus, o taip pat paskelbti mūsų skaitytojams 

šių susitikimų pagrindinį turinį.
Patikėkite, kad tokiame svarbiame reikale aišku

mas būtų naudingas visiems.
P. Baras

New York, N.Y.

KAIP PRUNSKIENĖ NEATVYKO TORONTAN

Pradėjęs vieną išeivijos kvailyščių istoriją, ne
iškenčiu nepapasakojęs dar ir kitas. Gal tai ir ne visiška 
kvailystė, o tik vaizdelis, rodantis, kaip čia gaudėmės, 
Lietuvai tik ėmus laisvėti.

Prieš 1988-jų Kalėdas Toronte pradėta rūpintis ar
tėjančios Vasario 16-tosios atšventimu. Čia, kaip ir tur
būt visur, minėjimai buvo jau suvienodėję, pabodę, 
nors vis dar gana gausiai lankomi. į specialiai sudaryto 
(šį kartą lyg jaudresnio”) komiteto pirmąjį posėdį 
kažkodėl pakvietė ir mano gerą bičįulį. Sakė: „gal 
duosi minčių?“. Šiaip nuo jau įprastos bendruomeniš
kos veiklos atitolęs jis sutiko, o kartą sutikus, reikėjo 
duoti minčių. Tačiau kokių? Buvo jau po Vingio, po 
Šviesos-Santaros atmintino suvažiavimo, klestėjo Są
jūdis, bet mes tebegyvenome netikrumu apie įvykius 
Lietuvoje. Tiktai pakeliui į posėdį jam pavyko šį tą su
galvoti.

Pradėjus tartis dėl kalbėtojų, jis pasiūlė atsikviesti 
kokį Sąjūdžio žymūną kartu su mūsiškiu PLB pirmi
ninku Vytautu Bieliausku. Koks tai būtų „vienos tautos 
vaikų“ susivienijimas! Ir atgarsio iš reiškiniams Sovie- 
tijoje atvirėjančios kanadietiškos medijos galėtume 
daugiau sulaukti. Kanados lietuviai nepėsti. Be kur kas 
didesnių rietenų jie apsivienijo Lietuvių Bendruome
nėje, kuriai neteko gintis nuo reorgų, pasiūlė ir suruošė 
pirmąsias Pasaulio Lietuvių dienas, per ir po 1968 metų 
Montrealio Expo pradėjo kone oficialiai bendrauti su 
Lietuvos menininkais. Tai kodėl ir vėl neapsirodyti 

pirmaisiais?
Didžiausiam nustebimui, posėdžiautojai tokį ra

dikalų (kaip tuomet atrodė) pasiūlymą priėmė. Abejota 
tiktai ar Bieliauskas nepabūgsiąs Čikagos patrijotų, ar 
sąjūdiečiai išdrįs, ar, pagaliau, Maskva tokiam ne
slepiamam tikslui išleisianti, ar Bendruomenės vadai 
neprieštaraus, ar visuomenėje nesukelsime erzelio. Juk 
koncertuose nors niekas langų nedaužė, bet šiokio tokio 
šniokštimo visgi būta. Pakalbėti buvo smagu, bet kad 
tai įvyks, bičiulis lažybose nebūtų klojęs net ketvirtuko.

Atsitiko visai kitaip. Bendruomenės vadai neprieš
taravo, o visuomenėje paskleidus žinią, piktų atgarsių 
nebuvo. Paskambinus Bieliauskui, jis nedvejojęs pasa
kė maždaug taip: „Puiku, darykite. Dalyvausiu, jei ne
teks vykti į minėjimą Vilniuje“. Vilnius irgi - atsių
sime. Beliko rimtai ruoštis iškilmingesni am įvykiui. 
Vietoj įprastų lietuviškų pastogių, užakyta universiteto 
didžioji aula, imtasi planuoti kitonišką ir melodramatiš
ką „meninę“ programą

