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ATVIRO ŽODŽIO MĖNRAŠTIS okiračtei
Lietuvos demokratijai šių metų liepos 21-oji liks 

istorine diena. Ne vien todėl, kad tą dieną prie Aukšč. 
Tarybos rūmų Vilniuje buvo visai rimtos muštynės: 
„patriotai” iš dešinės ne juokais mokė „kairiuosius” 
kaip reikia gyvenu. Ir parlamento viduje ų dieną įvyko 
tai, ko Lietuvos parlamentarizmo istorijoje atrodo dar 
nėra buvę. Deputatas Algirdas Patackas ten kumščiu 
paguldė ant grindų deputatą Rimvydą Valatką. Aki
račių skaitytojams šis įvykis turėtų būti įdomus dar ir 
dėl to, kad Rimvydas Valatka yra mūsų mėnraščio ben
dradarbis.

* * *
- Girdėjau, kad tau „patriotai” parlamente ausis 

truputį palygint bandė, - po trijų ar keturių dienų pa
klausiau Rimvydą.

- Ne į ausį gavau. Trenkė netikėtai, tiesiu laikymu 
- į dantis. Atsipeikėjau jau ant grindų...

- Žodžiu, gavai kaip reikiant! Katalikiškai, - ban
dau pajuokauti.

- Kodėl katalikiškai? - nustemba Rimvydas. Paaiš
kinu, kad Patackas yra bene vienintelis deputatas, lin
kęs pabrėžti savo katalikiškumą, net ir politiniuose de
batuose. Tai, žinoma, nieko blogo, nors man labiau pa
tinka tie, kurie savo katalikišką moralę demonstruoja ne 
žodžiais, o darbais... Tačiau, kol šio mano neatsargaus 
pajuokavimo didysis liberalų nuodėmių registratorius 
Pietų Kalifornijoje dar neįtraukė į savo buhalterijos 
knygas, skubu pasiaiškinti, kad dauguma mano pažįsta
mų katalikų, tiek draugų, tiek nedraugų, yra visai pado
rūs žmonės. Ir į dantis dar nei nuo vieno nesu gavęs... O 
dėl pastabos, kad ir katalikų tarpe retkarčiais pasilaiko 
vienas kitas ne visai padorus pilietis, XX amžiaus pa
baigoje turbūt nebereikėtų teisintis...

- O už ką tave mušė ar žinai?
Tyliai, lėtai, tarsi iš miego pažadintas, Rimvydas

ŠIAME NUMERYJE

NAUJAKURIO UŽRAŠAI

Mūsų redakcijos narys Vytautas Zalatorius išvyko į Lie
tuvą gyventi ir dirbti. Kaip sekasi sugrįžėliui kovoti su 
Lietu vos kasdienybe ? Apie tai skaitykite šiame numeryje 
pradedamame jo reportažų cikle „Naujakurio užrašai”

NUO EUROPOS IKI AŠMENOS

Kodėl Lietuvos istoriką labiau traukia Vidurio Europos 
federacija, o baugina sąjunga su Skandinavijos valsty
bėmis? Klausimai, į kuriuos ateityje reikėtų pažvelgti ne 
vien istoriniu požiūriu.

VEIDU I LIETUVĄ AR VEIDRODŽIU l SAVE

Apie išeivijos prasmę ir ateiti. Svečio iŠ Lietuvos planai 
ir siūlymai.

SKILTYS, LAIŠKAI, ATGARSIAI
KRITIKA IR POLEMIKA

KUMŠČIAI PRIE PARLAMENTO,
KUMŠTIS PARLAMENTE...

pradeda pasakoti savo tos dienos odisėją. Kaip jį, depu
tatą, einantį į parlamentą atlikti savo pareigos, pikta 
minia apstumdė, suplėšė švarką, sudaužė akinius, ap
mėtė kiaušiniais, už kaklo užpylė kažkokio dvokiančio 
skysčio ir dar priedo ant galvos užvožė putnią žemių. 
Pagaliau vargais negalais pateko į Aukšč. Tarybos rū
mus.

- Sluostausi iš akių pribyrėjusias žemes. Nuolaika 
nekokia. O čia prieina kolega Patackas ir klausia, ar aš 
mačiau, kaip deputatas Antanavičius prie parlamento 
mušė nekaltas moteris. Mačiau, kad ir Antanavičius bu
vo apstumdytas ir aplamdytas kaip ir aš pats...

- ...o tau įrodinėja, kas jis parlamentan ėjo lik tam, 
kad galėtų skriausti nekaltas piketuotojas, - nebeišken
tęs pertraukiu Rimvydą.

-Nebesusivaldžiau: Eik šalin tu fašiste!
Po to lyg pats sau teisinasi, kad fašistu jo vadinti, 

žinoma, nereikėję. Tačiau ir jo nervai ne geležiniai. Tuo 
labiau, kad tai jau ne pirmas kartas. Kad šitoks morali
nis ir fizinis teroras tęsiasi jau ne pirmas mėnuo. Tačiau 
labiausia nervina naktiniai grasinimai telefonu.

- Ne dėl savęs. Manęs fašistuojantieji grasinlojai 
neįbaugins. Bet kai pradeda apie susidorojimą su šei
ma...

- Na o kaip viskas pasibaigė?
- Patackas lyg ir norėjo kažką sakyti, bet staiga 

pasisuko ir trenkė į dantis... Parkritau. O tas mano kata
likiškos orientacijos kolega, mušė lai mušė, bet kad 
nors gulinčiam būtų ištiesęs artimo meilės ranką, pa
dėtų atsikelti... Jis pradėjo bėgioti į visas puses ir gau
dyti liudininkus, jeigu kartais tektų gintis teisme... Kad 
galėtų įrodyti, jog jis buvęs teisus, o aš kaltas.

- O kaip dabar jautiesi?
Rimvydas optimistas. Lūpa, šakojau nebekraujuo- 

ja. Ir dantys sutvirtėję. Net ir to, kuris vos besilaikė, 
atrodo nereikės traukti. O naują dantį įdėli Lietuvoje 
prabanga. Tokiems reikalams deputato algos nebeuž
tenka.

Toliau kalbame apie tai, kas buvo vėliau.
- Iš tribūnos Patackas aiškinęsis, kad aš turėjęs jo 

atsiprašyti. O mušęs sąmoningai, už tai, kad neatsipra- 
šiau. Mandatų ir etikos komisijoje (jos nariais esame ir 
mudu su Patacku) deputatas Ramonas pareikalavo, kad 
Patackas atsistatydintų iš parlamento, nes jame sąmo
ningai sukėlė pirmas muštynes. Tada Patackas parei
kalavo, kad iš parlamento atsistatydintų Ramonas, nes 
jis pirmas parlamente nusikeikęs. Ir dar rusiškai...

Šiaip jau deputatai ir šiuo klausimu pasiskirstė 
„ideologiškai”: tie, kuriuos valstybės laikraštis tituluoja 
„prokomunistine dauguma”, Valatkai reiškė užuojautą.

- O iš trečiasąjūdininkų tik vienas vienintelis Alek
sandras Abišala (dabartinis premjeras) priėjo prie ma
nęs ir labai susijaudinęs pareiškė: „Atleisk, Rimai, kad 
ir aš esu iš tų žmonių, kurie šiandien tave mušė.” Man 
tai buvo didžiausias atradimas. Nesvarbu, kad jis tą 
dieną turėjo tapti premjeru. Tai buvo pasakyta taip, kad 
jo nuoširdumu aš nė kiek neabejoju. O Vagnoriui nie
kada į galvą nebūtų atėjusi tokia mintis. Daugiau iš tos 

stovyklos niekas prie manęs nepriėjo net paklausti kaip 
jaučiuosi. Net dorieji rašytojai, kurie moralės moko 
visus... „Tėvelis” priėjo kiek vėliau, ir jo tikslas buvo 
išsiaiškinti ar aš kartais neketinąs Patacko paduoti į 
teismą ir ar galima bus susitaikyti. Žodžiu, grynai prag
matiškas tikslas... Vienintelis Abišala priėjo ir grynai 
žmogiškai paspaudė ranką. Mūsų parlamente lokių 
žmoniškumo atvejų labai nedaug: jeigu ne mūsiškį mu
ša, lai gerai; blogai lik jei mūsiškį...

- O Paniekas?
- O Patackas po to parodė tikrai didelį organizuo

tumą. Greit suorganizavo televiziją, kad mes kartu kal
bėtume. Ir aš. žinoma, padariau klaidą sulikdamas kartu 
kalbėti. Faktiškai lai jo laimėjimas. Tegul jis vienas 
būtų teisinęsis...

Pabaigai dar paklausiau Rimvydo, kodėl būtent į jį 
nukreipta tokia nuožmi trečiasąjūdininkų neapykanta. 
Juk jis priklauso liberalų frakcijai, kuri jokiu būdu nėra 
opozicijos smaigalyje ir netgi kariais paremia Lands
bergį. Įstrigus „stipraus prezidento” klausimui, pavyz
džiui, liberalai Sąjūdžiui buvo pasiūlę koaliciją netgi 
labai palankaus kompromiso sąlygomis, tik Landsber
gis tada jau įvykusį susitarimą užblokavo. O ir dabar, 
Vagnorių pakeitus Abišala, praktiškai tokia koalicija 
atsirado, vicepremjeru lapus kolegai Lubiui iš tos pa
čios liberalų frakcijos. Rimvydas mano, kad pagrindinė 
pykčio priežastis yra nėjo politika parlamente, o kritiš
ki straipsniai Lietuvos ryte ir Akiračiuose.

♦ ♦ ♦
Ilgai dar tą vakarą svarsčiau ir spėliojau, kodėl Lie

tuva savo laisvai, demokratiškai išrinktiems parlamen
tarams, Aukšč. Tarybos atstovams - visiems, ir „ge
riems”, ir „blogiems”! - nesugeba ar nenori užtikrinti 
to, ką kiekviena demokratija laiko savo šventa, šven
čiausia, net nediskutuotina pareiga: užtikrinti deputatų 
neliečiamumą ir teisę bei galimybę laisvai, niekeno ne
trukdomiems, negąsdinamiems, neterorizuojamiems 
atlikti savo konstitucines pareigas. Kodėl elgiamasi 
taip, lyg būtume kokia puslaukinė tautelė ar gentis, pir
mą kartą sukūrusi savo valstybę, desperatiškai bandanti 
išmokti demokratijos elementoriaus pirmąsias tris rai
des... Juk dar taip neseniai Lietuva žavėjosi visas pa
saulis. Juk esame Europos centre, aplinkui netrūksta 
gerų pavyzdžių. Juk ...

* * *
Kai galvoje šitaip susijaukia neviltis ir faktų vel

niava, nebėra kitos išeities - reikia apsiplauti šaltu van
deniu ir pradėti galvoti iš naujo. O tada prisimena kai 
kas iš netolimos praeities...

Lygiai prieš melus taip pat buvau Vilniuje. Tada ir 
aš stovėjau prieš rūmas kartu su įtūžusią minia. Tik ne 
prieš parlamentą. Stovėjome priešais kompartijos Cen
tro komitetą ir stebėjome, kaip į ten ir iŠ ten vaikšto 
burokevičiai, jcrmalavičiai ir kiti mūsų krašto kvislin- 
gai. O nusalusios jų sekretorės demonstravo šviesias

(tęsinys 14-me psl.)
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SPAUDOS APŽVALGA

KODĖL MŪSŲ NEPASKYRĖ MINISTER! AIS?Tokie ir panašūs klausimai buvo svarstomi Bendruomenės seime. Apie tai Drauge (nr. 140, 1992.VII.21) šitaip rašoma:
Paskutinę seimo dieną, šeštadienį, vyko „apvaliojo 

stalo“ diskusijos. Tema: „Jūs ir mes, o gal tik mes“. 
Diskusijose dalyvavo ir m in. D.. Kuolys su A. Antanai
čiu. Pirmutinis pranešimą padarė A. Gečys. „Išeivija 
50 m. dirbo Lietuvos atstatymui, o dabar esame nuo
šalyje palikti - Armėnija ir Estija turi išeivijos žmones 
valdžioje“. Kaip mus Lietuva priima, supažindinimui 
paskaitė tris laiškus. Pirmasis buvo Vyt. Volerto, kuris 
neseniai lankėsi Lietuvoje. „Išeivijai Lietuvoje nero
doma jokio dėmesio, pamokymų išjos nepageidauja. 
Mūsų darbas Lietuvai nevertinamas. Į mūsų duotą do
lerį žiūri kaip į skolos grąžinimą“. Antrasis laiškas yra 
trečios kartos (50 m. amžiaus) lietuvio, kuris nuvyko 
patarėju. „Aš čia esu jau mėnuo laiko. Vadinti, kad esu 
patarėjas - būtų pasijuokimas. Su jokiu ministeriu dar 
nesikalbėjau. Buvo žadėtas butas, bet nieko negavau. 
AT nuomone - jeigu nekentėjai kaip jie, tai nesi lietuvis 
(A.T. didžioji deputatų dalis buvę partiečiai, kurie visai 
nekentėjo. J.Ž.). Jie tenori mūsų dolerių, o tvarka bus 
jų“. Trečiasis laiškas buvo R. Buivydo, buv. Bostono 
LB pirmininko. „Lietuvoje žmonės nesupranta, ko 
mūsų jaunimas ten veržiasi. Jie mano, kad atvykėliai 
ieško tik lengvo darbo ir gal praturtėjimo. Visokią 
iniciatyvą stengiasi užgniaužti ir saugo savo kėdę“.Jei tokius klausimus svarstytų buvę vlikininkai, kurie nuo Vliko atsikūrimo Vokietijoje save laikė vyriausia Lietuvos valdžia, reikalavo diplomatų paklusnumo ir pradžioje skirstėsi postus atgimstančioje Lietuvoje, nedaug kas kreiptų dėmesio. Bet kai tokius klausimus svarsto bendruomenininkai, tenka gerokai nustebti, nes LB požiūris į Lietuvą buvo grindžiamas realiom galimybėm padėti politinėje srityje ir suprasti ryšių svarbą, kai Lietuva buvo atskirta nuo Vakarų pasaulio. Tačiau po ilgų okupacijos metų paaiškėjo, jog nei vieni, nei kiti nenumatė okupacijos padarinių. Lietuvoje gyvenantieji buvo įsikalbėję daug mitų apie išeivijos svarbą ir pajėgumą, o išeivija, dažnai pervertindama savo indėlį į Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, pradėjo laukti ypatingos pagarbos ir nuopelnų įvertinimo.Dar daugiau - jau yra daug pavyzdžių, kai išeiviai, nuvažiavę į Lietuvą, pradeda reikalauti turto grąžinimo, o kai jiems nurodomi kai kurie įstatymų varžymai, atsiranda nesusipratimai, nepasitikėjimas ir pyktis. Tad gal reiktų mažiau svajoti apie ministeriu postus, ieškoti nuopelnų ir pagarbos. Vietoj to turėtume pasistengti geriau pažinti Lietuvos gyvenimo sąlygas bei primestas sovietinio mentaliteto pasekmes. Bendruomenės pareiga kaip tik ir būtų tuos skirtumus lyginti ir švelninti.BLAIVESNIS POŽIŪRIS Į LIETUVĄ

Laisvoji Lietuva (nr. 14-15), pasižyminti ultra- konservatyviom pažiūrom, nuolat skelbiamais birči- ninkų leidinių straipsniais, pagaliau įdėjo kelis

Australijoje gyvenančio dr. J. Kuncos straipsnius apie Lietuvos politinę padėtį. Čia keletas ištraukų iš tų straipsnių:
Tautai betempiant sunkų sovietų paliktą vežimą, 

politikai kaišiojo pagalius į jo ratus, o pats vežėjas mė
gino pasukti į pelkėtą šunkelį. Taip per porą metų jis į 
priekį mažai bepajudėjo. Vietoj to sustojo įklimpęs, 
geriau sakant įklampytas. Nereikalingas gegužės 23 d. 
referendumas visiem atidarė akis. Atsipeikėję jį turim 
išjudinti ir atitempti į tikrąjį kelią.

Sugaišto laiko nei prarastų progų nesugrąžinsim. 
Dėl politinės, administracinės ir ekonominės betvarkės 
neseniai išgarsėjus Lietuva liko, kartu su Baltarusija ir 
Moldavija, paskutinėje vietoje, kur užsienio biznieriam 
būtų priimtina investuoti savo kapitalus. Dėl dirbtinai 
kilusio sumišimo kaime, žemės ūkio produkcija šią 
vasarą žada būti net trečdaliu žemesnė negu praėjusiais 
metais.

Patogiausia būtų suversti kaltę nepalankiam orui. 
Bet praeitą rudenį užsėta daug mažiau žieminių pasėlių 
ir išskersta daug gyvulių ne dėl blogo oro, bet dėl sukel
tos betvarkės žemės ūkyje. Ne dėl gamtos nepalanku
mo, bet dėl nesugebėjimo, nebuvo pertvarkytas šalies 
administracinis aparatas ir leidžiami milijonai berei
kalingiem referendumam ir politikų kelionėm į užsienį.

Visi pažįstam komunizmą. Daug kas čia užsienyj 
kovojom su juo per dešimtmečius, kai dar nebuvo jokio 
Sąjūdžio nei LLL. Visgi turim būti racionalūs patriotai 
ir suprasti, kad isteriška propaganda prieš buvusius KP 
narius nėra naudinga mūsų Tėvynei. Daugiau Lietuvos 
inteligentijos priklausė tai partijai, nes kitaip nebūtų 
galėję įstoti į aukštąsias mokyklas. Dauguma jų nuo
širdūs lietuviai ir turi patyrimą krašto valdyme. Juos 
atstūmę ne tik padarytumėm neteisybę, bet paliktumėm 
Lietuvą be patyrusių administratorių, kvalifikuotų pro
fesionalų ir mokslininkų. Reiktų palikti teismam spręs
ti tikrų nusikaltėlių bylas.Tačiau Laisv. Lietuvos redakcija pridėjo tokį prierašą:

Nuomonių tarp dabartinės Lietuvos politinių ir 
ekonominių reikalų tvarkymo yra daug, ir jos labai 
skirtingos.

L.L. redakcija nėra atsakinga už vienos ar kitos 
nuomonės paskelbimą. Būtų vertinga išgirsti ir kitokių 
nuomonių, liečiant šią pastarąją.Be reikalo redakcija atsiriboja nuo priešingų nuomonių. Jos kaip tik ir sudaro laisvos spaudos pagrindą.

JAV JŪRININKŲ APSILANKYMAS KLAIPĖDOJEJAV laivyno apsilankymas Klaipėdoje, be oficialių ceremonijų ir prakalbų, paliko labai neigiamą įspūdį apie JAV jūrininkus, kurie pirmą kartą reprezentavo JAV nepriklausomybę atstačiusioje Lietuvoje. Oficialiai ELTA apie vizitą paskelbė tokį pranešimą (Drau
gas, 1992 m., nr. 130):

Vilnius, liepos 2 d., (Elta) - Liepos 1 d. pirmą 
kartą į Klaipėdą atvyko Jungtinių Amerikos Valstijų 
karo laivas „Hawes“. Aidint muzikai, laivo trapu į prie
plaukos aikštelę nusileido fregatos kapitonas Francis D. 
Demasi. Jį pagal klaipėdiečių tradiciją su vasaros gėlių 
puokšte, rėčiu, verpste ir klumpaite sutiko Eglė ir 
Žilvinas, JAV ambasadorius Lietuvoje Darryl Johnson
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su žmona, kiti ambasados darbuotojai. Lietuvos pa
krančių apsaugos rinktinės štabo viršininkas, Klaipėdos 
miesto vadovai ir gyventojai.

Po to uostamiesčio valdyboje įvyko oficialus sve
čių priėmimas. Jį pradėję miesto tarybos pirmininkas 
Vytautas Čepas ir meras Benediktas Petrauskas papa
sakojo apie Klaipėdos miestą ir uostą, padėkojo ame
rikiečiams už draugišką vizitą. Susitikime kalbėjo JA V 
ambasadorius Lietuvoje Darryl Johnson, karinio laivo 
„Hawes“ kapitonas Francis D. Demasi.

Klaipėdiečiai ir uostamiesčio svečiai turėjo progą 
laisvai pabuvoti JA V karo laive, o amerikiečių jūreiviai 
susipažinti su Klaipėda, Palangos kurortu, Neringos 
nacionaliniu parku. Šiandien „Hawes“ išplaukė į Da
niją.Tačiau Respublikos (nr. 133) korespondentas apie tą apsilankymą perduoda visai kitokį vaizdą:

Praėjusio trečiadienio uostamiesčio svarbiausias 
įvykis, sukėlęs daugiausia kalbų, buvo 10 valandų Klai
pėdos uoste prisišvartavusi JA V karinė fregata. Tą rytą 
minios klaipėdiškių atėjo pasitikti amerikiečių. Ofi
cialūs asmenys su sveikinimais, merginos su gėlėmis, 
„bankiniai“ berniukai su sovietiniais rubliais, o visi kiti 
- smalsumo pilnomis akimis veržėsi į fregatą. SKAT 
vyrams nejuokais teko paplušėti norint sulaikyti 
šią minią. O tuo metu amerikiečių jūreiviai pabiro po 
miesto gatves, džiugindami akį savo baltutėlėmis uni
formomis. Juos persekiojo Klaipėdos merginų šleifas ir 
siūlė savo paslaugas., Nors JAV jūreiviai mūsų mieste 
buvo nepilną dieną, daug kas šiomis paslaugomis spėjo 
pasinaudoti. Tie, nuo kurių likimas dieną nusigręžė, 
atsigriebė vakare. Juo labiau, kad merginos, pajutusios 
gana greitą ir gerą uždarbį, gulte apgulė restoranus. 
Pramogų centre „Pas Albertą“ amerikiečius akimis ry
jančios jaunuolės buvo apsėdusios bene visus stalus. 
Kartu buvęs kolega iš Vilniaus apstulbęs klausė, ar taip 
Klaipėdoje kasdien. Teko jį nuliūdinti, nes toks ma
sinis amerikiečių desantas Klaipėdoje - pirmą kartą.

Prie 2 sustumtų staliukų linksminosi 9 vaikinai ir 2 
merginos iš Vilniaus. Iš patikimų šaltinių pavyko su
žinoti, kad tie vaikinai buvo iš garsiosios Vilniaus „Bri
gados“ (taip vadinamas sostinės mafijos klanas, kuris 
dabar diktuoja „madas“ Vilniuje). Grupelė „apšilusių“

2 Akiračiai nr. 8 (242)
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SPAUDOS APŽVALGA

amerikiečių, sėdėjusių šalia, priėjo prie jų staliuko, įsi
pylė alkoholinių gėrimų nuo jų stalo ir po to čia pat 
trenkė taures į grindis. Vėliau pradėjo kabinėtis prie 
merginų (viena iš jų buvo kompanijoje sėdėjusio vai
kino žmona). Būtent už ją juodaodis jūreivis kažku
riam vaikinui kyštelėjo 100 JAV dolerių ir ėmė mergi
ną tempti su savimi. Vilnietis pasipiktinęs pašoko. 
Amerikietis savo ruožtu nesuprato, kodėl jis piktinasi, 
juk už merginą sumokėta. Žodžiu, ne juokais įpykę 
vyrai apsistumdė, o vilnietis spėjo ir antausį užmesti, 
drauge įžeisdamas visas JAV ginkluotąsias pajėgas. 
Jūreivis čiupo jį, kaip vėliau paaiškėjo Vladimirą But
kevičių, pakėlė ir švystelėjo į stiklines salės duris. 10 
milimetrų storio stiklas sutrupėjo akyse. Restorano rū
komajame kilo tarptautinės muštynės Lietuva - JAV. 
Per trumpą laiką, kol pasirodė būrys policininkų, nu
galėtojas nepaaiškėjo, nors nukentėjusių buvo abiejose 
„komandose“.

Dėl tokių chuliganiškų JAV karių elgesio Lietuvos 
valdžia turėtų pareikšti protestų JAV ambasadoriui.

TEISMAI POLITINIAMS PRIEŠAMS

Arvydas Juozaitis Mažojoje Lietuvoje (1992 m., 
nr. 24) rašo apie Estiją ir apie Lietuvos pirmosios prem
jerės teismą:

Ir štai Estija žengia dar toliau - į naują nepri
klausomybės stadiją. Birželio 20-ąją paleista į gyve
nimą krona, o nuo liepos 1-osios įvedamas vizų reži
mas pasienyje. Gal bent dabar ne tik Moldovoje, bet ir 
Lietuvoje politikams paaiškės, kad estai kaip buvo, taip 
ir išlieka vieninteliais tikrais europiečiais mūsų bendros 
nelaimės erdvėje. Net fiziškai užtvindyti svetimųjų, su
spausti ir užguiti jie greičiau ir aiškiau žengia į tikrąją 
laisvę, rodydami kaimynams laiko ženklus...

* * *

O Lietuvoje pirmosios premjerės teismas. Laikraš
čiai rašo apie tragikomišką teismo eigą, apie politinį, o 
ne teisminį procesą. Jeigu tai tiesa (tai labai panašu į 
tiesą), vargas mūsų palikuonims: jie neatleis savo pirm
takams už baimę ir neryžtingumą. Nes kaip gyventi 
valstybėje, kurioje dėl politinės konkurencijos teisia
mas pirmasis Vyriausybės pirmininkas? Ar mes galime 
būti tikri, kad tokioje valstybėje neužilgo neteis pirmo
jo AT pirmininko - taip pat dėl politinių išskaičiavimų? 
Viso tai daugiau negu liūdna - ir tarptautinė bendruo
menė tai žino. Žino ir tai, kad čia jau daugiau kaip 
mėnesį be aiškaus kaltinimo žiauriomis sąlygomis 
kalinamas žinomas nepriklausomybės politikos dalyvis.

