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LIEPOS KARŠTIS SAVAIP IŠBANDO 
LIETUVĄ

Liepos 29 dieną jau baigėsi penkios savaitės, kai 
Lietuvoje nebuvo lietaus. Dažniausia temperatūra dabar 
- 33 laipsniai pagal Celsijų. Ne tik dėl karščio, bet ir dėl 
to, kad dalis Lietuvos žmonių jau turi pakankamai pini
gų, Palanga liepos mėnesį užpildyta gal net labiau, negu 
būdavo sovietmečiu.

Bet karštis daro ir juodą darbą. Ganyklos išdegę, 
striuka gali būti su bulvėmis, vasarojum. Ūkininkai gy
vulius jau šeria pašaru, paruoštu žiemai. Vyriausybė su
kūrė štabą kovai su sausros padariniais, žadama kreiptis 
pagalbos į Europos Sąjungą, kurioje taip pat labai karš
ta.

Galbūt todėl kalbėdamas spaudos konferencijoje 
buvęs ekonomikos ministras Julius Veselka pasakė, jog 
normaliai dirbant jokia sausra krašto ekonomikai „netu
rėtų būti baisi“ ir jokių štabų nereikia. Stabai, pasak J. 
Veselkos, kuris ir pats yra iš LDDP stovyklos, reikalingi 
tik tiems, kurie nemoka dirbti ir jaučia nostalgiją „načal- 
nikų“ (viršininkų - rus.) laikams.

Tačiau gana ilgą laiką sausra buvo tarsi šešėlyje, 
svarstant referendumo dėl indėlių kompensavimo ir ru
sų karinio tranzito per Lietuvą klausimus.

Referendumas įvyks rugpjūčio 23 dieną, tačiau jo 
šalininkai ir priešininkai į savo debatus jau įtraukė net 
Pasaulio banką ir Tarptautinį valiutos fondą. LDDP, ku
ri dabar yra valdžioje, laimėjus referendumui, iškiltų 
hamletiškas klausimas: jeigu vykdysi referendumo nu
tarimus, sukelsi šalyje hiperinfliaciją ir tada jau lėksi iš 
valdžios kaip kamštis iš šampano butelio. Na, o jeigu 
valdžia atsisakytų vykdyti referendumo sprendimą, ku
riam įgyvendinti reikia dviejų metinių valstybės biu-

Šiame numeryje

MAN TIESIOG PATINKA BŪTI LIETUVIU...

Pokalbis su Pasaulio lituanistų bendrijos (PLB) pirmi
ninku Albertu Zalatoriumi, kuriame atsispindi Lietuvos 
ir išeivijos mokslo ir kultūros žmonių sugebėjimas vieni 
kitus suprasti ir dirbti bendrą darbą. Geras pavyzdys po
litikams ir politikuoti mėgstantiems.

I Šiaurę nuo Vilniaus, prie akmens

Kas atsitinka, kai bandanti į Europą sugrįžti tauta suži
no, kad... visą laiką buvo Europos centre. Miškas, kuria
me vietoj medžių dygsta skulptūros.

XX AMŽIAUS BARBARAI ŠOKA APIE LAUŽĄ

Lietuvių išeivija dar kartą patvirtina visiems nuo inkvi
zicijos laikų gerai žinomą taisyklų, kad deginamos tik 
geriausios knygos.

džetų, tada ji diskredituotų save kaip nepripažįstanti tau
tos valios. Abiem atvejais referendumo sumanytojams 
konservatoriams atsiveria siauras plyšys į valdžios 
olimpą. Taigi LDDP geras variantas yra tik vienas - 
referendumo pralaimėjimas, už ką nedviprasmiškai 
pasisakė ir Pasaulio banko bei Tarptautinio valiutos 
fondo ekspertai ir net vadovai. Tačiau V. Landsbergis ir 
G. Vagnorius juos tuoj pat sukritikavo.

Tarp intelektualų, kurie pritaria absurdiškai ekono
mine prasme idėjai (šimtą kartų indeksuoti prieš 4 metus 
buvusius indėlius, kai jų šalyje pasikeitė net trejos valiu
tos), taip pat panaikinti „neteisėtą“ privatizavimą, ma
dingais tapo išvedžiojimai, kad reikia „viską atimti iš tų, 
kurie „pirko tik Mercedes“ ir atiduoti tiems, kurie „mo
kės taupiai panaudoti pinigus“ ”,

Jei tokias baikas tie vaikinai būtų krėtę ne dabar, o, 
pavyzdžiui, 1939 metais, tai jie dar būtų spėję paragauti 
Dimitravo kalėjimo košės, nes Prezidentas A. Smetona 
su komunistais ir įvairaus plauko marksistais nejuokau
davo.

Dabar Lietuvą valdo lyg ir komunistai, tačiau jie 
yra priversti desperatiškai įrodinėti tokio referendumo 
žalą krašto ūkiui. Cūdai - ne kitaip. Vis dėlto būčiau lin
kęs manyti, kad referendumas nesurinks reikiamų pusės 
ir vieno nuo visų sąrašuose esančių rinkėjų (būtent taip, 

IŠLAIKYTI DEMOKRATIJOS EGZAMINAI
Lietuvos piliečių valstybinio sąmoningumo egzaminais prof. A. Štromas pavadino rugpjūčio 27 dienos 

referendumą „Dėl neteisėto privatizavimo, nuvertintų indėlių ir akcijų bei pažeistos teisėsaugos”. Egzaminais, 
kurie bus išlaikyti, jei balsuotojų dauguma nepritars referendumu siūlomoms nuostatoms. Pritarimui reikėjo 
bent pusės visų balsavimo teisę turinčių Lietuvos piliečių balsų.

Egzaminai išlaikyti. Ir išlaikyti aukščiausiu pažymiu. Referendume iš viso dalyvavo tik 36,8% balsuotojų, 
ir nors 83% jų pritarė visoms aštuonioms referendumo nuostatoms, pritariantieji tesudarė tik 30,5% visų 
balsavimo teisę turinčių rinkėjų. Referendumas pralaimėjo, o su juo pralaimėjo tie, kurie referendumais norėtų 
įstatimdavystės teisę pasiglemžti iš jiems nepatinkančio Seimo ir tokiu būdu destabilizuoti padėtį bei bandyti 
prieš laiką grįžti į valdžią.

Didesnę demokratijos patirtį turinčiuose kraštuose šitokios referendumų avantiūros neįmanomos. Referen
dumais ten tik atsiklausiama tautos nuomonės sunkiais klausimais. O teisė ir pareiga taip išreikštą piliečių valią 
paversti įstatymu paliekama Seimui. Tikimės, kad tokia šio referendumo baigtis bus gera demokratinės 
kantrybės pamoka tiems, kurie tiesiog negali gyventi nebūdami valdžioje. Užuot žaidus referendumus, jie 
turėtų pasistengti iki sekančių rinkimų atgauti prarastą tautos pasitikėjimą pozityvia ir konstruktyvia opozicine 
laikysena bei darbu.

Lietuvos įstatymų leidėjams galbūt verta pasvarstyti galimybes iš referendumų organizatorių reikalauti 
referendumo išlaidas padengiančio užstato, kuris būtų grąžinamas tik tuo atveju, kai referendumui pritaria 
balsavimo teisę turinčių piliečių dauguma. Nes dabartinė padėtis, kai vienos kurios partijos polinkis žaisti 
referendumą apmokamas iš visų mokesčių mokėtojų kišenės, nėra teisingas ir neprisideda prie stabilios 
demokratijos tradicijos įtvirtinimo.

Referendumo organizatoriai pradžioje siūlė vienos grupės - dėl infliacijos nuvertėjusių indėlių savininkų 
- nuostolius padengti iš valstybės, t.y., visų piliečių turto. Tam nepritarė dauguma kitų partijų: socialde
mokratai, liberalai, Centras, Tautos pažanga ir valdžioje esantieji darbiečiai. Pasaulinio banko ir Tarptautinio 
valiutos fondo specialistai įspėjo, kad tokia kompensacija, dukart viršyjanti šalies metinį biudžetą, sukeltų 
hiperinfliaciją, destabilizuotų ekonomiką ir atbaidytų užsienio investicijas. Tai, atrodo ir nulėmė balsuotojų 
apsisprendimą nepritarti net ir smarkiai pakeistam bei papildytam referendumo tekstui - Akiračių red.

o ne nuo atėjusių balsuoti) balsų, ir šis sumanymas liks 
kaip dar vienas galėjęs atsitikti košmaras naujausioje 
Lietuvos istorijoje.

Užtat rusų karinio tranzito įteisinimo klausimu liek 
Prezidentas A. Brazauskas, tiek LDDP šulai jau yra pra- 
skydę. Spaudžiami vakarykštės dienos pramonininkų ir 
verslininkų, prisipirkusių nevykusių sovietinių gamy
klų, jie moraliai jau susitaikė su tuo, jog nesą nieko čia 
blogo, jei oficialiai per Lietuvą į vieną ir kitą pusę dun
dės vagonai su rusų tankais ir ginkluota kariuomene.

Praktiškai jokia kita Lietuvos partija ar politikos 
veikėjas neremia šios LDDP užmačios, kuri, ypač Rusi
joje į valdžią atėjus V. Žirinovskio pakraipos veikėjams, 
Lietuvai kainuotų gal ne mažiau, kaip kad 1939 metais 
kainavo sovietų įgulų įsileidimas į šalį.

Valdančiosios partijos veikėjai čia užsispyrusiai te
nori matyti tik ekonominį aspektą. Mat rusai sutartį dėl 
karinio tranzito siekia pasirašyti kartu su didžiausio pa
lankumo prekyboje su Lietuva sutartimi.

„Įsivaizduokite, kad jūs turite fermą ir pykstatės su 
kaimynais dėl savo nuosavybės, o kai susitaikote, jūs 
pareiškiate, kad jie vis dėlto gali keliauti per jūsų terito
riją ir gabenti savo techniką, tačiau tai nėra gera situa
cija“, - taip savo požiūrį į rusų karinio tranzito įteisini
mą įvertino 15 mėnesių Lietuvoje dirbęs JAV karinių 
ryšių grupės „Military to Military“ vadovas pulkininkas 
Robertas Barziloskis.

Rimvydas Valatka 
1994 m. liepos 10 d.
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LIETUVA IR IŠEIVIJA

NIUJORKIEČIAI DEGINO KNYGAS IR 
GIEDOJO TAUTOS HIMNĄ

„Kančių istorijos” pirmoji knyga, atrodo, yra sukė
lusi tautiečiuose tiek pasipiktinimo, nepagrįstų kaltini
mų, PLB pirmininko atsistatydinimo reikalavimų ir kitų 
keistų, o kartais net juokingų veiksmų, jog kai kurios 
organizacijos ir pavieniai asmenys pametė sveiką protą 
ir kultūringame gyvenime priimtiną įprotį racionaliai 
spręsti paprastus visuomeninėje veikloje iškilusius 
klausimus. Savo laiku Vokietijos hitlerininkai po vadi
namos „Kristalo nakties“, degino knygas. Atrodo, kad ir 
New Yorko lietuviai, bent dalis jų, birželio 19 dieną pa
sekė tuo nekultūringu pavyzdžiu. Iš kitos pusės, prieš 
šitokį barbarišką pasielgimą nesigirdėjo jokių protestų, 
nepasitenkinimo ar nors vieno laiško Draugo redakci
jai!

Apie tą įvykį Drauge (nr. 130,1994.VII.7) S. Nar- 
keliūnaitė taip rašo:

Pasibaigus kalboms, New Yorko šauliams su JA V 
ir Lietuvos vėliavomis lydint ambasadorių Simutį ir LB 
NY apygardos pirm. Miklų, nešantį tautiškais motyvais 
juosta papuoštą vainiką, minėjimo dalyviai patrau
kė prie Kryžiaus sodelyje. Ten ambasadorius padėjo 
vainiką žuvusiems dėl Lietuvos laisvės ir pabrėžė reika
lą čia pasmerkti tokią knygą, melagingą ir tendencingą, 
kuri nuvertina ir įžeidžia Lietuvos didvyrių auką. Iškil
mėms vadovavęs, LB NY apygardos pirm. Miklas, 
prieš įžiebdamas ugnį perskaitė ilgą, oficialų pareiškiu 
mą, kuriame be kitų, jau daug kartų spaudoje minėtų 
siūlymų, susietų su šia knyga, buvo pasiūlyta PLB val
dybos pirm. B. Nainiui ir valdybai nedelsiant atsistaty
dinti.

Aukuras buvo parengtas priešais Nepriklausomy
bės kryžių. Aplink sustojusieji minėjimo dalyviai pagie
dojo Lietuvos himną.

Kai ši knyga buvo pristatoma Čikagoje, taip pat gir
dėjosi balsų, reikalaujančių ją sudenginti, bet čikagie- 
čiai, regis, nedrįso vėl kurti laužo, nes jie vieną tokį kny
gų deginimą jau buvo įvykdę seniau.