Kitame posėdyje kojos pradėjo atšalti. Uolesni 
parapijiečiai siūlė, gal geriau pagrindiniu kalbėtoju 
kviesti Jungtinėse besilankantį kunigą Juozą Svarinską. 
Visuomeniniais ryšiais (PR) užsiminėjąs Algis Juo- 
zukonis patarė, jog šiais „glosnosčio“ laikais Sovie- 
tijoje daug kentėjęs asmuo, medijai deja, nebebūtų taip 
aktualus. Reikėtų iš Vilniaus kviesti ekologą ar eko
nomistą kadangi tokiais dabar labiausiai domimasi. 
Visi pritarė, kad nebeužtenka pasiguosti ar pasidžiaugti 
vien savyje, bet ypač šiuo metu yra būtina sukelti kuo 
didesnį dėmesį Lietuvai. Taip ir sutarta. Sąjūdis pasiū
lė ekonomistę Kazimierą Prunskienę, dar tebepartinę.

Nereikėjo laukti kito posėdžio, - po mišių bažny
čios turgelyje kai kurie komiteto nariai ėmė agituoti, 
esą komunistė negalinti kalbėti mūsų Nepriklau
somybės šventėje. Ką tiktai bažnyčioje visiems (o gal ir 
ne?) atkalbėjus Viešpaties maldą „ ... ir atleisk mums

Šį kartą Akiračių judrusis reporteris 
Dogas Buldogas užkalbino žymų išeivi
jos mokslininką Antaną Adomėną - Van 
Reenan, knygos Lithuanian Diaspora: 
Koenigsberg to Chicago autorių. Ado
mėnas - Van Reenan neseniai parašė savo 
knygos recenziją, pasirodžiusią Draugo 
kultūriniame priede (1991 m. sausio 12 
d.). Ta proga Dogas Buldogas autoriui - 
recenzentui pateikė keletą klausimų.

Savo recenziją pavadinote „auto
riaus retrospektyviniu žvilgsniu“. Ko
dėl?

Drausmės sargyboje

NAUJA MOKSLINĖ KNYGA

INTELEKTUALUMAS KVADRATE
Knyga išleista 1990-ais metais, Ly., 

pernai, o recenzija įdėta šių metų sausio 
mėnesį, todėl mano žvilgsnis retrospek
tyvinis. Lotyniškai retrospicio reiškia 
žiūrėti atgal arba nagrinėti praeitį.

Jūsų studijų laukas labai platus. Gal 
keletą žodžių apie jį?

Mano studijos apėmė tris istorijos ša
kas: Europos intelektualinę istoriją Ru
sijos intelektualinę istoriją ir Amerikos 
intelektualinę istoriją.

Kaip apibūdintumėt savo knygą?

Lithuanian Diaspora nėra Lietuvos 
istorija ar definityvi studija apie lietuvius 
ar išeiviją nes čia nagrinėjama jų dvasinė 
būklė. Knyga taip pat nėra lietuviškų or- 
ganizacįjųbiuletenis. Jei taip būtų,knyga 
būtų rašoma etninės monografijos rė
muose.

O visgi, ką Jūsų knyga vaizduoja?

Ji vaizduoja lietuvių ideologijos su

sidūrimą su diametraliai priešinga 
ideologija; šiuo atveju tai pagrindinių tau
tiškumo principų susidūrimas su Ameri
kos tautiškumo principais.

Lithuanian Diaspora gausu sugre
tinimų...

Taip. Pavyzdžiui, Stasį Šalkauskį 
gretinu su kitais žymiais mąsy tojais, kaip 
Chadayev, Fichte, Soloviev, Deutch, 
Hansen, Herder, Kallen, Hegel, Kohn, 
Lerner, Mannheim, Vierick, Wirth, 
Zangwill, Zimmem ir kt

Ko turėtų skaitytojas ieškoti Lithu
anian Diaspora knygoje?

Knyga suteikia galimybę lietuvių są
moningumą suprasti ir padėti jam vys
tytis. Knyga įgalina skaitytoją persio
rientuoti ir matyti save tose ar kitose ap
linkybėse. Skaitytojo mintys turi galią 
keisti, plėsti, gilinti ar net visai naujai su
kurti idėją kryptį, mintį, ideologiją, pra- 
silenkdamos su knygos autoriaus sam
protavimais, kas yra labai naudinga apsi

sprendimo atžvilgiu.

