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ATVIRO ŽODŽIO MĖNRAŠTIS c il C^ooioi
Kai Akiračiai išspausdins šį straipsnį, Lietuvoje, 

jei tik rusai bus įvykdę visus susitarimus, jau neturėtų 
būti nė vieno Maskvos kareivio. Po beveik 54 metų 
pertraukos Lietuvos žemė tampa visiškai laisva. Tačiau 
Lietuvos užsienio politika pastaruoju metu sukelia ypač 
daug kontroversijų.

Plačiai nuskambėjo šalies prezidento Algirdo Bra
zausko slaptų laiškų Rusijos prezidentui Borisui Jelci
nui istorija, kai jų turinys gana greit paaiškėdavo žurna
listams. Liepos pabaigoje netikėtai į Maskvą nuvyko 
užsienio reikalų ministras Povilas Gylys, kuris aero
drome net nebuvo sutiktas Rusijos valdžios atstovų. 
Vytautas Landsbergis šį vizitą pakrikštijo „vasalo vizi
tu“. Toliau buvo dar gražiau. Užsienio reikalų minis
tras, kuris sutarties su Rusija projektus turėjo pateikti 
prezidentui Algirdui Brazauskui, to ne tik nepadarė, bet 
dar ir išsiuntė šiuos juodraščius į Maskvą! Salyje kilo 
dar vienas skandalas.

Demokratinės darbo partijos veikėjai, prieš rinki-' 
mus gyręsi savo kompetencija, jau ne kartą įrodė, kad 
valstybę valdyti jiems yra labai sunku. Ypač daug klai
dų daroma, kai jiems pradedamas daryli spaudimas.

Rusija jau senokai verčia Lietuvą pasirašyti po
litinę sutartį dėl kariuomenės išvedimo, taip pat laisvos 
prekybos, tačiau reikalauja, kad Lietuva atsisakytų rei
kalavimo atlyginti už mums okupacijos metais padarytą 
žalą. Priešingu atveju Rusija laisvos prekybos sutarties 
nepasirašysianti, tad įsigalios 100 procentų dydžio mui
tai iš Rusijos į Lietuvą įvežamai ir išvežamai produkci
jai. Prieš mėnesį Rusija jau buvo apskritai nutraukusi 
dujų tiekimą Lietuvai už skolas, o po to į Lietuvą buvo 
atvykęs Rusijos dujų tiekimo bendrovės „Gazprom“ 
generalinis direktorius Piotras Radionovas, kuris pa
reiškė norą įsigyti visas Jonavos „Azoto“, gaminančio 
azotines trąšas, akcijas, taip pat penktadalį Mažeikių 
naftos perdirbimo kombinato akcijų.

Šiame numeryje

LIETUVOS KAIMAS: KRYŽKELĖJE AR 
AKLIGATVYJE?

Ūkininkai, „trihektariai” ir bendrovės - kas yra tikrieji 
žemės šeimininkai? Kiek jau buvo žemės reformų? 
Bandymai taisyti revoiiucinės reformos klaidas. Naujos 
klaidos ar sąmoningas bandymas išsaugoti kolektyvinį 
ūkininkavimą? Kokia iš tikrųjų Lietuvos žemės byla?

VIENA IR NEDALOMA LIETUVIŲ LITERATŪRA

Kritiškas žvilgsnis į vėliausius išeivijos bandymus įrody
ti šią „sakralinę tiesą”.

NAUJAKURIO UŽRAŠAI

Ar sunkiai serganti JA V sveikatos apsauga yra tinkamas 
pavyzdys Lietuvai? Ar būtina griauti tai, kas dar veikia 
net ir sunkios ekonominės krizės akivauzdoje?

LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKA:

LAIVAS KRYPSTA
Pastaruoju metu rusų kapitalo veržimasis į Lietuvą 

pastebimai sustiprėjo. Tuo pačiu metu Adolfo Sleževi
čiaus vyriausybę ėmė atakuoti Lietuvos pramonininkai, 
kurie žūt būt nori išsaugoti status quo Rytų rinkoje ir 
toliau gyventi nesirūpinant gamyklos modernizavimu ir 
persiorientavimu dirbti atsižvelgiant į Vakarų rinkos 
reikalavimus. Todėl vienu metu atrodė, kad Algirdas 
Brazauskas jau nusileis Maskvos spaudimui ir atsisakys 
žalos atlyginimo reikalavimo. Tačiau opozicijos ir 
spaudos sukeltas triukšmas savo padarė ir LDDP kelyje 
į Maskvą buvo priversta įjungti atbulinį bėgį. Pagaliau 
ir pats prezidentas pareiškė, jog sutarties dėl rusų ka
riuomenės išvedimo nereikia, nes ji ir taip turi būti iš
vesta. Tačiau po to sekęs užsienio reikalų ministro vizi
tas į Maskvą ir sutarties juodraščių Maskvai perdavi
mas galutinai sukomplikavo reikalą. Delegacijos su 
Rusija vadovas Seimo narys V. Bulovas, paprašytas pa
komentuoti ministro veiksmus, pasakė, kad jie sukėlė 
delegacijos narių trumpalaikį šoką ir siūlė tai plačiau 
komentuoti kam nors kitam.

Centristo Romualdo Ozolo nuomone, jeigu taip ir 
toliau bus dirbama, tai nebus Lietuvos valstybės. R. 
Ozolas, kuris yra derybų su Rusija delegacijos narys, 
pažymėjo, kad „tai, ką padarė P. Gylys, išsiųsdamas į 
Maskvą nesuderintus sutarčių projektus, yra tai, ko jam 
dar trūko, kad būtų galima atsistatydinti“. Daugelis po
litikų šį užsienio reikalų ministro žingsnį įvertino kaip 
valstybės išdavystę.

Lietuvos pozicija derybose su Maskva seniai kelia 
nerimą kitoms Baltijos valstybėms. Pavyzdžiui, Latvi
jos ambasadorius Lietuvoje Albertas Sarkanis, apsilan
kęs didžiausiame šalies dienraštyje Lietuvos ryte pa
reiškė, kad Lietuva nerealizuoja Baltijos valstybių susi
tarimo dėl vizų režimo Rusijos ir kitų NVS šalių pilie
čiams, Lietuvos derybų delegacija su Rusija nepalaiko 
normalių ryšių su analogiška Latvijos delegacija, maža 
poslinkių ir ekonominio bendradarbiavimo srityje. Pa
sak Latvijos ambasadoriaus, Latvija ir toliau orientuo- 
sis į Vakarus, neskatindama tų pramonės įmonių, ypač 
didžiųjų, kurios naudojo atvežtines žaliavas iš Rytų ir 
tik ten parduodavo savo produkciją. Anot latvių amba
sadoriaus, Rusija kaip tik ir nori pasinaudoti šiomis 
gamyklomis ir jų sunkumais, kad per juos išlaikytų 
Baltijos šalių ekonominį priklausomumą.

Kaip atrodo iš pastarųjų Lietuvos valdžios žings
nių, Lietuvos dabartinė valdžia arba nesuvokia šio pa
vojaus iki galo, arba vadovaujasi logika, kad būtina 
kaip nors išgyventi iki pirmadienio, o po to nors ir tva
nas. Apskritai šiuo metu jau aiškėja, kad žlungančių 
didžiųjų pramonės gamyklų lobi daro didžiausią įta
ką tiek vykdomosios, tiek įstatymų leidimo valdžios 
sprendimams. Tiek Algirdas Brazauskas, tiek Adolfas 
Sleževičius skuba vykdyti pramonininkų užsakymus.

Tačiau pastaruoju metu šiems jų veiksmams iškilo 
rimta kliūtis - Lietuvos banko valdybos pirmininkas

MASKVOS PUSĖN?
Romualdas Visokavičius, kuris atsisako patenkinti vie
ną pagrindinių pramonininkų reikalavimų devalvuoti 
litą, kuris, ypač po to, kai rugpjūčio 1-ąją šalyje buvo 
panaikintos visos valiutinės parduotuvės, dar labiau su
stiprėjo, palyginus su doleriu. Dabar už vieną dolerį 
jau begalima gauti tik 3,65 lito. Taigi nacionalinė valiu
ta per pastaruosius tris mėnesius, palyginus su doleriu 
pakilo maždaug 35 procentais. Centrinis šalies bankas 
atsisako daryti kredito ir pinigų emisijas, todėl prieš jį 
sukilo daugelis ūkio subjektų, kurie jau buvo išmokę 
suktis infliacijos sąlygomis.

Kita vertus, perdaug stiprus litas Lietuvai taip pat 
nenaudingas, nes mažina ir taip nedideles eksporto ga
limybes.

Politiniame šalies gyvenime be jau nuskambėjusių 
kredito skandalų, į kuriuos įsivėlę ir finansų ministras 
E. Vilkelis, ir Prezidento vyriausiasis patarėjas R. Ra
jeckas, ir kai kurie kiti LDDP veikėjai, atsitiko keletas 
pikantiškų įvykių.

Faktiškai įvyko skilimas vadinamųjų dešiniųjų sto
vykloje. Nepatenkinti Krikščionių demokratų ir Są
jūdžio diktatu, griežtą pareiškimą padarė tautininkai ir 
Demokratų partija, vadovaujama Seimo nario S. Peče
liūno. Pasak jų, dvi didžiosios partijos buvo palikusios 
jiems tik pritarėjų vaidmenį. Šiuo metu demokratai Sei
me turi tris nanus, kurie visi praėjo per bendrą Krikš
čionių demokratų, demokratų ir Politinių kalinių sąjun
gos sąrašą, o tautininkai - vieną, bet laimėjusį apygar
doje.

Liepos mėnesį, duodamas interviu Respublikai, 
buvęs V. Landsbergio apsaugos vadas Artūras Skučas 
pareiškė, kad jis padėjęs parduoti valstybės laikraštį 
Lietuvos aidą bankininkui Genadijui Konopliovui ir 
kad nuo šiol, taip galima buvo suprasti, Genadijus Ko- 
nopliovas kontroliuoja Lietuvos aido akcijų paketą. 
Lietuvos aido vyriausiasis redaktorius Saulius Stoma 
netrukus paskelbė, kad tai netiesa, tačiau iš G. Kono- 
pliovo laikysenos galima buvo suprasti, jog šį tą šiame 
laikraštyje jis jau turi. Visai galimas daiktas, kad Gena
dijus Konopliovas supirko akcijas tiesiai iš akcininkų, 
nors tai ir prieštarauja uždaros akcinės bendrovės įsta
tymui, kai norintis parduoti akcijas akcininkas visų pir
ma turi jas pasiūlyti kitiems bendrovės nariams, tačiau 
jeigu bankininkas gerai sumokėjo, akcininkai nomina
liai gali likti akcijų savininkais, tačiau balsuos taip, 
kaip milijonierius prisakys.

Ponas Genadijus Konopliovas buvo žymus kom
partijos veikėjas Lietuvoje. Jis buvo partijos Alytaus 
rajkomo pirmasis sekretorius, vėliau Lietuvos agropra
moninio komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas, 
LKP CK narys, o dabar tapo dviejų bankų, korporaci
jos „Lietverslas“ ir daugelio kitų firmų savininku.

Rimvydas Valatka
Vilnius, 1993.VIII.4
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SPAUDOS APŽVALGA

LIETUVA IR IŠEIVIJA
SPAUDOS

VEIDRODYJE

SANTARA - ŠVIESA LIETUVOJESantaros-Sviesos 40-tasis suvažiavimas š.m. birželio mėnesį pirmą kartą įvyko Lietuvoje. Tai išeivijos organizacija, kuri Hgus metus buvo pasirinkusi skirtingą kelią dėl ryšių su Lietuva, nuolat ieškojo būdų per kultūrinius ryšius skleisti laisvės idėją. Griuvus okupaciniam režimui, San tara-S vieša galėjo grįžti į neprikl. Lietuvą pasidžiaugti kartu su tais, kurie per ilgus okupacijos metus juto tos organizacijos pastangų įtaką, išreikšti savo kultūrinį pasitenkinimą ir paieškoti bendrų kelių ateičiai. Apie tą dvasinį ryšį Vilniaus universiteto rektorius R. Povilionis atidarymo žodyje taip kalbėjo:
- 40 metų tamsa neužgožė Santaros-Šviesos, ketur

is šimtus penkiolika metų Tamsa neužgožė Vilniaus 
universiteto. Iš Vakarų ateinančioje šviesoje įžiūrimi tik 
materialūs kūnai, Santaros-Šviesos misija - išsaugoti 
Lietuvos žvaigždę...Kai Lietuvoje Santara-Svieša buvo gerai žinoma ir jos pastangos buvo įvertintos, tai čia išeivijoj ji vadinamų vaduotojų buvo smerkiama ir nuolat šmeižiama, kaip propaguojanti bendradarbiavimą su komunistais, nes jie, pasistatę užtvaras, nenorėjo pripažinti pagrindinio dėsnio - ne atsisukimas nuo tautos, bet nuolatinis bandymas skleisti laisvės idėjas gali sugriauti stipriausias geležines uždangas. Taip ir įvyko. Šiandien tie patys įvairių užtvarų statytojai vėl nori nusisukti nuo Lietuvos. Tuo tarpu tie, kurie anksčiau sėdėjo rankas sudėję ir slaptai pritarė šmeižtams prieš S an tarą-S viešą, dabar važinėja į Lietuvą ir skuba save pristatyti patriotais ir Lietuvos gelbėtojais, o užtvaras laužiusius bando pavaizduoti komunistų kolaborantais.Tai jau istorija - ir tragiška, kontroversinė, ir kartais juokinga, nes vieni visą laiką gyveno praeitimi, o kiti žiūrėjo į ateitį.Įvairių pakraipų Lietuvos spauda plačiai aprašė ir komentavo Santaros-Sviesos suvažiavimą. Čia perduodame keletą ištraukų iš spaudos atgarsių:

Lietuvos ryto (nr. 114) vedamasis:
Šiandien Vilniaus universiteto teatro salėje praside

da 40-oji „Santaros-Šviesos“, liberalios išeivių organi
zacijos, kurioje veikia ir kitų pažiūrų išeivijos meno 
žmonės, konferencija, anksčiau dažniausiai vykdavusi 
Amerikoje, Mičigano valstijoje esančioje Tabor karmo
je. [ją kiekvieną rudenį rinkdavosi išeivijos šviesuome
nė, Čia buvo skaitomos filosofų esė, skambėjo didžiau
sių lietuvių poetų eilės, buvo aptariama kūryba ir politi
niai įvykiai, iki išnaktų diskutuojama apie lietuvybę, 
šalies laisvę, meno sroves ir gyvenimą. „Santaros-Švie
sos“ žmonės sovietmečiu dažnai ir piktu žodžiu palydi
mi išeivijos veiksnių, važiavo į Lietuvą ir slapta gabeno 
čia saugumo draudžiamas išeivijos rašytojų knygas ir 
laikraščius «...»

Nuo 1986 metų į kasmetines Tabor farm konferen
cijas „Santara-Šviesa“ pradėjo kviesti žymiausius Lie
tuvos rašytojus, filosofus, žurnalistus, kurie čia taip pat 
skaitė savo kūrybą, dalyvavo diskusijose, o svarbiausia 
įkvėpda vo laisvo Tabor farm oro «...»

Taigi, galima sakyti, skirtingai į Lietuvą sugrįžta iš

eivija. Vieni, kaip, pavyzdžiui, VLIK’as - su triukšmais 
ir skandalais, kiti važiuoja į Lietuvą, mėgindami nu
griebti gabalą iš Lietuvai paskirto užsienio kredito, o 
„Santara-Šviesa“ tebevykdo humanistinę misiją, galvo
dama apie mūsų šalies ateitį.

Atgimimas (nr. 23):
Pirmiausias akstinas, būręs ir vienijęs jaunuolius į 

Lietuvių studentų santarą, buvo nepasitenkinimas egzi- 
lėje egzistavusių lietuviškų organizacijų veikla. „Nuo
taikos, kurios vyrauja lietuviškajame gyvenime, pilnai 
užsitarnauja archyvinės kultūros vardo“, - pareikšta 
1956 m., vykusiame Santaros suvažiavime, ir iškelta gy
vosios lietuvybės idėja, vėliau išsirituliavusi į šūkį: 
„ Veidu į Lietuvą“. Iš kitų išeivijos organizacijų Santara- 
Šviesa ypač skyrėsi dideliu domėjimusi okupuotosios 
Lietuvos gyvenimu, nevengė, net ieškojo kontaktų su 
žmonėmis iš Lietuvos. Tokia pozicija kėlė kitų išeivijos 
organizacijų nepasitenkinimą, ir Santara-Šviesa sulauk
davo nemažai kritikos, o aktyvesni jos nariai - užgau
liojimų.

Respublika (nr. 118 ir 119):
Lietuvoje, krečiamoje lito karštinės, penkias dienas 

- dvi Vilniuje ir tris Anykščiuose - tyliai sau vyko 40- 
asis SANTAROS-ŠVIESOS suvažiavimas. „Dvasiniais 
sąmokslininkais“ šiuos žmones pavadino Sigitas Geda, 
pabandęs apibūdinti ir jų susirinkimo Lietuvoje laiką. 
Anot poeto, tai - Atsitokėjimo metas, „Lietuvai galinė- 
jantis pačiai su savimi ir su savo savimeile“.Marcelijus Martinaitis:

Kultūrinę diversiją, kurios taip bijojo režimas, 
įvykdė santariečiai, įvairiais būdais gabendami į Lietu
vą literatūrą, patys užmegzdami ryšius su krašto intelek
tualais. Dažnas ką nors tikra veikiantis žmogus, manau, 
jautė savotišką intelektualinę globą. Stiprėjo jausmas, 
kad nesame vieni ir visų palitkti sudraskyti šiaurės meš
kai. Man žinomi to rato žmonės, kuriuos lankė „Metme
nys“, „Akiračiai“ ir „kaziukai“ su knygomis, buvo Są
jūdžio pirmeiviai arba net iniciatoriai. Lyg ir buvo ruo
šiama visa karta kažkokiai akcijai, vaidmeniui, kuris 
buvo suvaidintas staiga ir laiku. Žinoma, aš nenoriu 
menkinti kitų išeivijos srovių bei pogrindžio literatūros. 
Ryšiai su santariečiais buvo pusiau vieši, trikdė įvairias 
ideologines tarnybas. Buvo matyti, kad režimas jau pra
laimėjo arba pralaimi kultūroje, mene, prieš gerą de
šimtmetį jis jau teisinosi, mėgino daryti įtaką beveik 
vien intrigomis per savo agentūrą, dažnai demoralizuo
jančią, trenkiančią puvėsiais.

Tiesa (nr. 122):
Iškėlusi šūkį „Veidu į Lietuvą“, „Santara-Šviesa“ 

kad ir nedideliais, bet atkakliais žingsniais ėjo į gimtąjį 
kraštą, laužydama „geležinę uždangą“, uždėtą ne tik ok
upantų, bet ir pačios išeivijos galvosenos. O šiandien, 
kai tiek Lietuva, tiek išeivija stovi prieš fundamentalius 
visų gyvenimo sričių pokyčius, pasak konferencijos da
lyvių, reikia, vieniems kitus paremiant, įsitraukti į atku
riamąjį darbą. Ir vienas pagrindinių uždavinių, san- 
tariečių manymu, - plėsti lietuviško liberalizmo ver
tybes ir galvojimo būdą visuomenėje.

Lietuvos aidas (nr. 122):
Išeivijoj gyvenantis filosofas A. Mickūnas, kalbė

damas apie valią ir autonomiją politinėje bendruome-
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nėję, tvirtino, kad kiekvienas žmogus turi būti įstatymų 
šaltinis, kad laisvė nėra duotybė, ją reikia pasiimti, susi
kurti. Dabar grįžtu prie įžanginio sakinio, kuris skamba 
kiek kvailai - juk žmogus, brandinantis savo mintis, 
vertas tik pagarbos, tiesa. Taip, bet ne visur, ne visada. 
Būtent šiandien kalbėti, kad būsiu laisvas rytoj, yra be
jėgiška. Bet niekaip nerandu optimistiško sakinio pa
baigai. Ir Santara ir Šviesa mūs žingsnius telydi?

Sigitas ParulskisNEPAGRĮSTI GĄSDINIMAI
Drauge (nr. 147, 1993.VIII.3) įdėtas straipsnis „Lietuva rizikuoja netekti JAV pagalbos”. Jame ben- druomenininkė A. Banionytė kalba apie galimybes netekti JAV paramos Lietuvai, išvadose pakartodama Landsbergio komandinės opozicijos kaltinimus dabartinei Lietuvos valdžiai. Straipsnyje taip rašoma:
Išgirdusi tris valandas trukusius liudymus ir įvairias 

rekomendacijas, Banionytė rašo, jog JAV politika 
užsienio pagalbos teikimui 1994 metais žymiai pasikeis. 
Baigiamosiose išvadose Banionytė rašo: „Nebent Lietu
vos valdžia apsigręš nuo savo dabartinės krypties, kuri
oje yra sulėtinamas valdžios įmonių privatizavimo proc
esas ir skatinami kolektyviniai ūkiai vieton priva
čių ūkių, Lietuva rasis priešingame kurse nuo JA V tiks
lų, skiriant pagalbą Rytų Europos užsienio kraštams.

Lietuvos Demokratinė Darbo partija, kuri dabar 
kontroliuoja Lietuvos Seimą, jau dabar vykdo demokra
tiją silpninančius veiksmus, pvz. uždėjo įvairius apribo
jimus Seimo mažumos partijoms, svarsto įstatymų pro
jektus, kuriuo būtų skatinama spaudos cenzūra, baugi
namos savivaldybės, varžomos Lietuvos piliečių teisės 
susirinkti ir naudotis žodžio laisve. Nors iš paduotų liu
dijimų neatrodo, kad Rytų Europos šalys būtų išbrauki
amos iš JA V šelptinų šalių sąrašo, Lietuva yra pavojuje 
nebeatitikti paskirų šalpos programų kvalifikacijų ir tad 
gali nustoti tų programų duodamos pagalbos. O tų pro
gramų skirstoma pagalba vis griežčiau žiūrės, kad remtų 
tik ryškiai demokratiškas šalis, o ne diktatūras.

Galime skaitytojus nuraminti, kad pavojaus Lietu
vai prarasti nedidelę (palyginus su kitais kraštais) JAV 
ekonominę paramą nėra. Jau ne kartą praeityje įsitikiu-
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SPAUDOS APŽVALGA

om, kad JAV valdžia sprendimus daro vadovaudamasi 
rimta, tikslia ir teisinga informacija, tuo tarpu p. Banio
nytės prielaidos perdėm klaidingos. Niekas Lietuvoje 
nesiruošia naujai cenzūrai. Priešingai, niekada Lietuvos 
spauda neturėjo daugiau laisvės, kaip dabar. Niekas Lie
tuvoje nesiruošia atkurti kolchozų, o kai kurių klaidų 
atitaisymas nereiškia privatizacijos atsisakymo. Galima 
ginčytis dėl buvusio ar nebuvusio diktatūros pavojaus 
Lietuvoje, kai jai buvo brukami „bekonstitucinio prezi
dento” referendumai, bet kalbėti užuominomis apie 
diktatūros pavojų šiandien galima tik piktavališkai arba 
visiškai nesiorientuojant dabartinėje padėtyje.

MAFIJOZO LAIDOTUVĖS TELŠIUOSE

„Maždaug prieš dvi savaites čia (Telšiuose) buvo 
laidojamas vietos mafijozis. Šio Žemaitijos miesto sen
buviai neprisimena tokių prašmatnių laidotuvių: dau
gybė užsienietiškų automobilių, o juose - daug jaunų 
solidžių žmonių juodais kostiumais, kalnai gėlių lydėjo 
jaunąjį velionį į paskutinę kelionę“. Tačiau, atrodo, 
telšiškiams teks priprasti prie panašių renginių. Mafija 
ne policija - jiems užkliuvusių ar nusikaltusių auklėti ir 
per galveles glostyti nesiruošia. Netrukus po laidotuvių 
miestas galėjo „pasigrožėti“ reginiu, šiaip jau matomu 
tik televizijoje: „ Vidury baltos dienos, maždaug apie 12 
valandą, prie šviesoforo, užsidegus raudonai šviesai, su
stojo „žiguliai“, jiems iš paskos stabtelėjo ir motociklas. 
Nuo motociklo nulipę vairuotojas ir keleivis iš arti ati
dengė ugnį iš automatų į du žmones, važiavusius „žigu
liais“. .. “ Straipsnyje pažymima, kad mafija suveda tar
pusavio sąskaitas ne vien Telšiuose. Štai neseniai Klai
pėdoje buvo susprogdintas automobilis - „stiprus spro
gimas vairuotojo kūną išnešiojo į gabalus“...

(Europos lietuvis, nr. 23,1993)

Tokia yra mafijozinio Lietuvos gyvenimo kasdie
nybė. Tuo tarpu J(uozas) Ž(ygas) Draugo vedamajame 
skundžiasi, kad Lietuvos spauda ... per daug rašo apie 
nusikalstamumą.

FRONTININKŲ SUSANTARĖJIMAS

Nors VLIKas jau metai kai savo veiklą sustabdė, 
tačiau jo Tarybos nariai dar vis nori kažką veikti, tik ne
žino ką. Neseniai Čikagoje jie buvo susirinką aptarti 
tolimesnės veiklos galimybes, bet nesutarė. Kitais me
tais žada vėl susirinkti. (Draugas, nr. 132, 193.VII. 13) 
Įdomu, kad tame susitikime Lietuvių Fronto bičiulių 
vardu, buvo padarytas toks pareiškimas:

Viktoras Naudžius pranešė, kad jo atstovauti Lietu
vių Fronto bičiuliai į politiką pasiryžę neiti, o ribotis 
kultūrine ir visuomenine veikla, bazuotis intelektualinė
mis pajėgomis.