O buvo taip. Tautietis K. Petrauskas sugalvojo savo 
knygyną perduoti Pedagoginiam lituanistikos institutui. 
Kadangi Instituto direktorius A. Dundulis tuo laiku 
buvo išvykęs iš Čikagos, tai jis tas knygas perdavė Insti
tuto pareigūnui I. Serapinui. Buvo perduota apie 500 
knygų, vertingų senų leidinių, tarp jų Lietuvoje išleistų 
knygų. Kadangi I. Serapino žmona ir, atrodo, jis pats, 
pamatė, kad kai kurios knygos, anot jų, yra komunistinė 
propadanga - tai nusprendė jas sudeginti. Tai įvyko 
1977 metais rudenį ir Akiračiuose (nr. 8, 1977 m.) ta 
deginimo istorija buvo aprašyta. To straipsnio pabaigoje 
buvo pridėtas toks komentaras:

Tik barbarai ieško šviesos knygų liepsnose. Bet jie 
juk skaityti nemoka. Iš raštingų žmonių visuomenė tiki
si didesnės pagarbos spausdintam žodžiui. Tuo labiau 
tokios pagarbos laukiame iš švietėjų ir mokytojų.

Tokius neapgalvotus veiksmus ir iššaukė prokuro- 
riška J. Damausko recenzija. Be abejo, prie šio masinės 
psichozės sukėlimo neatsakingu vedamuoju prisidėjo 

Draugas ir jo karingoji redaktorė D. Bindokienė. Antra, 
PLB pirmininkas ir valdyba ilgai delsė, nesiryždami pri
pažinti klaidų. O pats B. Nainys, užuot prisipažįnęs, kad 
per skubotumą ir nemokėjimą padaręs klaidų, apkaltino 
kritikus noru kiršinti išeiviją ir sugriauti Bendruomenę. 
Nedaug trūko, kad būtų pradėta tvirtinti, jog tai KGB 
agentų darbas.

Atsakydamas į Tėviškės žiburių (nr. 25, 1994) 
klausimus, Nainys taip atsakė:

Koks tolimesnis to užmojo likimas, šiandien neži
nau. Prieš akis - tik šiurpus paveikslas. Kaip jau minė
jau, man visiškai nesuprantamas visuomenės nusiteiki
mas PLB valdybos, ypač mano atžvilgiu, kai knygos ne 
tik nepavartę, bet net ir nematę, vien tik spaudoje pa
skaitę, atvirai pasakysiu, labai jau neatsakingus apie 
knygą atsiliepimus, žmonės apšaukia mane tautos išda
viku, užverbuotu KGB agentu, niekina, baudžia, reika
lauja atsistatydinti. Knygą liepia išimti iš apyvartos, su
naikinti, sudenginti. Ką visa tai reiškia? Kažin ar tik 
kažkas tos Lietuvos kovų ir kančių istorijos iš viso neno
ri, tiesiog bijo, kad ji neišryškintų to, ką kai kas nori nuo 
žmonių nuslėpti, nes tai jiems gali būti labai nemalonu, 
o gal ir kokį nusikaltimą išryškinti. O gal ši knyga kam 
nors yra puikus įrankis sukiršinti tarp savęs išeiviją, ga
lutinai supykdyti ją su Lietuva, sunaikinti jai atstovau
jančią Lietuvių bendruomenę ir iš ten mus valdyti. Tam 
tikslui siekti stipri ir vieninga už Lietuvos ribų gyve
nančių lietuvių jungtis,vadovaujama stiprios vadovy
bės, gininačios jų interesus, yra labai neparanki, todėl 
reikia ją sužlugdyti. Gal ir daugiau yra tokių?

Tokiais aiškinimais ir kitų kaltinimais visuomenės 
pasitikėjimo neatgausi...

ŽMONA IR VAIKAI GINA TĖVĄ...

„Kančių istorijos” tragikomedija nesibaigė knygos 
deginimu. Spaudoje pasirodė ir kinį keistų, o kartais net 
juokingų reiškinių. Štai Drauge (nr. 128,1994.VII.2) B. 
Nainio ginti išėjo žmona, vaikai ir žentas. Esą, jos vyro 
žiauri kritik^kvepia asmeniškumais, ji yra be jokio pa
grindo ir t.t. Perduodame ištrauką iš to šeimos pareiški
mo:

Broniaus Nainio keturiasdešimt penkerių metų 
veiklos tikslas buvo prisidėti prie atkūrimo laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos ir išlaikymo lietuvybės išeivi
joje.

Taip, kaip beveik kiekvienai lietuviškai šeimai, taip 
ir Broniui Nainiui kančia nesvetima. Jo šeimos artimųjų 
ašaromis ir krauju irgi palaistyta Lietuvos žemė.

Broniaus Nainio siekis buvo ir yra atskleisti pasau
liui ir ateinančioms kartoms lietuvių tautai padarytas 
skriaudas. Jisai norėjo ir nori, kad Lietuvai ir lietuviams 
okupanto padaryta žala nebūtų pasaulio užmiršta. Jisai 
rūpinosi ir rūpinasi, kad išeivija liktų gyva.

Mes šiuos Broniaus Nainio norus, tikslus, ir jo as
meniškas Lietuvoje gyvenusių ir mirusiųjų artimųjų 
kančias žinome, nes mes esame jo šeima.

Kažin ar tik jau nenueita per toli su dabartiniais kal
tinimais ir žiauriais išmetinėjimais? Mums atrodo, kad 
kai kuriais atvejais net ir pasisavinta Kūrėjo galia teisti 
kitus.

Vietoje, kad toliau būtų skleidžiama neapykanta, 
gal jau atėjo laikas siekti vienybės ir taikos išeivijoje. 
Visi kartu ar atskirai, bet dirbkime pozityvų darbą. Pa
mirškime skirtumus, suraskime bendrą kelią, nes mes 
visi esame tos pačios, labai daug nukentėjusios, tautos 
vaikai.
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Bronė Nainienė 
Laima ir Vacys Garbonkai 
Rūta ir Kęstutis Sušinskai

Kodėl p. Nainio giminės mano, kad reikia jų viešų 
pareiškimų ir kad B. Nainys nepajėgs pats apsiginti nuo 
kritikų? Pagaliau, kodėl tą įvykį perdaug dramatizuoti, 
įjungti net šeimas į ginčus, kada normaliai demokrati
nėje visuomenėje nepasitikėjimo klausimas sprendžia
mas balsavimo keliu. Juk PLB yra demokratinis jungi
nys ir praktikuoja rinkimus. Visuomeninėje veikloje 
nėra nepamainomų asmenų. Neturintis pasitikėjimot tu
ri pasiduoti daugumos valiai ir pasitraukti.

Paskelbtas PLB valdybos pareiškimas, kad Kančių 
istorijos leidimas bus tęsiamas toliau. Daug kas mano, 
jog pirminis sumanymas išleisti 16 tomų nebuvo gerai 
apgalvotas ir kad aplamai ne Bendruomenės reikalas už
siiminėti knygų leidyba.

RAŠYTOJAS NEPRIVALO VEKŠLENTI

Didelę dalį Lietuvos rašytojų ir kitų meno srities 
žmonių yra apėmęs nusivylimas atgauta nepriklauso
mybe, nes sunkioje ekonominėje padėtyje atsidūręs 
kraštas kultūrai negali skirti pakankamai lėšų. Ir knyga 
dėl panašių priežasčių mažiau perkama. Ilgą laiką so
vietmečiu pratinti būti valdžios išlaikytiniais, kai kurie 
rašytojai pasijunta tarsi būtų pasidarę niekam nebereika
lingi. Labai vakarietiškai į šį reikalą pažiūrėjo rašytojas 
Alis Balbierius Metų mėnraščio 1994 m. balandžio nu
meryje:

Kodėl? Pirmiausia, jei jis yra tikrai laisvas žmogus, 
niekas negali sutrukdyti rašyti, ką jis nori ir kaip nori. 
Kas gi uždraus - Brazauskas? Landsbergis? Žirinovs- 
kis? Niekas. Nėra jokios cenzūros, jokių apribojimų. 
Niekas nebegali uždrausti kuriai nors leidyklai leisti sa
vo knygas. Jei viena leidykla nenori -yra kitos. Jei susi
pykai su kurio nors leidinio redaktoriumi ar tai, ką rašai, 
jam atrodo niekalas, šiandien yra daugybė kitų leidinių.

Antra - apie nereikalingumą. Man atrodo, kad žmo
gus, o ypač rašytojas ar kitos srities menininkas, yra rei
kalingas pirmiausia sau pačiam. Apskritai, menininkai 
yra kažkiek „svetimi“-ir sovietmety, ir Vakarų Euro-
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LIETUVA IR ISEIVUA

poje, ir šianiden Lietuvoje. „Svetimi“ jie dėl to, kad in
dividualistai. Dar nebuvo tokios visuomenės, kuriai 
būtų reikalingi visi menininkai. Iš literatūros ir iš menų 
istorijos mes regime karčių daugybės menininkų patirtį 
- jų reikalingumas ir nereikalingumas mažai priklauso 
nuo visuomenės politinės santvarkos, jos turtingumo ar 
skurdumo. Geras rašytojas gali būti ir vergas, ir vergval
dys. Galime ilgai svarstyti, kodėl jokioje santvarkoje vi
si rašytojai negali būti vienodai gerai ar vienodai blogai 
aprūpinti. Toks socializmas, atmetąs konkurencijos ir 
sėkmės galimybes, jei jis kada nors būtų, priverstų ap
siversti po žeme visų seniai mirusių kūrėjų kaulus -jie 
kadaise taip ir nesulaukė visuomenės pripažinimo, mirė 
užmarštyje ir skurde, kad po to prisikeltųjų kūnai.

Trečia - kiekvienas rašytojas, pasirinkdamas vadi
namąjį gyvenimo kelią, puikiai suvokia, ką j is renkasi. 
Kūryba - tai ne komercija, nes tik labai retai ji gali duoti 
šiokį tokį pelną. Skirtingai nuo komersanto, menininkas 
gyvenimo tikslu laiko kūrybą, jos procesą ir rezultatus, 
o po to, jeigu įmanoma, pasiekia ir šiokią tokią šlovę bei 
užsidirba šiek tiek pinigų. Komersantui dažniausiai gy
venimo tikslas - pats pinigų dauginimo procesas ir pini
gai, ir tik po to jis gali pradėti domėtis menais, jeigu su
vokia, kad pasauly yra daugybė plikių vertybių, kurių 
nenusipirksi.

Taigi rašytojas, puikiai žinodamas, kokį amatą jis 
pasirinko, tampa juokingas ir apgailėtinas, kai verkšlena 
dėl savo padėties. Visi žinome, kad rašytojui reikia ne
daug materialinių priemonių realizuoti savo potenci
joms - tam užtenka popieriaus ir pieštuko. Visa kita le
mia talentas, kantrybė ir ištvermė. Skulptoriui ar foto
grafui įsigyti granito ar brangių šiuolaikinių fotome- 
džiagų kur kas sudėtingiau.

MORALINIS NEKALTUMO KLAUSIMAS

Kad ir priimtume teisinį bendravimo nekaltybės 
dėsnį, pasilieka dažnai keliamas moralinio nekaltumo 
klausimas buvusiems komunistų partijos nariams. Vis
kas kartais kaltintojams pakliūva į moralinių kaltinimų 
krepšį: Centrinio Banko valdytojo atstatymas, mokesčių 
kėlimas, su Maskva derybos, importų tvarkymas ir pan. 
Atrodytų, kad negavęs politinio išrišimo jau nebegali 
nieko moraliai spręsti ar padaryti. Neseniai buvo sako
ma buvusiems komunistams ar tik normaliai gyvenusi
ems, kad jie negali daryti lietuvių tautai pariotrinių ir 
tinkamų sprendimų. Dabar jiems primetamas nemoralu
mas, ką jie bedarytų. Atrodo taip pat, kad juo labiau ne
paliestieji grąžina į viešumą netolimos praeities nuveik
tus darbus, tuo didesnis kyla nepasitenkinimas tarp nu
kentėjusiųjų ir juos atjaučiančiųjų. Pasilikus neatitai
sytai moralinei skriaudai, nepaisant oficialių reabili
tavimų, vis garsesni kairiųjų kaltintojai dažnai pakliūva 
į patoso, aimanavimo ar nelogikos žabangus, o labiau
siai į prasiveržiantį apmaudą.

(Jonas Pabedinskas, Draugo kultūrinis priedas, nr.
137,1994.VII.16)

NUSIPELNĘ AR UŽSIPELNĘ ?

