
ŽLUNGA GREIT PRATURTĖTI SVAJOJUSIŲ 
LIETUVIŲ VILTYS

Iki praėjusių metų pabaigos dešimtys tūkstančių 
Lietuvos žmonių prie skurdžių atlyginimų vos veikian
čiose gamyklose, mokyklose ar ligoninėse prisidurdavo 
rimtus procentus, kuriuos už paskolintą vieną kitą tūks
tantį litų mokėjo šimtai prekybos bendrovių, su prekė
mis siuvinėjančių tarp Rytų ir Vakarų.

Kol Rusija pajudėjo kapitalizmo link, kol rusai aiš- 
| kinosi, ar ne geriau likti prie socializmo, landūs lietuviai 
„čiupo jautį už ragų”, pigiai pirkdami tos plačios ir gam
tiniais ištekliais turtingos šalies metalus, medieną, naftą, 
popierių ir gerokai brangiau visa tai parduodami Vakarų 
ir Vidurio Europoje. Visi žinojo, kad tai tik laikina, ir 
visi skubėjo pagriebti kuo daugiau. Todėl iki pat praėju
sių metų vidurio Lietuvos prekybos bendrovėms trūko 
tik pinigų, pinigų ir dar kartą pinigų. Kuo daugiau pini
gų turėjo prekybininkas, tuo pasakiškesnius pelnus jis 
galėjo gauti iš tokios prekybos. Todėl bendrovės nesi
varžydamos lenktyniavo su bankais, siūlydamos gali
miems finansuotojams civilizuotų Vakarų požiūriu pa
sakiškus palūkanų procentus už pas juos laikomus pini
gus.

Bankai šį mūšį pralaimėjo: prekybos bendrovės 
maždaug pora metų už pasiskolintus pinigus skolinto
jams mokėjo nuo 10 iki 17 procentų mėnesinių palūka
nų! Vienas tik tūkstasntis dolerių, įdėtų sėkmingai besi
sukančioje prekybos bendrovėje, maitino šeimą kur kas 
sočiau, negu ministro ar seimo nario atlyginimas.

Kaip dabar pradeda aiškėti, tokių indėlininkų skai
čius Lietuvoje gali siekti šimtą tūkstančių, o gal ir dau
giau. Finansininkai, tarp kurių buvo ir vos bekrutančios 
pensininkės, gavusios dolerių iš Amerikoje gyvenančio 
pusbrolio, ir jauni vaikinai, užsidirbę vieną kitą tūkstan-

Šiame numeryje
tarp „Šventosios” koncepcijos ir
^ALKANOS” KASDIENYBĖS

Žvilgsnis į šiandieninę Lietuvos mokyklą. Kodėl su
dūžta gražūs reformos planai? Mokytojas ir visuomenė. 
Kiek ateityje Lietuvai kainuos šiandieninis taupymas 
švietimo ir kultūros sąskaita?

KAS YRA ISTORIJA?

Tiesos ieškojimas ir gynimasis nuo priešų. „Patriotinė” 
ir „nepatriotinė”Klaipėdos likimo interpretacija.

KARINGŲ ŽODŽIŲ OPOZICIJA

Ar apsaugos SKATa Lietuvą nuo šnipų ir resovietiza- 
djos?

SKILTYS, LAIŠKAI, ATGARSIAI
KRITIKA IR POLEMIKA

tį iš rizikingos prekybos Lenkijos ir buvusios Jugoslavi
jos turguose, savo kukliais pinigėliais parėmė naujai iš
kilusius lietuvių kapitalistus jų žygyje į Rytus ir į Vaka
rus.

Tai buvo tikros „aukso karštligės” metai, žymimi iš 
vienos pusės - sparčiai augančiu šalyje naujųjų modelių 
’’Mercedes”, „BMW” ir „Lincoln” skaičiumi, iš kitos 
pusės - sviestu ir dešra šeimose, kurios pagal oficialią 
statistiką per mėnesį turėdavo ne daugiau kaip 10 dole
rių pajamų keturiems ar net penkiems šeimos nariams. 
Pinigai darė pinigus ir kuo labiau artėjo „aukso karšt
ligės” pabaiga, tuo daugiau apsišaukėlių stojo į skolini
mo biznio gretas.

AZARTINIAMS LOŠIMAMS POLITIKOJE NE VIETA
Išeivija dar nebuvo spėjusi atsikvošėti nuo neti

kėtų rinkimų į Seimą rezultatų, o Lietuvoje teisėjai 
dar tebesprendė klausimą, ką daryti su nesąžiningų 
skaičiuotojų pavogtais balsais trijose pajūrio rinki
minėse apygardose, kai pralaimėjusioje pusėje pra
sidėjo kalbos apie naujus priešlaikius rinkimus. O 
pateisinimas tokiam rinkimų azartui beveik nesu
griaunamas: tauta buvo apgauta! Tačiau tauta antra
me rinkimų rate dar paryškino rezultatus, o už poros 
mėnesių įvykusiuose prezidento rinkimuose galuti
nai užantspaudavo savo sąmoningą apsisprendimą.

Klysti gali tiek mažuma, tiek dauguma. Gal ir 
tauta suklydo, sekantiems keturiems metams val
džią patikėdama darbiečiams. Bet tik, dėl Dievo 
meilės, ji nebuvo apgauta! Tauta žinojo, ką daro, ir 
darė tai sąmoningai. O mes, jeigu norime kitokios 
valdžios, jau dabar turime ruoštis sekantiems rinki
mams konstitucijoje numatyta data.

Daug kur demokratiniuose kraštuose (pvz., 
JAV-se) priešlaikiai rinkimai išvis neįmanomi. Eu
ropietiško tipo demokratijose kartais tokia galimybė 
paliekama kaip išeitis iš politinio akligatvio, kai 
vykdomoji ir įstatymų leidžiamoji valdžia atsiduria 
skirtingų politinių jėgų rankose ir valdžia nebegali 
veikti. Tokiu atveju prezidentas gali paleisti parla
mentą ir skelbti naujus rinkimus. Tokia galimybė 
yra ir Lietuvoje. Tačiau nei Lietuvoje, nei jokiame 
kitame demokratiniame krašte priešlaikiai rinkimai 
negali būti azartiniu žaidimu, kuris žaidžiamas tol, 
kol pralaimėjusieji laimės, o laimėjusieji pralaimės 
ir vėl pradės žaidimą iš naujo. Štai kodėl niekur de
mokratiniame pasaulyje rinkimų data nesprendžia
ma referendumu. Referendumais kartais, ir tik labai 
retai, atsiklausiama gairių - kuria kryptimi parla
mentas turėtų spręsti sunkius, atsakingus klausimus. 
Tačiau niekur Vakarų pasaulyje demokratinės kon
stitucijos netoleruoja referendumų kaip politinio re
vanšo priemonės.

Ekonomiškai mažaraštė tauta nekreipė dėmesio į 
kuklius buvusio Centrinio banko valdytojo R. Visokavi
čiaus ir kito bankininko perspėjimus, kad, beatodairiš
kai atiduodant savo pinigus kiekvienam, kuris siūlo di
desnius nuošimčius, galima smarkiai nudegti nagius. 
Mažai kas atkreipė dėmesį ir į statistikos pranešimą, kad 
praėjusių metų gruodžio mėnesį Lietuvos eksportas, iki 
tol gerokai viršijęs importą, pirmą kartą po ilgos per
traukos nukrito iki importo lygio. Reeksporto upės pot
vynis baigėsi. Tuo pačiu metu Vilnių ir sudrebino pir
masis „Egio” bendrovės, kuri tik skolinosi ir skolino pi
nigus, žlugimas. Praėjus kelioms savaitėms po pirmojo 
skandalo, spauda vos bespėjo registruoti tokių ir panašių 
bendrovių visišką finansinį išsekimą: „Sekundės ban
kas” ir „Finansinės investicijos” Kaune, „Germės ga
rantas”, „Terminalas”, „Lirida” ir Nekilnojamo turto

(tęsinys 15-me psl.)

Kaip bebūtų keista, Lietuvoje refeiendumoma- 
nija serga tie, kurie labiausiai pabrėžia reikalą inte
gruotis į Vakarus. O būtų laikas ne tik kitus kreipti 
Vakarų linkme, bet ir patiems tuose demokratiniuo
se Vakaruose šiek tiek apsidairyti. O apsidairius - 
nustoti juokinti pasaulį nesibaigiančiomis kalbomis 
apie referendumus, kaip priemonę apeiti Seimą 
sprendžiant valstybės reikalus.

Dar viena priežastis, kurią nurodo priešlaikių 
rinkimų entuziastai, tai stoka demokratijos. Pabrėž
dami, kad šiuo metu visa valdžia Lietuvoje yra vie
nos partijos rankose, jie kažkokios politinės pirami
dės įvaizdžio pagalba sugeba įrodyti, kad tai nede
mokratiška. Mums šitokia nesuprantama „pirami
džių architektūros politologija” skamba kaip bandy
mas aukštyn kojom apversti pačią demokratijos 
esmę. Nes demokratijoje valdžia yra ir tegali būti to
kia, kokią išrinko rinkėjai slaptuose, laisvuose, vi
suotinuose rinkimuose.

Kas nepatenkintas tokia dalykų klostim, gali jau 
dabar pradėti ruoštis kitiems rinkimams. Jau dabar 
laikas pasakyti rinkėjams, kas praeityje buvo daro
ma gerai ir kur suklysta, kokie svarbiausi šiandieni
niai klausimai ir kaip jie bus sprendžiami. Reikia ir 
opozicijoje būnant šio to pozityvaus, nes vien de
struktyvi, viską neigianti, visur vien pavojus ir blo
gybes tematanti kritika naujuose rinkimuose nieko 
gera nežada. O nuolatinės kalbos apie priešlaikius 
rinkimus, be akivaizdžių ženklų kad jiems rimtai ir 
konstruktyviai ruošiamasi, balsuotojui palieka 
įspūdį, kad tai kalbos žmonių, kurie tiesiog negali 
gyventi nebūdami valdžioje.

Politika nėra azartinių lošimų vieta. Norintieji 
joje dalyvauti turi mokėti ne tik laimėti. Nemažiau 
svarbu išmokti ir pralaimėti. O pralaimėjus - turėti 
kantrybės palaukti sekančių rinkimų. Nekantrumas 
čia nieko nepadės, o desperatiškas valdžios troški
mas rinkėjus gali tik atbaidyti -Akiračių red.
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KAIP BUVO SUIMTI BUROKEVIČIUS IR 
JERMALAVIČIUS ?

1991 m. sausio mėn., Vilniuje, sovietų tankams už
puolus televizijos stotį ir parlamentų, Maskvai ištikimi 
Lietuvos komunistai, vadovaujami J. Jermalavičiaus ir 
M. Burokevičiaus, bandė su sovietų kariuomenės pa
galba nuversti Lietuvos vyriausybę. Po Maskvos pučo 
Burokevičius, Jermalavičius ir dar keli jų talkininkai pa
bėgo į Sovietiją, ten slapstėsi ir vis tikėjosi grįžti į Lietu
vą, kaip išvaduotojai. Jie su Maskvos komunistų pagal
ba spausdino atsišaukimus ir laikraštėlį, kurį slaptai pla
tino Lietuvoje. Lietuvos saugumo organai stengėsi juos 
sugauti, bet Maskva atsisakė juos išduoti, girdi, nėra ati
tinkamos sutarties su Lietuva. Pagaliau Lietuvos saugu
mo organai patyrė, kad Burokevičius ir Jermalavičius, 
vis kaitaliodami butus, gyvena Gudijos sostinėje Min
ske ir sužinojo, kad š.m. sausio 15 d. Minske įvyks Bal
tijos komunistų susitikimas.

Apie jų suėmimą Europos lietuvis (Nr. 4,1994 m.) 
šitaip rašo:

Kaip tvirtina Baltarusijos KP vadovas V. Čikinas, 
bute Minske, kur gyveno M. Burokevičius, sausio 15- 
ąją turėjo įvykti trijų Baltijos valstybių komunistų lyde
rių susitikimas. Pasak V. Čikino, tų Šeštadienio rytą kiek 
po aštuntos suskambo telefonas ir pogrindininkams pa
žįstamas asmuo paprašė pasitikti jį stotelėje. J. Jermala
vičius išėjo ir nebegrįžo. Po kiek laiko tas asmuo vėl pa
skambino ir pareiškė nusistebėjimą, kad jo niekas nepa
sitinka. Tada išėjo M. Burokevičius ir taip pat nebe
grįžo.

Laikraštis Respublika rašo apie kitokią suėmimo 
versiją:

„Respublika“pateikia ir kitą sulaikymo versiją: M. 
Burokevičius ir J. Jermalavičius būvą suimti gatvėje pa
keliui į komunistų posėdį ir pristatyti į Minsko miliciją, 
ten perduoti Lietuvos prokuratūros atstovams. Nauju jos 
automobiliu „Peugeot“ 140 kilometrų per valandą grei
čiu atvežti iki Lietuvos sienos. Saugojami dviejų vyriš
kių ant užpakalinės automobilio sėdynės sulaikytieji il
gai purkštavo ir keiksnojo Lietuvos atstovus. Girdi, au
tomobilį stabdė milicija - nestojo; prašė M. Burokevi
čius į lauką šlapintis - nestojo; pareigūnai skubėjo. Prie 
sienos teko užtrukti, nes Baltarusijos pasieniečiai derino 
savo veiksmus su savo vadovybe. M. Burokevičius tu
rėjo TSRS piliečio pasą ir partinį bilietą. J. Jermalavi- 
čius - jokio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. 
Tai apsunkino operaciją. Pagaliau 12 vai. 15 min. „Peu
geot“ su sulaikytaisiais kirto sieną ir įvažiavo į neutralią 
teritoriją. Tiesa, tuo metu du baltarusių pareigūnai iš sa
vo posto išbėgo lyg akis išdegę, bet nieko pakeisti nebe
galėjo. „Respublika“ cituoja vieną operacijoje dalyva
vusį pareigūną, kad uždelsus nors 3 min., tų asmenų 
Lietuva būtų negavusi.

Gudijos parlamente, kuriame daugumą sudaro ko
munistai, kilo didelis triukšmas dėl „draugų suėmimo“. 
KGB viršininkas apkaltino Lietuvą „tarptautiniu tero
rizmu“. Burokevičius kalėjime pradėjo skųstis sveikata 
ir buvo patalpintas į kalėjimo ligoninę tyrimui, o Jerma

lavičius pareiškė, kad tuoj pat įvyks pasaulinė revoliuci
ja...

AR NE PERDAUG NEPAGRĮSTOS KRITIKOS ?

Dr. Linas Sidrys pasidarė pagrindinis Draugo kriti
kas ne tik Lietuvos gydytojų ir medicinos sistemos, bet 
ir aplamai viso Lietuvos socialinio bei visuomeninio gy
venimo. Jis taip entuziastingai plaka visus, jog, atrodo, 
toji Lietuva atsidūrusi ant marksistinio bedugnės krašto. 
Krikščioniško tikėjimo jie nepažįstą, kunigai buvę pa
syvūs kolaborantai, niekas nenorįs dirbti, visi pasidarę 
išnaudotojais, daugumas išgyveną klinikinės depresijos 
ligą, jų dabartinė medicinos sistema esanti koncentraci
jos lageris ir t.t. Žodžiu, tiesiog baisu, kokia ta šiandieni
nė Lietuva yra piešiama L. Sidrio vaizduotėje.

Iliustracijai perduosime keletą ištraukų iš tos kriti
kos {Draugas, nr. 241,1993 ir nr. 19,1994):

Jaunas Lietuvos individas gyveno ir tebegyvena 
stiprioje įtampos būklėje. Daugumas Lietuvoje išgyve
na klinikinės depresijos ligą. Marksistinę ideologiją at
metę, krikščioniško tikėjimo nepažįsta, o vakarietišką 
demokratiją supranta, kaip savanaudišką turto grobsty
mą. Visuomeninis nihilizmas ir beviltiškumas pasireiš
kia alkoholizmu, nusikaltimais, savižudybėmis, kurios 
padidėjo 6 kartus per paskutinius metus, ypač tarp jaunų 
vyrų.(...)

Buvo tikėtasi, kad Lietuvos Bažnyčia imsis skleisti 
vakarietišką kultūrą kartu su tikėjimo tiesom. Deja, dau
gumas vyresnių kunigų buvo pasyvūs tarybinės valdžios 
kolaborantai ir susikompromitavo žmonių akyse. Kiti 
dvasininkai labai įtaringai žiūri į II Vatikano su
sirinkimo įvestus pasikeitimus ir priekaištauja, kad tai 
sukėlė Katalikų Bažnyčios sąmyšį. Lietuvos Katalikų 
Bažnyčioje nepraktikuojamas dažnas komunijos priė
mimas, taip kaip būdavo mada Vakaruose prieš 70 me- 
tų-(-)

Lietuviai katalikai, kaip ir kiti tarybiniai piliečiai, 
vakariečiams sako: „Mes jau viską žinome, nebandykite 
mūsų mokyti“. Jauni lietuviai kunigai, rodos, seka len
kiškos kunigystės modelį, kuriame kunigas yra ne žmo
nių dvasinis tarnas, o visuomeninis vadas.(...)

Spauda Lietuvos vidinių problemų nesvarsto. Kaip 
ir Sąjungos laikais, nuolat nuogąstaujama užsienio gra
sinimu ir imperializmu. Tačiau jokia tauta ant byrančių 
visuomeninių pamatų neišsilaikys. Lietuviai arba šias 
vidines problemas išspręs, arba jos prives prie krizės. 
G-)

Dabartinė Lietuvos medicinos sistema tebėra kon
centracijos lageris. Tai ta pati sistema, kuri buvo sudary
ta tarybiniais laikais. Ją valdo tie patys profesoriai ir gy
dytojai nomenklatūrininkai, kurie neįleisdavo tikinčiųjų 
krikščionių į medicinos mokyklas. Eilinis gydytojas yra 
vergas, kuris savo šeimos negali išmaitinti išgaunamo 
atlyginimo. Žmonės neturi teisės rinktis gydytojų ir ne
drįsta kelti balso dėl reformos, nes bijo, kad sistema 
jiems atkeršys. Medicinos techniškas ir higieniškumo 
lygis turbūt net neprilygsta vakarietiškiems kalėjimams.

Kiek toji kritika turi pagrindo ir kaip tų straipsnių 
autorius klaidingai piešia Lietuvos gyvenimą ir apkalti
na Lietuvos gydytojus, matosi iš paskelbto Lietuvos 
gyd. R. Marcinkevičiaus laiško Drauge (nr. 26, 1994). 
Jis taip rašo:

Į dr. L. Sidrio teiginį, kad Marcinkevičiai dirba ir 
ilsisi Amerikoje irgi Amerikos lietuvių aukų „Lietuvos 
labui“ dėka, norėčiau pasakyti štai ką: atvykau stažuotis 
į Ameriką asmeninių mokslinių ryšių dėka su pakvieti
mais iš vieno žymiausių Amerikos universitetų - Duke
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University N.C., Plastic Surgery Clinic (Jacksonville, 
FL) bei Center Plastic & Reconstructive Surgery (Ran
cho Mirage, CA). Šiose klinikose gavau stipendijas ty
rinėjimams bei stažuotėms atlikti.

O toliau jis duoda dr. Sidriui tokį patarimą:

Dr. L. Sidrio didžiulis rūpestis Lietuvos medicinos 
reforma reiškiasi nuolatine kritika, kartais nepagrįstais 
kaltinimais, pastangomis supriešinti Lietuvos ir išeivi
jos gydytojus. Tai tikras tarybinio veikėjo stilius. Gal 
daktaras galvoja, kad lietuviai kitokio stiliaus nesupran
ta? Deja, tokiu stiliumi nieko nepasieksime. Kritikuoti, 
mokyti, piktintis, - lengva. Bet reikėjo pagyventi Lietu
voje visus šiuos pragariškos sistemos - melo, veidmai
nystės, apgaulės, sukčiavimo ir karjerizmo metus - tada 
lengviau būtų suprasti, kodėl dabar taip sunku prikelti 
Lietuvą, padaryti jos žmones sąžiningais, pareigingais, 
dorais.

Tegu man dar leista padaryti užuominą į dr. L. Sid
rio pažiūras ir paprašyti tikros krikščioniškos meilės, 
kantrybės ir tolerancijos, net ir ten, kur jam atrodys, kad 
reikia svaidyti žaibus.

Tačiau, nepaisant visų trūkumų toje dr. Sidrio nuo
lat kritikuojamoje sistemoje, kur net ligoninėse blogiau 
negu Vakarų kalėjimuose, Lietuvos gydytojai daro su
dėtingas operacijas. Štai ELTA pranešė:

Gruodžio 28 naktį Vilniuje, širdies chirurgijos cen
tre, ligoniui sėkmingai persodinta širdis.

Transplantacijos operaciją, vadovaujami profeso
riaus Vytauto Sirvydžio, atliko profesorius Giedrius Už
davinys, chirurgai - Saulius Miniauskas, Rimas Kara
lius, anesteziologai - docentas Alis Baublys, Gediminas 
Martinkėnas, Vaclovas Jurkuvėnas, Kęstutis Versockas, 
Algis Matulionis. Ji truko apie šešias valandas - nuo an
tros nakties iki aštuntos valandos ryto.

Recipientas - 29 metų vilnietis Vitalijus Kudinovas 
jau penkerius su puse metų sirgo sunkia širdies liga. Jam 
persodinta savo gyvybę nutraukusio 18-mečio vaikino 
širdis.

Kaip ELTĄ informavo reanimacijos skyriaus

akiračiai nr. 3 (257)
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vedėjas Vaclovas Jurkuvėnas, gruodžio 28popietę ligo
niui dar reikėjo kvėpavimo aparato. Skyriaus vedėjas 
pridūrė, kad „viskas vyksta pagal planą“, ligonio būklė 
- vidutiniškai sunki, kokia ir turėtų būti po tokios opera
cijos.

Tai - šeštoji širdies persodinimo operacija Lietuvo
je. Pirmą kartą mūsų šalyje tokią operaciją Vilniaus kar
diochirurgai padarė 1987 metų rugsėjo 2.

Arba Europos lietuvis (nr. 49, 1993) paskelbė to
kią žinią:

Tame pačiame numeryje pranešama, kad gruodžio 
27 d. apie 19 vai. Vilkaviškyje buvo užpultas ir sužalo
tas Vyriausybės atstovas Marijampolės regionui Ed
mundas Žemaitaitis. Jis ėjo namo, grįžęs iš susitikimų 

I su gyventojais ir vadovais šakių rajone. Kauno kliniko- 
I se jam diagnozuotas kraujo išsiliejimas smegenyse, pa

daryta sudėtinga galvos operacija. Ligonio būklė sunki.

Būtų gerai, jei dr. Sidrys, prieš rašydamas tokius 
kategoriškus, bendrus, išimčių nepripažįstančius kalti
nimus Lietuvos gydytojams, atkreiptų dėmesį į minėta
me laiške dr. R. Marcinkevičiaus pastabas bei patari
mus. Ir Lietuvos laikraščius būtų verta bent pavartyti, 
prieš rašant, kad „spauda Lietuvos vidinių problemų ne
svarsto”. Iš kelių šimtų Lietuvos laikraščių ir žurnalų gal 
gerb. daktaras rastų bent vieną, kuris ir apie vidaus prob
lemas šį tą parašo. Arba bent reikėtų apstulbintam skai
tytojui paaiškinti, ką tada jie iš viso svarsto?...

NAUJIEJI REORGAI ?
I

J. Vitėnas straipsnyje „Pastabos apie VLIKo sukak
ties minėjimą“ (Draugas, nr. 28,1994) išvardina asme
nis, kurie prezidento buvo apdovanoti padėkos raštais:

Prez. Brazauskas ta pačia proga taip pat apdovano
jo 34 „VLIKO darbuotojus“ padėkos raštais. Kas tie 
darbuotojai yra, Organizacinis komitetas, kiek buvo ga
lima pastebėti, nėra paskelbęs. Dalis šių asmenų paaiš
kėjo per Amerikos Lietuvių Tarybos posėdį sausio 16 
d., kuriame ambasadorius A. Eidintas įteikė prez. Bra
zausko padėkos raštus šiems asmenims: kan. V. Zaka
rauskui, G. Lazauskui, T. Blinstrubui, E. Bartkui, I. Pe
trauskui, E. Jašiūnai, J. Danilevičienei, A. Kačinskienei, 
Kurtui Vėjui, K. Burbai. Tuo metu salėje nebuvusiems 
laiškai neįteikti: J. Jurkūnui, M. Pranevičiui, dr. V. Dar
giai, dr. L. Kriaučeliūnui ir P. Naručiui.

Nežinia, kas parinko šiuos ir kitus žmones apdo
vanojimui kaip „VLIKO darbuotojus“, tačiau buvo pa
miršti visi kiti VLIKO veikėjai. Toks jų ignoravimas 
neteikia garbės nei minėjimo rengėjams, nei ordinų da
lintojams.

Tai labai įdomus sąrašas. Dauguma apdovanotųjų 
išeivijoje buvo žinomi kaip reorgai, savo laiku piketavę 
prie Jaunimo centro idėjine prasme kaip tik prieš tuos, 
kurie jiems dabar išrašė padėkos raštus. Ar neįdomu ir 
nejuokinga? Minėjimo iniciatoriumi, be abejo, buvo bu
vęs VLIKo pirmininkas, dabartinis Seimo narys, K. Bo
belis. Tuo būdu, jis atidavė skolą savo šalininkams reor- 
gams ir parodė savo galią bendruomenininkams. O prez. 
Brazauskas, tikėdamasis tais apdovanojimais įgauti pla
tesnių išeivijos sluoksnių simpatijų, prašovė pro šalį, 
nes apdovanojo daugiausia tuos, kurių įtaka išeivijoje 
yra mažiausia. Juk „reorganizuota Bendruomenė” jau 
kuris laikas neberodo jokių gyvybės ženklų, o tikroji 
Bendruomenė, kurią palaiko išeivijos dauguma, jaučiasi 
atstumta ir įžeista.