Artimiausia jiems politinė grupė - Krikščionys de
mokratai. Kultūrinei veiklai remti įkurtas Laisvės fon
das. Įsteigtas skyrius Kaune. Įsteigta nepriklausoma 
spaustuvė, kuri jau pradėjusi darbą. Pernai buvo suruoš
tas kultūrinis-visuomeninis suvažiavimas Nidoje. Šįmet 
panašus suvažiavimas vyks Birštone.

Lietuvių fronto bičiuliai - išeiviška organizacija. 
Jie daugelį metų buvo labai aktyvūs išeivijos politinia
me ir visuomenimiame gyvenime. Daugiausia frontinin
kų pastangomis ir Bendruomenė reikalavo sau teisės 
reikštis politiškai. Teisės, prieš kurią daug metų taip 
įnirtingai kovojo VLIKas. Todėl frontoininkų politinės 
veiklos atsisakymas iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti 
kaip pomirtinis VLIKo (ir jo ilgalaikio pirmininko K. 
Bobelio) laimėjimas. Iš tikrųjų tačiau yra truputį kitaip.

Po nepriklausomybės atstatymo frontininkai aktyviai 
bandė įeiti į Lietuvos politinį gyvenimą, bet „katalikiš
kos” partijos vietą ten jau buvo užėmę krikščionys de
mokratai. Potencialių šalininkų frontininkams beveik 
nebeliko. Dėl to turbūt ir nutarta padaryti panašų žingsnį 
į tą, kurį, nerasdami pritarimo išeivijos masėse, prieš ke- 
lioliką metų padarė liberalų San tara-S vieša.

LIŪDNA STATISTIKA - 9,220 NAŠLAIČIŲ IR 
8,000 INVALIDŲ VAIKŲ

Lietuvos rytas (nr. 113,1993) įdėjo Rimos Razmis- 
levičiūtės straipsnį „Niekieno vaikai Marijos žemėje“, 
kuriame aprašoma tragiška nelaimingų ir sergančių vai
kų būklė bei rūpestis organizuoti tiems vaikams pagal
bą. Tame straipsnyje skelbiama šiurpi statistika:

Jau toks metas, kai valstybė, kažkada prisėmusi at
sakomybę už visus vaikus, šiandien turi prisipažinti ne
pajėgianti to daryti. Kalbame ne apie karo bei bado 
židinius - kalbame apie mūsų Lietuvą, dar vadinamą 
Marijos žeme, kur šiuo metu gyvena 9 tūkstančiai 220 
našlaičių, per 8 tūkstančius vaikų invalidų.

Jau toks metas, kai dauguma šalies žmonių priartėjo 
prie skurdo ribos. Arba ją peržengė. Jie streikuoja. Mo
kytojai, autobusų vairuotojai, darbininkai, grasinosi 
psichiatrai... Tačiau yra ir tokia visuomenės grupė, kuri 
savarankiškai negali reikšti savo norų, ginti savo in
teresų. Geriausiu atveju jie tegali graudžiai verkti. Jie 
neturi ne tiks savo profsąjungos, bet ir pernelyg dažnai - 
tėvų.

Lietuvoje kaskart randasi vis naujų organizacijų, 
kurios pasišovusios ginti vaikų interesus. Manyčiau, jų 
niekad nebus per daug, bet būtų įmanoma kelissyk dau
giau nuveikti, jei jos visos suvienytų savo pastangas.

AR PRISIMENATE BRAŽINSKUS ?

1970 m. spalio 15 d. sovietų lėktuvas buvo privers
tas nusileisti Turkijoj. Iš jo išlipo tėvas ir sūnus ir tuoj 
paprašė turkų globos. Paaiškėjo, kad jie abu yra lietuviai 
- tėvas Pranas Bražinskas ir sūnus dar septyniolikmetis 
Algirdas Bražinskas. Per lėktuvo pagrobimą buvo mirti
nai sužeista patarnautoja ir sužeistas pilotas. Nors lėktu
vo grobikai paprašė turkų globos, save vaizduodami po
litiniais bėgliais, komunizmo persekiojimo aukomis, re
zistentais ir t.t., tačiau pagal neseniai pasirašytą tarptau
tiną sutartį dėl lėktuvų pagrobimo, buvo laikomi teroris
tais ir jie privalėjo būti grąžinami į tą kraštą, iš kurio jie 
pabėgo. Mūsų grobikams grėsė sovietinis teismas, bet 
įsimaišė mūsų veiksniai - VLIKas, BALFas ir pradėjo 
gelbėjimo akciją, laikydami juos didvyriais, rezisten
tais, samdė Turkijoj advokatus, mokėjo dideles sumas 
pinigų. Net ir dabar, VLIKui užsidarius, buvo pranešta, 
jog ieškoma 10.000 dol. skolai advokatams apmokėti.

Turkija Bražinskų neišdavė, tik nubaudė kalėjimu, 
o paskui jie atsirado JAV. Tėvas gyvena Los Angeles, o 
sūnus Floridoj. Dabar, po ilgų metų tylos, Respublikos 
(nr. 81) korespondentė Rūta Grinevičiūtė susirado tėvą 
ir paskelbė su juo pasikalbėjimą pavadintą „Iš pažadėto
sios žemės nėra kelio namo“. Tame pasikalbėjime ji ati
dengė to keisto žmogaus charakterį ir lėktuvo pagrobi
mo motyvus. Štai keletas ištraukų iš to pasikalbėjimo:

Jis gyvena po savo citrinmedžiu taip ir netapęs 
amerikiečiu, neišmokęs jų kalbos ir todėl priverstas būti 
tarp lietuvių emigrantų, kuriuos arba niekina, arba neap
kenčia. Neapkenčia jis daugelio, bet tikriausiai labiau už 
visus - mūsų, lietuvių.

Aiškindamas pabėgimo priežastis, jis pasakė:
- Turėjom pasitraukti, nes ne sistema, bet savi - 

nuo savų reikėjo bėgti, nuo lietuvių, kurie vienas kitą 
tiesiog skandina. Caro laikais sakydavo, kad caras blo
gas. Aš jau nekalbu apie tuos, kurie dievina nepriklauso
mybės laikus, - tai nusikaltimas, nes tuomet buvo gali
mybė saviems savus pjauti. Tik Sibiro neturėjo.

- Tai Jūs ne nuo Sovietų teroro bėgot?
- Iš Lietuvos, nuo savų.
-Ar į Lietuvą grįžti nemėginot?
- Ne-a...
-Netraukia?
-Ne. Visiškai...
-Lietuva dabar labai pasikeitusi, - kalbinu.
- Taip, - atsako jis, - bet kai pradėjo kolūkius dras

kyti. .. Kam to reikėjo? Juk nei išsimaitinsi, nei mokes
čius sumokėsi. Elgetystė. Landsbergį pakarti reikia. 
Turkai beveik visus savo premjerus pakorė.

Bražinskas nemėgsta būti klausinėjamas apie jo 
„operacijos“ metu buvusią merginą:

- Na, mirė - didelis įvykis. Ar aš būčiau miręs, ar ji 
- kas čia tokio? Ką reiškia žmogui mirti? Ką tu žinai - 
atsiguli į lovą ir nežinai, ar mirsi, ar gyvas atsikelsi? - 
šaukė jis į telefono ragelį mūsų paskutinio pokalbio me
tu.

- Jūs neigiate, kad šovėte, bet jei ji būtų pasimaiši
usi kelyje, ar būtumėte šovęs?

- Čia vienas toks Amerikos lietuvis kunigas (Bra
žinskas minėjo ir pavardę -R.G.) pasakė: „Tokiu atveju 
ir aš nudobčiau“.

Ta Bražinskų pabėgimo istorija buvo plačiai links
niuojama pasulio spaudoje ir JAV turėjo daug kartų aiš
kintis dėl Bražinskų negrąžinimo Sov. Rusijai. Tuo tar
pu mūsų kai kuri spauda, veiksniai ir dalis išeivijos juos 
beveik didvyriais laikė. O dabar retas kas nori prisiminti 
tą lėktuvo pagrobimo istoriją...

KAS BUVO NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ 
LYDERIAI ?

Redakcijos straipsnyje („Klastuomenė klesti“) Lina 
Pečeliūnienė Lietuvos aide (nr. 124, 1993.VI.30) sako:

...Švedų mokslininkas dar pridūrė, kad pasaulyje 
Lietuvos specialistu laikomas A. E. Sennas. Jo knygos 
beveik tapusios chrestomatinėmis, kiti mokslininkai jo
mis remiasi ir nedrįsta į Lietuvą pažvelgti kitaip. O Sen- 
no knygutėje „Bundanti Lietuva“ - lyg ir viskas sudėta, 
parodyta mūsų kova, bet sugromuluoji ir... kažkaip ne
skanu. Skaitai atidžiau, vartalioji savo prisiminimus ir 
matai: vieni įvykiai dirbtinai paryškinti, kiti nutylėti, 
vienų žmonių mintys, ištraukos iš konteksto, atrodo 
svarios, kitų - nereikšmingos. O jei suskaičiuotum, kiek 
kartų kokių politinių veikėjų pavardės linksniuojamos, 
tai imtum ir patikėtum, kad Nrpriklausomybės kovų ly
deriai buvo Brazauskas ir Čekuolis.

Pečeliūnienė suskaičiavo labai tiksliai: Brazauskas 
ir Čekuolis A. E. Senn’o knygoje minimi 54 kartus, tai 
yra lygiai vienuoliką kartų dažniau negu Landsbergis 
(minimas knygoje 43 kartus). Visai kas kita gausis jeigu 
pakeisim pavardžių komibinacijas. Pavyzdžiui, Lands
bergis ir Zigmas Vaišvila knygoje linksniuojami 61 
kartą, tai yra septynis kartus dažniau negu Brazauskas ir 
Čekuolis. Ar tai reikštų, kad Landsbergis ir Vaišvila 
buvo „Nepriklausomybės kovų lyderiai“? Sį žaidimą 
galima būtų pratęsti metant į ringą ir kitas pavardes. 
Deja, Pečeliūnienės manipuliacijos pavardėmis neatsa
ko vieno klausimo - ko siekiama tokiais žinomų istorikų 
ir lietuviams palankių kitataučių „nuvertinimais“?

Vyt Gedrimas
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Keletą metų Lietuvoje skambėjo sakrali frazė: li

etuvių literatūra yra viena ir nedaloma. K. Bradūnas, 
vienas Lietuvių egzodo literatūros 1945 -1990 redakto
rių, baigdamas savo „Įvadinius žvilgsnius“, taip pat tei
gia: „Tebūna tad ir ši knyga ne koks pretenzingas išsi
skyrimas, o tik darymas to, ko Lietuvoje ilgai nebuvo 
galima padaryti, turint minty svarbiausia: kaip yra tik 
viena lietuvių kalba, taip yra tik viena ir lietuvių lite
ratūra“.

Ir vis dėlto knyga, sumanyta kaip andai Lietuvoje 
tendencingai parengtos Lietuvių literatūros istorijos tre
čiasis tomas, pavadinta Lietuvių egzodo literatūra. Va
dinasi, egzodo literatūra pripažįstama kaip savarankiška 
tautos kultūros dalis, bent jau socialinių, psichologinių 
kūrybos paskatų prasme. Sis prieštavimas lemia ir kai 
kuriuos kitus. Jei veikalas suvokiamas kaip tam tikros 
intelektualinės, kūrybinės egzodo veiklos ataskaita 
(metų ribos sutampa su valstybės nepriklausomybės ga
lutiniu praradimu ir atgavimu, suprantamesne knygos 
struktūra, gana dažni vertinimų bei interpretacijų prieš
taringumai (redaktorių K. Bradūno ir R. Silbajorio pa
aiškinimas: „Norėta, kad veikalas nebūtų koks vienbal
sis, o daugiabalsis“), rašančių ir aprašomų autorių atran
ka, jų pasiskirstymas po netikėčiausius „žanrinius bei 
stilistinius rėžius“ (ko verias vien T. Venclovos straips
nis apie B. Brazdžionį: sausas ir neutralus, nelyg soviet
mečio enciklopedijai). Juk išties: koks gražus, įvairus ir 
kaip plačiai pasklidęs dar vienas didžiulis Lietuvių li
teratūros institutas! Tačiau čia slypi ir dar vienas tarsi- 
prieštaravimas: jei tai kūrybos ataskaita, solidžiausiame 
istorinio užmojo tome turėtų vyrauti liudijimai, t.y. 
literatūros kritika ir eseistika. Tuo tarpu jei knyga suma
nyta kaip vilniškės istorijos papildymų tomas, būtų pra
vertų daugiau precizikos, bent jau formaliuose dalyku
ose; be to, akademinis istorinis tomo fonas reikalautų ir 
daugiau akademinės rimties, t.y. daugiau literatūros 
mokslo. Kodėl vienur nuosekliai peržvelgiama biografi
ja, kitur nurodoma tik rašytojo gimimo data, o trečiur 
pateikiamas neinformatyvus pavardžių sąrašas? Kodėl 
struktūros požiūriu skiriasi net monografiniai skyriai? 
Kodėl knygoje vienur dalijamasi prisiminimais, o kitur 
pateikiamos solidžios interpretacijos, tegu ir labai kritiš
kos. Kita vertus, kaip jausis būsimos - jau vienos lietu
vių literatūros - istorijos autoriai, jei, laikydamiesi 
pasiūlytos struktūros, mėgins suregistruoti visus, pasku
tiniaisiais metais net neįmanomais būdais išleidusius 
knygas Lietuvoje? Gal remiamasi B. Vaškeliu, siū
lančiu „netaisyti lig šiol visokias kreivai parašytąsias, o 
rašyti bendrą naująją XX amžiaus lietuvių literatūros is
toriją“? Tačiau pagal kai kuriuos principus, taikytus 
apžvalginiuose skyriuose, atrodo, kad pirmiausiai tektų 
rašyti naują Lietuvių rašytojų sąvadą.

Šiomis įžanginėmis pastabomis tarsi įsijungiu į vi
sai neįprastą literatūros svarstymų kontekstą: tai, kas 
savaime aišku egzodo literatūros kūrėjams, man, o ir ki
tiems panašios patirties žmonėms yra problema: su dau
gelio rašytojų kūryba pirmiausia susipažįstame iš kriti
nių tekstų, ir tai gerokai siaurina vertinimų interpre
tacijų galimybes. V. A. Jonynas intriguoja, rašydamas 
apie K. Barėną, o man šio prozininko težinoma tik pa
vardė. Sudomina A. T. Antanaičio pasiūlyta L. Švedo 
poezijos interpretacija, bet neįtikina citatos. A. Baro
naitės skyriuje aptariami „egzodo augintiniai belet
ristai“, išskyrus pora, - visai „nepažįstama žemė“. Tie
sa, galima pasiguosti, jog „sovietmečio augintiniai“ nuo 
pat mažumės įpratę ne su pasaulinio lygio filosofais, ra
šytojais susipažinti pirmiausia iš kritinių tekstų, „me
todologinės“ jų idėjų kritikos. Bet taip pat tiesa ir tai,

AR VISKAS BUNA PADAUGINTA IS 
GENIJAUS ?

kad, atsiradus progai susipažinti su egzodo kūryba, ne 
vienu atveju laukė gan kartus nusivylimas: apie poezijos 
lygį buvo sprendžiama pagal žymiausių poetų eilėraš
čius, ir kai nūnai skaitai K. Bradūno itin geranoriškus 
kolegų pastangų įvertinimus, persekioja nekolegiškas 
įtarumas. Ne vienas jo aptartas autorius yra išleistas ir 
Kaune, Vilniuje.

Egzodo literatūra pirmiausia todėl taip ir vadintina, 
kad čia visai kitos kūrybos paskatos bei intencijos, o tai 
lemia ir tos kūrybos rezultatų vertinimus. Atrodo, kad 
bent tol, kol visi netapsime bevardžiais XX a. literatūros 
kūrėjais, tas skirstymas išliks: jį dabar praktikuoja 
„Šviesos” leidykla Kaune (turiu galvoje J. Jasaičio su
darytą knygą Kas yra kūryba, skirta egzodo rašytojų pa
sisakymams apie literatūrą), jam pritaria mokslininkai, 
egzodo literatūrą išskirdami mokyklų vadovėliuose. 
Socialinės, politinės, ekonominės patirties skirtingumai, 
visiškai skirtingi kultūriniai horizontai ir grindžia aną 
lemtingąjį paradoksą: kaip egzodo literatams daugybė 
pavardžių visai pagrįstai atrodo mestinos iš sovietinės 
literatūros istorijos, taip ir Lietuvoje kūrę rašytojai gali 
atmesti ne vieną tenai kūrusį autorių. Paprasčiausiai ne
tenka reikšmės daugybė politinių, visuomeninių, net 
filologinių kriterijų.

Egzodo žmogiškosios bei kūrybinės psichologijos 
specifiką, tiesiog prieštaraudami įžangose formuluo
toms redaktorių intencijoms, akcentuoja daugelis kny
gos autorių. Kai V. Kelertienė M. Katiliškio likimą pa
vadina „tipišku menininko išeivio variantu“, ji tai suvo
kia ne tik kaip poetikos, bet ir kaip rašytojo kūrybos pro
blematikos sklaidą: „Išgyvenęs tris gimtojo krašto oku
pacijas (...), emigravęs į JAV ir čia nelengvai susikūręs 
naują gyvenimą, rašytojas, dar nepadaręs reikalingos 
pauzės, neskyręs laiko refleksijai ir savo padėties ap
mąstymui, „karštai puola rašyti patyrimų epopėją“. Su
prantama, kad tokia minties sklaida koreguoja ir estetin
ius kūrybos vertinimo kriterijus. V. A. Jonynas, pasi
remdamas Vakarų literatūrų pažinimu, daro dar plates
nes išvadas: „Literatūrologai yra bandę visaip nusakyti, 
kas yra egzilo savimonė. John Vittlin nukalė <...> „Dis- 
tiempo“ terminą, atseit žmogų, iš kurio pagrobtas laikas. 
Laikas, kurio pagava radikaliai kita, negu gyvenant sa
vam krašte“. Įdomu, kad egzodo sąvokos turinį noriai 
plečia patys istorijos tremtiniai. Ir, tarkim, A. T. Antan
aitis, „kintančias laiko pagavas“ tarsi papildydamas dar 
ir erdvės sąskaita, teigia: „Reikia sutikti su antologiją 
„Terra Australis“ recenzavusiu Vladu Kulboku, kad šia
me krašte atsidūrusių tautiečių kūrybai priklauso stip
resnis mūsų dėmesys ir didesnis palankumas jau gal 
vien dėl to, kad „Australijos lietuviai - dvigubi tremti
niai - be tėvynės, be europinių vėjų, be ankstesnės mūsų 
emigracijos užnugario“.

Istorija į mūsų politines, kultūrines sampratas pri
verstinai bruko moralumo dimensiją ir šitaip mus gero
kai demoralizavo: susidaro įspūdis, kad mums smagu 
būti tremtiniais, ir kuo didesniais, tuo smagiau. Prie čia 
pademonstruotų vis platesnį turinį įgyjančių egzodo 
sampratų pridėkime naujausią: vidinės emogracijos bū
seną, apibūdintą ar tik ne D. Kuolio: čia jis įžiūri patį 
didžiausią nuostolį lietuvių kultūrai. Šitaip suvokdami 
savo istoriją, savo literatūrinį pašaukimą, mes negalime 
piktintis ir egzodui būdingu anachronizmu, skambančiu 
maždaug taip: „Teatras yra priemonė lietuvybei išlaiky
ti“ (A. Kairys); „Geriau yra, jei kokioje tautoje yra tik 
vidutiniai, bet etiškai vertingi rašytojai, negu dideli me

nininkai, bet amoralūs“ (A. Baltinis). Balansuodami ant 
istorijos suformuotos moralumo ir kultūrinio amoralu
mo briaunos, nętenkame paskutinių argumentų, norėda
mi nugalėti lituanocentristinę savimylą ir egocentrizmą: 
nūnai banaliausio skonio rašytoja gali šokdinti Lietuvos 
leidyklas - juk aš rašiau savo tautai! Ir kaip nemoralu 
viso to neišgirsti. O literatūrinė etika, vidinis talento ko
deksas, regis, buvo panašus ir vienur, ir kitur. Tik iš Lie
tuvių egzodo literatūros sužinojau, kiek žmonių savo ro
manus rašė specialiai konkursams, ir įdomiausia, kad tai 
darė patriotiškiausi rašytojai. Kuo taip apmokama mei
lė tautai galėtų esmingai skirtis nuo anos, deklaruotos 
konjunktūriniuose sovietiniuose romanuose?

Siek tiek nejauku, kai lituanocentristines tendenci
jos patikimai bando dengti pats veikalo redaktorius. Su
prasčiau K. Bradūną kaip poetą: tai jo poetikos, pasaulė
žiūros ir pasaulėjautos dalis. Kaip organizatorius, atsa
kingas už egzodo literatūros reprezentaciją dar ir Lietu
voje, jis perdaug radikalus, akcentuodamas išskirtinį 
savo bendrakeleivių tragizmą. Čia pat vardijami pasau
lio literatai tremtiniai ir čia pat forsuojama: „Tačiau tik- 
ras (pabraukta mano - V.K.) rašytojų egzodas”...; „O ką 
jau bekalbėti apie pabaltiečius!”... Tragedijos visoms 
tautoms yra tragedijos.

II

Manding vidinis talento kodeksas pareikalavo vi
duriniosios kartos kritikus taip įsakmiai į savo leksiką 
įtraukti talento kriterijų. Lietuvoje gyvenantieji kritikai 
iki šiol to daryti nedrįsta. Be to, ar tik ne dėl pernelyg 
didelių tautinių bei religinių nuostolių paradoksaliau
siame, bent man keisčiausiame tomo skyriuje „Kritika ir 
literatūros mokslas“ V. Kulbokas formuluoja: „Kritiką 
tremtyje rašo daugiausia patys rašytojai, neišvengdami 
šališkumo. O subjektyvi kritika žalinga, nes klaidina 
skaitytoją“. Pats teiginys niekuo dėtas. Paradoksalus yra 
vidinis skyriaus kontekstas ir kai kurių teiginių san
dūros, tarkim: „šiaip jau išeivijoje neiškilo pabrėžtinai 
naujų literatūrinių srovių. Ryškiau buvo matyti vien 
kartų susidūrimas“, ir tai motyvuojama kritikų vertini
mais, parinktais jų raštų teiginiuose. Ir kai čia pat, tame 
pačiame veikale, gali susipažinti su autentišku litera
tūros mokslo ar kritikos atstovo tekstu, imi suprasti, ko
dėl tie, o ne kiti autoriai svarbiausiu kūrinio vertinimo 
kriterijumi pasirenka patį slidžiausiąjį: talentą.

Nedrįsčiau teigti, kiek šiandien gali būti aktualios 
pozityvizmo ar vien savo patyrimu patikrintos kūrybos 
psichologijos idėjos, tačiau akivaizdu, kad net moderni
ausi egzodo literatūros kritikai, tikėję nuoseklia 
literatūros mokslo pažanga, vis naujų tyrinėjimo meto
dų kaita, nūnai yra kiek suglumę. Literatūrologinis mąs
tymas sugeria įvairiausių humanitarinių mokslo sričių 
patyrimą, ir vienintelė išeitis lieka - pademonstruoti, 
kad mąstai laisvai ir autentiškai. Ir paradoksalu, kad bū
tent žemininkai, lankininkai bei jų bendraamžiai, ben
dražygiai, priklausantys literatūros praeičiai („nes ate
itis joje priklauso miestui, ir kaimas joje vaidins tik pa
galbinę rolę. <...> išeivijos likimas toks, kad iš tiesų, su
tapę su miestu, prarasime tėvynę, ir kad daugelis ją jau 
praradome, ir kad mums visai dėl to neskauda. Kaip tik 
to sielvarto stoka šiandien ir apibrėžia „žemės“ genera
ciją kaip praeities reiškinį“ - R. Šilbajoris), nūnai šią 
funkciją kritikoje autentiškiausiai atlieka. Galbūt dar ir 
dėl to, kad neblogai grūdinti.
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LITERATŪRA

Būtinas pirmiausia toks A. Nykos-Niliūno pasažas 
apie V. Krėvę: „Kaip rašytojas, Krėvė taip pat jautėsi 
totaliai izoliuotas, niekam nebereikalingas ir retkarčiais 
skundėsi, kad jaunimas jo nesuprantąs. Čia tenka pažy
mėti, kad jaunimas jo, galima sakyti, niekad nesuprato ir 
būtent dėl pernelyg atavistinio konservatyvumo ir ne- 
beaktualumo laiko kontekste“. Šit panašus kontekstas 
gali motyvuoti ir F. Kiršos apibūdinimą: „Negalima 
sakyti, kad Kirša būtų visai neturėjęs talento“... Arba 
M. Vaitkaus charakteristiką: ,Jo vienintelė ambicija 
buvo eiti Pavasario balsų autoriaus pramintu taku (...). 
Bet tam jis neturėjo pakankamai talento“. R. Silbajorio 
kontekstai bus reikalingi kiek vėliau, tačiau šįkart jau 
mažne visas Lietuvių egzodo kolektyvas jam pritaria: 
„Barėnas yra vienas iš tų teberašančių vyresniųjų, kurie 
turi ne tik autoritetą, bet ir talentą“. Ir čia pat - alterna
tyvūs paliudijimai, grindžiantys literatūrinės savimonės 
radikalėjimą: H. Nagys „blogą literatūros situaciją apie 
1950 m. aiškina emigracijos bei kūrybos sąlygomis ir 
grafomanų įsigalėjimu“. Arba: „Mūsų Rašytojų draugi- 
jon priplūdę grafomanų, premijuojamos menkystos, o 
laikraščiai spausdina kvailystes“ (A. Škėma). Tai jau iš 
V. Kulboko parašyto skyriaus.