Dar „pėrėstrojkos“ pradžioje J. Jakovlevas, 
populiariausio SSSR savaitraščio „Moskovskije no- 
vosti“ redaktorius, buvo paklaustas, ar jis, skelbdamas 
disidentines medžiagas, nebijąs, kad vieną dieną bus 
apkaltintas esąs Anglijos ar Vokietijos žvalgybininku? 
Redaktorius atsakė, kad jokių garantijų nėra. Ir pridūrė: 
vienitelė garantija - viešoji nuomonė, kuri, skirtingai 
negu 1937-aisiais nepatikės. Tad štai, pagalvokime: ar 
ne veltui dvejus metus Lietuvoje plačiausiai, panaudo
jant AT tribūną ir TV, buvo giedama giesmė apie šni
pus ir išdavikus?..

PASTANGOS IŠBRAUKTI 50 METŲ

Gimtasis kraštas (nr. 25) rašo apie prarastą pen
kiasdešimtmetį:

Dabar atsirado žmonių, kurie mėgina užbraukti be

veik pusę amžiaus Lietuvos istorijoje. Pusę šimtmečio
- tai kaip tik mano kartos amžius. Aš (ir mano draugai) 
šiandien artėjame prie penkiasdešimtmečio jubiliejaus. 
Skaudu ir pikta, ir - svarbiausia - neteisingai atrodo, 
kai skaitai ar išgirsti, kad šitų metų lyg ir nebuvo. Nie
ko nepadaryta, nieko nenuveikta, viskas blogai. Tiesa, 
buvo keli disidentai, kankiniai, o visų kitų-nebuvo. 
Lyg ir buvo - bet tartum miegojo, tartum sapnavo.

Nė velnio, ponai - meluojat! Buvo tie penkiasde
šimt metų, buvom ir mes. Ne tik buvom, bet ir dirbom. 
Auginom duoną, kurią visi - ir disidentai, ir tremtiniai
- valgė, statėm namus, kuriuose dabar visi gyvename. 
Buvo eilėraščiai, pjesės, apsakymai, kurie neleido už
migti tautos atminčiai. Buvo - ir yra. Ne Sąjūdis 
pažadino Lietuvą - Lietuva nemiegojo. Sąjūdis parodė, 
kad galima kalbėti, garsiai kalbėti. O ką kalbėti - žmo
nės žinojo, nes taip galvojo, taip kalbėjo ir anksčiau, bet 
tyliai, tik su artimiausiais žmonėmis. Tai ir mūsų - 
artėjančių prie penkiasdešimties ar peržengusių šią 

ribą - nuopelnas. Ir J. Strielkūno, ir M. Martinaičio, ir 
S. Gedos eilės, R. Granausko, S. Šaltenio proza, J. 
Glinskio pjesės žadino tautos atmintį, neleido užmigti 
jos sąžinei.

Taip, tai buvo okupacijos metai. Tai buvo šaltis, 
sukaustęs mūsų gyvenimą. Bet upė teka ir po ledu.

APIE ŽŪKLĖS ISTORIJAS, IŠDAVYSTES IR 
MORALĘ

Adolfas Damušis Lietuvos aide (1992.VI.20) pa
sakoja „žūklės ir medžioklės” pobūdžio istorijas apie 
birželio sukilimą ir rezistenciją prieš vokiečius. Akis 
užkliūva už pik. Ambraziejaus 1944 m. pavasario kelio
nės į Suomiją aprašimo. Damušis sako:

Ambraziejus išvyko ir apsistojo pas estų pogrindininką, 
nes buvo blogas oras ir negalėjo persikelti į Suomiją. 
Gestapas atėjo tą pogrindininką suimti ir Ambraziejų 
rado. Jis parodė padirbtą generalkomisaro raštą, kad 
vyksta į Suomiją kovoti prieš bolševikus. Bet jie tuojau 
susisiekė su Kaunu ir išsiaiškino, kad tokio rašto ne
išsiuntė. Pradėjo krėsti ir po kilimu rado sąrašą ginklų, 
kuriuos turėjo pirkti. Ambraziejus atsilaikė, neišdavė. 
Tik pasakė, kas jį lydėjo. O tie buvo silpni vyrai ir mus 
išdavė.

Šitoje istorijoje mus visų pirma stebina A. Damu- 
šio išpažįstami moraliniai dėsniai, pagal kuriuos pik. 
Ambraziejaus išdavimas Gestapui žmogaus, jį palydė
jusio į Estiją, nėra išdavystė. Mat išduotasis priklausė 
Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungai, taigi nesavas re
zistentas. O tai buvo velionis K. Dranga - mūsų redak
cinės kolegijos narys. Šią istoriją K. Dranga yra mums 
ne kartą pasakojąs. Ji taip pat aprašyta jo „Pro Me- 
moria”.

Pagal Drangą, Ambraziejus į Estiją atsivežė voką 
su doleriais ir Lietuvos karininko uniformą. Voką su 
pinigais, pagal K. Drangos nurodymus, jis turėjo 
atiduoti paslėpti buvusiai Estijos pasiuntinybės sekre
torei Liina Sepp, tačiau to nepadarė. Atsitiktinai jį areš
tavus, vokas padėjo Gestapui Ambraziejų iššifruoti. Kai 
Dranga 1944 m. gegužės pradžioje buvo vokiečių Kau
ne areštuotas, gestapininkas Raucha netverdamas 
džiaugsmu jam gyrėsi:„Užteko Jūsų pulkininkui tik 
kiek įkrėsti į klyną ir pragydo jis kaip lakštingala. Net 
išgiedojo, kad norint lengvai į Jūsų butą įeiti,reikia 
skambučiu tris kart trumpai pyptelėti”.

Karolis Dranga nebuvo „silpnas vyras”. Jo veikla 
Lietuvos Labui vokiečių okupacijos metais gerai žino
ma. Po karo, nors ir kamuojamas plaučių ligos, jis suge
bėjo nuvykti į Lietuvą, o NKVD pradėjus lipti ant kul

nų, vėl iš ten sugrįžo. Tai ne silpnuolio požymis. Todėl 
ir A. Damušis galėtų rasti būdų aukštinti savuosius, tuo 
pačiu nešmeižiant kitų Lietuvai nusipelniusių rezisten
tų.

BE DEMAGOGUOS IR PAGIEŽOS

Draugo kultūriniame priede (nr. 135, 1992 liepos 
11 d.) Jonas Pabedinskas straipsnyje „Amerikos libera
lai ir konservatoriai“ (Apmąstymai, kas siūlytina Lie
tuvai) paliečia ir Santarą - Šviesą. Jis rašo:

Amerikietiškoms ideologijoms, ar tai kairės, ar de
šinės, politiškai pasiekti Lietuvą lengviausia būtų per 
Amerikos lietuvius, bet šie daugiausia yra susigrupavę 
kaip europinio tipo partijų pasekėjai, kurių pasaulėžiūra 
nesiderina su Amerikos politinės galvosenos liberaliz
mu. Įdomią išimtį randame Šviesos-Santaros sambūrio 
žmonėse ir galbūt Amerikos lietuvių tautinių bei vals
tiečių liaudininkų ideologijose.

Šviesos-Santaros sambūris atrodo daug nuo
saikesnis savo ideologijoje negu Amerikos kairė - vadi
namieji Amerikos liberalai. Santara, atrodo, išlaiko 
savo liberališkumą tiek viešojo gyvenimo struktūros, 
tiek ekonomijos srityse. Ji sutampa su Amerikos kaire 
viešojo gyvenimo struktūras liečiančiame liberalizme, 
o taip pat ir dėl internacionalizmo idėjų: patriotizmo 
nuvertinimu, kad ir lietuviškojo. Santykiuose su 
Lietuvos buvusiu rėžimu ar dabartinėmis politinėmis 
jėgomis tėvynėje Santaros žmonės ten rado kalbą ne tik 
su „anti-establishment“ žmonėmis, bet ir su pačiu „es
tablishment“, kuris buvo ir yra priešingybė 
liberalizmui. Amerikos lietuviai socialistai, 
pavyzdžiui, pasirodė garbingesni visuomenininkai, 
išlaikydami labai antikomunistinę ir griežtą liniją 
nesikalbėjimo su žmonėmis Lietuvoje, kurie daugeliu 
atvejų turėjo panašias politines idėjas, liečiančias 
darbininkiją, nuosavybę ar religiją, bet kurie buvo už 
Kremliaus primatą ir neužtektinai patriotiški Lietuvai. 
Gal Santaros kai kurių žmonių pozicija kilo iš jų noro 
būti Amerikos lietuvių „anti-establishment“ balsu, ir 
juo mūsų veiksniai ką nors labiau draudė, juo buvo 
labiau avangardiška daryti ką priešingai. Tokia 
nedisciplinuota laikysena lietuvių patriotinių siekių 
atžvilgiu, antra vertus, Santarą įgalino daug laisviau 
eksperimentuoti ryšiuose su įvairiausiais žmonėmis 
Lietuvoje. Taipgi internacionalizmas padėjo 
susidraugauti su daugeliu Lietuvai palankių asmenybių, 
kurias didžioji Amerikos lietuvių visuomenės dalis 
tiesiog ignoravo dėl savo uždarumo.

Atrodytų, kad jei Santaros žmones „nebežaistų“ su 
antidemokratinėmis jėgomis ir buvusiais bei nuošir
džiai nepasikeitusiais „proletariato diktatū
ros“ šalininkais, tai jie būtų tikri tarptautinio nusi
teikimo liberalai su aiškiais tos ideologijos pagrindais 
(bet ne amerikietiško liberalizmo).

Su kai kuriomis J. Pabedinsko mintimis ir uždėtais 
akcentais galima būtų nesutikti ir diskutuoti. Pavyz
džiui, Santaros-Šviesos kalba su buvusiu sovietiniu 
rėžimu arba „establishment“ ribojosi kontaktais su „Tė
viškės“ draugija aptarti kviestų svečių (kūrybinės inte
ligentijos) iš Lietuvos į Santaros-Šviesos suvažiavimus 
reikalus; arba pokalbiais su Vilniaus un-to rektoriumi 
dėl knygų (anglų kalba) siuntų į un-to biblioteką. 
Tačiau apskritai J. Pabedinsko straipsnis sveikintinas. 
Jame, kaip reta tokio pobūdžio išeivijos straipsniuose, 
objektyviai, be demagogijos ir pagiežos aptariamas ne
savas sambūris. Tai geras pavyzdys mūsų kojeliams ir 
voleliams.

Vyt. Gedrimas
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LIETUVOS GYVENIMAS

Jei vasaros sezono metu lėktuvai per Atlantą pilni, 
tai iš Kopenhagos į Vilnių dar vis pustušti. Ir tai, nežiū
rint to, kad šiuo metu valiutiniams keliautojams Lietuva 
labai geras pirkinys. Birželio pabaigoje už dolerį buvo 
galima gauti net iki 138 rb. Tuo tarpu už rublį ir krau
tuvėse, ir komiso parduotuvėse, ir turguje galima pirkti 
ne tik maisto, bet ir baldų bei kitų prekių. Pavyzdžiui, 
vidutinio dydžio šaldytuvas (270 dm3), „Snaigė 117-2“, 
kainuoja 23.900 rb., priedo dar porą šimtų už pristaty
mą tą pačią dieną. Lietuvos gamybos miegamojo bal
dai „Zunda“, su kuriais ir Amerikoje būtų negėda, kai
nuoja 35.880 rb. Pusės kg ungurys - 350 rb, kolumbiš- 
kų bananų kg - 160, pusės litro vokiško alaus bonka - 
55 rb, šviežių braškių puskilogramis - 30 rb. Nors pa
starosios čia ne taip gražiai atrodo kaip Amerikoje, bet 
už tai jos ne taip pavandeniavę, saldžiai rūgščios ir 
aromatiškos.

Vienok žmogui, vidutiniškai uždirbančiam 3.500 
rb per mėnesį, šios kainos labai aukštos. Bet gamybinė
se valgyklose pietūs iš sriubos, kotleto su bulvių koše ir 
šviežių daržovių lėkštute kainuoja 16-18 rb, taigi maž
daug 15 centų.

Butų stygius tebėra kritiškas, užtai Vilniuje, centre, 
jie kainuoja po 10.000 JAV dolerių už kambarį, Ly. 
„miegamąjį“. Du kambariai - $20.000 ir Lt Prie kam
bario, kaip taisyklė, yra virtuvė, koridoriukas ir vonia 
su išviete. Butai seni ir gerokai apleisti, taip, kad jiems 
reikia remonto. Kadangi čekiai čia nežinomi, mokėji
mas vyksta grynais pinigais. Vienok buto pirkėjas turi 
būti ne tik Lietuvos pilietis, bet ir gyventojas arba Lie
tuvoje įregistruotas juridinis asmuo.

DARBUOTOJAI NESKUBA

Buitinės paslaugos ir darbai gali būti vykdomi 
dviem lygiais. Dar tebeveikia valstybinis patarnavimas, 
jeigu juos prisišauksi. Tie patys meistrai dirba privačiai 
už aukštesnę kainą. (Iš algos juk nepragyvensi!) Nieko 
tikro ir tikslaus čia nėra, bet po aibės skambinimų ir 
pokalbių darbai prasideda ir slenka vėžlio žingsniu į 
priekį. Kokybė prasta ne tik dėl medžiagų trūkumo, bet 
ir dėl įprasto visuotino apsileidimo ir amatininkų savęs 
ir kitų negerbimo. Dažytojams čia per daug, paėmus 
atsuktuvą laikinai nuimti durų rankenas, o nudažius vėl 
jas uždėti. Su durimis uždažo ir dalį nikeliuotos ran
kenos (būtent, dalį!) ir taip palieka. Jei atvažiuoja šalto 
vandens įvesti, tai būtinai dviese. Vienas su popieriais 
žiūri, kitas lyg ir dirba. Po kiek laiko praneša, kad situ
acija reikalauja, kad vamzdžius tvarkytų kita žinyba ir 
pataria kreiptis į avarinę tarnybą. Pavadinimai čia kaip 
ministerijose. Skųstis ir protestuoti niekas nelinkęs, nes 
visuomet jau taip buvo, o be to prisimenama, kaip sun
ku buvo prisiprašyti, kad jie iš viso atvažiuotų.

Už kambario išdažymą- 8.000 rb. Pageidauja, 
kad mokėtum valiuta ir net duoda geresnį kursą negu 
banke. Mat, estams birželio viduryje įsivedus kroną ir 
apribojus rublių keitimą, žmonės baiminasi, kad ir čia 
tas pats gali įvykti, todėl nenori laikyti rublių.

ŽEMĖS ŪKIO ATEITIS

Didžiausią rūpestį visiems galvojantiems kelia 
žemės ūkio ateitis. Kolūkiai parceliuojami. Kai kur 
vienam kolūkiečiui tetenka 3 ha žemės. Viršininkai iš
grobsto techniką, išskerdžiami gyvuliai. Turguje daug 
veršienos, ko anksčiau nebūdavo. O kas bus kitais 
metais? Pesimistai pranašauja net badą. Rusai, iš kurių 
vis dar už nepilnas kainas perkamos žaliavos ir nafta, 
ketina per sekančius dvejus metus prilyginti savo kai
nas tarptautinėms. Jau dabar dėl medžiagų stokos daug 
gamyklų tedirba tik keturias dienas per savaitę.

NAUJAKURIO UŽRAŠAI -1

SVETINGA, VASARIŠKA LIETUVA
DARBAS NEEFEKTUVUS

Darbe atmosfera draugiška, bet neproduktyvi. 
Raštinėse kopijavimo mašinų ir faksų naudojimas labai 
ribotas. Net ir svarbių raštų tėra po vieną egzempliorių, 
dažniausia pas viršininką po raktu. Tarnautojai dažnai 
darbo metu tvarko savo asmeninius reikalus, nes kitaip, 
matyt, negalima. Taip pat darbo metu kolegos dažnai 
atsipučia - išsiverda kavos, atsidaro alaus bonką... 
Skambintojai telefonu neradę norimo asmens savo nu
merio ir pavardės dažniausiai nepalieka. Prisiminus, 
kad darbuotojų savo vietose dažnai nebūna, o telefonai 
nepeijungiami, tai vien norint su kuo nors susisiekti 
sugaištama daug laiko. Be to, kiekviename kabinete 
yra radijo taškas, prie kurio prijungtas mažas garsiakal- 
bėlis. Per jį kiaurą dieną transliuojama I Vilniaus radijo 
programa, įskaitant rusiškas laidas.

Taipgi būdingas darbo atvejis yra skalbykla. Jų 
Vilniuje yra keletas, taip pat ir savitarnos, su daugeliu 
skalbinių surinkimo punktų. Skalbyklos priima tik di
džiuosius skalbinius, k.a. paklodes ir rankšluosčius. 
Kiekvienas skalbinys nustatytoje vietoje turi turėti pri
siūtus numeriukus, bet ne bet kokius, o skalbyklos nu
statytus ir platinamus. Tų numeriukų visuomet trūksta 
ir juos reikia užsisakyti iš anksto. Matyt skalbyklai nu
meriukus gamina kokia siuvykla. Ir taip, kol žmogus 
su šia keista tvarka susipažįsti, praeina savaitė ar dvi, o 
numeriukų belaukiant - dar kita tiek. Tuo tarpu nešva
rūs baltiniai kaupiasi ankštame bute.

Arba štai pašto dėžučių nuoma. Vargais negalais 
sužinai, kuris viršininkas už jas atsakingas. Susirandi ji 
centriniame pašte, gražiame, šviesiame kabinete. Jis, 
užuot pradėjęs nuo reikalo, pradeda tardyti:

-Kur dirbi? Ar geras uždarbis? Kur gyveni?
Galų gale triumfuojančiai pareiškia, kad pašto dė

žučių jau 10 metų nėra naujiems nuomininkams. Kai 
nusistebi, kodėl jų daugiau nepristato, orusis viršinin
kas kažkaip suglūma, susimąsto ir sako:

- Iš principo gal ir reikėtų. Paskambinkit pirma
dienį.

GALŲ GALE YRA

Paskambinus pirmadienį, pasako, kad jam pasisekė 
ankstesnį nuomininką perkalbėti, bet šis norįs, kad jam 
užmokėtų.

- Kiek? - klausiu.
- Jis nori kitos spalvos pinigų, - atsako.
- Aš turiu Amerikos dolerių. Kiek reikėtų?
- Nu, kokį dešimt, - atsako.
Aš turiu $20 banknotą, tad einu jį iškeisti į čia pat 

pašte esantį valiutos keitimo skyrių. Ten didžiausia eilė 
ir girdisi, jog šiandien pinigų lyg nebekeičia, nes pri
trūko. Po kronos įvedimo Estijoje čia visi nori nusikra
tyti rublių ir perka įvairias ilgo naudojimo prekes bei 
valiutą.

Grįžtu nusiminęs pas viršininką, o šis sako palauk, 
aš iškeisiu. Netrukus grįžta ir paduoda man dešimt po 
$ 1, jau be dešimtinės. Po to liepia užpildyti prašymą 
dėžutei gauti ir duoda prašymo pavyzdį. Užpildžius 
duoda raktuką, paaiškina, kad dėžutė Pašte nr. 1, netoli 
mano buto ir dar duoda raštelį užmokėti 60 rb dėžutės 
nuomą iki N. Metų, atrodo. Taip baigiasi vienas pirmų
jų mano susidūrimų su Nepriklausomos Lietuvos val
dininkija...

Šiuos nemalonius pergyvenimus atperka tingi ir 
šilta vasara su vėsiomis naktimis ir senų bei naujų pa
žįstamų paslaugumas. Atrodo, kad tie patys sutvėri
mai, kurie ant gatvės stumdosi kaip gyvuliai, įstaigose 
elgiasi kaip Gogolio personažai, asmeniškai yra aukso 
žmonės. Jie kviečiasi į svečius, padeda susirasti amati
ninkus, pasako į kokias įstaigas kreiptis, patys patarpi
ninkauja. Ta vidinė šiluma, kuria jie spinduliuoja, at
perka visus nesklandumus ir nepriteklius.

TEISIEJI

Didesniame žmonių ratelyje vis pasitaiko, kad ne- 
landsbergininkų yra daugiau, nors jie dėl savo teisumo 
nėra tokie tikri, kaip Sąjūdžio „trejetukininkai“, ku
riems dėl visko kalti buvę nomenklatūrininkai, kė- 
gėbistai ir partiečiai. Kai nusistebi, kaip čia dabar į 
demokratiškai išrinktą AT, po atsiskyrimo nuo TSKP, 
po Nepriklausomybės paskelbimo, po „Baltijos kelio“ 
ir TV bokšto atsirado tiek daug „išdavikų“, jie visaži
nančiai atsako:

- Jie buvo pasislėpę arba vaizdavo patriotus.

LAISVALAIKIO SODAI

Savaitgaliui atėjus, visi kas gyvi neria į savo sodų 
namelius, į Palangą arba pas artimuosius į kaimą. Dėl 
užsitęsusios sausros visi skuba savo daržus palaistyti, 
kad daržovės nenudžiūtų. Bet ir ši veikla susiduria su 
pabrangusiu transportu. Miesto susisiekimas, kuris 
anksčiau kainuodavo 4 kp, dabar kainuoja 2 rb, o ben
zino litras - 14 rb, aukštesnių oktanų - 18. Jau vien dėl 
to ir daržovės bei vaisiai pačio sezono metu brangoki: 
trešnių stiklainis, gal koks svaras - 30 rb, braškių - 25 
rb. Individualūs prekiautojai paprastai prekiauja prie 
maisto krautuvių, ant palangių, laiptų ar tiesiog ant ša
ligatvio pasitiesę kokį kilimėlį, kaip Indijoje arba Man- 
hatene.

Automobiliai čia lenkia kaip patrakę, o išsigandę 
pėstieji sprunka jiems iš po ratų su tokia pat skuba. 
Geltona šviesa vos akimirka, o, persijungus žaliai, vai
ruotojai įsibėgėja lyg Indianapolio lenktynėse. Auto
busų durys kaip metalui spausti presai, tik saugokis, 
kad nesutraiškytų. Gal dėl to žmonės į juos taip grū
dasi. Ir eilėse, kurios visur, žmonės stovi labai arti vie
nas kito ir stumdosi, taip kad iš kitur atvažiavus atrodo, 
kad kišenvagiai tave nori apkraustyti.

Na ir tas legendinis Rytų Europos patarnavimas. 
Tais retais atvejais, kai eilių nėra, pardavėja, pamačiusi 
pirkėją, sprunka į užpakalinį kambarį. Ir stebiesi žmo
gus, ką ji ten taip ilgai veikia. Jei jai grįžus paklausi 
kokį klausimą, tai ji reaguoja lyg į dvikovą iššaukta. 
(Pardavėjos čia, kaip taisyklė, moterys. Restoranuose 
oficiantai dažniausia vyrai, bet elgiasi lygiai taip pat) 
Maisto ir kitos prekės čia paprastai neįpakuotos, todėl 
greitai įpranti vaikščioti su krepšeliu ir maišeliu.

O liepos, liepos! Liepos Kaune Laisvės alėjoje, 
liepos Vilniuje Gedimino prospekte, liepos Panevėžyje 
Laisvės aikštėje, liepos visur, kur nepažiūri, kaip klevai 
šiaurinėje Amerikos dalyje. Birželio pabaigoje kaip tik 
prasideda liepų žydėjimas. Be to, visur pardavinėja
mos gėlės. Rožės ir gvazdikai po 15 rb už žiedą, taigi 
10 centų. Čia tikras rojus įsimylėjusiems.

V. Zalatorius

4 Akiračiai nr. 8 (242)
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KULTŪRA

KELETAS PASTABŲ APIE PARODAS IŠ 
LIETUVOS

žmonės ar dalykai yra geri ar blogi dėl to, kad jie sutin
ka ar nesutinka su įtikinėtojų siauromis pažiūromis.

Meno tyrėjos vilnietės Eglės Jaškūnienės atrinkta 
paroda „Vilniaus grafika ir akvarelė“ buvo gerai išba
lansuota, jos apimtis, daugiau ar mažiau, aprėpė visus

Jau kuris laikas Čikagoj yra rengiamos Lietuvoj 
gyvenančių dailininkų parodos. Kaip jų darbai į tas pa
rodas patenka, ne visada yra aišku, ir jei kokia nors 
atranka yra praktikuojama, jos kriterijai taip pat yra 
gana migloti. Bet tame nematau nieko blogo, nes atrin
kėjai dažniausiai rodo savo skonio ir pažiūrų ribotumą, 
ir dėl to į bet kokią atranką žiūriu kritiškai.

Dėl parodose matytų darbų estetinės vertės būtų 
galima ginčytis. Bet paskutinioji „Vilniaus grafika ir 
akvarelė“, vykusi Lietuvių Dailės Muziejuje, Lemon te, 
1992 m. gegužės 9-31 dd., buvo liberalesnė ir apėmė 
daugiau stilių bei kūrybinių pakraipų.

Ankstyvesnėse parodose galėjo susidaryti įspūdis, 
kad Lietuvoje iki šiol vyravusį, valdžios remiamą, kon
formizmą dabar yra pakeitęs priešingos krypties į Va
karus orientuotas suvienodėjimas. Galėjo atrodyti, kad 
kai kurie lietuvių dailininkai kartais persistengia, rody
dami savo ‘vakarietišką’ pažangumą (pažangumas irgi 
reliatyvus dalykas; priekis ne visiems yra toj pačioj 
vietoj - priklauso kurlink einama). Atrodė, kad kai 
kurie iš jų buvo daugiau susirūpinę savo buvimu avan
gardinės bangos priekyje, negu savos kūrybos kokybe.