Katalikiško savaitraščio Dienovidis (nr. 27, 1994 
liepos 8 d.) redaktorė Aldona Žemaitytė vedamajame 
straipsnyje rašo:

Turbūt nė vienoje pasaulio šalyje nebuvo taip pasi
elgta su savo didvyriais, gyvybę aukojusiais už tautos ir 
valstybės laisvę. Gedimino ordinai dabar dalijami į kai
rę ir dešinę, kaip anuomet liūdnos atminties L. Brežne
vas dalijo blizgučius tiems, kurie buvo ištikimi Siste
mai. Mūsų lietuviška nomenklatūra irgi dalija juos savo 

ištikimiesiems. Ar girdėjote, kad tarp pasiūlytų apdo
vanoti Gedimino ordinu būtų atsiradęs koks rezistentas? 
Pažįstu tik vieną žmogų, praėjusiais metais atsisakiusį 
tokio apdovanojimo. Tai poetas Bernardas Brazdžionis. 
Neteko girdėti, kad kas nors kitas būtų atsisakęs. Dau
guma gal mano, kad taip jiems suteikiama garbė. Gedi
mino ordinas... iš rankų, kurios prieš nedaugelį metų 
vairavo ne tik okupacinės valdžios įkūnytoją kom
partiją, bet ir KGB. Nuostabus užmaršumas!

Liepos 8 d. Lietuvos prezidentas Algirdas Brazaus
kas įteikė LDK Gedimino trečiojo laipsnio ordiną vys
kupui lietuviams katalikams išeivijoje Pauliui Baltakiui. 
Lietuvos rytas ir kiti laikraščiai spausdino laimingo, 
besišypsančio, su ordinu ant kaklo vyskupo nuotrauką.

PO 20 METU

LIETUVA - PRIEŠINGYBIŲ KRAŠTAS
Nuo paskutinės mano viešnagės Lietuvoje, dar „In- 

turisto” globoje, praėjo 20 metų (žr. Akiračiai, nr. 1,2, 
1975). Lietuva dabar kitokia. Gali dabar joje viską pa
matyti ir pajusti naują gyvenimą, ji yra nepriklausoma 
valstybė. Komunizmas griuvo, palikdamas gilias eko
nomines, fizines ir kultūrines žaizdas.

Dabar vieni važiuoja į Lietuvą aplankyti giminių ar 
tėvų kapus, pamatyti sugriautas sodybas, kiti - atgauti 
turtą, dar kiti, ypač vyresnio amžiaus asmenys, bando 
Lietuvoje apsigyventi, nors jiems sunku susigyventi su 
ta Lietuva, kuri po ilgų nebuvimo metų yra pasidariusi 
svetima. Nuoširdumas iš abiejų pusių didelis, bet ir šnai
ravimo apstu.

Grįžę iš Lietuvos tie naujieji turistai pasakoja savo 
įspūdžius, dažnai piešia netikrą vaizdą, ypač tie, kurie 
tikėjosi surasti Lietuvą tokią, kokią ją paliko prieš 50 
metų. Lietuva pasikeitusi, kai kuriais atžvilgiais neatpa
žįstamai. Ji dar tik pradeda žengti pirmuosius valstybi
nio gyvenimo žingsnius, o to valstybinio gyvenimo kū
rėjai ir vairuotojai yra skirtingo mentaliteto asmenys, 
negu mes, praleidę 50 metų įvairiuose pasaulio kraštuo
se. Mes irgi pasikeitę, todėl ir susikryžiuoja požiūriai.

Sovietmečiu Lietuvoje buvo atsiradę išeiviologų, 
išeivijoje - sovietology o dabar atsirado nauja banga 
Lietuvos gyvenimo „žinologų”, kurie, sėdėdami Mar
quette parke ar Kalifornijoj, kasdien Drauge ar kituose 
išeivijos laikraščiuose perteikia labai išmurzintą Lietu
vos gyvenimo vaizdą. Ką gi, nereikia stebėtis, išeivija - 
emigrantai visais laikais buvo vienodi - jie gyven i pra
eitimi ir nesuspėja ar tiesiog negali pasivyti besikeičian
čio paliktos gimtinės gyvenimo. Jiems visuomet arba 
nuolatinė vasara, ar šalta žiema, bet niekad jie nemato 
pavasario.

KAIP BUVO PRIVATIZUOTAS ŽEMĖS ŪKIS
O kaip iš tikrųjų toji Lietuva atrodo dabar? Ar ten 

kas nors daroma, atstatoma, ieškoma kelių išbristi iš ko
munistinės sistemos griuvėsių - ar, kaip išeivijos „žino- 
logai” aiškina, komunistai, paėmę valdžią į savo rankas, 
vėl bando grąžinti buvusią tvarką ?

Vilniauje aplankiau televizijos bokštą, dėl kurio 
anomis sausio dienomis vyko kautynės. Jų aukoms pa
statyti kryželiai, praeiviai kasdien palieka gėlių. Toliau 
aplankiau Universiteto rajoną, Seimo rūmus, Katedrą ir, 
žinoma, nuėjau pasižiūrėti KGB rūmų, kur neseniai bu
vo demonstracijos ir konfrontacija dėl dr. V. Skuodžio 
paskyrimo to tyrimo centro direktorium. Languose iška
binti skelbimai su įvairiausiais smerkiančiais šūkiais, 
pvz., „Skuodis - KGB agentas“. „Skuodis naikina KGB 

Kiek anksčiau šalies televizija rodė prezidentą A. Bra
zauską užneriantį ant kaklo besišypsančiam išeivijos 
poetui Kaziui Bradūnui LDK Gedimino ketvirtojo laips
nio ordiną. Anot redaktorės Žemaitytės, ir vyskupas 
Baltakis, ir poetas Bradūnas turėtų būti „nomenklatūros 
ištikimieji“, priėmę ordimus iš rankų, kurios neseniai 
„vairavo okupacinės valdžios įkūnytoją kompartiją“. Ir 
taip toliau.

Kažin? Gal čia greičiau iš komjaunuoliško aktyviz- 
mo dienų paveldėtas fanatizmas atveda Lietuvos katali
kiško savaitraščio redaktorę į tokią padėtį, kai net ne- 
bepastebima, jog tyčiojamasi ir iš vyskupų, ir iš išeivijos 
katalikiškų laikraščių buvusių redaktorių. Gaila.

Vyt. Gedrimas

dokumentus“ ir t.t.
Taigi, atmosfera atrodė karšta; vargu ar galima ves

ti rimtas diskusijas. Pasistatę staliuką, du piliečiai saugo 
įėjimą. Tuoj pat prasidėjo gan karštas pokalbis apie 
žemės ūkio reformą. Kai aš paminėjau, kad Landsbergio 
administracija padarė klaidų, man buvo atsakyta trum
pai ir aiškiai:

- Tai ką, Tamsta vėl nori kolchozus kurti?
Bet tas patriotas (ir, kaip man aiškino kiti ūkininkai 

- pats Landsbergis) niekad nebuvo atvykęs į kaimą ne
matė tų išdraskytų kolchozų ir nepatenkintų, tiesiog pik
tų, ūkininkų, kurie buvo gavę sklypą žemės, bet vėliau 
atsirado tikri ar tariami savininkai tą sklypą vėl atėmė. 
Kaip reikės tą žemę apdirbti, pasistatyti trobesius, įsigy
ti gyvulius, žemės ūkio padargus - draskydama kolū
kius valdžia apie tai nepagalvojo. Ji, tikėdamasi pakirsti 
kaime darbiečių įtaką, sugriovė kolchozus, bet neturėjo 
jokio plano, ką daryti, sugriovus tuos kolchozus.

Kolchozo vardas kiekvienam primena buvusią san
tvarką ir kelia pasipiktinimą. Kiekvienam aišku, kad že
mės ūkis negali būti produktyvusas kolchozinėje siste
moje, tačiau reikia neužmiršti ir kito fakto, kad, dėka 
lietuviško sumanumo ir darbštumo, kai kurie kolchozai, 
kurių pirmininkai buvo sąžiningi žmonės, ne vagišiai ir 
ne spekuliantai, buvo pasiekę gerų rezultatų. Juos tuoj 
pat išraškyti nebuvo tikslinga. Geras pavyzdys - Labū
navos kolektyvinis ūkis. Labūnava, netoli Kėdainių, 
prieškariniais laikais buvo mažas bažnytkaimis. Dabar - 
jau iš tolo matyti, jog čia esama nemažo miestelio: pa
statyta daug mūrinių namų, stogai dengti čerpėmis, gra
žiai sutvarkyti daržai, sodeliai, gėlynai. Tai tas pagarsė
jęs Labūnavos kolektyvinis ūkis, žinomas visoje Lietu
voje, tvarkomas sąžiningo pirmininko. Iš šimto ūkinin
kų, tik vienas kol kas pareiškė norą iš jo išstoti.

Jei kaimo privatizacija būtų vykdoma racionaliai, 
iš anksto paruošus, tokios betvarkės būtų išvengta. Ne
būtų ištisi plotai likę neapsėti ir žemės ūkio derlius ne
būtų taip smukęs, jog vienu laiku prireikė žemės pro
duktus importuoti iš užsienio. Tai ir buvo viena iš pa
grindinių priežasčių, kodėl sąjūdininkai, Landsbergio 
vadovaujami, pralaimėjo paskutinius rinkimus.

SOVIETINIAI DANGORAIŽIAI
Važiuojant per Lietuvą, dėmesį atkreipia graži Vil

niaus apylinkių gamta, kalneliai, pušynai arba žemaičių 
aukštumos. Netoli Vilniaus yra pagarsėjęs visame Pa- 
baltyje Gariūnų turgus. Kiek akis mato pristatyta auto-

(tęsinys 5-me psL)
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LIETUVOS GYVENIMAS

Prieš keletą metų Lietuvą pasiekusi žinia, jog geo
grafinis Europos centras Prancūzijos Nacionalinio Geo
grafijos instituto duomenimis yra visai netoli Vilniaus 
(25 km. į šiaurų Molėtų plentu), buvo sutikta pagarbiai 
ir oriai, tartum tai būtų Lietuvos pripažinimo ir deramo 
jos įvertinimo ženklas. Visi pagrįsti ar nepagrįsti sam
protavimai apie strategiškai svarbią geopolitinę Lietu
vos padėtį, visi svarstymai apie Rytų-Vakarų sintezę bei 
ekonominio klestėjimo prognozes, sieti su Lietuvos 
kaip kelio ar koridoriaus tarp Rytų-Vakarų idėja, susi
telkė reikšmingame Europos centro įvaizdyje. Kraštui, 
kurio kultūrinė intergracija į Europą visuomet buvo ge
rokai pavėlavusi ir komplikuota, staiga buvo suteikta 
ypatingumo aureolė. Lietuvos valstybės likimas tuomet 
dar tik sprendėsi, ir Europos centro įvaizdis neretai tap
davo giliaprasme politinės retorikos metafora. Tačiau 
politinės batalijos baigėsi, Lietuva vėlei grižo į Europos 
žemėlapį, ir ne visiškai bekraitė, o su Europos cento žy
mekliu - juodo granito plokšte, ant kurios išgrarviruota 
geografinė ilguma (25° 19’ ir platuma (54° 54’), ir iškal
ti žodžiai „Europos centras”. Neretas užsienietis, ypač 
Vakaru Europos gyventojas, nesvarbu, keliautojas ar 
darbo reikalais atvykęs asmuo, laiko savo pareiga ir tuo 
pat metu neįprasta pramoga aplankyti Europos centrą. 
The New York Review of books bendradarbis Timothy 
Garton Ash, šių metų pavasarį keliaudamas po pokomu
nistinę Rytų Europą, irgi nepraleido progos užsukti į 
Europos Centrą, kelionę į kurį aprašo ironiškai detaliai, 
paminėdamas ne vien tai, kad prie plento nėra Europos 
centrą nurodančio ženklo, bet ir apibūdindamas valstie
tę, su veltiniais - apavu, populiariu Rusijos kaime - ir 
skarele ant galvos, parodžiusią kelią. Atsistojęs ant cen
trą žyminčios plokštės, autorius pajunta savyje 18 a. ke
liautojo emocinį pakilumą, ir beveik pargriūva. Trum
pas reportažas apie Lietuvos ekonominę ir politinę pa
dėti, kuriame be kita ko yra cituojami R. Ozolo žodžiai, 
jog Europa yra tai, kas ne Rusija, priduriant, jog tai ne 
vien lietuvių nuomonė, bet tik lietuviai yra tokie naivūs, 
kad tai pasakytų, baigiamas žodžiais „Slidu čia, Euro
pos centre”.