Būtent šita literatūrinės savimonės agresija, išpro
vokuota kūrybinės anemijos („Kaip yra pastebėję soci
ologai, būdingu požymiu emigrantinei masei yra tai, 
kad tėvynės ilgesys paskatina dažną išeivį rašyti į savąją 
spaudą <...>. Y pačiai todėl, kad dažnas ateina su laikraš- 
tininko-korespondento patirtimi“ - V. A. Jonynas), le
mia, jog Lietuvių egzodo literatūra pirmiausia įdomi ne 
dėl tų, apie kuriuos rašoma, o dėl tų, kurie rašo. Mono- 
grafiškai apžvelgtus autorius Lietuvos skaitytojas jau 
daugmaž pažįsta, tuo tarpu apžvalgoms skirti skyriai - 
įmanomų straipsnių kospektai, neapdorotos santraukos. 
Tad ir problematika, kurią įskelia kritinė mintis, turbūt 
labiau yra kintančio laiko, o ne rašytojų problema, at
skleidžianti taip pat pirmiausiai kritikų interesų susi
dūrimo zonas. Energingesni ir patriotiškesni rašytojai, 
ieškodami temų, gali sufantazuoti vienokį ar kitokį so
vietinio ar lagerinio gyvenimo modelį; pasidavęs meni
nių idėjų rinkos reikalavimams, ir Lietuvoje gyvenantis 
prozininkas gali pabandyti atkurti, tarkim, J. Kėkšto 
odisėją. Literatūros mokslas, kritika ir vienas, ir kitas 
intencijas profesine kalba skleidžia kaip moralines, so
cialines, politines visuomenės ar tam tikros jos dalies 
nuostatas. Kai pastarosios kertasi su kūrybinėmis, gali
ma diagnozuoti rimtus pokyčius ir visuomenės psicho
logijoje. Todėl, matyt, neatsitiktinai ir Lietuvių egzodo 
literatūroje, ir anksčiau išleistuose Egzodo literatūros 
atšvaituose taip akcentuojamos visos literatūrinės dis
kusijos, registruojami visi kūriniai, provokavę polemi
ką. Charakteringa, kad visos polemikos ribojosi pirmi
ausia socialiniais motyvais: kova su retorišku patriotiz
mu juk taip pat turi ne tik estetinį, bet gal net pirmiau - 
politinį podirvį. Grynai estetine, literatūrine sandūra bū
tų galima pavadinti tik V. Kulboko užfiksuotą literatū
ros mokslo ir kitikes sampratų neatitikimą, kuris tačiau 
vėl įtrauktinas į V. Kulboko teksto prieštaravimų sąrašą. 
Pristatydamas Ž. Bilaišytę, jis išskiria (taigi akcentuo
ja): „Ji gina Rimvydą Silbąjorį ir Viktoriją Skrups- 
kelytę nuo Liūto Mockūno, teigiančio, kad „naujoji kri
tika“, kuria aniedu yra pasikliovę, baigia numirti an
glosaksų literatūroje dėl uždarumo ir susmulkėjimo“. Ir 
visai netoli - V. Skrupskelytės literatūrinės savimonės 
apibūdinimas: ji „geru kritiku laiko tą, kuris sugeba savo 
dvasios įžvalgą aptarti moksliniais terminais ir tuo būdu 
sukurti savitą literatūros teoriją. Bet užsimena ir tai, kad 
toks itin pabrėžtas mokslinis požiūris gali net susilpninti 
kritiko vaizduotę, o literatūrą paversti medžiaga teori
joms kurti“. R. Šilbajoris knygoje taip pat pora kartų 

apibūdinamas kaip kritikas-menininkas: „Anot Silbajo
rio, menas minta tikrovės šaltiniu, bet pats nėra tikrovė. 
Jis - aukščiausias žmogaus ieškojimų įkūnijimas. (...) 
Kas egzistuoja žemėje ir danguje, čia būna padauginta 
iš genijaus“. Vadinasi, ir čia būtinas platesnis komenta
ras.

Man regis, ne tiek svarbu, kuo vadovaujasi lite
ratūros mokslininkas ar kritikas, vertindamas konkretų 
kūrinį: gali tai būti literatūros vidinės saviraidos, proce
so, naujumo kriterijai, gali būti gėrio ar blogio, grožio, 
tobulos struktūros ar socialinės tiesos reikalavimai. Tai 
yra mūsų psichologijos pokyčių laike ar erdvėje ženklai. 
V. Skrupskelytės analitiška kelionė A. Nykos-Niliūno 
tekstais ne mažiau iškalbinga, negu paties poeto apiben
drinantis mostas: „Vadinasi, Savickio knyga pasirodė 
ne laiku, nes tuo metu mūsų literatūroje „laiku“ vis dar 
tebereiškė „ne laiku“. Šventadienio sonetai pas mus bū
tų buvę laiku tik apie 1930 metus, kuomet jų atstovau
jamoji ekspresionizmo literatūra Vakaruose buvo jau 
praeities dalykas“. Kaip ir meninėje kūryboje, taip ir čia 
kalbėjimo būdas, meninių reikalavimų pobūdis signali
zuoja dar ir apie mūsų apsupties kontekstus.

Kai sakau, kad silpniausi Lietuvių egzodo literatū
roje atrodo apžvalginiai straipsniai „apie kitus“, pir
miausia ir pasigendu intelektualinio, konceptualaus tų 
kontekstų skerspjūvio. R. Šilbajoris, recenzuodamas K. 
Nastopkos Lietuvių eilėraščio poetiką, sako, jog šie ty
rinėjimai „daug kur sukelia sauso sąrašo įspūdį ant mi
nimalaus interpretavimo siūlo“, nors pats būtent to neiš
vengia, kalbėdamas apie „nepriklausomybės amžininkų 
svetur“ bendrąją situaciją. Tai ypač matyti, kai vėliau 
skaitai jo etiudą apie H. Radauską, intriguojantį ir drau
ge precizišką.

Kalbėdamas apie įmanomus psichologinių, sociali
nių, politinių kontekstų skerspjūvius, matyčiau ir vie
ną įmanomos bendros mūsų literatūros istorijos galimy
bę: lygindami savo požiūrį vienų į kitus, mes galėtume 
beveik tiksliai atsakyti į kai kuriuos esminius XX 
amžiaus lietuvių literatūros raidos klausimus. Ir jei su
tinkame, kad tiesa kartais slypi menkiausioje detalėje, 
net lakioje, ne visai apibrėžto turinio metaforoje, galė
tume jau šiandien vieni kitų paklausti: ką, tarkim, apie 
mūsų likimą ir psichologiją sako toks R. Silbajorio api
būdinimas: „Algimantas Bučys visada stengiasi sakyti 
tiesą, bet niekad jos nepasako“? Kokius kartų ir Lietu
vos bei egzodo skirtingumus fiksuoja toks atpasakotas 
V. A. Jonyno pasažas:,Juozo Apučio Keleivio novelės 
jungiamos pasakotojo-bastūno, pasiilgusio praeities. 
Nuobodaus tenykščio žmogaus gyvenimo lyriški frag
mentai, be patoso, su autoriaus rūpesčiu žmogumi. 
Žmonės - daugiausia trogloditai, o jei švelnesni, tai be
jėgiai“? Ką galėtume perskaityti to paties V. A. Jonyno 
žodžiuose apie R. Gavelį: „Vienas iš jaunųjų prozinin
kų, nematęs karo ir stalininio siaubo, be humoro, be 
veiksmo lokalizacijos. Visur asmenybės susidvejini
mas, susvetimėjimas, „tylos“ rūšių gausybė, pertempi
mas, didaktika, stiliumi „lenkiąs“ ir Rūtelioninę“?

Suprantama, lygiagrečiai reikėtų cituoti ir Lietuvos 
rašytojų pasisakymus apie egzodo kūrinius (jie dažniau
siai būtų perdėm nuolankūs ir teigiami). Trumpai tega
liu pasakyti, kad Lietuvoje čia „užkabinti“ kūriniai buvo 
skaitomi kitaip. Lygiai taip pat galėčiau išvardinti dau
gybę pavardžių, kurios Lietuvoje neskambėjo ir ypač 
dabar, atslūgus pirmajai euforijai, neskamba taip gar
siai, kaip pristatoma Lietuvių egzodo literatūroje.

Bet čia jau pavojingai krypstu į sociologiją ar soci- 
opsichologiją.

III

Literatūros istorija, tegu ir nesena, reikalauja su
kaupti visą įmanomą faktologinę medžiagą. Faktologiją 
apie egzodo literatūrą tegali sukaupti ir pateikti tik egzo
do rašytojai bei mokslininkai, tad neįsivaizduoju, jog 
Lietuvoje šiandien kas nors galėtų parašyti tokią Lietu
vių egzodo literatūros recenziją, kokią andai V. Kuz
mickas parašė apie pirmąjį dvitomės Lietuvių literatūros 
istorijos tomą. Pagaliau, atrodo, aptariamas veikalas to
kių uždavinių sau ir nekėlė: čia labiau kaupiamos požiū
rių, rašytojų ar atskirų kūrinių interpretacijų galimybės. 
Tokių požiūrių įvairovės stoka iki šiol tebetrukdo Lietu
voje kurtos literatūros vertinimams. Taip pamažu kau
piame medžiagą kada nors parašysimai vienai bendrai 
lietuvių literatūros istorijai. Kad ji būtų parašyta, turbūt 
pirmiausia egzodo autoriai moderniau ir lanksčiau turės 
perskaityti nemaža Lietuvoje sukurtų opusų, o čia gyve
nantys literatūros mokslininkai turbūt padės trumpinti 
nūnai pernelyg gausų ten kūrusių literatų sąrašą. Iš to 
kažkas išsikristalizuos, kažkas visa tai apibendrins.

Ne tik emigracijoje, bet ir Lietuvoje nesusikalba 
įvairių kartų kūrėjai. Nebe pirmą sykį įvairiomis prabo
mis pakartoju: panašu, kad įvairių kartų kūrėjai kuo to
liau, tuo labiau gali nebesusikalbėti ir šiapus bei anapus 
Atlanto. Tiesa, kol kas toks teiginys nėra populiarus, bet 
pernelyg skirtingos patirtys, paakinamos bendresnių li- 
tuanocentristinių tendencijų, kartais bando statyti jau 
nebe politines, o moralines sienas. Būtent šia baime mo
tyvuočiau, kodėl pasirinkau tik vieną, gana siaurą šios 
recenzijos aspektą.

Tiesa, nežinau, ar šiandien bibliotekose nusidrieks 
didelės eilės prie nedideliu tiražu išleistos Lietuvių eg
zodo literatūros. Anuomet, kai pasirodė Egzodo litera
tūros atšvaitai, lietuvių kalba nebuvo A. J. Greimo Se
miotikos. Neturėjome R. Silbajorio Netekties ženklų 
Pagaliau turbūt mažai kas galvojo apie R. Barto Tekste 
malonumo vertimą (ši serija, nepaisant sugriuvusios lei
dybos sistemos, bus tęsiama). Ir egzodo mokslininki; 
demonstruojamas literatūros tyrinėjimų „instrumenta
rijus“ buvo toks šaltinis, koks „sovietmečio auginti
niams“ buvo Vakarų intelektualų „marksistinė kritika“: 
nors medus ir per stiklą, bet vis tiek...

Nūnai informacija, kad ir kokia nepakankama ji bū
tų, plaukia iš labai įvairių pakraščių, ir spaudoje skaity
damas kritikos tekstus, nebepastebiu, kad kas skubėti 
naudotis naujais prieinamais šaltiniais. Politkuodamas 
ne kalnus perskaitysi vakarietiškos lektūros, kad paskui 
galėtum solidžiai operuoti Vakarų prozos žanrų modeli
ais, kaip tatai daro V. A. Jonynas. Dėl duonos kąsnio 
lakstydamas per kelias redakcijas, nebūtinai prisėsi prie 
Ch. Baudlairo, kad jo postulatus galėtum taikyti lietu
viškiems tekstams, kaip tai bando daryti L Gražytė-Ma- 
ziliauskienė. Pagaliau net ir žiūrint plačiau, abstrakčiau: 
įdant pradėtų mąstyti laisvai ir autentiškai, Lietuvos li
teratūros kritika vis viena turės išeiti struktūralizmo, 
semiotikos ir kitas įmanomas mokyklas. Kitaip neatsi
ras tas vidinis pasitikėjimas, glaudžiantis, struktūrinan- 
tis tekstą. Neblykčios mūsų tekstuose ir anos netikėčiau- 
sios įžvalgos, paradoksalūs ir todėl patikimi rašytojų 
apibūdinimai, apie kuriuos, išsisklaidžiusius Lietuvių 
egzodo literatūroje, būtų galima parašyti atskirą recenzi
ją

Valdas Kukulas

Lietuvių egzodo literatūra 1945-1990. Redagavo Kazys 
Bradūnas ir Rimvydas Šilbajoris. 30 autorių. Išleido 
Lituanistikos institutas. Čikaga, 1992. 861 psl. Kaina 
$30.00
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LIETUVOS KAIMAS

Gražiai pakalbėti apie prasmingą žemdirbio triūsą, 
apie pirmosios vagos grožį, apie svyrančias rugių varpas 
ir kaimo žmogaus dvasingumą moka daug kas - anks
čiau mokėjo, ir dabar to sugebėjimo neprarado. Tačiau 
tikro dėmesio ir atodairos kaimiečio bėdoms ir rūpes
čiams kaip stigo anais, sovietiniais metais, taip stinga ir 
dabar. Kažkodėl kalbą apie kaimą norisi pradėti ne nuo 
įstatymų analizės ir nutarimų ar potvarkių apžvalgos, o 
nuo paprasto ir dabar daug kam banaliu galinčio atrodyti 
pokalbio apie žmogiškumą. Apie požiūrį į kaimo žmo
gų, nes iš esmės nuo požiūrio priklauso tai, kokie prii
mami įstatymai, kokia kalba jie išdėstyti, kiek jie su
prantami tiems, kurių likimą reguliuoja ir lemia. Net 
monetų dydis nuo to požiūrio priklauso: nuo darbo su
grubusiais pirštais vieno lito monetą sunku sugraibyti; ji 
nukalta kito socialinio rango žmonėms - apsukruo
liams. Politiniams ir ekonominiams apsukruoliams, pel
nantiems duoną ne iš rankų darbo, o iš pirštų ir liežuvių 
miklimo. Kaip ir įstatymai, kurių vingrybėse neretai su
sigaudyti gali tik gerai išmiklinti protai. Jiems ir skirta 
toji gausybė pataisų, nutarimų, potvarkių, kuriuos būtų 
galima susegti į keletą storiausių tomų ir kurių visų ži
noti ir atsiminti nebepajėgia nė Žemės ūkio ministerijos 
valdininkai. Nenuostabu, kad kaimo žmonės šituose 
valdininkų rašytuose ir po keletą kartų taisytuose ir pa
pildytuose įstatymų, ir nutarimų brūzgynuose menkai 
susigaudo. Reikia tarpininkų - įstatymo aiškintojų, ku
rie turi galimybę pagal savo išmanymą ar interesą pa
teikti įstatymą taip, kaip jiems parankiau. Valstietis pa
sidaro priklausomas nuo įstatymo aiškintojų ir todėl 
visiems rašyti įstatymai kiekviename kaime tampa vis 
kita istorija, vis kitokia byla. Sąjūdis kaimiečių palanku
mą pelnė smarkiai ir pagrįstai kritikuodamas kolekty
vizmą žemės ūkyje, tačiau išsamesnės kaimo pertvarky
mo programos nepateikė. Tuomet dar sovietinė AT į 
kritiką atsižvelgė ir priėmė Valstiečių ūkio įstatymą, pa
gal kurį norintieji kurti individualų ūkį galėjo gauti neri
botą kiekį žemės su ribota disponavimo teise, Ly. žemę 
kitas asmuo galėjo perimti tik paveldėjimo keliu. Re
miantis šiuo įstatymu per porą metų buvo išdalinta 88 
tūkst. ha dirbamos žemės. Į valdžią atėjus Sąjūdžiui, bu
vo parengtas ir priimtas įstatymas dėl asmeninio naudo
jimo sklypų, kuriuos sudarė 60 arų, išplėtimo iki 2 - 3 
ha. Pastarasis įstatymas buvo aiškiai populistinis, juo 
buvo siekiama įsiteikti valstiečiams. Dar po kiek laiko 
buvo priimtas nekilnojamo turto grąžinimo ir žemės re
formos įstatymai, įteisinantys žemės grąžinimą tikrie
siems savininkams. Šie trys įstatymai sukūrė tris žemės 
naudotojų, neretai taikančių į tą patį sklypą, grupes. O 
greta jų egzistavo kolūkiai, realiai valdantys didžiulius 
plotus, kaimo žmones aprūpinantys darbu, o miestiečius 
- maistu. Suderinti keturių pusių interesus nelengva, ta
čiau reformą vykdžiusi G. Vagnoriaus vyriausybė dar 
labiau sukomplikavo situaciją, užsimojusi per vieną žie
mą pakeisti kaimo struktūrą. 1991 m. rudenį buvo pa
skelbta, kad kolūkiai likviduojami, sukurtos laikinosios 
administracijos, kurių vadovais buvo patvirtinti buvusių 
kolūkių pirmininkai, išskyrus tuos atvejus, kai nepasiti
kėjimą vienu ar kitu asmeniu pareikšdavo rajono Są
jūdžio grupė. Gyventojams per keletą mėnesių reikėjo 
pateikti prašymus turėtai žemei atgauti. Daug turto lik
viduojant kolūkius buvo išgrobstyta. Įstatymas nenu
matė jokios laikinųjų administracijų atsakomybės už 
turto apsaugą, likvidavimo mechanizmas, kolūkių per
organizavimo į bendroves eiga nebuvo aptarta. Per ke
letą mėnesių, kaip buvo numatyta pagal įstatymą, laiki
nosios administracijos baigė darbą: kolūkiai buvo su
skaldyti į keletą padalinių ir įkurtos žemės ūkio bendro
vės. Dažniausiai tos bendrovės buvo sukurtos neracio
naliai, neapsvarsčius nei kaip jose bus dirbama, nei ko
kio pobūdžio ekonominiai-ūkmiai santykiai klostysis
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tarp kelių bendrovių. Reformos sumanytojai, regis, iš 
anksto suplanavo, jog bendrovės nebus perspektyvios ir 
greit iširs, jos buvo paliktos egzistuoti, kol žmonės pasi
rengs savarankiškai ūkininkauti. Tie, kas vertino šią že
mės reformą kaip politinių tikslų siekiančią - neklydo; 
noras pakeisti socialinę kaimo struktūrą dominavo AT 
svarstant reformos įstatymo projektą. Kolūkiai buvo įsi
vaizduojami kaip buvusių komunistų atramos bazė kai
me. Ne be pagrindo, nes kolūkių pirmininkai ir kiti va
dovai buvo suinteresuoti išlaikyti ir žemę, ir kolūkiečius 
kaip darbo jėgą, visiškai priklausomą nuo pirmininko ar 
padalinio vadovo valios. Kolūkiai buvo sugriauti, žlu
gimui pasmerktos bendrovės sukurtos, pradėtas žemės 
grąžinimo procesas, turėjęs skatinti ūkininkų gausėji
mą ir stiprėjimą. Tačiau pastarasis procesas nebuvo toks 
spartus kaip tikėtasi, konfliktų sprendimui, susikirtus 
kelių pretendentų į tą patį žemės sklypą interesams, neb
uvo pasirengta. Paskubom, be rimtesnio plano ir galimų 
pasekmių analizės vykdoma reforma kaime sukėlė su
maištį, kurią dar sustiprino 1992 melų vasaros sausra. 
Kaimiečių nepasitenkinimas atsispindėjo rinkimų į Sei
mą rezultatuose - per 80% kaimo žmonių balsavo už 
LDDP. Pastarajai partijai, kuri rinkimų metu žadėjo at
sižvelgti į realią padėtį kaime ir „ištaisyti reformos klai
das“, laimėjus rinkimus žemės ūkio reforma buvo su
stabdyta. Žemės ūkio bendrovės, pradėjusios irti dar 
1992 m. rudenį, iro ir toliau, bendrovių nariams pasida
lijant dar neišgrobstyto turto likučius: padargus, pasta
tus, gyvulius. Žemės matavimo darbai grąžinant žemes 
buvusiems savininkams visą žiemą nebuvo vykdomi; 
pavasarį prieš pat sėją Vyriausybė priėmė nutarimą nuo
moti laisvą žemę tiems, kas pasirengę ją įdirbti. Galiau
siai tik birželio vidury Seimas patvirtino „Žemės ūkio 
reformos kryptis“, pagal kurias parengtos reformos įsta
tymo pataisos. Pagrindinė šių „Krypčių“ gairė - išlaiky
ti suirti dar nespėjusias bendroves, kurios esą atitinkan
čios vakarietišką stambaus ūkio modelį.

EKONOMINĖ SOCIALINĖ KAIMO STRUKTŪRA
Reforma sukūrė kaime tris ūkio tipus: asmeninį ūkį, 

liaudiškai vadinamus „trihektarinius“ (2 -3 ha), ūkinin
ko ūkį (vidutiniškai 8 -9 ha) ir bendroves, kurių dispona
vimo žeme teisė niekaip neapibrėžta; ją paprastai sudaro 
visa savininkams negrąžinta ir „trihektariniams“ neišda
linta žemė. Visų šių ūkių egzistavimas gana problemiš
kas. Gausiausia grupė - vadinamieji „trihektariniai“. 
Tai žmonės, kurie gyvena ir dirba kaime, nebūtinai že
mės ūkyje, ir kurie arba niekada nėra turėję žemės, arba 
dėl reformos lėtų tempų, ar dėl to, kad jiems priklausanti 
žemė atsidūrė neprivatizuojamoje zonoje, jos dar neat
gavo. Nemaža „trihektarinių“ dirba bendrovėse, bet, 
esant mažiems uždarbiams (20-30 lt per mėnesį), pa
grindinis jų pragyvenimo šaltinis ir yra asmeniniai skly
pai. Tai, kas tokiame ūkelyje pagaminama, paprastai 
savo reikalams ir suvartojama. Gamybos kaštai tokiame 
ūkelyje dideli, žemė apdirbama daugiausia rankomis. 
Bėda ne vien ta, kad šie sklypai nedideli, bėda dar ir ta, 
kad jie yra už keleto kilometrų nuo sklypo naudotojo 
namų, o neretai suskaldyti gabaliukais ir išmėtyti skir
tingose vielose. Sklypelius viens nuo kito dažnai skiria 
piktžolėmis apaugusios ežios, buvusi bendra kaimo ga
nykla sudalinta rėžiais, pievos irgi išmėtytos. Šiuos že
mės sklypus Seimo priimtose „Kryptyse“ numatyta įtei
sinti kaip nuosavybę.

Kitas ūkio tipas - bendrovė. Jų nariais, parašę pa
reiškimus ir neatsiėmę jiems priklausančios kolūkio tur
to dalies, tapo dauguma buvusių kolūkiečių. Bendrovės, 
perėmusios kolūkių turtą, kolūkinę struktūrą, paveldėjo 

ir kolūkių bėdas: neefektyvų valdymą ir grobstymą. 
Naivūs ideologai kartais dar bando įtikinti bendrovių 
narius, jog tas turtas, kuris bendrovei priklauso, yra jų 
turtas, už kurį jie atsakingi ir kurį turi saugoti, kad val
dymo efektyvumas priklauso nuo to, ką jie patys išsi
renka valdytoju ir LL Tai reiškia, jog žmonėms, kolūki
nėje sistemoje nepratusiems ir neįgudusiems savaran
kiškai elgtis ir mąstyti, primetama tokia atsakomybė, 
tarsi jie būtų realiai savarankiški. Uždarbiai maži, suin
teresuotumo dirbti planuojant geresnę ateitį - nėra, ben
drovių turtą grobsto kas netingi, pradedant pašaliečiais, 
nukasančiais bulves, daržoves, vagiančiais gyvulius, 
baigiant pačiais bendrovių nariais ir jų vadovais. Pasva
lio rajono gyvulių produktyvumo, dirvų derlingumo su
vestinės atskleidžia, jog bendrovėse šie rodikliai ma
žiausi, tačiau „Krypčių“ autoriai, to nepaisydami, nu
rodė, jog nuosavybės teisė į žemę pirmiausia bus patvir
tinta tiems savininkams, kurie pasirašys sutartį, jog iš
nuomoja žemę realiam jos naudotojui, Ly. bendrovei.

Dvi svarbiausios, „Kryptyse“ numatytos priemonės 
- 2-3 ha nuosavybės įteisinimas ir priverstinis žemės 
išnuomavimas bendrovėms - ilgam laikui įtvirtina ne
produktyvias ūkininkavimo formas, kurios galėjo turėti 
prasmę tik kaip pereinamieji etapai nuo kolektyvinio 
prie privataus ūkio.

Trečiasis tipas ir būtų tas privatus ūkis, kurį kaip 
vykdomos reformos tikslą numatė ir reformą pradėjusi 
G. Vagnoriaus vyriausybė ir ją tęsianti A. Šleževičiaus. 
Reformos pradžia paspartino privatizavimo procesus, ir 
kai kuriuose rajonuose, pvz., Šilalėje pasiekė 85%. Žo
džiais pritardama tokiai ūkininkavimo formai, rimtos 
paramos besikuriantiems ūkininkams negali pasiūlyti nė 
viena vyriausybė. Jeigu Vagnoriaus vyriausybė para
mą ūkininkams bent jau žadėjo, įkūrė Ūkininkų rėmimo 
fondą, tiesa, nustatydama, jog rems tik tuos ūkininkus, 
kurie valdo per 15 ha, bet nesudarydama galimybių juos 
padidinti ir taip iš anksto pasmerkdama sumaningą bet 
nedidelį sklypą paveldėjusį ūkininką ilgalaikiam skur
dui, tai dabartinėse žemės ūkio reformos „Kryptyse“ 
apie ūkininkus kalbama mažiausiai, ir Šleževičiaus vy
riausybė, sėjos metu paskyrusi lengvatinius kreditus ku
rui įsigyti, apie kokią nors paramą pjūties laikotarpiu 
visai nekalba. Ūkininkai įsikūrimo sunkumus turi spręs
ti patys, turi ieškoti būdų, kaip sukaupti dėl infliacijos 
sukaupti neįmanomą kapitalą, kaip įsigyti gyvulių ir 
technikos.