Bet čia istorija nesibaigia. Išeivijoje atsiranda nau-

1994 m. kovo mėn.

jos kategorijos reorgų grupė, kuri per Draugą ir kitą ul- 
tra-patriotinę spaudą jau renka naują Seimą ir preziden
tą. Jie, kaip ir apdovanotieji reorgai, kiekviename krū
mokšnyje mato pasislėpusį komunistą ar KGB agentą. 
Kol kas jie dar nepiketuoja, bet įsidrąsinę jau skirsto 
Lietuvos pareigūnus į priimtinus ir nepriimtinus. Pa
vyzdžiui, A.M. Balašaitienė buvo paruošusi pasikalbė
jimą su ambasadorium dr. A. Eidintu ir pasiuntusi Drau
gui , bet redaktoriai atsisakė jį įdėti. Tada tą pasikal
bėjimą paskelbė Tėviškės žiburiai (nr. 4,1994), nors tuo 
pačiu metu jie su malonumu deda įvairius šmeižtus prieš 
ambasadorių ir kitokius išgalvotus landsbergininkų kal
tinimus prieš dabartinę Lietuvos valdžią. Šitaip jie su
pranta demokratiją ir laisvą spaudą.

Anie reorgai ignoravo Lietuvą, o naujieji reorgai, 
gyvendami praeitimi ir sukurtu mitu, kad mes - tai Lie
tuva - nori Lietuvą iš tolo mokyti, kritikuoti ar ignoruo
ti, gerai nesuprasdami nei demokratinio proceso, nei 
Lietuvos gyvenimo sąlygų.

Tikrai keisti tie lietuviai, anot A. Lieven parašytos 
knygos The Baltic Revolution (Akiračiai, nr. 2, 1994). 
Buvo lengva įžiebti dainuojančią revoliuciją ar Baltijos 
kelią, bet labai sunku pradėti kurti naują ir tikrai demo
kratinę valstybę, pagrįstą teisingumu ir tolerancija.

GINČAS DĖL GENOCIDO CENTRO VADOVO

Po ilgų ginčų Seime ir įstatymų pakeitimo, paga
liau Genocido centrui vadovauti dabartinė Seimo dau
guma pasiūlė V. Skuodį, žinomą katalikų veikėją, rezis
tentą, politinį kalinį, gerai pažįstamą ir išeivijoje. Ta
čiau tuoj pat kilo triukšmas ir protestai. Girdi, Skuodis 
netinkamas, kolaboravęs su komunistais, išstojęs iš po
litinių kalinių sąjungos, ginąs KGB agentus. Tas ginčas 
jau perkeltas ir į išeivijos spaudą. Štai Lietuvių balsas 
(nr. 25, 1993) įdėjo A. Lukoševičiaus, politinių kali
nių sąjungos vicepirmininko straipsnį „Pavojus Geno
cido centrui“, pasisako prieš V. Skuodį,:

Ne tik politiniai kaliniai ir tremtiniai, bet visi dori 
Lietuvos žmonės, mokslo ir kultūros veikėjai, kam 
brangi praeities kova už Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę, neturi likti abejingi. Laikas tarti tvirtą ir drą
sų žodį, žengti ryžtingą protesto žingsnį prieš kola
borantų ir jų globėjų bandymus nuvertinti tautos at
mintį. Ir jeigu LDDP neįsiklausys į politinių kalinių 
teisėtus reikalavimus, matyt, teks skelbti masinę bado 
akciją buvusiuose KGB rūmuose. O dabar politinių ka
linių ir tremtinių sąjungų skyriai pradeda rinkti savo or
ganizacijų narių parašus, prašydami Vyriausybę ir Sei
mą neteikti V. Skuodžio kandidatūros į Centro (vadovo) 
generalinio direktoriaus postą.

„BIČIULIŠKA” PASLAUGA

Kaip įprasta, savo trigrašį pridėjo ir šventamoni- 
kietis J. Kojelis iš Kalifornijos, parašęs Lietuvos aidui 
(nr. 252,1993) laišką, pasisakydamas prieš V. Skuodžio 
kandidatūrą. Mat Skuodis padaręs didelį nusikaltimą, 
nes jis su kitais septyniais buvusiais politiniais kaliniais 
apkaltino Tiesoje dabartinę landsbergininkų opoziciją 
už Lietuvos ūkio sugriovimą.

Kojelis, tarp kitko, taip rašo:

Docentą V. Skuodį gerai pažįstu. Lietuvių fronto 
bičiuliai jam iš gulago išgelbėti 1981 m. sudėjo per 20 
tūkst. dolerių. Kai atvyko į Ameriką, regis, 1987m., su
sibičiuliavome. Tačiau jo jokiu būdu nerekomenduo
čiau į Centro vadovus. Galėčiau pateikti keletą argu
mentų, bet susilaikysiu. Tik pažymėsiu, kad labiausiai 
mane pritrenkė jo ir kitų septynių buvusių kalinių „Tie

soje“ (1993 07 07) paskelbtas kaltinimas dabartinei 
opozicijai Seime „už sužlugdytą (Lietuvos) ūkį, už pa
liktus ekonomikos ir kultūros griuvėsius, tautos kiršini- 
mą ir jos apviltus lūkesčius“. Jeigu gerbiamas Skuodis 
nepajėgia suprasti, kam tokie kaltinimai turėtų būti nu
kreipti, kaip galima būtų pasitikėti jo objektyvumu, kai 
jis vadovautų tautos genocido bei rezistencijos tyrinėji
mams?

Kai 1986 m., anot liberaliai faktus kuriančių „Aki
račių“, su „komunistų“ ekskursija atvykau į Vilnių, pa
puoliau į KGB voratinklį. KGB archyvuose yra užregis
truota kiekviena Vilniuje praleista minutė. Tuos pusla
pius mačiau, bet jų yra ir daugiau. Po karo Vokietijoje, 
kai sovietų agentai žudė ir grobė įvairių tautų pabėgė
lius, Miunchene buvau patekęs ne į enkavedistų vora
tinklį, bet į tikrą tinklą. Naktį buvau nutemptas į Alpes ir 
tik per Dievo malonę išlikau gyvas. Gal archyvuose yra 
išlikusių kokių nors to įvykio pėdsakų?

Įsivaizduokite koks nusikaltimas! Mat, parašė apie 
dabartinės opozicijos padarytą žemės ūkiui žalą, kai jie 
buvo valdžioje. Tie faktai visiems žinomi. Bet čia yra 
kita priežastis - V. Skuodis būtų to Centro nepriklauso
mas vadovas, nepataikautų nei kairei, nei dešinei. Atsi
mename kokia buvo betvarkė Gajauskui vadovaujant 
KGB archyvui, kada daug dokumentų dingo arba buvo 
naudojami politiniais sumetimais, skelbiant Lietuvos ai
de tikruosius ir tariamuosius KGB agentus iš tuometi
nės opozicijos.

J. Kojelis taip pat prisimena seną ginčą su Akira
čiais dėl jo kelionės 1986 metais su bimbininkais į Lie
tuvą. Jis „bažyjosi”, kad niekad su komunistų ekskursija 
nevažiavo, o Akiračiai įrodė (Akiračiai, nr. 8, 1990), 
citatomis ir nuotraukomis iš Lietuvos spaudos. Todėl 
mes irgi prisimename tą užmirštą atvejį ir laukiame sko
los atlyginimo, kaip buvo žadėta...

SKRUZDĖLĖ AR BITELĖ ?

Antanas Dundzila („Lietuvos diplomatinėje tarny
boje“ - II, Dirva Nr. 4, 1994 sausio 27 d.), perskaitęs 
visas, ar beveik visas, mūsų diplomato Petro Klimo kny
gas, pranešė Dirvos skaitytojams, kad:

Iš čia suminėtų bei kitų šaltinių buvau susidaręs 
įspūdį, kad P. Klimas buvo gan santūrus Nepriklau
somybės paskelbimo laikotarpio darbuotojas, beveik 
amžinas tuometinių institucijų sekretorius bei spaudos 
bendradarbis, plunksnos skruzdėlė. Ir štai, beveik, ste
buklas: perskaičius jo „Diplomatinėje tarnyboje“, jis pa
sirodo visiškai kitoks! Jis - visai ne posėdžių protokolų 
skruzdė, bet Lietuvos Taryboje ir atkuriamoje Lietuvos 
valstybėje darbšti, talentinga bitelė, o vėliau, tarpkari- 
niame laikotarpyje, talentingas, išprusęs Lietuvos At
stovas, įgaliotas ministras pradžioje Italijai, vėliau 
Prancūzijai ir dar keliems Vakarų Europos kraštams.

Lietuvos atstovavimo uždaviniuose mūsų kraštui P. 
Klimas buvo Dievo dovana. Kaip į Bažnyčios šven
tuosius bei palaimintuosius yra aukštinami religinio 
gyvenimo didžiūnai Romoje, tokiu Lietuvos tarnyboje 
buvo P. Klimas Paryžiuje. Nors yra ir kitokių nuo
monių, bet bent aš jį kelčiau į nepriklausomos Lietuvos 
diplomatijos šventuosius ar bent palaimintuosius.

Antanas Dundzila perskaitė knygą „Diplomatinėje 
tarnyboje” ir sužinojo, kad P. Klimas buvo Lietuvos at
stovas, įgaliotas ministras Italijai, vėliau Prancūzijai ir 
t.L Sužinojęs parašė straipsnį į Dirvą, painformuoti apie 
tai skaitytojus ir pranešti, kad jis šių faktų anksčiau

(tęsinys 6-me psh)
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Švietimas

Pradžioje buvo žodis. Aštrus ir negailestingas. Pik
tas ir sarkastiškas. Skausmingas. Tragiškai retoriškas. 
Kupinas nerimo. Ir visada kritiškas. Išskaičiuojantis vi
sus trūkumus ir negeroves, įvardijantis kaltus.

Steigiamajame Sąjūdžio suvažiavime V. Landsber
gis klausė: „O ką darė mokykla, nukreipta ugdyti vieno
dą ir dviveidį, bijantį ir pataikaujantį puspilietį“. Visi ži
nojo, kad kalta sovietinė švietimo sistema su lagerinio 
tipo Makarenkos pedagogika ir Švietimo ministerija, di
riguojama iš Maskvos. Sovietų Sąjungos švietimui tuo
met vadovavo žmogus su sarkastiškų užuominų tiesiog 
prašančia pavarde Jagodinas (rus. jagoda - uoga), kuris 
visose Sąjungos mokyklose pradėjo tam tikras reforma 
vadintas pertvarkąs. Kartkartėmis jis kviesdavosi visų 
Sąjungos respublikų žymesniuosius pedagogus pasitar
ti. į vieną tokį pasitarimą 1987 m. Lietuvos pedagogai 
nuvažiavo su savo pasiūlymais, pavadintais tautinės 
mokyklos koncepcija. 1988 m. ši koncepcija buvo pa
skelbta Lietuvoje ir daugeliui atrodė kaip panacėja nuo 
visų mokyklos ligų. Dabar mažai kas beprisimena ir pa
čią koncepciją, ir sąjunginės ministerijos negatyvią re
akciją, tačiau būtent nuo to laiko skaičiuojami lietuviš
kosios švietimo reformos metai. Jau įveikti trys jos eta
pai. Pirmajame etape (iki 1990 m.) parengti teoriniai 
švietimo reformos pagrindai bei juridiniai reformos do
kumentai, antrajame etape reorganizuotos švietimo val
dymo struktūros, trečiajame, įniksiančiame iki 1998 m., 
kuriama vieninga tęstinė (permanentinė) Lietuvos švie
timo sistema. Ketvirtasis etapas, kurio metu būtų susu
muojami rezultatai ir tikslinamos programos, turėtų 
baigtis jau kitame tūkstantmetyje - 2005 m.

Reforma prasidėjo kritiškai įvertinus mokyklos 
būklę. „Mokykla - elgeta“ kalbėjo mokytojas P. Tupi- 
kas Steigiamajame Sąjūdžio suvažiavime. Visi plojo, ti
kėdamiesi, kad greitai bus visiškai kitaip.

ŠVIETIMO KONCEPCIJA

Kiekvieno darbo rimta pradžia - sukurti koncepci
ją. švietimo reformos koncepcijos sukūrimui prireikė 
bene penkerių metų, ir nuo to laiko jos kūrėjams ne kartą 
teko permąstyt, kai kada ir keisti savo nuostatas. Dažnu- 
syk ir ginti jas nuo superpatriotiškų reikalavimų atsisa
kyti visko, kas vakarietiška ir remtis vien tautine tradi
cija. Koncepcijos rengėjai nuėjo ilgą kelią, stipriai ap
lenkdami ir gerokai už nugaros palikdami šiandienos 
mokyklą ir orientuodamiesi į ateitį, kurdami viziją. Ga
liausiai 1992 m. vėlų rudenį visi, kas bent kiek domėjosi 
švietimo reikalais, galėjo susipažinti su parengtu ir Lie
tuvos švietimo tarybos bei Kultūros ir švietimo ministe
rijos kolegijos aprobuotu projektu.

Koncepcija apima visą švietimo sistemą, pradedant 
vaikų ir jaunimo ugdymu, baigiant suaugusiųjų švieti
mu bei pedagogų rengimu. Visos sistemos grandys dai
liai ir nuosekliai sunertos. Bet kokio ugdymo ir švietimo 
pagrindas - pradinė mokykla; ant šio pamato ir renčia
mas tolesnis švietimo rūmas. Jis susideda iš kelių blokų: 
pradinę mokyklą keičia pagrindinė (5-10 klasės), o šią 
savo ruožtu - vidurinė (11-12 kl.) bei gimnazija (9-12 
kl.). Greta šių pagrindinių mokymo įstaigų veiktų ir ki
tos: specializuotoje mokykloje mokytųsi vaikai su rim
tomis fizinėmis negaliomis ar itin aiškiais vystymosi su
trikimais. Tokio tipo mokyklos, liaudiškai vadinamos 
„pagalbinėmis“, egzistavo ir sovietinėje sistemoje, ir 
mokytojai ar mokyklų vadovai, rūpindamiesi mokyklos 
rodikliais, į jas siųsdavo mokinius ne vien su psichiniais 
sutrikimais, o ir tuos, kuriuos galima vadinti „sunkiais“ 
mokiniais, ar tiesiog neklaužadomis. Dabartinėje kon
cepcijoje tokiems jaunuoliams sukurta vadinamoji Jau
nimo mokykla, kuri skirta bendrojo lavinimo mokykloje 
nepritapusiems, motyvacijos stokojantiems asmenims.

LIETUVOS MOKYKLA

ATEITIES VIZIJA IR
Profesinio rengimo stogas gražiai užbaigia šį nuo
sekliojo švietimo rūmą: profesinėse mokyklose sutei
kiamos pirminės profesinės kvalifikacijos, aukštesnio
joje mokykloje (kolegijoje) - aukštesnė profesinė kvali
fikacija ir galiausiai - aukštojoje mokykloje studijuoja
ma siekiant įgyti aukščiausias kvalifikacijas. Greta šio 
pagrindinio ir svarbiausio švietimo sistemos modelio 
numatyti ir kiti: suaugusiųjų (nenuoseklusis) švietimas 
ir papildomas ugdymas.

Švietimo koncepcijoje glaustai ir apibendrintai iš
dėstyti ir pagrindiniai ugdymo tikslai bei principai, ku
rie nuo sovietinės Švietimo koncepcijos skiriasi tuo, jog 
pagrindinis dėmesys skiriamas ne žinių perteikimui ir 
įgūdžių lavinimui, o asmenybės ugdymui. Siekiama pa
dėti jam atskleisti bendrąsias žmogaus vertybes ir jomis 
grįsti savo gyvenimą, užsimojama ugdyti kritiškai mąs
tantį žmogų, gebantį svarstyti esminius žmogaus eg
zistencijos klausimus, t.L Švietimo principais skelbiami 
humaniškumas, demokratiškumas, nacionalumas, atsi
naujinimas. Ir tikslai, ir principai nepriekaištingi, ir jei
gu bus pasiekta tai, kas koncepcijos bendrojoje dalyje 
įvardinta kaip Lietuvos švietimo paskirtis - „ne pateisi
nant įteisinti susiformavusias socialines bei ideologines 
struktūras, bet duoti pagrindą dinamiškai atsinaujinan
čiai visuomenei, atvirai ir kritiškai visuomenės sąmo
nei“ - galima turėti viltį, jog Lietuvai nereikės, kaip iš 
Egipto išvestai žydų tautai 40 metų klajoti po dykumą, 
kol vergų karta išmirs. Švietimo reforma ketina lenkda
ma bendrąją visuomenės raidą pateikti pastarajai būti
nus kelrodžius. „Švietimo pamatus kurdami turėtume 
esamąją realybę suvokti kaip uždavinį. Tai nėra realybė, 
prie kurios turėtume adaptuotis. Tai realybė, kurią turė
tume transformuoti, keisti“. Tai buvusio Kultūros ir 
švietimo ministro D. Kuolio žodžiai.

Apie švietimo reformos misionieriškumą galbūt 
reikėtų kalbėti kitame, daugiau bendrakultūriniame 
kontekste, ir tuomet tradicijų praradimo ir būtinumo jas 
iš naujo „įvesdinti“ gaida taptų daug akivaizdesnė, atsi
kartojanti įvairiuose samprotavimuose apie mūsų būklę 
ir būtį. Galbūt, kita vertus, kaip tik misionieriškas užsi
mojimas rodo, su kokia atida, derama rimtim ir rūpesčiu 
buvo kuriama Lietuvos švietimo koncepcija, prie kurios 
su dideliu būriu kvalifikuotų bendradarbių daug pa
dirbėjo pedagogikos mokslų daktarė, prof. Meilė Luk
šienė. Apibendrintai kalbant, švietimas - visuomet mi
sija.

Tačiau vienas dalykas skaitant koncepciją krenta į 
akis ir gerokai trikdo realiose, šiandien egzistuojančiose 
mokyklose su realiais mokiniais dirbančius pedagogus, 
kurie kelia klausimą, ar koncepcija nėra pernelyg atitrū
kusi nuo realybės, ar nėra perdaug orientuota į ateitį, ar 
menkai teteikianti paspirties tiems, kas į tą ateitį dar tik 
mėgina žengti. Pagrindinis ginčas dėl švietimo koncep
cijos ir yra ginčas dėl jos įgyvendinamumo. Koncepci
jos kūrėjai sąmoningai atsiribojo nuo realybės, laikyda
mi ją visiškai netinkamu pamatu ateičiai, ir todėl užsi
mojo pradėti ne nuo to, kas yra, o nuo to, kas turi būti. 
Ginčas tarp praktikų ir teoretikų tapo neišvengiamas - 
pirmieji antruosius kaltina realybės jausmo stoka, o pas
tarieji pirmuosius - platesnio, į ateitį nukreipto mąsty
mo stygium. Tačiau išsamesnės diskusijos dėl švietimo 
koncepcijos kaip ir nebuvo. O iš kur ji galėtų rastis, jei
gu pedagogai praktikai tėra ragavę vien makarenkiškos 
pedagogikos, o teoretikai mokyklos slenkstį teperžengia 
vien kaip svečiai.

Koncepcija buvo patvirtinta Seime, 1993 m. pava-
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sarį ją palankiai įvertino prezidentas A. Brazauskas. 
Vieno iš koncepcijos rengėjų, Lietuvos švietimo tarybos 
pirmininko, Botanikos instituto direktoriaus R. Pakalnio 
teigimu Lietuvoje priimta ir patvirtina švietimo kon
cepcija iš tikrųjų atitinka Europos švietimo strategiją. 
Tik kartkartėmis viešai ar užkulisiuose plyksteli ginčas, 
kas „šventesnis“ - Lietuvos švietimo įstatymas, kuris 
buvo priimtas gerokai anksčiau, ar Lietuvos švietimo 
koncepcija, kuri lyg ir turėtų įtvirtinti pagrindines refor
mos gaires. O ginčai kyla dėl to, jog kai kurios įstatymo 
ir švietimo koncepcijos pozicijos nesutampa.

IŠGYVENIMO POLITIKA

Lietuvos švietimo įstatyme parašyta, kad švietimas 
- prioritetinė valstybės veiklos sritis. Tačiau prioritetiš- 
kumas, regis, pasireiškia tuo, jog vis dažniau kalbama 
ne apie švietimo sistemos reformavimą, mokymo pro
gramų tobulinimą, bet apie Seimo nario V. Liutiko žo
džiais tariant, „išlikimo politiką“.

Kaip pernai, taip ir šiemet kultūros ir švietimo reik
mėms iš biudžeto nepajėgiama skirti nė dviejų trečdalių 
reikalingų lėšų. Švietimui raginama taupyti švietimo 
sąskaita; pvz., uždaryti tas pagrindines (buv. devynia- 
metes) mokyklas, kurių klasės tesurenka vos dešimt mo
kinių, jau nekalbant apie minimaliai apkarpytas lėšas 
naujoms mokymo priemonėms ar inventoriui įsigyti. 
Apie mokyklų kompiuterizavimą dar ilgai teks svajoti. 
Ir apie mokyklas, kurios būtų ne tipinės ir iš tikrųjų pri
mintų ne kombinatą (arba karvidę), o žmonių, „mokyk
los bendruomenės“ apgyventą pastatą. Teks svajoti ir 
apie galimybę rinktis programas ir vadovėlius. Apie pa
žintines išvykas ir mokomąsias ekskursijas. Kad šios 
svajonės, ir šiaip jau tolimos ir nerealios, atrodytų dar 
tolimesnės, pateiksiu vieną faktą, kurį užtikau vartyda
ma pedagoginę spaudą: mokyklų bibliotekos viena po 
kitos kreipėsi į metodinio pobūdžio žurnalo Mokykla ir 
pedagogams skirto savaitraščio Dialogas redakciją, kad 
ši nemokamai siuntinėtų bent po vieną šių leidinių nu
merį, nes neturi lėšų jiems užsakyti. Atsižvelgiant į tai, 
kad šių leidinių prenumerata metams apie 10 litų, nesun
ku įsivaizduoti mokyklų skurdo laipsnį. 1993 m. gale 
Kultūros ir švietimo ministerijoje vykusiame pasitarime 
V. Stundys, švietimo skyrių vedėjų tarybos pirminin
kas, sakė, jog apie jokią pažangą nėra ir kalbos, nes nėra 
galimybių techniniam mokyklų modernizavimui. „Uba
gystė švietimui jau užnėrusi kilpą“ - pareiškė jis, padėtį 
mokyklose pavadinęs košmariška. Trūksta mokyklų (10 
būtinų statybų pernai metais nepradėtos, antra tiek sta
tybų ar remontų vėluojama baigti), klasės perpildytos, 
dirbama dviem pamainomis, trūksta mokytojų. Ir jau ne 
vien paklausių specialybių (iš esmės užsienio kalbų, 
pvz., anglistų Lietuvoje stinga 600, germanistų 284) 
mokovų, bet ir fizikų, matematikų, chemikų, kurie išei
na tiesiog į „komerciją“. Seime priešokiais pakalbama 
apie švietimą, tačiau dažniausiai šnekomis ir apsiriboja
ma. Paskutinysis pasitarimas Seime švietimo klausimais 
vyko 1993 m. balandyje. Buvo svarstytas dokumento 
„Dėl sąlygų sudarymo normaliam Lietuvos švietimo 
sistemos funkcionavimui bei vykdomos reformos tąsai“ 
projektas. Jau šio posėdžio metu buvo pateikti liūdni 
skaičiai, aiškiai rodantys, kad mokslas ir išsilavinimas 
Lietuvoje nebe vertybė. Per 1993 m. penktadaliu suma
žėjo studentų skaičius (nors aukštųjų mokyklų pagau
sėjo iki 14 ir beveik visos jos tapo universitetais), o įsto
jusiųjų į pirmą kursą sumažėjo net trečdaliu. Lietuvoje
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I studijuoja vos vienas procentas visų jos gyventojų; tuo 
tarpu Europos, į kurią lygiuotis bandoma, vidurkis yra 
peršokąs du procentus. Beveik 50% 15-20 amžiaus jau
nuolių nesimoko jokioje mokykloje, o pagrindinės mo
kyklos (iki 15 m. amžiaus) nelanko apie 4 tūkst. moki
nių. Minimame Seimo pasitarime buvo paskelbti socio
loginės apklausos duomenys, iš kurių darėsi akivaizdu, 
jog daugiau kaip pusė (57%) mokytojų ketina keisti pro
fesiją Vien 1993 m. iš mokyklų išėjo per 3 tūkst. moky
tojų. (Viso Lietuvoje yra apie 50 tūksL mokytojų.) Pasi
tarimas Seime vyko galimo mokytojų streiko akivaiz
doje, ir gal dėl to, o gal tiesiog todėl, kad nustumtų prob
lemos sprendimą tolimesniam laikui, buvo žadama vis
ką pagerinti nuo 1994 metų pradžios. Tačiau terminui 
artėjant vis blogėjanti situacija švietimo sistemoje Sei
mo ir Vyriausybės vyrų buvo įvardinta kaip „istoriškai 
neišvengiami sunkumai“, kurie, kaip žino kiekvienas, 
ugdytas marksistinės pasaulėžiūros dvasia, yra nepa
mainomi ir nepermaldaujami - pikčiau nei Dievo lem
tis.

Vis dažniau pasigirsta balsų, klausiančių, ar dar ne
peržengta ta riba, už kurios prasideda savaiminis griū
ties procesas. Kartais atrodo, jog švietimo reforma, 
orientuota į ateitį, vyksta atbuline eiga, mokyklai vis la
biau ritantis į balanos gadynę.