Kaip bebūtų, nepaisant ironijos ar net sarkazmo, 
pasireiškiančio Europos centrą perkrikštijant Europos 
bamba, pati buvimo Europoje samprata darosi vis svar
besnė. Būtent toji samprata ir paskatino jauną skulptorių 
Gintarą Karosą kurti Europos parką. Tam tikrą pagrindą 
šiam ambicingam pavadinimui teikia ne kas kita, o už 6 
km. nuo skulptoriaus namų ir kuriamo parko esantis Eu
ropos centras. Kalbėdamas apie savo sumanymą, G. Ka
rosas mėgsta pabrėžti tai, ką jis vadina vietovės trauka;
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EUROPOS CENTRE -
geografinis Europos centras tokią trauką turi pats savai
me, tačiau tam, kad geografinė sąvoka virstų reikšmingu 
kultūros faktoriumi, reikia konkrečiais darbais suteikti 
jai tokią galią. Skulptūrų parkas, G. Karoso žodžiais ta
riant, ir turėtų tapti ta erdve, kurioje susitinka įvairių ša
lių, įvairių kultūrų menininkai, drauge dirba, bendrauja, 
dalijasi patirtim. Išsirūpinęs iš urėdijos leidimą tvarkyti 
ir prižiūrėti 10 ha. miško, G. Karosas, savo rankomis iš
tampęs šiekštas ir išlaužas, paruošė erdvę Europos par
kui. Drauge su pora bendraminčių įsteigęs nepelno or
ganizaciją „Mažasis meno centras”, pernai G. Karosas 
surengė du skulptūros simpoziumius, trukusius po tris 
savaites. Buvo planuota kviesti jaunuosius skulptorius; 
kvietimai su detalia Europos paiko, kaip tautų kultūrų 
bendradarbiavimo erdvės koncepcija, buvo išsiuntinėti į 
įvairias meno akademijas visame pasaulyje. Europos 
parko idėja patraukli pasirodė ir UNESCO - šios orga
nizacijos kanalais buvo išplatinta informacija apie ren
giamą simpoziumą. Pernai įvyko du pirmieji simpoziu
mai, kuriuose dalyvavo menininkai iš JAV, Suomijos, 
Vengrijos, Graikijos, Armėnijos, sukurę ir palikę pirmą
sias Europos parko skulptūras. Simpoziumo sumany
tojai buvo nustebinti, kad pirmą kartą Lietuvoje rengia
mame tarptautiniame skulptorių seminare gausiai ir no
riai dalyvavo menininkai iš viso pasaulio. Ir ne vien jau
nimas - pernai pati pasisiūlė JAV pripažinta viduri
niosios kartos atstovė Mima Orsini. Europos parke ji pa
liko skulptūrinę kompoziciją „Kačių lopšys” - įdomų 
akmens ir smulkiai pinto vielinio tinklo derinį. Profesio
nali skulptorė ne tik rūpinosi savo kūriniu, bet susirin
kusius menininkus supažindino su savita akmens apdir
bimo technologija. Grižusi į Ameriką ji parašė keletą 
straipsnių apie Europos parką ir išspausdino juos įvairi
uose meno leidiniuose. Šiemet ji vėl atvyksta - šįkart su 
dviem kūrybiniais projektais: kompozicija „Saulėlydis- 
saulėtekis”, kurią ji pati finansuoja, bei simboline kom
pozicija - „Europos parko vartai”. Tai trijų su puse me
tro aukščio kolonų pavidalo blokai iš kalkakmenio, ku
rių vidus padengtas veidrodiniais metalo lakštais - kiek
vienas pro juos praeidamas gali regėti pats save - o išo
rėje iškalti paslaptingi, užšifruoti tekstai.

Pernykštė sėkmė įtikino sumanymo autorių, jog pa
ti Europos parko idėja pakankamai patraukli ir leidžia 
tikėtis ne vien jaunimo entuziazmo, bet ir prityrusių 
skulptorių geranoriško dėmesio. Tad šiemet apsieita be 
prierašo, jog tai jaunųjų skulptorių simpoziumas. Pako
reguota ir trukmė - daromi ne du trumpi akmens ir me
džio simpoziumai atskirai, bet vienas bendras ir dvigu
bai ilgesnis. Atsirado ir galimybė rinktis - iš Bulgarijos 
panoro atvykti net keturi skulptoriai, atsisakyta ir kelių 
amerikiečių, kurių paraiškose pasiūlyti kūrybiniai pro
jektai pasirodė nelabai atitinką Europos parko idėją. Šių 
metų simpoziume be jau minėtos Mimos Orsini daly
vauja dar pora jei ne pasaulyje, tai bent savo šalyse žino
mų skulptorių. Tai amerikietis John Barlow Hudsonas, 
kurio skulptūros puošia Brazilijos, Italijos, Vengrijos, 
Vokietijos miestus. Europos parke jis kuria maždaug 
trijų metrų aukščio skulptūra „Debesų rankos”. Ši gra
nito ir nerūdijančio plieno kompozicija simbolizuoja ke
turias pasaulio dalis ir yra gigantiškiausia dar visai nedi- 
dukiame Europos parke. Kita per pasaulį keliaujanti 
menininkė Tei Kobayashi iš Japonijos Europos parke ne 
tik paliko savo skulptūrą, bet ir simpoziumo uždarymo 
dieną atliko performansą. Lietuvoje ji tęsė ir pradėtą vi
deofilmą „Moterų balsai”, kuriame įvairių šalių moterys 
kalba apie būties problemas. Airis L.Melletas iš metali
nių strypų, ratų bei įvairiausių senu mechanizmų sukūrė 
judančią konstrukciją - „Rekviem mirusiam poni”. Jau-

PAKELIUI Į EUROPĄ
nosios kartos lietuvių skulptoriaus T. Gutausko darbas 
„Ši vieta” - tai dangaus spalvos ratas ant trijų medinių 
stulpų.

Kaip pernai, taip ir šiemt visi simpoziumo dalyviai 
gyveno Linos ir Gintaro Karosų namuose - didžiuliame 
trijų aukštų name, kuriame vienu metu gali apsistoti apie 
20 žmonių. Tai padeda taupyti lėšas, o drauge kuria ir 
jaukią bendravimo, buvimo kartu atmosferą. Per dieną 
darbavęsi Vilniaus Dailės kombinato dirbtuvėse, vakare 
visi grįždavo į atokią sodybą miške. G. Karosas tikisi, 
kad jo namuose, ir drauge Europos parko erdvėje, galėtų 
vykti ne vien skulptūros simpoziumai, bet ir kiti tarptau
tiniam kultūriniam bendradarbiavimui skirti projektai. 
Pradžia jau padaryta - šių metų birželio mėnesį Europos 
parke buvo pristatytas tarptautinis jaunimo kultūros pro
jektas „Vieta Europoje”, kuriame dalyvavo trisdešimt 
jaunų žmonių iš Vilniaus, Londono ir Berlyno. Vado
vaujami profesionalių menininkų, 14 tautybių jaunuo
liai dvi savaites kūrė teatro, muzikos, vokalo, meninio 
teksto, skulptūros ir keramikos kūrybinėse laboratorijo
se. Šio tarptautinių organizacijų ir Atviros Lietuvos fon
do remiamo projekto tikslas buvo suburti Europoje gy
venančius įvairių tautybių jaunuolius, pirmiausia tuos, 
kurie savo šalyse priklauso tautinėms mažumoms, ir ku
rie puoselėja vienokias ar kitokias menines ambicijas. 
Stovyklos uždarymo dieną jaunuoliai demonstravo savo 
darbo rezultatus - vaidino, šoko, dainavo, - tačiau di
džiausias rezultatas buvo draugystė, meilė ir bendravi
mo džiaugsmas, įsižiebęs šių ir išvaizda, ir kalba ir kul
tūrine saviraiška besiskiriančių žmonių širdyse. Tai, ką 
sovietmečiu regėdavai vien kaip paveikslėlį pradinių 
klasių elementoriuje - rankomis susikibę įvairių rasių ir 
tautų atstovai - dabar buvo galima išvysti tikrovėje. Gal 
tai ir būtų Europos centrų, kurių Europoje priskaičiuoja
ma bent keletas, paskirtis.

Idėjų ir sumanymų nestokojama, tačiau kaip visad 
trūksta pinigų. Pirmąjį tarptautinį skulptorių simpoziu
mą parėmė Atviros Lietuvos fondas, dienraštis Lietuvos 
rytas, Fuji firmos atstovai bei Vilniaus draudimo ben
drovė. Šiemetiniam simpoziumui jau buvo įvestas 800 
dolerių dalyvio mokestis, jau nekalbant apie tai, kad 
kelionės išlaidas kiekvienas dalyvis apsimoka pats. Ta
čiau rėmėjų vis viena reikėjo ieškoti, nes ne kiekvienas 
išgalėjo susimokėti minėtą dalyvio mokestį. Kartais po
tencialūs sponsoriai nelengvai patikėdavo, kad ten, kur 
kuriamas Europos parkas ir yra Europos centras.

Šio projekto net moraliai, nekalbant jau apie mate
rialinę pagalbą, neparėmė nė viena su menu bei kultūra 
susijusi valstybinė institucija, o Europos parko autorius 
G. Karosas „už nepažangumą” buvo pašalintas iš Dailės 
akademijos. O ir pati Europos parko idėja menininkų 
sluoksniuose vertinama prieštaringai, prikišant jos auto
riui ir europobambizmo ideologiją, ir tai, kad parkas ku
riamas „privačiose valdose”, ne pačiame Europos cen
tre, o už keleto kilometrų nuo jo. G. Karoso nuomone, 
parkas plėsis ir užims 50 kvadratinių kilometrų plotą, 
visiškai priartėdamas prie tos vietos, kur dabar guli gra
nito plyta su užrašu „Europos centras”. Kol kas parkas 
kuriamas spontaniškai, tačiau ateityje jį padės tvarkyti 
landšaftininkas ir architektas. Pats Europos centras irgi 
bus pažymėtas reikšmingesniu statiniu nei dabartinis. 
Prieš metus paskelbtą Europos centro žymeklio konkur
są laimėjo ne kas kitas, o G. Karosas, kuris rudeniop ti
kisi šią idėją įgyvendinti. Pusė darbo jau padaryta, pa
ruoštos detalės balto granito skulptūrai, žyminčiai patį 
centrą. Reikalinga išbetonuoti pagrindą, o tai gana dide
lis 16 m. skersmens skritulys, kuris visas būtų nuklotas 
balto granito plokštėmis su atatinkamomis kryptimis iš-
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kaltais Europos sostinių pavadinimais ir atstumais iki jų. 
Visos linijos subėga į centrų ir sudaro 1,60 m. aukščio 
piramidę, ant kurios viršūnės kiekvienas keliautojas 
galės padėti ranką ir tardamas „Ir aš ten buvau”, kaip 
nurodyta turistams skirtame leidinėlyje Vilnius in your 
pocket, paliesti tą vienintelį tašką. „Vienintelį nekvesti
onuojamą tašką - teigia žymeklio autorius. Sis „taškas” 
kainuoja tikrai nemažai - apie 200 tūkst. litų, ir ne dėl 
kitų priežasčių, o dėl pinigų stygiaus projekto įgyvendi
nimo terminai vis atidedami.

Ir Europos centras, ir Europos parkas jau įtraukti į 
lankytinų turistinių objektų sąrašą. Tačiau nuorodomis, 
kaip ten patekti, nepasirūpino niekas. Vienintelė bent 
kiek išsamesnė informacija pateikta angliškame leidinė
lyje Vilnius in your pocket: „Važiuodami į Molėtus, pa
sukite kairėn Bernotų link. Važiuokite purvinu šunkeliu, 
vedančiu kairėn apie 300 metrų ir pervažiavę nedidelį 
tiltą pastatykite automobilį. Pakilkite į kalvą karėje pu
sėje ir, perėją medinį tiltelį bei kirtę kviečių lauką, jūs 
atsidursite Europos centre.”

Dar kebliau nuvykti į Europos parką, apie kurį be
veik neįmanoma rasti jokios informacijos. Beveik pus
valandį važiavus duobėtu, per vilniečių kolektyvinius 
sodus vingiuojančiu plentu ir atsidūrus prie upelio, kur 
plentas paprasčiausiai baigiasi, tenka grįžti, pakeliui 
klausinėjant, gal kas žino, kaip nuvykti į Europos par
ką. Kai kam pasiseka sutikti žinantjjį, kuris iš daugybės 
sodo keliukų kerta miškelį ir veda į G. Karoso sodybą. 
Kitiems tenka ilgokai vargti lenkų-rusų kalbų kratiniu 
aiškinant, ko jie ieško, kol paklaustasis galiausiai su
sivokia. „A, gde tot duren žija” („O, kur tas durnius gy
vena”) - pasitikslina jis ir tuomet parodo, kur važiuoti. 
Kol kas atrodo, jog Europos centro bei Europos paiko 
lankytojai didžiausią susijaudinimą patiria ir daugiau
siai įspūdžių gauna ne pačiame centre, o pakeliui į jį, jo 
ieškodami.

Kad ir kaip juokingai tatai skambėtų, tačiau į Euro
pos centrą pavasarį buvo pasikėsinta; granito luitas gu
lėjo už keleto metrų nuo tos vietos, kur nustatyta. Šio 
vandalizmo motyvai nežinomi. Gal taip norėta pasišai
pyti iš europocentrizmo idelogijos, gal norėta išmėginti 
jėgas, pajudinant iš vietos ne ką kita, o patį Europos cen
trą, o gal paprasčiausiai ketinta antkapiniams pamink
lams puikiausiai tinkantį akmenį pavogti. Sunkiai įsi- 
vaizduotina, kad Europos centrą kas nors būtų norėjęs 
parsigabenti į savąjį blokinio daugiaaukščio butą. Ta
čiau kokie bebūtų buvę piktavalių motyvai, akmuo 
jiems pasirodė per sunkus.