DUONOS AUGINTOJAI IR DUONOS 
VALGYTOJAI

Mėsos ir pieno gamyba sumažėjo daugiau negu 
perpus. Valgytojų poreikiai sumažėjo dar labiau negu 
gamyba; mėsos ir pieno produktai eiliniam pirkėjui pa
sidarė sunkiai įperkami. Mėsos kombinatų šaldytuvai 
perkrauti supirkta skerdiena, kurios nėra kur dėti. Rusija 
lietuviškos mėsos nebeperka, nes per brangi, Vakarų 
rinka prisotinta kokybiškesnės ir šiuo metu jau ne ką 
brangesnės produkcijos. Rasta galimybė eksportuoti 
mėsą į Turkiją, tačiau tam gerokai kliudė 20% muito 
mokestis, kurį Vyriausybė visai neseniai panaikino; 
prekybą su Turkija sunkina ir tranzito per Ukrainą prob
lema. Ieškoma rinkų - dažniausiai tą daro pavieniai as
menys. Praeitą rudenį ir žiemą gyvuliai buvo eksportuo
jami į Lenkiją, Vokietiją. Tačiau tokios rinkos vienkar
tinės, situacinės: praeitą rudenį mėsos kainos buvo paly
ginti žemos, todėl atsirado pigia mėsa besidominčių. Ta
čiau tokie vienkartiniai kontraktai neturi rimtesnės įta
kos žemės ūkio vystymosi procesui, kita vertus - gana 
rizikingi. Vienas Joniškio rajono ūkininkas pagal kon-
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traktą pernai rudenį pardavęs gyvulius Vokietijos firmai 
„Imex - Iwex“ iki šiolei pinigų už parduotus gyvulius 
negavo, atsiskaitymo čekiai, kuriuos jam paliko pirkė
jai, pasirodė negaliojantys. Ūkininkas, kuris pardavė ne 
vien savo bet ir iš kaimyunų surinktus gyvulius, ir ku
riam kaimynai jau ima piktai grasinti, minėtą firmą pa
davė į teismą, tačiau kaip jam seksis, sunku numatyti.

Pirkėjams besiskundžiant per didelėmis maisto pro
duktų kainomis, ūkininkai ir žemės ūkio bendrijų vado
vai atvirkščiai aimanuoja, kad žemės ūkio produkcijos 
supirkimo kainos per žemos, kad ūkininkauti nuostolin
ga. Ir tai tiesa, tą pripažįsta ir Žemės ūkio ministerijos 
tarnautojai; jų paskaičiavimais užauginti 1 kg jautienos 
valstiečiui kainuoja 2,5 lt. Pirkėjai už kilogramą mėsos 
moka 6-8 lt. Akivaizdu, jog didžioji pelno dalis atitenka 
perdirbimo įmonėms ir parduotuvėms, t.y. tarpinin
kams. Deja, šie irgi skundžiasi. Mėsos ir pieno perdirbi
mo įmonės po keletą mėnesių nesumoka žemdirbiams 
už pristatytą produkciją, teisindamiesi tuo, kad neturi 
pinigų, kad jų produkcijos niekas neperka. Tačiau šios 
už žaliavą susimokėti nepajėgios įmonės nebankrutuoja, 
jose dirbančiųjų atlyginimai yra vieni didžiausių Lietu
voje. Pavasarį A. Sleževičiaus vyriausybė maisto per
dirbimo įmonėms skyrė lengvatinius kreditus, kad šios 
galėtų išmokėti žemdirbiams skolas; kreditai, kurie sie
kia 16,8 mlrd. talonų, sunaudoti, o skolos kaip buvo taip 
ir liko. Įstatymas numato, kad laiku neatsiskaičius, būtų 
skaičiuojami delspiningiai; žemės ūkio produkcijos per
dirbimo įmonės griebiasi naujos taktikos: produkciją su
perka tik iš tų žemdirbių, kurie pasirašo sutikimą, jog 
porą mėnesių nereikalaus, kad jiems būtų sumokėta. 
Maisto perdirbimo įmonės buvo ir tebėra monopolistės 
ir jos diktuoja savo sąlygas pavieniams ūkininkams. Net 
pagrasina, jog jų produkcijos nebepirks; Tauragės mė
sos kombinato direktoriaus nuomone, labiau apsimoka 
skerdieną pirkti iš Vokietijos, kur ji kainuoja pusantros 
markės. Monopolininkai reikalauja, kad valstiečiai 
mažintų žemės ūkio produkcijos savikainą, kuri suside
da iš kitų monopolininkų, nuo kurių valstietis priklauso
mas - energetikų, trąšų bei technikos gamintojų - pa
diktuotų kainų. Valstietis, kaip ir kiti gamintojai, savo 
praktaitu turi išlaikyti daugybę tarpininkų ir palūkinin
kų - toks spekuliacinės ekonomikos dėsnis. Lakus posa
kis „kaimas kryžkelėje“ mažai teturi prasmės - kaimas 
beveik aklavietėje.

KAS NUGYVENO KAIMĄ
Pastarąjį klausimą jau kelinti metai aiškinasi politi

kai, ir, regis, ne dėl to, kad išsiaiškintų, bet dėl to, kad
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toliau juo galėtų spekuliuoti. Ginčas, ar kaimas „nugy
ventas“ ar „nusigyvenęs“ įsiplieskė AT antrą dieną po 
nepriklausomybės paskelbimo, svarstant kreipimosi į 
žemdirbius projektą. Paprasčiausiai būtų buvę atsisakyti 
daikto ar reiškinio ypatybę nusakančios sakinio dalies ir 
rimčiau susimąstyti apie adresatą, kuriam stilistiniai 
įmantrumai nelabai rūpi. Tačiau eita iki galo - kaimas 
pavadintas nugyventu. Vėliau šis ir panašūs apibūdini
mai kalbant apie kaimą - sugriautas, nuniokotas, - buvo 
vartojami ne kartą, ne kartą klausta kas kaltas. Dėl nu
niokojimo ir sugriovimo politikai vieningai sutaria, kal
tų ieškodami pasiskirsto į dvi priešingas stovyklas. De
šinieji kaltę vertė sovietinei tvarkai, sukūrusiai ko- 
lūkiečius-baudžiauninkus ir kolūkių pirmininkus-kara- 
liukus, o pačių suplanuotos reformos metu, - tą reformą 
vykdyti trukdžiusius „buvusiuosius“. Šiuo metu Tėvy
nės santara paskelbė renkanti medžiagą apie ekonomi
nius nusikaltimus žemės ūkyje, buvusių kolūkių pir
mininkų, bendrovių vadovų vykdytą turto grobstymą, 
žemės ūkio reformos įstatymo vykdymo pažeidimus ir 
ketina perduoti prokuratūrai. Seime patvirtintas „Kryp
tis“ opozicijos lyderis V. Landsbergis, dešiniosios parti
jos, Žemės savininkų ir Ūkininkų sąjungos paskelbė ne
teisėtomis, prieštaraujančiomis Konstitucijai bei Žmo
gaus teisių deklaracijai. Žemės savininkų sąjunga pa
reiškė rengsianti neklusnumo akcijas ir grasina kreiptis į 
tarptautines institucijas. Dešiniųjų nepasitenkinimą su
kėlė ir savininkams grąžinamos žemės prievartinio po
būdžio nuoma dabartiniams žemės naudotojams, ir nu
ostata sumažinti grąžinamos žemės plotą atsižvelgiant į 
tai, jog ji numelioruota, ir reikalavimas, kad žemės sa
vininkai grąžintų iki 1940 m. buvusias skolas Žemės 
bankui. Apie tame pat banke buvusias ūkininkų santau
pas, kurios 40-aisiais buvo sovietų „nurašytos“ kaip, be
je, ir skolos, nieko nekalbama. Nekalbama ir apie kitus 
žemės savininkų nacionalizacijos metu patirtus nuosto
lius. Dešinieji šiuos žingsnius vertina kaip siekį padidin
ti valstybinės žemės plotus, kuriais dabartinė valdžia ga
lėtų laisvai disponuoti. Kitos pusės politikai minėtąsias 
„Kryptis“ vertina kaip iš principo netikusios dešinių
jų žemės reformos pagerinimą, pataisymą. Jų manymu, 
geriausia padėtis tuose rajonuose, kur kolūkiai nebuvo 
išardyti, o tik pervadinti kitu vardu - bendrovė. Sąjūdžio 
pradėtą ir G. Vagnoriaus vyriausybės vykdytą žemės re
formą neretas kairiųjų politikas pavadina ekonominiu 
nusikaltimu, siūlydamas jos vykdytojus patraukti bau
džiamojon atsakomybėn. Tačiau regis, kaip žemės ūkio 
reformos įstatymu, priimtu 1991 m., taip ir šio įstatymo 
pataisomis, parengtomis valdžiai pasikeitus, iš esmės 

siekiama tų pačių tikslų, - politinių. Perspektyvaus ūkio 
sukūrimas ir tarp politinių krumpliaračių patekusio 
žemdirbio reali padėtis mažai kam rūpi.

VIENO ŪKIO ISTORIJA
Visa kaimiečio vilčių ir nesėkmių panorama men

kai atsispindi tuomet, kai kalbama apie reformą, politi
ką, įstatymus; paties žmogaus, kurio gyvenimą tie įsta
tymai vienaip ar kitaip pakreipia, tarytum ir nematyti. 
Stebėdamas vieno ūkio gyvenimą, įstatymą matai ne 
kaip žodžius, kuriuose galima vienaip ar kitaip sudėlio
ti, o kaip atskiro, vieną gyvenimą teturinčio žmogaus 
likimą. Ūkis, apie kurį užsimojau papasakoti, nedidelis 
- 13 ha, vos keturiais ha didesnis už tipišką labiausiai 
Lietuvoje paplitusį ūkį, todėl jo problemos ir perspekty
vos taip pat tipiškos. Galbūt tipiškas ir pats ūkininkas - 
jau senyvo amžiaus žmogus, vaikus išauginęs ir išleidęs 
į miestus, pats visą savo brandų gyvenimą keikęs „kol
chozus“, „sovietus“ ir konfliktavęs su valdžia, pirmai 
progai pasitaikius, t.y. priėmus valstiečio ūkio įstatymą 
pareiškęs norą individualiai ūkininkauti. Ilgai vargo, kol 
žemė buvo paskirta, atmatuota - arė dirvą ir nežinojo, ar 
galės joje sėti. Gavo raštą, pavadintą nuosavybės aktu, 
įtvirtinantį dalinę nuosavybę su ribota disponavimo tei
se. Labiausiai valstiečiui rūpėjo teisė tą žemę dirbti, dėl 
kitų teisių mažai jaudinosi. Jau anksčiau dar žemės ne
turėdamas ir nė nesivildamas kada nors ją įsigyti, vals
tietis nusipirko arklį, iš metalo laužan išmestų detalių 
susimeistravo traktoriuką - panašų buvo prieš 20 metų 
pasidaręs, bet valdžia neleido juo važinėti, liepė išardy
ti, o nepaklausius atėjo keli vyrai ir sudaužė. Primiršęs 
nuoskaudą iš naujo ėmėsi darbo - šį kartą ne veltui, ga
vęs žemės jau turėjo su kuo ją dirbti. Pirmoji javapjūtė 
buvo sunki, lietinga, tarybinio ūkio valdžia neišnuoma
vo kombaino derliui nuimti - patys savo laukų apdirbti 
nespėja. Ūkininkas pjaunamąja nupjovė javus, suvežė į 
daržinę, kol šie ten džiūvo, per keletą dienų pasidirbo 
kuliamąją mašiną, panašią kaip prieš karą, susikvietė į 
talką po miestus išsilaksčiusius vaikus ir per savaitgalį 
derlius buvo sudorotas. Iš vieno ha grūdų prikūlė dvi
gubai daugiau negu čia pat esantis tarybinis ūkis. Priė
mus nuosavybės grąžinimo įstatymą, ūkininko žmona 
padavė prašymą susigrąžinti jos tėvams priklausiu
sią žemę - 12 ha. Likviduojant kolūkius atsirado gali
mybė nusipirkti technikos - ūkininkas įsigijo galingesnį 
traktorių, kitų padargų. Kitą vasarą ūkis kentėjo nuo 
sausros, bet anksti pavasarį pasėti pasėliai vėlei davė 
derlių dvigubai didesnį negu į kelias bendroves persior
ganizavusiame tarybiniame ūkyje. Per žiemą reikalai 
bendrovėje visiškai pakriko - gyvyliai buvo parduoti, 
fermos liko tuščios. Iki pavasario visos apylinkėje buvu
sios bendrovės iširo. ŪKininkas tuo tarpu jau žinojo ga
lįs apdirbti dvigubai daugiau žemės, negu jos turi. Apy
linkės agrarinės reformos tarnybai įteikė prašymą, kad 
leistų įsigyti ar išsinuomoti dar dvylika hektarų. Žemės 
reformos tarnyba teigė, kad apylinkėje trūksta žemės, o 
įstatymai, numatantys žemės pirkimo ar nuomos sąly
gas, dar neparengti. Lietuvoje yra nemažai šeimų, ku
rios dėl to, kad vietoj vieno gautų du 2-3 ha sklypus, 
fiktyviai išsiskiria; ūkininkas taip pasielgdamas irgi bū
tų išlošęs: jam būtų likę 13 ha gautų pagal žemės ūkio 
įstatymą, o žmona pagal nuosavybės grąžinimo įstaty
mą būtų atsiėmusi jos tėvams priklausiusią žemę. Neiš- 
siskyrus šie du sklypai buvo laikomi vienos šeimos, ku
riai pagal įstatymą priklauso 12 ha grąžintinos žemės, 
sklypu. Pavasarį artėjant sėjai ūkininkas dar kartą pra
šė išnuomoti 10-12 ha sklypą. Nors benderovės buvo 
suirusios, laisvo sklypo žemės reformos tarnyba nesura
do, visus jau buvo spėję išsinuomoti buvę kolūkių ir

(tęsinys sekančiame psl.)
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Vilnius, liepos mėnuo. - Liepos mėnuo švenčių ir 
atostogų mėnuo daug kur pasaulyje, o ir Lietuvoje. Lie
pos 6-ląją buvo Mindaugo karūnavimo 640-tosios 
metinės, viena iš aštuonių privalomų švenčių metuose. 
Liepos viduryje buvo minimos Žalgirio mūšio 583-čio- 
sios metinės bei Dariaus ir Girėno skrydžio 60-tosios 
metinės. Tomis dienomis buvo minima ir Pasaulio lietu
vių vienybės diena.

Gal tik pastaroji yra šiuolaikiška šventė; visos kitos 
- tai vis ta „didinga Lietuvos istorija“, iš kurios jos sūnūs 
stiprybę turėtų semtis. Tuo tarpu susidaro įspūdis lyg 
Lietuva atbula eitų per gyvenimą, vis žiūrėdama atgal ir 
nematydama, kur ji eina, vis kur nors atsimušdama, o 
kartais net ir į kokią duobę [krisdama. Ir taip tame ilgame 
istorijos kelyje iš galingos viduramžių valstybės ji 
pasiekė Albanijos ir Afrikos valstybėlių lygį. Tad gal lai
kas būtų atsisukti nuo praeities ir padėti eiti į ateitį?

Kita data, kuri įeis į Lietuvos istoriją, yra liepos 21- 
moji. Nuo šios dienos visai įsigali litas, nes grąžos talo
nais krautuvės nebeturės teisės duoti. Niekas niekad tų 
„žvėrelių“, taigi talonų, nemėgo. Betgi su litais dar blo
giau - juos tiesiog keikia. Mat vieno ir dviejų centų mo
netos mažai skiriasi nuo vieno ir dviejų litų. Be to, dviejų 
centų moneta labai panaši į penkių litų. Jos visos iš švie
saus metalo, beveik vienodo dydžio, vienoje pusėje ly
giai toks pat Vytis, kurio žirgas nuleidęs uodegą, - nors 
oficiali versija turėtų būti su pakelta uodega, - ir iškalti 
„1991“ metai. Nereikia būti senu ir žlibu, kad tuos pini
gus sumaišytum. Tai kiekvienam gali pasitaikyti ir pasi
taiko. Visi skundžiasi, kad juos bent kartą jau apgavo, 
nors negirdėjau, kad bent vienas būtų pasigyręs, kad jam 
vietoj centų grąžą būtų atidavę litais. Tuo tarpu juk nu
kentėjusių ir laimėjusių skaičius yra vienodas. Bet toks 
jau lietuviškas charakteris.

Tiesa, čia kokio taip dažno mokslinio instituto ben-

ŽEMĖS BYLA
(atkelta iš 7-to psh.)
bendrovių valdytojai, reformos melu suskubę tapti ir že
mės reformos komisijų nariais. Ūkininkas jau treji metai 
pinigų už maisto kombinatams priduotą produkciją 
laukia po keletą mėnesių, kol šie visiškai nuvertėja. Dar 
didesnė bėda, kad jam dažnai pristinga pinigų tam, kad 
galėtų nusipirkti būtiniausius reikmenis, sumokėti už 
paslaugas. Žmogus ima paskolą arba skolinasi pinigus iš 
privataus asmens už didelius procentus. Jam monopolis
tai skolininkai jokių procentų nemoka, ir kas žino, ar ne 
tie patys pinigai, kuriuos įmonės skolingos ūkininkui, 
kitais kanalais nuplaukę yra teikiami jam pačiam kaip 
paskola. Šiemet jau trečioji javapjūtė. Grūdai byra, o 
nupjauti nėra kaip. Bendrovėms iširus kombainai buvo 
parduoti arba išardyti, keletas jų, nors priklauso ūkinin
kams, stovi neremontuoli - nėra pinigų, nėra detalių. 
Ūkininkas buvo susitaręs su kaimynu, turinčiu komba
iną, kad padės sudoroti derlių, deja, kombainas pjūties 
metu sugedo. Ūkininkas vėl kviečia į talką vaikus, kabi
na prie traktoriaus pjaunamąją, vėl paleis ūžti savo dar
bo kuliamąją.

Galim gėrėtis šiuo darbščiu, užsispyrusiu ir etinių 
principų į naudą neiškeičiančiu ūkininku. Bet tai tik nos
talgiškas pasigėrėjimas - ateities nei jo ūkis, nei jo eti
niai principai, kaip nebūtų gaila, neturi. Gaila, sakau tai 
išties nuoširdžiai. Ir neturi ateities ne todėl, kad nebūtų 
veiksmingi patys savaime, o todėl, kad jų veiksmingu
mas dirbtinai stabdomas - ir ūkiui, ir dorai neleidžiama 
atkusti, kol neįsigalės abiejų pakraipų - ir dešinieji, ir 
Kairieji apsukruoliai.

Zita Čepaitė

NAUJAKURIO UŽRAŠAI

LIEPA - ŠVENČIŲ IR
dradarbiai, gerai ištyrę litus ir centus, pasakytų, kad litai 
nukalti bene iš nikelio, tuo tarpu centai iš aliuminio, kad 
centai šiek tiek didesni, bet lengvesni, kad centų skaičiai 
ne centre, kaip litų, o dešiniajame krašte. Litų skaičius 
supa spinduliai, o centų skaičių kairėje yra lietuviški or
namentai.

Tik kad dauguma vartotojų ne mokslinių institutų 
bendradarbiai ir neneš tų monetų į laboratoriją. Jiems 
tuoj pat blogai apšviestose krautuvėse reikia greitai duoti 
ir priimti teisingą grąžą, nes žmonės eilėse nekantrūs. 
Gal kiek geriau nusisekę banknotai, bet ir čia daug kam 
nepatinka Dariaus ir Girėno atvaizdas ant 10 litų, o ir 
patys bankai jau rado pavyzdžių, kur beveik nesimato 
vandens ženklo, taigi atrodo kaip padirbti, dar neišėję iš 
banko. Jie primena senos laidos vokiškas markes, kai dar 
buvo be siūliuko, nors spausdinti Amerikoje. Cinikai 
džiaugiasi, kad, va, dar vienas įrodymas, kad šioje šalyje 
niekas nieko iš karto negali pagaminti be broko. Juk Lito 
komitetas, susidėjęs iš Landsbergio, Vagnoriaus ir Bal- 
dišio, turėjo patvirtinti šių pinigų pavyzdžius. Kur buvo 
jų akys, kur protas? Jeigu jie apie tuos dalykus nieko 
neišmanė, ko jie lindo į tą komitetą? Naujasis ministras 
pirmininkas Šleževičius jau paskelbė, kad 1, 2 ir 5 litų 
monetos bus išimtos iš apyvartos, o vietoj jų bus atspaus
dinti atitinkami banknotai.

Ši vasara Lietuvos klimatui daug būdingesnė negu 
praėjusioji. Birželio mėnesį prasidėję lietūs pliaupė be
veik visą liepą. Temperatūra naktį nukrisdavo iki 50 
laipsnių F ir žemiau, o dieną retai tepakildavo virš 70°. Ir 
ne kalbininkui (o gal tik jam?), aišku, kad vardas „Lietu
va“ kilęs iš žodžio „lietus“.

Ūkininkai skundžiasi, kad negalėjo išsidžiovinti šie
no. Kartu su kombinuotų pašarų trūkumu tai negalės ne
atsiliepti gyvulininkystei ir mėsos kainai. Bet už tai so
dų, miškų ir daržų gėrybėms metai geri. Pasibaigus braš
kėms, žemuogėms ir mėlynėms, ant prekystalių atsirado 
vyšnios, bulvės, agurkai, pomidorai, salotos, svogūnai, 
kopūstai, makavikai ir kiti grybai. Laukiama gero obuo
lių ir kitų vaisių derliaus.

Visų šių vasaros gėrybių pasirinkimas didžiausias 
turguje ir prieš valstybines ar kooperatines krautuves pa
statytose būdelėse, o ne krautuvių viduje. Ir stebiesi 
žmogus, kaip tie dažnai net valstybine kalba nekalbantys 
„privatininkai“ sugeba gauti riešutų, grybų, džiovintų 
abrikosų, bananų,džemų ir sirupų, kurių krautuvėse retai 
tebūna arba atsiranda trumpam ir vėl išnyksta ilgam.

SLEGIA PRAEITIS
Nereguliarus prekių tiekimas yra paveldėta planinė 

blogybė. Anksčiau kokia aukštesnė įstaiga nuspręsdavo, 
kiek kokių prekių pagaminti ir skirti krautuvėms. Už
planuodavo su deficitu, kad planą galima būtų viršyti, o 
kitais metais jį didinti. Ką žmonėms „išmesdavo“, tą jie 
ir išpirkdavo. Dabar jau kai kurios prekės, pvz., įvairūs 
konservai, importinės prekės užsiguli, o kitų prekių 
chroniškai pritrūksta. Iš paviršiaus atrodo, kad tai tų su
rūgusių pardavėjų kaltė, kurios neseka inventoriaus, ne
praneša užpirkėjams apie besibaigiančias prekes ir nein
formuoja vedėjų apie pirkėjų pageidavimus.

Vienok šiek tiek susipažinus su čionykščiu gyve
nimu aišku, kad čia beveik niekas dorai neatlieka savo 
pareigų. Matyt, jeigu pardavėjos ir praneštų vedėjams, 
tie vistiek nieko nedarytų ir lauktų iniciatyvos iš urminės 
prekybos. Tuo tarpu urminė prekyba iš inercijos laukia 
tokios iniciatyvos iš gamintojų, tieji iš ministerijos. 
Ministerija laukia naujų įstatymų. Pasirodo, yra ne tik

ATOSTOGŲ METAS
rusiška ruletė, bet ir rusiška karuselė, kuri tebesisuka 
šiandieninėje Lietuvoje. Dėl to krautuvių lentynos tai 
tuščios, tai pilnos, ir jokio dėsningumo čia nėra. Vienas 
danas verslininkas, kuris bandė bizniauti su statybinių 
medžiagų pramone, galų gale beviltiškai sušuko:

- Lietuviai nesugeba laikytis tiekimo sutarčių. Jie 
visiškai nesugeba tvarkytis.

Vienąbūdingą epizodą Lietuvos aide papasakojo A. 
Anskaitis. Pernai „Canadian Agra“ firma panoro Rasei
nių rajone išsinuomoti porą tūkstančių hektarų žemės ir 
įsteigti pavyzdinį laukininkystės ūkį. Vietoj to, kad visa
galiai biurokratai jiems padėtų, pasigirdo balsai, kad ka
nadiečiai sės iš užsienio pirktas geriausių veislių sėklas, 
produkciją patys perdirbs ir pardavinės, kur norės. Ką 
tada veiks Lietuvos skirstytojai, draudėjai, nurodinėtojai 
ir selekcininkai?

- Išparduodam Lietuvą, - demagogiškai susumavo 
stagnatorių baimę seimo atstovas A. Albertynas ūkio ati
darymo dieną, šįmet per Jonines, kurioj dalyvavo ir pre
zidentas A. Brazauskas ir žemės ūkio ministras R. Kara
zija, ir firmos prezidentas M. Mittagas.