Mums labai patiko Jūsų knygos vir
šelis. Gal keletą žodžių apie tai?

Noriu išreikšti padėką mano dėdei 
Jonui Adomėnui, kuris parūpino daili
ninko Adomo Varno paveikslo „Mindau
go krikštas“ reprodukciją, dabar puošian
čią knygos viršelio antrąją pusę.

Jūsų pavardė-Adomėnas- Van Ree
nan. Iš kur tokia lietuvybės ir olandiš- 
kumo sintezė ?

Kai rašau knygas, vadinuosi „Anta
nas J. Van Reenan“, o savo knygas recen
zuodamas lietuvių spaudoje, pasirašau 
„Antanas Adomėnas“.

Recenzijoje sakote: „Tikiuosi, kad 
mano pastangos rašant šią knygą bus im
pulsas, kuris pažadins kitus parašyti ki
tą knygą, kurios svarbiuoju punktu būtų 
- kaip išlaikyti lietuvybę “. Sa vo pavardę 
Jūs kai kuriais atvejais keičiate iš lietu
viškos „Adomėnas” į olandišką „Van 
Reenan“. Ar tai įgalina Jus geriau išlaiky
ti lietuvybę?

(Deją į šį klausimą Jūsų reporteris 
Dogas Buldogas iš gerbiamo Adomėno - 
Van Reenan atsakymo negavo.

14 Akiračiai nr. 2 (226)

14



LAIŠKAI

mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltinin
kams... mano bičiuliui tokios šnektos pasirodė nedo
ros. Jeigu Sąjūdis siunčia, jeigu jiems tinka, gerai turė
tų būti ir mums. Padoresni krikščionys taip nemanė.

Sekančiame posėdyje ir po to dorasis bičiulis nebe- 
dalyvavo ir tik iš ten likusių nugirdo, jog visgi nu
spręsta pakviesti Svarinską. Paaiškėjus, kad šis tuo me
tu turįs kitų įsipareigojimų, teko pakartotinai kreiptis į 
Vilnių, kad aprobavimui pristatytų visiškai švarų žmo
gų. Atvyko Kazimieras Antanavičius.

Iš tikrųjų, minėjimas buvo, kaip sakoma, pakilus. 
Suartėjimas auditoriją pravirkdė, spauda aprašė, televi
zija rodė. Dar čia kiek pabuvojęs Antanavičius buvo 
šiltai priimtas. Tuomet dar nežinota, jog jis „cicilikas“, 
kitaip kažin ar būtų prileistas prie altoriaus mišių skai
tiniams. Namo sugrįžęs Antanavičius per Vilniaus ra
diją papasakojo aplankęs Kanados lietuvius. Kad vy
kęs specialiai Vasario 16 minėjimui, neužsiminė, nors 
Nepriklausomybė tėvynėje jau buvo laisvai atšvęsta.

Kazimiera Prunskienė, jau nebepartinė ir jau Lie
tuvos premjierė, vėliau Torontą visgi aplankė ir buvo 
viešai ir gausiai sutikta, su gėlėmis ir bučiniais.

Algimantas Banelis
Toronto, Ont

Kuo toliau, tuo įdomesni Akiračių įvairūs aktualūs 
ir šių dienų įvairūs straipsniai. Malonu skaityti.

Sveikinu su artėjančiom Šventėm ir linkiu ištver
mės Naujuose Metuose.

A. Paulius
Hamilton, Ont

Daug įdomių žinių randu Akiračiuose , o svar
biausia, vertinu už tai, kad jie ir anksčiau pripažįno ne
tik Lietuvos teritoriją, bet ir ten kenčiantį lietuvį.
-t ■ ■' - - C... ■ . 1 ■

Su pagarba
A. Petroliūnienė

„MES, LIBERALAI*4

Įdomus ir geras Z.V. Rekašiaus straipsnis rugsėjo 
mėnesio Akiračiuose apie Lietuvą pakeliui į nepri
klausomybę. Reikia tikėtis, kad jis buvo plačiai pa
skaitytas ir Lietuvoje. Vis stebiuosi, kaip išeivijos 
reikšmingi pasisakymai ten „paskęsta“ be jokio atgar
sio, lyg tai mes neturėtume nieko bendro. Kada Re
kašius rašo nesupykęs ir nešaudo į tuščius taikinius, - jį 
malonu ir verta skaityti.