Kalbant apie Europos centrą, liežuvis pats riečiasi 
šmaikštauti. Dėl to, kad tas centras kažkaip atsidūrė Lie
tuvoje, šalyje, kurios pagrindinė ideologija per pasta
ruosius penkerius metus yra ėjimo į Europą ideologija. 
Ir dar dėl to, kad, nepaisant troškimų iš Europos sampra
tos išstumti Rusiją, Europos iki Uralo geografinio cen
tro savininkais malonu būti. Ir net dėl to, kad juoda gra
nito plokštė puikiai derinasi su antkapiu. Ir dėl daugybės 
kitų priežasčių. Centru niekada nebuvo lengva būti.

Zita Čepaitė

LIETUVA ...
(atkelta iš 3-čio psL)

mobilių ir čia, pagal vietinių pasakojimus, gali pirkti 
viską - nuo kiaušinių iki deimantų, nuo dėvėto sovieti
nio automobilio iki naujausio Mercedes-Benz.

Vilnius-Klaipėda plentas - tai vietinių, pasididžia
vimas. Girdi, geriausias Pabaltyje, bet iki vakarietiško 
standarto dar reiktų daug ką tvarkyti - įrengti modemiš
kas sustojimo vietas, benzino stotis. Matosi kai kur „šaš

lykų“ skelbimai, atseit, gali sustoti ir pasistiprinti. Atro
do, kad be tautinių valgių - koldūnų ir cepelinų - nema
žiau populiarūs pasidarė „šašlykai“.

Plento pusiaukelyje stovi įdomus pastatas, pavadin
tas viešbučiu. Tai gramozdiškas 2-jų aukštų mūrinis na
mas: iškilmingas įėjimas, platūs laiptai, bet likę ir žvyro 
krūvos, todėl reikia gero balansuotojo, norint patekti į 
pastatą. Viešbutis privatizuojamas, bet neatsiranda 
pirkėjų. Reiktų gal tą pastatą išsaugoti ir rodyti turis
tams, kaip sovietinės statybos pavyzdį?

Prie kiekvieno didesnio miesto matosi standartinių 
butų statybos, 6 ar 10 aukštų namai. Tos statybos pana
šiai atrodo, kaip Čikagoje State gatvėje pigių butų kom
pleksai. Tai 2-jų kambarių butai, 2 asmenims galima gy
venti, bet jei šeima turi vaikų, o tie savo keliu pradeda 
kurti savo šeimas - pasidaro amžina butų ieškojimo pro
blema. Aplinka apie tuos daugiaaukščius pastatus ne
simpatiška - šiukšlės, žolė neprižiūrima, keliai duobėti, 
šaligatviai netaisyti. Kaip ir visur prie įėjimo laiptai su
griuvę- mat, statybininkai vogė cementą. Šiluma, šiltas 
vanduo, dujos tiekiamos iš centro. Vilniuje miesto val
džia nusprendė nubausti tuos savo piliečius, kurie nesu
mokėjo sąskaitų. Daugiausia tai pensininkai, kurių pen
sija siekia vos 100 litų per mėnesį. Keliems kvartalams 
išjungė karštą vandenį. Tada kilo triukšmas, nes nuken
tėjo ir tie, kurie buvo apmokėję sąskaitas. Pradėta kal
bėti, kad reiktų įjungti skaitliukus atskiriems butams, 
bet tai milžiniškas darbas, nes reiktų šildymo sistemą 
pertvarkyti, naujus vamzdžius įdėti ir t.t. Gal geriausia 
išeitis būtų tuos „sovietinius dangoraižius“ nugriauti?

Klaipėda - neblogai sutvarkytas miestas. Matosi 
daug rusų. Palanga - nedaug pasikeitusi nuo nepriklau
somybės laikų. Tos pačios vasarvietės gerai aptvarky
tos, visur švaru - mat, dar neprasidėjęs atostogų laiko
tarpis. Palangos tiltas uždarytas remontui. Netoli buv. 
prez. Smetonos vilos stovi aukšta tvora aptverti buvusio 
vyriausio partiečio Sniečkaus pastatai. Tiškevičiaus rū
muose įrengtas įspūdingas gintaro rinkinių muziejus.

KELI PASTEBĖJIMAI IR KONTRASTAI
Grįžtant iš Klaipėdos, apie 3 klm nuo Vilniaus, man 

parodė stulpelį su telefonu, girdi, jei mašina sugenda, tai 
gali paskambinti ir atvažiuos mechanikai. O jei suges 
kur kitur tame pačiame kelyje, ką tada daryti?

Kelionėje turėjau progos aplankyti nemažai kapi
nių. Visos kapinės gražiai sutvarkytos, apsodintos gėlės, 
takai išvalyti. Be abejo, įspūdingiausiai atrodė An
takalnio kapinės Vilniuje, kur palaidota daug žymių as
menų. Žiūrint iš tolo, dešinėje matosi pakalnėje palaido
ti žuvę televizijos bokšto gynėjai. O kairėje stovi stam
bus Sniečkaus ir jo bendradarbių paminklas. Tie kon
trastai kiekvieną lankytoją labai paveikia, nes ar čia vie
ta tiems, kurie sąmoningai draskė nepriklausomos Lie
tuvos sukurtą gyvenimą? Jei tie „sovietiški dangorai
žiai“ daug kam bado akis, tai vėl nenoromis pradedi ste
bėtis kitu reiškiniu - tai privačių namų statyba. Ir tai ne 
kokios nors paprastos lūšnelės, bet mūriniai, dažnai 2-jų 
aukštų namai. Kelyje iš Klaipėdos į Palangą, vienoj ir 
kitoj kelio pusėje tokių pastatų pristatyta labai daug. Kai 
kurie iš jų panašūs į pilaites, raudonų plytų ir su bokštu.

Išlikę seni mediniai namai išdažyti keista žalsvai 
ruda spalva ir toji spalva vienoda per visą Lietuvą. Man 
aiškino, kad sovietmečiu tik tokius dažus galima buvo 
gauti. Prie didelių miestų gyventojai turi daržus, kurie 
padeda išsimaitinti. Daug kas savo sklypuose pasistatę 
vasarnamius, kai kurie net labai ištaigingus. Kai kurie 
ten praleidžia atostogas.

Išeivijoje kai kas aiškina, jog komunistai, paėmę 
valdžią, bando įpiršti komandinę ekonominę sistemą ir 
neva griauna pradėtą privatizavimo procesą. Tiems ži
novams reiktų pakeliauti ir pavaikščioti po Lietuvos 

miestus - prekyba, biznis visur juda. Jokių eilių prie 
duonos ar maisto krautuvių nesimato. Gali gauti visko, 
tik turėk pinigų. Užėjau Vilniuje į vieną importuotų pro
duktų krautuvę, žiūriu, atsiskaitymas vyksta kompiu
terio pagalba, taip kaip kiekvienoje Amerikos krautuvė
je. Žinoma, ne visur, dar daug kur matosi senoviniai 
pirštu stumdomi skaitliukai. Arba pavyzdžiui, Kaune, 3- 
jų aukštų pastate yra Merkurijus - įvairių prekių krau
tuvė. Miestuose yra taxi tarnyba: paskambini ir tuoj 
prisistato vežėjas. Nemažai valgyklų ir ištaigingų resto
ranų. Yra nemažai statybinių ar importo bendrovių, ku
rios daro biznį su užsieniečiais. Ir yra jau lietuviškų 
milijonierių. Tie milijonieriai paskutiniu laiku susido
mėjo politika ir pradeda finansiniai palaikyti kultūrinį 
gyvenimą. Taigi ekonominis gyvenimas aiškiai juda 
pirmyn. Aišku, tai tik pradžia - daug biurokratinių kliū
čių, nemokėjimo ir mums keistai atrodančių reiškinių. 
Pavyzdžiui, miestų susisiekimas autobusais. Autobusai 
visuomet perpildyti. Į autobusą įeinama iš šono, o ne iš 
priekio. Prisimušti prie vairuotojo beveik neįmanoma, o 
kai pagaliau pasieki - vairuotojas bilietų neturi. Tada 
turi išlipti ir ieškoti kiosko, kur bilietus pardavinėja. Ir 
taip pasitaikė ne vieną kartą. Kai pagaliau paklausiau 
vairuotojo, kodėl jis bilietų neturi, jis ramiai atsakė - 
„užmiršau paimti“.

Kaune, prie Įgulos bažnyčios, įeinant į Laisvės alė
ją, yra užrašas: „Prašome nerūkyti“. Sako, kartais poli
cininkai sustabdo rūkorius. Įgulos bažnyčia pagrindinai 
remontuojama. Priešais pastatytas gražus Žilinsko var
do meno muziejus. Prie įėjimo stovi didžiulė nuogo vy
ro statula. Dėl tos statulos vyksta kivirčai tarp maldi
ninkų ir muziejaus vadovybės. Girdi, ta stovyla pažei
džia jų tikėjimo jausmus, todėl jie nori ją nugriauti. Ap
lamai, visur didelis pėščiųjų judėjimas. Pirmomis dieno
mis Vilniuje vaikščiodamas jaučiausi lyg girtas, kol su
sigaudžiau, kame reikalas. Pasirodo, šaligatviai nuo ne
atmenamų laikų netaisyti, duobėti. Vietiniai įpratę, 
nekreipia dėmesio. Gatvės Vilniuje ir Kaune, išskyrus 
pagrindines, netaisytos, duobėtos, namai daug kur rei
kalingi remonto. Žodžiu, pakeisti bendrą Lietuvos mies
tų ir kaimų vaizdą reikės daug laiko ir lėšų.

* * *

Viešėjimo Lietuvoje metu nesistengiau kalbėtis su 
politikais, nes tarp jų nepabaigiama tema - vieni kitų 
kaltinimai ir ginčai. Mano tikslas buvo pamatyti Lietuvą 
iš vidaus ir kalbėtis su eiliniais žmonėmis, kurie kasdien 
kovoja už savo būvį, patirti jų nuotaikas ir bėdas.

Apie politiką eiliniai žmonės nenori daug kalbėti. 
Nusivylę visais - kairiaisiais, ir dešiniaisiais. Dažnai 
mini Adamkaus pavardę. Korupcijos ir išeikvojimų la
bai daug. Lietuvos spauda atlieka didelį darbą, iškelda
ma tuos nenormalumus, bet kai kuri spauda mėgsta sen
sacijas ir mažai kreipia dėmesio į eilinių žmonių ir ūki
ninkų gyvenimą, jų rūpesčius bei sugebėjimą tokio mas
to pereinamajame laikotarpyje ne tik prisitaikyti, bet ir 
mokėti kurti naują gyvenimą.

* * *

Pabaigoje susitikau su Akiračių redakcinės kolegi
jos nariais ir bendradarbiai, tuo metu buvosiais Vilniu
je. Tai V. Zalatorius, D. Bielskus, Z Čepaitė ir R. Valat
ka, su kuriuo turėjau ilgesnį pasikalbėjimą ir kuris man 
aprodė ištaikgingas Lietuvos ryto redakcijos patalpas. 
Nenujautėm, kad tai buvo paskutinis mūsų pasimatymas 
su Donatu Bielskum, kuris po to neužilgo pasitraukė iš 
gyvųjų tarpo. Donatas buvo gyva ir įdomi asmenybė 
Akiračių aplinkoje. Jo dar ilgai pasigęsime.

Henrikas Žemelis

1994 m. vasara
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ISTORIJA

Adolfo Damušio straipsnį Drauge (1994 birželio 8 
d.) „Medžiaga sukilimo ’istoriniam teismui* ”, kuriame 
jis abejoja Balio Gražulio įrašo, padaryto 1941 m. birže
lio 23 d. Kauno radiofone, autentiškumu, perskaičiau 
prieš vykdamas į Lietuvą. Kadangi įvairiose Lietuvos 
bibliotekose bei archyvuose apstu medžiagos apie 1941 
birželio mėn. sukilimą prieš sovietus, nutariau ten paieš
koti duomenų, patvirtinančių ar paneigiančių A. Damu
šio teiginius.

Pirmiausia atsiverčiau Lietuvių aktyvistų fronto 
(LAF) oficiozo Į laisvę * įrištą pirmąjį tomą. Pirmojo Į 
laisvę numerio, išleisto 1941 m. birželio 24 d. kai Kau
ne dar nebuvo vokiečių, pirmajame puslapyje į akis dūrė 
tekstas „Atstatoma laisva Lietuva” (žiūr. iliustraciją), 
kuris žodis žodin atitinka Leono Prapuolenio tekstą 
„Lietuvos nepriklausomybės atstatymo deklaravimas”, 
paskelbtą birželio 23 d. rytą per Kauno radiją, įrašytą 
Balio Gražulio į plokštelę ir persispausdintam Akira
čiuose (1994, vasaris). Skirtumas tiktai toks, kad kalbė
damas Kauno radiofone Prapuolenis išvardijo laikino
sios vyriausybės ministrų kabinetą, o Į laisvę tekstas 
baigiamas žodžiais „Toliau eina parašai“ - tik laikraštis 
tų parašų neskelbė...