Albertynas atstovauja čia plačiai įsigalėjusiai nuo
monei, kad atvažiuos užsieniečiai, viską išpirks, paliks 
lietuvius nuogus, basus ir vėl išvažiuos. Taip buvo, kai 
užsienio lietuviai siūlė pirkti Vilniaus senamiesčio griu
vėsių, atstatyti juos pagal miesto architektų planus, o vi
duje įsirengti sau butus. Taip būna kiekvieną kartą, kai 
„užsieniečiai“ bando dalyvauti privatizavimo procese. 
Šimtai jų nusispjovę išvežė savo kapitalą į Lenkiją, Ven
griją, Čekiją ir kitur. Lietuva iki šiol gyvena iš labdaros 
ir kreditų, bet ir čia jau girdisi balsų, kad „praskolinam 
savo vaikų ir anūkų ateitį“. Beje ir tie patys stagnatoriai 
„patriotai“ nieko nesiima. Taip Lietuva ir toliau merdi ir 
skursta. Pramoninių preklių produkcija nuo š.m. gegužės 
iki birželio mėn. sumažėjo nuo 9 iki 11%.

Bet grįžkim prie Raseinių „Agros“. Ten su vadovais 
ir sargais dirba 15 žmonių. Panašiuose kolchozuose ir 
dabartinėse ūkinėse bendrovėse dirba maždaug 200. 
Anskaitis toliau pasakoja:

Pernai rudenį 447 hektarų plote spėjo pasėti žiemi
nius kviečius. S į pavasarį į gerai įdirbtas ir patręštas 
dirvas dar pasėjo 476ha vasarinių kviečių, 4 73 ha miežių 
ir 467 ha vertingos aliejinės kultūros - rapsų. Visos sėk
los pirktos Švedijoje ir Vokietijoje, elitinės, kalibruotos. 
Už toną firma mokėjo po 600 dolerių. O kviečiai, kaip 
pasakojo firmos vadovas agronomas A. Bardauskas, 
penkių veislių - švediški „Tjalve“, „Dacke“, „Dragon“, 
„Troli“ ir vokiški „Kadett“. Apžiūrėjom pasėlius-gerai 
patręšti, vešlūs, be piktžolių, gražūs kaip mūras, jau šie
met tikimasi iš hektaro prikulti po 50-60 cnt grūdų. Tai 
būtų dvigubai didesnis derlius, negu dabar išaugina Ra
seinių rajono ūkiai.

VILNIAUS LIGONINĖS
Turbūt iš visų kontroversinių temų medicininis ap

tarnavimas Lietuvoje yra viena iš kontroversiškiausių. 
Sveikatos apsauga ir nemokamas gydymas buvo seno
sios imperijos pasididžiavimas. Tuo pat metu iš jos atvi
rai tyčiojosi Amerikos milijonieriai gydytojai.

Neseniai turėjau progos patirti gydymą Lietuvoje 
ant savo kailio, kuris tebėra toks, koks ir buvo. Nešda
mas iš krautuvės bonkas su alumi ir saulėgrąžų aliejumi, 
suklupau savo laiptinėje ant marmorinių laiptų ir, už
griuvęs ant dūžtančių stiklų, persipjoviau kairės plašta
kos viršaus smiliaus sausgyslę, arteriją ir veną.
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Smarkiai kraujuodamas, nuėjau į čia pat prie Lukiš
kių aikštės esančią S v. Jokūbo ligoninę. Buvo sekmadie
nis ir ligoninė vidudienį kaip išmirus. Seselė ir gydyto
jas, pamatę mano kraujavimą ir tai, kad negaliu ištiesti 
smiliaus, nusprendė mane pervežti į Vilniaus greitosios 
pagalbos universitetinę ligoninę Lazdynuose, kuri trum
pai žinoma kaip traumatologinis centras, bene vienin
telis toks Lietuvoje.

Važiavome greitąja keturiese: šoferis, šalia jo gydy
toja, o su manimi užpakalyje, matyt seselę pavaduojantis 
ir savaitgaliais uždarbiaujantis medicinos studentas. 
Lazdynų ligoninėje mus tuoj priėmė traumatologinio 
skyriaus vedėjas dr. A. Narušas, malonaus lokio išvaiz
dos, kalbos ir manierų žmogus.

- Kas čia su tuo krauju šiandien? - pakomentavo, 
žiūrėdamas į mano iškeltą visą kruviną ranką.

Po minimalių formalumų: kas atsitiko, pavardė, var
das, gimimo metai, adresas, darbovietė - dr. Narušas nu
sprendė, kad mane reikia operuoti. įleido vaistų nuo 
stabo su daugkartiniu švirkštu, pradūrę kitos rankos pirš
tą, paėmė lašelį kraujo, turbūt kraujo grupei nustatyti. 
Taip ir liko neaišku, kodėl dar ir sveiką pirštą badyti, kai 
kitoje rankoje didžiulė kraujuojanti žaizda?

Po to pasodino į kėdę su ratukais ir plačiais kaip 
daržinė ir tuščiais koridoriais, valstybine kalba nekal
banti sanitarė nuvežė prie lifto ir užkėlė į antrame aukšte 
esančią operacinę. Čia liepė nusirengti iki glaudžių ir 
davė apsimauti gerokai nudėvėtas, bet švarias, margas 
pižamos kelnes, o viršutinę kūno dalį apgaubė žaliais 
operaciniais marškiniais. Operacinėje jau laukė plaš
takos chirurgas S. Špokevičius, jo asistentė Jūratė ir dar 
viena seselė.

Atmosfera buvo neįtempta ir draugiška, personalas 
nepervargęs. Atsigulus man ant operacinio stalo, seselė 
užtraukė užuolaidėlę. Tuo tarpu dr. Špokevičius paabe
jojo, kad gal aš norįs matyti, kas daroma. Paaiškino, kad 
sustabdys kraujavimą. O paskui susius sausgyslę. Per 
operaciją, kuri truko virš valandos, visą laiką klausinė
jau, ką man daro. Daktaras draugiškai aiškino, o asisten
tė švelniai laikė ranką. Vienu metu chirurgas prašė il
gesnių siūlų, o seselė ėjo jų ieškoti net į kitą skyrių, bet 
negavo. Tvarsčių, vokiečių labdaros dėka, ligoninėse 
yra.

- Čia mano 950-toj i rankos operacija šiais metais, - 
kalbėjo dr. Špokevičius, kuris yra plaštakos chirurgų 
draugijos pirmininkas ir šiais metais organizuoja jau an
trą tarptautinį plaštakos chirurgų suvažiavimą Lietuvoje.

Ar juokais, ar rimtai daktaras pasidomėjo, ar mūsų 
įstaiga negalėtų jiems padėti, siunčiant kvietimus fak
sais, nes jie neturį nei aparatų, nei popieriaus. Jis su savo 
padėjėjomis dirba savaitgaliais, kad gautų dar taip vadi
namą pusę etato prie algos. Spėju, kad šis jaunas tarptau
tinio garso chirurgas su savo pusantro etato uždirba ko
kius 240 litų į mėnesį, kas pagal dabartinį kursą sudarytų 
maždaug 60 dol.

Pabaigę operuoti, sudėjo ranką į gipsą ir įspėjo, kad 
laikyčiau iškėlęs ir nejudinčiau smiliaus su susiūta saus
gysle. Siūlus išimsią po 10 dienų, gipsą nuirusią po trijų 
savaičių. Po operacijos jaučiausi gerai. Kadangi mano 
rūbai buvo visi kruvini, paprašiau, kad parvežtų namo. 
Šoferis iš pradžių spyriojosi. Girdi, ambulatoriniams 
pacientams nėra benzino, bet paskui kartu su kita, rim
tesne paciente su sulaužytu raktikauliu, ir jos palydove 
parvežė. Niekas man nekainavo nė cento.

Ranka gijo. Kas kelios dienos grįždavau į dr. Narušo 
skyrių perrišimams, kur kartais koridoriuje susirinkdavo 
laukti iki 10 tokių kaip aš. Kad būtų greičiau, daktaras 
suleisdavo po tris į perrišimų kambarį, seselė Olga nu
kirpdavo raiščio mazgelį, ir mes patys, kiek galima, atsit- 
varstydavome. Tuo metu kartais atveždavo naują ligonį 
pirmajai pagalbai, ir mes susidomėję žiūrėdavome, kaip 

ji buvo teikiama. Dr. Narušas aiškiai mėgo šį „teatrą“ ir 
pagyvindavo sceną spalvingais komentarais.

BENT KAS VEIKIA
Nežiūrint bjaurios nelaimės, diena šių kompeten

tingų ir draugiškų profesionalų dėka praėjo ko ne malo
niai ir nuteikė mane gerai. Pasirodo, yra dalykų Lietuvo
je, kurie veikia gerai, normaliai. Ir čia būtent ta šaka, 
kurią irgi ruošiamasi reformuoti, dalinai privatizuoti. 
Taip ir norisi šaukti:

- O žmonės! Netaisykite, kas nesugedę. Palikite 
nemokamą gydymą, kuris yra visos žmonijos, išskyrus 
tuos, kurie iš to nederamai pelnosi, troškimas.

Man prisimena panašus epizodas prieš 20 metų Či
kagoje, kai su automobilio durimis susitraiškiau nykštį. 
Tada nelaimė taip pat įvyko prie Čikagos universiteto 
Bilingso ligoninės šeštadienio vakare. Ten taip pat nuka
kau krauju pasruvęs. Niekas tada dėl manęs nesijaudino, 
nes buvo dešimtys kitų pacientų, įskaitant policijos atga
bentus peršautus plėšikus. Priėmėja lėtai mane tardė dėl 
mokėjimo šaltinio, kopijavo draudimo kortelę, pildė il
gas anketas. Po to sekė aibė visokių testų, lyg širdies 
operacijai mane ruoštų. Galų gale tik po keturių valandų, 
apie vidurnaktį, priėjau prie besimokančio chirurgo-re- 
zidento, kuris patvarkė pirštą. Nykštis šiaip taip sugijo, 
bet pusė nago taip ir liko kažkaip krumplėto. Tai buvo ne 
tik naktis be miego, bet grynas nervų gadinimas, o atėjus 
sąskaitai, būčiau širdies priepuolį gavęs, jei ne geras 
draudimas. Argi tokio medicininio aptarnavimo reikia 
Lietuvai? Ar tokio nori jos žmonės? Jeigu iš tokios Ame
rikos daug ko galima pasimokyti, tai tik ne iš jų sveika
tos apsaugos, švietimo ar teisinės sistemos!

Geriau pirma proga reikėtų žymiai pakelti ir dife
rencijuoti pagal darbo pobūdį ir rezultatus medicinos 
darbuotojų, ypač gydytojų atlyginimus, skirti šiek tiek 
daugiau lėšų vaistų, aparatūros, tvarsčių ir švirkštų pir
kimui ir palikti egzistuojančią sistemą tokią, kokia ji yra. 
Ji stovi ant sveikų pagrindų. Juk ne nemokamas gydy
mas sužlugdė senąją imperiją, o jos imperializmas ir mi- 
litarizmas. Nemokamas gydymas (ir švietimas) galėtų 
būti Lietuvos pasididžiavimas.

Neseniai turėjau progos lankyti pažįstamą Vilniaus 
trečioje klinikinėje ligoninėje, prie autobusų ir geležin
kelio stoties. Pacientė su dviem kitomis gulėjo švarioje 
šviesioje palatoje. Skundėsi neskaniu maistu ir dvokian
čiais čiužiniais. Čiužinius apžiūrėjau ir nieko ypatingo 
nepastebėjau; kvapo taip pat jokio neužuodžiau, nors 
uoslę turiu normalią.

Koridoriuje ant sienos mačiau didžiulį plakatą, nu
rodantį, ką pacientams galima atnešti valgyti, pagal pen
kiolika skirtingų dietų. Nustebino tai, kad dar prieš ligo
ninę, gatvėje, vaikščiojo pižamuoti pacientai. Mano pir
ma mintis buvo, kad jie pabėgo iš ligoninės. Bet prisimi
niau, kad ir savo maisto krautuvėje prieš Šv. Jokūbo ligo
ninę, „Kartenėje“, esu matęs tokių žmogystų. Nei teatre, 
nei operoje, liesa, tokių niekad nesu matęs.

Neperseniausiai su kanadiečių profesionalų pora 
lankiausi ir Naujosios Vilnios psichiatrinėje ligoninėje. 
Ji kadaise garsėjo ir sveikų žmonių gydymu, Ly. medi
ciniškai, ne politiškai, sveikų. Apie tai paklausta vyres
nioji gydytoja, seniai ten dirbanti, sakė nieko konkre
taus apie tai nežinojusi.

- Bet mūsų ligoninė didelė, - pridėjo.
Visose psichiatrinėse ligoninėse kažkaip nejauku, 

bet šioje nemaloniausiai nuteikė lovos su miegančiais (?) 
pacientais triukšminguose koridoriuose. O gal jie tik 
šiaip buvo užsitraukę antklodes ant akių, iš gėdos? 
Trokšdami ramybės? Šioje ligoninėje ir baldai, ir sienos, 
ir palatos su daugeliu lovų atrodė blogiau negu Vilniaus 
trečioje klinikinėje.

V. Zalatorius

... IŠ PRAEITIES STIPRYBĖ ...

Atostogų metas atrodo atpalaidavo žmones nuo kas
dienybės, gal net priminė aukščiau paminėtus mūsų him
no žodžius. Aną dieną vos nenukritau nuo kėdės, išgirdęs 
per Vilniaus radiją prez. Brazauską, pagarbiai kalbantį 
apie Mindaugo karūnavimąsi prieš 740 metų. Buvę mark
sistai paprastai neranda gerų žodžių karaliams ir kitiems 
feodalams. Gal ateities Lietuva vėl sieks karališkos ka
rūnos? Kol kas, ta proga paskelbus valstybės dieną, Vil
niuje, kaip pranešė Lietuvos rytas, neužteko kasdieninės 
duonos.

Sunku pasisemti stiprybės iš naujosios mūsų istori
jos. Pavyzdžiui, bandymas susikrauti politinį kapitalą iš 
1941 m. sukilimo iššaukė Tomo Venclovos manifestą 
Drauge ir Lietuvos aide . Kad tie laikraščiai iš viso jį 
skelbė - ženklas, rodantis mūsų pasikeitimą į geresnę 
pusę. Anksčiau taip nebūtų buvę.

Iš tikro, pagalvojęs negali tuo sukilimu didžiuotis, o 
tik dėl jo teisintis. Man atrodo, kad Venclovos argumen
tai ne visai išbalansuoti. Nors ir sovietai, ir naciai jam 
vienodai nepriimtini, tačiau jaučiame, kad pirmieji jam 
atrodo mažiau pavojingi. Girdi, jų valdžioje Lietuva šiaip 
taip išliko gyva, o vokiečių valdoma būtų seniai nutautu
si . Vokiečiai neturėję galimybių laimėti karą, net ir susidėję 
su sovietų pavergtaisiais. O jei ir būtų laimėję - kas būtų 
likę iš senų planų?

Gal tai jo vaikystės dienų propagandos įtaka. So
vietų propaganda nedarė skirtumo tarp nacių ir kitų vokie- 
čių. Aukšč. Tarybos pirmininkas Justas Paleckis savo die
nyne 1945 m. balandžio 18 dieną užrašė, kad tą dieną 
matė rašytoją I. Erenburgą. Šis buvęs labai susijaudinęs 
ir susikrimtęs. Pravda jį iškritikavusi už vienpusišką po
žiūrį į vokiečius -visus juos reikią užmušti. Pravda stai
ga pradėjo mokyti, kad juos vis dėlto reikia skirstyti. Pa
leckis tai pažymėjo lyg naują direktyvą sau:

„... kinta pažiūra į vokiečius, griežčiau skiriant hitle
rininkus nuo vokiečių tautos” (Žr. Pergalės saliutas ,215 
psl.).

Nedaug stiprybės iš praeities man suteikė ir šio mėn
raščio birželio mėn. numeryje pasirodę Liudo Truskos 
išvedžiojimai, kad prie Lietuvos tragedijos 1940 metais 
privedęs Smetonos režimas. Visoje Rytų Europoje, iš
skyrus Čekoslovakiją, anuomet buvo įsigalėję panašūs 
režimai. O ir Čekoslovakija, nors buvo geriausiai gink
luota, - be šūvio pasidavė Hitleriui, o vėliau Stalinui. 
Tautos uždavinys yra ne garbingai žūti, o išlikti gyvai, 
nors dėl to ir reiktų keisti uniformas.

Įžvalgus amerikiečių žurnalistas RobertCullen savo 
knygoje Twilight of Empire (Atlantic Monthly Press, 
1991) perduoda pasikalbėjimą su Justu Paleckiu, buvusio 
Aukšč. Tarybos pirmininko sūnumi. Per nepriklausomy
bės atstatymo ceremonijas žurnalistas paklausęs Paleckio 
jr., kaip jo tėvas reaguotų į tos dienos iškilmes.

- Manau, kad pozityviai.
- Nežiūrint, kad jis padėjo įsteigti sovietinę Lietu

vą?
- Jūs turite susipažinti su Lietuvos istorija, - aiškino 

sūnus. - Tada niekas negalėjo mūsų išgelbėti nuo to, kas 
atsitiko. Gal tik permainą kiek sušvelninti, padaryti 
žmoniškesne.

(tęsinys sekančiame psl.)
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Į klausimą, ar senasis Paleckis tikrai tikėjo į komu
nizmą, jaunasis atsakė, jog jis manąs kad taip. Kaip ir 
daugelis intelektualų, jis tada nežinojęs visų faktų. Net ir 
pats sūnus, nors ilgesnį laiką dirbo diplomatinėje tarnybo
je, daug ką laikė priešiškos propagandos prasimanymais. 
Jis ir dabar tikįs į socialinio teisingumo ir socialinės ly
gybės idealus, kuriuos komunistai nustojo saugoję. Todėl 
jis esąs už nepriklausomybę ir pasirašysiąs deklaraciją be 
jokios cinizmo priemaišos. (Jaunesnysis Paleckis priklau
so socialdemokratų partijai, bet yra prezidento Brazaus
ko patarėjas užsienio reikalams.)

- Jūs žinote,- pasakė Paleckis, su amerikiečiu stebė
damas norinčių pasirašyti deklaraciją deputatų eilutę, - 
prieš 50 metų buvo lygiai tokia pat eilutė deputatų, norinčių 
prašyti priėmimo į Sovietų Sąjungą!

Kažin, ką jie patys dabar pasakytų jei dar būtų gyvi? 
Juk pritruko vos kelių gyvenimo metų. Greičiausia tei
sintųsi susidėjusiom aplinkybėm, kurios nepaliko kitos 
galimybės.

Vytautas Meškauskas.

APIE NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ (dabar)

Taip buvo praeityje. O kaip dabar? Per 22 Nepri
klausomos Lietuvos metus (1918-1940) niekam nei į 
galvą nešovė, kad ji nebuvo visiškai nepriklausoma ir 
kad ji kuo nors skirtųsi nuo kitų Europos valstybių. Be
veik visiškai buvo pamiršta ir Stasio Šalkauskio kadaise 
skelbta idėja apie dviejų kultūrų sintezę Lietuvoje. Gal 
tai ir tiko senąjai LDK, kurioje Rytų bažnyčia, nors ir 
smarkiai diskriminuojama, vaidino nemažą vaidmenį. 
Nieko rytietiško neliko ano meto Lietuvoje, nors Sovietų 
Sąjunga buvo gana populiari, daugiausia dėl Vilniaus 

problemos. Iš tikrųjų ir pačioje Sovietų Sąjungoje beveik 
nebeliko nieko rytietiško. Kultūriškai gal tik šiek tiek 
lenktyniavo Vokietija ir Prancūzija, o politiškai Lietuva 
laikėsi griežtos neutralumo politikos. Net ir 1939 m. Vo
kietijai puolant Lenkiją, Lietuva nenukrypo nuo to kelio, 
nors kai ką ir viliojo gera proga atsiimti Vilniaus kraštą.

Tolimesnė istorija jau nebebuvo Lietuvos valioje. 
Prievarta ji buvo įjungta į Sovietų Sąjungą, prievarta ji 
buvo bandoma integruoti į Didįjį Reichą, prievarta ji ta
po mažyte sovietinės imperijos dalimi po II pasaulinio 
karo.

Nežiūrint beviltiškos padėties, ypač kai beveik visas 
pasaulis susigyveno su imperinės Rusijos statusu, Lietu
voje nemirė nei laisvės, nei nepriklausomos respublikos 
idealas. Čia jai į pagalbą atėjo visiškas brežnevinės Rusi
jos užsienio ir vidaus politikos bankrotas. Ir Lietuva, 
kaip anas mitologinis paukštis, kėlėsi iš pelenų su viena 
vienintele mintimi prieš akis - 1918-1940 metų Lietuva. 
Užtat ir A. Šapokos redaguotas Lietuvos istorijos vado
vėlis ne tik buvo išleistas kelių šimtų tūkstančių tiražu, 
bet ir buvo išpirktas. Kartais istorija yra ne tik žmonių 
mokytoja, bet ir jų ramstis pamatinis.

Visos kitos kliūtys ir sunkumai bus nugalėti. Apie 
tai negali būti nei kalbos. Mano galva, visiškai tuščios 
kalbos apie kažkokius Rytus ir Vakarus. Lietuva visados 
buvo ir visados bus Europoje. Kai kam ji Rytuose, o kai 
kam (pvz., Rusijai) ji Vakaruose.

Belieka jai nugalėti tik vieną vienintelę bėdą - tai 
praeities baimę. Ne anos senosios praeities, apie kurią 
kalbėjome praeitą kartą, bet naujos, ką tik prabėgusios. 
Visiškai nėra ko stebėtis, kad tokia baime daug kas serga, 
patys pergyvenę arba iš tėvų girdėję apie baisiuosius 
Stalino ir Hitlerio laikus. Mes, vakariečiai, pergyvenę tik 
kelias baisias 1940 m. birželio dienas, ilgai negalėjome 
atsikratyti tos baimės, bent sapnuose.

Ypač tos baisios praeities šmėkla sustiprėjo po 1992 
m. seimo ir 1993 m. prezidento rinkimų. Skaitydamas 
kai kuriuos opozicijos laikraščius gauni įspūdį, kad da
bartinė Lietuvos valdžia nieko kito ir nedaro, tik laukia, 
kaip gervė giedros, kad sugrįžtų anie „geri laikai”. V. 
Landsbergis bando net įtikinti, kad sovietinės armijos li
kučių išvedimas gali tokį pavojų tik padidinti {Lietuvos 

aidas, 1993.VI.4).
Skęstantis, sako, ir už šiaudo griebiasi. Man šiuo 

atveju toks šiaudas buvo Europos lietuvyje paskelbtas 
pasikalbėjimas su naujuoju Lietuvos ambasadoriumi 
Maskvoje Romualdu Kozyrovičium. Kad kai ką be rei
kalo neišgąsdintų jo pavardė, verta pastebėti, kad jis yra 
senos karaimų giminės ainis, berods garsiosios Halinos 
Kobeckaitės giminaitis. Į klausimą, kad būk „Lietuvos 
opozicija įspėja, kad yra planas įtraukti (Lietuvą) į sąjun
gą su Rusija”, jis pareiškė: „Aš nenoriu gaišti laiko ko
mentuodamas tokius teiginius. Tai akivaizdus absurdas, 
negeranoriškai naudojamas politinėje kovoje... Nesuti
kau Lietuvoje žmogaus ... kad norėtų grįžti į buvusią 
TSRS” {Europos lietu vis , 1993.VI.3).

Tikrai turbūt Lietuvoje nėra tokio žmogaus, kuris 
pats prisipažintų, kad jis nori grįžti, net nei Burokevičius, 
nei Naudžiūnas. Bet tie visi kiti, tie komunistai, ta no
menklatūra, tie dabartinės valdžios ir seimo nariai. Bai
mės akys labai didelės.

Kadaise prez. Rooseveltas į didelius ekonominius 
vargus pakliuvusiems amerikiečiams pasakė, kad jis nie
ko kito nebijo, o tik pačios baimės. Tie žodžiai tiktų ir 
mūsų Lietuvai.

V. Trumpa

NUOSTABŪS PAŽVELGIMAI

Iškart buvau užrašęs - „paradoksai“, tai būtų tiks
liausiai. Bet kam tuoj tas nebūtinas svetimžodis? Gaila, 
nesurandu lietuviško pakaitalo vienu žodžiu. Tad tegu 
būna - nuostabūs, stebinantys, sunkiai patikimi žvilgs
niai ar pažvelgimai.

Žiūrovai tokių nuotykių nemaž išgirsta Antro Kai
mo scenoje - Čikagoje ar ir kituose miestuose, jei kur ta

Rimvydas Sliažas

TRYS SAVAITĖS LIETUVOJE
Lietuvoje buvau iki 1993 m. kovo 19d. Esu atskaitybos profersorius Amerikos 

universitete. Kai dr. F. Palubinskas gavo pinigų iš USIA siųsti Amerikos verslo profe
sorius Lietuvon, pasisiūliau ir gavau paskyrimą dėstyti Amerikos atskaitybą profeso
riams ir verslininkams Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Kadangi nežinau at
skaitybos lietuviškų žodžių, parašiau vadovėlį angliškai, kuris buvo išverstas į lietuvių 
kalbą Kaune. Lietuvą pažinojau tik iš albumų, dainų ir tėvelių pasakojimų, todėl kelia
vau ir su džiaugsmu ir su baime. Kokia bus tikroji Lietuva? Pasiekęs Frankfurtą lau
kiau Lietuvos Avialinijos lėktuvo. Jaudinaus, kad, ko gero, aš tik vienas skrisiu, bet kai 
autobusas vežė prie lėktuvo, jau buvo apie 8o keleivių. Su dideliu pasididžiavimu 
regėjau trispalvę ant lėktuvo ir užrašą: Lithuanian Airlines. Visam lėktuve girdėjosi tik 
lietuvių kalba. Patarnautojos buvo malonios ir per dvi valandas skridimo rūpestingai 
mumis rūpinosi.