Tik šypseną sukėlė paskutinis sakinys: „Bent 
mums, liberalams“. Tikriausia tuo „mums“ turėta gal
voje santariečiai. Jei jau „ ... ramiai miegoti ir (apie 

demokratiją Lietuvoje) sapnuoti... “ peranksti jums, tai 
ką kalbėti apie mus? Mus, kurie niekad nesifo- 
tografavom su Nixonu, kurie su Martin Luther King’u 
žygiavom Vašington’o gatvėm, kurie ateitininkų sto
vykloj Dainavoj garsiai meldėmės, kad tik nebūtų JAV 
prezidentu išrinktas Goldwater’is, kurie McGovern’o 
„lėkštes“ ant krūtinių rizikavom nešioti Lietuvių Ben
druomenės gegužinėje, kurie džiaugėmės, kad pagaliau 
į Baltuosius Rūmus buvo patekęs žmogus, kuris pats 
pajėgė suregzti gramatišką sakinį ir išreikšti intelek
tualią minų, ir kuris ne tuščiai grasinančiai kalbėjo, bet 
(nors, deja, neefektingai) konkrečiai ir moraliai stojo 
pieš sovietinį Afganistano užpuolimą? Mus, kurie da
bar drebame, jog reaganomikos košės nebaigs srėbti nei 
mūsų vaikų vaikai, nekalbant jau apie mūsų jausmus 
dabartinio Baltųjų Rūmų gyventojo skystapautiškumui 
Lietuvos nepriklausomybės atžvilgiu? Bent dėl pasta
rojo išrinkimo tai nekaltinkit manęs: aš „mačiau Bushą 
ateinant“ ir mano sąžinė rami.

Skliausteliuose turiu prisipažinti, jog už McGo- 
vem’ą vis tik nebalsavau, kai jis pasirodė esąs anal- 
falbetas Rytų Europos reikaluose, bet greitai gailėjausi, 
kai Baltuosiuose Rūmuose pradėjo imperatoriauti Nix- 
onas. Kad tos klaidos nepakartočiau, namuose rinkimų 
dieną likau, kai varžėsi Reaganas ir Mondale: mano 
balsas abiem buvo per brangus.

Taigi, etiketes kabinant, gal galima būtų kur nors 
plačiau paaiškinti, kad tie „mes liberalai“? Gal ir yra 
vienas kitas santarietis, kuris galėtų po čia surašytais 
„kredencialais“ pasirašyti, tačiau vargu, todėl nerimo 
dėl Lietuvos monopolio netiktų savintis. Kad joje su
klestėtų tikra demokratija nerimas kyla ne tik daugumoj 
konservatoriams respublikonams santariečiams, ber ir 
tiems, kuriems rūpi, kad demokratija Lietuvoje būtų 
pagrįsta ne tiek krikščioniškais priesakais, kiek krikš
čioniška meile.

Su pagarba,
Arvydas Barzdukas 

Falls Church, Va.

Teisę rūpintis demokratijos likimu turi ne tik li
beralai, bet ir kiekvienas padorus lietuvis ar net nelie
tuvis. Jos (t.y. teisės rūpintis) niekam negaliu duoti ar 
atimti. O etikete „mes, liberalai“ klijuoju tik tiems, ku
rie save tokiais laiko, nenorėdamas kalbėti kitų (pvz., 
konservatorių) vardu.

Tiesa, kad liberalai ne visada elgiasi „liberaliai“ 
(pvz., balsuoja už konservatorių), tačiau dėl to jie ne
tampa neliberalais. Panašiai ir visi kiti. Tarkim, už va
gyste kalėjime bausme atliekantis katalikas nelaikomas 
nebekataliku, nors vogti Dievo ir Bažnyčios įsakymai 
draudžia. Tačiau manau, kad tie lietuviai, kurie pasi
sakytų už nedemokratinę Lietuvę, negalėtų būti laikomi 
liberalais.