To paties Į laisvę numerio pirmajame puslapyje 
randame ir LAF‘o štabo viršininko įgaliotinio L. Pra
puolenio tekstą „Viskas Lietuvai!“. Jis žodis žodin, 
įskaitant ir draugiškumo pareiškimus Adolfui Hitleriui, 
atitinka jo atsišaukimą „Atsišaukimas į lietuvių tautą“, 
paskelbtą per Kauno radiją ir persispausdintą Akira
čiuose (1994, vasaris).

Buvodamas Lietuvoje šią vasarą taip pat ieškojau 
A. Damušio Drauge cituojamo LAF‘o štabo dokumen
to, kur išvardinta laikinosios Ministrų tarybos sudėtis ir 
kurį, po 5O-ties metų, pasirašė pulk. dr. Juozas Vėbra. 
Klausinėjau Vilniaus istorikus, tyrinėjančius sukilimą, 
bet jie nieko apie tokį dokumentą nežinojo. Perverčiau Į 
laisvę ir anuomet Vilniuje ėjusios Naujosios Lietuvos 
komplektus, tačiau ir ten Damušio dokumento neapti
kau. Aktyvistų laikraščiuose buvo skelbiami įvairūs 
LAF‘o štabo pranešimai. Pavyzdžiui, birželio 24 d. Į 
laisvę Aktyvistų štabas ragina tautiečius saugoti visuo
menės ir privatų turtą, darbininkus organizuoti įmonių 
apsaugą. Kitame pranešime, pavadintame „Saulių ir 
partizanų žiniai“ pažymima, kad „aktyviai su ginklu 
rankoje veikiantieji šauliai ir partizanai per dažnai var
toja ginklą, bando, nereikalingai šaudo. Tuo keliama ne
rimastis gyventojų tarpe”. Aktyvistams nurodoma, jog 
„ginklą galima vartoti tik reikalo atveju”. Ten pat paste
bima, kad šauliai ir partizanai nori „suvedinėti sąskaitas 
su nepatikimais asmenimis”. Jie įspėjami, jog „griežtai 
draudžiama patiems vykdyti teismą”. Tarp šių LAF‘o 
instrukcijų bei įspėjimų nerandame tik Damušio doku
mento. Jeigu dokumentas nebuvo niekur paskelbtas ir 
pasirašytas tik 50-čiai metų praėjus, kokia yra jo istorinė 
vertė?

Savo straipsnyje A. Damušis bando aiškinti, kad L. 
Prapuolenio 1941 m. birželio 23 d. paskelbtas „jauno
sios Lietuvos” pažadas „prisidėti prie Europos organiza
vimo naujais pagrindais” tėra tik ištikimybės pareiški
mas porą mėnesių vėliau (1941 m. rugpjūčio 14 d.) pa
skelbtiems F.D. Roosevelfo ir W. ChurchilTio Atlanto 
chartijos principams. Chartijos principai lydėjo lietuvių 
tautą per visą rezistencijos laiką, sako Damušis. Galbūt 
kai kuriuos lietuvius ir lydėjo - tik ne LAF‘ą. 1940 m. 
lapkričio 17 d. Berlyne pasakytoje kalboje, kurios pa- 

♦ Laikraščio redaktoriai neapsižiūrėjo, įrašydami „Lei
džia Lietuvos aktyvistų frontas“, nors visur kitur laik
raštyje minimas „Lietuvių aktyvistų frontas“. Taip 
LAF’ą knygoje Sukilimas vadina ir pulk. K. Škirpa.
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grindų tą pačią dieną buvo įkurtas LAF‘as (vėliau ši kal
ba buvo žinoma „Lietuvių aktyvistų platformos meP\ 
menų“ vardu), pulk. Kazys Škirpa taip kalbėjo:

Paanalizavę problemą (Lietuvos valstybės atstaty
mo - L.M.)... prieisime išvadą, jog Lietuvai apsivalyti 
nuo bolševikinio komunizmo geriausiai galėtų padėti 
mūsų artimiausias kaimynas - Vokietija. Ir štai kodėl. 
Visų pirma, nacionalsocializmas, kuriuo remiasi dabar
tinis Vokietijos režimas, yra bolševikinio komunizmo 
antipodas... Dabartiniame kare Vokietija turi daug gali
mybių likti laimėtoja. Jei tą laimėjimą Vokietija pa
siektų ir nelengvai, tai ir tokiu atveju mūsų viltys nenu
stotų pagrindo, nes ir tuomet Vokietija dar galėtų mums 
pagelbėti atgauti nepriklausomybę. Taigi realus Lietu
vos valstybei atstatyti kelias yra tik vienas - per Vokie
tijos paramą. Todėl reikia į ją orientuotis, nežiūrint į šio 
karo galimus svyravimus, ir pasitikėti vokiečių tautos 
genijum kuriant naująją Europą (mano pabraukta - 
L.M.)’

O dėl Vakarų, ypatingai Anglijos galimybių padėti 
Lietuvai, pulk. Škirpa tepasakė: „Tenka labai paabejoti, 
ar praktiškai galėtų ir turėtų realaus intereso pagelbėti 
Lietuvai atsistatyti savo valstybę Vokietijos priešai, 
konkrečiai tariant, - Anglija”.2 Rašant apie „Europos 
organizavimą naujais pagrindais” A. Damušį ištiko to
tali amnezija - jis net neprisiminė 1941 m. rugpjūčio 5 
d. laikinosios vyriausybės Ministrų kabineto memoran
dumo generalkomisarui dr. von Renteln’ui „Apie teisinę 
Lietuvos būklę ir faktinius santykius bolševikų okupa
cijai pasibaigus”, po kuriuo padėta ir paties pramonės 
ministro A. Damušio pavardė. Memorandume sakoma:

Tuo pačiu mes pareiškiame, kad lietuvių tauta yra 
nuoširdžiai pasiryžusi pozity viai bendradarbiauti su Di
džiuoju Vokietijos Reichu, ypač jo žygyje dėl tautų 
išlaisvinimo ir bolševizmo sunaikinimo, o taip pat ku
riant naują Europos tvarką (mano pabraukta - L.M.)3

Skaitant šį memorandumą pritrenkia jo vergiško 
paslaugumo vokiečiams tonas. Jeigu anuomet laikinoji 
vyriausybė Lietuvą laikė nepriklausoma valstybe, kodėl 
kreipėsi ne į Reicho užsienio reikalų ministrą Joachim 
von Ribbentrop’ą, o į vietinį gauleiterį? Atrodo žūt būt 
norėta Lietuvai užtikrinti bent Slovakijos vasalinį sta
tusą.

A. Damušio pateiktame ir pirmą kartą Drauge die
nos šviesą išvydusiame LAF‘o štabo dokumente sako
ma:

Lietuvių Aktyvistų Fronto štabas, vardu visų lietu
vių, sukilusių prieš rusų bolševikų okupaciją, skelbia, 
kad 1940 m. birželio mėn. 15 d. bolševikų okupacijos 
suspenduota Lietuvos Respublikos Konstitucija nuo 
1941 m. birželio mėn. 23 d. veikia toliau...

Pagal ši dokumentą atrodytų, jog LAF‘o štabo in
tencija buvo užtikrinti Lietuvos valstybės tęstinumą. Tą 
būtų galėjusi atlikti laikinoji vyriausybė, viešai paskelb
dama, kad ji laikosi 1938 metų konstitucijos. Reikalas 
pakankamai svarbus: 1990 kovo 11 dieną Aukščiausia
jai tarybai užteko valstybinio sąmoningumo suprasti, 
kad norint atstatyti Lietuvos valstybės tęstinumą, pirma 
reikia paskelbti galiojančia konstituciją, veikusią 1940 
m. birželio 15 dieną. Atlikus šį formalų, bet būtiną aktą 
galima buvo 1938 m. konstituciją pakeisti kita konstitu
cija ir įstatymu. Taip Aukščiausioji taryba ir pasielgė 
1990 m. kovo 11 dieną. Deja, LAF‘o štabas (Damušis, 
Prapuolenis ir Vėbra) pamiršo savo surašytą dokumentą 
paduoti laikinajai vyriausybei, o šiai pritrūko elementar- * 
ios politinės nuovokos pačiai susiprasti, ką daryti. Dėl 

nesugebėjimo ar stokojimo ryžto atstatyti Lietuvos vals
tybės tęstinumą, laikinoji vyriausybė anuomet susilaukė 
kritikos. JAV Valstybės departamento archyve yra eilė 
„Pranešimų iš vokiečių pavergtos Lietuvos“. Praneši
mai yra anoniminio autoriaus, atėję iš Berlyno. Spėja
me, jog juos paruošė anuo metu ten gyvenęs Antanas 
Valiukėnas. Pranešimuose detaliai aprašoma padėtis 
Lietuvoje, analizuojama jos politinė padėtis. 1941 m. 
rugpjūčio 7 d. pirmajame Pranešime sakoma:

Šia proga pravartu prisiminti ir trečią esminę laik. 
Lietuvos Vyriausybės klaidą, būtent ji nepaskelbė nė 
kokio akto, kuriuo remiantis būtų galima įsakmiai teig
ti, kad laik. Lietuvos Vyriausybė remiasi 1938 metų 
Lietuvos Konstitucija. Priešingai, iš tos Vyriausybės ak
tuose vartotų teisinių terminų susidaro įspūdis, kad bu
vo norima remtis viena ankstyvesniųjų Lietuvos Res
publikos konstitucijų.

Užsienio politikos atžvilgiu tačiau buvo ir yra nepa
prastai svarbu, kad sukilėlių vyriausybė būtų deklaravu
si, jog jinai laikosi 1938 metų Lietuvos Konstitucijos, 
nes tokiu būdu būtų įsakmiai pabrėžtas atsistatančios 
Lietuvos tęstinumas. Tokiu būdu šis sukilimas būtų 
ne epizodiško pobūdžio, ne kokio nors eilinio nepasiten
kinimo esamu krašto režimu išraiška, bet lietuvių tautos 
valstybinės valios pakartotinis pareiškimas, kovos 
už savo valstybinės nepriklausomybės tęsinys, bet ne at
sitiktinis mėginimas ar svetima intryga. Į šį priekaištą p. 
Ambrazevičius atsakė maždaug šitokiais žodžiais:

- Vyriausybė susilaikė nuo tokio akto, nes nežino
jo, kokių susitarimų yra pasiekęs Berlyne p. K. Škirpa. 
Ypač generolui Rock kategoriškai pareiškus, kad netru
kus p. K. Škirpa turi atvykti į Kauną, buvo vengiama 
skelbti aktų, kurie eventualiai galėjo neatitikti esamos 
padėties.4

Atrodo aiškiau ir negalima būtų pasakyti, o Ambra
zevičiaus paaiškinimai - tai vokiškos galios užhipnoti
zuoto žmogaus išsisukinėjimai.

Laikinosios vyriausybės entuziastai emigracijoje, 
jų tarpe pulk. K. Škirpa, A. Damušis ir kiti, sunaudojo 
daug energijos baltindami ir į padanges keldami laikino
sios vyriausybės veiklą. Ilgą laiką emigracijoje vyku
sios gražbylystės dėka, ant tautos kilniausių atsiekimų 
pjedestalo buvo įteisinta vieta ir laikinosios vyriausybės 
veiklai. Taip tačiau nebuvo visą laiką. Pasibaigus Antra
jam pasauliniam karui, pabėgėlių politiniuose sluoks
niuose iškilo reikalas formuoti Lietuvos vyriausybę eg- 
zilyje. Atrodo parankiausia anuomet būtų buvę ją suda
ryti iš buvusios laikinosios vyriausybės narių. Anot jos 
šalininkų, ji buvo paskutinė legali Lietuvos vyriausybė. 
Juk visi jos ministrai, įskaitant ir abu ministrus pirmi
ninkus (pulk. K. Škirpą ir J. Ambrazevičių-Brazaitį), 
gyveno Vakaruose. 1945 m. birželio mėn. „Pareiškimą“ 
VLIK’ui pasirašiusieji Valstiečių liaudininkų sąjungos, 
Lietuvos Socialdemokratų partijos, Laisvės kovotojų 
sąjungos ir Ūkininkų partijos vardu, tarp kitų dalykų, sa
ko:

Krikščioniškojo bloko atstovai VLIK’e iki šiol ne
praleisdavo progos kelti mintį, kad grupių sutarimu su- 
darytinąją pereinamojo laikotarpio vyriausybę reiktų 
suprasti 1941 m. birželio mėn. sudarytąją laikinąją vy
riausybę, tam tikru būdu pertvarkytą. Tas nuolatinis mi
nėtos laikinosios vyriausybės priminimas ir jos pirši
mas, nežiūrint jos aiškaus prasižengimo demokratijos 
principams, savaime žadina mintį, kokia antidemokra
tiška kryptim krikščioniškasis blokas yra linkęs eiti ir 
nepriklausomos Lietuvos valstybinio atstatymo darbe.5
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Tarp kitų dalykų, „Pareiški
mo” ketvirtame punkte buvo 
reikalaujama, kad:

Turi būti atmestos bet ku
rios vadinamos Laikinosios Vy
riausybės, sudarytos 1941 metų 
birželio mėn., pretenzijos vienu 
ar kitu būdu toliau dalyvauti 
nepriklausomos Lietuvos val
stybinio gyvenimo tvarkyme. 6

„Susipažinęs su šio rašto tu
riniu ir sutikdamas su jame pa
statytais dėsniais”, „Pareiški
mą” pasirašė ir buv. Lietuvos 
prezidentas dr. K. Grinius (1945 
birželio 17 d. Rimpar bei Wurz
burg). Neatsižvelgus į pasira
šiusiųjų pageidavimus, buvo 
grąsinama, kad jų atstovauja
mos grupės „skaitys tolimesnį jų 
bendradarbiavimą VLIK’e ne
begalimą”.