MOKINYS IR MOKYTOJAS

Demokratiškumas ir humanizmas yra nurodyti kaip 
vieni iš svarbiausių švietimo reformos principų. Drauge 
ir viena iš reformos užduočių yra padaryti pačią moky
klą demokratiška ir humaniška. Kad taip atsitiktų, mo
kytojo ir mokinio santykiai, iki šiolei klostąsi pagal 
principą „mokytojas visuomet teisus“, turėtų tapti kito
kiais, labiau orientuotais į mokinio siekius, norus, moki
nio teises. Mokymo procesas, sovietinėje mokykloje tu
rėjęs prievartinį pobūdį (mokinio pareiga mokytis), es
minių permainų įtakoje privalėtų virsti kažkuo panašiu į 
draugišką sutarimą tarp mokančiųjų ir mokomųjų, pir
miesiems trokštant pasidalinti savąja partirtimi, antrie
siems siekiant tą patirtį perimti. Kad taip atsitiktų, reikia 
ne tiek daug, reikalinga motyvacija mokiniams mokytis, 
mokytojams - mokyti. O motyvaciją suteikia visuome
nė, ta visuomenė, kuri yra čia ir dabar ir kurioje vieni 
dalykai yra vertinami, o kiti ne. Reformos rengėjai, bėg
dami nuo dabarties, bando ją įveikti, tačiau būtent da
bartis šiuo metu pateikinėja itin griežtas sąlygas, iš 
abiejų mokymo proceso dalyvių - mokinio ir mokytojo 
- atimdama pagrindines suinteresuoto ir todėl produkty
vaus darbo paskatas. Pagrindinis, anksčiau vadintas pri
valomu, išsilavinimas egzistuoja - jaunuoliai iki 16 me
tų turi lankyti mokyklą. Tačiau jeigu jis į mokyklą nei
na? Sovietiniais laikais klasės auklėtojas privalėjo ieš
koti savo auklėtinio ir kokiais įmano būdais atitempti 
jį į mokyklą Dabar mokytojui tai neberūpi; jis dirba tik 
su tais, kas nusiteikęs mokytis arba kurių tėvai rūpinasi, 
kad vaikas eitų į mokyklą. Rezultatas - šiemet 4 tūkst. 
jaunuolių iki 16 m., tarp jų ir visai vaikų, nelanko moky
klos. Kiti, kad ir lanko, nelabai turi ūpo mokytis. Kokį 
nors pažymėjimą apie „išklausytą kursą“ jeigu prisi
rinks daug dvejetų vis viena gaus, o su tuo mokslu, prie 
kurio reikia „džiovinti“ smegenis, jie nežino, ką daryti. 
Jie mato, kad išmanančių žmonių nereikia, kad gerai gy
vena vien apsukruoliai, ir jau mokykloje jie lavina (sa
varankiškai, be mokytojų pagalbos ir paraginimo, nes 
yra suinteresuoti) tuos įgūdžius, kurie vertinami Gariū
nuose ir kitose vietose, kur greit ir be didelio galvosūkio 
praturtėjamą. Gan sparčiai randasi ir greit turtėjančių tė
vų vaikelių, kurie šiuo metu, kai uniformas dėvėt nėra 
privaloma, savo apdarais diktuoja mokykloje madas ne 
vien bendraklasiams, bet ir mokytojams, o savo įpro-

1994 m. kovo mėn.
i

čiais „plačiai“ gyventi išmuša iš vėžių ne vieną, to pada
ryti nesugebantį. Iki įvedant litą prestižinės (su sustip
rinta anglų kalba) Salomėjos Nėries mokyklos pradinu- 
kės turėjo madą smulkioms išlaidoms nešiotis kišenėse 
po keletą dolerių ir po pamokų užsukti į valiutines 
parduotuves, tuo keldamos mažiau turtingų draugių 
pavydą ir sielvartą. Galbūt turtingieji galėtų patys 
pasirūpinti „rezervato“ t.y. turtingos, gerai materialiai 
aprūpintos mokyklos savo vaikams sukūrimu, bet da
bartiniai turtuoliai, kaip ir jų atžalos, regis, labiau linkę 
puikuotis tarp skurdžių, o ne atsidurti tarp sau lygių. Tos 
pačios Saloma vadinamos mokyklos mokiniai jaunimo 
laikraštyje, kuriame dažniausiai spausdinami straipsniai 
apie populiarios muzikos grupes ir pasakojimai apie 
seksualinio gyvenimo įdomybes ir įvairovę, neseniai 
išspausdino anoniminį laišką, kuriame pašaipiai aprašė 
savo mokytojus. Į laišką atsakė mokyklos direktorius, 
reikalaudamas paneigti „žeminančias mūsų garbę ir 
orumą mintis“. O mintys tokios: „mokytojo stereotipas
- nupešiotas, išsigandęs, ištemptomis ausimis (kad kas 
nors neprisėlintų iš nugaros) ir išplėstomis akimis (o ką 
gali žinoti, gal plyta nukris ant galvos), slankiojantis 
pasieniais. Pamatę eilinį mokinį pasislepia už kampo ir 
palaukia, kol praeis pavojus“. Ir t.t. Ši viešumon iškilusi 
situacija aiškiai rodo įtampą ir augantį priešiškumą tarp 
mokinių ir mokytojų. Mokytojo nevykėlio, to, kuris ne
pajėgia gerai verstis, kuris nesugeba nieko kito, tik mo
kyti vaikus, įvaizdis darosi itin paveikus: taip galvoja ir 
mokiniai ir labai dažnai patys mokytojai. O tuomet iš 
tribūnos ar laikraščio puslapių prabyla koks nors Seimo 
narys, sakydamas, kad tik mokytojas savo autoritetu ir 
pavyzdžiu gali paskatinti mokinius susižavėti tikromis 
vertybėmis. Tik iš kur tas autoritetas? Iš menkos algos 
bei iš kiekvieno, kas netingi aušinti burnos, plūstantys 
priekaištai „sovietinio sukirpimo“ pedagogui? Viena 
mokytoja suskaičiavo, jog vieną vaiką visą mėnesį jai 
tenka auklėti už penkiasdešimt centų, ir atliko eksperi
mentą, klausdama mokinių, ką jie sutiktų padaryti už tą 
sumą. Atsakymai: „Galėčiau įeiti į klasę paskutinis ir 
uždaryti duris“, „nuvalyčiau lentą sausu skuduru“, „pa
skolinčiau šratinuką“ ir pan. Mokytoja daro išvadą, jog 
švietimas nėra prioritetinė valstybės remiama sritis, kad 
atvirkščiai - Lietuvai reikia daug piemenų, bernų, mer
gų, tarnaičių, ir ta linkme sąmoningai einama.

Mokytojus apėmusi neviltis. Daugelis teigia teturį 
tik vieną nurodymą - dirbti naujai, ir nieko daugiau. 
Praeitų metų balandžio gale, o pakartotinai - gegužės 
mėnesį vyko mokytojų streikas. Streikavo ne visos mo
kyklos, net ne visi kurios nors vienos mokyklos moky
tojai, ne daugiau kaip 5% visų Lietuvos pedagogų. Šis 
streikas, kurio pagrindinis reikalavimas buvo 10 kartų 
padidinti atlyginimus, buvo pavadintas politiniu. „Amo
ralu, kad mokytojas pirmasis griebia už gerklės atsiku
riančiai valstybei“ - tai prof. V. Zaborskaitės žodžiai. Iš 
mokytojo ir toliau reikalaujama, kad jis būtų šviesuliu, 
kad dirbtų iš idėjos, ir negalvotų apie pinigus. Kaip 
anais sovietiniais laikais.

Streikas pralaimėjo. Mokytojų atlyginimai kaip 
buvo taip ir liko priešpaskutinėje iš biudžeto išlaikomų 
profesijų vietoje. Mokytojai ieško papildomo uždarbio
- augina gyvulius, mezga, siuva, prekiauja arba pačioje 
mokykloje dirba dvigubu krūviu ir tai negali neatsiliepti 
mokymo kokybei. O prieš akis atestacija, kuriai pasi
rengti reikia laiko. Reikia laiko ir tam, kad susipažintum 
su naujomis programomis, vadovėliais, su švietimo rei
kalais susijusiais įstatymais, nuostatais, galiausiai nau
jai pasirodančiomis pedagogikos studijomis. Mokytojų 
situacija artima tam, kas vadinama frustracija - teigia
ma, kad jie sovietiniai ir niekam tikę, bet čia pat reika
laujama, kad jie būtų patriotiški ir vadovautųsi kilniais 
idealais, ir nestokotų savo širdyse meilės, nesudarant 

net minimalių sąlygų šiems reikalavimams įgyvendinti.

ATESTACIJA

Atestacijos idėja gal porą metų jaunesnė už švieti
mo koncepciją - apie ją pradėta kalbėti tik nuo 1990 m., 
paskelbus nepriklausomybę. Pradžioje atestacijos turi
nys buvo gan politinis; reikalaujant atestuoti mokyklų 
direktorius, iš esmės pageidauta jų vietose matyti kitus, 
labiau patriotiškus. Itin antikomunistiškai nusiteikusios 
politinės organizacijos priiminėjo rezoliucijas, reikalau
jančias skubiai įvykdyti jei ne visų mokytojų, tai bent 
vadovų atestaciją. Jeigu tai nebus įvykdyta, siūlyta atsi
statydinti pačiam ministrui. Tačiau D. Kuolys ištvėrė 
šiuos puolimus ir per tą laiką, kol vyko politizuotas 
„šurmulys dėl švietimo“, ministerija kruopščiai rengė 
atestacijos nuostatus. Dabar jie jau parengti ir pradėta ne 
vien mokyklų vadovų, bet ir prioritetinė mokytojų ates
tacija. Ir dėl kvalifikacijos suteikimo kriterijų, ir dėl 
atestavimo procedūros pasigirsta įvairių nuomonių - ir 
peikiančių, ir giriančių. Patys atestuojamieji irgi nevie
nodai vertina atestaciją, nors sutinka, kad ji būtina. Spe
cializuotų mokyklų, kurių Lietuvoje yra bent keletas, o 
pora jų- Vilniaus M.K. Čiurlionio meno mokykla ir 
Kauno J. Naujalio meno mokykla - gerai žinomos vi
suomenei, specialybių mokytojai skundžiasi, kad į jų 
darbo specifiką, nustatant atestavimo tvarką, nebuvo 
atsižvelgta. Ir išties, pvz., M.K. Čiurlionio meno 
mokyklos aukštesniųjų klasių mokiniai gauna muzikinį 
pasirengimą, prilygstantį konservatoriniam. Tačiau 
suteikiant mokytojams kvalifikacines kategorijas į tai 
neatsižvelgta. Į tokius neapsižiūrėjimus reaguojama 
skausmingai, tačiau šiaip ar taip mokytojai atestuojasi. 
Pagrindinė paskata ta, kad nuo to, kokia bus suteikta ka
tegorija (o jų keturios) priklausys atlyginimas, kurio 
skirtumas tarp gretimų kategorijų apie 50%. Prioritetine 
tvarka jau atestuota arti tūkstančio mokytojų. Tačiau 
esama ir nerimo, kuris kartais pasireiškia retoriniais 
klausimais, kaip pvz., „ar vadovų atestacija netaps mo
kyklų direktorių genocidu?“ O kartais sutrikimu, nesu- 
sigaudant, kuris iš trijų per pastaruosius metus paskelbtų 
dokumentų dėl atestavimo tvarkos yra tikrasis ir galuti
nis. Atestuojamiesiems rengiami seminarai, kurių metu 
mokytojams privalu susipažinti su A. Maceinos bei A. 
Šalkauskio pedagogika, šiuolaikine pedagogine psicho
logija, gauti kalbos kultūros įskaitą. Atestavimą tikimasi 
baigti iki 1995 m. Vėliau numatoma atestuoti ir moky
klas, sukurti nuoseklią ir kryptingą gimnazijos vardo su
teikimo tvarką.

SOS MOKYKLA

Investicijos švietimui - tai investicijos į ateitį. Lie
tuvos verslininkai labiau linkę paremti vienadieniu 
puošnumu įspūdingus gražuolių konkursus, negu pasi
rūpinti mokykla, kurioje mokosi jų atžalos. Kiek dides
nės paramos Lietuvos švietimas sulaukia iš tarptautinių 
fondų, išeivijos lietuvių organizacijų ar pavienių išeivių, 
konkretiems tikslams, pvz., Rytų Lietuvos mokytojams 
paremti aukojančių po tūkstantį kitą dolerių. Pirmoji di
delė labdara (1 mln dolerių) buvo gauta iš Lietuvių fon
do Čikagoje. Ji buvo skirta ne vien švietimui, bet ir kul
tūrai ir mokslui remti. Ministerija sudarė komisiją, 
skirsčiusią šią labdarą pagal pateiktus projektus; švieti
mui skirtoji dalis panaudota aprūpinant Kultūros ir švie
timo ministerijos leidybos centrą nauja leidybine įranga 
bei drauge su Atviros Lietuvos fondu sudarant galimy
bes gabesniems mokiniams dalyvauti tarptautinėse 
olimpiadose. Dar viena iniciatyva iš JAV, kurios inicia-
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torė ir įgyvendintoja Vaiva Vėbraitė-Gustienė, yra AP
PLE kursai, kurių metu su modernia dėstymo metodika 
Lietuvos mokytojus supažindina jų kolegos iš JAV. To
kie kursai jau vyko porų vasarų, Lietuvos mokytojai ver
tina galimybę tuose kursuose dalyvauti. Vilniuje įkurtas 
ir APPLE centras, kuriame kaupiama naujausia pedago
ginė literatūra, mokymo priemonės. Kitos šalys nemaža 
gelbsti remdamos užsienio kalbų mokymą. Pvz., Britų 
taryba 1992 m. Vilniuje atidarė švietimo ir informacijos 
centrą anglų kalbos mokytojams, kasmet skiria stipendi
jas anglų kalbos mokytojams stažuotis Anglijoje. Pasi
rūpinta ir vadovėliais; Britų taryba nupirko autorines 
teises ir visose Baltijos šalyse padėjo išleisti anglų kal
bos vadovėlius 5-12 klasėms. Tačiau Atviros Lietuvos 
fondo iniciatyva parengti ir išleisti originalius, pagal 
naująsias ugdymo turinio programas parengtus vadovė
lius yra bene globališkiausias labdaringas užmojis. Fon
das tam skyrė 1 mln. dolerių. Projektas vadinasi „Švieti
mas Lietuvos ateičiai“; jo koordinacinės tarybos pirmi
ninkas yra D. Kuolys. Viešai paskelbus vadovėlių rašy
mo konkursą, gauta 410 paraiškų. 175 iš jų žinovų nuo
mone, perspektyvios. Žinovai, įvertinę pateiktų vadovė
lių projektus, jų autoriams skyrė stipendijas. Konkurso 
ir palankių darbui sąlygų paskatinti vadovėlius rašyti 
ėmėsi ir bendrojo lavinimo sistemoje nedirbantys žmo
nės. Filosofas A. Šliogeris rašo filosofijos pradmenų va
dovėlį, semiotikas S. Žukas planuoja parengti literatūros 
skaitymo sąsiuvinius, poetas V. Braziūnas rašo vadovėlį 
ekologine tematika. Vadovėliai rašomi remiantis Fondo 
ir Ministerijos sutartimi, pagal kurią vadovėlių aproba
vimo teisė suteikiama Ugdymo turinio departamentui. 
Šio departamento specialistai bendradarbiauja su pro
jekto rengėjais, su būsimų vadovėlių autoriais; tai daro
ma siekiant, kad vadovėliai koreliuotų su bendrosiomis 
ugdymo programomis. Nuo Ugdymo turinio departa
mento sprendimo priklausys, kokiu tiražu bus išleisti 
konkursiniai vadovėliai - masiniu ar eksperimentiniu. 
ALF suteikė finansinę paramą ir išleidžiant jau pareng
tus vadovėlius, kuriems išspausdinti trūko lėšų.

KAS MOKYKLOJE PASIKEITĖ ?

Kartais šaipomasi - kai mokinių paklausi, kas jų 
mokykloje pasikeitė, jie atsako: „atributika“, kai pa
klausi, ar pasidarė demokratiškesni mokytojų ir moki
nių santykiai, jie tik nusijuokia. Mokytojai irgi neskuba 
vardinti naujovių. Gal naujovių „nepastebėjimas“ yra 
tam tikras bandymas nuo jų apsiginti? Tačiau ėmę su
muoti pokyčius suskaičiuotume jų nemaža.

Ką reiškia jau vien tai, kad mokyklose, ateizmo 
tvirtovėse, dėstoma tikyba, ir šias pamokas lanko 65% 
moksleivių. Tiesa, aukštesnėse klasėse tik 8%, tačiau 
pradinukus tėvai į tikybos pamokas užrašo bene vienin
gai (pačiam mokiniui pasirinkti tikybą ar etiką galima 
sukakus 15 m.), ir kartais kyla problemų, kai vienas ar 
du mokiniai tėvų pageidavimu turėtų lankyti etikos pa
mokas, tačiau dėl keleto mokinių niekas nesivargina, ir 
pasirinkimo galimybės, taip gražiai užfiksuotos švieti
mo koncepcijoje, praktiškai nebelieka. O ir pati etika tai 
vienur, tai kitur įvardinama kaip ateizuota, o tai reiškia 
nelabai patikima, netiesiogiai kuriant įspūdį, jog dorinio 
ugdymo pagrindas - tikybos dėstymas. Bendrosiose 
programose tikyba atsidūrė po gimtosios kalbos ir lite
ratūros, ir šios disciplinos svarbą, matyt, lemia tai, jog 
mokykla pagal naująją švietimo koncepciją iš esmės ori
entuota į dorinį ugdymą.

Kitas didelis pokytis, palietęs kiekvieną mokyklą - 

švietimo sistemos decentralizavimas. Mokyklos per
duotos savivaldybėms, Kultūros ir švietimo ministerija 
rūpinasi mokymo turinio dalykais, o ne mokyklų admi
nistravimu. Kuriasi privačios ir konfesinės mokyklos, 
kurios gauna privalomą valstybės paramą, Ly. iš esmės 
išlaikomos valstybės; skirtumas tik tas, kad privačią 
mokyklą lankančiųjų tėvai turi papildomai mokėti ir iš 
tų lėšų sudaromos priemokos mokytojams, kad šie ne
paliktų mokyklos ir neieškotų papildomo darbo. Tačiau 
taip tėvų iniciatyva ir saviveikliškais būdais daroma ir 
valstybinėse mokyklose - užsienio kalbų mokytojams, 
kurių itin stinga, tėvai papildomai sumeta nuo 5 iki 20 
litų už kiekvieną vaiką.

Privati bendrojo lavinimo mokykla - nepelningas 
biznis, tad privačiomis daugiausia tampa papildomo ug
dymo įstaigos: muzikos, dailės, sporto, šokių ir Lt mo
kyklos.

Atsikuria gimnazijos. Kai kurios jų, kaip antai Kau
no Jėzuitų gimnazija ar Panevėžio Balčikonio gimnazija 
kuria savo tradicijas ir rūpinasi prestižu. Lietuvoje jau 
veikia 20 gimnazijų, kai kuriose mokyklose įsteigtos 
gimnazijų klasės.

Išleisti nauji ar bent jau pataisyti vadovėliai. 1-2 kl. 
mokiniai jau mokosi pagal visiškai naujas programas; 
kitais metais pagal naujas programas mokysis ir 3-4 kl. 
moksleiviai.

Geriausieji vyriausiųjų klasių mokiniai, stingant

...SPAUDOS APŽVALGOJE
(atkelta iš 3-čio psL)
nežinojo. Valio! Dėl to jis nusipelno išeivijos žumaliz- 
mo premijos už sąžiningą reportažą.

A. Dundzila anksčiau manęs, jog nepriklausomy
bės pradžioje Klimas buvo posėdžių protokolų skruzdė, 
bet perskaitęs straipsnį sužinojo, kad jis buvo visiškai 
kitoks - darbšti, talentinga bitelė! Lietuvių kalboje žo
džiai „skruzdėlė“ ir „bitelė“ dažnai vartojami perkeltine 
prasme apibūdinant darbštų žmogų... Gal tada reikėtų 
premiją skirti ir Dirvos skaitytojams - už kantrybę skai
tant Dundzilos „biologinius ar zoologinius atradimus**.

DESlNIAUSIA iŠ DEŠINIŲJŲ

Tėvynės sąjungos (konservatorių) atstovė Seime 
Romualda Hofertienė, atsivertusi generolo majoro G.K. 
Vaigausko redaguotą vadovėlį Čekistams praktikams, 
straipsnyje „Išeivija, neišėjusios akimis** (Naujasis die
novidis, nr. 1,1994 sausio 7), apie Brežnevo laikais mus 
lankiusius Lietuvos kultūrininkus ir jų kompromituo
jančią veiklą taip porina:

Didelį vaidmenį toje vadinamoje kontra-propa- 
gandinėje veikloje atliko KGB agentai - žymūs aktoriai, 
rašytojai, su asmeninėmis vizomis vykę į tas pasaulio 
šalis, kur gausiau lietuvių - į Kanadą, Australiją, JAV.

Atvykusiųjų anais laikais į JAV Lietuvos kultūri
ninkų tarpe buvo:

a) Hofertienės kolegė Seime, Tremtinių ir politkali
nių sąjungos narė, solistė Nijolė Ambrazaitytė, sėkmin
gai koncertavusi JAV lietuviams 1981 ir 1986 metais;

b) dešiniųjų rėmėjas ir buvęs AT deputatas, drama
turgas Kazys Saja, lankęsis JAV 1968 ir 1980 metais, 
bet viešai nesireiškęs;

c) vienas iš Piliečių chartijos vadų, kritikas Vytau
tas Kubilius, 1987 m. skaitęs paskaitas Čikagoje ir apy
linkėse ir minėjęs viešai Stalino represuotas čečėnų ir 
totorių tautas; ir pagaliau

d) dešiniosios opozicijos dalies vadas, muzikologas 

mokytojų, praveda pamokas jaunesniesiems, gaudami 
už tai normalų atlyginimą. O mokytojai tampa „moki
niais“ iš užsienio patirtimi pasidalinti atvykusių kolegų 
klasėse.

Pasikeitė anekdotai apie mokyklą. Pasikeitė klausi
mai, į kuriuos atsakinėja amžinas kadaise sovietinės, vė
liau tautinės, dabar modernios lietuviškos mokyklos 
mokinys, nuolatinis anekdotų apie mokyklą personažas 
Petriukas. Vienas anekdotų gana tikroviškai piešia šian
dienos mokyklos situaciją. Jis toks. Į penktą klasę pirmą 
kartą ateina jauna geografijos mokytoja ir, žinoma, pati
ria visišką fiasko. Mokiniai žviegia, šūkauja, apmėto ją 
supuvusiais obuoliais ir pomidorais. Mokytoja nueina 
pas direktorių skųstis. Sis sako: „Reikia sugebėti su mo
kiniais rasti bendrą kalbą. Reikia juos pirma nustebinti, 
paskui sudominti, o po to pereiti prie pamokos dėstymo. 
Eime, parodysiu“. Jie nueina drauge į klasę. Direktorius 
vos įžengęs pro duris pasisveikina: „Sveiki, p...dūkai!“ 
Mokiniai nustebę. Tada jis klausia: „Prašau pasakyti, 
kuo skiriasi gaublys nuo prezervatyvo?“ Mokiniai susi
domėjo. Petriukas kelia ranką.,,Na, pasakyt, Petriuk“. O 
šis klausia: „Pone direktoriau, o kas yra gaublys?** „Štai 
šiandien apie tai ir papasakosiu“, sako direktorius, per
eidamas prie pamokos dėstymo.

Tokie anekdotai. Realybė nedaug skiriasi.

Zita Čepaitė

Vytautas Landsbergis, lankęsis JAV 1987-tų gale ir vie
šose paskaitose švietęs mus apie Čiurlionį ir moderniąją 
lietuvių muziką.

Galėtume suminėti ir daugiau dabartinių dešiniųjų, 
buvojusių anais laikais JAV , bet dėl vietos stokos susi
laikome. Ar visi jie, pagal ponią Romualdą, buvo KGB 
agentai? Pagaliau, su 1988 m. ankstyvą pavasarį, dar 
prieš Sąjūdžio įsteigimą, JAV apsilankiusiu Jaunimo te
atru viešai New York’e ir Čikagoje giedojome Tautos 
Himną. Ar ir jaunimiečiai visi buvo agentai?

Legendos apie Seimo narės, ponios Romualdos Ho
fertienės intelektualinius sugebėjimus jau spėjo pasiekti 
ir Amerikos krantus. Bet ką mano redaktorė Aldona Že
maitytė, savo kultūringame savaitraštyje spausdindama 
tokio lygio straipsnį?

APIE REDAKTORIŲ ATSAKOMYBĘ

Į J. Pakalkos laišką Drauge, priekaištaujantį amba
sadoriui Eidintui, kodėl jis žuvusius už Lietuvos laisvę 
pavadino kritusiais, jau atsakė keli dienraščio skaityto
jai ir ambasada Vašingtone. Iš tikrųjų, vargas ambasa
dai, kuri turi gaišinti laiką atsakinėdama tokiems prieka
bių ieškotojams.

Mes į šitą „audrą vandens stiklinėje” norėtume pa
žvelgti iš kito taško ir paklausti: ar laikraščio redaktoriai 
turi kiekvieną skaitytojo laišką skelbti be komentarų, 
net ir žinodami, kad skaitytojas rašo netiesą ar painioja 
faktus. Pavyzdžiui, jeigu skaitytojas paskelbtų, kad Lie
tuva atgavo nepriklausomybę 1921 metais,- ar ir tai 
gerb. redaktorė skelbtų be redakcijos prierašo?