Bet tai nėra tipiškas lietuviškas reiškinys. Čia susi
duriame su platesnės apimties problematika, ir būtent: 
daugelio, gal net daugumos dailininkų pagrindinis rū
pestis yra ne kūrybos kokybė, bet išgarsėjimas. Dėl to 
jie yra nepaprastai jautrūs ir paklusnūs mados reikala
vimams ir baidosi kiekvieno nepalankaus vėjelio dvelk
telėjimo. Tuo būdu yra tęsiama nuolatinė kultūrinio gy
venimo tragikomedija, kurios veikėjai, narsių revoliu- 
cijonierių palikuonys, nedrįsta naudotis savo pirmtakų 
iškovota kūrybine laisve ir taip ruošia kelią naujam kul
tūriniam sukalkėjimui.

Kritiškų minčių kėlė ir nuotraukų paroda „Lietu
vių Šventės“ (1990 m. spalio 19-29 d. Čiurlionio Ga
lerijoje, Čikagoje). Tiesa, ji perdavė tuolaikinį viltingą 
sujudimą. Išsvajota nepriklausomybė tuomet buvo tik 
rožinėmis spalvomis įsivaizduotas miražas, bet vis dėl
to, nors dar skęstąs nežinios ir abejonių miglose, atrodė 
lyg ir ranka pasiekiamas. Dėl to nuotraukose matėme 
pakilias nuotaikas, laimingus besišypsančius veidus, ei
senas, vėliavas ir visus kitus su šventėmis susijusius 
blizgučius. Žinoma, toje nuotraukų masėje buvo ir ge
rų darbų. Vis dėlto, iš to šventiško blizgėjimo savo 
rimtimi išsiskyrė, vėliau (1991 m. kovo 12 - rugsėjo 28 
d.) Lietuvių Dailės Muziejuje Lemonte surengtoj paro
doj, brolių Černiauskų nuotraukos.

Būtų galima apie jas prifantazuoti būtų ir nebūtų 
dalykų, kurie nustebintų ne tik ne vieną skaitytoją, bet 
ir pačius kūrinių autorius, bet šios rūšies įmantrybėms 
trūksta ir vietos ir laiko, ir jų nereikia. Jų darbai kalba 
patys už save. Pažymėsiu tik, kad su dostojevskišku 
įžvalgumu jie sugebėjo atrasti tipų, kurių kietos gy
venimo odisėjos išvagoti veidai ir vargų naštos palenkti 
kūnai iškalbingai pasakoja jų gyvenimo istoriją. Nors 
Černiauskai gyveno sovietiškos propagandos užteršta
me kultūriniame klimate, jie kažkaip sugebėjo apsaugo
ti savo kūrybą nuo to nemalonaus raugo.

Bet nesustokime problemos paviršiuj. Černiauskai 
yra ne tik realistai, bet ir romantikai. Jie vaizduoja 
nykstantį lietuvišką kaimą, kuris jau yra tapęs beveik 
egzotiška, kad ir ne taip tolimos praeities, realybe. Bet 
politiniu purvu jų vaizduojamas pasaulis atrodo dar 
nesuteptas; ir dė Ito jų kūryboj politinė tendencija ne
šoka į akis.

„Lietuvių Švenčių“ fotografai pasirinko politinį 

siužetą. Atrodo, patys to nepastebėdami, jie vaizdavo 
teigiamąsias mūsų tautos ypatybes. Tame nėra nieko 
blogo. Bet ši paprastutė ir nekalta atranka jau nukelia 
juos į propagandos teritoriją. Iš kitos pusės, tragiškoji 
tos parodos dalis, kuri rodė mūsų tautos patirtas skriau
das, taip pat yra politinė, bet nebūtinai propagandinė. Ji 
gali būti tiktai paprastas fakto konstatavimas. Bet čia 
yra kalta mūsų politinių ‘kvepalų’ išerzinta uoslė, kuri 
užuodžia propagandą ir ten, kur jos nėra. Dėl to su 
sprendimais ir kaltinimais turime būti atsargūs.

Labai dažnai ir aštriapročiai kritikai nemato skir
tumo tarp propagandos ir rimto problemos pristatymo. 
Dėl to estetiniai puristai reikalauja, kad mdne nebūtų 
jokių idėjų, jokios filosofijos, ar literatūros. Mes, nuo
saikieji iš savo pusės prašome, kad jie tokių neapgal
votų reikalavimų nekeltų ir leistų dailininkams 
šią problemą individualiai spręsti pagal kūrybinės lais
vės principus. Truputį pajudinus smegenis, skirtumas 
tarp tų dviejų dalykų labai greitai paaiškėja.

Propaganda visada apeliuoja į žmogaus jausmus 
(paprastai žemuosius), ne į jo protą. Ji stengiasi žmogų 
nuteikti tendencingai atrinktų faktų mase ar grubiu įtai- 
gojimu. Bet problema nėra tokia paprasta. Išradingi 
propagandistai neretai sugeba ir išlavintus protus įpai
nioti į savo pseudo-inteiektualinius tinklus.

Problemos iškėlimas yra propagandos priešingybė. 
Jis visada apeliuoja į žmogaus protą ir skatina jį gal
voti. Žiūrėtojui ar skaitytojui yra nupiešiama gyve
nimiška situacija, ir žmogus pats turi ją analizuoti ir 
daryti savas išvadas.

Grieštai kalbant, bet kokia informacija nuteikia 
žmogų vienaip ar kitaip, ir dėl to savo prigomtom yra 
propaganda. Šio rašinio taip pat negaliu nuo šio kal
tinimo apginti. Ypatingai kūrybinės laisvės nemėgstan
čiam skaitytojui jis gali atrodyti kaip įkyri ir nereika
linga propaganda. Bet ne apie tokią propagandą čia 
kalbu. Mano ietis yra nukreipta prieš tokią propagandą, 
kuri savo taikiniu pasirenka kurią nors tautybę, ideolo
giją, tikėjimą ar netikėjimą, įsitikinimus ir kitokius tei
sėtus dalykus ir vienašališkai įtikinėja, kad tie ar kiti 

Broliai Černiauskai: Monoka, 1978

stilius ir kūrybines kryptis ir, atrodo, gana tiksliai at
spindėjo Lietuvoje vykstantį kūrybinį gyvenimą. Tie
sa, realistinių darbų buvo mažiau, bet realistų ir gy
venime yra mažiau. Jei daugiau realistų būtų buvę 
atrinkta, paroda galėjo būti tendencinga. Tikėkimės, 
kad ši paroda nebus apgaulingas miražas, o teisingai 
atspindinti Lietuvoje vykstantį kultūrinį gyvenimą, 
kuriame visų pakraipų kūrėjai gali rasti savo veiklos 
lauką daugiaspalvėj kultūroj.

Apie parodoj eksponuotus darbus nėra reikalo 
kalbėti, nes joje dalyvaują dailininkai-ės nėra pradži- 
okai, bet jau yra meno arenoj vietą išsikovoję, žinomi ir 
už Lietuvos ribų. Paprastai apie dailininką galima susi
daryti daugiau ar mažiau patikimą nuomonę tik pama
čius bent vieną jo ar jos individualią parodą. Jei mėgin
čiau iš dviejų ar trijų darbų juos tiksliau įvertinti, mano 
užsimojimas nebūtų išmintingas dalykas.

Nepamirškime, kad tai, ką matėme šiose parodose, 
yra tiktai maža dalis to, kas vyksta Lietuvoje. Iš vienos 
pusės, nematome daug šlamšto (kurio niekur netrūksta) 
ir vieno kito deimanto, kuriuos atrinkėjai dėl neišven
giamų klaidų atmeta. Iš kitos pusės, nematome ir rim
tesnių, platesnio mąsto darbų, kurie dėl persiuntimo 
sunkumų turėjo būti išskirti. Tuo tarpu su šiuo trūkumu 
turime susigyventi, nes mūsų tautiečiai valstybės atkū
rimo darbe turi svarbesnių problemų.

Dėmesio verta yra ten pat vykusi Vitalijaus Bu- 
tyrino nuotraukų paroda. Mėginome išnarplioti, kaip 
jis išgauna tuos įdomius ir neretai keistus efektus, bet 
prie konkrečių išvadų nepriėjome. Tačiau tai ir nesvar
bu. Mūsų interesas yra estetinis, ir klausiame tiktai vie
ną klausimą: ar rezultatas yra pavykęs? Į šį klausi
mą turiu atsakyti teigiamai. Kai kurie per daug jau 
paprasti, mažyčiai ir gana sausi, kad ir vykę, bandy- 
mėliai gali būti tik akademiškai įdomūs ir nereikalinga 
vargina žiūrėtoją. Jų galėjo parodoje nebūti. Nežiūriai 
to, jis yra aukšto rango kūrėjas ir, sakyčiau, A. Kezio ii 
Černiauskų klasės fotografas.

Juozas Mieliulis

Manęs niekas ne
vežiojo mašinom... 
Ir vežimu, trau
kiamu arkliais, te
važiuodavau į lau
ką bulvių kasti, 
šieno parsivežti. 
Neradau kelių, nu
barstytų rožėm, o ir 
neieškojau jų... Pri
simenu - žydėjo ži
buoklės, bijūnai, 
žaliavo rūtos, vie
versys čireno, gan
dras skraidė. Baso
mis bridau per rais
tą, pievą, dygią ra
žieną, šaltą gruodą. 
Sunkūs buvo laikai. 
Tebuvo darbas. Il
gas, nepabaigtas 
darbas...

□
1992 m. rugsėjo mėn.
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SVARSTYMAI

Keletas poleminių minčių, kilusių po balandžio 25- 
26 d.d. Toronto įvykusio Kultūros suvažiavimo, ku
riame teko garbė dalyvauti šių eilučių autoriui. Suva
žiavimo rezoliucija buvo paruošta remiantis delegatų 
išreikštais samprotavimais bei diskusijų medžiaga, to
dėl atrodė neišbaigta ir tiksliau neapibrėžė nei lietuvių 
išeivijos dabarties, nei ateities uždavinių, iškilusių pa
staraisiais metais. Nepaisant to, akivaizdus dalyvių su
sirūpinimas išeivijos evoliucijos problemomis iškėlė 
būtinumą blaiviai įvertinti susidariusią padėtį: išana
lizuoti turimą informaciją apie iškilusias problemas ir 
pasiūlyti galimus jų sprendimo būdus.

ĮŽANGA

1988 m. Kremliaus strategų meistriškai suorga
nizuota Pabaltijo laisvėjimo butaforija dėsningai bai
gėsi Lietuvos nepriklausomybės paskelbimu. Keičian
tis Lietuvos padėčiai, keitėsi ir lietuvių išeivijos orga
nizacijų veiklos formos bei uždaviniai.

Demonstracijų ir piketų prie buvusių TSRS amba
sadų, mitingų miestų rotušių aikštėse, protestų demo
kratinių valstybių vadovams, senatoriams bei parla
mento nariams turinys iš esmės pasiketė - pradėta kal
bėti apie politines ir ekonomines lengvatas, sienų sau
gumą, nedraugiškos kariuomenės išvedimą, ekono
minius bei kultūrinius ryšius ir t.t.

Lietuvių bendruomenė keletą metų svaigo nuo 
skaitlingų susitikimų su laisvėjančios Lietuvos pasiun
tiniais. Svaigo ir dvasiškai ir finansiškai. Tiesa, ne vi
sada pagirios būdavo malonios (prisiminkime pasaką 
apie lietuviškąją „geležinę ponią“), bet jas nustelbdavo 
naujos problemos, susitikimai su naujais svečiais ir tvi
rtas tikėjimas neišvengiamu Lietuvos atgimimu.

Pasaulio dėmesys, kurį laiką prikaustytas prie Lie
tuvos, atvėso taip pat staiga, kaip ir iškilo - politiniai 
spekuliantai ir masinės komunikacijos priemonės, spėję 
pasinaudoti susidariusia Lietuvoje krize, griebėsi kitų 
„pelningų“ projektų - Berlyno siena, Irakas, Jugosla
vija, Kremliaus „perversmas“. Lietuvai teko pasitraukti 
į šalį.

Nostalgiškus, Lietuvos ilgesio ir minčių apie grįži
mą į gimtinę kupinus straipsnius bei literatūrinius pasi
sakymus lietuviškoje išeivijos spaudoje išstūmė propa- 
gandistiniai, pseudoliteratūriniai rašiniai, kurių pa
grindiniu tikslu tapo Lietuvos nelaisvės kaltininkų de
maskavimas (beje, tendencija būdinga šiuolaikinei 
Lietuvos spaudai ir literatūros liekanom) arba didvyrių 
inauguracija bei paminklų statyba. Atsirado nauji sta
bai, nauji monumentai, paženklinę pirmąsias naciona
linio kulto užuomazgas. Kaip išsireiškė vienas gerai 
pažįstamas rašytojas, „patriotizmas tapo profesija“.

Romantinį išeivijos gyvenimo laikotarpį galima 
būtų suskirstyti į du pagrindinius etapus: ikisąjūdišką ir 
antrą - posąjūdišką. Ir vienam ir antram būdingas Lie
tuvos idealizavimas. Skirtumas tas, kad daugiau ar ma
žiau pagrįstas ikisąjūdiškojo laikotarpio idealizavimo 
šaltinis buvo prieškarinė tikroji ir kol kas vienintelė 
nepriklausoma Lietuva, pagimdžiusi išeiviją. Tuo tarpu 
posąjūdiškąjį ryškiai paženklino nepagrįstas supratimu 
įsitikinimas tuo, kad Lietuva mažai tepasikeitė nuo 
1940-ųjų, kad pasikeitė ne žmonės, bet vėliava prie 
municipaliteto.

Išeivija, augusi senų klasikinių vertybių atmos
feroje ir išsaugojusi jas Sibiruose ir Amerikose, atrodo 
pamiršo, kad Tarybų Lietuvoje tuo tarpu jau pradėjo 
augti antra (!) pokario karta, nė iš tolo neprimenanti 
prieškarinės, apie kurios produktus kalbėsime vėliau. 
Daugelis ėmė mąstyti apie paprastą, bet liūdną tiesą: 
išeivija ir Lietuva labai skirtingos, jų pasaulėžiūras ski
ria bedugnė.

ATSIPEIKĖJANT
Romantinis išeivijos gyvenimo laikotarpis 

pasibaigė.

PROBLEMŲ POŽYMIAI

Atsigręžta į Lietuvą, nusisukta nuo savęs. Gal 
todėl, kad lietuvių išeivijos karta, daugelį metų nuošir
džiai ir pasiaukojančiai puoselėjusi tautiškumą, nesuge
bėjo išugdyti savo pamainos jaunime; gal todėl, kad 
lietuviškumo įskūnįjimo ir kasdieninio išsireiškimo ieš
koma Lietuvoje (daugiausia per spaudos ir gandų priz
mę); gal todėl, kad neprotinga laukti tokio pat pasišven
timo iš kartos, įstrigusios pusiaukelėje tarp dviejų pa
saulių - lietuviško, užsidariusio savyje ir kosmopoli
tinio, viliojančio savo daugialypiu prieštaringu turiniu. 
Būtent pastarajam, mano nuomone priklauso dargana 
planetos ateitis.

Daug vilčių sudėta į naują laisvėjančią Lietuvą, ku
ri daugumos vaizduotėje buvo idealizuojama. Rodos, 
laisvėjančioj Lietuvoj nėra problemų: tarpusavio pjau
tynių ir vaidų, korupcijos, šmeižto, nusikalstamumo, 
neapykantos ir... debesuoto su pragiedruliais oro. To
kią primityvią nuomonę nesunku buvo susidaryti tiems, 
kurie nebuvo arčiau susipažinę su sovietine sistema ir 
jos gyvastingu tvariniu - sovietiniu žmogum u, kuris 
šiandieninėje Lietuvoje transformuojasi į kokybiškai 
naują, aukščiausią savo subjaurėjimo ir pavojingumo 
stadiją- slogiausią konformizmo ir hipokritiškumo 
įsikūnijimą, - kurioje neegzistuoja nei etika, nei dva
sinės, nei idėjinės vertybės. Būtent jis, Sovietinis Ho
mo Sapiens nepastebimai prarijo Lietuvos atgimimo 
dvasingumą bei idėją: būtent jis iš pradžių apjuodino, 
išniekino ir pagaliau išgujo iš Lietuvos Sąjūdžio jo dva
sią, uždegusią savo ugnimi ilgai to laukusią tautą.

Įdėmiai sekdamas pastarųjų metų įvykius, padariau 
išvadą, kad senoji lietuviška patarlė („neatsiejam grūdų 
nuo pelų“) įgavo kokybiškai naują prasmę ir gerai api
būdina dabartinius išeivijos ir Lietuvos santykius. Išei
vija pirmą kartą atsidūrė akistatoje su iliuzijos tikruoju 
turiniu ir... sutriko. Prabilo ilgai tylėję sovietologai, 
naujai iškepti „ekspertai“, jų tarpe nemažas kiekis bu
vusių Tarybų Lietuvos piliečių (nebūtinai tremtiniui 
Sibirą) pagaliau suradusių progą pareikšti pasauliui ir 
išeivijai savo autoritetingą nuomonę apie veidų permai
nas Lietuvoje. Taip gimė raganų medžioklė, į kurią 
uoliai įsijungė didesnė išeivijos dalis, nuklydusi klys
tkeliais paskui įsikarščiavusius varovus, kurių didesnė 
dalis tokiu būdu dažnai išvengdavo nelinksmos vargšų 
žvėrelių dalios. Jų paminėjimas nepasitamautų šio 
straipsnio tikslui, todėl paliksim tai jų sąžinei bei lai
kui...

Įsivyravo nuomonė, kad viskas „iki Nepriklauso
mybės“ yra juoda ir nepriimtina, o viskas „po“ - pažan
gu ir teigiama. Šis iš esmės neteisingas įsitikinimas 
neišlaikė laiko egzamino, dar jam neprasidėjus. Ilgą 
laiką buvusi įtari, nepatikli išeivija staiga plačiai, dos
niai ir neišrankiai atvėrė savo glėbį visiems be išimties 
buvusios Tarybų Lietuvos pasiuntiniams bei atstovams, 
įskaitant daugelį tų, kuriuos dar vakar lygino su žeme 
dėl jų uolių nuopelnų sovietinei santvarkai. Negana to, 
lietuvių išeivių bendruomenė iškėlė panašius asmenis į 
politinių bei ekonominių patarėjų pozicijas, savo veik
loje ėmė vadovautis jų nurodymais. Sunku išvardinti 
visus registruotus ir neregistruotus „lietuvologus“, 
kurie be didesnių sąžinės priekaištų ėmė misti išeivių 
bendruomenės labdaringumo, ribotumo ir trum
paregiškumo nuotrupom.

Ryški santykių permaina yra komercinių ryšių 

užuomazgos ir su tuo susiję žygiai bei pastangos. Gali
ma konstatuoti, kad šioje srityje ryškiai išsiskyrė trys 
kryptys: pirma - greito pelno; antra - investicinė; trečia 
- filantropinė /altruistinė/ humanitarinė. Dvi pirmosios 
kryptys reprezentuoja pavienių individų pastangas, ku
rios, nežpaisant to, įgavo masinį pobūdį ir užgožė išei
vijos bendruomeninių organizacijų veiklą, kuri atsto
vauja trečiajai krypčiai. Komercija ir besiformuojantys 
ekonominiai ryšiai ateityje turės didelės įtakos išeivijos 
vystymosi raidai juos tinkamai suderinus su ideologi
niais tikslais.

Kultūrinis gyvenimas bendruomenės viduje sulė
tėjo, tapo inertiškas. Meno kolektyvai žiūrovų auditori
jos ėmė ieškoti Lietuvoje, mažiau laiko skirdami bend
ruomeninio masto veiklai, ignoruodami savo kultūrinės 
veiklos augintinius. Įsivyravo atlikėjų importo iš Lietu
vos atmosfera, palaipsniui tapusi kultūrinio išeivijos 
gyvenimo norma. Pasak suvažiavimo dalyvių, didelės 
įtakos tam tebeturi biudžetinė politika: dauguma lėšų 
skiriama svečiams iš Lietuvos, aktyviai siekiantiems 
panašaus dėmesio.

Būtina paminėti išeivijos atstovų pastangas betar
piškai įsijungti į organizacijų veiklą Lietuvoje. To
kios pastangos negausios ir dėl to pakankamai ryškios. 
Tai beveik išimtinai jaunimas, kuris dėl vienų ar kitų 
piežasčių dar nėra susikūręs savo gyvenimo išeivijoje ir 
bandantis tarpusavyje suderinti patriotizmo ir karjeriz
mo sampratas.

Dauguma tokių pagalbininkų neprofesionalų atsi
dūrė nomenklatūrinėse (privilegijuoto luomo) Lietuvos 
organizacijose: Aukščiausiojoje ir Ministrų Tarybose, 
Sąjūdyje ir pan., besinaudojančiosiose 4-os Valdybos 
(specialus medicininis aptarnavimas) ir atitinkamų 
specparduotuvių ir specinstancijų paslaugomis. Nė vie
nas iš jų nepastebėtas gamyklose, ligoninėse, žemės 
ūkio organizacijose, - ten, kur Lietuvai reikalinga kva
lifikuota profesionali pagalba, kurios, deja, jie suteikti 
nepajėgūs (anglų ar kitos užsienio kalbos mokėjimas 
Lietuvai nebuvo ir nėra nepamainomas turtas), todėl ir 
jų veikla dažniausiai administracinio-reakcinio pobū
džio.

Tai ne Puškino dekabristai, pasišventę tikslui ir 
idėjai ir nedvejodami išmainę aristokratišką Peterburgo 
aplinką į atšiaurų Sibirą; tai ne M.D.s, B.Scs, MB As, 
PHds ar „ABCDs“, patogiai įsikūrę savo „office’-uose“ 
ir labiausiai reikalingi Lietuvai, kuriai pakanka savų 
politikų ir patarėjų, bet trūksta daktarų. Tiesa, pa
tarimų politinėje srityje Lietuvai vengti nereiktų, bet jų 
reikia ir išeivijai, kuri ne visada pasirenka teisingą stra
tegiją opių politinių klausimų atšvilgiu ir pralaimi 
politines kovas dar joms neprasidėjus.

Profesionalų ir verlininkų indėlio trukmė ir apimtis 
daugumoje atveju tiesiai proporcinga ROI (return on 
investment) ir dėl tos priežasties nėra pastebima neap
ginkluota akimi. Laikas - pinigai, ir niekas veltui jo 
leist nepasiruošęs, todėl aukščiau išvardintų laipsnių ir 
titulų savininkai neskuba į Lietuvą.

Būtina paminėti tą išeivijos dalį, kurios darbus ir 
pastangas, nukreiptas į Lietuvą skatino pašaukimas. Jų 
nemažai, jais gyva išeivija, Jie nepastebimi, nes nerei
kalauja atlyginimo už savo darbą ar jį liaupsinančio 
straipsnio spaudoje, jie gyvi darbais, kurie yra jų gyve
nimo turinys ir šventė. Visi jie priklauso kartai, kuri 
negrįžtamai mažėja. Jos dvasingumą ir neapskaičiuotą 
meilę Lietuvai būtina išsaugoti naujoje kartoje, norint 
atversti sekantį išeivijos istorijos puslapį.

Išeivija pergyvena evoliucinę krizę - būti ar nebū
ti...
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SVARSTYMAI

ŽVELGIANT Į 2000 - UOSIUS

Suvažiavimo dalyviai vienbalsiai pareiškė, kad atė
jo laikas iš esmės peržiūrėti išeivijos organizacijų veik
los turinį. Svarbiausia šios revizijos priežastis, pasak 
jų, yra pasikeitimai Lietuvoje. Mano nuomone, pasi
keitė ir išeivija. Mažtanti skaičiumi, tebeliekanti už
dara, atsiribojusi nuo pasaulio visuomenės, ji vis daž
niau atsiduria akistatoje su išlikimo klausimu, ku
rį šiandien sprendžia kiekvienas, kam teberūpi jo lietu
viškos šaknys... Išeivijos likimą nulems būtent tokių 
asmenų pastangos, išreikštos bendruomeninių organi
zacijų'veikloje, kurią būtina iš naujo apibrėžti, pasitel
kiant į pagalbą šiuolaikinę sudėtingų problemų na
grinėjimo metodologiją, kurios pagrindinės gairės yra:

*Tikslas
* Strategija
*Planas
* Vykdytojai

Norėdama užtikrinti lietuviško išeivijos gyvenimo 
nenutrūkstamumą 21-ojo amžiaus sąlygomis, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė (PLB) turėtų grįsti savo ateities 
veiklą, vadovaudamasi aukščiau išvardintais principais. 
Pamėginsiu pasiūlyti sekantį šios Veiklos Apibrėžimo 
Modelį:

VEIKLOS PRIELAIDOS:
- Asmeniškas Apsisprendimas 
-Laikas

VEIKLOS STIMULAI: - Ideologinis
- Dvasinis
- Finansinis

TIKSLAS

Išsaugoti Išeiviją kaip bendruomenę 21-ojo am
žiaus sąlygomis.

STRATEGUA

Tiksliai apibrėžti veiklos sąlygas bei dalyvavimo 
joje stimulus, tiek dvasinius tiek ir materialinius - įga
linant bendruomenės narius sąmoningai apspręsti savo 
vietą vei vaidmenį, transformuojant bendruomenę į 21- 
ąjį amžių.

Paruošti PLB vadovų pamainą, sugebančią efek
tyviais metodais vadovauti PLB darbui, suburiant išei
vijos bendruomenę aplink lietuvišką veiklos židinį.

Įtraukti į veiklą augančią kartą, sutelkus dėme
sį į naujus darbo būdus bei priemones.

Tęsti ideologinį darbą lietuvių bendruomenėje, 
pasitelkiant į pagalbą švietimo, teologines bei spaudos 
institucijas, ieškant naujų veiklos priemonių ir formų.