Virš Vokietijos matėsi apačioje kaimai, miestukai, apsupti į mažus plotus padalin
tų laukų. Virš Lietuvos tokio margumo ir įvairumo nesimatė, nes laukai labai platūs. 
Lėktuvui nusileidus Vilniuje, mus susiriko jau Lietuvos policija ir muitininkai. Vyrai 
gražiom žaliom uniformom su lietuviškais ženklais. Priėmimo salė tačiau buvo gan 
primityvi ir labai šalta. Prie šalčio reikėjo priprasti, nes dėl naftos stokos viešieji pasta
tai, kaip ir paskaitų salės, nebuvo šildomi, nors temperatūra buvo žemiau nulio. Butai 
neturėjo karšto vandens.

Važiuojant per Vilnių susidarė įspūdis, kuris tiktų visiems miestams: visur trūksta 
remonto ir dažų. Vieškelis į Kauną buvo geras, sniegas nuvalytas. Namai atrodė gražūs 
ir tvirti. Tačiau Klaipėdos krašte vaizdas niūresnis: vokiečių palikti mūriniai namai 
apleisti, sulinkę. Kaune mus apgyvendino Lietuvos viešbutyje. Čia buvo užsieniečių;

gal todėl šildydavo ir buvo karšto vandens.
Tik padėję lagaminus tuoj einame pasivaikščioti. Čia pat Karo muziejus su Lais

vės statula ir paminklas nežinomam kareiviui. Visur išdidžiai plevėsuoja trispalvės. 
Dienos buvo apsiniaukusios, kol atėjo kovo 11 d. Tada pasirodė saulė ir visas Kaunas 
pražydėjo lyg pavasario gėlelė, nes prie visų namų plevėsavo trispalvės. Karo muzie
jaus sode šauliai su orkestru paminėjo sukaktį.

Prie pašto vėl stovi Vytauto paminklas su nužemintais Lietuvos priešais: vokiečiu, 
rusu, totorium ir lenku. Bronzinė lentelė primena, kad prez. A. Smetona dalyvavo paš
to atidaryme. Tikrai Smetonos laikais statė gražius, tvirtus pastatus. Laisvės Alėja ei
name atsargiai, nes šaligatviai nenuvalyti ir apledyję. Alėja pilna pėsčių žmonių, auto
mobiliams čia uždrausta važiuoti. Visur girdisi kalbant lietuviškai, žmonės atrodo to
kie savi. Niekur kitur nesu matęs tiek gražių moterų kaip Kaune. Jos dėvėjo šiltus 
apsiaustus ir ilgus batus, kai kurios net su aukštomis kulnimis. Kartais paslysdavo ant 
ledo ir krisdavo, bet tuojau atsikeldavo ir eidavo toliau, lyg nieko nebūtų atsitikę. Ma
tėsi policija naujom žaliom uniformom. Matėsi ir lietuvių kareiviai su Vytim prie bere
tės. Jie atrodė tokie jauni, aukšti ir išdidūs. (Vėliau skaičiau, kad tik vienas iš penkių 
pašauktų vyrų tinka kariuomenei).

Ant šaligatvių pasistatę stalus knygų pardavėjai siūlo savo prekes; prie jų vis 
prisigrūdę žmonių. Ant vieno suolo muzikantas groja trim instrumentais iš karto ir dar 
grasiai dainuoja labai smagias lietuviškas dainas. Atrodo, kad kauniečiai šalčio nebijo.

Laisvės Alėja gerai suplanuota. Namų pirmame aukšte vis kokia krautuvė ar res
toranas, o antrame aukšte butai. Krautuvėse matosi bananų ir apelsinų, gėlynuose 
tulpės ir gvaizdikai. Ir importuotos prekės parduodamos už talonus. Plakatai skelbia 
koncertus, vaidinimus ir operetes. Užtai Kauno centras vakarais pilnas žmonių, nors 
apie dešimtą valandą Alėja jau tuščia.

Kauno statyba labai žmoniško mastelio, architektūra nenuslopina, nenustelbia, 
nėra dangoraižių. Pasukus šalutinėn gatvėn gražūs fasadai dingsta, matosi seni apleisti
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gerų draugų šeimynėlė pravažiuoja. Daug kas mėgsta jų 
vakarones, bet girdėjau ir nepatenkintų, kad tie jų kai
miški juokai esą per menki, neteisingi, nejuokingi, per 
grubūs, išpūsti, užgaulūs.

Nesutikčiau! Man rodos, Antro Kaimo lietuviškų 
tragikomedijų repertuaras greičiau dar per švelnus, per 
atsargus, nedrąsus, daugelį mūsų gyvenimo nesąmonių 
ir keistenybių baugiai užglostantis. Kad gi dabar kas- 
mėn, jei ne dažniau maudomės visokių netikėtų (ir neįti
kinamų) nuotykių, pasirodymų, suvaidinimų ar šiaip 
įvairių mūsų dainuojančios revoliucijos žygdarbių van
denyne.

Visko tiek apstu, kad žmoniškai išnagrinėti, įver
tinti, išmintingus sprendimus surasti jau neužtenka nei 
laiko, nei smegenų. Gal tik nors truputį čia galėčiau šį tą 
užrašyti, tikėdamas, kad protingesnieji geriau supras.

* * *
Štai dabar žmogus vos-vos begali atpažinti Lietuvą 

ir lietuvį - anąjį toli ir tąjį čionykštį.
Vilniuj, Kaune, Klaipėdoj ir kitur spausdinami žur

nalai ir knygos - vietinių žurnalistų, autorių ir iš viso 
pasaulio mūsų rašytojų. Ir vis netikėtai iškyla talentai, 
dar daugiau - genijai, ryškėja nauji mastai, arba verty
bių dimensijos. Svarbu, kad tik netrūktų leidėjų, rėmėjų 
ar ir pasisamdytų rašėjų. Sitaipos mūsų grožinė ir ma
žiau grožinė, mūsų mokslinė ir dar painesnė akademinė 
literatūra skleidžiasi visai kitais mastais ir mostais.

O keleiviai iš Lietuvos į Ameriką, arba iš Amerikos 
ir kito pasaulio į Lietuvą!? Ar kada tikėjom, ar svajo
jom, kiek jų tarpe dabar išvydom išbrendusių talentų, 
genijų, dailininkų tarptautinio masto įžymuolių, iškilių 
visuomenės veikėjų, politikų, ūkio žinovų, milijonierių, 
laisvės kovotojų, tautos išlaisvinimo vadų, rezistentų? 
Puikiausi vaidmenys Antram Kaimui! Dabar tai jau ga
lim būt ramūs. Tėvynėje ir išeivijoje, ypač išeivijoje, 
mes nebuvom iš kelmo išspirti vargšai, nevykėliai ar 
bailiai.

Kinta daugelis pažiūrų. Jau anksčiau pastebėjau ir 
čia šiek tiek esu rašęs, kad mūsų rezistencijos sąvoką ir 
jos prasmes turbūt dabar reikės iš naujo, kitaip pasvars
tyti. Kas įvairiausiom priemonėm kovojo su sovietine 

okupacija, ruošė sukilimus, knisosi pogrindžiuose, žuvo 
mūšiuose dėl tautos laisvės, ar buvo ištremtas - toks tai 
dar ne būtinai herojus, ar išmintingas politikas, ar išvis 
pakankamai doras, nepareidavęs žmogus.

Daugelis, net visi sukilėliai ar partizanai, girdi, žu
vo be reikalo, rezistencijos politikai ir vadai klydo, bu
vo naivūs, tik daugiau svetimiem patarnavo, šaudė ir 
šaudėsi, Lietuvai darė gėdą, tautai ir valstybės atstaty
mui niekuo nepadėjo. Priešingai, daugiau nusipelnė, 
tautos kalbą ir kultūrą išgelbėjo, naujų kultūrinių verty
bių sukūrė, valstybės nepriklausomybę atstatė tie, kurie 
protingai ir „realistiškai“ susitaikė su okupacija ir sovie
tiniu režimu, ir statė tarybinį rytojų.

Ne sykį jau teko girdėti, kad Salomėja Nėris ar tik 
nebuvo mūsų literatūroje vertingesnė poetė už Bernardą 
Brazdžionį, o kad piemenų liaudies beletristas Juozas 
Baltušis brandesnis rašytojas už nacionalistiškai įsi
siautėjusį Vytautą Alantą - tai kai kam nė kiek neabejo
tina...

* * *

Kinta pažiūros bei nuotaikos ne tik dėl mūsų politi
nės ir dvasinės rezistencijos, bet ir apie meno kūrėjų li
kimus ir gyvenimo sąlygas anksčiau ir dabar, apie lietu
višką žmogų apskritai.

Dažnos diskusijos, simpoziumai, straipsniai jau kai 
kada atskleidžia tokių originalių minčių, kaip pvz., kad 
lietuvių poezijai gręsiąs trivialumo pavojus. Vadinasi, 
lėkštybės, nusivalkiojimo grėsmė. Dėl to, kad trivialu
sis žmogus Lietuvoje atsiradusį sielos vakuumą dabar 
pradėjęs pripildyti... religine ir patriotine retorika!

Atrodo, kad anksčiau, sovietinės slėgties metais, 
religiniai ir patriotiniai poetų išgyvenimai buvę ne iš
kalbos tuštybė, tikri, vertingesni, nenuvalkioti. O dabar 
tie motyvai, ar jų perteklius, jau trivialūs plepalai, nes 
nebeliko valdžios organų, kurie už tai persekiotų, draus
tų, niekintų, naikintų...

Nuo Stalino lig Andropovo ir Gorbačiovo lietuviai 
didžiai brangino ir gaudyte gaudė išleidžiamas lietuvių 
rašytojų knygas. Dešimtūkstantiniai tiražai bematant iš
nykdavo. Skaitytojai laukdavo ir ypač ieškodavo „ezo- 
pinių mįslių“, nors mažiausių laisvės prošvaistėlių bele

tristų, dramaturgų ir poetų raštuose.
Dabar tat jau nebeįdomu. Knygos nebeperkamos. 

Vos-vos vienas kitas tūkstantis dar paieškomas. Nei re
liginės, nei patriotinės trivialybės nebereikalingos. Ra
šytojai pradeda vargti, honorarų nebėr. Vienintelė išei
tis (galvočiau) gal būtų vėl grįžti prie cenzūrų ir prie- 
spaudų, į Brežnevo ir Sniečkaus laikus, kada tauta taip 
domėjosi prispaustų rašytojų knygom, teatrų spektak
liais ar ir mokslo veikalais, kur rasdavosi panašių žie
žirbų. Gi daugumas rašytojų anuomet mokėjo prisitai
kyti ir kartu išlikti rezistentais! ..

Visai paranki teorija po naujo seimo ir naujo prezi
dento rinkimų.

* * *

O štai tasai modeminis, „postkomunistinis“ žmo
gus, tasai buvęs homo sovieticus, vėliau homo sąjūdieti- 
cus, taip pat labai savotiškas, vis kintantis ir vis tas pats. 
Girdi, taip jis siekęs ir troškęs atsikratyti sovietine oku
pacija, rusiškais ir lietuviškais bolševikais - ir jau atsi
kratęs. Net du trečdaliai, gal trys ketvirtadaliai Lietuvos 
kompartijos narių, tie padorūs komunistai patriotai gi 
patys atsižadėjo komunisto vardo, viešai pasivadino de
mokratais - ir laimėjo daugumą maždaug laisvuose sei
mo ir prezidento rinkimuose. Dabar jūs, kiti, papūskit 
mum į uodegą...

Argi neįdomus, argi velniškai neįmantrus tasai mū
sų tautos būdas, miestiečių ir sodiečių galvosena, jause
na, politinės etikos svarsčiai? Ne tik dabar, bet ir anks
čiau. Ypač anksčiau, kas vienam kitam mūsų išeiviui 
šis tas buvo ar nežinoma, ar nesuprantama ir nepatikė- 
tina. Aš pats buvau beveik priblokštas, kai vienas arti
mas senų studijų draugas, Sibiro tremtinys, man parašė 
iš Druskininkų prieš porą metų, kad patys skaudžiausi 
jo išgyvenimai buvę ne Sibire, o sugrįžus iš tremties į 
Lietuvą, kur jis susidūrė su toliau jį bjauriai engusiais 
„broliais lietuviais“. Sunku buvo patikėti.

Bet štai Literatūros ir meno savaitraštyje (nr. 24, 
1993.VI. 12) Romas Sadauskas rašo prisiminimus apie 
savo tėvo išgyvenimus tremtyje ir iš ten sugrįžus. Jis

(tęsinys sekančiame psl.)

namai. Žaliakalnyje vaizdas kitoks. Čia gyvenamoji apylinkė su gražiom, didelėm 
vilom (kai kurios dar iš Smetonos laikų). Matosi ir nauja privati statyba; kai kur pastebi 
gabaus architekto ranką, didelius langus ir net stiklinį stogą. Tokie namai Amerikoje 
kainuotų $300,000 ir daugiau.

Laikas pavakarieniauti. Pirmoji staigmena - kaip viskas pigu, kai išsikeiti dolerius 
į talonus (470 talonų už vieną dolerį). Pavalgai gerą vakarienę už dolerį ar dar mažiau. 
Bilietas antroje eilėje į operetę ar operą kainuoja 100 talonų. Litras benzino - 70 talo
nų. Vietiniams tokios kainos atrodo kitaip, nes jie uždirba maždaug 9,000 talonų (apie 
$20) į mėnesį. Jie jau seniai nėra buvę restorane ar operoje ir automobilius palieka 
garaže, nes benzinas per brangus. Automobiliai maži, rusiški ir atrodo seni. Dažnai 
priekinis langas įskilęs ir netaisomas, kol dar galima pro jį matyti. Lango šluotelės 
savininko nuimtos, kad kas nepavogtų. Nuostabu, kokie apsukrūs mūsų žmonės: kai 
automobilis sugenda, patys tuoj par išsiima įrankius ir vietoje pataiso. Visas uždarbis 
išeina nuomai ir maistui. Žurnalistas suskaičiavo televizijoe, kiek maisto šeima su 
dviem dirbančiais gali nusipirkti ir tokią dietą pavadino konclagerine. Tą savaitę 
valdžia pakėlė duonos kainą 70%, o dieną vėliau - jautienos kainą 80%. Kepyklos ir 
skerdyklos dar vis tebėra valdiški monopoliai, galintieji kelti kainas kiek tik nori. Vie
nas pažįstamas pasakojo, kad pradėjęs džiovinti duoną, ką darydavo žmonės lauk
dami trėmimų. Nustebino, kiek daug iš jaunų giminių buvo praradę darbus, tai baldų 
dirbtuvėje, tai vaikų darželyje, tai televizijos chore.

Provincijoje pastebėjau daug bedančių žmonių. Tiesioginio vargo nemačiau, nore 
sunkaus gyvenimo žymių buvo. Stovėdamas prie Vytauto bažnyčios pro langą mačiau 
senutę bute su apsiaustu ir šilta skara. Supratau, kad butas nekūrentas. Pensijos pri
lygsta $7 per mėnesį. Sako, kad Lietuvoje yra 900,000 pensininkų. Laikraščiai rašo, 
kad daug piliečių nepajėgia užsimokėti už elektrą. Neapmokėtus telefonus jau pradėjo 
išjunginėti. Elgetų visame Kaune mačiau tik keturius: dvi susilenkusias senutes ir du 
ne visai normaliai atrodančius vyrus. Jie kasdien sėdėdavo toj pačioj vietoj ir abejingų 

kauniečių buvo laikomi profesionalais.
Caritas organizacija išlaiko krautuves, kur galima nusipirkti vartotų drabužių, ir 

valgyklą, kur vargstantys gauna veltui pavalgyti. Prie tokios valgyklos mačiau vienin
telę žmonių eilę visame Kaune. Caritas taip pat rūpinasi našlaičiais. Teiravaus, kodėl 
taip sunku užsienyje atsikviesti našlaičus iš Lietuvos. Vienas atsakymas nustebino: 
vaikų organai užsienyje esą naudojami persodinimams (vadinasi vaikai nužudomi dėl 
savo organų). Kita priežastis skambėjo rimčiau: Lietuvoje tikrų našlaičių mažiau negu 
norinčių juos įsisūnyti. Našlaitynuose dauguma vaikų yra iš suirusių šeimų, kur tėvai 
gyvi, bet nusigyvenę, prasigėrę.

Jurbarke buvome sustoję 9 vai. ryto papusryčiauti. Svetainėje buvo kokie šeši jau
ni vyrukai, kurie traukė alų, kuris Lietuvoje yra tarp 11% ir 12% stiprumo. Maniau, 
kad jie grįžta iš darbo po naktinės pamainos, bet sužinojau, kad geria pakeliui į darbą. 
Klaipėdoje gyvenanti viena Amerikos lietuvaitė klausė, ar nepastebėjau juodų žymių 
ant moterų veidų. Pagal ją, moterys mušamos girtų vyrų ir neturi kur kreiptis: vyrai 
policininkai neužjaus, o labdara neturi prieglaudų. Iš kunigų irgi nėra ko tikėtis. Kai 
iškėliau šį reikalą Kaune, man atsakė, kad Kaune skriaudžiamų moterų nėra, o Klai
pėda - uostas su daugybe svetimtaučių, užtai padėtis ten skirtinga.

Laikraščiai skelbia nusikaltimus: apiplėšimai, įsilaužimai, o provincijoje ir nami
nės varymas. Nusikaltimų statistikoje lietuviai dar atsilikę nuo Amerikos. Kitas būdas 
pabėgti nuo vargo yra emigracija. Atrodo, kad kai kurie jaunuoliai išvažiuoja į Vakarus 
manydami, kad jų užsienyje laukia vaišinga šeima ir darbas. Skaičiau spaudoje Belgi
jos lietuvių bendruomenės pirmininkės prašymą: „Nesiųskite savo suklaidintų tau
tiečių!” O pas ją Briuselyje prie durų vis atsiranda visiškai nepažįstami tautiečiai, kur 
nors gavę jos adresą, ir dabar prašantys jos globos. Laikraščiuose yra skelbimų, ku
riuose tarpininkai siūlosi supažindinti lietuvaites su amerikiečiais milijonieriais. Gali
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ANTRAIP ...
(atkelta iš 11-to psl.)

karčiai liudija, kad daugelis Sibiro tremtinių, kurie išli
ko gyvi, grįžo atgal gimtinėn, „nepamynę nei tikėjimo, 
nei tėvynės“. Mat „...nenumaldomai ir tolydžio jiems 
švietė tėvynės vizija, ir ne kokios nors kitokios, bet lais
vos, nepriklausomos. Deja, paleisti namo, šie žmonės 
čia pasijusdavo dar labiau raupsuoti negu tenai, tremties 
vietose. Tėvynė jiems buvo ne motina, o pati aršiausia 
pamotė“ (!)...

Viešpatie, negi taip galėjo būti? Kaip iš motinų pa
sidarė pamotės? Nejaugi tiek priviso janičarų? Argi to
kiais tapo mūsų broliai lietuviai, kurie, kaip sakoma, 
anuomet gelbėję Lietuvą, saugoję tautą ir mūsų kultūrą, 
tuo pat metu gudreiviškai talkininkaudami „partijai ir 
vyriausybei“, vietinei ir sovietinei? ..

* * *
Bet štai dar vienas liudininkas, kuriam buvo užvis 

blogiausia, kuris dar labiau nuo lietuvių kentėjo ir todėl 
išsiugdė fantastiškai rūstų jausmą visai lietuvių tautai ir 
užsienio lietuviam. Jam jie dar blogesni ir už aršiausią 
pamotę?

Gal nustebsit, tai Pranas Bražinskas, vis tebevargs- 
tantis Los Angeles apylinkėse, kadaise sujaunu sūnumi 
Algirdu išbėgęs sovietiniu lėktuvu į Turkiją, vėliau per
sikėlęs trumpam į Venezuelą, paskui šiaip taip, pradžioj 
nelegaliai, atsidūręs Amerikoje. Jo byla, kaip žinot, bu
vo platokai išgarsinta veik „pasauliniu mastu“, jis pats 
pasiskelbė buvęs veikliu rezistentu, buvo išeivių remtas 
ir kone į herojaus rangą pakeltas. Jo bylą tada dosniai 
rėmė ir Vlikas, ir Altą, ir Balfas, ir Amerikos lietuviai. 
Kai vienu metu, sovietam spaudžiant, Bražinskam grėsė 
net deportacija iš Amerikos, atsimenu, buvau tarp de
monstrantų Los Angeles miesto centre, kur mūsų pri
prašytas už juos per garsiakalbį labai smarkiai ir karštai 
kalbėjo tada populiarus ir dar dabar Vašingtone žino
mas konservatorius, pietinės Kalifornijos kongresme
nas Robertas K. Domanas.

Ir va po keliolikos metų paaiškėjo, kad taip uoliai 
demonstruodami už Bražinską, mes gerokai apsirikom. 
Dabar jis pirmą kartą itin atvirai pateikė su visokiom 
fantasmagorijom nuoširdžius pasisakymus apie savo 
bylą ir įsitikinimus Vilniaus Respublikos dienraščio 
bendradarbei Rūtai Grinevičiūtei, kuri šį pavasarį lan
kėsi Los Angeles padangėje ir vėliau tame dienraštyje 
(1993 m. balandžio 30 d. numeryje) per du puslapiu su 
nuotraukom parašė ilgutėlį reportažą, vertą Lenino, Pu- 
litzero ar D. Sniuko žurnalistinės premijos. Gerai su
kirptas darbas - informatyviai ir drauge kritiškai. Ilga, 
paini, jautri byla išdėstyta sklandžiai kaip ant delno.

Pasitenkinkim keliom ištraukom. Bražinskas nu
braukia visas tuometinio Vliko pirmininko K. Bobelio 
pastangas jam padėti Turkijoje. O ponia Marija Rudie
nė, Balfo pirmininkė, to fondo lėšomis vėliau parėmusi 
Bražinskų išvyką į Caracasą, pasak korespondentės, ta
po „...bene labiausiai Bražinsko nekenčiamas as
muo“...

O štai kai kurios politinės Bražinsko pažiūros. Iš 
Lietuvos jis jautėsi turėjęs pasitraukti ne dėl sovietinės 
sistemos, o „...nuo savųjų reikėjo bėgti, nuo lietuvių, 
kurie vienas kitą tiesiog skandino“. Net ir senaisiais die
vinamais nepriklausomybės laikais mes, girdi, vienas 
kitą pjovėm, tik dar savo Sibiro neturėjom. Taigi jis 
bėgęs ne nuo sovietinio teroro, o nuo savųjų. Pasitaisy
damas sutiko, kad buvę ir politinių motyvų, kad rusų 
sistemoje veikę mūsų pačių išdavikai, neišvežtieji buo
žių sūneliai, kurie stengėsi prisitaikyti prie komunistų 
partijos ir vyriausybės...

Grįžti į Lietuvą Bražinskas nemėgino. Ten jo visiš
kai niekas netraukia. Korespondentei užsiminus, kad 
dabar Lietuva labai pasikeitusi, mūsų įžvalgusis politi
kas tvirtai atšovė: „Taip, bet kai pradėjo kolūkius dras
kyti. .. Kam to reikėjo? Juk nei išsimaitinsi, nei mokes
čius sumokėsi. Elgetystė. Landsbergį pakarti reikia. 
Turkai beveik visus savo premjerus pakorė“. Ir jei jis 
turėtų milijoną dolerių, tai prieš mirdamas jį užrašytų 
Turkijos saugumui.

Na, tiek daug tai lietuviai gal jam nebesudės. Bet 
dabartinis Lietuvos saugumas galėtų lėktuvų bėgties 

specialistą išsikviesti. Kaip matyt, Landsbergį tai jis už 
dyką pakartų.

* * *
Gaila, kad amžius, sveikata ir kiti kaprizai trukdė 

man šią vasarą apsilankyti Lietuvoje ir atšvęsti Santa- 
ros-Sviesos šaunų keturiasdešimtą sąskrydį tėvynėje. 
Buvau šviesietis nuo jos įsteigimo dienų, likau samarie
tis, neišstojęs ir dar neišmestas, kas būtų pažymėtina 
šiais sūdramalų laikais. Per ilgiau nei du dešimtmečius 
kartu kaip sakoma, kovojom su vidaus ir užsienio prie
šais už tą dabar jau trivialų šūkį „Veidu į Lietuvą“. Tai 
dabar būtų buvę labai miela į tą veidą iš arčiau pažvelg
ti.

Galėjau ten dalyvauti tik Literatūroje ir mene skai
tydamas plačią tos jubiliejinės konferencijos darbotvar
kę. Puiki, mokslinga ir vis dėlto man kiek paradoksiška 
programa. Ten žvelgiama tik perpus į tą gyvąją Lietuvą, 
žemišką ir žemėtą, o kita veido puse - aukštyn į padan
ges, į abstraktybes, ilgų tarptautinių žodžių filosofijos 
padebesiais. Ar to ten dabar labiausiai reikėtų, dar neži
nočiau.

Pusė paskaitų ir diskusijų atrodė įdomios, supranta
mos ir gyvenimiškos, bet kita pusė bent mano protui bū
tų per sunku. Dar nespėjau tiek daug išsilavinti. Paklau
sykit tų paskaitų ir diskusijų vien pavadinimų: „Išeivi
jos mąstysenos vingiai“, „Lietuvos mintis tarp Rytų ir 
Vakarų“ (du referatai dar be svetimų žodžių).

O toliau: „Valia ir autonomija politinėje bendruo
menėje“, „Išsilaisvinusio lietuvio mentaliteto mįslės“, 
„Tautinio identiteto problema“, „Antiekonomika kaip 
tautinio iracionalumo išraiška“, „Postmodernizmas: ci
vilizacijos krizė ir naujų galimybių atovera“ (!) ir paga
liau visa ko viršūnė - „Etnokultūrinio fundamentalizmo 
ir postmodernizmo konfrontacija“ (!!)...

Čia man jau būtų pats nuostabiausias pažvelgimas. 
Visus atvejus sudėjus, tai tikrai žaižaruojanti pynė mū
sų gyvenimo šauniausių paradoksų. Neišdrįsčiau ir ne
galėčiau konfrontuoti. Tik gal žavėtis spoksodamas.