Kitos VLIK’o grupės neuž
truko su savo atsakymais į šį 
„Pareiškimą”. 1945 liepos 3 d. buvo užprotokoluotas 
kompromisas ir paryškinta 1944 m. vasario 16 d. 
VLIK’o deklaracija. Tarp kitų dalykų, buvo sutarta, 
kad:

1. Iš visų okupacijų išlaisvintoji Lietuva bus demo
kratinė respublika.

4. VLIK’as kontroliuos Laikinosios Vyriausybės 
darbus ir nustatys jos politikai liniją, Laikinoji Vyri
ausybė privalės VLIK’o pasitikėjimo. VLIK’ui pa
reiškus nepasitikėjimą, Laikinoji Vyriausybė atsistaty
dins. 7

Reikia pažymėti, kad Protokole minima „Laikinoji 
Vyriausybė“ jau nebebuvo birželinė, nes naujai išrinkto 
VLIK’o pirmininko, prelato M. Krupavičiaus, vadovau
jamas VLIK’as ir jo Vykdomoji taryba save laikė seimu 
ir laikinąja vyriausybe egzilyje. Taip 1941 m. sukilimo 
vyriausybė buvo nušluota iš politikos į istorijos pusla
pius. 1945 m. liepos mėn. Wiirzburge, atsižvelgiant į 
laiko dvasią ir nusileidžiant reikalavimams, išdėsty
tiems keturių grupių „Pareiškime“, buvo užprotokoluota 
viena esminė klaida: buvo sutikta, kad VLIK’o vasario 
16 d. deklaracijos paragrafas teigiantis, jog „Lietuvą iš 
okupacijos išlaisvinus, ir toliau veikia 1938 m. Lietuvos 
Konstitucija, kol ji teisėtu keliu bus atitinkamai pakeis
ta” buvo pakoreguotas, išimant 1938 m. konstituciją ir 
jos vieton įdedant 1922 m. konstituciją. Bet tai jau kita 
istorija.

Pabaigai keletas žodžių apie 1941 m. birželio mėn. 
sukilimą. Po metus laiko trukusio sovietų teroro sukili
mas buvo spontaniškas tautos pasipriešinimo aktas. 
Klysta tie, kurie norėtų sukilimą padaryti išskirtinai 
LAF’o planingos veiklos išdava. Sukilimas buvo tautos 
revoliucinis prasiveržimas, kurio LAF’as nepajėgė kon
troliuoti, net ir Kaune. Ką, pavyzdžiui, žinojo apie 
LAF’ą Pasvalio sukilėlių štabo adjutantas rašytojas Ma
rius Katiliškis? Nieko. Sužinojo apie jį tik vokiečiams 
užėmus Pasvalį.8 Ką žinojo apie LAF’ą Vilniaus miesto 
apsaugos būrio vadas dailininkas Adolfas Vaieška? Be
veik nieko. Vaieška norėjo Vilniuje sudaryti Lietuvos 
vyriausybę. Juk Vilnius Lietuvos sostinė. Nuo šio suma
nymo jis atsisakė, nes per radiją išgirdo, kad ministrų 
kabinetas sudarytas Kaune.9 Žurnalisto A. Klimaičio va
dovaujamas 300 vyrų būrys Kaune žinojo apie LAF’ą, 
bet nenorėjo jam paklusti...10 Iš visų sukilime da
lyvavusių grupių LAF’ui pavyko padaryti vienintelį 
politiniai reikšmingą žingsnį - 1941 m. birželio 23 d. 
rytą per Kauno radiofoną paskelbti laikinosios Lietuvos

LEIBŽIA UETIViS AKTYYBTH
1941 m. Antradienis VI. 24 d.

ATSTATOMA LAISVA LIETUVA
SusidariuM laikinoji vii naujai atfiinstajB&oc 

Lietuvos Vyriausybė niuo skelbi* ataUUnii Laiarę 
ir Nepriklausomą Lietuvos Valstybę.

Trie! viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji Lie-. 
turns Valstybė entuziastingai pasižada prisidėti prie 
Europos organizavimo naujais pagrindais.

Žianraos bolševikų teroro Iškankinta Uehrrių 
Tint* ryžtasi kurti savo ateiti tautinės vienybė* ir 
asriaUnU teisingtimo pagrindais.

Toias eina parašai.

Vilnius, Kaunas 1941 m, birželio 2X

PRIESPAUDĄ NUMETANT
Pagaliau jryko tai, k* hm** visi Betvviai seniai 

laukėme ir apie ką reniai svajojome. Nuo U laiko, 
kai bolševikai, melagingai primesdami Lietuvai pasb 
rašytos su tarties tariamą JautyMą, oigrebė m&aę 
▼/n?, per ištisus dvylika mėnesių visi Įrudę marieji 
lietuviai nekantriai laukėme toa valaadoa, kada mes 
vėl galėsime pasijiadi laisvi Ar numesti tą nežmoniš
ką jungą. Šimtus ir tūkstančius kartų mes svajojo
me, kalinėjome ir tikėjome j tokią valandą. Net ir 
toji lietuvio tautos dabs kuri dar praeitų metų va- 
S;»rn Vik iiL ~----- •• •-

pavyzdžių, kaip jie jautėsi dideliais „ponais“, narį 
ji* kalbėjo proletariato bei liaudies vardu. Daher jų 
jĮtšeftui“, kuriam bolševikų sistema jiems m blo
giau tarnavo sega anksčiau jų turėtosios krautuvės, 
beaksi, fabrikai, yra atėję* gidas.

Bėga taip pat ir tie lietuviai -parsidavėliai, kurie 
tarnavo rusų bofievixmuL Tai yra parigailėjimo 
▼ertos kmogyntoH, apgautos Ir apvilto* aukos. Jie 
tikėjosi neva tarnauk i» »»—JI-------

Fuhrerio poreiskimes
Bšrfedlo mėn. 22 d. 5 vai 30 mfa. ryto Vokieti

jos propagandos ministeris Goobolsss per visus Rei
cho radiofonus perskaitė Fuehrorio tos dienos data 
pasirašytą pareiškimą. To pareiškimo svariMSUtioa 
mintys yra Uos.

Hitleris primygtinai kėliau atvejais pažymėjo, 
kad jis ilgai turėjo tylėti. Pagaliau galjs pasakyti 
visą teisybę. Ir toliai bore faktais išdėstyta, kaip 
Sovietų Sąjunga, nors 1939 m. nigpi&io mėn. Su 
Vokietiją pasirašė nepuolimo guUrlL viaą ią'ką ty
kojo ir ruošėsi smogti Reichui U užpak^o. Sabo, 
tašo aktais per savo konsulatus ir- pasiuntinybes 
išvystytu špionažo tinklu buvo siekiama Knminter- 
no užsibrėžtos politikos. Kalboje buvo ižd*Atyti 
faktai, kaip vokiečiai So H ei Ų Sąjungoje buvo tero- 
risuojamL Tūkstantis vokiečių yra dingę be ž’nlos. 
Jų tarpe 160 tikrų Reicho piliečių. IMėslydamu 
bolševikiškai . žydiškus Sovietų Sąjungos rrnOrUn* 
4-1?-.. *» •

vyriausybės sudarymo aktą. Šios vyriausybės ir LAF o 
susidarymo priežastis, veiklą bei iš tos veiklos kilusias 
pasekmes reiktų išanalizuoti šaltai ir blaiviai, vengiant 
mistifikavimo bei „klaidų sakralizavimo“, kaip sakytų 
Tomas Venclova.

L. Mockūnas

1. Kazys Škirpa. Sukilimas Lietuvos suverenumui at
statyti. Vašingtonas. 1973. P. 76,77.
2. Ten pat. P. 76.
3. Ten pat. P. 499.
4. Records of the Department of State Relating to Inter
nal Affairs of Lituania. 1910-1944. M. 1178. 22. Roll

860 m. 00/495 „Pirmasis pranešimas iš vokiečių paverg
tos Lietuvos“. Berlynas. 1941 rugpjūčio 7 d. L29,30.
5. „Pareiškimas”. Wurzburg. 1945 m. birželio mėn. 15 
d. Pasirašė: Valstiečių Liaudininkų Sąjungos vardu Va- 
luckas, Lietuvos Socialdemokratų Partijos vardu J. Ka
minskas, Laisvės Kovotojų Sąjungos vardu St. Žyman
tas, Ūkininkų Partijos vardu V. Sidzikauskas.
6. Ten pat.
7. „Protokolas”. Wurzburgas. 1945 m. liepos 3 d.
8. Vytauto Kavolio 1941 m. sukilimo dalyvių apklausa. 
1955 metai. Mariaus Katiliškio liudijimas.
9. Ten pat. Adolfo Valeškos liudijimas.
10. Ten pat. Gen. Vlado Mieželio liudijimas.

ĮDOMUS IR VERTINGAS
Besibaigiantį XX šimtmetį reikėtų turbūt vadinti 

informacijos potvynio amžiumi. Iš tikrųjų, niekad pra
eityje žmonija neturėjo tiek žinių, kiek jų turi dabar. Ir 
niekad informacija negausėjo tokiais sparčiais tempais 
kaip dabartiniu metu. Žmogus todėl priverstas kaskart 
kritiškiau atsijoti iš praeities paveldėtą, knygose su
kauptą išmintį, kad liktų laiko ir energijos susipažirti ir 
su šiandieniniais skaitiniais. Bet koks inform a- įjos 
draudimas, ribojimas, cenzūra ar kontrolė tokioje nau
jos informacijos ir naujų, kaskart tobulesnių jos perda
vimo priemonių akivaizdoje tampa ir nebeįmanomi, ir 
beprasmiški. Tokioje aplinkoje ypač keistai atrodo da
lies išeivijos pastangos uždrausi platinti neseniai Vil
niuje išleistą Lietuvos kovų ir kančių istorijos pirmąją 
knygą (toliau - LKKI-1). Dar sunkiau suprantamas ne
didelę visuomenės dalį apėmęs blūdas rengti viešus šios 
knygos deginimo spektaklius, kaip kad šių metų birže
lio 19 atsitiko Niujorko lietuvių Kultūros (!) židinyje.

Turbūt neklydo mūsų liaudis, sakydama, kad nėra 
blogo, kuris neišeitų į gerą. Jeigu ne absurdiški kaltini
mai, kurie pasipylė išeivijos spaudoje po Draugo re
daktorės vedamojo, pasmerkusio šią knygą, būčiau jos 
net nepavartęs, nes nematau prasmės skaityti knygas, 
ypač istoriją, kur atsakymai įkeliamus klausimus jau iš 
anksto užprogramuoti. O šiuo atveju leidėjai buvo už
planavę net 16 tomų „kentėjimo” ir „griaudžių verks
mų”. Manau, kad mums labai reikia sovietmečio (1940- 
1990 m.) Lietuvos istorijos, tačiau tokia istorija netu
rėtų būti iš anksto „supančiota” nei džiaugsmais, nei

DOKUMENTŲ RINKINYS
kentėjimais, nei dar kokiu kitu išankstiniu užsakymu. 
Bet LKKI-1 ir nėra istorija, o lik sovietmečio dokumen
tų rinkinys. Labai įdomus ir vertingas rinkinys.

Dabar, išeivijos fundamentalistams pareikalavus 
nutraukti ir uždrausti šios knygos platinimą, ir PLB val
dybai kapituliavus (t.y. sutikus su tokiu Vakarų civiliza
cijoje tiesiog nebesuprantamu reikalavimu), pasitvirtino 
sena taisyklė, kad tai, kas vertingiausia, dažnai atsiduria 
draudžiamų knygų sąrašuose. Todėl besidomintiems 
Lietuvos sovietmečio istorija, patarčiau šį dokumentų 
rinkinį pasiskaityti, nes ir pats nesigailiu taip padaręs.