Stiprinti ryšius tarp išeivijos organizacijų įvai
riose pasaulio šalyse, didesnį dėmesį skiriant suvažia
vimų, susitikimų kokybiniam turiniui, rezoliucijų prak
tiškam įgyvendinimui bei finansavimui.

Plėsti kultūrinius bei ekonominius ryšius su ne
lietuviškomis organizacijomis, atstovaujančiomis Lie
tuvos nacionalines mažumas, šiuo metu gyvenančias 
Lietuvoje (rusais, lenkais, žydais ir pan.), įtraukiant jų 
organizacijas į savo veiklą su tikslu:

-Išplėsti bendruomeninę veiklą, įtraukiant į ją ki
tataučius bei tolstančią nuo bendruomenės išeivijos jau
nimo dalį

- Skatinti nacionalinių mažumų bei jas atstovau
jančių valstybių tarptautinę politinę bei ekonominę pa
ramą Lietuvai.

Glaudžiai bendradarbiauti su savo šalies vy

riausybe, įgyvendinant aukščiau išvardintas progra
mas, aiškiai apibrėžiant jų svarbą bendranacionaliniams 
interesams. Siekti politinės ir ekonominės pagalbos 
reikalingos tų programų įgyvendinimui.

Peržiūrėti ir plėtoti kultūrinius ir ekonominius 
ryšius su Lietuva:

- Toliau kovoti už sovietinės kariuomenės išve
dimą iš Lietuvos ir realų Lietuvos išlaisvinimą, siekiant 
paramos iš demokratinių valstybių vadovų bei par
lamentų, įskaitant Rusiją

- Išnaudoti šiuolaikinę technologiją, masines in
formacijos bei ryšių priemones, įgalinančias greitą in
formacijos apie Lietuvą „pristatymą“ bendruomenei, 
šeimai ir visuomenei

- Skatinti ir vystyti komercinius ryšius, tokiu būdu 
įtraukiant į bendruomenės veiklą didesnę dalį profe
sionalų, verslininkų ir akademinio jaunimo

- Plėsti kultūrinius bei sporto ryšius, didesnį dėme
sį skiriant „mišriems“ renginiams, pabrėžiant ryšių „ly
giateisiškumą“

-Užmegzti ir plėsti ryšius su Lietuvoje gyvenan
čiomis nacionalinėmis mažumomis ir jas atstovaujan
čiomis organizacijomis.

Sis modelis nepretenduoja į originalumą: dauguma 
jame pasiūlytų veiksnių vienaip ar kitaip atsispindi da
bartinėje PLB programoje. Svarbu pabrėžti, kad pro
gramos įgyvendinimui būtina logiškai nuosekli veiks
mų grandinė, todėl nepakanka apsiriboti strategijos 
veiksniais: juos materializuoja ir sukonkretina planas.

PLANAS

Planas yra konkreti nuosekli strategijos įgyvendi
nimo programa. Aukščiau išdėstytas strategijos mo
delis yra bendrinis. Plano veiksniai konkrečiai apibrėš 
strategijos tikslų įgyvendinimo programos turinį. Juos 
turėtų kruopščiai išnagrinėti išeivių organizacijos. 
Toks darbas pareikalaus šimtaprocentinio pasiaukojimo 
ir atsidavimo, todėl drąsiai galima teigti, kad kalbame 
apie profesiją (full-time job). Nežinia, ar išeivija pasi
ruošusi tokiam pasišventimui tiek dvasiškai, tiek ir fi
nansiškai. Planavimo darbus turėtų atlikti strategai pro- 
fesionalai-planuotojai. Nebepakanka pasikliauti bažny
čia ir mėgėjiškomis išeivijos organizacijų pastangomis 
- padėtis rimta.

Norėčiau apsiriboti galimu plano veiksnio pavyz
džiu. PLB kultūrinių bei ekonominių ryšių užmez
gimas su Lietuvos Žydų Kultūros Draugija, jų nuola
tinis plėtojimas turėtų teigiamai atsiliepti Pasaulio Žydų 
bendruomenės santykiams su Lietuva bei išeivija. To
kių santykių pagrindu būtų įmanoma iš esmės peržiū
rėti karo nusikaltėlių kampanijos tikslus, turinį bei ob
jektus, sukurti palankesnes sąlygas užsienio kapitalo 
investicijoms Lietuvoje ir pan. Atviros konfrontacijos 
su žydais politika, pasirinkta PLB bei kai kurių vadovų 
Lietuvoje, ne tik nepasiteisino, bet dar labiau pablogino 
padėtį. Žydų kapinių Lietuvos miestuose bei mies
teliuose restauravimas ir nuolatinė priežiūra; žydų, 
garsinusių Lietuvos vardą pasaulyje (smuikininkas J. 
Heifetz, skulptorius J. Lipsitz) atminties įamžinimas bei 
jų vardo festivalių, premijų bei konkursų rengimas; lie
tuvių, gelbėjusių žydus holocaust’o metu reguliarus ofi
cialus pagerbimas Lietuvoje ir Izraelyje; viešas lietuvių 
ir žydų santykių istorijos nagrinėjimas bei analizė dar 
nesulaukė palankamo dėmesio ir nėra įvertinti trumpa
regių politikų. Lietuviai šiuose santykiuose nusipelno 
lygiai tiek pat dėmesio ir pagarbos, todėl kalbame ne 
apie „skolų mokėjimą“, nežiūrint į tokio požiūrio nepo
puliarumą ir tą aplinkybę, kad lietuviai (mano nuomo
ne) turėtų būti tokio dialogo pradininkai - Lietuvos 
žydų dienos suskaičiuotos, tuo tarpu lietuviai švenčia 

regimąją nepriklausomybę ir planuoja vis daugiau 
jiems žadančią ateitį.

Panažų požiūrį reikėtų pasitelkti nagrinėjant kitas 
strategijos kryptis. Seimą, mokykla, bažnyčia, spauda 
- šios išeivijos bendruomenės apraiškos sritys reika
lauja nuodugnios peržiūros, išradingumo planuojant to
limesnę bendruomenės veiklą.

VYKDYTOJAI

Tikslas, strategija, planai tebetiks bendrinėmis są
vokomis, jei nerasime jų įgyvendintojų. Asmens sąmo
ningas apsisprendimas yra pagrindinė sąlyga, priver
sianti kilti į kovą už išeivijos išsaugojimą, todėl neįma
noma išvardinti visų, kas patenkina šį ambicingą rei
kalavimą. Nepaisant to, jau dabar būtina tiksliai 
nustatyti išeivijos Bendruomenės vadovų, vadų ir gene
rolų sąrašus - jie turi pakelti kovot, uždegt, kūrent ir 
nušviest kelius į 2000-sius tiems, kurie pasiruošę, bet 
neturi žemėlapio.

Ambicingų tikslų įgyvendinimui reikalinga jauna, 
energina ir ryžtinga vadovybė. Negėda čia būtų pasi
kliauti ir apmokamais ,konsultantais ar patarėjais“, ku
rių kasdieninė duona yra stratreginis planavimas ir ku
rie galėtų metodiškai pamokslinti bendruomenės mėgė
jus-entuziastus. Panašus indėlis iš Lietuvos būtų vien
pusiškas, paženklintas apskaičiuotu patriotizmu ir 
komerciniu pelnu. Nežiūrint to, vengti Lietuvos pagal
bos šiuo klausimu būtų trumparegiška. Tikslas pateisi
na priemones, todėl bendradarbiavimas su laisvėjančios 
Lietuvos pasiuntiniais-talkininkais ir jų nuolatinis 
kontroliavimas efektyviai paspartintų bendruomenės 
stiprėjimo procesą ir būtų priimtinas.

PABAIGA

Kol kas, deja, neteko susipažinti su rimtu realistiš
ku susidariusios padėties nagrinėjimo pavyzdžiu. Ne
priklausomybės šventimo procesas užsitęsė: laikas būtų 
susimąstyti apie iškilusių problemų realumą ir ieškoti 
būdų joms spręsti.

Kokių problemų? Toks klausimas šiandien iškilti 
neturėtų...

Dmitrijus Kanovičius

Viena iš daugelio šios vasaros trečiasaj Odininkų de
monstracijų prie AukŠČ. larybos rūmų Vilniuje. 
Plačiau apie vienų tokių demonstracijų — 1-me psl. (Jo
no Staselio nuotr.)
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ISTORIJA

Paskaitos temoje jau slypi ir atsakymas. Noriu 
pagrįsti mintį, kad Lietuva yra Vidurio Europos dalis. 
Man rūpi, ar apskritai verta ieškoti Lietuvos istoriniuo
se regionuose. Ką tai duoda politikai, ir ką tai duoda 
apskritai žmonių mąstymui?

Pastaruoju metu, kai mes išsiveržiame iš totalita
rizmo sistemos, vėl iškyla klausimas, kur yra Lietuva ir 
kur ji turėtų eiti. Mes girdime, kad Lietuva yra Rytų 
Europos dalis. Tad reikia ieškoti, kur ta Lietuva buvo. 
Iš to mes galėtumėm pasakyti, kur ji dabar yra. Nėra 
turbūt dabarties praeityje, bet yra praeitis dabartyje.

Įdomiausia yra tai, kad pati Lietuva niekada ir ne
ieškojo, kur ji yra. XIX amžiaus vidurio istorikams, 
visų pirma S. Daukantui, rūpėjo Lietuvos išskyrimas iš 
tų kultūrų ir civilizacijų, kurios supo Lietuvą. Štai ko
dėl galima sakyti, kad nuo Daukanto laikų susiformuoja 
etnocentristinis ar lituanocentristinis požiūris į istoriją. 
Tas požiūris išsilaikė per Aušros laikus, tąsė šitą tradi
ciją ir J. Basanavičius. Jau šiek tiek niuansuotai, su 
nauju mokslo metodų kategorijų apdorojimu, įėjo jis ir į 
A. Šapokos redaguotą Lietuvos istoriją. Jeigu mes pri
siminsime Šapokos credo - ieškokime lietuvių Lietuvos 
istorijoje, - tai buvo ne kas kita, o tautinės Lietuvos 
istorijos koncepcijos sukūrimas. Tai yra visuotinai pri
pažintas neabejotinas Šapokos nuopelnas.

Jeigu Šapokai mes ir negalėtumėm taikyti V. My
kolaičio-Putino 1936 pasakytų žodžių, bet buvo laikas, 
kada istorija buvo reikalinga Lietuvos garbei išaukš
tinti. Tačiau tauta bręsta, ir istorija turi tarnauti tiesai. 
Aišku, mes negalime pasakyti, kad Šapokos istorijoje 
mes nerasime tiesos. Tai buvo iš tikrųjų to meto lygio 
mokslo tiesa

Tačiau jau tuomet Šapokos bendraautorius ir ben
dražygis toje pačioje istorijos knygoje, Z. Ivinskis, 
1938 m. rašė, kad Lietuvos istoriografijai trūksta pla
tesnio konteksto. Jis ir suformulavo mintį, kuri ir šian
dien skamba šiek tiek netikėtai mūsų istoriografijos 
kontekste. Jeigu, sakykim, šiandien istorikas imtų ir 
pareikštų, kad XII a. Europa yra tiktai iki Elbės, tai jis 
iškart galėtų būti apkaltintas antį patriotizmu ir Lietuvos 
istorijos bei praeities niekinimu. Z. Ivinskio koncepcija 
remiasi S. Šalkauskio idėja apie Rytų ir Vakarų sintezę. 
Tačiau A. Maceina tą Šalkauskio idėją buvo sukriti
kavęs, remdamasis F. Konečnio civilizacijos sintezės 
negalimumu. Z. Ivinskiui atrodė, kad nereikia svarstyti 
sintezės problematikos, nors vienaip ar kitaip Rytų ir 
Vakarų problema liko ir jam.

Kaip Šalkauskiui, taip ir Ivinskiui atrodė, kad Eu
ropa XII a. driekėsi tik iki Elbės. Tokiu atveju barbarų 
pasaulis buvo Rytų pasaulis. Šalkauskis buvo suformu
lavęs mintį, jog Rytų tezė yra ir pagoniškoji Lietuva, ir 
stačiatikiškoji Gudija ir senoji Rusija. Žodžiu, ji apjun
gė pagoniškąją ir rusiškąją civilizaciją. Ir tik nuo XVI 
a. pradeda vyrauti Vakarų antitezė. Atsiranda reikalas 
kurti Rytų-Vakarų sintezę, ką Z. Ivinskis ir pakartoja

Tačiau visos šitos paieškos pasibaigė 1940 m. su J. 
Žiugždos akademine Lietuvos istorija. Jas pakeitė 
marksistinė-leninistinė metodologija, o iš tikrųjų - Mas
kvos centristinis Lietuvos istorijos aiškinimas. Lietu
vos istoriografija siekė išsivaduoti iš šios vyriaujančios 
marksistinės-sovietinės ideologijos. Pats svarbiausias 
kelias turbūt buvo istorikų ėjimas į konkrečius empiri
nius tyrimus, kurie ilgainiui išlaiko savo vertę bet ku
riomis politinės konjunktūros sąlygomis. Tačiau jau ir 
tais laikais, kas ypač dabar išryškėjo, naujasis Lietuvos 
istorijos pavidalas, Ly. išsivadavimas iš sovietinės isto
riografijos, buvo suvokiamas ne kaip kitaip, o kaip grį
žimas prie Šapokos, los lituano-ccntristinės Lietuvos 
istorijos vizijos.

Dar daugiau. Kaip rodo 1968 m. pasirodžiusi Ged
gaudo knyga Mūsų praeities beieškant su baltofiline

EUROPA BAIGIASI TIES AŠMENA

LIETUVA VIDURIO EUROPOS
ISTORINĖJE RAIDOJE

(Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dekano A. Bumblausko paskaita skaityta uždarant XXXVIII Santaros- 
Sviesos suvažiavimą Lemonte 1991 m. rugsėjo 8 d. Spausdinama šiek tiek sutrumpinta ir paredaguota iš garso 

juostelės)
koncepcija, šiandien Lietuvoje galima kalbėti ne tik 
apie lituano-filizmą, bet ir apie balto-filizmą. Čia tur
būt daug kam girdėtos tezės apie genetinę lietuvių dorą, 
apie dorą ir skaistų lietuvių kultūroje, iki to, kad pra
dedi galvoti, kati tuojau bus įkurtas Doros ir skaistos 
departamentas. Pradedi galvoti apie šilų konceptų iš
takas ar tai pagonybėje, ar baltų kultūroje, ar baltų civi
lizacijoje, ar baltų imperijoje. Kartais prisimenama Šal
kauskio tezė apie baltų kultūros orientališkumą. Iš čia 
kyla paieškos, siekiančios knšnaizmą ir šiaip jau rytie
tiškas pažiūras mūsų kultūroje.

Vadinasi yra problema, ar naujos paieškos kon
ceptualios. Mano įsitikinimu - taip. Pirmiausia tai tur
būt svarbiausio mūsų medivialisto E. Gudavičiaus feo
dalizmo tyrimai, Kryžiaus karų koncepcija, kur susidu
ria dviejų pakopų civilizacijos. E. Aleksandravičius 
gražiai aptarėė XIX a. naujus Lietuvos istorijos 
modelius, kurie, kaip tik visai priešingai, nėra lituano- 
centnstiniai. Iš esmės ieškoma XIX a. modelio, kuris 
apimtų tą didžiulę kompleksiškai sudėtingą problemą, 
kurią XIX a atsineša iš Didžiosios Lietuvos kunigaikš
tystės kultūros.

Jei galima, aš norėčiau prie šitų paieškų priskirti ir 
jūsų Santaros-Svicsos judėjimo vado V. Kavolio knygą 
Epochos signatūros. Ji yra pirma per pastaruosius 50 
metų parašyta konceptuali, nuosekli, ištisa Lietuvos 
kultūros istorija Ir mes Lietuvoje esame daug svarstę, 
kokia turėtų būti kultūros istorija Man paprastai kil
davo klausimas, kokią mes turėsime Lietuvos istoriją? 
Man atrodė, kad praėjus 50 metų nuo Šapokos laikų, 
būtina parašyti naują Lietuvos istoriją, ieškant naujų 
kelių. V. Kavolio knyga sutvirtina šį argumentą. Pa
aiškėjo, kokia gali būti kultūros istorija, kas yra kul
tūros istorija ir kad tai yra savarankiška istorijos sritis. 
Iki šiol nuo bendros istorijos buvo nuimami politiniai, 
socialiniai dalykai ir tai, kas likdavo, buvo pavadinama 
Jcultūros istorija“. Vargu, ar taip yra.

Taigi toks būtų problemos formulavimas: ar yra 
dabar galimybė ieškoti naujos Lietuvos Istorijos kon
cepcijos?

Visų pirma reikia išsakyti kelias prielaidas, kurios 
leistų atsakyti į šį klausimą Pirma, pasaulis nėra ci
vilizacijų mišrainė. Aš jau čia /Vncnkoje išgirdau apie 
afro-centnstinius istorijos modelius. Homeras. Šeks
pyras ir Dantė yra „baltųjų vyrų kultūra“, kuri užgožė 
juodųjų moterų kultūrą. Vadinasi, galime prisiklausyti 
įvairiausių varijantų.

Vienaip ar kitaip man kilo įtarimas, kad šiuo
laikinėje Vakarų kultūroje yra nutolta nuo tų pamatinių 
dar nuo Hėgelio laikų einančių dalykų, kuriuose buvo 
apskritai griežtai priešpastatoma Rytų ir Vakarų kul
tūra. Esą tik dvi kultūros - Europos ir kilo pasaulio.

KULTŪROS MIRŠTA

Pas vėlesniuosius spekuliatyviosios istoriografijos 
autoritetus, kaip O. Spenglcrį ir A. Tombį. Europos 
civilizacija yra, tačiau ji yra viena iš nedaugelio. Jos 
laukia toks pat biologinis-organinis likimas, Ly. mirtis. 
Todėl karts nuo karto ir nebeaišku, ar tebėra XX a. 
pabaigoje nuoseklių filosofinių koncepcijų, kurios pa

brėžtų Europos civilizacijos išskirtinumą Mano įsiti
kinimu yra. Tas koncepcijas kuria kaip lik tie, kurie yra 
gyvenę ant Europos civilizacijos ribos. Tos paieškos 
yra vengrų, čekų-slovakų ir mūsų istoriografijoje. Čia 
turėčiau visų pinna paminėti A. Šliogerio darbus.

Aš taip pat norėčiau paminėti turbūt stambiausią 
XX a. vidurio filosofą, dirbusį Vilniuje, Feliksą Koncč- 
nį, per kurio visus veikalus eina idėja apie Europos 
civilizacijos išskirtinumą Aš čia neturiu laiko išdėstyti 
visus argumentus, tačiau vienaip arba kitaip aš jau mi
nėjau prielaidą, kun leidžia kelti klausimą, kur tada yra 
Lietuva?

F. Konečnis tarp visų kitų civilizacijų yra išskyręs 
ne lik lotyniškąją bet ir Turano bei Bizantijos civili
zacijas. Turano civilizacija, pagal jį, yra mongolai, tur
kai, rusai ir kazokai. Bizantijos civilizacija aiški. Va
dinasi, mums kyla klausimas, ar tai yra Europa?

F. Konečnis yra atsakęs, kad ne. kad lai yra ne lo
tyniškoji civilizacija, taigi ne Europa. Tačiau jis, bū
damas lenkas, puikus Ukrainos. Lenkijos. Gudijos. Lie
tuvos istorijos žinovas, puikiai jautė ir skyrė nbą. Nuo 
Konečnio laikų eina teiginys, kad Europa baigiasi ties 
Ašmena. Mes toliau argumentuosime, kodėl taip yra.

Akivaizdžiausia visų pirma yra ta riba, kūną malė 
F. Konečnis bei vengrų istoriografija. t.y. stačiatikybės 
ir katalikybės riba. Jeigu mes pasižiūrėtumem net | 
Šiandienini Europos paveikslą, tai pumai y tumė m. kad 
labai panašūs į Lietuvą sąjūdžiai vyksta ne kur kitur, o 
Slovėnijoje ir Chorvalijojc, kurios nuo viduramžių yra 
europinės civilizacijos dalis, katalikiški kraštai. Lygiai 
taip pat Europai mes galime priskirti Vengriją su Tran
silvanija, taip pat Čekiją-S lo v akiją, taip pat Lenkiją, ir 
taip pat. matyt, Lietuvą

Čia aš norėčiau pristatyti mūsų istoriko E. Guda
vičiaus koncepciją Jos ištakos jau yra pas F. Koncčnį. 
kuris teigia, kad vienas iš pagrindinių skirtumų tarp 
civilizacijų yra nuosavybės dalykai, privačioji ir viešoji 
teisė, o taip pat praktiškoji teisė, Ly. turto ir nuosavybės 
paveldėjimo teisė. Tarp kitko šitos koncepcijos užuo
mazgos ar net pradžia yra jau pas jaunąjį Marksą bū
tent alodo koncepcija. Kas yra alodas?

Alodas yra individualus valstiečių ūkis besiku 
riančioje viduramžių visuomenėje. Aiškiausias aloik 
pavyzdys yra frankų visuomenė. Šiandieninė istono 
grafija yra išaiškinusi, kad alkodo ištakos yra romeni 
civilizacijoje ir romėnų teisėje ius proprictalis. Tikta 
pas romėnus egzistavo vergvaldžių ūkis. Su barban 
užėjimu šilas nuosavybės principas nusileidžia iki pa 
ūkininko, nes vergas antikoje individualaus savo ūkk 
neturėjo. Klasikinė alodo nba eina ten, kur ėjo Romos 
limes. Klasikinio alodo nevaržomo disponavimo žeme 
regionas yra į vakarus nuo Reino, Na, o jeigu geriau 
pasižiūrėtumėm - į vakarus nuo Elbės. Jis apima Pran
cūziją. šiaurės Italiją apima pietinę Britaniją Čia yra 
visiškas skirtumas su Škotija, Limes eina per vidurį 
Britanijos. Čia priklauso Niderlandai ir pietvakarių Vo
kietija

ODALLS

Kas atsitinka į rytus nuo Reino arba Elbės? Čia
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susiformuoja odalis. Tai sąvoka atėjusi iš skandinavų, 
reiškianti ribotą alodą. Tėvas gali perleisti savo žemę 
sūnui, gali perleisti kaimynui, jei šis priklauso tai pačiai 
bendruomenei. Gali kilti klausimas, iš kur, pvz., atsi
randa odalis pas saksus. Atsakymas - tai ta pati mada, 
ta pati banga, ta pati mentalinė struktūra, kuri atėjo iš 
klasikinio alodo regiono. Vienas istorikas net yra sa
kus, kad odalis yra barbarų teisės ir alodo sintezė, o 
alodas yra romėnų teisės ir barbarų teisės sintezė.

Kur baigiasi alodas? Šitas klausimas yra beveik 
visiškai nenagrinėtas. Vienintelis Lietuvos istorijos ty
rimuose šitos problemos kėlimo kontekste tai atliko E. 
Gudavičius, originalus ir unikalus istorikas. Alodas Lš 
tikrųjų baigiasi ties Ašmena. Jo regionas baigiasi ten, 
iki kur ši mada suspėjo ateiti - pas germanus, pas sak
sus, pas lenkus. Didžiulis atviras klausimas yra, kodėl 
būtent Čia alodas sustojo. Pirmiausia atsakymas būtų 
toks, kad Kijevo arba Rusų valstybę alodo formavi
masis (Ly. bendrinės žemėvaldos diferenciacija) ap
lenkė. Si valstybė stabdė šilą diferenciacijos procesą. 
Tą mes matome netgi IX amžiaus Rusijoje. Tai būtų 
pats paprasčiausias atsakymas į mūsų klausimą.

Si alodo idėja buvo nesvetima ir Marksui. Tačiau 
marksistinė ideologija buvo visai nepajėgi atsakyti i 
klausimą, iš kur alodas atėjo ir kodėl jis būtent įsitvir
tino tame regione. Technologinės civilizacijos lygis yra 
visur labai panašus ar net toks pat. Vadinasi, eitų kalba 
apie tam tikras idėjines slinkus, apie ūkininkavimo pa
tirties perdavimą.

Taigi galima kelti klausimą, kas tada tuo metu yra 
Rusijoje, kuri yra šalia mūsų? Jeigu mes pasižiūretu- 
mėm į XVI amžiaus inventorius Didžiojoje Lietuvos 
Kunigaikštijoje, tai pamatytumėm. kad Žemaitijoje ir 
Lietuvoje kariuomenes surašymas vyksta pavardėmis. 
Apskritai bajorų ūkių rejestre kiekvienas Ūkis yra aiš
kiai įrašytas su vardu ir pavarde. Tuo tarpu, jeigu mes 
pasižiūrėtumėm | Padnicstrė-s pavietus, tai ten žmonės 
surašyti būriu, per kabliuką. Jau vien lai leisiu teigti, 
kad Padnieprėj tuo melu tebėra bendruomenė. Mes te
bemalėme šitos bendruomenės egzistavimą ir XIX, ir 
XX amžiuje. XX amžiaus pradžioje P. Stolypinas ban
dė suardyti bendruomenę Rusijoje, bet, kaip žinoma, tik 
10% ūkininkų tesugebėjo įsikurti vienkiemiuose. Tie 
patys 10% vėliau buvo išvežti į Sibirą. Liko taip vadi
namosios žemės bendrijos. Jos suvaidino kraštutinai 
teigiamą vaidmenį kolektyvizacijoje. Pradeda aiškėti, 
kad kolūkis yra tos pačios bendruomenės recidyvas pa
čia archaiškiausia forma. Tai bendruomenė, kanoje ne
egzistavo individualus darbas. Tai tokia bendruomenė, 
kurios net ir pačių rusų istorijoje anksčiau nebuvo, o tik 
Egipto faraonų laikais.