Bronys Raila

TRYS SAVAITĖS LIETUVOJE
(atkelta iš 11-to psl.)
išeiti panašus turgus, kaip su jaunom rusaitėm, kurios išteka už pagyvenusių ameri
kiečių senbernių, kad tik išspruktų iš Rusijos. Kitas skelbimas kvietė siųsti $50 į Texas 
ir tokiu būdu pakliūti į loteriją dėl JAV „žalių kortelių”.

Yra privačių ir valdiškų restoranų. Valdiškiems pristato maistą žemesnėm kai
nom, užtai dalis jo nukeliauja į juodąją rinką, kur kainos aukštesnės. Privatizacija per 
tris metus nenužengė toli: daug restoranų ir krautuvių valdiški. Valdiškieji, tokie kaip 
Metropolis, dideli, senoviški, ir tušti, bet su skaitlingu personalu: rūbininkai, padavė
jai, virėjai, kurie visi neturi ko veikti, bet valstybė apmoka algas. Žuvies niekur nebu
vo, net Klaipėdoj, o mėsos patiekalai dažinausia kotletai - malta mėsa, kurioje kartais 
kramtydamas rasi ir gan didelų gabalų kaulo. Vietiniai arbatpinigių neduoda, nes yra 
įsitikinę, jog personalas savo dalį pasiima mažindamas porcijas.

Privatininkų restoranai atrodo kitaip. Privatininkas pasistengia vietą padaryti 
patrauklią: pasidarbuoja geri menininkai, architektai ir amatininkai. Reikia stebėtis jų 
sugebėjimu, nes visos medžiagos gaunamos tik per „blatą”. Patarnavimas čia malo
nesnis, pasirinkimas ir maistas irgi geresnis. Bet kainos aukštesnės ir už importuotus 
gėrimus kartais tenka mokėti valiuta. Ir vėl, mano nustebimui, girdėjau, kiek kliūčių 
privatininkui daro privatūs ir valdiški mafijozai, kokie idijotiški mokesčių įstatymai. 
Pinna prie privatininko prisistato mafijozai ir už pinigus prižada nežaloti nei turto, nei 
jo savininko. Privatininkui tai normali verslo išlaidą: apsimoka, nes neturi baimės, kad 
verslą padegs ar jį patį sužeis ar užmuš.

Privatininkui reikia nuomoti patalpas iš įmonės ar valdiškos įstaigos. Kas pasira
šyta sutartyje ir kas vyksta iš tikrųjų - du skirtingi dalykai. Privatininkui grasinama 
nuomos pakėlimu ar sutarties nutraukimu, ir vėl reikia patepti. Ateis pavaldinys ir 
praneš, kad viršininko vardinės ar gimtadienis - reiškia, visą Saiką turėsi vaišinti veltui. 
Mokesčiai siekia 50% pelno. Jau vien toks procentas yra per aukštas. Bet dar baisiau, 

kaip tas „pelnas” apskaičiuojamas. Lietuvoje siaučia baisi infliacija, ji pernai siekė 
1,700%. O pelną skaičiuodami atimame senas, žemas kainas nuo dabartinių aukštų, 
infliacijos kainų. Toks yra 50% procentų mokesčiais apkrautas „pelnas”. Tikras pel
nas būtų skirtumas tarp pajamų ir dabartinės prekės savikainos, nes tik tada uždirbama 
pakankamai, kai parduotas prekes galima papildyti naujomis ir tik likutis yra pelnas.

Anglija skaudžiai pasimokė prieš Thatcher atėjimą į valdžią, kad socialistiški 
mokesčiai ant infliacijos išpūsto „pelno” nesurinko dalies pelno valstybei, bet konfis
kavo verslininkų kapitalą. Tai lyg mokesčiai, atimti iš amatininko už jo įrankius. Dėl jų 
amatininkas nebegali dirbti, verslininkas nebegali gaminti ir parduoti, įklimpstamą į 
valdžios sukurtą recesiją.

Lietuvos verslininkai žiūri į dabartinę valdžią kaip į priešininką. Jie suvokia 
mokesčių įstatymų pragaištingumą sau patiems ir visai ekonomikai. Jie reaguoja visai 
racionaliai, lygiai kaip darytų žmogus mirtinam pavojuje. O valdžia, pripratusi prie 
sunkios rankos, išleido naują įstatymą, kuris numato 8 metus kalėjimo už knygų klas
tojimą, 2 metus už $1,000 valiutos išvežimą. Ach, kaip norėtųsi, kad valdžioje būtų 
nors vienas ekonomistas, kuris suprastų ryšį taip mokesčių dydžio, jų teisingumo, ir 
verslininkų produktyvumo bei sąžiningumo.

Pirmą rytą kėliausi šaltame kambaryje. Viešbučio valgykloje girdėjau anglų ir 
vokiečių kalbas. Pasirodo tai konsultantai mūsų Energetikos institutui iš Anglijos, 
Vokietijos, Olandijos ir Danijos. Vėliau teko sėdėti prie vieno stalo ir stebėtis jų erudi
cija. Pirmą rytą klausiu anglo, kaip jam patinka Lietuvoje, ir su baime laukiu atsaky
mo, nes valgykla šalta, maistas kuklus, viešbutis paprastas. Nustembu išgirdęs, kad 
jam čia patinka. Kodėl? Lietuviai inteligentiški, jie supranta, ką aš sakau. Ir taip kalba 
žmogus, keliavęs po visą pasaulį, kur tik yra naftos telkinių. Tai man įstrigo atmintin. 
Lietuva turi didelį kapitalą - savo išsilavinusius žmones.

Toliau kalbėjome apie energiją. Pagal jį, Lietuvoje pusė energijos išeikvojama 
neracionaliai. Vietiniai patvirtino, kad, pavyzdžiui, požeminiai vamzdžiai, kuriais pri
statoma į namus šiluma, prastai izoliuoti.
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SKILTYS

atvirai 
kalbant

NEREIKALINGI TILTAI IR ĮSIVAIZDUOTOS 
TVOROS

- Gausėja informacijos, pasiekiančios mus iš 
skirtingos pasaulėžiūros išeivijos atstovų. Ar Lietuva 
negalėtų būti vienijantis tiltas, pavyzdžiui, tarp atei
tininkų ir santariečių? Ar pakankamai sugrąžinama į 
Lietuvą išeivijoje sukurtų kultūros vertybių, ar grą
žinimo procese įžiūrite kokią sistemą? - iš daugia- 
vamzdžio šauna klausimą Naujojo dienovidžio anketa, į 
kurią atsakydamas šio šaunaus savaitraščio kovo 19 d. 
numeryje išeivijos rašytojas Vytautas Volertas (šias 
mintis vėliau pakartojęs Draugo vedamajame) porina:

- Santariečiai yra amerikietiškųjų liberalų sekėjai. 
Nuo europietiškųjų liberalų jie skiriasi tuo, kad ateizmą, 
arba nors agnostiką, laiko vienu būdingųjų liberalizmo 
bruožų. Todėl kai kurioms jų ryškesnėms asmenybėms 
komunizmo slėgtis religijoms nebuvo atgrasi, mark
sizmą laikė socialinių problemų sprendimu. (Visur 
pabraukta cituojant - A.T.A.)

Esu samarietis, galima sakyti, nuo pat šios organi
zacijos įsikūrimo. Dalyvavau beveik visuose jos suva
žiavimuose ir daugumoje Čikagos skyriaus susirinkimų. 
Nuo pat pirmųjų numerių (1959) skaitau Metmenis ir 
Akiračius (1968), juose taip pat bendradarbiauju. Save 
laikau liberalu, nors ir negalėčiau, kaip šviesusis kun. 
Juozas Tumas-Vaižgantas, tarti, kad „esu ultra liberalas, 
ultra progresistas, ultra demokratas, ultra taučius“. 
Tačiau tai, ką apie liberalus, o ypač samariečius šneka 
garbusis visuomenininkas V. Volertas, man yra ne tik 
naujiena, bet ir pritrenkianti staigmena.

Tiesa, manasis teoretinis tarptautinio liberalizmo 
pažinimas tėra enciklopedinis, o V. Kavolio redaguotas 
Lietuviškasis liberalizmas (1959) buvo svarbiausias su

sipažinimo šaltinis su savuoju, bet vis dėlto, savo ko
legas samariečius tariuosi neblogai pažįstąs,- nuo eili
nių narių iki pat „ryškesniųjų asmenybių“. Nežiūrint, 
kad jų tarpe yra ateistų ar agnostikų, apie religijas ir 
gana kritiškai (visai pagrįstai!) pasisakančių, niekada 
neteko nei skaityti, nei girdėti nieko panašaus į tai, ką V. 
Volertas taip drąsiai teigia. Atvirkščiai! Esu prak
tikuojantis katalikas ir savo parapijos bažnyčioje per pa
maldas matau ne vieną savo draugą samarietį. Ne kartą 
juos taip pat mačiau skaitant paskaitas ar kūrybą atei
tininkų suruoštų kultūrinių renginių programose, kurių 
klausėsi irgi nemaža santariečių. Savo ruožtu, ateitinin
kai bei frontininkai sudaro nemenką metinių samariečių 
suvažiavimų auditorijos dalį, nors Vytauto Volerto jų 
tarpe niekada nesu matęs...

Vieni iš svarbiausių Lietuvių Studentų Santaros 
tikslų, nuo pat įsikūrimo išdėstytų jos statute ir niekada 
nepasikeitusių yra:

3. Organizuoti lietuvių studentijos kovą prieš 
komunizmą, kaip totalinį žmogaus pavergėją,

ir
5. Asmens sąžinės laisvų remti krikščioniškosios 

bei humanistinės moralės principais. (Žiūr. Laisvo 
žmogaus keliu į lietuviškumą, red. V. Kavolio, 1954).

Tiesa, statute taip pat pažymėta, kad ,Lietuvių Stu
dentų Samara yra neideologinė organizacija: ji nereika
lauja, kad visi jos nariai priimtų vieną kurią gyvenimo 
filosofiją ir galvojimo sistemą“, tačiau tai, kuo V. Vo
lertas samariečius apkaltina jau prieštarautų organiza
cijos statutui, todėl tokius teigimus ir buvo būtina pa
remti pavardėmis ar šaltiniais.

Iš tikrųjų į pirmąją daugialypio klausimo dalį V. 
Volertas gana teisingai atsako, kiek toliau, tardamas, jog 
„išeivijoje dėl šių dviejų kultūros atspalvių konflikto ne
buvo“, bet ir čia jis neiškenčia nėpridėjęs labai sub
jektyvių ir nieku nepagrįstų samprotavimų: „Tiesa, kil
davo ginčų dėl vertinimo kriterijų - kas ne iš mūsų dar
žo, automatiškai niekinga - buvo daugumos santariečių 
nusiteikimas“.

Būtų tikrai įdomu iš gerbiamo žurnalisto V. Volerto 
patirti, kas ir kur „automatiškai“ būdavo apšaukta „nie

kinga“, kada ir kur buvo pravestas apklausinėjimas, iš 
kurio paaiškėjo „daugumos“ santariečių nusiteikimas?

Dideliu deguto šaukštu pagardintas ir V. Volerto at
sakymas į antrąją cituoto anketos klausimo dalį:

- Dėl vertybių grąžinimo į Lietuvą - vienoms yra 
tiltai, kitoms tvoros. Santariečių nuotaikos jiems gelbėjo 
okupuotoje Lietuvoje susidaryti platesnius ryšius to
kiais keliais, kurie principingiems asmenims nebuvo pa
togūs. Santariečių ryšininkai Lietuvoje - valdžios atsto
vai, net ir šiandien tvarką daugumą leidyklų, žurnalų ir 
dalį kūrybinių sąjungų. Santariečiai ryšininkams per
davė savo vertinimus ir šitie vertinimai tapo kultūros 
vertybių grąžinimui tiltai arba „muitinės“. Beveik nuo 
1965 m. Rimvydas Šilbajoris informuodavo Vytautą 
Kazakevičių apie išeivijos literatūrą, ją nuspalvindamas 
„savo daržo“ dažais.

Ryšius su tautiečiais Lietuvoje santariečiai susidarė 
ne kažkokiomis abstrakčiomis nuotaikomis, bet pastan
gomis, atsiradus galimybėms, dažniau ten lankytis, ban
dant nuvežti išeivijoje išleistos ir gimtajame krašte 
draudžiamos spaudos, arčiau susipažinti su tenykščiais 
kultūrininkais, padėti menininkams čia pasirodyti, at- 
sikviečiant juos į savųjų suvažiavimų bei parengimų 
programas, kurios būdavo visada atviros visiems tau
tiečiams. „Knygų keliai į Lietuvą“, gana detaliai Liūto 
Mockūno aprašyti tokio pavadinimo straipsnyje Metų 
žurnalo Nr. 12 (kuris buvo perspausdintas š.m. birželio 
ir liepos mėnesių Akiračiuose), V. Volerto minimiems 
„principingiems asmenims“ buvo ne tik nepatogūs, bet 
ir perdaug rizikingi. Žymiai patogiau buvo paisyti san
tykius su kraštu smerkiančių ar trukdančių mūsų politi
nių veiksnių rezoliucijų, dėl kurių nesilaikymo san
tariečiai būdavo įvairiai inkriminuojami, apšaukiami 
okupantų simpatikais, nesigailint ir kitokių žeminančių 
epitetų. Keista, kad dar ir šiandien, kada tos santariečių 
pastangos, aiškiai atnešusios itin pozityvių rezultatų, ne 
kartą atvirai apšnekėtos įvairiuose susirinkimuose, 
aprašytos ir itin teigiamai įvertintos išeivijos ir Lietuvos 
spaudoje, yra „principingojo“ V. Volerto bandomos su-

(tęsinys 14-me psl.)

Izoliacija apmoka save per tris mėnesius. Lietuviai turi įsisąmoninti, kad energija 
brangiai kainuoja. Lietuva galėtų tiek energijos pagaminti, kad pusė jos liktų ekspor
tui. Lietuvai būtinai reikia naftos terminalo prie Baltijos jūros, nes tada galėtų impor
tuoti švaresnę Šiaurės jūros naftą. Dabar importuojama rusiška turi iki 3% sieros ir 
todėl užteršia gamtą. Jeigu projektuotų rafineriją rusiškai naftai, tai trečdialį jos kainos 
reikėtų paskirti įtaisams sierai išvalyti.

Anglų tekstilės firma siūlo Lietuvos įmonei dėtis į Joint venture”. Anglai prista
tytų žaliavas, naujas mašinas už 12 milijonų dolerių ir parduotų gaminius, o lietuviai 
duotų pastatus, žemę ir darbo jėgą. Abu sutikome, kad Lietuva turi kitą kapitalą - pigią 
darbo jėgią. Tik nereikėtų skelbtis, kad darbo jėga pigi, o kad ji gerai išlavinta ir darbš
ti.

Einu į klasę. Pastatas šaltas, apleistas. Klasėje atsilupusios grindys, užkliūva ko
jos. Išvietė „turkiška”, su užsilipimu, nėra popieriaus, rankšluosčių ar muilo. Pagalvo
ju, kad apačioje prie įėjimo sėdi žmogus už stalo ir nieko nedaro. Ar negalėtų jis pasi
darbuoti čia su muilu ir šepečiu ant ilgo koto?

Klasėje šalta. Galvoji, kaip žmonės gali čia mokytis. Bet jie ateina, šiltai apsiren
gę. Veidai inteligentiški, dėmesys didelis, klausimai rimti. Per savaitę praeinu tiek, 
kiek Amerikoje per vieną semestrą. Daug sunkumų su žodynu, nes kai nebuvo pilnos 
atskaitybos sistemos, tai nėra ir pilno žodyno. Reikėtų sueiti ir jį sudaryti. Kai pa
rodžiau, kiek Amerikos sistemoje spėliojama, prognozuojama, mano klausytojai pasi
darė skeptiški. Jiems patinka tikri, tvirti skaičiai. Patariau susikurti tokią sistemą, kuri 
jiems patinka. Vokiečiai, pavyzdžiui, daug ką daro kitaip, bet svarbu, kad visi sektu
mėte tas pačias taisykles, todėl reikia autoriteto, kuris nustatytų taisykles atskaitybai. 
Amerikoje pati profesija tai padaro. Lietuvoje laukiama, kol valdžia padarys.

Daug dalykų, kurie man atrodė savaime suprantami Amerikoje, lietuviams yra 
egzotiški. Kai svarstėme atskaitybą grynais pinigais, raginau sąskaitas apmokėti če
kiais. Nežinojau, kad Lietuvoje čekiai nerašomi, o atsiskaitoma visur grynais pinigais 
ar perlaidomis. Atlyginimai išmokami grynais, už žaliavas verslininkai užmoka gry

nais ir dar iš anksto, veždamiesi su savim didelius kiekius popierinių pinigų. Reikėjo 
paaiškinti, kas yra čekiai. Ir dabar negaliu atsistebėti kad Lietuvos bankai nesiūlo to
kios pagrindinės paslaugos, kad per tris metus nieko šia linkme nepadaryta. Dar egzo
tiškesne tema buvo kredito kortelė. Paleidau savąją per klasę, kur ji buvo apžiūrėta su 
dideliu dėmesiu.

Žmonės nededa savo pinigų į bankus. Nepasitiki. Dar bolševikmečiu bankai Lie
tuvoje leisdavo žmonėms turėti valiutines sąskaitas, tik pačius pinigus turėjo siųsti 
Maskvai. Dabar tie pinigai pražuvę. Nepasitikėjimas bankais dar likęs. Kai infliacija 
1700%, o bankas moka 70% palūkanų, tai nereikia didelio proto suvokti, kad padėjęs 
ten pinigus turėsi nuostolio.Kita priežastis, kodėl lietuviai nededa pinigų į banką, yra 
nepasitikėjimas valdžia. Nors konstitucija garantuoja privačios nuosavybės ne
liečiamybę, valdžia kovo mėn. pasigrobė 25% verslų valiutinių sąskaitų ir iškeitė jas į 
talonus. Aišku, kad šių sąskaitų savininkai jaučiasi apiplėšti ir savo valiutą slėps. To
kiu būdu nėra tikros bankų sistemos ir pagrindinių sąlygų verslui klestėti: lengvo pi
nigų pervedimo, pelningo taupymo, kreditų augantiems verslams, pasitikėjimo ban
kais ir valdžia. Užsienyje ar grindyse paslėpti pinigai nieko gero Lietuvai neneša. Lie
tuvos bankai jų neturi ir todėl negali jų skolinti verslininkams.

Valdžia įsivėlusi į visas gyvenimo sritis. Stebėjausi, kiek mažai autonomijas turi 
miestai. Mes įpratę, kad miestas pats surenka mokesčius, pvz., nuo nekilnojamo turto 
ar procentus nuo atlyginimų, ir iš jų apmoka miesto administracines bei patarnavimų 
išlaidas. Tai yra demokratijos požymis. Kaunas tuo tarpu visas savo pajamas gauna iš 
Vilniaus dotacijų forma. Miestai varžosi vienas su kitu, kad tik daugiau gautų iš ben
dro valdžios lovio, o Kaunas skundžiasi, kad gauna per mažai.Kaunui vienintelis bū
das gauti daugiau pinigų yra prašyti Vilniaus. Kadangi Amerikos miestai turi gyventi 
iš savo išteklių, jie sugalvoja įvairiausių būdų, kaip taupyti privatizuojant patarnavi
mus. Lietuvoje visur per daug tarnautojų ir atrodo, kad jie nieko naudingo nedaro.

(Pabaiga sekančiame numeryje)
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(atkelta iš 13-to psl.)

menkinti keisčiausiomis insinuacijomis ir nieku 
nepagrįstais įtarinėjimais. Būtų tikrai įdomu iš V. Vo- 
lerto sužinoti: kokie gi „samariečių ryšininkai“ šiandien 
tvarko knygų ir žurnalų leidimą Lietuvoje, ir kurie ver
tintojai užkirto kelius jo paties ir kitų „principingųjų“ 
sukurtų „kultūros vertybių grąžinimui“ į Lietuvą?

Jeigu Lietuvos leidyklos, iki šiol jau išspausdinu
sios ne tik beveik visą vertingesnę išeivijos rašytojų 
kūrybą, bet ir daugelį antraeilių bei trečiaeilių autorių 
knygų, vis dar nesusidomėjo V. Volerto raštų leidimu, 
priežastys galėtų būti ir žymiai paprastesnės, negu jo 
lakios vaizduotės susikurtos tvoros, muitinės, ar konspi
racijos tarp išeivijos kritiko Rimvydo Šilbajorio ir 
Jšeiviologo“ Vytauto Kazakevičiaus, kuris pats ne kar
tą ,anais laikais“ lankėsi JAV, turėjo progų su išeivijos 
leidyba susipažinti, tad ir apie tai rašant Pergalėje ar 
Gimtajame krašte išeivijos kritikų ar samariečių patari
mai jam buvo mažiausiai reikalingi... O ir prireikus, jų 
vertinimus V. Kazakevičius, kaip ir V. Volertas, lengvai 
galėjo surasti išeiviškoje spaudoje...

Algirdas T. Antanaitis

BONAPARTAS APIE MOTERIS

Kartais, nelyginant nakviša, užsimerkęs sustoju 
prie knygų spintos, ištraukiu po ranka pakliuvusį tomą ir 
atsiverčiu. Galvoju: gal kokia išganinga mintis nuskaid
rins mano mieguistą protą. S į rytą laikau atsivertęs Jono 
Mikelinsko romano Vandens nešėja pabaigą. Jauną he
roję Aušrą prie geležinkelio stoties pasitinka senas in
validas. Aušra padeda ant jo delno banknotą. Seniokas 
atsidėkodamas pasako jai tai, ką apie moterį yra pasakęs 
Bonapartas:

„Gera moteris visuomet geresnė už gerą vyrą, o 
bloga moteris visuomet blogesnė už blogą vyrą.”

SUPLIUŠKĘS ANEKDOTAS
Įsitikinau, kad nevalia porinti dviprasmiškų, ironiš

kų anekdotų prie vaišių stalo priešpiečių metu.
Neperseniausiai geraširdžiai kaimynai pakvietė 

mane ,dančiukui”. Mat iš tolėliau atvyko jų geri pažįs
tami: prašmatniai įšsipustęs ponas ir aukšta, simpatiška, 
šviesiaplaukė, gyvenanti erdviame Mohavės rajone. 
Atėjo ir keli artimi mūsų apylinkės žmonės.

Gal tai vardinės, ar kas, nežinau. Draugiškai sėdi
me už stalo. Valgome gardžius patiekalus. Saikingai 
siurbiame švelnų Kalifornijos vyną. Mezgame pokalbį 
įvairiomis temomis. Pagaliau nukrypstame į erotikos 
valdas, kurios nūdien vadinamos seksu, ir tas seksas mi- 
sisipėmis srūva iš visų T.V kanalų. Iš karto visi pagy
vėja. Susigundau papasakoti lyg ir savo asmenišką išgy
venimą:

Sykį vakare, pasivaikščiojęs ant molo, švilpauda
mas lėtai grįžtu Okeano avenida. Ant kampo sustoju 
prie raudonos šviesos ir laukiu žalios. Mane užkalbina 
apyjaunė moteris. Klausia, kiek laiko. Pasakau. Staiga ji 
tyliai kužda: „Daddy, ar nenorėtum šiek tiek linksmy
bės?” Apstulbstu. Atsikvošėjęs sakau:„Žinoma, norė
čiau, dar kaip, bet mano tėvai man neleidžia.” „Tavo tė
vai?! Negali būti! sušunka mergina. „Argi jie dar gyvi?” 
Sakau: „Ačiū Dievui, jie dar gyvi: motina Gamta ir tė
vas Laikas. ” Mergina kvatodama nueina šalin.

Užstalėj niekas nesijuokia. Tik šypsosi, o šviesia
plaukė ponia, matau, yra rimtai sutrikusi. Ji sako: „Ne
žinau, kad tai reiškia - tėvai, gamta ir laikas”. Įsiterpia 
šeimininkė: „Aldona, suprask - tai reiškia, kad jis jau 
negali.” Ak taip!” su užuojauta nužvelgia mane Aldona.

VĖJUOTAS POKALBIS
Lipu laiptais į viršų. Susiduriu su kaimyne, ne

šančia j uodą pripildytą portfelį. Sakau:
- Labą rylą. Tikriausiai einate į darbą.
- Ką veiksiu ir kaip gyvensiu nenuėjusi. O ką jūs 

veikiate?
- Sį rytą vėjus gaudau.
- O ką darote su tais vėjais?
- Nieko ypatingo. Surišu į krūvą. Paskui rūšiuoju. 

Sausesnius kemšu į plastikinį maišą. Trečiadienį nunešu 
į Arizonos gatvės turgų ir pardavinėju.

- Juokaujate. Ar kas juos perka?
-Dar kaip. Daugiausia jauni žmonės. Taip sakant, 

vėjavaikiai.
- O moterys irgi perka?
- Ypač moterys. Jau Ovidijus pastebėjo, kad mote

rys perka viską.

-O ką jos su vėjais daro?
- Tai jų paslaptis. Tačiau girdėjau: kai kurios 

damos vėją maišo su morkų ar greipfruto sunka ir geria.
- Netikiu. Geria vėją? !
- Taip. Nemeluoju. Geria pastoviai tol, kol ste

buklingai atjaunėja. Pasijunta lengvutės kaip plaštakės. 
Sėda į automobilį ir, patikėkite, plazda Century City 
avenidomis.

- Sudie! Man laikas važiuoti. Palikėkite ir man 
bent vieną vėjelį.

- Būtinai. Sudie! Sėkmingo darbo!

POETAI DIRBA BE ATVANGOS
Prancūzų simbolistas Saint Pol-Roux, prieš eida

mas miegoti, ant savo kambario durų pakabindavo 
užrašą „Poetas dirba”.