ZVR.

ATGAL Į SOCIALDEMOKRATINIUS 
NAMUS

Lietuva, kartu su kitais Rytų Europos kraštais, 
įskaitant Rusiją, stengiasi išsilaisvinti iš senų varžtų. 
Kiekvienos šalies kelias turi savo charakteristiką, bet 
skersai visų kelių stoja bendra kliūtis: nacionalizmas, 
izoliacionizmas. Intelektualai, kurie eilėje Rytų Euro
pos kraštų stovi arti valdžios vairo, turi prievolę prieš
pastatyti toms tamsioms atsilikusioms jėgoms savo 
šviesesnį supratimą. Betjų balsų nesigirdi. Mes mato
me Gimtajame krašte nuotraukas uniformuotų jauna
lietuvių, bet nei žodžio apie socialdemokratinį jaunimą. 
Buvęs rafinuotas kultūringas jaunimo žurnalas Nemu
nas taip giliai įklimpo į nacionalizmą, kad iš jo pa
kvimpa bažnytkaimio psichologija. Beveik visa spauda 
su nostalgija žvelgia į Smetonos laikotarpį, bet niekas 
neprisimena Kazio Griniaus. Džiaugiamasi, kad uni
versitete atgimė Neo-Lituania, nieko negirdėti apie so
cialistinę Žiežirbą... „Vienybės“ labui leidžiama reak
cijai dominuoti.

Kreipiuos į jus ne vien iš meilės gimtinei Lietu
vai, bet ir kaip amerikietis dailininkas. Mano kolegos 
čia jau žįno, kad dešinysis filistinizmas toks pat priešas, 
koks yra kairysis filistinizmas, nors senatorius Helms 
neturi už savo nugaros tokio žiauraus priespaudos apa
rato, kokį turėjo Ždanovas, bet garantijų nėra. Lietu
voje jau egzistuoja jų kopija: Svarinskas, kuris pradėjo 
kampaniją prieš „masonų ir bedievių pornografiją“ 
skamba idiotiškai, bet, žiūrėk vieną gražią dieną Sva
rinsko pikietai sups Nemuno redakciją, nes to žurnalo 
fotografinėse temose figūruoja nuogos megaitės.

Grįžtant prie pagrindinės temos: Lietuva yra inte
grali Europos dalis, ypatingai Rytų Europos, ir ji negali 
likti laisva demokratija tuo tarpu, kai nacionalistinės 
aistros vis labiau atskiria Rytų Europą nuo Vakarų Eu
ropos, kur kontinento sąvoka vis labiau nustelbia vals
tybių sąvokas. Kokia gali būti demokratiška Rytų Eu
ropa, kurioje serbai kaujasi su kroatais, rumunai su ven
grais, slovakai su čekais, bulgarai su turkais? Būtų pui
ku, jeigu Lietuva pakeistų savo geografiją, persikeltų į 
Baltijos vakarinį pakraštį. Bet jos tikroji kaimynė ne 
Švedija, o Lenkija. Kokia ateitis, jeigu Lietuvą valdys 
tautininkai, o Lenkiją pilsudskininkai? Kokia ateitis, 
jeigu mes mūsų izoliacijoje nesirūpiname, kokia bus 
neimperinė Rusija, ar Jevtušenko idealų, ar Pamiato na
cionalistinių aistrų?

Mūsų užduotis yra teikti moralinę paramą toms 
Lietuvos jėgoms, kurios gali pastoti kelią riedėjimui į 
nacionalizmo balą. Nesidrovėsiu jas apibūdinti: huma
nistiniai liberalai, nenacionalistiniai katalikai ir, virš 
visko, socialdemokratija, į kurią, kaip į senai paliktus 
namus, grįžta ilgai tyruose klaidžiojęs Europos komu
nizmas.

Rudolfas Baranikas
New York, N.Y.

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, Ct., 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 , $.........
Chicago, Illinois 60620 Pridedu čekį $...........
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