Aš čia bandžiau parodyti skirtumą tarp Rylų ir Va
karų Europos dėl to. kad nuo Petro Didžiojo laikų Ru
sija aiškiai europėja. Dar galima butų sakyti, kad kaž
kokiais momentais Naugardo Respublikos bei Kijevo 
Rusijos tam tikri istorijos aspektai rody tų, jog Rusijoje 
būta Europos civilizacijos poveikių. Bet lai yra didžiu
lė problema, kunos iki šiol rusų istoriografija, būdama 
labai patriotiškai nusiteikusi ir vaizduodama Kijevo 
Rusiją, jau nekalbam apie Maskvą, kaip Trečiąją Romą. 
- o tai yra ne kas kita, kaip pasaulio bambos įvaizdis, - 
negalėjo nei svarstyti, nei normaliai išspręsti.

Vadinasi, bent jau Viduramžių visuomenė - galime 
jau dabar susitarti, jog Rusija nepriklauso Europai - 
leidžia kelti klausimą, ar Europa yra vientisa? Jau mi
nėjau. kad | rytus nuo Reino. į rytus nuo Elbės, civili
zacija ateina žymiai vėliau Jeigu frankų visuomenėje 
susiformuoja viduramžių teisė bei tnpartitio christiano, 
trejinimo principas (oratores, bei la tores, laboraiores) 
arba visuomenės hierarchinis susiskirstymas, kuris yra 
būdingas krikščioniškai viduramžių visuomenei, tai ši

tie dalykai ir daugybė kitų ateina į rytus nuo Reino arba 
Elbės tiktai IX-XI amžiuje. Tai, kas yra pas frankus V- 
VI amžiuje, prie Chlodvigo, kelius šimtus metų vėluoja 
Rytuose. Aišku, kad tas vėlavimas yra susijęs su Karo
lio Didžiojo žygiais ir frankų civilizacijos plėtimu į 
barbarų regionus.

Vėlavimas civilizacinėj raidoj lemia, kad per visus 
Viduramžius Vidurio Europa neturi nei stiprių kultūros 
židinių, nei stiprių miestų, nei stiprios prekinės ekono
mikos viduramžių biurgerinės ekonomikos prasme. 
Miestiečių nebuvimas nulemia, kad čia vakarietiškos 
civilizacijos nėra. Mes čia galime išimtinai kalbėti apie 
bajorišką visuomenę. Tokia yra Vengrija, tokia yra 
Lenkija tokia yra ir Lietuva Miestietiškos civilizacijos 
stoka nulemia, kad valdovų valdžia taip ir neatranda 
atramos, kuri leistų valdyti feodalinę aristokratiją. Štai 
kodėl tas didysis klausimas, ypač marksistinėje istori
ografijoje, kodėl nėra Lietuvoje ir Lenkijoje absoliu
tizmo, yra visiškai normaliai atsakomas, kad tai jau yra 
ry tietiškos civilizacijos politinis bruožas. Aišku, jeigu 
mes sutarsime, kad Rusijoje yra ne absoliutizmas, o 
despotinė monarchija.

Vidurio Europoje - aš jau minėjau odai į - XVII- 
XVIII amžiuje galima kalbėti apie tokią ūkinę siste
mą, kuri pradeda artėti pne vergijos. Pradeda formuotis 
kumetynai. Dvarininkai net nebeskiria valstiečiams so
dybinių sklypų, o iš esmės ūktai duoda maitinimą. Tai 
pagrinde nieko nebesiskiria nuo Romos Imperijos si
tuacijos. Čia galima kalbėti ir apie katalikybės, katali
kiškosios kultūros, prasitęsimą į Naujuosius amžius ba
roko kultūros jėzuilinės ideologijos pavidale. Visa tai 
yra būdinga Vidurio Europai. Taigi mums dabar reikė
tų kelti klausimą, ar Lietuva pnklauso Vidurio Euro
pai?

Ukrainos istorikas V. Antonovičius yra kažkada 
pabrėžęs, kad Didžioji Lietuvos Kunigaikštija - nieko 
neturi savo: rusiška kalba, lenkiška teisė, vokiška mies
tų organizacija. Iš esmės mes šitai idėjai pritariame, 
nes ir mes laikom, kad miestų kultūra yra ne mūsų 
kultūra, kad teisinė bajoriškoji kultūra, bajoriškoji de
mokratija, yra ne mūsų kultūra, o lenkiškoji ir Lt Iš 
tikrųjų mes palys liejame vandenį ant rusų-lenkų is
toriografijos malūnų, teigdami, jog mūsų kultūra yra 
tiktai baltiškoji pagoniškoji kultūra, kad būtent su šita 
kultūra mes galime atgimti ir įeiti į kažkokį savaran
kiškos kultūros gyvenimą.

BALTOFILAI IR LITUANOFILAI

Paprastai yra teigiama, kad didieji mūsų genijai 
vidujai labai baltofiliški arba lituanofiliški. Toks yra 
didysis mūsų politikos genijus Vytautas Didysis, toks 
yra didysis mūsų poetas K. Donelaitis, toks yra didysis 
mūsų dailininkas M.K. Čiurlionis, toks yra didysis mū
sų filosofas Vydūnas. Nenorėčiau giliau svarstyti Vy
dūno, nes apie jį nedaug teišmanau. Tačiau apie Vytau
tą norėčiau pasakyti, kad jo politikoje absoliučiai nėra 
niuansų, kurie rodytų jo tendenciją, kad jis yra „vidu
rinės kultūros atstovas“, kaip G. Patackas pasakytų, kas 
reiškia pagoniškąją kultūrą Vytauto Didžiojo politika 
apskritai yra Lietuvos ėjimas į lotyniškąją civilizaciją. 
Vytautas žygiuoja į Rytus, atsigrįžęs į Vakarus. Vytau
tas įtvirtina forpostus Rytuose, kad apskritai atsigręžtų į 
ten, kur sprendžiasi tautos ir valstybės egzistencija, Ly. 
fronte pne Nemuno.

Lygiai taip pat mes galėtumėm sakyti, kad toks 
suvokimas buvo ir anksčiau. Paprastai stebimės, kodėl 
lietuviai nesikrikštijo Mindaugo laikais, ir tai paaiški
name begaliniu įsimylėjimu į pagonybę. Jau pats Min
daugo krikštas įrodo, kad yra Šiek tiek ne taip. O jo 
krikštas dar labiau įrodo, kad nebuvo Lietuvoje nė vie

no didžiojo kunigaikščio po Mindaugo, kuris būtų ne
vedęs derybų dėl krikšto. Ir šiandien vieno istoriko 
„atradimai“ apie Gedimino nunuodijimą, bent tuo melu, 
kai buvo padarytas paskutinis žingsnis einant prie 
krikšto, yra paskutinis taškas nuneigiant mūsų kuni
gaikščių didžiules pagoniškas viltis. Ir jeigu taip, tai 
galime tvirtinti, jog per visą Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštijos laikotarpį turėjome vakarietišką orientaciją. 
Jau nuo Mindaugo laikų puikiai suvokiama, iš kur eina 
ir politinės, ir intelektualinės mados. Mindaugas ir Ge
diminas kvotė iš Livonijos pas juos dirbančius vie
nuolius, kokie yra santykiai tarp Popiežiaus ir Im
peratoriaus. Puikiai buvo suvokiama, iš kur gali ateiti 
tarptautinis pripažinimas ir intelektualinės mados. 
Jeigu mes dar pridurtumėm, kad Gudavičius įrodė, jog 
mes nuo XIII a. esame alodo šalis, kad XIV a. pa
baigoje mes galutinai krikštijamės ir turime ištisas 
europinės kultūros epochas, kaip gotiką, renesansą, ba
roką, klasicizmą, Švietimo epochą, lai mes galime 
drąsiai sakyti, kad Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštijoje 
nematyti, kad tai būtų ypatinga kultūrų eklektika, mo
zaika, kad lai būtų svetimos civilizacijos padarinys. 
Visa tai yra tos pačios lotyniškosios civilizacijos lie
tuviškasis vanjan tas.

Aišku, Vidurio Europai buvo šiek liek kitaip negu 
Vakarams. Per visą senąją istoriją - ir čia visiškai nevei
kia marksistinė schema - pas mus atsiranda ir politiniai 
fenomenai, ir intelektualinės mados anksčiau negu, pa
gal Vakarų Europos patirtį, tam susidaro taip vadina
mos „ūkinės sąlygos“. Imkime XIV a. pabaigos Didžią
ją reformą, luomų atsiradimą Lietuvoje. Luomai atsi
randa tada, kai dar nėra iki galo galutinai susiformavęs 
feodalinis dvaras, kas atrodytų absoliutus nonsensas 
Vakarų istorijos prasme. XVI a. viduryje mes kuriame 
universitetą, kuns irgi yra visiškai kitokio pavidalo 
negu Vakarų Europos universitetai. Mes pirmiau duo
dame pinigus, surandame mokytojus ir lik po to, labai 
vargingai, ieškome studentų. Taip buvo Kazimiero lai
kais Krokuvoje, ir taip buvo Stepono Batoro laikais 
Lietuvoje. Nors mes esame jau labai daug šnekėję, jog 
universitetui kurti laikas buvo pribrendęs, tačiau pasi
žiūrėkime į pirmuosius veiklos dešimtmečius, kiek stu
dentų atvyksta iš Vakarų, o ne iš mūsų pačių visuome
nės.

KUR YRA PENIONYS?

Lygiai taip pat yra su magdeburginiais miestais. 
Gal neįleisiu čia ko nors iš Penionių. Penionys XVII a. 
antroje pusėje yra magdeburginis miestas. Bet ko be- 
klaustum, niekas nežino, kur tie Penionys yra. Tai tokie 
tie magdeburginiai miestai. Išnyko jie kaip dūmas, 
plaikstomas vėjo. Nėra jų.

Ema kalba, kad mūsų visuomenės orientacija va
karietiška. Mes puikiai matome, kur yra esminiai da
lykai, kur apskritai klesti valstybės ir kultūros. Kartais 
mes bandome tai kuro net dirbtinėmis, valstybinėmis, 
vyriausybėmis priemonėmis. Tai atsitinka net XVIII a. 
antroje pusėje. Pasižiūrėkime į P. Bžostovskio feno
meną Tai yra tiesiog iš dangaus iškritęs dalykas, švie
timo epochos mentaliteto padarinys - respublika su pre
zidento rinkimu, su sienomis, su uniformoimis, su or
kestrais. Netgi buvo teigiama, kad XVIII a. antrojoje 
pusėje bendroje valstybėje egzistuoja dar kilos trys: 
Lenkija, Lietuva ir Pavlovo Respublika. Tačiau, jeigu 
pasižiūrėsime į nuosavybės santykius, Bžostovskis yra 
tipiškas senjoras, toks, kokie buvo XIV a. į miestą iš
vykę prancūzų feodalai.

Pasižiūrėkime į A. Tyzenhauzą Tuo metu aiškiai 
suvokiama, kad manufaktūra kuria Vakarų Europos

(tęsinys sekančiame psL)

1992 m. rugsėjo mėn.
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SVARSTYMAI

LIETUVA ...
(atkelta E 9-to psL)

gerbūvį. Panagrinėkime, kokiame kontekste Tyzen- 
hausas įkuria manufaktūrą Lietuvoje. Darbininkų nėra. 
Rinkos nėra. Štai kodėl jo įmonės bankrutuoja. Mūsų 
aristokratija nenusiteikusi pirkti tokių skarelių, kokias 
audžia Tyzenhauzas. Dancige audžia žymiai gražesnes. 
Parfumai ir mados ugi ateina iš ten.

Visa tai leidžia teigti, kad visame šitame procese 
ypatingą vaidmenį suvaidino Lenkijos civilizacija. 
Mes esame įpratę šitą civilizaciją neigti. Vienaip ar 
kitaip, ką mes vadiname politine civilizacija, teisine 
civilizacija - dideli impulsai tam ėjo iš Lenkijos. Tiesa, 
mūsų istorikų tyrimai parodė, kad Lietuvos Statute yra 
normų, kurios visiškai nežinomos kaimyninių šalių 
teisėje. Jos yra paimtos iš senosios baltiškosios papro
tinės teisės. Tai rodo, jog Lietuvos statutą kūrė mūsų 
žmonės, organizavo ir rikiavo mūsų Ponų taryba. Šios 
teisės buvo kuriamos mūsų valstybės interesams, ir ap
skritai Didžioji Lietuvos Kunigaikštija buvo mūsų, Ly. 
lietuvių sukurta valstybė. Tačiau vienaip ar kitaip jos 
teisinis pavidalas, politinė civilizacija, administracinė 
struktūra ėjo iš Lenkijos. Vadinasi su 1564 m. reforma 
mes bandome užsiklijuoti etiketę, kad mes esame tokie 
kaip ir lenkai, kad šie neprikaišiotų mums kažkokių 
negražumų. Mes šiek tiek pasitempiame už ausų arba, 
kitaip sakant, ponai patempia mūsų visuomenę už ausų, 
kad mes atrodytume tokia pat bajoriška valstybė kaip ir 
Lenkija.

Baigdamas noriu paklausti, ar ta senoji viduramžių 
civilizacija yra pakankamai svarbi, kad ji ką nors reikš
tų mūsų dienomis? Aš manyčiau, kad giluminiai pro
cesai reiškiasi iki mūsų dienų ir nulemia ir mūsų men
talitetą, ir mūsų problemas. Tie dalykai yra svarbesni už 
kunigaikščių portretus ar dar ką nors. Jau vien tai svar
bu, kad iš senosios civilizacijos į mūsų naująją civili
zaciją visų pirma atėjo katalikybė ir krikščioniškosios 
kultūros suvokimas, Ly. krikščioniškosios vertybės.

PRAEITIS LĖMĖ ATGIMIMĄ

Iš mūsų senosios civilizacijos atėjo, kaip puikiai 
parodo V. Kavolis, bajoriškumas ir istoriškumas, ir tai 
jau pasireiškė tautinio atgimimo epochoje. Iš ten atėjo 
individualizmas nuosavybėje, individualus ūkininka
vimas. Tai principai, kurie ir nulėmė pavienių ūkinin
kų, Ly. fermerinį ūkį. Tai buvo M. Krupavičiaus ir kitų 
reformos metu įvykdytas smulkaus valstiečių ūkio su
formavimas. Būtent iš senosios kultūros ateina tautos 
samprata. Tiesa, tada buvo bajoriškoji tauta, tačiau vie
naip ar kitaip modernioji tauta kūrėsi, prisimindama 
senosios tautos modelį. Taigi norėčiau pasakyti, kad 
Lietuva ir XX a. liko Vidurio Europos šalimi.

Gali kilti klausimas, kas iš to, kad mes esame Vi
durio Europos dalis? Ir kas iš to, kad mes nesame 
baltiškoji civilizacija su savo „vidujizmu“? Mano įsiti
kinimu, tai leidžia mums orientuotis, kur eiti. Lotyniš
koji civilizacija Vakarų Europoje suformulavo tokius 
dalykus, kuriuos visos mūsų politinės jėgos ir įvairiau
sio menL liteto žmonės kartoja - laisvę, demokratiją. 
Tai yra Vakarų Europos išradimas, ir mes per ilgus 
šimtmečius priėjome prie šitų dalykų.

Kas iš to, kad mes nesame Rytų Europa? Iš vienos 
pusės - optimizmas, nes bendruomenės visuomet gimdo 
despotizmą. Privačios nuosavybės nebuvimas visuomet 
gimdo pilietinių laisvių nebuvimą ir, kaip A. Šlioge
ris sakytų, substancinio individo stoką. Tokiais atve
jais visada įvairiais pavidalais atgimsta totalitarizmas ar 
kiti antidemokratiniai sąjūdžiai. Tikėkimės, kad Rusijo

je globaliniu mastu tai negims, tačiau vienaip ar kitaip 
ten kokie nors smulkūs recidyvai turėtų pasireikšti.

Iš viso to sektų, kad, jeigu mes ne Rytų Europa, tai 
visų pirma mes turėtumėm šiek tiek niuansuočiau įver
tinti mūsų vadinamųjų politinių realistų sąlyginę ori
entaciją į Rytus. Na ir dar kitas klausimas, kas iš to, 
kad mes esame Vidurio Europoje ir ne Šiaurės Euro
poje? Čia reikia prisiminti, kad mes esame Vidurio Eu
ropoje ta prasme, kad mus veikia Vakarų Europa, daž
niausiai per intelektualinį lygmenį. Štai kodėl pas mus 
dažnai ateina idėjos, kurioms dar reikia kurti sąlygas. 
Šitai reikėtų prisiminti visiems, importuojantiems idė
jinius projektus.

Štai ką aš norėčiau pasakyti, už ką liberalai gal ant 
manęs nesupyks. Aš jiems labai prijaučiu, jie mano 
draugai. Vidurio Europa ir mes 50 metų egzistavome 
šitoje barbarijoje, tad galime paklausti, kur yra dabar 
Lietuva, XIX ar XVIII amžiuje? Liberalizmui visada 
yra tragedija ūkinis chaosas arba ūkinės civilizacijos 
lygio menkumas. Tad galima sakyti, kad liberalų tra
gedija - duok Dieve, kad tos tragedijos nebūtų - yra ta, 
kad jie pas mus visą laiką bus krizėje. Jų idėjoms šita
me civilizacijos lygyje bus be galo sunku skverbtis į 
mūsų kultūrą ir visuomenę.

Jeigu mes esame Vidurio Europoje, tai ir į Europą 
mes eisime ne per ryšius helikopteriais su Amerika. 
Mes eisime per tradicinius ryšius. Eisime per Lenkiją ir 
per Vokietiją. Kad ir kaip mums atrodytų keista, bet 
vienaip ar kitaip vienas mūsų kultūros svarbesniųjų 
uždavinių yra įveikti fobiją, įveikti visas XX a. skriau
das. Mes šiame amžiuje turėjome alternatyvą išeiti į 
Europą politiškai. Turėjome Prūsiją su Vokietija. Da
bar šios alternatyvos neturime. Antra vertus, reikia atsi
minti, kad tos ydos ir tos bėdos, kurias šiandien 
matome Lenkijoje, tikriausiai bus ir Lietuvoje. Tai leis
tų teigti mūsų geopolitinė ir geocivlizacinė padėtis.

SKANDINAVUOS VAIDMUO

Na ir dar kitas dalykas. Nelabai noriu tikėti, kad 
mes galėtumėm labai staigiai iškilti į Europą per Skan
dinavijos šalis. Tai lemia tradicinių ryšių stoka ir civili
zacijų skirtimas. Nors F. Konečnis teigia, kad religija 
nenulemia civilizacijos, bet vis dėlto net tarp latvių bei 
estų ir lietuvių pastebimi skirtumai, kurių ištakos yra 
katalikybė ir liuteronizmas. Tai leidžia teigti, kad mūsų 
kontaktai su Skandinavija bus gana sudėtingi.

Tuo tarpu su lenkais jau dabar mezgasi nedidukės 
firmos ir svarbiausia, kad čia nėra civiliacinio barjero. 
Danai, jeigu atvažiuos, tai atvažiuos su didžiuliais kapi
talais, ir iš lietuvių reikės tiktai pigios darbo jėgos. Kad 
lietuviai būtų lygiaverčiai partneriai, yra utopiška laukti 
iš šitų Vakarų biznierių. Tuo tarpu su lenkais mezgasi 
labai konkretūs ryšiai ir nėra čia kažkokio didžiulio 
skirtumo. Iš Varšuvos ateina technologija, ir patys len
kai sako, jeigu lietuviai sugebės išlaikyti ryšius Rusijos 
rinkoje, tai gali išeiti įdomus varijantas.

Taigi, kad ir kaip norėjau, negalėjau savo svars
tymuose nueiti nuo politikos. Ką darysi, istorija yra 
kartais kaltinama, kad ji yra ne kas kitas kaip politikos 
projekcija į praeitį. Nesutinku su šituo. Aš kaip tik 
galvoju, kad isterija paakina tai, kas iš praeities atina į 
dabartį. Aš drįstu teigti, kad jau politiškai ir civiliza- 
ciškai mes esame kuklus Europos lotyniškosios civili
zacijos regionas. Mano įsitikinimu, tai įveikia ir mūsų 
didybės maniją, ir leidžia teigti, kad mes nekurkime 
kažin ko, o susikurkime kuklų būstą, kuklią valstybę ir 
kuklią civilizaciją europinės civilizacijos kontekste.

Antra vertus, tai įveikia ir mūsų nepilnavertiškumo 
kompleksą. Mes turime tikros lotyniškosios Europos 
civilizacijos patirtį ir tradicijas, kurios reiškiasi da

bartyje. Man atrodo, kad tai laidas optimizmui, kuris 
leidžia optimistiškai žiūrėti į ateitį. □

„AIDO” PRIVATIZAVIMAS

Vilniuje neseniai pradėjus leisti dienraštį Lietuvos 
aidą, senesnei kartai prisiminė tuo pačiu vardu Kaune 
bene 10 metų ėjęs tautininkų laikraštis, leidžiamas 
privačios Pažangos bendrovės. Tiesa, tokiu pat 
pavadinimu dar seniau ėjo dienraštis ir Vilniuje, 
formaliai priklausęs anų laikų Aukščiausiai Tarybai, 
atseit, tikrai buvęs valstybės laikraštis. Jis mums 
brangus, nes jame pasirodė 1918 m. vasario 16 d. 
nepriklausomybės aktas. Praktiškai, nepriklausomos 
Lietuvos valdžia rimtai pradėjo organizuotis 1919 m. 
Kaune ir ten įsteigė savo oficiozą Lietuvą.

Neseniai pasirodžiusioje savo atsiminimų antrojoje 
knygoje kauniškio Lietuvos aido redaktorius V. 
Gustainis aprašo jo pradžią Po 1926 m. gruodžio 
perversmo valdžiai atiteko oficiozas Lietuva ir 
dienraščiu buvo paverstas tautininkų leidžiamas sa
vaitraštis Lietuvis. Anot Gustainio, Smetona ir 
Voldemaras nebuvo patenkinti nei vienu, nei kitu. 
Juodviem rodėsi, kad leisti oficiozą valstybės lėšomis 
netikslinga. Tuo labiau, kad toks laikraštis negali turėti 
pastovios viena linkme einančios politinės linijos, nes 
pasikeitus vyriausybei... turi prie to taikytis ir valdiškas 
oficiozas. Žodžiu, apsispręsta Lietuvą uždaryti, o 
Lietuvį sustiprinti, vėliau jį pakeičiant Lietuvos aidu. 
Dekano Mirono pasiūlymu, naujo dienraščio 
redaktorium pakviestas V. Gustainis, pradžioje 
atsisakinėjęs, tarp kitko aiškindamas priežodžiu: nei 
moku skaityti, nei moku rašyti, o mane štai į karalius 
deda.

Tas priežodis iš tikro tiko. Gustainis tuo metu 
tikėjo, kad Lietuvoje po perversmo bus renkamas nau
jas seimas, nes Lietuvai nepakeliui su fašizmu... Jis 
tada dar nežinojo, kad diktatūra nesteigiama tam, kad 
pravesti rinkimus, neužsitikrinant sau jų laimėjimo. 
Kitaip perversmininkams po rinkimų reikėtų eiti į 
kalėjimą ar laukti dar blogesnio likimo. Jei tiesa, kad 
Smetona su Voldemaru norėjo užtikrinti sau geresnį 
laikraštį valdžios netekimo atveju, reikėtų sutikti, kad 
ir jie tuo metu buvo gerokai naivūs. Likimas norėjo, 
kad abu jie valdžios netektų jėga.

Nesunku čia įžiūrėti paralelę su dabartiniu Lie
tuvos aidu. Panašią nors atvirkščią Laikraštis buvo 
atkurtas kaip vyriausybės oficiozas, nors tuo laiku 
Vilniuje ėjo dar 3-4 dideli dienraščiai! Naujo dien
raščio steigimą, logiškai galvojant, paskatino baimė, 
kad kiti nesilaikys vyriausybės linijos ir, Dieve gink, 
vyriausybę kritikuos. Žinotų jie Gustainio pacituotą 
priežodį, gal dar sykį pagalvotų.

Kaip ten bebūtų - Lietuvos aidas š.m. liepos 14 d. 
paskelbė, kad Aukščiausios Tarybos prezidiumas 
pritarė vyriausybės nutarimui dienraštį privatizuoti. 
Ieškant tam pagrindo, prašosi mintis, kad ir jiems, kaip 
anuo metu Smetonai ir Voldemarui, pasirodė baisu, kad 
po rudens rinkimų jie liks be savo spaudos organo. Tos 
dienos Lietuvos aido numeris yra 135 (6093). Išeitų, 
kad jis save laiko kauniškio L. aido tęsiniu. Jei taip, 
turėtų būti atiduotas Pažangos bendrovei arba 
tautininkams!
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Įdomu, kad per AT prezidiumo posėdį jame da
lyvavęs Pasaulio lietuvių bendrovės (turėtų būti - 
bendruomenės) pirmininkas B. Nainys, Lietuvos aido 
rėmėjas, priminė, kad „Vakarų pasaulis neturi vals
tybinių laikraščių. Teisinga būtų valstybei atsisakyti 
teisių į Lietuvos aidą ir tai būtų teigamas žingsnis“.

Išeina, kad jis pakeitė savo pažiūrą. Juk tik gero 
kaimo didumo pasaulinei lietuvių Bendruomenei jis 
redagavo jos oficiozą Pasaulio lietuvį, nors ir išeivijoje 
laikraščių netrūko. O gal ir jis prisibijo, kad Lietuvos 
aidas, nepaisant frontininkų paramos, pasidarys kitos 
srovės oficiozu?