Galbūt Draugo redaktorė nežinojo visų žodžio 
„kristi” reikšmių? Pagal bostoniškę Liet, enciklopediją 
D. Brazytė-Bindokienė „nuo 1964 yra Kr. Donelaičio 
aukštesniosios mokyklos Čikagoje vicedirektorė. Šiai 
mokyklai parengė lituanistinių skaitinių,pratimų, kons
pektų ir Lietuvių kalbos sinonimų žodyną (1982)”.

Kaip tada paaiškinti gerai su sinonimais susipaži
nusios redaktorės elgesį, spausdinant teiginius, klaidi
nančius mažiau lietuvių kalboje išprususį Draugo skai
tytoją?

Vyt Gedrimas
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ISTORIJA

APIE VIENĄ KONFERENCIJĄ
(Ir ne tik apie ją)

Dvi dienas Giruliuose 1993 m. sausio pradžioje vy
ko Mažosios Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro (dr. A. 
Nikžentaitis, dr. V. Žulkus) suorganizuota konferencija 
„Klaipėdos susivienijimas su Lietuva ar Memelio an
šliusas? 1923 m. sausis“. Ji organiškai pratęsė lietuvių- 
vokiečių istorikų kontaktus, kurie prasidėjo tuoj po ne
priklausomybės atkūrimo. Tokie aktyvūs kontaktai 
džiugina, nes tai jau ketvirtoji rimta bendra konferencija 
per paskutiniuosius metus. Taip, kaip vienoje Samuel 
Beckett pjesėje visi laukia Godot, kuris neateina, taip 
šioje konferencijoje buvo laukiami lenkų istorikai, kurie 
tačiau, neatvyko. Tiesa, dalis svečių į šį renginį atvyko 
su nuotykiais - „Boeing’ą“, reisu Frankfurtas-Vilnius, 
Vilniaus aerouoste uraganas vos nenunešė nuo nutūpi
mo tako, o dr. J. Tauber iš Luneburgo, dr. Friedrich Wil
helm Saal iš Dortmundo ir prof. dr. Ingolf Ericsson iš 
Aarhus (Danija) atvyko dėl blogo oro tik kitą dieną.

1923 metų Lietuvos Vyriausybės suplanuotas ir 
įvykdytas Klaipėdos krašto užėmimas ilgą laiką buvo 
karštų lietuvių ir vokiečių diskusijų objektas. Išanksti
niai tautiniai prioritetai, siaurai suprasti interesai ir už
darumas trukdė suprasti vieniems kitus. Tradicinė lietu
vių istoriografija, rašydama apie XX amžių, dažnai rė
mėsi (ir tebesiremia) principu, kad lietuvių tauta visur ir 
visada teisi. Retai kada pripažįstamos teisėtomis, pa
vyzdžiui, lenkų ir vokiečių pretenzijos Lietuvai. Bet ar 
galima patikėti, kad iš trijų tautų - lietuvių, lenkų ir vo
kiečių - kurios šimtmečiais turėjo bendras sienas, bet 
kurio ginčo metu visada buvo teisūs tik lietuviai, o len
kai ir vokiečiai - niekada?

Lietuvių istorikams niekada netrūko to, ką vokie
čiai vadina Wunschtraume, o anglai „wishful thinking“, 
tačiau tautiniai ir politiniai motyvai vertė juos laviruoti 
ir išankstines nuostatas paskelbti į istorinius tekstus.

Šioje konferencijoje dr. Z Butkus iš Vilniaus Uni
versiteto kalbėjo apie Latvijos ir Estijos požiūrį į Klai
pėdos problemą, kuris keitėsi Vokietijai stiprėjant Jeigu

ATREMTI OPONENTŲ 
KONCEPCIJAS

(...) Šias problemas tyrinėja solidžios vokiečių 
mokslo įstaigos, turinčios puikią materialinę bazę 
- leidyklas, spaustuves ir kitas priemones (...) 
Šios įstaigos, įvairiai interpretuodamos istorijos 
faktus, kuria sau palankias koncepcijas bei nuo
statas, iš anksto mėgina formuoti vokišką Rytų 
Europos ateities modelį. Jiems malonu, kai kitų 
tautų istorikai jų koncepcijoms pritaria ir jas re
mia. Taip atsitiko ir su kai kuriais mūsų istorikais, 
kurie, matyt nebuvo išsamiai išanalizavę minėtos 
problematikos ir nepasiruošę atremti oponentų 
koncepcijų. Cituoju iš V. Vareikio straipsnio: 
Lietuvos istorikai dr. A. Eidintas, dr. V. Žalys ir 
V. Vareikis savo pranešimuose atskleidė tikrąsias 
Klaipėdos krašto užėmimo 1923 metais aplinky
bes, kurios leidžia teigti, kad šis sukilimas buvo 
labiau „Memelio anšliusas”, negu Klaipėdos su
sivienijimas su Lietuva.” Išeitų, kad mes esame 
agresoriai, svetimų žemių grobikai, neturintys jo
kių istorinių nei tautinių teisių į šią teritoriją. (...)

Petronėlė Žostautaitė 

(Lietuvos aidas, 1993.11.19)

1994 m. kovo mėn. 

iki 1938 Baltijos šalys palaikė Lietuvos poziciją dėl 
Klaipėdos, tai vėliau jos užėmė neutraliteto poziciją 
(Estai net ėmė priekaištauti lietuviams dėl nenuolanku
mo Vokietijai).

Dr. Joachim Tauber iš Lunenburgo savo pranešime 
pažymėjo, kad Versalio sutarties, kuri atplėšė nuo Vo
kietijos teritorijas ir užkrovė jai didžiules reparacijas, 
peržiūrėjimas buvo pagrindinis vokiečių užsienio politi
kos tikslas ir dėl vidinės situacijos (hiperinfliacija, krizė, 
ekonominis smukimas ir skurdas) jokios kitos alternaty
vos kaip Revision des Versailles Vertrages ir sienų revi
zija nebuvo. Į Lietuvą Veimaro politikai žiūrėjo kaip į 
sąjungininkę kovoje prieš lenkus. Nacionalizmas vokie
čių užsienio politikoje iki Veimaro respublikos žlugimo 
buvo neišvengiamas integralus nacionalizmas, kuris 
nieko bendro neturėjo su žudikišku A. Hitlerio naciona
lizmu nuo 1939 metų.

Dr. J. Tauber pranešimas buvo įrodymas, kad de
mokratija ir objektyvumas yra aukščiau bet kokių tauti
nių interesų. Griežta ir tiksli vokiško nacionalizmo šak
nų analizė, kartu su tokiais negailestingais žodžiais kaip 
„vokiečių tautos psichopatologija“, „vokiečių isterija*', 
yra sunkiai įsivaizduojami Lietuvos istorikų, kalbančių 
apie savo tautos praeitį, lūpose.

Lietuvos istorikai dr. A. Eidintas, dr. V. Žalys ir V. 
Vareikis iš Klaipėdos savo pranešimuose atskleidė tik
rąsias Klaipėdos krašto užėmimo aplinkybes 1923 me
tais, kurios leidžia teigti, kad šis sukilimas buvo labiau 
„Memelio anšliusas“, negu Klaipėdos susivienijimas su 
Lietuva.

Sis mano apibendrinimas, išspausdintas Mažojoje 
Lietuvoje, sukėlė nedidelę diskusiją spaudoje, kurioje 
istoriniai momentai buvo „pasūdyti“ politiniais kal
tinimais. Dr. P. Žostautaitė Lietuvos aide padarė išvadą, 
kad autorius meta „sunkius kaltinimus istorikų darbams 
ir pačiai lietuvių tautai“ ir kad „išeitų, kad mes esame 
agresoriai svetimų žemių grobikai, neturintys jokių isto
rinių nei tautinių teisių į šią teritoriją“. Visų pirma, pats 
žodis „anschluss“ tereiškia tik prijungimą, kuris ir buvo 
įvykdytas Lietuvos kariuomenės ir Saulių Sąjungos pa
stangomis 1923.1.10-15, o kaltinimus dėl lojalumo tau
tai vertėtų palikti tiems laikams, kai J. Žiugžda rašė to
kius veikalus, kaip Draugas J. V. Stalinas ir lietuvių ko
va dėl nacionalinės nepriklausomybės. Klaipėdos kraš
tas ilgą laiką buvo lietuviškai-vokiškas ir kai stengiama
si akcentuoti tik lietuvių tautos teises į šias žemes, atro
do keista. Argi vokiečiai, per 700 metų pastatę čia pilis, 
miestus, sukūrę biurgerių luomą ir administraciją, ne
įgijo jokių teisių į šią teritoriją? Suprantu, kad prieš karą 
dėl politinių motyvų ir Vokietijos artumo nebuvo pri
imta kalbėti apie kitų tautų istorines teises į ginčytinas 
teritorijas, tačiau dabar padėtis pasikeitė: absoliuti 
Klaipėdos krašto gyventojų dauguma yra lietuviai ir ne
įsivaizduoja gyvenimo kitoje valstybėje, o ir Rytprūsių 
nebėra. Galima laisvai, be išankstinių teiginių apie lietu
vių tautos dorybes ir neklystamumą svarstyti šias prob
lemas.

Dr. P. Žostautaitė savo teiginiams pagrįsti dėl Klai
pėdos krašto lietuviškumo remiasi prancūzų politikų ar
gumentais. Šie buvo nusiteikę antivokiškai ir bet koks 
Vokietijos pozicijų susilpnėjimas jiems buvo naudin
gas. Tačiau savo naujojoje, 400 puslapių knygoje apie 
Klaipėdos kraštą 1923-1939 metais Žostautaitė beveik 
nė karto (!) necituoja jokio vokiečių autoriaus.

Penkiasdešimt komunistinių metų Lietuvoje su
stabdė laiką, todėl nieko nėra nuostabaus, kad dabar
tinės lietuvių istoriografijos teiginiai, kartu su marksisti

nės metodologijos liekanomis ir ekonominio determi
nizmo stereotipais, dažnai atrodo lyg sustingusios prieš
karinės kopijos. Perrengti Lietuvos kareiviai Klaipėdos 
krašte - tai didvyriškas žygis ir susivienijimas, Želi
govskio dalys, apsimetusios maištininkais - lenkų klas
ta ir Vilniaus užgrobimas? O juk abu šie žygiai laužė 
tarptautinius susitarimus.

Bet grįžkime prie konferencijos. Prof. dr. A.E. 
Senn iš Wiskonsino (JAV) prisiminė savo susitikimus 
Amerikoje su „sukilimo“ vadu J. Budriu, politiku V. Si
dzikausku ir Saulių Sąjungos vadovu rašytoju A. Krėve- 
Mickevičiumi. „Klaipėdos sukilimas - teigė A.E. Senn 
- užima ypatingą vietą Lietuvos istorijoje. Netikėtai 
Lietuva tapo tarptautinių įvykių subjektu. Daugelio is
torijų autoriai XX a. Lietuvą traktuoja kaip istorijos po
litikos objektą, ir tai patinka patiems lietuviams. Jie no
rėjo būti laikomi aukomis: ta prasme galbūt būtų galima 
kalbėti apie lyginamąją martirologiją, kurios tenden
cijos pastebimos beveik visose Rytų Europos tautose. 
Jos idealizuoja pralaimėjimus. Klaipėdos sukilimas bu
vo kas kita. Lietuviai atliko drąsų žygį, ir net stojo kon- 
frontacijon su prancūzų kareiviais“.

Diskusijose, kuriose dalyvavo prof. dr. Udo Arnold 
iš Bonos, dr. Dietmar Willoweit iš Wurzburgo, dr. Joa
chim Tauber, dr. V. Žalys, dr. A. Eidintas, V. Vareikis ir 
prof. A.E. Senn buvo nagrinėjamos vokiečių-lietuvių 
santykių problemos Klaipėdos krašte. Udo Arnold pa
brėžė, kad Lietuva mažiau dėmesio skyrė ekonominei 
krašto gyventojų būklei pagerinti, labiau tikėdamasi 
vietos lietuvių tautinio susipratimo. I Klaipėdos kraštą 
buvo žiūrima per tautinių interesų prizmę. V. Žalys pa
prieštaravo, sakydamas, kad Lietuvos valdymas buvo 
naudingas kraštui: nutiestas Žemaičių plentas ir Telšių- 
Kretingos-Plungės geležinkelio ruožas, buvo vystomas 
uostas ir pramonė. O ir dr. D. Willoweit, kilęs iš Mažo
sios Lietuvos, prisiminė, kad Lietuvos laikais klaipėdie
čiai gyveno gerai: prekystaliai su maisto produktais nu
sidriekdavo nuo Marktplatze iki Teatro aikštės. A. E. 
Senn pažymėjo propagandines lietuvių subtilybes: Vy
riausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto atsi
šaukimo vokiškas ir lietuviškasis variantai skiriasi. Vo
kiškajame akcentuojamas didelis lenkų pavojus kraštui, 
o lietuviškajame apie tai nėra nė žodžio. Turint omenyje 
vokiečių požiūrį į „spottgeburt Polen“, ypač po W. Kor- 
fanty Aukštutinės Silezijos užėmimo, buvo gudrus Lie
tuvos propagandinis žingsnis.

Istorikas yra žmogus, o žmogus visada esti subjek
tyvus ir tendencingas, tačiau šis subjektyvumas neturi 
remtis tik kraštutinėmis kategorijomis. Tiesa negali būti 
reliatyvi ir priklausoma nuo tautinių ar politinių intere
sų. Manau, kad konferencija Klaipėdoje, organizuota 
jauno ir gabaus istoriko dr. A. Nikžentaičio, buvo dar 
vienas žingsnis tiesos link.

Vygantas Vareikis

REDAKCUOS PASTABA

Spausdindami įdomias gerb. V. Vareikio mintis, 
norime pasiaiškinti ir atsiprašyti autoriaus bei skaitytojų, 
kad straipsnį spausdiname praėjus metams po aprašomo 
įvykio. Straipsnis mums buvo pasiųstas senu Akiračių 
adresu ir beveik metus klaidžiojo prieš mus pasiekdamas.

Ta proga norime priminti bendradarbiams ir prenu
meratoriams dabartinį mūsų adresą:

,,Akiračiai”
9425 So. Pleasant Ave.,
Chicago, Bl. 60620

Akiračių red.
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RECENZIJA

Trėmimų Sibiran, mirties stovyklų, pokario partiza
ninių kovų tematiką yra panaudoję daug išeivių rašyto
jų. Tuos korinius yra papildę dar autentiškesni, autobio
grafiniai EI. Juciūtės, SL Rokienės, B. Armonienės vei
kalai, kurių pažintinė vertė neužginčyjama.

Sovietų pavergtoje Lietuvoje jei ir būta raštijos, 
vaizduojančios tuos tragiškus bolševikų siautėjimo lai
kus, tai ji buvo „stalčinė“, stropiai slapstoma ir, kaip vis 
labiau įsitikinam, nelabai gausi. Tik kraštui atgavus lais
vę ėmė rodytis spaudos skiltyse, o vėliau ir atskirais lei
diniais, tokio dokumentinio pobūdžio knygos.

Viena pirmųjų, pavadinta romanu, buvo Vinco 
Adomėno Kas apverks jų dalią? Tai stambus, beveik 
500 puslapių beletrizuotų atsiminimų rankraštis, kurį 
pluoštais parsigabeno iš Intos ir išsaugojo autoriaus 
žmona Birutė Pečiokaitė-Adomėnienė. Kaip paaiškėja 
iš jos rašyto užsklandos žodžio „Apie autorių“, savo 
smagia komedija Svetimos plunksnos ir drama Balta 
obelėlė Vincas Adomėnas buvo vokietmetyje užsireko
mendavęs kaip pajėgus dramaturgas. Jos abi buvo vai
dintos Vilniaus „Vaidilos“ teatre.

Dramaturginiai Adomėno įgūdžiai, tarp kitko, leng
vai pastebimi ir autoriaus debiutiniame romane. Tai dia
logo valdymas, individualizuota personažų kalba, išra
dingumas pinant intrigą, kaip pvz., epizoduose, kuriuo
se vaizduojamos galvažudžių atamanų intrigos perimant 
valdžią, nežinant, kad jais manipuliuoja NKVD ranka. 
Iš to straipsnelio taip pat lengva susidaryti vaizdą, kur 
Adomėnas operuoja gyvenimo faktais ir kur pasigražina 
savo autobiografiją, manding, visai be reikalo.

Būtina tačiau prisiminti, kad Kas apveiks jų dalią? 
autorius nesuskubo peržvelgti ir perredaguoti savo teks
to, išskyrus pirmąją jo dalį. Todėl suprantama, kad jo 
sąrangoj esama nelygumų, ištęstumų, nereikalingų di
gresijų, sentimentalių laiškų balasto, ypač trečiojoje da
lyje, kurioje atrodo apstu išsipasakojimų apie dalykus, 
mažai ką turinčius bendro su pagrindine pasakojimo li
nija. Tai įtarpai apie sugyvulėjusių raudonarmie
čių šėliojimą Rytprūsiuose, apie Gebietskomisariato ru
džio sadistinius pomėgius, nacių kacetų „pranašumus“ 
ir Lt Rasi, būtų galima paaiškint jų atsiradimą tuo, kad 
užbaigdamas knygą V. Adomėnas panoro pažvelgti į 
tragiškai susiklosčiusį savo likimą XX amžiaus žmo
gaus akimis, idant jo himnas Tamsybių Viešpačiui 
skambėtų pilnai išjaustu nusivylimu Aukščiausiuoju.

Tai nereiškia, kad minimi ištęstumai būtų nuspal
vinti pigia retorika. Taip nėra. Aplamai, metraštiniu po
žiūriu nėra prasilenkimų su istorine tiesa. Tai pabrėžia ir 
Birutė Pečiokaitė-Adomėnienė:

Romane minimi partizanai, jų likimai, kovų epizo
dai - tikri. Tikri ir daugumos kovotojų slapyvardžiai. 
Dalis aprašomų įvykių-iš mano gimtinės apylinkių, 
kur gyvenome, arba kitų autoriui gerai žinomų vietų. 
Lageryje jam teko bendrauti su išlikusiais po saugumo 
rūsių partizanais. Tai, ko neišgavo budeliai, vyrai mielai 
pasakodavo tekiems kaip jie likimo broliams.

Išeivijos skaitytojui pažintine prasme Adomėno 
tekstas skamba be pramanų, dalykiškai. Tačiau jam ne
palyginant sunkiau sutikti su teksto beletrizavimo reika
lingumu, su jo įvilkimu į romano apvalkalus, juo labiau 
kad tie dabitiški aprėdalai graudžiai senamadiški. Pažy
mėtinai atgrasi, sakysim, yra romano pradžia, kurioj 
vaizduojamas herojų flirtas. Čia taip storai pritepta se- 
liankiško, pastoralinio marmelado, kad net burnoj rūgš
tu. Skaitytojui suprantama autoriaus intencija knygos 
puslapiuose išsakyti pagarbą savo Penelopei - retu soli
darumu ir ištverme pasitikusiai likimo smūgius, bet ir 
čia būtina stilistinė apdaila. Tos vietos, kuriose jis išsa- 
kinėja savo ilgesį ir meilę, knygoje toli gražu nėra bran-
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džiausios. Iš kitos pusės, visai nereikalingas pramanas, 
sufantazavimas skaitytojui atrodo istorijėlė su zeke Jele
na Petrovna. Tai kažkoks holivūudinis ,/emake“ biblin- 
io Juozapo ir Putifaro žmonos istorijos. Nemažiau neįti
kimu intrigos užraitymu nuskamba ir pasakojimo peri
petija, kai herojui pavyksta pasprukti iš NKVD pastato 
pusiau pasmaugus ir pritvojus surupūžėjusį bolševiką 
tardytoją. Beletrizuoti, pasirodo, ne taip lengva. Kai ku
rie dalykai, kurie reportaže skambėtų pusiau įtikinamai 
(kaip, pvz., sadistinės kankinimų scenos), perrengtos li
teratūriniu rūbeliu skamba pertemptai. Juo labiau, kad 
visumoj Adomėno pasakojimas vienkinkis, chrono
logiškas. Jis nesinaudoja tokiomis senokai įsipilietinu- 
siomis konvencijomis, kaip „flash back“ montažu, vi
diniu monologu ar sapno stilistika.

Žvelgiant į Kas apveiks jų dalią? kaip į dokumenti
nės prozos („non fiction“) kūrinį - o šitaip, be abejo, jį 
pasitiko ir pasitiks dauguma skaitytojų - priekaištų vei
kalui nepalyginamai mažiau. „Faktografine“, kaip dabar 
mėgstama sakyti Lietuvoje, prasme Adomėno veikalas 
nuoseklus, talpus ir, pasakojimo skale pranašesnis už 
mums pažįstamas E. Juciūtės ir S L Rūkienės knygas. 
Jau vien todėl, kad jame pavaizduojami net du suėmi
mai ir išvežimai ir dar priedo įvykių Lietuvoje raida - 
partizaninė veikla, kolchozų steigimo siaubai, sovieti
nio saugumo insifiltravimo klaikuma. Kaip tik tas miško 
brolių kovų su pavergėjais pavaizdavimas ir yra pati 
įdomiausia išeivijos skaitytojui dalis. Tam aprašymui 
skiriamas apytikriai penktadalis knygos, ir toji infor
macija, bent mums, skamba autentiškai.

V. Adomėnas buvo savo noru įsijungęs į pogrindį. 
Draugų paskatintas apsiėmė rūpintis slaptos spaudos re
dagavimu ir spausdinimu. Tuo pačiu palaikė ryšius su 
įvairiom grupuotėm, pažinojo rinktinių vadovybes. 
Knygoj užtat dažnai minimi autentiški komunikatų - at
sišaukimų, perspėjimų, priesaikų tekstai, kartais eilėraš
čių nuotrupos ar net pamokslų ištraukos. Kadangi Kas 
apveiks jų dalią? buvo rašytas 1953-56 metų laikotar
pyje, pokario įvykiai buvo gyvi autoriaus atmintyje. Juo 
labiau, kad, kaip minėjom, juos papildė sutiktų kalėji
muose ar lageryje kitų likimo draugų prisiminimai. Jis 
stengėsi perteikti skaitytojui tuos faktus kiek galima 
vaizdžiau ir objektyviau. Ir tai jam pavyko.

Didelis V. Adomėno teksto pranašumas, palyginus 
su kai kuriais dabar išnyrančiais memuaristikos pluoš
tais, yra tas, kad jis nepasiduoda pagundai idealizuoti 
partizanų, savo pogrindinės veiklos bendradarbių. Jo 
miško broliai tokie pat pilki, neišvaizdūs, kaip, įsivaiz
duojam, buvo ir to meto užguita, suvargusi Lietuva. Tų 
„desperados“ dalia sunki. Jie nuolat gainiojami, vilkšu
nių gaudomi, kaitalioją žemines, nuolatos išdavinėjami. 
Užkasami bet kur, be apeigų, be palaiminimo. Niekad 
K. Inčiūros eilutė ,Jų veiduos žemėtuos žydi Lietuva“ 
neprisimenama taip laiku, kaip sužinojus, jog tik vieną 
vienintelį partizaną sugebėta palaidoti „kaip žmogų“.

Iš Adomėno pasakojimo akivaizdu, kad būta kai 
kurių įvykių, kaip pvz., išdavikų egzekucijų, apie kurias 
autoriui nesinori kalbėti. Mieliau būtų juos nutylėti. Bet 
kaipo metraštininkas, jis privalo kalbėti. Užtat šalia laik- 
raštininkiškai skambančių Kūčių stalo, velykinės išpa
žinties ar priesaikos iškilmių aprašymų, aptinkant kny
goj ir šiurpesnių, bet pasigėrėtinai aitrių savo tikroviš
kumu vinječių. Kaip, pavyzdžiui, scenelę apie stribų, 
„liaudies gynėjų“ žygdarbius:

... Netrukus grįžęs „įšilusių“gynėjų būrys pamatė 

prie būstinės pamato ant žemės gulintį lavoną.
- Oooo! Vėl vienas! Myžkim, vyrai!..
Apstoję stribukai pradėjo leisti sroveles.
- Ant snukio jam, rupūžei...
Kai nutirpdė sniegą, vienas riktelėjo:
- Vyvyraaai... Taigi mūsiškis...

Netvoskia beletrizavimu nei šis ilgėlesnis epizodas:

... Mirusieji nekalba. Partizanui geriau žūti, nei pa
siduoti. Spardyk tada nespardęs, žabok rožančiais, ba
dyk akis, lupk odą - neprabils. Tyli ir jų artimieji, kai
mynai, mylimosios, prievarta atvežti prie niekinamų la
vonų. Net tėvas su motina, „nepažįsta“ nukankinto vai
ko.

Saugumui reikia gyvų - kokiais būdais jų neme
džioja. Vieną kitą vis dar atveda Bartašiūno,amnesti
ja“. Siunčiami provokatoriai partizanų uniformomis. 
Ieškoma parsidavėlių. Prievarta ir klasta verbuojami 
agentai.

Kaimas žinojo; už išdavystę miškiniai atmoka mir
timi.

Į tą sodybą partizanai ateidavo drąsiai. Kur kur, o 
čia tai tikrai saugu; negi gausios šeimos tėvai rizikuos 
sa vo atžalas palikti našlaičiais?

Vakarienė jau ant stalo. Seimininkas atneša pusbu- 
teliuką.

- Čia lašas gerklėm praskalauti. Sakau gal išdžiūvo. 
Mažai, ale daugiau neliko. Stribai išdažė...

Traukdamos kamštį jo rankos dreba. Prapila pro 
stikliuką. Užgeria vyrai, užsikosti, pakelia prie burnos 
nosinę...