Nebuvo tai paika išmonė, o iš tiesų gan porimtis 
mostas. Juk miegas poetams ir poetėms yra poezijos 
versmė. Antai anglų romantikas Samuel Taylor Cole
ridge pabudęs užrašė sapne regėtą viziją- savo nuosta
biausią eileraštį „KublaKhan”.

Pr. Visvydas

LIETUVA, AR TAU NE GĖDA!
(Akiračiai nr 1/245, 1993 sausis)

Gerb. Sabaliūnas labai susirūpinęs, kad Lietuvos 
valdžia daro pastangas Lietuvos kitakalbius išmokyti 
valstybinės kalbos. Priimant į darbus bus atsižvelgiama į 
lietuvių kalbos mokėjimą. Anot jo, juk tai aiški grėsmė 
mūsų kitataučiams. Noriu paklausti p. Sabaliūną, kokioj 
valstybėj gali tikėtis gauti darbą nemokėdamas valstybinės 
kalbos? Tikrai neRusijoj ir ne Lenkijoj. Atvykau į šį kraštą 
turėdamas praktišką profesiją su ilgamete praktika, deja 
anglų kalbą mokėjau silpnai, todėl turėjau pasitenkinti 
dirbdamas pačius sunkiausius ir menkai atlyginamus 
darbus. Tik išmokęs anglų kalbą gavau darbą pagal savo 
profesiją.

P. Sabaliūnas įtaria, kad Lietuvos valdžia (sako

Susiginčijo Lietuvoje du vyrai. Abu 
rimti, jauni, su literatūriniu pamušalu. O 
apie ką kitą gali vyrai ginčytis, jei ne apie 
moteris. Paskutinis Lietuvos ryto krikš
čionis sukryžiavo ietis su pirmuoju Lietu-

Drausmės sargyboje

APIE RAGANĄ, LIETŲ IR
GUNDYMUS

vos aido liberalu. Dėl Jurgos Ivanauskai
tės...

Iš tikrųjų - ne dėl Ivanauskaitės, o 
dėl jos romano Ragana ir lietus. O buvo 
taip...

Ragana ir lietus susilaukė malonaus 
dėmesio iš komisijos, kurios nei pava
dinimo nežinau. Bet tai labai svarbi 
komisija. Jai patikėta Vilniaus miesto 
gyventojų moralė ir dora. Vilniečių doro
vės sargai ilgai negalėjo nuspręsti, ar ro
manas pornografinis, ar tik erotinis. Galų 
gale nusprendė, kad tik erotika. Bet vis- 
tiek - pardavinėti leido tik trijuose prie
miesčio knygynuose. Ką gi, ačiū ir už 

tiek.
Sigitas Parulskis, knygą pavartęs 

(bet neskaitęs, ačiū Dievui!) nusprendė, 
kad „ir Bažnyčia mielai sutiktų pasirašyti 
po draudimu platinti šią knygą”. Vaidotas 
Daunys, knygos net nepavartęs, Lietuvos 
ryte Parulskį apkaltino... Bažnyčios gun
dymu. Tarsi tų gundymų neužtektų pačia
me romane. O ten, sako, moterys gundo 
kunigus, kunigai - moteris. Ne tik gundo, 
ir sugundo...

Susigundžiau ir aš. Sėdau lėktuvan ir 
suplasnojau. Tolyn ir aukštyn (nors krau
jas jau ir taip buvo įkaitęs). Nė nepajutau, 
kaip aš jau Vilniuje. Nelaukdamas geres

nių dienų (ar griežtesnių draudimų), tuoj 
pat apibėgiojau visus priemiesčių knygy
nus. Net ir „Vagos” leidyklon nubėgau. Ir 
visur ta pati giesmė. Išparduota. Išpar
duota. Išparduota...

Tuo tarpu knygynų lentynos tiesiog 
lūžta nuo neišparduotų knygų. Vilniaus 
rašytojai drausmės saugojimo komisijos 
nariams, sako, net kyšius siūlo, kad ir jų 
knygas uždraustų. O Ričardas Gavelis net 
viešai per Literatūros ir meno laikraštį 
kreipėsi į maloninguosius komisijos na
rius. Esą jo Vilniaus džiazas nieku už Ra
ganą neblogesnis...

O aš labai atsiprašau, kad knygos dar 
net nevarčiau. Todėl ir apie neskaitytą 
knygą daugiau nerašau.

Su pagarba
Dogas Buldogas
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LAIŠKAI

atgimimo vadai) nori pakeisti Klaipėdos ir Rylų Lietuvos 
žmones, juos atlietuvinti ar sulietuvinti. Apie Klaipėdos 
kraštų jis turbūt galvoja, kad ten tebėra tokia pati padėtis, 
kokia buvo prieš karą, kai gyventojų daugumą sudarė 
suvokietėję lietuviai. P. Sabaliūno informacijai galiu pa
sakyti, kad dabartiniai klaipėdiečiai niekuo nesiskiria 
nuo visų kitų lietuvių, tai koks gi reikalas būtų juos keisti?

Per visą istorinį laikotarpį dar niekad nėra buvę, kad 
lietuviai būtų ką nors nutautiną, geriau jie patys nutauto, 
dažniausia slavų naudai. Tam nereikia jokių įrodymų, 
užtenka tik pažvelgti į etnografinės Lietuvos žemėlapį. 
Gerai žinantieji padėtį Rytų Lietuvoje tvirtina, kad tas 
nutautimo procesas ir dabar ten tebevyksta. Nėra 
jokių ženklų, kad kas nors mėginių tą padėlį pakeisti, lik 
jau ne dabartinė Lietuvos valdžia, kuriai į „sostą“ įkopti 
daug padėjo Lietuvos kitakalbiai. Taigi ir čia p. Sabaliūno 
rūpestis visai bereikalingas.

Net Rusijos imperialistų ir komunistų arši propagan
da, nors ir labai stengiasi, bet vis neranda rimtų priekaištų 
Lietuvos mažumų politikai, gal jie turėtų kreiptis į p. 
Sabaliūną?

Kazys Barimas
Ormond Beach, Fl.

Redaktoriams:

Po visais iš Lietuvos Akiračiuose spausdinamais 
straipsniais, jei juose rašą naudoja nelietuviškus žodžius, 
pradėkite pridėti pastabą (pagal Gimtojo krašto įprotį): 
Lietuvių kalba netaisyta.

V. Sarka 
Omaha, Neb.
P.S. Nepamirškite to padaryti ir po Rimvydo Valatkos 
straipsniais.

Gerb. P. Redaktoriau,

Prieš savaitę gavau Jūsų paraginimą pratęsti Akira
čius. Tuo metu buvau labai nepatenkinta R. Valatkos 
straipsniais. Todėl parašiau, kad man daugiau nesiunti- 
nėtumėt laikraščio.

Dabar pakeičiau nuomonę. Ne dėl to, kad staiga 
būčiau pamėgusi tam tikrus straipsnius. Per daug prisiskai
čiau lietuviškų laikraščių iš tėvynės. Vien pletkai, pagieža 
ir visiškai sudarkyta lietuviška kalba. Tai mane paskatino 
pratęsti Akiračių prenumeratą dar vieniems metams.

Dabar norėčiau pareikšti kelis pageidavimus. Pir- 
miauia sumažinkite klaidas. Praleidimai raidžių, jų pa
keitimai ir t.t yra nepateisinami. Kariais dėl kelių klai
dingų raidelių pasikeičia net sakinio prasmė. Na, o iš
sireiškimais dažnai sekami Lietuvos laikraščiai. Nenau
dokite tiek daug angliškų žodžių sulietuvintom galū
nėm. Labai retai kada nėra atitinkamo lietuviško žodžio 
išreikšti mintį. Kodėl „indiferentiškas“, o ne abejingas, 
arba „šokiruojantis“, o ne sukrečiantis? Skaitytojui 
tokie išsireiškimai tiktai nervus gadina.

Tikiuosi, kad mano persigalvojimas nesudarys jokių 

sunkumų.
Su pagarba,

E. Laurušaitis 
Kanada

Gerb. Akiračių darbuotojai:

Buvau nutaręs nebepratęsti prenumerato, kadangi 
mane jis (laikraštis) pasiekia su dviejų mėn. pavėlavimu. 
Tačiau prieš kelias dienas gautame 4-me nr., man labai 
patiko eilė pasisakymų, kurie išreiškia ir mano mintis, 
įsitikinimus, ypač apie Lietuvos ekonominius sunkumus, 
„Sąjūdžio“ klaidas, buvusios vyriausybės ir parlamen
tarų išpuikimą, nesiskaitymą su savo tautiečiais ir t.t., o 
ypač Landsbergio, kaip šalies vadovo, nesugebėjimo 
pasirinkti tinkamus kadrus...

Su pagarba,
Werner Lepa 

Monheim, Vokietija

Gerbiamieji:

Jums linkiu sėkmės, gražiai ir išmanančiai rašote. 
Didžiuojuos jumis ir linkiu stiprybės, o aš pavargau.

Alena V. Devenienė-Grigaitis 
St. Petersburg, Fl.

Akiračių Leidėjams:

Mielai laukiu Akiračių, tik gaila tenka ilgai laukti, 
nes retai pasirodote.

S. Dalius 
Hamilton, Ont.

Gerbiamieji:

Man besirengiant (jau ne pirmą kartą) nutraukti 
prenumeratą (dėl Jūsų itin siauro akiračio), pasirodo gerų 
straipsnių. Labai sveikintina, kad talpinate, pvz., prof. G. 
Slavėnienės „Vilniuje įsteigta Lietuvos Reformacijos 
Draugija“ (2/93 numeryje). Reformacijos banga atskleidė 
Lietuvai kelią į platesnį pasaulį. Nors kai kas ir norėtų 
įrodyti kitaip, Lietuva toli gražu nėra Rymiškai Katalikiš
kas Monolitas!

Dėl Akiračių „siauro akiračio“ (pasitaisyti gi nie
kuomet nevėlu) - kodėl Jūs apsiribojate vien Lietuvos 
vidaus reikalų nagrinėjimu? (Išimtys labai retos!) Kur 
rašiniai, rodantieji (atsiprašau, nenaudosiu tos gremėz
diškos, žodžio formos „rodantys!“) kad Lietuva turi 
kaimynus, ir kad lietuviai platesniame pasaulyje gyvena? 
Daug kas iš mūsų gyvena Amerikoje. Išeivijoje liko taip 
maža lietuviškos spaudos (dėl tų, manding, beprotiškų 
kraustynių į Lietuvą) kad galėtumėt atsižvelgti į skaity
tojų pageidavimus, idant ko gero nenutrauktų savo prenu
meratų. Akiračiai gi galėtų Lipti plataus masto, visų 
laukiamu žurnalu. Tik talpinikite mažiau tų ezoteriškų, 
literatūrinių straipsnių su intelektualinėmis pretenzijo
mis, ir tikrai įgysite daugiau skaitytojų.

Linkiu sėkmės!
Hypatia Yčaitė- Petkus 

Albuquerque, New Mexico

Gerbiamieji,

Šia proga įspėju, kad lai mano paskutinis „šuolis į 
aukšlį“, lyg raitelių žirgo per kliūtį, prieš „pelnytą poilsį“.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais stiprios sveikatos už 
Jūsų ilgametį triūsą, bent kiek praskaidrinant kaire akimi 
prisimerkusią mūsų išeivijos periodiką.

Pagarbiai
Stasys Griežė 

Dudley, Mas.

Buvusioji „Kosygino vila” 

Nidoje 1993 m. vasarą (vaiz

das iš kiemo pusėsj. Prie namo 

Rašytojų sąjungos pirminin

kas Vytautas ir Violeta Mar

tin kai. Ateityje čia vasaros 

Lietuvos Respublikos prezi

dentai. (V. Vepšto nuotr.)

AKIRAČIUS galima įsigyti šiose vietose:

P ATRIA, 2638 W. 71st Street, Chicago, Ill., 60629
PARISH LIBRARY, 1465 De Seve Sl, 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 Sl, 
Chicago, Hl., 60629

Prašau man siuntinėti AKIRAČIUS / pratęsti prenumeratą:
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1993 m. rugsėjo mėn. 15

15



SVARBIAUSIAS LIETUVOS MOKYKLŲ 
UŽDAVINYS

Liepos mėnesio pradžioje į Lietuvą jau trečią kartą 
nukeliavo Amerikos žemyno lietuviai pedagogai ide
alistai - populiarioji „APPLE“ profesionalų pedagogų 
grupė, užmezgusi artimus santykius su Lietuvos moky
tojais, praturtinusi juos Vakarų pedagoginės metodikos 
žiniomis, praplėtusi jų akiratį. Mokyklų pagrindinis 
uždavinys yra tinkamai paruošti gyvenimui ateinančias 
kartas, jas ne vien praktiškai mokyti rašto, skaičiavimo, 
istorijos, ir kitų mokslo dalykų, bet auklėti jų dvasią, nes 
tai busimieji savo valstybės piliečiai, kurių rankose bus 
ir dvasinė, ir kultūrinė, ir ekonominė jų tautos gerovė, o 
tautos dvasios esminė apraiška yra jos gimtoji kalba.

Dabartinė lietuvių kalba yra labai nukentėjusi ne 
tiek nuo rusicizmų, kiek nuo beveik vaikiškai primity
vių ir juokingų pastangų ją „suvakarietinti“. Skaitant 
Lietuvos spaudą, tenka stebėtis, kaip kaikuriuos išsi
reiškimus supranta anglų kalbos nemokantis skaitytojas. 
Vietoj straipsnių jau yra „publikacijos“, nors anglų kal
ba tai reiškia „leidinį“. Viename Gimtojo krašto skelbi
me pardavimui siūlomas „komfortabilus namas“...

Jau nereikės prievarta mokytis Stalino konstitucijos 
ar nagrinėti Lenino raštus, todėl mokyklose didžiausias 
dėmesys privalo būti nukreiptas į gimtąją kalbą. Čia iš
eivijos pedagogai galėtų puikiai pasitarnauti, pravesda- 
mi pavyzdines „vertimų“ pamokas su vyresniais moks
leiviais. Suradę „publikacijas“ su daugybe svetimžo
džių, kartu su mokiniais ieškotų tikslių lietuviškų pa
kaitalų, „išverčiant“ net tokius jau prigijusius išsireiški
mus kaip „industrija“ (pramonė) ar „biznis“ (prekyba). 
Vaikštant Lietuvos gatvėmis, matome „konditerijas“, 
ne kepyklas, ar net „gastronomijas“. Juk „gastronomija“ 
yra maisto gaminimo mokslas, bet ne produktas!

Buvo nepaprastai džiugu patirti, kad apie lietuvių 
kalbos žalojimą išsamiai rašo prestižingasis Wall Street 
Journal (balandžio 12 d. laida). Specialus koresponden
tas Lietuvai Barry Newman savo straipsnyje ,Lietuvos 
kalbininkai priešinasi naujiems savo gimtosios kalbos 
puolimams“. („Lithuanian Linguists are Resisting New 
Attacks on the Native Tongue“), iškelia nepaprastai 
reikšmingus faktus apie lietuvių kalbą. Lietuvių kalbo
je, su septyniais linksniais, keturiomis nuosakomis, 
komplikuotais dalyviais ir archaišku kirčiavimu, glū
dinčios penkių tūkstančių metų nomadiškos kalbos 
šaknys, kurios išugdžiusios lotynų, graikų, sanskrito 
kalbas, taip pat škotų, airių, bulgarų ir net anglų. Vienas 
britų kalbininkas pasakęs: „Mes turime į Lietuvą žiūrėti 
kaip į mūsų plačiai išsiplėtusią protėvių šalį („our much 
extended ancestral home“). Prieš 150 metų vienas Kal
kutos teisėjas pastebėjęs lietuvių kalbos panašumą į 
sanskritą, o 1856 metais vokietis parašęs pirmą moks
linę lietuvių kalbos gramatiką, apie kurią vienas 
Vilniaus istorikas taip atsiliepęs: „tai didžiausia XIX 
amžiaus lingvistikos sensacija“. Čia turbūt turima min
tyje vokiečio A. Schleicherio 1856 metais išleistąGram- 
matik der litauischen Sprache.

Toliau žurnalistas nuosaikiai aprašinėja lietuvių 
kalbos vargus caristinės ir sovietinės okupacijos metais, 
pasiremdamas pokalbiais su pripuolamai susitiktais as
menimis ir su Lietuvos kalbininkais: Kaziu Morkūnu iš 
Lietuvių Kalbos Instituto, ir kalbininku Algirdu Saba
liausku. Autorius tvirtina, kad lietuvių kalba esanti se
niausia gyva kalba Europoje ir tą net pailiustruoja, įterp
damas žodį „avis“, lygiai tą patį reiškiantį sanskrite ir 
lotynų kalboje. Panašiai sanskrite skamba ir turi tą 
pačią reikšmę „vyras, viras“, „sūnus-sunus“, „duktė-du- 
hita“, „mirtis-mrtas“. Straipsnio skaitytojai sužino apie 
plačiame pasaulyje mažai težinomą spaudos draudimo 
tragediją, jos išugdytus knygnešius ir dabartinį lietuvių 
kalbos žalojimą, jau plačiai kasdieninėje kalboje varto
jant „vykendus“, „imedžą“, „sponsorių“ ar „čisburgerį“. 
Lietuvos kalbininkai yra susirūpinę, kad neieškoma 
naujadarų ar pakaitalų, tik mėgdžiojamą. Vartydama 

lietuviškos gramatikos istoriją net aiktelėjau pamačiusi 
puikų pakaitalą žodžiui „gramatika“. Tai teologijos 
daktaro X. Kalinta Kossakowskio Kalbrieda lezuwio 
žiamaitiszko, išleista 1852 metais. Reiškia, galima rasti 
pakaitalų daugeliui net ir jau seniai prigijusių tarptauti
nių žodžių, o ir prieš pusšimtį metų tai jau buvo daroma. 
Žurnalistas rašo, kad kai kurių viešbučių ar prekyviečių 
iškabos jau išrašytos anglų kalba, neva su tikslu pri
traukti turistus. Kalbininkai kelia didelį triukšmą, kad 
„viešbutis“ tapo„hotel“.

Ir kitų kalbų įtaką randa A. Smalinskas, vienoje 
Vilniaus užkandinėje užtikęs „Ravioli“, nors tas patie
kalas turi savo seną „koldūnų“ vardą. Padaręs priekai
štą restoranėlio savininkei, jis susidūrė su jos piktoku

LAIŠKAS IŠ KANADOS

NE LIAUDŽIAI ŽINOTI
S į kartą apie neatvirumą išeivietiškame gyvenime. 

Tai paskatino Lietuvos aide pasirodęs net trijų Kanados 
Lietuvių bendruomenės šulų pareiškimas, atsiliepiantis į 
mano aprašą kaip čia remta tėvynė, iš Akiračių godžiai 
persispausdintą ar komentuotą net keliuose Lietuvos 
laikraščiuose. Tvirtinama, kad iš PagalbosLietuvai mi
lijoninio vajaus lėšų V. Landsbergio einamiesiems rei
kalams šimtas tūkstančių dolerių neišmokėta. Terašiau, 
kad „paskirta“, o apie išmokėjimą negi man, eiliniam 
tautiečiui, žinoti. Nereikėtų varginti nevalstybinio 
„valstybės dienraščio”, jeigu kanadiečiai veikėjai ne
veiktų paslapčiom. Šiokia tokia vajaus apyskaita tepa
skelbta po metų nuo V.L. apsilankymo ir po laiško pa
sirodymo mėnraštyje. Ir dabar, trečią mėnesį vajų už
baigus, nieko daugiau negirdėti. Gal senstelėjęs iž
dininkas nesuspėja, o gal nereikia? Gal galvojama, kad 
liaudžiai neprivalu viską žinoti?

To pačio klano Tėviškės žiburiai irgi yra paslaptin
gi. Jie niekad nebuvo žingeidūs nesmagesniems lietu
viško gyvenimo reiškiniams, nebent tai paliestų savuo
sius. „Ali the news that’s fit to print“ TŽ prisitaiko tik
tai kai jiems ir vadovaujantiems yra paranku. Neskai
tysite ten apie nelegalių lietuvaičių įvykdytą pakartotiną 
Prisikėlimo klebonijos apiplėšimą ar parapijos moteriš
kių sutelktus pinigus Lietuvos vaikų aprūpinimui. Juos 
nuvežus Vilniun, paaiškėjo, kad priėmėja jau apkaltinta 
piktanaudžiavimu, PLB atstovybės rekomendacija tie 
tūkstančiai atiduoti Vytauto Didžiojo universitetą lan
kantiems invalidams.

Slaptumą Pagalbos Lietuvai vajuje jau aprašiau. 
Už tai gavau pylos. Bendruomenininkai be abejo yra 
veiklūs, bet apie jų didžius darbus spaudoje šykštu. Kad 
ir apmokama atstovybė sostinėje Ottawoje - ką ji nu
veikusi ar neatsiekusi, ar net iš viso tokia tenai dar yra?!.

Atgimimo užsidegime sudarytos komisijos Lietu
vos ekologiniams, ekonominiams ir socialiniams reika
lams. Po pradinio sukrutimo, ir apie jas daugiau nebe
girdėti. Apie apskelbtą profesinę talką tėvynei tik dabar 
užsiminė ponia Petrauskienė. Dėl nepasisekimo esą kal
tas tarpbendruomeninis nesutarimas. Kodėl ir kaip? 
Gabija Petrauskienė kone ištisus metus praleido Vilniu
je, Kanados valdžios paskyrimu. Torontiečiu buvęs 
Kostas Astravas, daug metų dirbęs naftos srityje arabų 
kraštuose ir nuvykęs pagelbėti tėvynei, savo patirtį su 
tėvynainiais ir su jo pavadinta „grand dama“ - povyzin- 
ga ponia, aprašė Laisvoje Lietuvoje. Iš ten garsas pa
siekė ir Lietuvos laikraščius. Ponia, nevien socialinės 
darbuotės kompetencija, bet ir kitais klausimais „turė
jusi premjiero Vagnoriaus ausį” ir jį su šeima vežiojusi 
po saldžias Europos vietas. Astravas neįrodytai ją įta
rė „bakšišu“. Tai skaudus apkaltinimas, bet torontiečiu 
savaitraštyje apie tai nei bū nei me.

HLp r-/b 
paaiškinimu: „žmonės mėgsta naujus žodžius... Ar kal
bininkai neturi nieko kito veikti?“

Nežinia, kaip į kalbininkų kritiką reaguos Lietuvos 
spauda ar verslininkai, bet tokią žalą mūsų gražiai kal
bai reikia rauti su šaknimis, pradedant nuo mokyklos 
suolo iki universitetų, ypatingą dėmesį kreipiant į priau
gančią akademikų kartą, kuri yra linkusi „imponuoti“ 
tarptautiniais žodžiais. Mokyklose skatintina pravesti 
varžybas (ne „aukcionus“), kuriuose mokiniai bandytų 
sukurti naujadarus „čizburgeriui“ ar „vykendui“, pasku
tiniajam jau seniai turint puikų „savaitgalio“ žodį. Net 
graudu pagalvojus, kad lietuviškoji išeivija, daugelį 
dešimtmečių išgyvenusi po svetimu dangumi, išlaikė 
savo kalbos grynumą, vertina jos grožį kaip istorišką 
turtą ir protėvių brangų palikimą, nors kartais ir čia va
saros metu einama ne į gegužines, bet į „piknikus“...

Aurelija M. Balašaitienė

Džiugu, kad Tėviškės žiburių redaktorius emeritas 
Pranas Gaida apdovanotas Sausio tryliktosios žymeniu. 
Nepaminėta, kad tokį pat gavo ir Almis Šalčius, anksty
vas bendradarbis, bet už spaliukavimą pavarytas. 
Suprantama, sugretinimas nejaukus.

Akiračiai Toronte nėra itin laukiami. Tačiau juos 
paskaito, kuriems dera žinoti kas dedasi už savojo gar
do. Esu kaltinamas, kad laiškuose teaprašau vien kas čia 
atrodo nekaip. Prisipažįstu, laikau normalu tai, kas yra 
taip, kaip turėtų būti. O apie tai, kas ne taip, reikia rėkti, 
kad atitaisytų, Nors dažniausia viltis lieka durnių paguo
da. Sekantį kartą pasistengsiu parašyti kas torontiečiu 
gyvenime iš tikrųjų yra pagirtina. Bet prieš tai knieti 
paporinti apie kanadiečių politikavimą.

Algimantas Banelis 
Toronto, Ont., Canada

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Ona Dokalskaitė. Dailininkės monografija irspal votųjos 
darbų nuotraukų albumas. Redagavo Algimantas Kezys. 
Įžanginis sudarytojo žodis, Dano Lapkaus straipsnis „Ro
mantizmas Onos Dokalskaitės tapyboje“ pačios dailinin
kės autobiografiniai apmąstymai atspausdinti lietuvių, 
anglų ir rusų kalbomis. 187 pis. Kaina nepažymėta.

Stasys Kuzminskas. Atsiminimai ir svarstymai, su K. 
Barėno pagiros žodžiu. Išleido Z. Juras, Vilniuje, 1992. 
172 psl. Kaina nepažymėta.

Catalog of Art Exhibitions Commemorating 75th Anni- 
versagy of Lithuanian Independence. Redagavo Algi
mantas Kezys. Išleido Lithuanian-American Fine Arts 
Association. Chicago. 1993. Kaina nepažymėta.

Sigitas Birgelis. Tarp krantų - Między Brzegami. 
Eilėšraščiai ir poemos (lietuvių ir lenkų kalba). Išleido 
Aušra. Punskas. 1992 m.

Vytautas Rėkus. Polundra! Išleido Aušra. Punskas. 
1992 m.

AČIŪ
Dėkojame už paramą Akiračių rėmėjams, be kurių 

paramos mūsų darbas būtų daug sunkesnis:

Alena Devenienė-Grigaitis - $100
Dr. E. Kaminskas - $ 76
Kristina Snyder - $ 50

Akiračių adm.
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