Liepos 16 d. Liet, aidas paskelbė jau oficialų AT 
V. Landsbergio pasirašytą nutarimą:

„Atsisakyti laikraščio Lietuvos aidas steigėjų teisių 
ir šias teises įstatymų nustatyta tvarka perduoti laik
raščio redakcijai“. Atseit, kažkokia grupė gavo 
100.600 egz. tiražą turintį dienraštį, kaip laimėjimą lo
terijoje.

Vytautas Meškauskas

AT REIKALINGA AMNESTIJA

Neseniai pasikalbėjime su Literatūros in meno re
dakcija žinomas rašytojas ir Aukščiausios Tarybos de
putatas Romas Gudaitis (51 m.) iškėkė visuotinės am
nestijos reikalą. Esą „visiems iki 1990 m. kovo 11 die
nos bendradarbiavusiems su KGB ir kitomis tuolai
kinėmis valdžios struktūromis valstybė atleidžia (Li
teratūra ir menas, 1992.VIII.1. Mano pabraukta - V. 
T.). Kai kas ir anksčiau panašią mintį kėlė kituose laik
raščiuose ir forumuose.

Visokias amnestijas paprastai mėgdavo skelbti ka
raliai, carai ir diktatoriai. Ne tik už politinius, bet ir už 
kriminalinius nusikaltimus. Demokratinėse valstybėse 
nereikalingos amnestijos, nes demokratinėse valstybė
se nėra ir negali būti politinių nusikaltimų.

R. Gudaitis, sakydamas, kad „valdžia atleidžia”, 
tuo pačiu lyg pageidautų, kad dabartinė demokratinė 
Lietuvos valstybė pripažintų politinius nusikaltimus, 
kuriuos neva žmonės padarė bendradarbiaudami su 
okupacinės diktatūrinės valdžios saugumo ir kitais or
ganais („struktūromis”). Man atrodo, kad toks pripa
žinimas būtų didžiausia nepriklausomos demokratinės 
Lietuvos vyriausybės gėda. Niekas 1918 metais nei 
negalvojo apie jokias bendradarbiavusių su carine vy
riausybe amnestijas. O juk beveik visi ano meto Lie
tuvos valstybės vyrai vienaip ar kitaip bendradarbiavo 
su carinės Rusijos valdžios „struktūromis”.

Iš tikrųjų ko dabar Lietuvai reikia, tai ne visokių 
amnestijų už nebūtus politinius nusikaltimus, o nebe- 
svarstyti gėdingo desovietizacijos įstatymo ir tuojau pat 
panaikinti Balio Gajausko vadovaujamą komitetą. Man 
gaila, kad toks garbingas žmogus vadovauja komitetui, 
kuris net be teismo bando spręsti, kas sąmoningai, kas 
nesąmoningai bendradarbiavo su KGB. Demokratinėje 
valstybėje nei tokie įstatymai, nei tokie komitetai ne
turėtų būti toleruojami. Dar ir šiandien amerikiečiai ne
raudonuodami negali prisiminti vadinamų antiameri- 
koninės veiklos komitetų ir senatoriaus Joseph McCar
thy gadynės.

Buvusiai Vagnoriaus vyriausybei galima daug at

leisti. Buvo tikrai sunkūs laikai. Tačiau negalima jai 
atleisti už toleravimą, o gal kartais ir už favorizavimą 
raganų medžioklių, kuriomis ypač pasižymėjo „vals
tybės laikraštis” Lietuvos aidas. Kaip dabar vis labiau 
išryškėja, tų KGB dokumentų yra tokios galybės, kad 
Povilo Varanausko „voratinkliams” pakaks medžiagos 
ligi pačios paskutinės paskutinio žmonijos teismo die
nos.

V. Trumpa

lietuviSkiausiame name

Santa Monikos mieste butnamių - visa galybė. 
Ypač tarp Wilshire bulvaro ir Montanos avenidos. Pa
sivaikščiodamas žvilgčioju į skoningus fasadus, gė
lynus, spėju ir neatspėju egzotiškų augalų pavadinimus. 
Mano Šeštojoje gatvėje auga magnolijos su dubenėlio 
didumo baltais žiedais. Septintojoje - dramatiški 
eukaliptai su nuolat atsilupnėjančia žieve, Ketvirtoj - 
aukštliemenės į vandenyno pusę linktelėjusios palmės.

Prie dažno namo yra lentelė, nurodanti, kuri nuosa
vybių bendrovė užsiima to namo tvarkymu. Jei pa
rašyta, kad „Managed by Roque & Mark Co.“, žinok, 
kad tai Albino Markevičiaus vadovaujama lietuvių 
įstaiga. Toks ženklas, įsmeigtas po alyvmedžiu, yra ir 
prie butnamio, kuriame sėsliai vegetuoju jau penkerius 
metus.

Seniai norėjau pasigirti, kad tai lietuviškiausias na
mas visoje Santa Monikoje. Iš devynių butų septyniuo
se gyvena lietuviai. Suraskite kitą tokią šaunią gy
venvietę Amerikoje.

Kaimynais galiu tik džiaugtis. Skirtingi savo am
žiumi, profesijomis; veiklūs, judrūs; su deramu entu
ziazmu žiūri į gyvenimą; domisi kultūra, prenumeruoja 
glėbius spaudos. Apie kiekvieną galima būtų parašyti 
vaizdžią apysaką. To daryti nesiimu: mano prozinis 
įgūdis per menkas. Pabandysiu bent keliais sakiniais 
juos apibūdinti. Tikiuosi neįsižeis paminėti.

* * ♦

Dviaukščiu fasadu į Šeštąją atkreiptame bute gy
vena Jonas Kudirka, MD, dirbąs ligoninėje, traumos 
skyriuje. Jaunas, lieknas, didelis sporto sirgalius Jo 
tėvas ir broliai gydytojai. Sesuo Daina slaugė. Šiuo 
butu Jonas retai naudojasi. Turi ir prašmatnesnę 
rezidenciją. Čia dažnai apsistoja iš Ilinojaus atvykę 
atostogauti jo tėvai Algirdas ir Irena Kudirkos. 
Nepamainomi pašnekovai.

Su Jonu susibičiuliavau, kai kelis kartus padariau 
jam paslaugą. Išsiblaškęs užsirakindavo, o šeiminin
kės, turinčios atsarginį raktą, nebūdavo, tad Jonas mane 
paprašydavo įlipti per balkoną ir iš vidaus atidaryti 
duris. Aš tai mielai padarydavau, nes gimnazijoje 
buvau pravardžiuojamas Tarzanu. Kažkodėl mėgstu 
karstytis. Ir sakykite, kad Darvinas nėra teisus.

Antro aukšto erdvų dviejų miegamųjų butą nuo
moja teisininkas Edvardas ir Janina Šišai. Sociali, 
vaišinga pora. Sienos apkabintos įspūdingais lietuvių 
tapytojų originalais. Jiems čia įsikuriant, už parodytą 
dėmesį gavau nepaprastą dovaną - prieškarinio 
tapytojo Jono Vaitio nedidelę drobę - Baltijos pajūrio 
kopų vaizdą. Žavus, pilkai melsvas akimirksnis.

Prie ponų Sišų, mėgstančių gyvulius, prijunko vie
nišas katinas, vis atklystus iš gretimų namų. Susirietęs 
snaudžia jų balkone at kėdės, ar ant raudonų laiptų. 
Keista, pastaruoju laiku tas „Šlakas“ dažniau gulinėja 
mano laiptų aikštelėje, už zinijų vazono. Gal dėl to, 
kad aš paglostydamas su juo pasikalbu: Burka, murka, 
kaip jautiesi...mur mur, sakyk, kiek bus du minus du. 
Spot tyli, nes du atėmus du yra nulis, niekis. Mat koks 
gudrus gyvulus - nieką išreiškia tyla. O mes kartais 
apie nieką rašome ilgus straipsnius, net poemas.

Apačioje priekiniame bute gyvena savininkė Gra
žina Sirutienė, įžymių vilniečių, lietuviškų knygų lei
dėjų Marijos ir Jurgio Šlapelių duktė. Jos egzistencija - 
pokalbiai, gausi biblioteka, paveikslai, įvairūs 
papuošalai bei suvenyrai - alsuote alsuoja Lietuva. 
Retas žmogus taip nuoširdžiai rūpinasi savo tėvyne, 
ypač Vilniumi, kaip Gražutė. Ji dosniai remia lietuvių 
politinius ir kultūrinius reikalus. Ypač lituanistiką. 
Jos, o gal tiksliau jos vyro a.a. Aloyzo Siručio dėka aš ir 
gavau dabartinį butą nuomos kontrolės sąlygomis 
(pigiau nei kitaip).

* * *

Užlipkime į namo vidurio viršų. Laiptų turėklai 
tankiai apkarę vijoklio šakomis. Dešiniame bute gy
venu aš, kairiame - architektė Milda Graužinytė, Si
rutienės dukterėčia, prieš keletą metų atvykusi iš 
Argentinos. Jos tėvas Kazimieras Graužinis buvo Lie
tuvos diplomatinis atstovas Pietų Amerikai. Milda 
moka bene visas Vakarų Europos kalbas. Dirba 
argentiniečių finansų firmoje „Salud de Familia“. 
Turėdama malonų balsą ispaniškai reklamuoja firmos 
paslaugas per radiją ir per T.V. Žodžiu, ne vien 
architektūra sugeba pelnyti duoną.

Apačioje gyvena jauna pora Gražina ir Virgis Tra- 
sikiai. Abu dideli muzikos mylėtojai, sutelkę gausų 
klasikinės muzikos plokštelių ir diskų rinkinį. 
Mandagūs, draugiški. Pasinėrę darbuose.

Namo gale, virš garažų, gyvena jaunas viengungis 
Algimantas Stoncius. Gan atletiškai sudėtas... Jį čia iš 
Čikagos, atsikvietė jo draugas Edis Silkaitis, restorano 
„Cafe Montana“ savininkas. Kadangi biznis klestėjo, 
reikėjo įrengti ir kitą užkandinę Montanos ir Dešimtos 
kampe. Šioji vadinasi „Babalu“ ir mielai lankoma 
jaunimo. Algimantas yra menedžeris. Savo trapią 
džonką BMW, 1973 jis neseniai pakeitė galingu juodu 
3.8 SFI Turbo Buick’u. Vyras vertas limuzino su 
stipriu varikliu.

Pr. Visvydas
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Atkūrus politinę Lietuvos nepriklausomybę, vis 
dažniau iškyla klausimas: kuo galima ją paremti? Aki
vaizdu, kad tam ypač galėtų pasitarnauti stipri šalies 
ekonomika. Tokia ekonomika - kol kas tik planas ar 
net svajonė, nes dabartinė Lietuvos ūkio būklė tikrai 
nėra gera. Ji sąlygota dviejų pagrindinių priežasčių: lig
šiolinės ekonomikos raidos ir to neišvengiamo pereina
mojo laikotarpio, kurio metu senesnioji ekonominė 
sistema jau nebeveikia, o naujoji - dar nėra pakankamai 
sustiprėjusi.

Tokių dideliu ekonomikos pertvarkymų laikotarpiu 
daromi sprendimai tampa ypatingai reikšmingi, nes jie 
tarsi žymi naujas orientacijas, naujas raidos kryptis. 
Nors jų teisingumą galutinai gali patikrinti tik laikas, 
būtina stengtis numatyti kiekvieno žingsnio pasekmes 
iš anksto, nes atsikuriančiam Lietuvos ūkiui naujų eko
nominių klaidų našta gali būti per sunki. Tad nenuosta
bu, kad daugelis specialistų tiek Lietuvoje, liek kitose 
šalyse bando pasiūlyti savus šio sudėtingo uždavinio 
sprendimo variantus. Vienas iš tokių pasiūlymų yra 
Juozo Šaltinio darbas „Lietuvos valstybės ekonominis 
atkūrimas“. Nepolemizuodamas su daugeliu ten išdės
tytų vertingų minčių, nonų lygiagrečiai panagrinėti kai 
kuriuos darbe paliestus klausimus. Todėl patogumo dė
lei, toliau savo rašinyje laikysiuos minėto leidinio au
toriaus pasiūlyto nuoseklumo. Bandysiu nenutolti ir 
nuo Juozo Šaltinio pasirinkto minčių dėstymo stiliaus, 
iš kurio sprendžiu, kad darbas skirias mažiau su eko
nomika susipažinusiai auditorijai, o ne specialistams. 
Tą rodo ir publicistiniam straipsniui būdingas teiginių 
argumentavimas („...televizijoje teko matyti...", p. 12; 
„paprasta matematika rodo...", p. 13), ir straipsnio pa
sirašymas slapyvardžiu, kas nebūdinga moksliniam 
darbui.

Visiškai nekritikuotini autoriaus teiginiai apie 
ekonominio plano svarbą ir apie tai, kad bet kuri auka 
„yra vienkartinis reikalas“ (psl. 3). Dažniausiai pasitvir
tina ir teiginys, kad didesnis kapitalas potencialiai gali 
būti panaudotas efektyviau, ir todėl būna pelningesnis 
(psl.3). Žinoma, daug ką gali pakeisti investavimo sri
tis, laikas, sugebėjimas manevruoti turimu kapitalu, bet 
tai aptartina gal kalbant tik apie konkrečius projektus.

Autoriaus idėja apie Lietuvos vystymo fondą taip 
pat įdomi. Tiesa, kad šitoks fondas galėtų garantuoti 
Lietuvos paskolas Vakaruose, jis turi būti išties įtakinga 
ir daug kapitalo valdanti organizacija. Vargu ar tai pa
siekiama per neilgą laiką.

Tolimesnis skyrelis „Kapitalo formavimas Lietu
vos respublikoje" sukėlė keistų minčių. Iš jo atrodo, 
kad ir vėl stengiamasi parodyti valstybę kaip kažką 
aukštesnio ir svarbesnio už jos žmones, o jos interesus 
- pranašesnius už jos piliečių interesus. Nemalonu ly
ginti, bet Lietuvos žmonės būtent tai girdėjo kelis pa
skutiniuosius dešimtmečius. O autorius pabrėžia, kad 
Lietuvos žmogus pagal jo rekomenduojamą sistemą gal 
šiek tiek ir laimėtų, bet svarbiausia - valstybė turėtų 
kapitalą. Teiginys: „pagrindinis taupymo tikslas yra už 
savo indėlius uždirbti - gauti palūkanas, ir svarbiausia - 
prisidėti prie visuomenės ekonominio gerbūvio ir kapi
talo formavimo" - yra sunkiai suprantamas. Visų pir
ma, paminėti du svarbiausi ir todėl vienas kitą panei
giantys tikslai. Jei apie juos kalbama iš piliečių pusės - 
teisinga tik pirmoji sakinio dalis. Vargu ar daug rasime 
piliečių, laikančių pinigus banke visų pirma dėl noro 
paremti savo valstybę. Pirmauja asmeniniai interesai... 
noras gauti dividendus, jaustis saugiai, naudotis papil
domomis banko paslaugomis ir LL Kapitalo taupymas 
ir panaudojimas yra banko ir iš dalies valstybės interesų 
sferoje. Gerai veikiančioje ekonomikoje šitie interesai 
ne tik neprieštarauja piliečių norams, bet tiesiogiai 
jiems tarnauja. Juk jei bankai pelningai investuoja su-

LIETUVOS CKIS

NUO SOCIALIZMO Į KAPITALIZMĄ
Pernai Į laisvę, žurnale buvo paskelbta Juozo Šaltinio pseudonimu pasirašytas ilgesnis straipsnis „Lietuvos 

valstybės ekonominis atkūrimas". Vėliau šis straipsnis buvo Lietuvių fronto bičiulių išleistas atskira brošiūra, o šių 
metų balandžio-gegužės mėn. jį persispausdino Atgimimo savaitraštis Lietuvoje. Taip pat Atgimimas (nr. 18.1992) 
atskleidė ir straipsnio autoriaus tapatybę. Tai „inžinierius pagal išsilavinimą, dabar jau pensininkas Antanas Sabalis, 
karjeros pabaigoje dirbęs ir finansininku".

Pakomentuoti A. Sabalio samprotavimus Akiračiai pasikvietė ekonomistą Sigitą Urbonavičių. Urbonavičius 
dėsto Vilniaus universiteto Marketingo katedroje. 1991-92 m. jis stažavosi tarptautiniame biznyje ir marketinge 
University of Illinois Čikagoje - Red.

kauptą kapitalą, lai naudinga ir jų klientams. Tik gal 
neverta pabrėžti, kad „Amerikoje taupytojai gauna 5.5- 
8.5%, Vokietijoje vos 34%“. Čia būtina įvertinti skir
tingą infliacijos lygį, nes kitaip išeis, kad Anglijoje lai
kyti pinigus banke daug pelningiau, o ką jau kalbėti 
apie Turkiją ar Meksiką, kur palūkanos gali būti skai
čiuojamos dešimtimis procentų. Ir pavyzdys visiškai 
nerodo, kad vokiečiai mieliau taupo, negu amerikiečiai, 
nes polinkis taupyti dažniausiai matuojamas vartojimui 
ir taupymui skirtų pajamų santykiu, apie kurį čia nėra 
užsiminta.

Autorius kalba apie „Centrinį Lietuvos Banką, 
valstybinę instituciją vyriausybės priežiūroje " (6 psl.). 
Tai neabejotinai svarbu, bet būtina labai griežtai kon
kretizuoti, kas ta „priežiūra". Amerikoje Federal Bank 
valdymas sutvarkytas būtent taip, kad jo veikla būtų 
kuo mažiau priklausoma nuo atėjusios į valdžią par
tijos.

JAV prezidento skiriama ir senato patvirtinta di
rektorių taryba pakeičia tik po vieną iš septynių savo 
narių kas du metus. Papildomą stabilumą garantuoja 
Federalinio Atviros Rinkos Komiteto (Federal Open 
Market Committee) veikla. Čia greta minėtų 7 valdyto
jų, dar įeina penki iš dvylikos regioninių bankų pre
zidentų (jie keičiasi dažniau). Regioniniai bankai yra 
tik Federalinio banko politikos vykdytojai ir tiesiogiai 
komercinėse operacijose su klientais nedalyvauja. Tad 
Federalinis bankas ir jo padaliniai, sporto terminais ta
riant, yra „teisėjo“, bet ne „žaidėjo“ vaidmenyje. Pana
šiai centriniai bankai elgiasi ir kitose šalyse, nors veik
los taisyklės ir į tą veiklą įtrauktos organizacijos nėra 
visai vienodos. Tuo tarpu pagrindiniai „žaidėjai" - 
komerciniai bankai ir jų klientai. Daugumoje šalių čia 
vyrauja privačios institucijos, nors kai kur, pavyzdžiui, 
Japonijoje, valstybės vaidmuo yra gana didelis. Tačiau 
bet kuriuo atveju nenorėčiau sutikti su Juozo Šaltinio 
teiginiu, jog ....privatūs bankai galės susikurti ir vė
liau“. Mano nuomone, būtent privati iniciatyva gali 
geriausiai pasitarnauti, vedant Lietuvą iš ekonominės 
suirutės. Nemanau, kad bankininkystė čia turi būti iš
imtimi.

Manyčiau, kad valstybės interesų statymas aukš
čiau piliečių (asmenų ir institucijų) interesus tėra tik 
natūralaus autoriaus troškimo matyti kuo stipresnę 
nepriklausomą Lietuvą atspindys. Tik privačiai inicia
tyvai ir jos laisvei visvien reikalingas didžiulis dė
mesys. Kur veda šito nepaisymas ir valstybinio lygio 
centralizmas - visiems žinoma. Pats autorius tai tei
singai įvardino valstybiniu kapitalizmu (7 psl.). Tačiau 
negaliu sutikti su teiginiu, jog modernioje šio meto 
valstybėje kapitalisto gali ir nebūti. Žinoma, pavadi
nimas yra tik susitarimo reikalas, vieną žodį lengvai 
galima pakeisti kitu. Tačiau logiška, kad, jei egzistuoja 
kapitalas, - turi būti ir jo savininkas, kuris tą kapitalą 
valdo. Ir nėra nieko negatyvaus vadinti tą savininką 
kapitalistu. Negatyvią prasmę šiam žodžiui suteikė tik 
tam tikros politinės grupuotės.

Kartais sakoma, kad keletas akcijų - joks kapitalas. 
Buitine prasme - gal ir taip, nedidelis kapitalo kiekis 
gali neatsiliepti nei žmogaus pajamoms, nei jo veiklai. 
Bet metodiškai teisingiau nebandyti nubrėžti ribos tarp 
tų, kurie turi daug kapitalo ir tarp tų, kur mažiau. Be to, 
tas teisiog sunkiai įmanoma: kas gi gali objektyviai 
nuspręsti, ar ta riba turi būti ties $10.000 ar, pavyzdžiui, 
ties $14.376? Todėl dauguma autorių, nagrinėjančių 
socialinius ir ekonominius klausimus, kapitalistais lai
ko visus, kas turi kapitalo. Išeina, kad dauguma Ame
rikos piliečių, - kapitalistai, bet tame vėlgi nėra nieko 
blogo. Autorius labai teisingai pastebi, kad idėja apie 
„darbininkų kraują geriantį“ kapitalistą yra pasenusi ir 
apskritai šiandienos pasaulyje nelogiška. Galima tik 
pritarti, kad net buvusioje Sovietų Sąjungoje taip ma
nančių buvo likę visai nedaug.

Juozas Šaltinis įveda ir gana išsamiai paaiškina 
„ekonominės struktūros“ terminą. Apskritai jis kalba 
apie svarbiausias ekonomikos vystymo prielaidas, pa
grindines jos sritis. Tiesa, galima svarstyti, ar tikrai 
visos minimos sritys yra vienodai svarbios. Man atro
do, jog, pavyzdžiui, bankų tinklas yra reikšmingesnis 
už kurortų bei stovyklaviečių įrengimą netgi labai 
išvystyto turizmo kraštams.

Komunikacija ir transporto sistemų tobulinimas 
labai priklauso nuo materialinių bei finansinių išteklių. 
Be to, šios srities darbai paprastai trunka gana ilgai. Tad 
vysyti šią sritį, aišku, būtina, tik neverta tikėtis labai 
greitų esminių pokyčių.

Iš kilos pusės, transporto sistemos būklė Lietuvoje 
gal nėra visai beviltiška. Žinoma, nekenktų patobulinti 
geležinkelių ir auto kelių tinklą, labai praverstų naf
totiekis nuo Mažeikių iki Klaipėdos. Akivaizdžiai 
trūksta ir tarpvasltybinių komunikacijų, ypač Vakarų 
Europos tipo geležinkelių (šiuo metu bandoma atgai
vinti vieną anksčiau nutiestą liniją). Ir apskritai, visų 
rūšių komunikacijų tobulinimas gal pirmiausia turėtų 
atspindėti naujus Lietuvos išorinius kontaktus. Ko ge
ro, tai šiuo metu strategiškai svarbiausia sritis. O iš 
esmės keisti šalies kelių tinklą, tobulinant vidaus per
vežimų sistemą - gal kiek tolimesnis uždavinys. Daryti 
viską iš karto būtų vargu ar įmanoma, ir gal net nera
cionalu. Juk per keletą artimiausių metų gali (ir turi!) 
žymiai pasikeisti Lietuvos ūkio struktūra. Atsitinka
mai, matyt, keisis ir žmonių srautai, atskirų transporto 
rūšių naudojimas. Galima tik spėti, kad didės automo
bilių naudojimas, ypač - jei daugės kooperavimosi tarp 
įmonių Lietuvos viduje. Tarpvalstybiniuose perveži
muose tikriausiai dar ilgai bus labai svarbus geležin
kelis, nors jo reikšmingumas gal kiek sumažės dėl 
ankstesnės Sovietų Sąjungos mastu suplanuotos įmonių 
specializavimosi ir kooperavimosi sistemos pasikeiti
mo. Bet liks tranzitiniai pervežimai, kurie, beje, Lie
tuvai gali duoti nemažą naudą. Tuo labiau, kad galima 
naudoti jūrų perkėlą Klaipėdoje - Mukranas (Vokieti
ja). Tuo tarpu tranzitinius pervežimus autotransportu 
kol kas riboja tam nepritaikytas kelių tinklas.
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Kitų kraStų patirtis rodo, kad mažose Šalyse vyrau
ja autotransportas. JAV taip yra netgi nepaisant Šalies 
dydžio. Savo brangumą autotransportas dažnai atperka 
manevringumu, galimybe pasiekti daug daugiau taškų, 
negu galima geležinkeliu. Nedideliais nuotoliais jis dar 
ir greitesnis už geležinkelį, ypač jei priskaitomas ir kro
vimo laikas. Tuo tarpu geležinkeliai efektyvūs didelių 
krovinių srautų judėjimo kryptyse, ypač gabenant stam
bius, bet palyginti nebrangius krovinius.

Diskutuotinas ir teiginys, kad Rylų Europoje nebu
vo geros paskirstymo sistemos dėl to, kad „... nebuvo 
ką skirstyti“ (11 psl.).

Jei problema būtų tokia paprasta, gal nebūtų taip 
sunku ir ją išpręsti. Matyt priežasčių reikėtų paieškoti 
giliau, politinėje-ekonominėje sistemoje. Tuose kraš
tuose savo darė kainodara, centralizmas, ekonominių 
interesų nepaisymas ir kita. Ir problemos sprendimo 
padėtis - tikrai ne sandėlių modernizavimas ir juo la
biau - ne padarymas „kad vienos rūšies prekės, jų 
transportas būtų vienose administracinėse rankose“. 
Tokia žinybinė paskirstymo sistema kaip tik ir veikė 
Lietuvoje iki N. Chruščiovo, iš dalies buvo grąžinta po 
jo pašalinimo. Šitaip tik keliamas klausimas, kas gali 
geriau veikti: specializuota bazė ar universali. Jį nuolat 
sprendžia tikriausiai visos paskirstymo sistemos. Atsa
kymas priklauso nuo vartotojų skaičiaus, išsidėstymo, 
gaunamų prekių kiekio ir pobūdžio, transporto sistemos 
ir daugybės kitų dalykų. Taigi už teisingą atsakymą 
gali „balsuoti“ tik klientai savo užsakymais.