- Velniai žino kas. Purto kaip šunį. Jūs jau patys, 
vyrai... Gal koks skersvėjis pertraukė. Nepalaikykit 
už blogą, eisiu gulti...

- Apsieis vyrai ir be tavęs - primeta šeimininė.
Seimininkas eina už pertvarėlės, duris palieka at

viras. Partizanai mato kaip jis nusirengia ir lipa į lovą.
Po kambarius šmižinėja vaikai, rangosi pas gulintį 

tėvą. Sis apsiverčia ant kito šono, nusigręžia į sieną.
- Neikit ten, tėtė nori miego - subara mažius moti

na. Atsikelia nuo stalo ir uždaro duris į kambarėlį.
- Valgykit, vyrai. Einu, liepžiedžių jam išvirsiu. 

Vaikai, marš iš čia! - Moteris su savo pipirais išeina į 
virtuvę.

Trys partizanai netrukus užmigo čia pat, prie stalo, 
o atsibudo jau saugumo kameoje. Tai bent buteliukas...

Sis įvykis sukrėtė Geležinio Vilko rinktinę.

Talpi, glausta, beveik hemingvėjiško liesumo bei 
paveikumo proza. Viskas absoliučiai tikroviška. Iš tiesų 
Adomėnui nebaisu kalbėti apie vyrų pasiilgimą ruginės 
šlakelio, jam nebaisu priminti faktą, kad partizanus, ly
giai kaip kiekvieną normalų padarą, užvaldydavo sekso 
alkis (psl. 340) kad juos persekiojo baimė, pagunda pa
siduoti Bartašiūno amnestijų vilionei (psl. 335-6), kad 
jų žmonų elgesys anaiptol nevisada būdavo pavyz
dingas (psl. 330-334). Nemėgina Adomėnas taip pat 
dangstyti ir jį patį apninkančių abejonių kovos prasmin
gumu. „Sindromų“, taip panašių į išeiviškuosius anais 
laikais, kai ’’Vakarų intelektualų numylėtinis Uncle Joe 
dar nebuvo nusikabakštinęs:

„... Gaudau užsienio radijo stočių žinias, iš atskirų 
nugirstų frazių kurpiu viltingus straipsnius - jie turi kelti 
mano bendražygių nuotaiką.

akiračiai nr. 3 (257)
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Laimei, mūsų skaitytojas neišrankus. O koks 
džiaugsmas kovotojui perskaityti paties surimuotas, te
gu kiek ir pataisytas eilutes. Praeis kiek laiko - žiūrėk 
jos jau virtusios partizanų daina.

... Žemėn užkasame popieriaus skiautelėse sugul
dytą to meto gyvenimą, paliekame testamentą tiems, ku
rie gyvens po mūsų...Gal jie supras, dėl ko mes lin- 
dėjome urvuos, bijodami per garsiai ištarti žodį, nakti
mis miškais vilkome kruvinai nutrintas kojas ar kulkų 
apdraskytus kūnus.

... Ak, norisi kad šiuos lobius iškėlusios rankos bū
tų doros. Vargas, jeigu juos atras išdavikai ir pavers plė
nimis“. (335)

Ar ir kaip šiandien naudojamasi ta atkasamų archy
vų medžiagabūtų atskira, plati tema, bet Kas apverks 
jų dalią? nūdieniam beletristui ar istorikui be abejo yra 
svari knyga. Tačiau mirties stovyklų pavaizdavimo 
efektingumo laipsnis sunkiau nustatomas. Mat, toji 
raštija gausi. Vakariečiui skaitytojui pažįstami šalia Sol- 
ženicino ir tokie sovietinio pragaro vaizduotojai, kaip 
Varlam šalamov, Gustav Herling, VI. Bukovski, Joseph 
Berger, Evgenija Ginzburg, arba mūsų zekus minėjęs 
Anatoli Marčenko ir kiti. Daugiausia tai „veteranai“, 
perėję visą eilę pragaro ratų, daug iškentėję. Toks Var
iam Šalamov ar J. Berger - po dvidešimt su viršum me
tų. Kokioj šviesoj pasimato Adomėno kūrinys šalimais 
tų autobiografinių knygų? Ar iš viso leistina jas lyginti?

Manding čia užkliudom zekinės literatūros para
doksą. Nors akademikų ir akademikyčių ignoruojama, 
toji raštija yra absoliučiai originali. Ne epigoninė, neį- 
taigojama kitų panašių veikalų. (Nebent krašte būtų bu
vusi pasigėrėtinai išsivysčiusi savilaida.) Nėra abejonių, 
kad Adomėnui visi čia cituojami autoriai buvo nežino
mi. Mūsų mastu vienintelis kūrinys, kuris būtų galėjęs 
Adomėną veikti, buvo B. Sruogos Dievų miškas. Bet jo 
įtakos čia neįžiūrime.

Iš kitos pusės, knygos apie totalitarinių režimų kon
centracijos lagerius turinio atžvilgiu neabejotinai pana
šios. Priešingai tradiciniams rašytojams, kurie gali tau
zyti apie bet ką, dirgindami skaitytojo pojūčius viso
kiausia diuretiką, memuarinei literatūrai apie kacetus 
mistifikavimo galimybės ribotos. Pasakojimo schema 
gerokai panaši: idiliškai atrodantis gyvenimas laisvėje 
prieš areštą, suėmimas, tardymai, kankinimai, išgyventi 
lūžiai, kalėjimas, utėlės, kriminalistų kalinių sauvalė, 
tranzito kalėjimas, mirties stovykla, pakartotini susidū
rimai su „urkomis“, miriojimas, nužmogėjimas... ne
lauktas išsivadavimas. Ar nuostabu, kad yra jautrios sie
los padarų, atvirai prisipažįstančių savo alergiją zekinei 
raštijai? Laikančių jos kūrinius nepilnaverčiais, antrarū
šiais. Įdomiais vien istorikams, sociologams ar siauram 
autoriaus giminaičių bei pažįstamų rateliui. Tai jau 
smūgis žemiau juosmens. Blaiviai galvojant, toks prie
šiškumas biografijos žanrui nevisai pateisinamas, nes, 
kaip yra pasakęs ilgametis intelektualų guru Roland 
Barthes’as, „kiekviena biografija yra romanas, nesiva- 
dinąs tikruoju savo vardu“. Kas, pasak jo, apsprendžia 
kūrinio atsiradimą, jei ne noras išsakyti save, savo konf
liktus su visuomene ir jos normomis ir, už vis labiau, 
pats mėgavimasis žodžio valdymu, pats smagumas ra
šyti. Ar tas smagybės elementas galioja ir autobiografi
niam kūriniui, vaizduojančiam mūsų amžiaus melo ir 
smurto pasaulį, nesinori spėlioti, bet dairantis galimų 
paskatų, vertas dėmesio garsios Primo Levi, knygos 
apie genocidą (Survival at Auschwitz) pasisakymas:

Psichologai yra pastebėją, kad žmonės, kurie yra iš
gyveną traumatinius pergyvenimus, pasiskirsto į dvi 
grupes: į tuos, kurie represuoja „en bloc“ savo patirtį, ir 
tuos, kuriuose išgyventos nuoskaudos prisiminimai sty

ro tarsi iškalti akmenyje, nustelbdami visa, kas buvo iš
gyventa prieš tai ir po to. Netgi sąmoningai nekurstoma 
atmintis nesiliaudama grąžina įvykius, žodžius, veidus, 
pojūčius, tarytumei per tą laiką visa mūsų esybė būtų 
perėjusi egzaltuoto imlumo stadiją, kada jokia detalė ne
dingsta neužregistruota perniek... Netgi kvapai „iš ten“ 
iki šiol nesiliauja manąs dirginą. (Primo Levi. Moments 
of Reprieve)

Ar V. Adomėnas priklauso tai antrajai traumatizuo- 
tųjų grupei, kuriems atminties ekrane praeities vaizdai 
lekia nelyginant išklerusioj televizijoj? Ir taip, ir ne! 
Faktas, kad jis pramanė du suėmimus bei tardymus, fak
tas, kad užlindęs kasyklų šachtos įduobėn, jis atkuria 
pirmųjų tardymų bei slapstymosi, veiklos partizanų 
gretose vaizdus, sakytų, kad taip. Vienas bruožas tačiau 
skiria jį nuo tradicinių veikalų apie zekų liūdną likimą. 
Paprastai tokie veikalai sukuriami išėjus laisvėn, nepa- 
keliant prisiminimų naštos (Primo Levi nusižudė). Ado
mėno rankraštis sukurtas pačiame lageryje, atliekant 
teismo bausmę. Faktiškai jis yra miško brolių tarpe vyk
dytos pasipriešinimo okupantui misijos tąsa. Jau vien 
todėl jame gal kur kas mažiau savistabos ar savigailos, 
nors iš esmės tai autoterapija.

Būdingas šia prasme vienas dalykas. Susipažinę su 
raštija apie Gulagą skaitytojai bus pastebėję vieną reiš
kinį. Daugelio tų knygų autoriai itin stambų puslapių 
skaičių skiria arešto aplinkybių ir pirmųjų išgyvenimų 
kalėjime aprašymui. Tai visai natūralu. Tardymai Stali
no valdymo metu būdavo žvėriški, bet, svarbiausia, au
kas ištikdavo sunkiai įveikiamas psichologinis šokas, 
kadangi jos būdavo beveik visada nekaltai apkaltina
mos. Tokio Gustav Herlingo piešiama vidinių lūžių 
kreivė kalinio moralinį gniužimą, kapituliavimą, netgi 
įtikėjimą bausmės pagrįstumu perteikia nemažesniu pa- 
gavumu, nei Arthur Koestler’io Tamsa vidudienyje. V.

ATGARSIAI
INTELEKTUALINĖS KULTŪROS 

LINK

Naujasis židinys / Aidai (1993, nr. 12) paskelbė kri
tiko Ričardo Pakalniškio pokalbį su mūsų redkolegijos 
nariu Tomu Venclova. Pacituojame tą pokalbio dalį, ku
rioje minimi ir Akiračiai.

* * *

Ričardas Pakalniškis : Kokį įspūdį daro išeivijos 
susiskaldymas į „partijas“ ir įvairias „grupes“, kurioms 
taip stinga tarpusavio pakantumo ir kūrybinio bendra
darbiavimo? Esi aktyvus metmenininkas ir akiratinin- 
kas. Kodėl nei Metmenys, nei Akiračiai nepajėgia telkti 
visų autentiškešnių (tegul ir skirtingų politinių ar kon
fesinių įsitikinimų) išeivijos rašytojų? Ar tai priklauso 
nuo kultūros lygio? O gal lietuvių kūrybinės jėgos pa
smerktos nuolatiniam tarpusavio konfliktavimui, igno
ravimui, nesusikalbėjimui (Akiračiai, 1993 m. Nr. 3 jau 
šaiposi, gal net užgaulioja talentingą kūrėją - žemininką 
Henriką Nagį?)

Tomas Venclova : Susiskaldymas į grupes, parti
jas ir t.t. yra normalios visuomenės bruožas. Metmenys 
ir Akiračiai telkia tam tikrų pažiūrų žmones (liberalus, 
neteikiančius lemiamos reikšmės konfesijai ir nelinku
sius pajungti asmenybės laisvės kokiam nors „aukštes
niam už asmenybę“ dalykui, sakysime, tautiškumui). Jie 

Adomėno kūrinyje to psichologinio gylio, kompleksų 
prasme, nėra. Nenuostabu. Jo herojus savanoriškai įsi
jungęs į kovą su okupantu ir žmonijos priešu, tų sindro
mų neturi. Jį palaiko neapykanta ir panieka budeliams ir 
viltis, kad jo rašinys, kaip tie užkasami bidonuose parti
zanų archyvai, kada nors išvys dienos šviesą.

Nors Intos stovykloje, kriminaliniams kaliniams 
padedant, buvo vykdoma lenininė-stalininė „Finai solu
tion“ palaužti kalinius badu .Vis dėlto to genocido inten
syvumas įvairavo. Lėmė tačiau likimo užgaida, leidusi 
Adomėnui prasimaitinti daržovių sandėlyje.

Štai kodėl neįmanoma buvusių zekų liudijimų ly
ginti tarpusavyje. Variam Šalamovo, Gustavo Herlingo 
ar Evgenijos Ginzburg veikalai - tai klasika, kuriai retas 
kas gali prilygti. Bet bendrą gyvo kapinyno dvasią Ado
mėnas sugeba perteikti nemažiau pagaviai. Iš jo piešia
mos freskos iškyla zekus kankinanti baimė išnykti be 
mažiausio ženklo, be jokios atžymos popieriuose, jų pa
stangos ištrūkt iš stovyklos susižalojant, jų pramanai vi
saip apgaudinėti skilvį, jų pastovus ir neišvengiamas to
limas nuo kitų, nužmogėjimas. Iš ypatingai autoriui 
pavykusių epizodų minėtini pirmoj eilėj groteskiškai 
nužmogėjusių zekių lytinių instinktų reginiai ir urkų, 
užkietėjusių kriminalistų sauvalės. Adomėnas savo kū
rinį užbaigia herojaus nusižudymu desperacijos prie
puolyje. Toji psichologinė raida, tenka pripažint, vysto
ma nuosekliai, diskusijų apie Dievą scenų pagalba.

Kaip knygos pavadinimas sako, V. Adomėno vei
kalo paskirtis buvo parašyti pro memoria komunistinio 
režimo aukoms. Tą sau pasistatytą uždavinį autorius at
liko sąžiningai ir kompetentingai.

Vytautas A. Jonynas

Vincas Adomėnas. Kas apverks jų dalią? Romanas. 
Vilnius, Vaga. 1992. 488 psl.

anaiptol neprivalo telkti visų: yra kitų pažiūrų grupės 
(kad ir ateitininkai), turinčios savo spaudą, ir tai labai 
gerai. Grupių savitarpio santykiai gali būti visai toleran
tiški ir netgi bičiuliški. Dažnai taip ir būna. Juk yra da
lykų, jungiančių visas grupes ar bent jų daugumą - visi 
nori, kad Lietuva būtų nepriklausoma, civilizuota, pa
sauliniame kultūros procese dalyvaujanti šalis, nors patį 
procesą gali ir skirtingai suprasti. Nepakantumas atsi
randa dėl neaukšto kultūros lygio. Tuo Metmenys ir 
Akiračiai, man rodos, nusideda mažiau už daugelį kitų. 
(Lietuvoje nepakantumą skatina dar ir tokie dalykai, 
kaip kova dėl valdžios bei privilegijų - emigracijoje, 
ačiū Dievui, kova dėl būvio vyksta visai kitose, su Lie
tuva nesusijusiose plotmėse, ir nepakantumas reiškiasi, 
taip sakant, grynesne, materialinio intereso neužteršta 
forma.) Akiračiai dažną piktina, nes tai poleminis ir kri
tiškas leidinys, nevengiąs tikrinti ir pervertinti tradicinių 
požiūrių. Kaip tik tokie leidiniai sukūrė šiandieninę Eu
ropos bei Amerikos intelektualinę kultūrą. Lietuvių kul
tūros istorijoje Akiračiai, ko gero, pirmieji bando eiti 
tuo keliu. Vieną kitą užgauti tokiais atvejais neišvengia
ma. Tačiau Akiračiai, kiek atsimenu, niekad nenusmuk
davo iki tokio tamsuoliško plūdimo, kokio gausu ir emi
gracijos, ir Lietuvos (beje, ypač dešiniojoje) spaudoje. 
Jie nesišvaistydavo kaltinimais ir epitetais, o tik pašiep
davo ir paironizuodavo (tai, žinoma, labiausiai siutina 
priešininkus). Kai dėl Henriko Nagio, tai, kaip sakoma, 
jis pats pradėjo peštynes. Pastaruoju metu žymusis poe
tas nei iš šio, nei iš to - ir gana neskoningai - ėmė ata
kuoti daugelį šviesesnių emigracijos žmonių: Greimą, 
Kavolį, Šilbajorįetc. Tokiais atvejais Akiračiai atsikerta 
ir, manding, teisingai daro.

1994 m. kovo mėn 9
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DU PAVEIKSLĖLIAI

- Iš Sunny Hills į Floridos rytinį pakraštį nuvežęs 
Kęstutį Genį, po 1,078 mylių kelio automobiliu sugrįžau 
gruodžio 16. Radau gruodžio 11 d. Draugą. Jame-RKV 
paskviliukas, neva įspūdžiams apie frontininkų litera
tūros vakarą Los Angelėse atskleisti. Skaitau:

„(...) išgirdome poetą-aktorių. Iš tikrųjų - pamoks
lininką ir graudintoją. Ištisą valandą pergyvenome visas 
neigiamybes, kuriose dabar, pagal autorių, skęsta Lietu
va. Jokio vilties žiburėlio, kad ir ten, ir čia išeivijoje 
(m.p., AN.) gal dar yra gyva dvasia, kad atsitiesime ir 
pasikeisime. Juk auga nauja karta, o toks pesimizmas ga
li jai atimti norą dalyvauti savo tautos, kalbos ir ateities 
vizijų įgyvendinime (mano pabraukta, A.N.)“, - cituoja 
sausio 4 d. „Laiškų“ skyriuje Draugo Floridos korespon
dentas Alfonsas Nakas.

Laišką pavadinęs retorišku klausimu „Kokia dings
timi RKV šmeižia (m.p., A.T.A.) K. Genį?, populiarusis 
žurnalistas toliau teigia, jog Los Angeles koresponden
tės įspūdžiai esą „šmeižikiški svaičiojimai“ ir „piktava
liškos gražbylystės“, kiek vėliau žodžius „apšmeižė“ ir 
„paskvilėlis“ RKV adresu dar kartą pakartodamas. Nie
ko šiuos „komplimentus“ užsitarnaujančio nematyda
mas A. Nako pacituotose vietose, dar kartą, susiradęs 
nurodytą Draugo numerį, perskaičiau visą gana neilgą 
čia minimo „Literatūros vakaro“ aprašymą. Deja, ne ką 
daugiau aktorių K. Genį liečiančios medžiagos besu- 
radau... Manau, kad mano bičiulis darbštusis A. Nakas, 
riterišku narsumu stojęs ginti savo mėgiamo poeto-akto- 
riaus, gerokai persistengė, užuot pareiškęs ir paaiškinęs 
savo nesutikimą su kolegės teiginiais, ją nepelnytai iško- 
neveikdamas.

Visai sutinku su pačios R.K. Vidžiūnienės žodžiais, 
už poros savaičių 1994.1.21 išspausdintais tame pačiame 
Draugo laiškų skyriuje: „...nuomonę turėti teisę turi ir 
kiti, kol nepamokslaujama**. O pastaruosius žodžius ci
tatoje pabraukiau tik dėl to, kad iš tikrųjų didelę dalį 
RKV įspūdžių kaip sykis ir sudaro pamokslavimai, A. 
Naką daugiausia įskaudinę, nors ir juose nieko pikto, juo 
labiau „šmeižikiško“ nėra.

Po labai sėkmingų gastrolių kitose didesnėse ir ma
žesnėse šio krašto lietuvių kolonijose, kurias įvairiuose 
laikraščiuose itin palankiai įvertino visa eilė patikimų 
korespondentų, K. Genys, prieš pasirodydamas Čikago
je suruoštame savo rečitalyje, sausio 23 d. apsilankė ir 
Lemonto Pasaulio Lietuvių centre. Mūsiškis korespon
dentas J. Baužys jo programą Drauge š.m. sausio 28 d. 
aprašo šitaip:

„... Jau pirmuosiuose posmuose (...) jis pabrėžė: 
Lietuva buvo mano likimas, mano širdgėla, o gyvenimas 
- tik mano vaidinimas. Tad ir visi jo eiliuoti žodžiai su
kosi apie Lietuvą, kentėjusią Sibiro šalčiuose, žudomą 
pačių tautiečių rankomis, apie gyvą tautos sąžinės balsą, 
kurio nenorima girdėti dabartinėse dvasios dykumose. 
Jis klausė, už kokią Lietuvą dabar dėl grašių pešamės, už 
kokius žygdarbius giriamės (...), kodėl vis dar gyvena
me kaip ‘homo sovieticus’, kodėl neatskiriame laisvės 
nuo klastos?...

Visa ta patriotinė ir net politinė poezija buvo tikrai 
meistriškai perteikta. Reikia manyti, kad panašūs reči
taliai yra rengiami ir Lietuvos kaimuose bei miesteliuo

se. Juk jie ten gal labiau reikalingi“.

Tai itin tikslus K. Genio rečitalio aprašymas ir įver
tinimas. Mano supratimu, ypač taikli cituojant mano pa
braukta pastaba. Nežiūrint to, kad ir Lemonte (kaip, atro
do, ir kitose kolonijose) publika K. Genį įvertino ilgais ir 
nuoširdžiais plojimais, ne kartąjį pagerbdama atsistoji
mu, tajai publikai, kuri atėjo jo pasiklausyti, iš tikrųjų 
patriotizmo skiepyti nebereikia: jis nebeišplėšiamai joje 
įaugęs. Iš kitos pusės, kai kurie iš mūsų, išeivijoje begy
vendami, esame tiek prisiklausę ir prisiskaitę antrarūšės 
ir trečiarūšės patriotinės „poezijos“ (su kabutėmis ir be 
jų), kad pasidarėme jai alergiški. Tokių skepticizmas ar 
įtarumas turėtų būti irgi suprantamas ir pateisinamas, to 
anaiptol nepriskiriant... antipatriotiškam nusistatymui.

Pasiklausęs K. Genio rečitalio visai patikėjau jo dar 
1967 m. parašytu ir Draugo 1994.1.15 išspausdintu „Pa
šaukimu“:

Ne todėl, kad noriu, 
O todėl, kad reikia, 
O todėl, kad negaliu kitaip - 
Dievas tarė -kelkis!
Dievas tarė - laikas, 
Ten, kur tave šaukia, - ten ir eik!

Įsitikinau, kad poetas K. Genys nėra grafomanas, 
kad aktorius K. Genys nėra apsimetėlis, kad jie vertai 
viens kitą papildo ir sudaro itin damų „vieno žmogaus 
teatrą“. O tačiau nejučiomis, kad vien smalsumo dėlei, 
norėjosi išgirsti Kęstutį deklamuojantį ir kitų poetų ge
riausią patriotinę, o gal ir erotinę ar kitokią kūrybą. 
Nors, žinoma, ir to, ką jis davė, užteko, kad stočiau ir 
pločiau kartu su kitais, nepaisant, kad ir save skiriu prie 
tų rėksmingai deklaruojamai patriotikai alergiškųjų...

EGZILAI, IŠEIVIAI - JIE, MES ...

Lietuvos Rašytojų sąjungos mėnraštis Metai praėju
sių metų gruodžio numeryje įdėjo ilgoką pokalbį, pava
dintą „Apie kūrybą ir save“. Kalbėjosi du Lietuvoj pla
čiau žinomi, kvalifikuoti, intelektiškai išnokę vyrai: ko
mentuodamas klausinėjo literatūrologas Ričardas Pakal
niškis (trumpai), o atsakinėjo „apie save“ poetas Marce
lijus Martinaitis (išsamiau). Spėju, Metų mėnraštis pa
siekia nedaug skaitytojų užsienyje, tai čia su savais ko
mentarais norėčiau pakartoti keletą to itin įdomaus ir 
reikšmingo pokalbio akordų.

Lietuvos ir užsienio lietuvių politiniai ir kultūriniai 
santykiai, sankabos ir kivirčų problemos jau senos, kone 
nuolatinės ir turbūt ne tuoj išsisems. Kitaip negalėjo būti 
ir gal geriau, kad taip tebėra. Sakytume, tai likiminės 
prasmės problemos, vienos iš rimčiausių mūsų tautos 
žingsnių eisenoje. Tad gal svarbesnės ir patvaresnės net 
už visokius vlikus-vlakus, altas-bendruomenes ar vėles
nės politinės nepriklausomybės atsigaivelėjimo deklara
cijas.

Nepatikėsit? Aišku, kad tie, kuriems reikšmingiau
sia tautos gyvenime atrodo tik politinės, partinės ir pa
saulėžiūrinės rungtynės, ūkiniai pelnai ar nuostoliai, ne
patikės. Bet aš ne vienas dar tebesu įsitikinęs, kad mūsų 

tautos likimui, gyvastingumui ir valstybės nepriklauso
mumui lemiančios ir pajėgiausios yra kitos vertybės - 
tautos kultūrinio išnokinto ir dvasinio atsparumo plie
nas. Tai dovanos, kurias tačiau reikia užpelnyti. Jei jos 
nusilps ar išnyks, - vėl dingtų nepriklausoma valstybė, 
išnyktų ir tauta.

* * ♦

Ir štai rūsti akistata. Tame pačiame Metų mėnraščio 
numeryje įdėtas ir kitas pokalbis - poeto ir šmaikštaus 
literato vikrūs pasisakymai Liudvikui Jakimavičiui apie 
lietuvio rašytojo savijautą ir nuotykius anksčiau „tarybi
nėje“, dabar „demokratinėje“ ir „nepriklausomoje“ Lie
tuvoje. Šįkart išgriebkim bent vieną, tačiau labai įdomią 
akimirką...

Sigitas dialoguoja su visais rašytojais, tarsi tiesiai su 
jais kalbėdamasis: „Stodamas į (kom)partiją, tu pražudai 
savo vidinį aparatą. Tai kas tau belieka?**... O juk buvo 
žmonės, šnekasi jis toliau, kurie anuomet kažką rašė, 
kažką kurpė su pažeista vidine klausa, su pažeista giliąja 
atmintimi, ir tada rūsčiai paklausia: kur dabar mes dėsi
mės? Nes sako jis, „Mes esam našta normaliai vakarie
tiškai civilizacijai** (!).

Tai nebe komedijos ir ne farsai, ne satyros, ne iškri
kusių nervų polemikos. Čia būtina kitaip šnekėti, įžvelg
ti platesnius akiračius, susijautimą sujungti su mąstymu. 
Marcelijus Martinaitis tai pabando rimčiau, atviriau, ir 
dėl to gali būti šviesiau mums visiems.

Pirmiausia, tai mūsų broliams santariečiams, apie 
kurių anuometinę laikyseną lietuviškasis kukučio poetas 
atsiliepia itin teigiamai. Tik vieni „santariečiai“ gal būtų 
per daug apribota sąvoka ar grupė. Čia turėtų būti (ir bu
vo) platesnis Santaros-Šviesos Federacijos sąjūdis, prie 
jo arti stovėjusi ir per ryškesniausius veikėjus asmeniš
kai bendravusi Lietuvių Rezistencinė Santarvė, kai ku
rios užsienio lietuvių jaunimo grupuotės, dalis Lietuvių 
Bendruomenės aktyvistų...

Marcelijus skausmingai prisimena, kad dar prieš ke
letą metų, kai jam pavyko apsilankyti Amerikoje, Nau
jienų dienraštyje jis buvęs apšmeižtas, kaip„Lenino or
dinais apsikarstęs“. Ir anuomet jis pamatęs Amerikos 
lietuvijoje, kaip lengvai vieni lietuviai „nurašydavo“ ki
tus lietuvius. Ir priduriu pasididžiuodamas: „O mes Lie
tuvoj patys prisikėlėm. Tai laiku suprato santariečiai... 
Jie tikrai žinojo, patys matė, iš mūsų raštų išskaitė, kad 
viduje nesame nei raudoni, nei su Lenino ordinais šir
dy“...

♦ * ♦

Be abejo, reikėjo ir daugiau visokių supratimų, ku
riuos iš savo pusės pokalbyje plačiau narplioja su Lenino 
ordinais nebendravęs Marcelijus. Tai vienas iš nedauge
lio, sugebėjęs esmingiau aptarti (kaip dabar filosofiškiau 
išsireiškiamą) Lietuvos ir užsienio lietuvių koegzistenci
jos esmę ir vaidmenį.

Jis be ginčo išpažįsta vieną, Lietuvoj vis dar ne vi
siems patinkantį, tikėjimą, kad ilgais sovietinės okupaci
jos metais - „... mūsų laikais - už mus ir mums dirbo 
išeivija**. Jis sutinka, kad lietuvių tautos kultūrai, idant ji 
nedegraduotų, buvo būtina turėti atsarginių variantų, o 
tatai galėjo dažniausiai atlikti tos tautos žmonių emi
gracija. Girdi, Lietuva kadaise išliko, pašonėje turėdama 
Mažąją Lietuvą, o šiais laikais - „... kultūriškai ir kūry
biškai labai stiprią išeiviją**.

(Ties šia teze norėčiau kiek padrumsti. Ar per tuos 
penkis dešimtmečius čia buvo tik išeivija? Emigrantais, 
išeiviais ar išėjimais vadinkim visus tuos, kurie nuo pra
ėjusio šimtmečio vidurio išsikeldavo svetur, dažniausiai 
„už jūrių marių**, dėl įvairių asmeninių, dažniausiai ma-
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terialinių priežasčių ir su katiliškiška pasekme „išėju
siems negrįžti“. Bet nuo 1940 metų vasaros „išeiviai“ iš 
Lietuvos buvo nebe anokie išeiviai, o daugiausia politin
iai emigrantai, bėgą nuo sovietų okupacijos ir smurto 
grėsmės, rezistentai, laisvės kovotojai, tremtiniai. Jei 
Lietuva nebūtų buvusi okupuota, tokios išeivijos visiškai 
nebūtų būvą. Tik dabar nereikėjo iš tos „išeivijos“ bema
tant urmu neapgalvotai atimti Lietuvos pilietybą, auto
matiškai juos atstumti, juos paversti nuo tėvynės nutrū
kusią pilkų „išeivių“ mase, kuri turėtų prašytis pilietybą 
„atgauti“)...

M. Martinaitis tatai suprato geriau, teisingiau ir už 
Sąjūdžio, ir, žinoma, už naujausių „darbiečių“ vadus bei 
parlamento daugumą. Tad jis pagrįstai klausia: kam da
bar užsienio lietuviui rašytojui segame išeivio titulą, jį 
vadiname emigrantu - Jyg vyktų koks dviejų literatūri
nių komandų susitikimas“? Reikėtų pagaliau užmiršti 
tuos visokius titulus, skirstymą ir posakius: išeiviai, eg
zodas, jie, mes... Kadangi, anot Marcelijaus, „tikrajai li
teratūrai svarbu ne krašto gyvenamoji vieta, adresas, o 
ryšys su savąja kultūra, kalba, tautos paveldu“.

Pridėčiau - daugeliu atžvilgiu ir tikrajai Lietuvos 
valstybei ne mažiau turėjo būti svarbi taip pat tų žmonių 
pilietybė, o ne jų adresai, arba kaip ir kada jie turėjo kai
talioti savo gyvenamąsias vietas.

* ♦ ♦

Marcelijus pridėjo ir vieną optimistišką išvadą - 
kad „prievartinis lietuvių literatūros pasitraukimas į sve
timą aplinką buvo jai naudingas“... Mat išnyko anksčiau 
būvąs uždarumas ir paaiškėjo, kad mūsų literatūra ir kul
tūra gali ir kitur, plačiau svetur vertingai pasireikšti - ir 
kad „po visko, kas su mumis įvyko, lietuviui jau nėra ko 
bijoti pasaulio“.

Galėčiau priminti, kad tąjį išėjimą į pasaulį ir visos 
lietuvių literatūros želmenų bei kultūros ūgių vieningu
mą mes čia skelbėm dar anksčiau nei prieš dešimtmetį. 
Po užsienio lietuvių rašytojų draugijos suvažiavimo Kli- 
velande 1982 m. gegužės 22-23 dienomis man teko įkal
bėti Lietuvos linkui per radiją tokį bendrai sutartą rašyto
jų „išeivių“ pasisakymą: „Lietuvių literatūra buvo ir liks 
viena - lietuvių tautos literatūra, įvairiaspalvė mūsų tau
tinės dvasios išraiška ir lobis... Kai mūsų šaliai patekės 
laisvės aušra, vėl susijungs visa, kas buvo vertingo su
kurta užsienyje ar sovietų pavergtoje tėvynėje. Laisvės 
oras ir laiko tėkmė atvėtys grūdus nuo pelų“.

Ir vėtymai jau prasidėjo. Ir dar kokie! Ir gal kiek per 
anksti.

Susimąstęs vėto Martinaitis. Šmaikščiau vėto Sigi
tas Geda. Filosofai vėto. Neva skirtingų srovių ideologai 
vėto. Partija, vyriausybė, seimas, landsberginė ir bra
zauskinė spauda vėto, laidoja, ieško geresnių grūdų nau
jai sėjai.

Bet Marcelijus, bent mano ausiai, tai gražiausiai pa
sisakė: „Kūrybos atsiranda, kai jos kas nors laukia. Kai 
laukėm išeivių literatūros, tai ji buvo, darė stebuklus. 
(Dabar) užsiėmą krašto gyvenimu, kažin ar jau taip labai 
lauksime ko nors iš ten, kur skraido kolibriai ir šuoliuoja 
kengūros. Tokio didelio laukimo rašantys svetur tikriau
siai jau nebejaus... Juk mes stiprinome ir stipriname jų 
raštus“... Štai kaip!

O praamžiau, koks Tu visados teisingas! Ir ką man 
dar bešnekėti iš tokios šalies, kaip pietinė Kalifornija, 
kur stinga kengūrų, bet apstu kolibrių. Štai kai dabar ra
šydamas sėdžiu už stalo ir žvelgiu pro langą į atvirą ve
randą, matau, kaip mažyčiai kolibrėliai savo spameliu- 
kais virpina Bird of Paradise krūmo žiedus. Jie dažnai 
čia ieško kokio skanaus maisto. O aš jaučiu, kad jie ir 
daug kas kita vis mažiau berūpi mano tautiečiui, namuo
se labiau „užsiėmusiam krašto gyvenimu“.

Vis dėlto kitą kartą dar norėčiau kiek pasikonsultuo
ti (modemus ir turbūt jau pažįstamas veiksmažodis Vil
niuje) dėl Marcelijaus man padaryto priekaišto, kad bu
vau netaiklus radijo šaulys...

Bronys Raila

KAS DARYTI SU TUŠČIAIS 
PJEDESTALAIS ?

Visas pasaulis buvo liudininku, kaip Leninas ir co. 
pakilo nuo savo pjedestalų ir dingo istorijos sąšlavyne.

Pjedestalai liko. Žmonės nebūtų žmonės, jei nepra
dėtų svarstyti, ką ant jų pastatyti. Sakyčiau, net prasidėjo 
varžybos. Apskritai, kaip naujas viešpats, vietoje buvu
sių dievaičių, išryškėjo nacionalizmas. Nepaisant Bosni
joje vykstančio nuolatinio paliudijimo, kad nesuvaldo
mas nacionalizmas yra didžiausia žmonijos nelaimė. Juo 
labiau, kad kartais, kaip pas mus, jo formos nėra ryškios.

Pagal Lietuvos aidą, Vyt Landsbergis taip kalbėjo 
sausio aštuntą dieną Sąjūdžio konferencijoje Pasvalyje:

Dabar mums reikia apginti tėvynę žmonių širdyse, 
ypač jaunų žmonių širdyse, tada bus Lietuva, ir bus ypa
tinga, o ne šiaip sau žemės vieta, kur galima nebūti, mat 
galima pačiam save išsitremti...

Tai man priminė tūlo amerikiečio žurnalisto, liudi
jusio įvykius Lietuvoje, teiginį -

Nacionalizmas - tai šūkiai be turinio.
Gal daugiau į realybę grąžina įvykiai pačiame Vil

niuje. Nusileidę į Respubliką, ten sausio 15 d. skaitome:
Sausio 12-osios pavakarę prie TV bokšto... Nepri

klausomybės aikštėje rinkosi žmonės... aidint kalboms 
ir giesmėms, nelaukiant kol 20 v. tai padarys Lietuvos 
vadovai, buvo uždegti pirmieji laužai... Pasirodžius 
valstybės vadovams ir aidint valstybės, himnui, iš mi
nios pasipylė isteriški riksmai: „Gėda“, „Komunistai - 
lauk!“, „Juršėną ant laužo“...

... Vėliau prie laužų pasirodė ir Parlamento dešinio
sios opozicijos vadas V. Landsbergis. Prieš kelias minu
tes isteriškai rėkę žmonės dabar džiaugsmingai giedojo 
„Ilgiausių metų“, „Lietuva brangi“, teikė buvusiam AT 
pirmininkui gėles, meldėsi prie barikadų koplyčios...

Ar tai žuvusių pagerbimas ar kovos dėl vietos ant 
tuščių pjedestalų pradžia?

Politikas ir filosofas Romualdas Ozolas Atgimime 
būkštauja, kad prasidėjusiose varžybose dėl valdžios, 
kuri prasideda dalinantis vietą ant seno pjedestalo, klasta 
gali tapti nacionaline vertybe. Ozolas cituoja a.a. Vytau
tą Vardį, kad vienas svarbiausių tautos rūpesčių turėtų 
būti teisingos valstybės kūrimas.

Tai tikra teisybė, nors likimo ironija norėjo, kad 
Vardys būtų artimas frontininkams, kurie nacionalizmu 
mistifikavo politiką, paskelbė tokius kalambūrus, kaip 
Lietuvių Chartą, ir beveik rado gruodžio 17 tęstinumą.

Man senai atrodė, kad Lietuva neturėtų būti „tautinė 
valstybė“ bet modernaus pasaulio dalis, kurioje galėtų 
gyventi kiekvienas žmogus, galįs pats save išlaikyti, ir 
neapsunkinąs kitų.

Vietoje to, atgimusi Lietuva ėmė varžyti piliety
bės ir nuosavybės įsigijimo ar atgavimo garantijas! Nors 
visos didžiosios valstybės praturtėjo neprašytų atėjūnų 
pagalba! Kaip valstybė, kurios vertgingiausias ekspor
tas yra žmonės, gali dairytis naujos rinkos tam eksportui, 
pati aklinai užsidarydama?

Užtat neprašytas, bet ir neapmokamas patarimas iš 
kitos pusės būtų: visų pirma išvaduokime Lietuvą nuo 
pareigos rūpintis lietuvybės išlaikymu ir plėtimu visame 
pasaulyje. Vienu smūgiu išsigelbėtumėm iš tautinių ma
žumą problemos, kuri pradeda ir mus smaugti. O valsty
bės vyrai ar besiveržiantieji jais būti, galėtų kalbėti apie 
konkrečius reikalus, kuriuos galime patys išspręsti, o ne 
apie pačių „išsitrėmimą iš širdžių“.

Vytautas Meškauskas

KARDU SUKAPOTA 
TEISYBĖ

Praeitų metų lapkričio mėn. Akiračiuose mūsų Do
gas Buldogas atkreipė dėmesį į Pilypo Naručio straips
nio „1941 birželio sukilimas Kaune“ (Aidai, 1971, nr. 6) 
nuplagijavimą Lietuvoje leidžiamo Kardo žurnalo prie
de. Apkarpytas P. Naručio straipsnis buvo išspausdintas 
Kardo vienkartiniame priede Sukilėlis. Straipsniui taip 
pat prikergta svetima antraštė „Pasiruošta ir įvykdyta“, o 
straipsnio autoriumi padarytas Adolfas Damušis.

Vėliausiame Kardo numeryje (nr. 4,1993, psl. 39) 
įdėtas toks patikslinimas:

PATIKSLINIMAS
„Kardo” vienkartiniame leidinyje „Sukilėlis” įsib

rovė klaida: straipsnio„Paruošta ir įvykdyta“ tikrasis au
torius yra Pilypas Narutis. Atsiprašome A. Damušį ir P. 
Narutį, nes neturėjome tikslios autoriaus pavardės.

REDAKCIJA

Šitokį Kardo redaktorių „patikslinimą” perskaitęs, 
mūsų Dogas Buldogas pasakytų, jog tai ne proto ir sąži
nės padiktuota, o tik kardais sukapota teisybė. Ir pakeltų 
koją...

Iš tikrųjų šis atvejis nėra toks paprastas, kaip pra
džioje atrodė. Visų pirma, žurnalo redaktorių teisinima- 
sis, kad „neturėjome tikslios autoriaus pavardės“ yra 
daugiau negu keistas. Straipsnio pradžia ir Sukilėlyje, ir 
Aiduose beveik ta pati, tik Aiduose didelėmis raidėmis 
užrašytas straipsnio pavadinimas, autoriaus pavardė, o 
keliom eilutėm žemiau duotas ir išsamus straipsnio auto
riaus P. Naručio veiklos 1941 m. vasaros įvykiuose ap
rašymas, paruoštas Aidų redakcijos. Kaip Kardo redak
toriai, kupiūruodami šį puslapį, galėjo viso to nematyti?!

Kardo redaktoriai nepaaiškina, kas kitur išspaus
dintą straipsnį ryžosi kupiūruoti be autoriaus žinios ir 
sutikimo. Nepaaiškina taip pat, kodėl nenurodė, kad 
straipsnis persispausdinamas, ir iš kur.

Dar daugiau. Nuplagijuotam P. Naručio straipsniui, 
tarsi stebuklas iš dangaus, užkrito „Pasiruošta ir įvykdy
ta“ pavadinimas. O tai ne šiaip sau pavadinimas, bet ant
raštė Adolfo Damušio memuarinio pobūdžio straipsnio, 
iš Kazio Škirpos knygos Sukilimas (dokumentinė 
apžvalga), psl. 299. Tokie sutapimai, kai prie vieno žmo
gaus straipsnio pridedama kito žmogaus straipsnio ir pa
vadinimas, ir autorystė, net ir danguje neįvyksta. Tad gal 
Kardo redaktoriai paaiškintų, kaip toks „stebuklas” atsi
tiko ant šios žemės...

Kultūringame pasaulyje su svetimais straipsniais 
taip nesielgiama. Ir lietuvių laikraštijoje nežinome pana
šių žurnalistinio susidorojimo su straipsniais ir jų auto
riais pavyzdžių. Tad irKardo leidėjams reikėtų pasvars
tyti „tikslios pavardės” perskaityti nesugebančių re
daktorių tinkamumą užimamoms pareigoms.

Akiračių red.
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IŠĖJUSIAI NEGRĮŽTI

CIVILIZACIJOS ATRADĖJA, DARBO IR 
DŽIAUGSMO ŽMOGUS

Marija Gimbutienė buvo laiminga tarp mokslinin
kų. Jai vienintelei XX amžiuje pavyko atrasti ir aprašyti 
ištisą iki tol neatpažintą civilizaciją. Gausius savo pačios 
ir kitų archeologų kasinėjimų Balkanuose duomenis ji 
apibendrino stambiais veikalais apie Senosios Europos, 
klestėjusios tarp 7000 ir 3500 metų pr. Kr., civilizaciją, 
davė jai vardą, išskaitė jos kalbą.

Tai buvusi taikinga žemdirbių, gyvenusių harmoni
joje su gyvybės ir mirties ciklais gamtoje, Deivės Civili
zacija, kurios archeologinėse liekanose moteriškųjų 
skulptūrų daug ir jos didelės, o vyriškos negausios ir ma
žos. Iš šių duomenų Gimbutienė priėjo išvados, kad tai 
buvusi matristinė, moterų įtakojama, jas realiai gerbianti 
civilizacija. Dar daugiau: išjos vizualinių formų ji atkū
rė jos „raštą” - simbolinių reikšmių sistemą, kurios pa
galba civilizacija kalbėjo apie save.

Senosios Europos meno formų, kaip kalbėjimo bū
do, detalus ir įtaigus sistematizavimas - pats svarbiau
sias Marijos Gimbutienės mokslinis pasiekimas. Sinte
zuodama įvairiausiomis Vakarų ir Rytų Europos kalbo
mis išspausdintus kasinėjimų pranešimus, remdamasi iš
skirtinai gausia ir preciziškai apvaldyta archeologinių 
duomenų akumuliacija, ji juos jungė su mitologinių 
tekstų analize, sukurdama savitą archeomitologijos me
todą. Kiekviename žingsnyje remdamasi patikimais 
duomenimis, bet rizikuodama juos interpretuoti, maksi
maliai įtempusi transkultūrinės empatijos galias, ji įsten
gė išskaityti tūkstančius praeities fragmentų kaip vieną, 
konkrečią kalbą, kurioje kiekviena detalė turėjo savo 
tikslią reikšmę.

Gimbutienė buvo kritikuojama kaip „romantiško” 
tipo mokslininkė (tai ji pati laikė jos galvojimo lietuviš
ka savybe), daug vietos moksliniame darbe paliekanti 
pačios mokslininkės vaizduotei. Kadangi nėra išliką iš 
jos nagrinėtos civilizacijos kitų duomenų kaip tik tie, ku
riuos ji analizuoja, ir yra suvartojusi juos visus, - nėra 
būdo empiriškai patikrinti jos Deivės Kalbos aprašymo 
teisingumą. Bet aprašymas savyje koherentiškas ir įtiki
nančiai išaiškina ne kokias nors detales ar aspektus, bet 
turimų duomenų visumą. Tai aukščiausio lygio moksli
nis pasiekimas, išplėtotas gražiose, mirusios vaizduotės 
sistemą atgaivinusiose knygose - The Goddesses and 
Gods of Old Europe*, The Civilization of Goddess, The 
Language of the Goddess.

Ankstyvesniuose savo darbuose M. Gimbutienė 
plačiai nagrinėjo indoeuropiečių atkeliavimą į Europą 
apie trečiąjį tūkstantmetį pr. Kr. ir pasiūlė vieną iš kelių 
svarbiausių šio proceso supratimo variantų. Svarbių dar
bų ji yra išleidusi ir baltų kultūros studijose. Jos baltų 
mitologijos analizės, daugiausia išspausdintos Metme
nyse , turbūt išliks svarbesniu įnašu negu baltų priešisto
rinės kultūros sintezė The Balts knygoje, išverstoje į 
daugelį kalbų. Gimbutienės baltų mitologijos studijų ori
ginalumas remiasi tuo, kad ji vaisingai integruoja latvių 
ir lietuvių folklorinę medžiagą ir, svarbiausia, analitiškai 
išskiria tos mitologinės sistemos ankstyvesnį, matristinį 
ir vėlyvesnį, patristinį sluoksnį su jiems priklausančių 
mitologinių būtybių konfigūracijomis ir jų tarpusavio 
santykiais. Šiuo požiūriu jos baltų mitologijos studijos 
siejasi sujos platesnio masto Senosios Europos civiliza
cijos projektu ir yra juo grindžiamos.

Marijos Gimbutienės darbai plačiai įžvelgiami, 
daug kur įtakingi (kai kur ir kritikuojami) ne tik jos pa
grindinėse studijų šakose, archeologijoje ir mitologijoje, 
bet taip pat ir lyginamosiose religijų studijose, literatūro- 
logijoje, dailės ir klasikinės graikų civilizacijos nagrinė

jimuose. Kasmet pacituoju jos darbus sociologijos kur
suose, svarstydamas klausimus, ar kultūra gali būti suvo
kiama kaip koherentiška sistema ir kokie gali būti santy
kiai tarp simbolinių ir socialinių struktūrų.

Nemažą reikšmę Gimbutienės darbai turi ir šiandie
ninio feministinio sąjūdžio simboliniam sparnui. Marija 
Gimbutienė savęs nelaikė feministe. Bet tai turbūt turėjo 
reikšti, kad ji neskyrė savo energijos poleminei kovai ar 
deklaratyviems pareiškimams, kurių visada būna daug 
su betkokiu -izmu susietame sąjūdyje. Ypač paskutinių
jų dešimtmečių jos mokslinės studijos glaudžiai siejasi 
su „moterų kultūros” paieškomis, jų keliamomis proble
momis ir siekiais. Marijos Gimbutienės moksliniai dar
bai susilaukė plataus ir intensyvaus atgarsio tame moterų 
sąjūdžio sparne, kuriame buvo galvojama, kad reikia ne 
vien spręsti teisinės ar socialekonominės nelygybės pro
blemas, bet ir suvokti simbolines struktūras, galvojimo 
būdus, religines tradicijas, kuriose šios problemos atsi
randa. Negali būti politinės lygybės tarp vyrų ir moterų, 
kol nėra moterų ir tarp kunigų. Marija Gimbutienė davė 
moterų sąjūdžiui daug, ko jam reikėjo, ir ji savo sulauktu 
atgarsiu džiaugėsi, buvo už jį dėkinga.

Lietuviškoje plotmėje man su Marija Gimbutiene 
teko daugiausia bendradarbiauti Metmenyse, kurios re
dakcinė bendradarbė ji buvo nuo pat pirmojo numerio 
1959 metais, ir Santaros-Šviesos federacijoje. Įdomu, 
kad abu žymieji išeivijos mitologai, giliai nagrinėję ar
chaiškiausią kultūros sluoksnį, Gimbutienė ir Greimas, 
savo visuomeninėje veikloje buvo liberalūs demokratai. 
Europos kontekste tas archaizmą studijuojančių liberalu
mas atrodo beveik unikalus, Basanavičiaus pradėtas 
reiškinys.

Daug metų Marija Gimbutienė kovojo su vėžiu, jos 
žodžiais, „kaip su slibinu”. Nesiskundė, grįžusi po sun
kios operacijos virė valgį ją paguosti atsilankiusioms po
niutėms, niekada neatsisakydavo parašyti ar paskaityti 
paskaitą. Laiške, mėnesį prieš mirtį, jau kito žmogaus

ATSIŲSTA PAMINĖTI
* Algimantas Kezys. Taisykime Viešpačiui kelius. 

Teologiniai svarstymai šių dienų krikščioniui. Išleista 
autoriaus lėšomis. Stickney, IL. 1993. 99 psl. Kaina ne
pažymėta.
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1993. 75 psl. Kaina nepažymėta.

Metmenų laisvieji svarstymai 1959-1989. Met
menų įdomiausi straipsniai - publicistikos ir eseistikos 
rinktinė. Sudarė V. Gasiliūnas. Lietuvos Rašytojų Są
jungos leidykla. Vilnius. 1993. 676 psl. Kaina 
nepažymėta.
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1993. 104 pis. Kaina nepažymėta.

ranka parašytame, žadėjo paremti Santaros-Šviesos kul
tūrinius projektus Lietuvoje ir pridūrė, kad jau remianti 
archeomitologijos ir archeologijos disertacijas. Pažadas, 
paremtas Santaros-Šviesos, neliks neišpildytas.

Vyresnės kartos išeivių intelektualų tarpe būta įpro
čio šyptelti užsiminus Gimbutienę (gal kaip „romanti
kę”, gal kaip moterį vyrų sferoje?). O ji atsisėdo dvide
šimčiai metų ant jūros kranto ir savo padarė. Padarė, 
kiek tik gali priklausyti vieno žmogaus gyvenimui.

Neprisimenu, kad Marija Gimbutienė nebūtų ko 
naujo atradusi, kad ji ko nors neglobotų, kad ji nesi
džiaugtų ir savo šilumos nespinduliuotų kiekvienon au- 
ditorijon, kurioje ją teko girdėti, kiekvienan susitikimam

__________________ Vytautas Kavolis

* Jos pirmasis leidėjas ją privertė knygos vardą pakeisti į 
Gods and Goddesses of Old Europe, ir tiktai kai knyga 
išpopuliarėjo, minkštų viršelių laidoje ji tegalėjo atgauti 
tikrąjį savo vardą.