Visai atskiras nuo centralizavimo klausimas - at
sakomybė už krovinį. Ji niekada neatsiras, kol netaps 
pelninga. Jei kiekvieno sritis, kaip siūlo darbo autorius, 
vėl bus monopolizuota - klientas neturės kitos išeities, 
kaip kreiptis į paskirstytoją, kuris mažai už ką atsako, 
nes jis vienintelis. O prisiimti atsakomybę ir įsipareigo
jimus gerai įvykdyti bus verta tik tada, kai to prireiks, 
kad pralenktum konkurentus (ar bent nuo jų neatsitik
tum). Kai paskirstytojui bus tikrai gyvybiškai svarbu 
teikti gero lygio paslaugas, jis pasirūpins ir prekių iš
saugojimu, ir kitais dalykais. Žinoma, atsirasti gana sta
biliam paskirstytojų tinklui reikalingas laikas (kaip ir 
kitose srityse). Tik centralizavimas čia tikriausiai nepa
dės, nes atsakomybės jo buvimas tikrai nesukuria.

Apskritai diskutuotinas ir pats paskirstymo termi
nas. Iš autoriaus pozicijos daug kur aiškėja, kad jis turi 
galvoje valstybinį paskirstymą. Turbūt mažai kur šis 
procesas buvo toks visąapimantis, kaip buvusioje Sovi
etų Sąjungoje. Gal tegul nors jau dabar skirstytojo vaid
menį perima prekiniai-piniginiai santykiai, verslininkų 
ir vartotojų interesai. Tai sukurs tikrai geresnę paskirs
tymo sistemą, negu valstybinė. Valstybė ir taip visada 
turi svertų pareguliuoti kiekvieną ekonominę veiklą.

Nelabai suprantamas autoriaus atsiliepimas apie iš
eivijos ekonomistų ir Lietuvos pareigūnų pirmą žings
nį: „įsteigti Vilniuje prekių bazę, bent jau iš užsienio 
atplaukiančioms gėrybėms sukrauti“. Gal kaltas perne
lyg lakoniškas pasakymas, bet iš jo seka, lyg iki šiol 
Lietuvoje nebuvo nė vienos prekių bazės. Tai labai toli 
nuo realybės.

Matyt nepakankama informacija apie dabartinę 
Lietuvos ekonomiką kalta ir dėl to, kad autorius stebisi, 
jog Lietuva importuoja grūdus. Neatmetu palyginti ne
aukšto derlingumo, neūkiškumo ir visokių technolo
ginių netekčių svarbos, bet tiesioginė paralelė su ikika
rinės Lietuvos grūdų gamyba yra nelabai vykusi. Nuo 
to laiko daug kas pasikeitė gamyboje ir vartojime. Tik
riausiai kitokiomis politinėmis sąlygomis gyvenimo 
lygio pokyčiai būtų didesni, bet ir dabar Lietuvoje ga
minama ir suvartojama gerokai daugiau ir įvairesnių 
produktų, negu prieš karą. Dalis jų iškeliauja už Lie
tuvos ribų ir įgalina pirkti kraštui reikalingas kitokias

1992 m. rugsėjo mėn.

prekes. Atsisakyti viso Šilo vargu ar įmanoma, nepakei
tus šalies gamybos specializacijos ar bent žemės ūkio 
orientacijos.

Labai teisingos autoriaus pastabos apie tai, kad 
ekonominėse reformose evoliucija daug pranašesnė už 
revoliuciją. Tokia pat logiška pastaba, kad žemės ūkis 
irgi turi būti perorganizuojamas palaipsniui. Problema, 
kad žemės ūkyje kaip niekur kitur persipina ekono
miniai ir socialiniai dalykai. Iš vienos pusės - stambūs 
ūkiai dažnai produktyvesni už smulkius. Antra vertus - 
tie stambūs ikišioliniai ūkiai atsirado labai nežmo
niškais būdais. Taigi socialinė teisybė reikalauja žemę 
grąžinti neteisėtai jos netekusiems savininkams. Jei 
sklypas atitenka keliems jų palikuonims - ūkiai dar 
smulkėja. Ne visai apgalvoti įstatymai tą smulkinimą 
dar paspartino. Tad ekonominių ir socialinių dalykų 
priešprieša tikrai padaro šią problemą laibai sudėtinga. 
Dar daugiau sunkumų įneša tai, kad retas valstybinis 
ūkis šiuo metu bedirba nors tiek efektyviai, kaip anks
čiau. Tai, kas laikoma neperspektyviu ir likviduolinu 
reiškiniu, matyt, niekados nerodo gerų rezultatų. Tuo 
tarpu ūkininkams sustiprėti reikalingas laikas. O suga
dinti metų melais puoselėtą žemę galima greitai, terei
kia ją apleisti keletui metų.

Malonu ir matyt teisinga, kad autorius Lietuvos 
ateitį mato bendravime su Vakarų kraštais. Teisinga ir 
lai, kad nebus lengva Lietuvos prekėms įeiti į turtingų 
šalių rinkas, kad reikės daug marketingo žinių. Tiesa, 
nežinau, kodėl žodis „marketing“ pažodžiui išvertus į 
lietuvių kalbą būtų „susidorojimas su turgaviete“ (16 
psl.), bet šios srities specialistai Lietuvoje tikrai rei
kalingi.

Galima ilgai diskutuoti, kokios rinkos Lietuvos 
prekėms gali būti geriausios. Nerealu tikėtis, kad lie
tuviški gaminiai greitai bus pajėgūs konkuruoti Va
karų šalyse. Daugumai prekių dar ilgai bus tik vienas 
kelias - į Rytus. Tai nėra blogai, svarbu tik tuo neapsi
riboti. Jei Lietuvos verslininkams bus pakanakamai 
pelninga siekti išėjimo į Vakarus, tą palaispniui irgi bus 
galima įgyvendinti. Pagaliau galima pelningai panau
doti savo padėtį, bendraujant, pavyzdžiui, su Rusija. 
Daugeliu atvejų vakarų verslininkams tokia parama la
bai reikalinga.

Lietuvai prioritetinės kapitalo investavimo sritys - 
irgi nesibaigiančių diskusijų objektas. Nevienodi tie 
prioritetai skirtingiems gyventojų sluoksniams, skirtin
gi jie artimai ir tolimai ateičiai. Šiuo metu svarbiausia 
- išlikti, nesužlugdant ateities perspektyvų. Planuojant 
tolimesnei ateičiai, būtina gerai pasverti Lietuvos stip
riausias ir silpniausias puses.

Dar visai neseniai šalies turtingumas buvo sieja
mas su aukso kiekiu jos ižde ar gamtos turtų gausumu. 
Neužilgo prisidėjo ir darbo jėgos veiksnys. Kiti šian
dieniniame pasaulyje svarbūs dalykai dar ir dabar daž
nai praleidžiami, nes juos sunku išmatuoti. Tuo tarpu 
jie yra labai reikšmingi, kas sugeba jais pasiremti. Tai 
gali būti krašto geografinė padėtis, gyventojų kultūra, 
politinės sistemos stabilumas ir kita.

Lietuva turi nedaug gamtos turtų. Vidutiniško der
lingumo žemė, miškai, šiek tiek hidroresursų ir žaliavų 
statybos pramonei - tai ir beveik visi šios rūšies ištek
liai. Tiesa, krašto vaizdai yra potencialiai patogūs tu
rizmui, o pati Lietuvos geografinė padėtis - tarptautinei 
prekybai tarp Rytų ir Vakarų. Kai kurioms šalims pri
reikė vos vieno iš šių dalykų, kad jų ekonomika imtų 
vystytis sėkmingai, bet tai tėra laiptelis atsispirti, o ne 
garantuotos sėkmės būdas. Lietuva kol kas turi ir kele
tą pranašumų, susijusių su jos žmonėmis. Neverta 
nuvertinti daugelio sričių specialistų kvalifikacijos, 
žmonių noro dirbti ir uždirbti pagal įdėtą darbą. Vidu
tinis išsimokslinimo lygis irgi tikrai nėra žemas.

Taigi logiška, kad Lietuva turėtų bandyti panaudoti 
savo specialistų potencialą tose srityse, kur jis yra aukš
to lygio. Kitas resursas - apskritai gana kvalifikuota ir 
kol kas fantastiškai pigi darbo jėga. Žinoma, jos kaina 
neišvengiamai keisis, bet lai lik naudinga Lietuvai. Juk 
šalies turtas matuojamas ne jos biudžeto turiniu, bet 
tuo, ką sukuria ir gauna jos piliečiai. O kol kas - galima 
tik sveikinti investuotojus, kuriančius Lietuvoje neblo
gai apmokamas darbo vielas, net jei jie prekes išveža už 
šalies ribų. Tai kelias įsisavinti naujas technologijas, 
„patempti“ susijusias pramonės šakas ir infrastruktūrą. 
Šituo keliu jau eina ne viena šalis, įmanomas jis ir 
Lietuvai. Žinoma, reikalinga nepamiršti ekologijos, nes 
kitaip nukentės Lietuvos gyventojai, o tuo pačiu bus 
užkirstas kelias ir turizmui vystyti.

Tiesiog puiku, kad Juozas Šaltinis savo darbe pa
lietė lokį sunkiai išmatuojamą dalyką, kaip moralės ir 
ekonomikos ryšys (23 psl.). Remdamasis daugiausia 
Amerikos patirtimi, jis parodo, kad moralės smukimo 
laikotarpiais nukenčia ir ekonomika. Galiu lik pridurti, 
jog, matyt, yra ir šioks toks atgalinis ryšys: ekonominių 
sukrėtimų melu sunku tikėtis itin aukštos daugumos 
žmonių moralės. Žinoma, taip sakydamas nenoriu pa
teisinti nemoralaus elgesio. Tik istorijos pavyzdžiai ro
do, jog moralus biznis atsiranda ne pirmuosiuose ka
pitalo kaupimo žingsniuose. Nebuvo išimtimi nei Ame
rika, nei kiti šiuo metu stiprias ekonomikas turintys 
kraštai. Bet vėliau konkurencija ir nusistovintys biznio 
standartai šią ligą pagydo, nes išryškėja pagrindinis 
konkuravimo būdas - prisilaikymas prie kliento porei
kių. Ir biznis eina šia kryptimi, nes tai ilgalaikėje per
spektyvoje yra pelningiau, negu kartą pelningai apgauti 
klientą ir jo netekti. Orientacija į kliento poreikius dau
geliu atvejų Lietuvoje yra jau pastebima. Tai teikia 
vilčių, kad ekonomikos „vaikystės“ liga - biznio ne
moralumas - Lietuvoje neįgaus grėsmingų formų ir ne
užsitęs.

Pabaigai - keletas apibendrinimų.
Kiekvienos šalies vystymasis remiasi daugybe ko

lektyvinių ir individualių sprendimų. Dažniausia ski
riamos dvi sprendimų rūšys: politiniai sprendimai ir 
ekonominiai sprendimai. Politiniais sprendimais tiesio
giai daroma įtaka šalies saugumui, socialinei gerovei, 
vyraujančiai ideologijai. Ekonominiai sprendimai yra 
pagrįsti ekonomikos dėsniais ir daromi, remiantis jų 
veikimu. Tolimoje perspektyvoje politiniais ir ekon
ominiais sprendimais siekiami rezultatai tarsi susilieja. 
Tai krašto gerovė, ekonominis augimas, saugumas. 
Tuo tarpu trumpalaikėje perspektyvoje ekonominiai ir 
politiniai sprendimai konfliktuoja, kartais visiškai 
prieštarauja vieni kitiems. Pavyzdys - žemės grąži
nimas buvusiems jos savininkams. Tai veiksmas, kuris 
yra neabejotinai teisingas moraline ir politine prasme. 
Tuo tarpu tokio žingsnio ekonominis efektas nėra vien 
garantuotai teigiamas. Tikrai teigiama yra tai, kad 
savininkas yra nepalyginamai smarkiau suinteresuotas 
gerais darbo rezultatais ir tuo pačiu labai motyvuotas 
dirbti kuo geriau. Taigi kurį laiką galima remtis entu
ziazmu. Tačiau objektyviai daugelyje sričių stambi 
specializuota gamyba yra pranašesnė už smulkią (tai 
vėlgi rodo daugelio šalių pavyzdžiai). Ūkių stambėji- 
mui vėl reikės laiko. Tad gali atrodyti, jog stambių 
kolūkių ar valstybinių ūkių likvidavimas yra ekonomiš
kai netikslingas, ką ir akcentuoja kai kurios politinės 
grupuotės. Bet tada lieka neįvertinti socialinio teisin
gumo, savininko suinteresuotumo savo darbu ir kiti 
veiksniai. Tad politinio ir ekonominio aspekto konflik
tas šio klausimo sprendime yra akivaizdus.

Dažniausiai sprendimai nebūna vien tik politiniai

(trūnys sekančiame psl.)
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POLEMIKA

NUO SOCIALIZMO ...
(atkelta iš 13-to psl.)
ar „grynai“ ekonominiai - Ly. lygiagrečiai paliečiami 
abu aspektai, bet vienas iš jų dominuoja. Manau, kad 
šiandieninėje Lietuvoje dominuoja politinis aspektas. 
Svarbu, kad tai neperaugtų į centralizavimo ir asmeni
nės valdžios pervertinimą, nes tada ekonominiai dėsniai 
vėl gali nustoti reguliuoti ekonominį augimą.

Labai daug Lietuvos ateitis priklauso nuo privati
zavimo sėkmės. Greta savaime aiškių dalykų socialinė
je ir ekonominėje srityje, privačios nuosavybės vyravi
mas gali padėti stabilizuoti ir politinę padėtį ar net pa
dėti atsikratyti pernelyg didelių biurokratinių struktūrų. 
Juk nesant privačių asmeninės gerovės garantijų (tokių, 
kaip kapitalas, privati nuosavybė), žmogus neišvengia
mai siekia tos gerovės kitais būdais. Vienas jų susijęs 
su užimamu postu ir jo teikiamomis privilegijomis. Tad 
ir atsitinka, kad postus stengiasi užimti ar išsaugoti tai 
sričiai nekompetetingi ar net apskritai neaiškių pažiūrų 
žmonės. Taip buvo Sovietų Sąjungoje, nedaug tai kol 
kas pasikeitė Lietuvoje ir dabar. Tuo tarpu privačios 
nuosavybės kraštuose siekti aukštų postų skatina tikrai 
ne ekonominis asmeninės gerovės aspektas. Sunku įsi
vaizduoti šitaip motyvuotą, pavyzdžiui, JAV prezidentą 
ar kongresmaną. Juk buvimas šitokiose pareigose rea
liai dažniausia sumažina jų pajamas ir galimybes tvar
kyti nuosavą biznį. Tačiau politinės karjeros pabaiga 
jiems nėra finansiškai skausminga, tad ir pasipriešini
mas pokyčiams nėra toks stiprus.

Dėl minėtų priežasčių Lietuvoje labai ryški cen
tralizavimo ir valdžios koncentravimo tendencija. Pa
pildomą postūmį šia kryptimi duoda bandymas remtis 
ikikarinės Lietuvos ūkio struktūra, kur irgi buvo nema
žai monopolijų. Sentimentai Nepriklausomybės laiko
tarpiui savaime suprantami, tačiau perkelti tuometinę 
patirtį į šias dienas dažnai visiškai neįmanoma. Pasikei
tė tiek Lietuvos ūkis, tiek apskritai viso pasaulio verty
bių skalė. Autoritarinės valdymo formos, gana tipiškos 
šio amžiaus pirmajai pusei, šiuo metu visai nebepo
puliarios. Ypač demokratiškai veikia ekonominė sfera, 

formų iniciatyva ir veikla daro įtaką valstybes politikai. 
Lietuva irgi neišvengiamai turi derintis prie panašaus 
modelio. Tad ikikarinės Nepriklausomos Lietuvos pa
vyzdys tikriausia labiau kopijuotinas kultūrinėje, 
moralinėje ar kokioje kitoje ilgai tradicines vertybes 
išsaugojančioje srityje, bet ne ekonomikoje. Čia būti
nas mobilumas ir orientavimasis į geriausius nūdienos 
pavyzdžius - kitaip Lietuva taip ir liks atsilikusi nuo 
kitų Europos šalių penkiais progreso dešimtmečiais. 
Labai norėtųsi, kad taip neatsitiktų.

Sigitas Urbonavičius

KUMŠČIAI...
(atkelta iš 1-mo psl.)
sukneles ir šviežias šukuosenas... Ir nei plaukelis tada 
nenukrito nuo šitų „revoliucinio” judėjimo galvų. Ne
buvo nei plytų, nei akmenų, net supuvusio kiaušinio. 
Tik retkarčiais, kai jau nervai nebeišturėdavo, paleis
davo liaudis šitai iš Lietuvos besityčiojančiai šutvei se
riją rusiškų keiksmažodžių. Ką darysi, tokiam reikalui 
tinkamų lietuviškų keiksmažodžių deja neturime. Ta
čiau aš ne apie tai. Iš atminties neišdyla tie jauni, šau
nūs nepriklausomos Lietuvos policininkai, taip efekty
viai tada sugebėję apsaugoti tėvynės išdavikus. Ištiesia, 
būdavo, ranką jaunas, drovus, dar tik vakar policininko 
uniformą užsivilkęs vaikinas, mandagiai nusišypso ir 
paprašo perdaug arti prasibrovusius žengti porą žings
nių atgal. Ir minia, lyg tie šventraščio avinėliai, klauso.

Šiais metais, po muštynių prie parlamento, pasiaiš
kinti iškviestas Vidaus reikalų ministras A. Valiukas 
teigė, kad parlamentarų apginti buvo neįmanoma, nes 
prie parlamento tebuvo tik viena policijos kuopa, o būtų 
reikėję mažiausia dviejų. Ir niekas gerbiamam ministrui 
nepaaiškino, kad čia ne aritmetikos pamoka, kad visai 
nesvarbu kiek - viena, dvi ar devyniasdešimt penkios 
kuopos turėjo būti ten, kur jų reikėjo. Ir kad pagrindinė 
demokratijos teorema labai trumpa ir aiški: valstybė, 
kuri neapsaugo savo parlamentarų, neturi teisės vadin
tis demokratija.

Pasiaiškinti buvo pakviestas ir A. Skučas, vado
vaujantis Aukšč. Tarybos apsaugai - gerai ginkluotai 
600 sargų grupei, saugančiai Aukšč. Tarybos pirmi
ninką ir dar vieną kitą „aukštąjį”. Parlamentarai norėjo 
žinoti, kodėl jo tarnyba, nors ir vadinasi parlamento 
apsauga, nesaugo ir neginą kitų parlamentarų. Skučas 
aiškinosi, kad jo vyrai prieigose mušamų ir stumdomų 
parlamentarų apsaugoti negalėję, nes tuo metu savo ži
nioje jis turėjęs tik devynis vyrus. Ką tuo metų veikė 
dar 591 sargas, Skučas nepaaiškino. Štai ir visa apolo
getikos aritmetika...

* * *
Kas kaltas, kad Lietuvos Aukšč. Tarybos deputatai 

į posėdžius ne visada begali ateiti neapstumdyti, neap- 
spjaudyti, nepakrikštyti dilgėlėmis, nepašventinti dvo- 
kalais? Prokurorams, kurie Vilniuje dar vis nesuranda 
kaltininkų, galėtume padėti čia, Čikagoje. Atvažiuoki
te, gerbiamieji. Nuvesime jus į Jaunimo Centrą, paro
dysime, kas ir kur mums, išeiviams, aiškino, kad ne
priklausomybę atstačiusios Aukšč. Tarybos dauguma - 
prokomunistai. Pacituosime, kokia propaganda mūsų 
mažakraujyste sergančių dienraščių redakcijas maitina 
valdiškos Vilniaus telegramų agentūros. Paskaičiuosi
me, kiek visas tas naivių išeivių už nosies vedžiojimas 
kainuoja Lietuvos iždui... Ir paaiškinsime, kad net ir 
mes suprantame valstybės laikraščių potekstes - ką rei
kia daryti su prokomunistais.

Mušti tuos prokomunistus!
Trečiojo Sąjūdžio trejetukininkai atidžiai skaito 

savo spaudą.
* * *

Visos kaltės ir visų kaltininkų čia, žinoma, nesura
sime. Jeigu su parlamento dauguma elgiamasi kaip su 
šunauja, tai bent dalelę kaltės turėtų prisiimti ir tie, 
kurie ją taip pakrikštijo.

Manau, kad toks kelias nenuves Lietuvos nei Ro
mon, nei Maskvon. Tikėkimės, kad iki rinkimų nenu- 
klysime ir į gamsachurdiškus šunkelius, o spalio 25-tą 
pasuksime išmintingesnių keliu.

Z. V. Rekašius
P.S. Sekantį kartą pasvarstysime, kiek „nepriklau

somų” kariuomenių ir „karo lordų” reikia Lietuvai.

Kaip ir kitų didesnių renginių, taip ir 
šią vasarą Čikagos priemiestyje įvyku
sios IX Išeivijos lietuvių tautinių šokių 
šventės rengėjai išleido net 180 psl. lei
dinį. Jame aprašytos ten dalyvaujančios 
šokių grupės, išspausdintos šokėjų nuo
traukos, daugybė sveikinimų bei rek
lamų... Tiesa, sveikinimų ir reklamų gal 
nevertėtų skirstyti į dvi skirtingas ka
tegorijas, nes iš esmės tai viena ir ta pati 
savireklamos forma. Tik už reklamas rei
kia mokėti, o sveikinimai spausdinami 
veltui.

Prie kapitalizmo dar nepripratę Lie-

Drausmės sargyboje

SVEIKINIMAI IR REKLAMOS

ŠOKIT MERGOS LENCIŪGĖLĮ...
tuvos gyventojai ko gero pagalvos, kad 
reklamuojasi turtingieji, o sveikinimai - 
vargšų užsiėmimas. Nieko panašaus. At
sivertę minėtą leidinį pamatysite, kad 
pirmas mūsų šokėjus pasveikinti šį kartą 
suspėjo prezidentas George Bush. O jo 
vargšu tikrai nepavadinsi. Malonu, kad 
iki šiol smarkiai vėluodavęs ir į Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimą atbėgęs 
beveik paskutinis, šį kartą sveikintojų es
tafetėje jis buvo pats pirmas. Tokią gerą 
atletišką formą turbūt užtikrino priešrin
kiminė mankšta.

Kai daugelis jūsų gėrėjosi šokiais ar 
džiaugėsi kitais šventės malonumais, 
prie būdos pririštas Akiračių drausmės 
sargybinis atidžiai perskaitė visus svei
kinimus ir visas reklamas. Benuobo
džiaudamas išstudijavo net ir sveikinimų 
gamybos technologiją. Ir rado tenai be
veik chrestomatinių pavyzdžių. Nesigi
lindami į tekstus, pradžioje susipažinki
me su sveikinimų rašymo metodika.

Sveikintojai - svarbūs žmonės. Pa

tys sveikinimus rašyti jie neturi laiko. 
Tam jie turi sekretores. Sekretorėms alga 
mokama ne už kūrybinius sugebėjimus, 
o ir nuobodžiauti nėra kada. Todėl gera 
sekretorė senų sveikinimų byloje visada 
ras pavyzdžių, greitai ir lengvai pritaiko
mų „momento reikalavimams”. Tarkim, 
pernykštį sveikinimą krakoviakų ir ma
zurkų festivaliui nesunku „perpudruoti” 
šiemetiniam Edelweiss’© suvažiavimui... 
Šitaip „momento reikalavimams” perra
šytus sveikinimus sekretorės ne visada 
suspėja atidžiai perskaityti, tikėdamos, 
kad tai prieš pasirašydami padarys patys 
viršininkai. O viršininkai dažniausia pa
sitiki sekretorėmis...

Tačiau ir taip dalykams susiklosčius 
dar ne „pasaulio pabaiga”. Yra juk leidi
nio redaktoriai, korektoriai, spaustuvi
ninkai. Kartais tačiau pro šitas „cenzū
ras” praslysti sveikinimams padeda pats 
nelabasis. Ypač jei sveikina jo nelabai 
mėgiamos profesijos atstovai... Taip, 
pavyzdžiui, atsitiko Čikagos kardinolui 

Joseph Bemardin’ui, kurio sveikinimas 
išspausdintas jau minėto leidinio 7-me 
puslapyje. Pasveikinęs IX Lietuvių šokių 
festivalį ir pažadėjęs melstis už jo pasi
sekimą, sekančiame paragrafe gerb. Kar
dinolas jau žavisi „turtingu Vengrijos 
žmonių kultūriniu paveldu” ir meldžiasi 
už „tėvynės Vengrijos kovą už žmogaus 
teises, laisvę ir apsisprendimą”.

Kantriai iki galo perskaitęs visus 
sveikinimus ir reklamas, jūsų drausmės 
sargybinis 180-me puslapyje užtiko ir 
kuklią nuorodą mažomis raidėmis: re
dagavo Danutė Bindokienė, spausdino 
Draugo spaustuvė. O šį „drausmės sargy
binio” pasakojimą užrašė

Dogas Buldogas.

P.S. Labai atsiprašau, kad nekantriai 
vengrų tautinių šokių šventės belauk
damas, lietuviškus šokius ir dainas be
veik pamiršau. Taigi:

Šokit mergos, šokit basos, 
čia ne purvas, čia ne rasos.
Šokit, mergos, lenciūgėlį, 
pasiraitę sijonėlį...

14 Akiračiai nr. 8 (242)
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LAIŠKAI

tautos kamieno aplinkoje.