Alfonsas Eidintas. Lietuvių kolumbai. Lietuvių 
emigracijos istorijos apybraiža. Mintis. Vilnius. 1993. 
228 psl.

• 1994 metų kalendorius. Prisikėlimo parapijos 
ekonominės sekcijos leidinys. Toronto, Ontario. 1994. 
192 psl. Kaina nepažymėta.

Leonas Gudaitis. Tautinio epo kūrėjas. Biografinė 
apybraiža apie kunigą, nepriklausomos Lietuvos seimų 
narį, rašytoją Antaną Šmulkštį-Paparonį. ab. Kaunas. 
1993. 100 psl.

Bronys Raila. Kitokios Lietuvos ilgesys. Vaga. 
Vilnius. 1993. 444 psl. Kaina sutartinė. Tai žurnalisto 
Bronio Railos raštų antrasis tomas - įvairių straipsnių 
(esė) rinkinys lietuvių politikos, kultūros ir rezistencijos 
temomis. Įvairiais laikotarpiais svarstomos problemos: 
kas būtų tikroji kova dėl laisvės, rezistencijos prasmė, 
laimėjimai ir jos tragiką (Jono Deksnio narsybės ir iš
davystė), politikos ir kultūros pradų rungtynės, romual- 
do Spalio rezistenciniai romanai, gen. S. Raštikio at
siminimų kritika ir daug kitokių temų, ilgintis kitokios 
Lietuvos, negu ji buvo ir tapo...

Lietuvių Vasario 16 gimnazijos metraštis. Vasario 16 
gimnazija, 1993. 66 psl. Kaina nepažymėta.
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LAIŠKAI

NAUJŲ METŲ LINKĖJIMAI „AKIRAČIAMS”

Akiračių lapkričio mėn. numeris (nr. 10) turi ir vie
ną pataisą. Salia red. kolegijos dar skelbiama ir numerio 
redakcija. Aišku, tai arčiau realybės. Dėl tos red. kolegi
jos, tai ir Čikagoje negyvendamas žinau, kad V. Zalato
rius persikėlė į Lietuvą. D. Bielskus irgi dažnai ten bu
voja, tai lieka tik du, kurie labai retai pasirodo Akiračiu 
puslapiuose.

Lietuviška patarlė sako: „Ir gudri višta uodegą 
įsidilgino“. Taip buvo ir su vienu Jūsų red. kolegijos na
riu. Prašovė pro šalį, o dabar šaukštai po pietų. Kaip 
nepriklausantis „frontininkams“ nei „santariečiams“ pa
sakysiu tik viena, kad tokia „rašliava“ - tai tik bobutėms.

Akiračių ašis - tai Vyt Gedrimas. Jis tik ir traukia 
tą vežimą, bet kaip ilgai? Jis juk jau ne jaunuolis. Tai iš 
dalies „kontroversinė asmenybė“: vieni jį mėgsta, kiti - 
nevirškina. Man, kaip „nepartiniui“, su juo kalbą rasti vi
sai nesunku, be tai nereiškia, kad aš su juo visuomet su
tinku. Kai kada paprasčiausia diplomatija ir mandagu
mas reikalauja pritarti, nors su ta mintimi galbūt visiškai 
nesutinkama. Ko pageidaujame iš Akiračių 1994 
metais?

1. Pirmučiausia, kad H. Žemelio sveikata pagerėtų. 
1993 m. jam buvo ne kokie.

2. Turite dar ir 4 skiltininkus. Pacituosiu tik vieną 
iš jų - Pr. Visvydą: „(...) susikaupęs dūmoju, kaip tą 
savo varganą skiltį „suvisuomeninti“, kadangi to pagei
dauja šio pagarbaus leidinio redaktoriai“.

Mano, eilinio skaitytojo, patarimas būtų: nieko ne
visuomenini“. Reikia džiaugtis, kad tie vyrai dar rašo. 
Aišku, tai nereiškia, kad tos visos skiltys yra labai įdo
mios. Vieniems patinka literatūrinės apžvalgos, kritika - 
kitiems peilis po kaklu. Kiti parašo neblogas politines 
apžvalgas (beveik, kaip kadaise W. Lippman), o ta skil
tis - tai kaip didelis „mozolis“ ant mažiausio piršto.

3. Būkite diplomatiškesni, nes tai duos geresnes pa
lūkanas. Kai kurios pavardės šiandien didelės garbės ne
daro. Tikrame gyvenime tokios pavardės greitai dingsta 
iš horizonto. Akiračiai yra įdomesni be visokių ten lie
tuviškų, kaip amerikiečiai sako, „idols“. Jūs jų turite ir 
kai parašo tai nežinai: juoktis ar verkt? Pr. Visvydas vie
ną iš jų sykį labai puikiai apibūdino Draugo kultūrinėj 
paraštėj, pacitavęs tik porą sakinių. Pilnai užteko.

Laimingų Naujų Metų ir neužmirškite laiškų sky
riaus. Jis dažnai įdomesnis skaityti negu ten kokia nors 
recenzija ar kritika. Literatūrą ir meną ar Kultūros barus 
mes visuomet galime patys užsiprenumeruoti.

Leonas Baltušis 
Minocqua, Wi

Gerb. redaktoriai,

Perskaitęs Ričardo Gavelio paskaitą („Anti- 
ekonomika kaip tautinio iracionalumo išraiška“, 
Akiračiai 1993 spalis) kurioje autorius analizuoja Lietu
vos ekonomikos reformą iš sociologinės pusės, išvardy
damas ir aptardamas tris „lietuviškuosius mitus“, noriu 
pridėti dar vieną, gal jau ne grynai lietuvišką ypatybę,

1994 m. kovo mėn.

kurią autorius gražiai pademonstravo savo kūryboje. Tai 
tendencija esamą padėtį apšviesti pačioj geriausioj ar 
blogiausioj šviesoj, situaciją perdėti savo argumento 
naudai.

R. Gavelis teigia, jog Lietuvoj dabar ekonominė ka
tastrofa, kraštas priėjo ekonominės prapulties. Jei Lie
tuvoj ekonominė katastrofa, tai kaip reikėtų apibrėžti 
Rusijos, Armėnijos ar Kirgiztano ekonomikas, jau 
nekalbant apie Eritrėja, Kombodiją ar Haiti? Nežinau, ar 
dauguma komentatorių Lietuvoj panašiai vertina krašto 
ekonominę būklę, tačiau esu tikras, kad iš toliau žiūrint 
ir matuojant pasauliniu mastu, Lietuva toli gražu nepriė
jo iki tokios padėties. Net ir palyginus su Latvija ir Esti
ja, nesuprantu, kaip jau dabar galima prognozuoti, kad 
Lietuva „beviltiškai nuo jų atsiliko“. Kokiu mastu ma
tuojant? Gal būtų tiksliau teigti, jog Lietuva pergyveno 
ekonominę katastrofą tapusi Antrojo pasaulinio karo ir 
Maskvos auka. Taip aiškinant, bandymai reformuoti 
krašto ekonominę struktūrą per pastaruosius trejus me
tus būtų tos katastrofos atitaisymo reiškiniai.

Jonas Mockūnas
Canberra, Australija

Gerbiamieji,

Dėl Dievo meilės, nesustokit dirbę tokį puikų darbą!
Su pagarba,

J. Lukošiūnas 
Uslington, Ontario

Gerbiamieji,

Pritardavau mūsų tautai tęstinumo siekiančioms 
mintims Akiračių puslapiuose, bet kol atidžiau nepalygi
nau jų su įvairiais reiškiniais tarpusavio barniuose, ne
pakankamai įvertindavau.

Akiračių 1994 m. sausio nr. 1, tarp kitų atvirai pa
rašytų straipsnių, „Ne tais vekseliais apmokėta politinė 
skola“ trumpai-drūtai apibūdina ne tik VLIKo veiklą 
nuo 1943, bet ir „šakoto-kampuoto“,prie dabartinės val
džios prisišliejusio paskutiniojoje pirmininko su keliais 
paskutiniosios valdybos nariais ‘uždarbį’ - apdovanoji
mą Vyčio kryžiais. Taisyklių nesilaikymas yra atsako
mybės paneigimas. Pagal sugebėjimus, apdovanojimų 
skirstymo komisijos nariai galėjo pasiskaityti nepriklau
somoje spaudoje apie elementarius dėsnius šioje srityje. 
Kitaip, tai tyčinis veiksmas, įskaitant ir ordinus priiman- 
čiuosius. Nenoroms pasitvirtina žinios-pranešimai, kad 
ir kitose valdymo srityse nesilaikoma net jų pačių nusi
statytų taisyklių. Darbas be atsakomybės baigiasi atcli- 
gatvyje. Jeigu Vyčio kryžių taisyklių nesilaikė, tai turėjo 
ir savus ordinus nusikalti, panaudojant dalį buv. pirmi
ninko kiršinančių - iždui žalingų kelionių kaštų.

Atviras žodis - biurokratizmo priešas.
Antanas Valiuškis 

Barrington, RI

Gerbiamieji
Mano vyras Aleksandras Merkelis mirė 1994 m. 

sausio 12 d. Jis visuomet laukdavo Akiračių ir visad su 
malonumu juos skaitydavo.

Man prašau jų nebesiuntinėti.

Su pagarba
Eugenija Merkelis 

Flushing, NY

Gerbiamieji,

Siunčiu dar priedo „Buldogo“ naudai, gal jis išaiš

kintų ar laiškų cenzūra yra Lietuvoje. A Balašaitienė 
rašo, kad yra, pagal Akiračius nėra. Ir aš pritariu, kad jos 
nėra.

St Prakapas 
Toronto, Ont

Mielieji,

Ačiū už brendžius straipsnius, ačiū už santūrią ir be
šališką informaciją, ačiū už įdomią mūsų lietuviškos 
spaudos apžvalgą, paryškinančią mūsų palinkimą į kraš
tutinumus, ačiū ir už Buldogą, kartais garsiau palojantį, 
bet niekad dantų blauzdon nesuleidžiantį.

Ačiū! Malonėkite savo leidiniu džiuginti mane ir 
sekančiais metais.

Nuoširdžiausiai,
Zigmas Grybinas 

O’Fallon, II

Gerbiama Akiračių redakcija,

Jūsų leidinys labai įdomus ir mes jo nekantriai 
laukiame. Linkime visiems Akiračių bendradarbiams ir 
toliau sveikatos ir jėgų bedirbant šį sunkų ir pasiauko
jantį darbą.

Su pagarba,
E. ir R. Baltuliai 

Hamburg, Vokietija

Ger. Tautiečiai,
Aš jau nuo senai su įdomumu skaitau Jūsų Akira

čius, nes Jūsų informacija ir kritiškas žvilgsnis į lietuviš
kus reikalus pralenkia daugumą kitų.

Aš esu Jums labai dėkingas ir didelis AČIŪ.
Norėčiau pasakyti Jums daugiau komplimentų, bet 

aš turiu prisipažinti, kad aš pasenau ir nebesu pajėgus 
laikraštį toliau prenumeruoti ir jį skaityti.

Gamta turi savo dėsnius ir nuo jų nepabėgsi.
Sustabdykit laikraščio siuntimą man.
Jus gerbiąs pasilieku su geriausiais linkėjimais Jums 

ir toliau tęsti savo gerą darbą.
V. Saudargas 

Avalon, Australija

Gerbiamieji,

Ačiū, kad per Dogą Buldogą (Akiračiai, 1994 m. 
nr.l) skaudžiai priminėte K. Bobeliui apie K. Širvio laiš
ką. Manau, kad ši lietuviško gyvenimo ir „pirmininkų” 
tragedija neturėtų tilpti juokų skyriuje, bet eiti laikraščio 
vedamuoju.

Šiai visuomeninei gėdai sumažinti tie, kurie pažįs
tame Klemensą Širvį, laikas nuo laiko jį kukliai paremia
me. Tik gaila, kad šiuo metu Lietuvos vyriausybės aklu
mui negalima padėti, nes nesugebėjo pasitikrinti, kam 
Vyčio kryžius buvo įsteigtas.

Manau, kad VLIKo „sukakties” proga iš prezidento 
Vyčio kryžium apdovanotų asmenų tik vienintelis tokio 
apdovanojimo buvo vertas - tai partizanas invalidas Kle
mensas Širvys, kuris, deja, toje nereikalingoje puotoje 
nebuvo prisimintas.

K. Ambrazaitis 
Chesterton, Ind.

Akiračių administracijai,

Šaunus J ūsų mėnraštis, pradžiugina skaitytoją. Dar
buotojams linkiu malonių Švenčių!

Kazys Janulis 
Jupiter, Fl

(tęsinys sekančiame psl)
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POLEMIKA

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI

EROTIKA AR PORNOGRAFIJA ?
Su dideliu susidomėjimu perskaičiau Zitos Čepai

tės straipsnį apie Jurgos Ivanauskaitės romaną Ragana ir 
lietus, kurį Lietuvos cenzoriai mėgina uždrausti. Kyla 
skaudi mintis, kad Lietuvoje cenzūra ne tik egzistuoja, 
bet yra stipriai palaikoma įvairių institucijų. Kaip toli 
cenzūra eis? 1992 metų Lietuvos P.E.N. leidinyje The 
Rage of Silence, Ričardas Gavelis savo giliai išmąsty
tame straipsnyje „Cenzūra kaip realaus pasaulio naikin
toja“ (Censorship as Exterminator of Real World), ją pa
vadino „labai įdomiu žvėrimi“, kuris dar neseniai tota
litarinėse džiunglėse buvo visiškai laisvas, bet paskuti
niųjų dvejų metų laikotarpyje buvo uždarytas į narvą ir 
tuo laikomas mažiau pavojingu. Ar tikrai taip dabar yra?

Demokratijose, kaip į ją pretenduoja ir nepriklau
somybę atgavusi Lietuvos respublika, cenzūra yra smer
kiama ir draudžiama kaip žodžio laisvės suvaržymas. 
Pavartykime Amerikos naujuosius „bestsellerius“. Pa
lyginus juos su Ivanauskaitės romanu, jų bent tris ket
virčius reikėtų „išcenzūruoti“, nes labai daug dėmesio 
skiriama erotikai, detaliai ir vaizdžiai aprašant intymius 
vyro ir moters, o kartais ir net dviejų tos pačios lyties 
asmenų santykius, bet niekas dėl to nesisieloja, nekelia 
triukšmo. Kam patinka, tas perka ir skaito, kam ne, tas 
ignoruoja. Tačiau ne vien didvyriškas elgesys, kilnumo 
ir pasiaukojimo apraiškos sudaro realų gyvenimą, o ero
tika ir meilė yra kiekvieno žmogaus gyvenimo esminė 
dalis. Kodėl ją reikia niekinti? Kodėl ją reikia slėpti? 
Veidmainiavimas taip pat nėra didelio dorovingumo ap
raiška.

Nesunku įsivaizduoti, kokią puikią reklamą Iva
nauskaitės romanui, padarė „cenzoriai“. Gaila, kad ne
turiu galimybės jį perskaityti, bet sutinku kovoti už Iva
nauskaitės teisę gyvenimą aprašyti taip, kaip ji jį mato.

Antra vertus, gal cenzoriams reikėtų išsiaiškinti 
skirtumą tarp erotikos ir pornografijos. Visuose žody
nuose (ir lietuviškuose, ir angliškuose) erotika yra apta
riama kaip „kūniška meilė, aistra“, o pornografija kaip 

„nešvankumas, nepadorumas, atvaizduojant prostitučių 
ir jų klijentų elgesį literatūroje ir mene“... Ir vėl apgai
lestauju, neskaičiusi tos knygos, nes nežinau, ar joje yra 
„erotika“ ar „pornografija“. Vienu ar kitu atveju, trapiai 
Lietuvos demokratijai nevertėtų sekti nei Hitlerio įsa
kyto žydų autorių knygų deginimo, nei staliniško religi
nių ir patriotinių raštų naikinimo bei persekiojimo už jų 
rašymą. Atrodo, kad ir Spaudos kontrolės komisija (kas 
tai per institucija?) neįstengė uždrausti tos knygos par
davinėjimo. Ir kam reikalinga „spaudos kontrolė“? Tai 
tikrai bauginanti institucija... Gal tai tik kitas „cenzū
rai“ duotas pavadinimas?

Modernios demokratijos jokių raštų nebijo ir jų pa
sirinkimą palieka savo piliečiams. Dabartinis jaunimas 
labai anksti susipažįsta su erotika ir jau seniai nebetiki 
„gandro“ legenda, o mūsų tautosakoje „oželis rūtų dar
želyje” ir „rūtų vainikėlis“ labai konkrečiai simbolizuo
ja liaudies erotikos jausmus ir jų padarinius. Žmogus te
bėra tas pas nuo pat Adomo ir Ievos laikų - jis visada 
turėjo erotinius jausmus, nes be jų nebūtų žmonijos. Tai 
kodėl negalima apie juos rašyti? Cenzūra tikrai yra „tik
ro pasaulio naikintoja“.

Aurelija M. Balašaitienė

LAIŠKAI
atkelta iš 13-to psk)

Gerb. Redakcija,
Labai dėkoju už atsiųstą pirmąjį Akiračių numerį.
Man, visą laiką gyvenančiam Lietuvoje, labai keis

ta, kad toks „ponas” kaip K. Bobelis, vienintelis lietuvis 
iš užsienio, yra išrinktas į Seimą ir vadovauja Užsienio 
reikalų komitetui. Kas jis toks, kad šneka visų užsienio 
lietuvių vardu?Už kokius nuopelnus tėvynei iš raudonų

jų vado A. Brazausko, dabartinio Lietuvos prezidento, 
gavo Vyčio kryžių? O ką gali pasakyti ir pagalvoti tie, 
kurie ėjo gulago vargus ir dabar neturi cento duonai nu
sipirkti ar už butą sumokėti, žinoma, jei dar tą butą turi. 
Tikrieji Lietuvos gynėjai tyliai kenčia dabartinės val
džios negandas, susijusias su kasdieniniu gyvenimu. Jie 
neprašo nei Vyčio kryžių, nei kitokių apdovanojimų. Jie 
nori nors kiek geriau pavalgyti ir apsirengti, ir galvoja 
ne vien apie save, bet ir apie kitus.

Tremtiniai grįžę neturi ne tik kur gyventi, bet ir ne
gauna lietuviško paso, o jeigu ir gauna, tai kokiais vargų 
nusėtais keliais. O Brazauskas ir kiti jo kompanijonai 
gurkšnoja šampaną, užmerkdami akis gyvenimo „tei
sybei”.

Su pagarba ir linkėjimais
Audrius Mykolaitis

Alytus, Lietuva.

Gerb. Redaktoriai,
Jau virš metų, kai Akiračiai už visas Lietuvos ne

laimes kaltę verčia Sąjūdžiui, o labiausiai juodinamas 
Landsbergis. Gal jis nebuvo geras ūkvedys ar ekono
mistas, bet jam nepadėjo valdą kolūkius, gamyklas, ra
jonus, kurie viską, kas geriausia, pasiglemžė sau arba 
pusvelčiui išdalino saviesiems ir sabotavo ekonomines 
reformas. Ir net dabar tie patys „patriotai” „tebeprivati- 
zuoja” kas dar likę.

Tokia Akiračių kryptis „veidu į Lietuvą” ar į 
LDDP man lyg ir perdaug, todėl prenumeratos nebepra- 
tęsiu. Eilę metų skaičiau ir mėgau kaip įdomų mėnraštį. 
Gaila.

Su pagarba
J. Donėla

Norphettville, S.A. Australija

Akiračius skaitome su dideliu susidomėjimu. Viso 
geriausio ir sėkmės jūsų darbe.

Jurgis Janavičius
North Manly, N.S.W. Australija

Gerbiamoji Ponia:
Labai susidomėjęs perskaičiau Jūsų 

rašinį Drauge (vasario 26) apie buv. 
premjero Gedimino Vagnoriaus priešrin
kiminę kelionę per Kanados lietuviją. 
Beskaitant kaskart vis stiprėjo įspūdis, 
kad ponas Gediminas - tai Lietuvos Mr. 
Konservatorius. Tuo labiau, kad, kaip Jūs 
rašote, „smurto ir šmeižto kampanija 
prieš jį varoma pastoviai”.

Dėl šmeižto, tai toks jau mūsų, lietu
vių, charakteris. Atsimenu, kaip pagar
biai prieš keletą metų sutikome iš sovietų 
gulago pas mus išleistą disidentą, politinį 
kalinį, pogrindžio leidinių redaktorių,

Drausmės sargyboje

ATVIRAS LAIŠKAS PONIAI GABIJAI
Komiteto katalikų teisėms ginti narį Vy
tautą Skuodį. O kaip dabar jis šmeižia
mas, tiesiog purvais drabstomas. Ir kaip 
sunkiai buvusiems bičiuliams ir drau
gams dabar kyla ranka nekaltą žmogų 
nuo šmeižtų apginti...

Girdėjau šmeižtų ir prieš poną Gedi
miną. Sako, pilį Palangoje pasistatęs val
džios pinigais. Nepatinka man tokie 
šmeižtai. Teisingai mūsų liaudis sakyda
vo, kad už rankos nepagautas - ne vagis. 
O dabar net žurnalų redaktoriai kabinėja
si. Prie paties prezidento. Jeigu, sako, tu
ri namą, tai iš kur gavo?! Ne tik pats pre
zidentas. Net jei pusbrolio žmonos teta 
bakūžę susirentė, tai irgi prezidentas... Ir 
dar būtų inteligentai - begėdžiai. Žurna
lus redaguoja... Todėl man labai patinka 
Jūsų pasisakymas prieš šmeižtus. Ginki
me, ponia Gabija, nuo šmeižtų visus mū
sų valstybininkus, nuo buvusių premjerų 
iki esamų prezidentų.

Man tačiau didesnį rūpestį kelia ne 
šmeižtai, o smurtas. Negirdėjau, kad 
prieš poną Gediminą kas nors būtų ranką 

pakėlęs. Todėl Jūs, ponia Gabija, pirmoji 
apie smurtą užsiminusi, būkit maloni pa
pasakot daugiau, ką Jūs žinot apie smurtą 
prieš buv. premjerą. Nes smurtininkus 
reikia iš savo tarpo šluot be jokio gailes
čio. Atsimenu, kaip papiktino mane ir ki
tus dorus išeivius Lietuvos politikai, 
prieš porą metų aiškinę, kad negalima 
smerkti smurtininkų, kol nežinai, kas jie 
yra. Tada Šiauliuose, darbiečių mitinge 
buvo granatos sužeista moteris. Grana
tos, kurią padėjo smurtininkas dešine 
ranka. Būdamas tvirtai įsitikinęs, kad 
reikia vienodai smerkti visus - ir kairia
rankius, ir dešiniarankius - smurtinin
kus, tikiuosi, kad Jūs plačiau painfor
muosite skaitytojus apie tai, ką Jūs žinote 
apie smurtą prieš poną Gediminą. Kovo
kime prieš smurtą bendromis jėgomis.

Mane labai sujaudino ir dar viena 
Jūsų pirmą kartą visuomenei atskleista 
naujiena, kad „Tėvynės sąjunga yra vie
nintelė partija, kurios nomenklatūra bei 
valdančios struktūros negali valdyti”. O 
kas atsitiko su visom kitom partijom?!

Nejaugi ir demokratai, ir tautininkai... 
Net krikščionys demokratai, ir tie nomen
klatūros kišenėje! Sakykit, ponia Gabija, 
kaip Jūs apie tai sužinojot. O jeigu ponas 
Gediminas, tai kas jam apie tai papasako
jo? Šnipai, infiltruoti agentai? O svar
biausia, kaip Tėvynės sąjungai pavyko 
išvengti tokios nelaimės. Apie tai reikėtų 
kuo skubiausiai painformuoti visas kitas 
partijas, nes jeigu norime demokratijos, 
tai turime turėti bent dvi padorias parti
jas. O dabar - tik viena.

Ir dar viena labai, labai svarbi smulk
mena. Jūs rašote, jog „Tėvynės sąjunga 
siekia, kad rinkimai į Seimą įvyktų kaip 
numatyta - 1995 m., tačiau kartu su savi
valdybių rinkimais”. Tuo tarpu Lietuvos 
aidas rašo, kad konservatoriai nori prieš- 
laikių rinkimų, 1995 metais, kartu su sa
vivaldybių rinkimais. Sakykite, ponia 
Gabija, jeigu rinkimai į Seimą iš tikrųjų 
įvyktų 1995 metais, kartu su savivaldy
bių rinkimais, kaip mes sužinotume, ar jie 
savalaikiai, ar priešlaikiai?

Labai atsiprašau, kad savo įkyriais 
klausimais Jūsų ramybę trukdau.

Jūsų
Dogas Buldogas
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LIETUVOS GYVENIMAS

ŽLUNGA...
(atkelta iš 1-mo psl)

birža Vilniuje,,Auksinė moneta** Alytuje.
Visų bankrotų scenarijai kaip du vandens lašai pa

našūs į T. Dreiserio aprašytą Čikagos gaisrą, po kurio 
tuoj pat prasidėjo bankrotai visoje Amerikoje. Lietuvo
je, bankrutavus vienai bendrovei, žmonės urmu puldavo 
atsiimti savo pinigų iš kitų bendrovių, ir po kelių dienų 
šios taip pat tapdavo nemokios.

Prekybos ir skolinimo bendrovių bankrotai, nuvil
niję per kraštą, ekonomikos apžvalgininkų nuomone yra 
tik įžanga į dar didesnius - didžiųjų koncernų ir komer
cinių bankų bankrotus. Taip šiemet žūsta tūkstančių lie
tuvių svajonės žaibiškai ir lengvai praturtėti. 10-12 
nuošimčių mėnesinės ir 120 - 140 nuošimčių metinės 
palūkanos lieka graži ir nebepasiekiama praeitis tiems, 
kurie turėjo bent tūkstantį amerikietiškų dolerių ar vo
kiškų markių.

Rusijos korta jau išnaudota - kainos ir ten sparčiai 
vejasi pasaulines. Dabar jau kaip ir visame pasaulyje 
tenka dirbti dantis sukandus ir kabintis į tuos niekingus 
4-6 metinius procentus, o tam didžiulė dalis Lietuvos 
biznierių ir skolintojų nebuvo pasiruošę nei psichologiš
kai, nei išsilavinimo prasme. Tad didysis „Čikagos gais
ras” dar ilgai gąsdins lietuvius, vienaip ar kitaip „vartan
čius pinigus”.

Jau po pirmųjų bankrotų pasidarė aišku, kad nė vie
nas nagus nudegęs finansininkas nekaltins savęs, nors 
pirmiausia kaip tik bankrutavo tos bendrovės, kurias bu
vo įsteigę tik amatų mokyklas baigę ar meniškos sielos 
piliečiai (vienas jų - buvęs Tiesos korespondentas). Di
džioji dalis jų su skolintojais sudarytų sutarčių pasirodė 
ne tik juridiškai netvarkingos, bet ir su gausiomis gra
matikos klaidomis surašytos.

Gausūs nukentėjusių indėlininkų komitetai ėmė rei
kalauti, kad pinigus jiems grąžintų valdžia. Nevykėlių 
kapitalistų mitingai prie Vyriausybės, Seimo ar Centri
nio banko rūmų pasidarė įprasti sostinei. Vasario 23 d. 
Kaune įvykusiame faktiškai bankrutavusio „Sekundės 
banko” (tokio pusiau banko, pusiau prekybos bendro
vės) indėlininkų tūkstantiniame mitinge plojimų susi
laukė pareiškimas, kad atsiimti prarastus pinigus būtina 
ne iš „Sekundės banko”, o iš Centrinio banko, ir tai rei
kia padaryti jėga.

* * *
Vasario 14 d. sukako lygiai metai, kai Lietuvos pre

zidentu buvo išrinktas Demokratinės darbo partijos va
dovas Algirdas Brazauskas. Prieš pat pirmąjį savo val
dymo jubiliejų prezidentas padarė Seime metinį neiš
raiškingą pranešimą, kuriame daugiau kalbėjo ne apie 
vidaus ar užsienio politikos dalykus, o daugiau dėmesio 
skyrė, pavyzdžiui, pamokslams jį ir jo administraciją 
skaudžiai kritikuojančiai spaudai. Bemaž pora praneši
mo puslapių buvo skirta siūlymams nustatyti erotikos 
(ne pornografijos, o erotikos) demonstravimui per tele
viziją ir spaudoje taisykles. Apskritai, prezidento A. 
Brazausko pranešimas puikiai atspindėjo jo valdymo 

stilių. Per šiuos metus A. Brazauskas demonstravo tą 
patį, ką apžvalgininkai jau buvo pastebėję ir anksčiau - 
neryžtingumą, nesugebėjimą pažvelgti į problemą nau
jai, per dažną žvalgymąsi Maskvos pusėn, buvusių par
tiečių stagnatorių protegavimą, plaukimą pasroviui ir 
nuolatinį patekimą kieno nors įtakon.

Pirmąjį valdymo pusmetį jis buvo savo vyriausiojo 
patarėjo akademiko R. Rajecko įtakoje, tačiau vėliau jų 
santykiai atšalo, ir dabar R. Rajeckas jau yra paskirtas 
ambasadoriumi Anglijoje, nors kaip tik vasario mėne
sį spauda pagaliau atkasė, kad R. Rajeckas prieš 21 me
tus buvo teisiamas, apkaltinus jį, kad, būdamas neblai
vus, autoavarijoje užmušė žmogų. Nors tada teismui ne
pavyko to įrodyti, tačiau vis dėlto kaltinimas R. Rajec
kui keitus parodymus liko, ir tai būsimą Lietuvos am
basadorių kažin ar puošia.

Ne mažiau sensacingas buvo ir šalies Ministro pir
mininko Adolfo Sleževičiaus potvarkis, kuriuo daktaro 
Kazio Bobelio sūnus Jonas buvo paskirtas valstybės pa
tarėju tarptautiniams klausimams su rezidencija Vašing
tone. Pagal laiką šis paskyrimas sutampa su kalėdinėmis 
premjero atostogomis Floridoje pas Kazį Bobelį.

Iš pradžių manyta, kad Jonas Bobelis gaus darbo 
Lietuvos ambasadoje Vašingtone, tačiau tam pasiprieši
no naujasis ambasadorius dr. A. Eidintas. Vėliau prem
jeras norėjo Joną Bobelį paskirti dirbti Lietuvos misijoje 
prie Jungtinių Tautų, tačiau tam nebuvo pritarta prezi
dentūroje. Tada buvo pasielgta pagal geriausias komu
nistines tradicijas - paprasčiausia buvo sukurtas specia
liai vienam žmogui skirtas postas, už kurį reikės mokėti 
mokesčių mokėtojams. (Kilus spaudoje nepalankiai re
akcijai, premjeras Sleževičius dabar aiškina, kad J. Bo
belis dirbs be atlyginimo - Akiračių red.).

Paskutinė vasario sensacija - krikščionio demokra
to Sauliaus Stomos pašalinimas iš Lietuvos aido vyr. 
redaktoriaus pareigų, paskiriant į šią vietą konser
vatorių, Seimo narį, rašytoją Saulių Saltenį. Perversmas 
įvyko staiga ir netikėtai, nes visiems S. Stoma buvo ge
rai žinomas kaip prof. V. Landsbergio linijos 100% 
besilaikąs žmogus. Pats S. Stoma, kuris yra didžiausias 
(13%) laikraščio bendrovės akcininkas, dar tikisi atsi
griebti per metinį akcininkų susirinkimą. Tačiau tai - 
jau kovo mėnesio tema.

Rimvydas Valatka
Vilnius, 1994.11.23

SLEGIA...
(atkelta iš 16-to psL)

Paveiktas tos reklamos, ir aš sumaniau dujų skaitik
lį įsidėti. Pasikviečiau „Vilniaus dujų“ rekomenduoja
mą meistrą, kažkokį Butniką, kuris tris kartus sulaužė 
savo žodį ir galų gale visai nepasirodė. Tada kreipiausi į 
kitus meistrus. Tie įdėjo per pusę dienos. Tuo tarpu atė
jo ir Naujieji metai. Kai nuėjau atsiimti kompensacijos, 
man kasininkė teišmokėjo 115 Lt vietoj 200. Klausiu, 
kodėl tik tiek, o ji rodo į „Vilniaus dujų“ įstaigoje virš 

kasos kabančią iškabą, kurioje parašyta, kad kasa infor
macijos neteikia. Sakau, pasakykit bent, kas teikia. Nu
siunčia pas viršininką kitame pastate, Smolensko g-vė 
nr. 1, 3-čiame aukšte. Laikrodis rodo 12:30, dar pusva
landis iki anksčiausios pietų pertraukos, kurios čia visur 
būna valandos ilgio nuo 13-tos arba nuo 14-tos valan
dos. Trečiame aukšte randu du beklaidžiojančius, vals
tybine kalba nekalbančius, nusiminusius vyrus. Ant 309 
kambario durų užrašas: „Vidaus dujų tinklų ir įrengimų 
tarnyba. Viršininkas V. Barkauskas“. Priėmimo laikas 
nepažymėtas, kuris pas tokius viršininkus dažnai būna 
tik porą valandų per savaitę.

Viršininko durys užrakintos. Šalia jo pavaduotojo 
kabinetas. Ir tos durys užrakintos. Toliau kažkokio sky
riaus viršininkas. Ir jis užsirakinęs. Toliau archyvas. Ir 
čia nieko nėra. Ir taip per visą aukštą, kaip po atominės 
bombos sprogimo. Nusimenu ir aš ir pradedu kiūtinti 
lauk. Ant laiptų susitinku vyriškį, kuris panašus į vieną 
iš dingusių viršininkų.

- Ar Jūs iš trečio aukšto? - klausiu.
- O ko Jums reikia, - patvirtina.
- Noriu sužinoti, kodėl man už dujų skaitliuką grą

žino tik 115, o ne 200 Lt, kaip buvo žadėta.
- Tai ką, Jūs laikraščių neskaitot, - užsipuola jis 

mane.
- Skaitau ir laikraščius, ir radijo tašką įstaigoje tu

rime, ir su kolegomis šnekamės. Visi šie šaltiniai man 
sudarė įspūdį, jog kompensacija yra 200 Lt, - aiškinu.

- Ne, - piktai nutraukia mane anonimas. - Nuo 
Naujų metų kompensacija sumažinta.

- Gal galima pamatyti naująsias taisykles, - bevil
tiškai klausiu.

- Eikit pas vyriausią ekonomistę kitame pastate, - 
nukreipia jis mane.

Nueinu. Bet ekonomistė to paties sąmokslo dalyvė. 
Ir jos kabinetas tvirtai užrakintas. Tyliai keikdamasis 
ruošiuos grįžti atgal į darbą. Pasidalinu savo nusivylimu 
su kita, teisybės ieškančia, piliete. Ji iš „Vilniaus dujų“ 
pirkusi viryklę, bet jai atvežę visai kitą modelį negu ji 
buvo išsirinkusi, ir ji niekaip negalinti susitarti dėl nepa
geidaujamo modelio pakeitimo, o šiandien net neran
danti, su kuo tartis.

Čia tau ne Čikagos „Polk Brothers“, - tyliai pagal
voju, bet nieko nesakau. Ką ji žino apie „Polk Broth
ers“!

Dėl mano bėdos, tai ji kažkur, turbūt Lietuvos ryte, 
skaičiusi, kad kompensaciją už dujų skaitiklius nuo 
Naujų metų tikrai sumažino. Ji taip pat skaičiusi, kad 
ateityje skaitiklius „Vilniaus dujos“ visiems likusiems 
įdėsianti dykai.

- Mane apgavo, - pagalvoju. - Ir tikėk tu žmogus 
valstybinių ar savivaldybinių įstaigų raginimais!

Pradedu suprasti čiabuvių abejingumą ir apatiš
kumą viskam. Net valdžia apgaudinėja, kaip apgavo 
tūkstančius žmonių, kurie turėjo santaupų taupomosiose 
kasose ir, paklausę valdžios raginimų jų neišimti, veik 
visus pinigus prarado. Tai kuo tada tikėti?

V. Zalatorius
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NAUJAKURIO UŽRAŠAI

SLEGIA PRAEITIS, DABARTIS IR NEŽINOMA ATEITIS
Vilnius, sausis. - Kalbant apie praeities liekanas, 

turbūt viso pasaulio TV žiūrovų atmintyje tebėra kadrai 
su demontuojamais Lenino paminklais buvusioje rusų 
imperijoje. Juose šis „visiems laikams atėjęs” proletari
ato vadas tabaluoja kaip pakaruoklis nuo krano grandi
nės. Žinoma, daug lengviau buvo demontuoti tuos bal- 
vonus iš miesto aikščių, negu išrauti netikusius įpročius 
bei darbo metodus iš žmonių sąmonės ir tarpusavio san
tykių. Tam prireiks kelių kartų. Bet ir praeities simboli
ka dar kai kur bado akis. Vilniaus senamiestyje, prie na
mo nr. 35, Vilniaus gatvėje dar tebetvyro abejotinos 
reikšmės paminklinė lenta:

Siame name 1924-1926 metais gyveno baltarusių 
mokslininkas ir pedagogas, žymus revoliucinio judėji
mo veikėjas, Komunistų partijos narys nuo 1925 metų 
Bronislavas Taraškevičius.

Tas pats tekstas pakartotas rusiškai, bet ne gudiš
kai! Manytum, kad prieš metus siautusios vario karštli
gės metu kas nors šią misinginę lentą būtų nulupęs ir 
sulydinęs. Tuo metu net nuo kapų paminklų ir nuo pa
veikslų Vilniaus akademinio teatro fojė buvo vagiama 
daug mažesnės lentelės. Bet, matyt, vagys ir miesto ta
ryba gerbia „tarybinį” palikimą ir lenta apie žmogų, ži
nomą tik marksizmo daktarams, kabės tol, kol sena
miestyje riogsos griuvėsiai. O tai gali trukti ilgai, ilgai, 
žinant čionykščius darbo tempus.

Užtat Kauno patriotai, kurie, atrodo, laiko save ap- 
gulties stovyje, sausio 21-22 dd. surengė komunistų nu
sikaltimų ir Lietuvos resovietizacijos konferenciją kan
kinio vyskupo V. Borisevičiaus 100 m. gimimo sukak
ties proga. Kalbėtojai Seimo nariai V. Landsbergis ir J. 
Listavičius, dvasininkai vysk. A. Vaičius bei prel. K. 
Gasčiūnas ir mokslininkas R. Batūra bandė sudaryti įs
pūdį, kad Lietuva šiandien lyg 1940 m. birželio išvaka
rėse. Valdančioji partija besielgianti ar bent einanti tuo 
keliu, kuriuo anais tikrai tragiškais Lietuvai metais, ėjo 
Liaudies vyriausybė. Tokia demagogija opozicija bando 
susigrąžinti valdžią, visai nepagalvodama, ką gi ji kitaip 
darytų (ar darė) tą valdžią atgavus ir kas bus, kai tokiu 
pavyzdžiu seks kitos opozicijos, įskaitant ir tas, kurios 
oponuos jiems atėjus į valdžią. Ne žmonių gąsdinimo iš 
vidaus šiandien reikia Lietuvai, bet konstruktyvaus ir 
konkretaus vieningo darbo. Tuo tarpu pozicija ir opozi
cija konstruktyviai nebendrauja ir net negali ramiai pro
blemų diskutuoti. Jie arba koliojasi, arba tiesiog boiko
tuoja bendrus suėjimus, įskaitant Seimo ir jo komisijų 
posėdžius, jeigu numato, kad jų pusė nelaimės. Bet argi 
tai opozicija? Prie ko tai veda?

Visiems šitiems konspiracinių teorijų kūrėjams ir 
skleidėjams turėjo būti labai nemalonus tikrų rusbemių, 
M. Burokevičiaus ir J. Jermalavičiaus suėmimas Mins
ke sausio 15 d. bei jų pargabenimas ir uždarymas Lukiš
kių kalėjime. Kaip gi liaudžiai dabar paaiškinsi, kad ta 
vyriausybė, kuri dieną naktį planuojanti Lietuvos sugrą
žinimą į sovietinę santvarką, rizikuoja net konfliktą su 
kaimynine valstybe, kad galėtų patraukti teismo atsako
mybėn tikrus tautos išdavikus?

Jermalavičius, paklaustas apie savo tautybę, atsakė, 
jog jis - Tarybų Sąjungos pilietis. Sąjungos, kuri jau 
daugiau kaip dveji metai nebeegzistuoja. Kaip jis pana
šus į tuos dinozaurus, kurie šiandieninę Lietuvą mato 
1940-tųjų akimis.

Tarp jų yra ir dalis krašto apsaugos (SKATo) vyrų. 
Prieš pat Naujuosius metus turistinio leidinio bendra
darbis R. Antanaitis Anykščiuose žymėjosi valiutos kei
tyklas. Kur buvę, kur nebuvę prie jo prisistatė du skati- 
n inkai, ir paskelbė, kad jis areštuojamas. Nusivedė į sa
vo daboklę ir pirmą dieną išlaikė ten žmogų be maisto ir 
vandens. Antrą dieną davė vandens, ir tik kitos pamai
nos vyrai leido jam pasinaudoti telefonu. Areštuotasis, 

beje pats skatininkas, paskambino savo broliui, 
Panevėžio SKATo aukštam viršininkui, ir pranešė apie 
incidentą. Tik pastarajam įsikišus Antanaitis Naujus 
metus galėjo atšvęsti savo namiškių tarpe Klaipėdoje. 
Pasirodo, tie pusberniai jį įtarė šnipinėjimu. Kieno nau
dai, kyla klausimas? Ką Anykščiuose galima šnipinėti? 
Kas per krašto apsaugos darbuotojų paruošimas, kas per 
psichologija? Juk čia kažkokia rusiška paranoja. Neuž
tenka jiems muštis, gerti, šaudyti merginas, dabar pra
dėjo areštuoti žmones be prokuroro sankcijos, be jokio 
pagrindo. Ar tokiems galima į rankas patikėti ginklą ir 
krašto apsaugą? Vienas omonininkas su šimtu tokių 
puspročių susitvarkytų. SKATo įstatyme pasakyta, kad 
Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos tikslai yra tik 
„esant būtinybei, padėti... policijai užtikrinti viešąją 
tvarką, palaikyti visuomenės rimtį ir saugumą“. Argi 
žmogus su pieštuku ir užrašų knygute rankoje, stovintis 
priešais banką mažame miestelyje, ardo viešąją tvarką ir 
drumsčia visuomenės rimtį? Juk tuo metu, prieš Naujus 
metus, vaikai, sprogdinantys įvairius fejerverkus, daug 
labiau drumstė visuomenės rimtį.

VALSTYBINĖ PASLAPTIS

Kitas žmogus papasakojo, kad jam prireikė Lietu
vos miestų herbų tam pačiam leidiniui. Nuėjo į valsty
binę Heraldikos komisiją, kur šie herbai sukaupti. Jam 
atsisakė leisti juos kopijuoti, nes tai „valstybinė paslap
tis“. Oficialūs miestų herbų maketai, pagaminti už mo
kesčių mokėtojų pinigus ir saugomi valstybinėje įstai
goje - valstybinė paslaptis! O sveikas prote, proteli! 
Kas per šalis, kas per valdininkai!

Beje, dėl ginklo patikėjimo, Seimas priėmė įsta
tymą, kuris leis piliečiams nuo balandžio 1 d. (čia ne 
pokštas!) savigynai nešioti neautomatišką, mažo kalibro 
rankinį šaunamąjį ginklą. Klausimas, kuris Amerikoje 
sukelia tokias aistras, čia praėjo be triukšmo. Gal dėl to, 
kad ir iki šiol ginklų galima nelegaliai pirkti Gariūnų 
turguje ir kitur, net minosvaidžių. Pastaruosius mafija 
ne kartą naudojo savo aukoms terorizuoti. Taip pat ir 
ginkluoti apiplėšimai darosi vis dažnesni.

Kitas klausimas, kuris jaudina Vakarų pasaulio vi
suomenes, t.y. abortai, Lietuvos dar nepasiekė, nors čia 
dėl antinėštumo priemonių ir seksualinio auklėjimo sty
giaus jie naudojami kaip pagrindinė gimimų kontrolė. 
1993 m. Lietuvoje buvo daugiau mirimų negu gimimų. 
Gyventojų skaičius sumažėjo 11.000 iki 3.740.000. Tuo 
tarpu kaimo gyventojų skaičius padidėjo 5% miestiečių 
sąskaita.

Kad Lietuva atsivėrė kapitalistinei civilizacijai, liu
dija ne tik „Marlboro“ cigaretės burnoje, vokiški BMW 
automobiliai keliuose, bet ir Kalifornijos Matei’io fir
mos Barbučių (lėlių) specializuota krautuvė Kalvarijų 
gatvėje nr. 2. Kontrastą šiai krautuvei sudaro vienoje 
pusėje esanti alkoholinių gėrimų parduotuvė, atdara 24 
vai. per parą, kitoje - pigus gastronomas (taip čia nei 
šiaip nei taip vadinamos maisto krautuvės). Atseit, tėvas 
po algos atsigers, pavalgys, o kad žmona per daug ne- 
sibartų, nupirks dukrai lėlę. Visa bėda, kad tos lėlės, su 
įrengtu miniatiūriniu kambariu, kainuoja daugiau negu 
vidutunė tėvo alga, kuri šiuo metu yra 290 Lt per mėnesį 
bruto. Tad nei gastronomo, nei alkoholinių gėrimų 
krautvės lankytojai į lėlių krautuvę neužeina. Jeigu 
vidutinė šeima pravalgo 57% savo pajamų ir moka kokį 
20% už komunalines paslaugas, tai ne kas belieka lė
lėms.

Atlyginimus čia moka dukart per mėnesį: 1-mą ir 
15-tą mėnesio dieną. Penkioliktosios dienos atlygini
mas yra avansas, kuris sudaro šiek tiek mažiau kaip pu
sę mėnesinio atlyginimo. Tuo tarpu pirmosios mėnesio 
dienos išmoka yra galutinė, atsiskaitomoji, už praeitą 
mėnesį, su pridėtu lapeliu, rodančiu visus atskaitymus. 

Štai, pvz., jei darbuotojo atlyginimas yra 250 Lt, tai jo 
mėnesio 15-tosios avansas yra 100 Lt, pajamų mokestis 
už visą mėnesį - 57,50 (23%) ir socialinio draudimo 
mokestis - 2,50 Lt (1%). Darbdaviai už šį darbuoto
ją moka nuo savęs dar 30% socialinio draudimo mokes
čio. Prie atlyginimo žmonės paprastai gauna įvairias 
premijas, pvz., 10% priemoką už papildomą darbo krū
vį ar už svetimos kalbos, bet ne rusų, mokėjimą, ar net 
už kokio specialaus darbo, kad ir darbo metu atlikimą. 
Dirbantiesiems pensininkams prie atlyginimo mokama 
minimali pensija. Dirbančiųjų pensininkų čia daug, nes 
pensinis amžius moterims yra 55, o vyrams 60 metų.

Nors galą su galu vos suveda apie 90% Lietuvos 
gyventojų, lieka 10%, kurie savo mergaitėms ir Barbu
tes su miniatiūriniais baldais gali nupirkti. Seimas buvo 
priėmęs pajamų deklaravimo įstatymą, bet prezidentas 
jo nepasirašė, o antrą kartą nebeužteko balsų prezidento 
veto perbalsuoti. Pagal šį įstatymą valstybės tarnautojai, 
3/4 Lietuvos darbo jėgos, ir Seimo atstovai būtų turėję 
paskelbti savo turto apimtį ir pajamas. Matyt, tie 10% ir 
turėjo daugiau balsų negu likusieji 90%. Čia įsigalėjusi 
visuotina nuomonė, jog didelio turto Lietuvoje iki šiol 
legaliai negalima buvo susikrauti. Korupcija, kyšinin
kavimas, sukčiavimai, mokesčių nemokėjimas čia tiek 
įsigalėjęs, kad net ir tarp tų 90-procentininkų nedaug tė
ra nesusitepusių. O nesusitepę jie tik dėl to, kad neturi 
progos (pvz., pensininkai, seneliai globos namuose, gal 
dvasiškiai).

KAS NAUJO BUTELIU PASAULYJE?

Ne pro šalį trumpai Sugrįžti prie anksčiau šiuose 
straipsniuose keltų problemų. Viena iš jų, tai tuščių bu
telių grąžinimas. Eilių nebėra, „Vilniaus stiklo taros“ 
punktas už centrinio gastronomo, Gedimino prospekte, 
atidarytas nurodytomis valandomis, bet... piniginio už
stato už butelius negrąžina. Vietoj jo duoda acto, vaikiš
kų kojinaičių, sriubų koncentrato, šveitimo pastos, li
monado ar majonezo, žodžiu, to, ką tuo metu punktas 
parūpina... iš Gudijos. Tarnautojų mažiau ir jie jau kaž
kaip mandagiau aiškina, kad butelių vietinės pilstytuvės 
nebesuperka, tad jie jas veža į Gudiją ir ten maino į pre
kes, kurių gudams turbūt nereikia. Viskas kvepia naujo
mis tų grubių žmonių machinacijomis. Gal dėl to jie ir 
mandagesni pasidarė. Vagie, kepurė dega! įdomu, kad 
kai kuriuose kituose miesto rajonuose butelių surinkimo 
punktai tebemoka gyventojams už tarą.

Iš paviršiaus atrodo, kad visomis šitomis šunybė
mis turėtų domėtis prokuratūra ir patraukti sukčius atsa
komybėn. Bet prokuratūra nepradeda bylų, jei jai vals
tybės kontrolė ar vidaus reikalų ministerija nepateikia 
kaltinančios dokumentacijos. Tad tikri kaltininkai yra 
visokie revizoriai ir kontrolės įstaigos, kurios viską lei
džia pro pirštus, dažnai patys gaudami kyšius. Tas pats 
galioja ir įstaigų bei skyrių viršininkams, kurie savo 
įstaigas gogoliškai tvarko. Kol kas tik spauda retkar
čiais bando šiuos kuprius ištiesinti. Tuo tarpu visuome
nė yra apatiška, moja į viską ranka ir netiki, kad kas nors 
galėtų pasikeisti.

Toks jau čia gyvenimas. Niekas nieko nežino arba, 
jei žino, nesako. Siurpizai, vis nemalonūs, tyko už kiek
vieno kampo. „Vilniaus dujos“, kita miesto įmonė, išti
sus metus agitavo, kad žmonės savo lėšomis įsidėtų du
jų skaitiklius. Savininkai tokiu būdu ilgainiui sutaupy
sią , nes tada už dujas mokės ne miesto ar apylinkės vi
durkį, o tik tiek, kiek sunaudojo. Priedo žadėjo kompen
suoti ir už skaitiklius, kurie kainuoja daugiau kaip 200 
Lt, nors žadama kompensacija tebuvo tik 200. Girdi, 
kažkur Ukmergėje, kažkokie skaitikliai tiek tekainavo. 
Tuo tarpu Vilniuje niekur už tokią kainą skaitiklio ne
gausi. Kitos miesto įmonės panašiomis sąlygomis ragi
no įsidėti šilto ir šalto vandens skaitiklius. Už įdėjimą 
gyventojai turėjo susimokėti patys. Dujų skaitiklio įdė
jimas kainuoja virš 100 Lt.

(tęsinys 15-me psL)
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