Barrington, RI

Gaila kad mano vyras a.a. Juozas Kapačinkas 
negali skaityti šio jam mėgiamo laikraščio. Siunčiu 
prenumeratos mokestį, o likutis auka. Aš peržiūrėjusi 
pasiunčiu į Lietuvą jūsų Akiračius.

M. Kapačinskienė 
Čikaga

Gerb. Akiračių Administracijai,

Linkiu visiems Akiračių darbuotojams geriausios 
sveikatos, sėkmės ir ištvermės. Skleiskite tiesos žodį, 
išvedant tėvynę Lietuvą, paskendusią chaose į tikrą lie
tuvišką kelią.

Reiškiu Jums pagarbą,
J..K. Kudukis

London, Ontario, Canada

NUSKRIAUSTIEJI - KUR? KAS?
Pasiekus trokštamų laimėjimų ir taip atsitinka: se

ka aimanos šiuo metu ypač dėl pilietybės ir turto. Tarp 
gausių dejonių spaudoje, Akiračių vasario numery Ro
kas Petkevičius (kaip Vytautas Šliūpas 199Im. nr. 10 
Spaudos veidrodyje „Nuosavybė turi būti grąžinama sa
vininkams“) rikiuojasi į nuskriaustųjų eiles, liudydamas 
Gorbačiovo „pranašysčių“ pildymąsi.

Lietuvos įstatymas dėl pilietybės ir nuosavybės iš 
esmės nėra blogas, ir vis dar gerinamas, tik reikia išaiš
kinimo ir aiškinimosi sau patiems. Trokšdami nuosa
vybės, ar pamąstome, kaip ją atgavę panaudosime: že
mę arsime, akėsime, sėklą sėsime, derlių pjausime, na
muose gyvensime, nuomuosime. Atgausime ir žemę, ir 
namus, ir pilietybę, jei teisiškai naudosime.

Lietuvos pilietybės įstatymas niekur neprasilenkia 
su tarptautinės teisės normoms, anot Valdemaro Kat
kaus. Dvigubos pilietybės siekiantieji, gaus ir ją, luk
terėję dvišalių valstybinių sutarčių įsigaliojimo, kur jos 
bus pasirašytos. Tarptautine teise pasiremti negalėda
ma, Lenkija dvigubos pilietybės Vilnijos lenkams 
reikalavimo atsisakė. Net „išrinktasis“ J.K. su tuo su
tinka (Drauge 1992.11.13), nes išeiviams lietuviams 
įstatymas numato tam tikrų išimčių. Kai nuo visų 74 
privilegijuotųjų „vidaus paslapties“ skraistė bus nu
dengta, tai ir norinčiųjų apetitai sumažės, geriausiu at
veju - atvės.

Tęskite atvirą žodį, už ką ir lietuvių žurnalistų va
dovė RKV jus įvetina. O yra už ką: mažinate gandone
šius, atkreipiate dėmesį į besaikius savigirius, ati
dengiate „vidaus reikalų paslaptis“, kaip vietines, taip ir

Antanas Valiuškis

Mieli, Brangūs Akiračių leidėjai!

Perskaitęs 1992 m. kovo mėn. Akiračių No. 3 
(237) K. Adicko Jums nepalankų laišką, susižavėjau 
Jūsų kilniu demokratišku elgesiu, leidžiant pasisakyti 
bet kam ir bet kaip.

Toks leidinys kaip Jūsų, yra visiems, o ypač atsiku
riančiai Lietuvai, po baisios virš pusšimčio trukusios 
vergijos, būtinai reikalingas. Todėl iš savo kuklių seno 
pensininko santaupų, siunčiu Jums 130 US dolerių 
auką. Commonwealth Bank Australia čekio No. 
102944981.

Su pagarba ir geriausiais linkėjimais!
Ignas Taunys 

ccccc
Priedas: vienas, pirmas pasaulyje plastikinis (ne 

popierinis) banknotas No. AB 17282460 $10 vertės po 
buvimo apyvartoje virš 4 metus (išleistas 1988 m. pra
džioje paminėjimui 200 metų sukaktuvių nuo baltųjų 
apsigyvenimo Australijoje). Plius, žinoma, čekis No. 
102944981 $130 vertės.

SVEČIAI IR NESVEČIAI IŠ LIETUVOS
Pastaruoju laiku, bent man, grįžta į atmintį kadaise 

skaitytos Kazimiero Barėno, Antano Gustaičio ir Pul- 
gio Andriušio kai kurios knygos. Savo laiku jas ryte 
ryjau, nes mane domino pokario išeivių pirmieji žings
niai, jų pergyvenimai, konfliktai. Be to, visi trys tai 
sugebėjo pateikti su jumoru, kuris vertė susimąstyti.

Esu per jaunas, kad galėčiau tą laikotarpį įvertinti. 
Dabar, gyvendamas ne Lietuvoje, bet stebėdamas iš 
tolo įvykius ir žmones krašte, matau daug paralelių. 
Man atrodo, kad žmonės Lietuvoje panašiai elgiasi, 
kaip tų trijų autorių sukurti asmenys. Reikia juoktis ir 
verkti kartu...

Dažnai tenka pasitikti pažįstamus Frankfurto 
aerouoste, nes dabar kasdien viena ar kita lėktuvų ben
drovė atskraidina žmones iš Vilniaus. Keleivių pulke 
gana greitai galima išskirti valdžios žmones, nes jie visi 
kaip vienas vilki juodais lietpalčiais, to paties sukirpi
mo, tos pačios medžiagos.

Uniformuota yra ir vyriausybė. Žiūriu per televi
ziją Vagnoriaus ir jo palydovų susitikimą su Genšeriu ir 
galvoju, kokią buvęs Vokietijos užsienio reikalų 
ministras čia graborių kompaniją priima. Visi, kaip 
vienas juodai kostiumuoti, rimtais veidais. Pagalvojau, 
kai numirsiu, tokius graborius ir man turėtų pasamdyti. 
Tikiu, kad valdžia iki to laiko ir nepasikeis...

Buvusi premjerė Prunskienė ilgą laiką mus Vo
kietijoj per televiziją ir šiaip kokioj nors salėje džiugino 
savo kapota vokiečių kalba. Kadangi ją anksčiau tek
davo taip dažnai matyti, buvo lengva pastebėti, kaip ji 
moteriškėje, vis daugiau vietos televizijos ekrane už
imdama. Dabar ją mažiau matom, jos vokiečių kalba 
darosi dar kapotesnė, o buvusi premjerė vis lieknesnė.

Ar ji dietos laikosi, ar politiniai pirešininkai ją per daug 
„mūčija”? Ką tu čia, žmogau, aukštoj politikoj susigau
dysi...

Didžiausią įspūdį, bent man, mėgėjui pakandžioti, 
palieka vadinamas Lietuvos prezidentu V. Landsbergis. 
Labai jau įtikinančiai jis kalba apie Lietuvos vargus. 
Bet taip blogai ten tikriausia nėra, nes jo svoris mato
mai didėja. Kankiniai berods kitaip atrodo. O gal tik 
tauta kenčia - prezidentas klęsti...

Grįžkime prie paprastų tautiečių, kurių Vokietijoj 
netrūksta jau keli metai. Tokie reiškiniai, kurie girdimi 
iš Amerikos, Australijos, čia jau senai praeityje. Niekas 
per daug nesijaudina: visokių yra - visokių ir turi būti. 
Vieni kuria savo firmas, kiti ieško greito pinigo. Prieš 
metus buvo madinga ieškoti Vokietijoj politinio prie
globsčio. Atsirado keliasdešimt tokių politinių... Pasi
keitus padėčiai jie nori likti Vokietijoj ar keliauti toliau.

Arba kitas gerų tėvelių vaikas pamėgo heroiną. 
Teko jį užtikti su subadytam rankom narkomanų parke
lyje. Kur jis dabar, niekas nežino. Toks pat likimas ir 
garsios senstančios šokėjos, kuri daugiau nebedirba pa
davėja turkų kabake...

Romas Šileris
Frankfurt, Vokietija

KAS TIE „ULTRAPATRIOTAI”?

(Akiračiai nr.6,1922 birželis)
Lietuvos Aukšč. Tarybos deputatas Rimvydas Va

latka džiaugdamasis paskelbė: „Ultrapatriotai pralaimė
jo referendume”.Kas tie ultrapatriotai? Ogi visi susi
pratę lietuviai, įskaitant ir absoliučią daugumą išeivių, 
kurie norėjo, kad Lietuvoje baigtųsi anarchija ir būtų 
įvesta bent kiek tvirtesnė valdžia. Stebiuosi, kad gerb. 
deputatas tuos lietuvius, kurie aktyviai dalyvauja Lietu
vos reikalų sprendime, pravardžiuoja „ultrapatriotais”. 
Bet gal ir nereikėtų stebėtis, juk dar visai neseniai gerb. 
Valatkos idelogijos draugai ir mus, pabėgusius nuo Sta
lino teroro, pravardžiuodavo „buržuaziniais nacionalis
tais”. Taigi, užgiedojo gaidelis seną giesmelę.

Pažiūrėkime, kiek gerb. deputatas žino apie Lietu
vos reikalus. Minėtame straipsnyje jis tvirtina, kad 
„skola Rusijai didėja katastrofiškais tempais”. Tuo tar
pu ekonomikos ministro pirmasis pavaduotojas Vytas 
Navickas Lietuvos aide (1992.VI.20) rašo: gegužės 1 d. 
duomenimis, Respublikos valstybinės ir valstybinės ak
cinės įmonės buvo skolingos NVS valstybinėms, taip 
pat Latvijai, Estijai ir Gruzijai 3.2 mlrd. rb., o NVS 
valstybių skola mūsų įmoonėms - 11.1 mlrd. rb. Oi 
kaip reikia rinkimų ir geros šluotos šiukšlėms iššluoti.

Kazys Barūnas 
Ormond Beach, Florida.

Tie, kurie pabėgėlius nuo Stalino teroro pravar
džiavo buržuaziniais nacionalistais, vargu ar galėjo būti 
R. Valatkos ideologojos draugai: R. Valatka gimė 1953 
metais Sibire, Lietuvos ūkininkų pokario tremtinių šei
moje - Red.

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:

PATRIA, 2646 W. 71st Street, Chicago, BĮ., 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, Bl., 60629
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PAMOKOS IR PRAMOGOS VIII PLB SEIME

- Kokį įspūdį galima susidaryti nei iš šios seimo 
darbotvarkės santraukos? - klausia Danutė Bindokienė 
liepos 2 d. Drauge, ne vien tą pustrečio puslapio uži
mančią VIII PLB seimo darbotvarkę, bet ir jo ruošimo 
eigą bei nuotaikas plačiai ir kritiškai pakomentavusi. - 
Ji mažai skiriasi nuo daugelio suvažiavimų ar seimų 
darbotvarkių: ir veiksminga, ir tam tikras laiko eikvoji
mas. Reikia laukti seimo nutarimų, kad galėtum įvertin
ti jo pasisekimą, - taria publicistė, pridurdama: - Iš šio 
seimo laukiame konkrečių siūlymų, kurie bus vykdomi 
ir dėl to padės išeivijos lietuviškai veiklai išvengti dar 
didesnio sustabarėjimo ir ilgainiui visiško išnykimo.

Iš tikrųjų D. Bindokienė, viena iš naujųjų Draugo 
redaktorių, (taip pat jau kelinti metai itin gabiai reda
guojanti katalikiškam jaunimui skirtą Ateitį), pati to 
konkretumo sąžiningai laikėsi ir savo pranešime, kal
bėdama apie spausdintą lietuvišką žodį, kuris išeivijoje 
šiandien jau vos vegetuoja: skaitytojams drąstiškai 
krintant, sunkiai bcišsilaiko Draugas ir Tėviškės žibu
riai, o ir kiekvieno iš populiariausių žurnalų (k.a.: Eg
lutės, Laiškų lietuviams ar ir Pasaulio lietuvio) gyvybė 
priklauso išimtinai nuo vieno žmogaus (jų redaktorių 
asmenyse) pastangų... Prelegentė siūlė lietuviškos 
spaudos skaitymą įvesti stovyklose, sueigose bei susi
rinkimuose. Organizacijos ir jų vienetai turėtų prenu
meruoti ne vien savąją, bet ir bendrinę lietuvišką spau
dą ir ją platinti suvažiavimų salėse ir prie bažnyčių du
rų. Jos taip pat privalėtų spaudai laiku parūpinti visų tų 
įvykių aprašymus ir nuotraukas tiems laikraščiams pa
gyvinti.

Konkrečiais praktiškais pasiūlynmais daugiausiai 
pasižymėjo ir kai kurių kitų Kultūros (Dalia Viskontie- 
nė, Elena Aglinskienė) ar Švietimo (Andrius Smitas, 
Antanas Saulaitis) komisijų narių pranešimai... Bet vi
sa tai jau vyko ketvirtadienį, antrąją seimo dieną. Gi 
įdomiausia, bent man, buvo pati pirmoji diena, ypač 
paskutinė jos dalis, po gerai suorganizuotos registraci
jos, sklandžiai pravesto atidarymo, komisijų sudarymo, 
tiesiog pavyzdingai trumpų sveikinimų, pietų pertrau
kos, po ncišlęstų, bet neišvengiamai trafaretiškų PLB 
valdybos pranešimų, kurių turinys kiekvienam (iš be
veik šimto) atstovui ir daugumai svečių buvo gana ne
blogai žinomas. Bet ar daug kas žinojo apie Estijos 
lietuvius? Ar žinojo, kad Latvijoje yra net 35,000 lietu
vių (tuo tarpu kai Lietuvoje latvių tėra labai mažai), kad 
dauguma jų apsigyveno ten jau po Antrojo pasaulinio 
karo, sugrįžę iš Sibiro tremties ar amnestuoti, bet ne
leidžiami apsistoti savajame krašte?... Ar žinojo, kad 
panašiomis aplinkybėmis apie 1,500 lietuvių apsigy
veno Moldovoje, kur pirmieji su savo vėliavom de
monstravo už to krašto nepriklausomybę, o dabar - turi 
savo sekmadieninę mokyklą ir radijo valandėlę ir per 
šventes pasirodo TV programose.

Lenkijos lietuviai yra jau virš septyniasdešimties 
metų siena atskirti nuo savo tautos kamieno. Kiek jų 
šiandien yra - būtų nelengva suskaičiuoti. Seinų-Puns
ko rajone aktyviai reiškiasi apie 10,000 lietuvių. Mo
kyklose (visi kursai mokomi abiem kalbom) yra apie 
700, o darželyje - 60 vaikų. Prieš keliasdešimt metų 
pradėtas neperiodinis leidinys Aušra išaugo į dvisavai
tinį laikraštį. Veikia 6 liaudies dainų ir šokių ansamb
liai iš kurių ,Jotva“ sėkmingai dalyvavo praeitoje šo
kių šventėje, Toronte. Dabar Lenkiją valdanti krikš- 
čionių-tautininkų partija yra lietuviams nepalankiausia. 
Kovo 11 gimnazijos (Punske) atstovas Sigitas Pran- 
sevičius atsivežė Lenkijos LB projektą.

Rusijos lietuviams seime atstovavo net keli dele

gatai. St Peterburge, kur lietuviai atsirado jau prieš 
pora šimtų melų, šiandien jų gyvena virš 3,000, o dar 
pusė tiek jo apylinkėse. Veikia ir Lietuvių draugija, 
leidžianti biuletenį Petrapilio lietuvį... Maskvoje irgi 
gyvena apie 3,000 save pasuose lietuviais įrašiusių tau
tiečių, kuriuos organizuoti pradėjo studentai, o vėliau 
daug padėjo Lietuvos ambasada. Po sausio 13-tos įvy
kių į sausio 20-tos demonstracijas lietuviai jau ėjo su 
savo vėliavomis. Vasario 16-tos minėjimai sutraukia 
apie pora šimtų žmonių, o kai kurios kitos šventės, kaip 
pvz. Joninės, yra švenčiamos drauge su latviais ir gu
dais. ^Mokykloje yra apie 30 vaikų, o nuo ateinančių 
metų pradės veikli darželis, ir kai kurios gimnazijos 
klasės.

Ukrainoje dar 1916 m. atsirado apie 50,000 lietu
vių pabėgėlių ir gyveno daugiausiai Odesoje ir Dniep- 
ropetrovske. Dabar, pagal 1980 surašymo duomenis, 
lietuvių yra apie 11,000, kurių daugumą sudaro grįžu
sieji iš Sibiro ir negalėję apsigyventi savo tėvynėje. Tik 
47% jų lietuvių kalbą laiko savo gimtąja. Geriausiai 
susiorganizavę Kijeve, kur turi savo mokyklą ir an
samblį. ..

Apie lietuvių kančias Sibire ypač daug sužinojome 
per pastaruosius metus, skaitydami sugrįžusių tremtinių 
prisiminimus Lietuvos ir išeivijos laikraščiuose, o taip 
pat ir jų knygas. Juk per pirmosios bolševikų okupaci
jos, karo ir pokario metus į Sibirą buvo išvežta virš 
pusės milijono lietuvių, kurių daugelis buvo išžudyti ar 
mirė ankstyva mirtimi, nepakėlę žiaurių sąlygų. Tačiau 
turbūt nedaug kas težinojo, kad apie 3,000 lietuvių Si
bire atsidūrė jau po nepavykusio 1831 m. sukilimo, o 
IX) 1863 m. sukilimo prisidėjo dar 10,000. Po Pirmojo 
pasaulinio karo lietuvių Sibire jau buvo apie 43,000. 
Daugelis jų gyveno didesniuose miestuose (Irkutske, 
Novosibirste, Tomske), turėjo savo gimnaziją ir laikraš
tį. Dabar Sibire gyvena apie 70,000 lietuvių, kurie nuo 
1992 m. buriasi į kultūrines ir politines organizacijas, 
su centrais Omske ir Krasnojarske. Norintiems grįžti į 
Lietuvą labiausiai trukdo vietiniai įstatymai, pagal ku
riuos neleidžiama pasiimti savo labai sunkiu darbu ir 
sąlygomis įsigyto turto, o taip pat ir didelis butų trūku
mas Lietuvoje.

Prieš pora metų Lietuvių Bendruomenė įsikūrė 
Vengrijoje ir dabar turi 25 narius, (jos garbės nariu yra 
lietuvių draugas, kritikas ir vertėjas Endre Bojtar’as). 
Jų pastangomis keletas per sausio 13 žudynes prie TV 
bokšto Vilniuje sužeistų lietuvių buvo gydomi Vengri
jos ligoninėse. Budapešte, revoliucijoje žuvusiųjų ka
pinėse, buvo pastatyta Rūpintojėlio figūra, kurios ati
dengime dalyvavo ir AT pirm. Vytautas Landsbergis.

Naujųjų PLB vienetų atstovai (-ės), visi efektingi 
kalbėtojai(-os), savo pranešimuose pateikė itin įdomios 
ir spalvingos medžiagos naujajai Lietuvos istorijai. 
Taip pat paaiškėjo, kokios svarbios šiandien Lietuvai 
yra ir mažosios Šveicarijos ar Belgijos L. Bendruome
nės, padedančios prasiskinti kelią į ten įsikūrusių tarp
tautinių organizacijų ar institucijų centrus. Kokia stra
teginiai reikšminga Vokietijos LB ir su ja tampriai susi
jusi Vasario 16-tos gimnazija... Ne vieną, manau, nu
stebino ir tai, kad dar ir šiandien Vokietijoje (kaip ir 
Australijoje) tebepriskaitoma po 10,000 lietuvių, nors 
aktyviai lietuviškoje veikloje dalyvauja po 3,000 ar ma
žiau. Naujųjų bendruomenių pranešimus svariai papil
dė Lietuvos švietimo ministeris Darius Kuolys, drauge 
su skyriaus ryšiams su išeivija vedėju Audriu Antana
vičių dalyvavęs veik visuose posėdžiuose ir ypač, juose 
pasigedęs Gudijos ir Mažosios Lietuvos atstovų...

Seimo programos viršūnė, be abejonės, buvo penk
tadienio priešpietį komisijų posėdžius pertraukęs Lie
tuvos respublikos min. pirmininko Gedimino Vag
noriaus (atlydėto PLB vicepirm. Gabijos Petrauskienės) 
atsilankymas, gausiomis ovacijomis sutiktas visos jau 
žiūrovais perpildytos salės, jo labai gerai paruošta be
veik valandą trukusi kalba, vos ne kitą tiek užėmę taik
lūs ir logiški atsakymai į publikos klausimus, kuriuos 
vėliau dar papildė gero pusvalandžio spaudos konferen
cija. Visa tai, (kaip ir kitos seimo realijos bei triviali-
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jos) buvo jau skelbta lietuviškose radijo programose, ir 
plačiai aprašyta laikraščiuose.

Užsiminus apie publikos klausimus, vertėtų pa
žymėti, kad jų buvo ir po kiekvieno pranešimo. Kaip ir 
visuose lietuviškuose suvažiavimuose, per keturias die
nas išryškėjo ir keletas nuolatinių (sakytum, „profesio
nalų) klausėjų, kurie(-ios) iš tikrųjų dažniausiai nieko 
neklausia, savo retorika bei „poetika“ pranoksta pačius 
pranešėjus ir turi įprotį viską pradėti jeigu ne nuo Ado
mo ir Ievos, tai bent nuo karaliaus Mindaugo laikų... 
Galbūt kaip tik dėl jų, netekus kantrybės, penkiadienio 
pavakary, staiga stipriai trinktelėjo mūsų senovės die
vas Perkūnas, pliūptelėdamas staigia liūtimi ir stipriais 
visų keturių vėjų gūsiais, nugąsdindamas seimo ir PLC 
šeimininkus, paraginusius pabliką valandėlei persikelti 
į sales rūsyje.

- Jeigu ne ta staigi audra, didžioji publikos dalis 
nebūtų turėjusi progos aplankyti taip kruopščiai Švieti
mo ir Kultūros komisijų čia suruoštą parodą, - vėliau 
juokavo Lietuvių Dailės muziejaus direktorė Dalia Sto
nienė.

Įėjus pro duris, pasieniuose su išdėstytais ekspona
tais stovi Vengrijos ir Estijos L. bendruomenių stalai... 
Prie Moldavijos kukliai glaudžiasi Brazilija ir Urugva
jus, o už jų - Australija. Vokietijos stalą ir sieną užpil
do Vasario šešioliktos gimnazijos veikla, jų pilies gais
ras 1984 metais. Ant sienų grafiškai pavaizduota impo
zantiška JAV LB lituanistines mokyklas 1949-1983 
baigugių statistika, Švietimo Tarybos veikla. Ant stalų
- jos išleisti vadovėliai, knygos, metraščiai. Didesnių 
mokyklų atskiri stalai su jų leidiniais ir spalvingomis 
nuotraukomis ant sienų. Čia čikagiškė Kristijono Do
nelaičio, Los Angeles Sv. Kazimiero parapijos. Toliau
- Ročesteris, Baltimore, Seattle, Lemonto Maironio 
mokykla su įdomiais mokinių piešiniais Lietuvos atgi
mimo temomis... Vidury salės - lietuvišką kultūrinę 
veiklą vaizduojantys stendai: skautai, ateitininkai, šau
liai ir kitos organizacijos... Medžiagos gausumu išsi
skiria Kanada: Montrealis, Londonas, Hamiltonas, To- 
rontaws, Ottawa... Chorai, ansambliai, šokėjų grupės, 
teatrai...

Kitoje koridoriaus pusėje tuo metu vyko lemontiš- 
kio Lietuvių Dailės muziejaus ką tik atidaryta paroda 
„Lietuvių liaudies meno skulptūra XX amžiuje“ su iš 
Lietuvos atvežtais eksponatais. Paklausta, koks seimo 
publikos dėmesys tai parodai, D. Šleinienė atsakė:

- Seimo išvakarėse apsilankė tikrai gražus būrys, 
su švietimo ministeriu ir kitais svečiais. Kitom dienom 
irgi užeidavo vienas kitas iš Pietų Amerikos ar Austra
lijos. Pora vietinių poniučių, pamačiusių ant stalo dė
žutę aukoms, nusigando: „O, Dieve, žiūrėk, čia ir mo
kėti reikia? Geriau einam į pikniką...“

Penktadienio pavakario audra praūžė greit ir Le
monto LB apygardos piknikas, vykęs čia pat PLC kie
me, nebuvo nuostolingas... Žiūrovų netrūko nė dail. 
Vandos Aleknienės ir Beniutės Kronienės sukurtų lie
tuviškų lėlių parodėlėje „Lėlės tautinių šokių sukury“, 
vykusioje klasėje priešais didžiąją salę. Pilna salėjų 
prisirinko į Cicero „Vaidilutės“ teatro spektaklį, Klai
pėdos teatro režisieriaus Povilo Gaidžio pastatytą Petro 
Vaičiūno komediją „Patrijotai“.

Per keturiasdešimtį su kaupu metų Lietuvių Ben
druomenė padarė didžiulę pažangą ir toli pranoko susi
rinkimus lietuvių pabėgėlių stovyklose Vokietijoje, ku
rie savo nuotaikomis ir įtampa daug kuo primi
nė šiandieninius Aukščiausios Tarybos posėdžius Vil
niuje. Juose neretai iki vidurnakčių būdavo dar ginči
jamasi ir koliojarnasi dėl praeito susirinkimo protokolo. 
Siame seime veik visada buvo laikomasi tiesiog mi
nutėmis darbotvarkėje užsibrėžto laiko ir jau tvirtai nu
sistovėjusių susirinkiminių procedūrų, su išmoktomis 
Roberto taisyklėmis ir nusistatytais reguliaminiais. 
Taigi ir Danutės Bindokienės nuogąstavimai dėl laiko 
eikvojimo kaip ir nepasitvirtino. Kaip bus vykdomi 
seimo nutarimai - paaiškės po vienų kitų metų.

Algirdas Titus Antanaitis
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