* * *
Labai įdomus ir, mano galva, vienas iš pačių svar

biausių šio rinkinio dokumentų yra Dokumentas nr. 71. 
Tai SSRS Ministrų tarybos 1948.11.21 d. nutarimas dėl 
12 tūkst. nelegaliai gyvenančių „banditų” ir jų šeimos 
narių ištrėmimo iš Lietuvos. Nutarimas pasirašytas J. 
Stalin’o ir J. Čadajev’o. Po jo yra keli dokumentai apie 
pasiruošimą šiems 1948 m. gegužės mėn. buvusiems 
trėmimams ir tik 1948 m gegužės 18 dieną, Ly., trėmi
mų išvakarėse, priimtas ir Lietuvos SSR vyriausybės ir 
LKP CK nutarimas dėl tų trėmimų. Tai labai aiškiai ro
do, kas už masinius trėmimus iš Lietuvos atsakingi. Trė
mimai buvo vykdomi Maskvos nurodymu. Lietuvos vie
tinė valdžia tik pritardavo Maskvos nutarimams ir tik ta
da, kai jie jau buvo pradedami vykdyti. Tokių dokumen
tų, rodančių, kad nutarimus išvežti Lietuvos gyventojus į

(tęsinys 16-me psl.)
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1994 m. birželio 21 dieną Vilniaus pedagoginio uni
versiteto Lituanistikos ir istorijos fakultetų rūmuose į 
Pasaulio lituanistų bendrijos steigiamąjį suvažiavimą 
susirinko Lietuvos ir išeivijos lituanistai. Tarp išeivijos 
lituanistų matėsi literatūrologai Violeta Kelertienė ir 
Bronius Vaškelis, sociologas Vytautas Kavolis, poetas 
Kazys Bradūnas ir kt. Suvažiavimo metu buvo patvirtin
tas naujosios organizacijos statutas, išrinkta valdyba ir 
prezidiumas, susidedantis iš skyrių vadovu. Bendrijos 
pirmininku išrinktas Albertas Zalatorius, vicepirminin
ke - Violeta Kelertienė, sekretore - Asta Tilvytienė, iž
dininku - Juozas Girdzijauskas ir nariu - Bronius Vaš
kelis. Prezidiumą sudaro Zigmas Zinkevičius (kalba), 
Egidijus Aleksandravičius (istorija), Darius Kuolys 
(literatūra), Kazys Grigas (etnologija ir kultūra) ir įga
liotinis Eugenijus Jovaiša.

Naujojoje Bendrijoje nesunkiai bendrą kalbą rado 
ir Lietuvos, ir išeivijos lituanistai. Tai galėtų būti geras 
pavyzdys ir kitų sričių Lietuvos ir išeivijos darbuoto
jams. Ypač tai tinka išeivijos politikams ir visuomeni
ninkams, kurie, norėdami Lietuvai perduoti savo Vaka
ruose sukauptą patirtį, reikalauja sau vietų Seime ir mi
nistrų portfelių.

Po suvažiavimo užkalbinome naująjį Pasaulio litu
anistų bendrijos (PLB) spiritus movens, profesorių Al
bertą Zalatorių apie naujos organizacijos atsiradimo 
priežastis, tikslus ir kitus jai aktualius reikalus.

* * *

Kai tiek daug organizacijų ir Lietuvoje, ir išeivijoje 
vos vegetuoja, kodėl prireikė dar vienos organizacijos?

, ■ * / 
t

Kas žino, gal ji ir nevegetuos. Sprendžiant iš to, 
kiek žmonių susirinko į steigiamąjį suvažiavimą, kokie 
buvo aktyvūs, kiek gavome pritariančių laiškų,- entuzi
azmo pradžiai pakanka. Svarbiausia, kad išlaikytume 
tolerancijos dvasią, blaivią galvą, pozityvaus rezultato 
troškimą, nepainiotume mokslo su politika, neįsiveltu- 
me į asmenines ambicijas, nežiūrėtume vienas į kitą pro 
partinius ar ideologinius akinius. Net po karščiausių dis
kusijų turėtume likti bičiuliai, vienijami bendrų uždavi
nių ir noro sprąsti lituanistikos problemas. Kol būsiu 
pirmininkas, savo pareiga laikysiu formuoti būtent tokią 
atmosferą.

Kurkilo mintis steigti Pasaulio lituanistų bendriją?

Mintis kilo 1992 metų rudenį Vašingtone, sėdint 
pas Emiliją ir Romą Sakadolskius ant sofos ir su keliais 
Lituanistikos instituto nariais aptarinėjant to Instituto 
ateitį. Rytojaus dieną turėjo įvykti Instituto suvažiavi
mas, kur buvo numatyta už apvalaus stalo šį klausimą 
svarstyti. Žinojau, kad yra visokių nuomonių: Institutą 
iš viso likviduoti, bandyti prisijungti prie kokios valsty
binės mokslo institucijos Lietuvoje ir pan. Visos 
nuomonės man atrodė arba per ankstyvos, arba nerea
lios, arba nevaisingos. Galvoje ėmė formuotis kažkokia 
išeitis, kurią ir išdėsčiau už apvalaus stalo: ar nebūtų 
tikslinga Lietuvoje sukurti lituanistus vienijančią orga
nizaciją, į kurią įeitų ir Lituanistikos institutas, nepra
rasdamas suverenumo, ir Lietuvos bei kitų kraštų litua
nistai. Jie susitelktų panašiais visuomeniniais pagrindais 
kaip ir Lituanistikos institutas, bet tai jau būtų kur kas 
didesnio masto asociacija ar bendrija, kur rastų vietos ir 
vyresniųjų patirtis, ir jaunųjų energija, ir kūrybingų
jų potencija. Tokia bendrija galėtų išsikelti gana svar
bius tikslus ir uždavinius. Šiai idėjai suvažiavime buvo 
pritarta, ir aš buvau įgaliotas kažką Lietuvoje ta kryptim 
daryti. Susibūrė iniciatyvinė grupė, kuri šią idėją iš visų 
pusių svarstė ir pagaliau nutarė sušaukti tokios organi-
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zacijos steigiamąjį suvažiavimą.

Kokie svarbiausi naujosios Bendrijos tikslai?

Tuos tikslus mes surašėme statute. Galėčiau paci
tuoti, bet, manau, nėra reikalo, nes kai kurie dalykai 
skamba panašiai kaip Lituanistikos instituto statute: vie
nyti tyrinėtojus, nustatyti prioritetines kryptis, keistis in
formacija, rūpintis narių intelektualinių horizontų plė
timu, kaupti lėšas leidybai ir Lt. Akcentuoti noriu štai 
ką: šalia savaime suprantamų tikslų, Bendrija dar turi 
turėti ir savo veiklos specifiką, kitaip tariant, savo šūkį 
ar vėliavą. Jai nedera dubliuoti mokslinių lituanistinių 
institucijų. Jos vėliavoje žadame įrašyti:

1. Naujausių mokslinių metodų diegimas į lituanis
tinių tyrinėjimų praktiką, turint galvoje tai, kad lituanis
tika stovi ant XXI amžiaus slenksčio ir nebegali per jį 
žengti su tais instrumentais, kuriuos ji paveldėjo dar iš 
XIX amžiaus.

2. Pastangas lituanistiką aktualinti žmogiškųjų ver
tybių skalėje, apmąstyti, ką ji šiandien reiškia mums ir 
pasauliui. Sakydamas „mums”, galvoju ne apie standar
tizuotą lietuvio modelį, atėjusį iš tautinio atgimimo ga
dynės,- patriotą, idealistą, pasišventėlį, visuomenininką 
ir pan.,- o apie konkretų XX a. pabaigos žmogų - iro
nišką, skeptišką, branginantį dvasios laisvą, atvirą pa
sauliui, bet nenorintį prarasti ir savo identiteto. Sakyda
mas „pasauliui”, turiu galvoje pirmiausia Vakarų pasau
lį, mėgstantį į mus žiūrėti iš aukšto, bet jaučiantį po savo 
kojomis atsiveriančią moralinių vertybių bedugną, kurią 
išgraužė reliatyvistinė galvosena, vartotojiška psicholo
gija, pragmatiška laikysena ir racionalizmo kultas, kai 
žmogus tartum suskilo į protingą, viską tobulai klasifi
kuojančią ir analizuojančią galvą ir kritišku atveju neži
nančias ką daryti rankas. Ar mūsų istorija, mūsų litera
tūra, mūsų menas tokiam žmogui turi tik egzotišką pa
žintiną vertą, ar gali jam pasakyti kažką esminga, nuo 
kai ko jį įspėti ar apsaugoti. Tik siedami savo specifinių 
klausimų tyrinėjimą su bendra XX a. pabaigos žmogaus 
problematika, mes galėsim lituanistinius darbus padary
ti įdomius kitiems ir patys geriau pajusim veiklos pra
šiną.

3. Maksimalus pasitikėjimas jaunąja mokslininkų 
karta, jų drąsiomis hipotezėmis, nes jaunieji greičiausiai 
pajunta išeitį iš aklavietės. Gal ne tiek protu suvokia, 
kiek intuicija pajunta, kad jiems vis tiek reikia kažkur 
eiti, ir eina. Tas ėjimas ir yra realiausias ateities horizon
tas. Tik sumaniai derindama vyresniųjų išmintį su jau
nųjų drąsa ir entuziazmu, Bendrija galės būti gyvybinga 
ir persapekty vi.

Koks yra lituanistikos vaidmuo šiandieną tiek Lie
tuvoje, tiek už jos ribų? Ir koks jis turėtų būti?

Į šį klausimą iš dalies jau atsakiau. Galiu pridėti tik 
tiek: jokiais propagandiniais triukais to vaidmens nepa
didinsi, reikia tiesiog kvalifikuotai dirbti, turėti origina
lių minčių, stengtis, kad mūsų darbai būtų verčiami į ki
tas kalbas, patektų į tarptautiną rinką, kad mūsų idėjos 
dažniau skambėtų tarptautinėse konferencijose ir sim
poziumuose. Tada viskas bus tvarkoj. Bendrija tuo ir 
norėtų rūpintis, išnaudodama Dievo dovaną - išeiviją, 
kuri puikiai moka anglų kalbą ir gali mūsų darbus pada
ryti pasauliui prieinamus.

Ką Tau reiškia dažnai girdimi žodžiai „tautinis

identitetas”?

Prisipažinsiu, kad beveiki niekada nebandžiau abs
trakčiai apie tai galvoti. Man tiesiog patinka būti lietu
viu, ir tiek. Gal todėl, kad niekuo kitu ir negaliu būti. 
Vienas draugas yra mane įtikinėjus, kad mano prosene
lių proseneliai - kokie nors auksakaliai ar bronzuotojai 
- ko gero, bus atklydą iš Vokietijos ar Italijos. Bet jeigu 
ir sužinočiau, kad taip, niekas nepasikeistų. Lietuvišku
mas yra mano dvasios turinys, kurio netekąs pasidary
čiau kurčias. Tuo turiniu aš nei didžiuojuos, nei pozuo
ju, bet juo tiesiog gyvenu. Jeigu kas į jį bando kėsintis, 
ginu, nes toks kėsinimasis įžeidžia mano žmogiškąjį 
orumą ir asmens laisvą.

Kaip vertini V. Kavolio siūlomus interdisciplinari- 
nius ryšius ir ką jie galėtų duoti, pvz., literatūrai?

Tokie ryšiai neleidžia „suprofesionalėti” tiek, kad 
aštrindamas adatos smaigalį nebežinotum, jog kitame 
gale yra skylutė. Jie išplečia tyrinėtojo horizontus, duo
da netikėtų sugestijų, pagimdo net visai naujas discipli
nas. Jeigu jau kalbėsime apie literatūrologiją, tai idealiu 
literatūrologu aš laikau tą, kuris moka į rašytojo kūrybą 
pažvelgti ir genezės, ir struktūros, ir vertės požiūriais. O 
tai padaryti galima tik tada, kai neignoruoji nei istorijos, 
nei estetikos, nei lingvistikos, nei filosofijos, nei so
ciologijos, nei psichiatrijos, nei mitologijos, nei etikos. 
Kada kokį klavišą stipriau spustelėti, tai jau tavo intuici
jos, talento ir sąžinės reikalas.

Kokia būtų išeivijos lituanistų paskirtis naujojoje 
Bendrijoje?

O kokia čia gali būti speciali paskirtis? Visiems rei
kia kartu diskutuoti, tartis ir dirbti. Svarbiausia - pasiti
kėjimas ir tikėjimas, kad pagalių nekaišiotų asmeninės 
ambicijos, įtarinėjimai, noras mokyti ar užsispyrimas 
kiekvieną atversti į savo „vierą”. Žinoma, tam tikra 
veiklos specifika išliks. Tikriausiai išeiviams į moksli
nes konferencijas teks vykti pas mus, nes mes ten nu
vykti kol kas neturime už ką. Išeivija turėtų pasistengti 
kuo daugiau mums perduoti visokių teorinių ir interpre
tacinių instrumentų, nes čia ji stipresnė, o mes jai - kuo 
daugiau empirinės faktinės medžiagos, nes čia mes stip
resni. Tikriausiai išeiviams reikės kurį laiką ant savo 
pečių nešti Lituanus spausdinimo ir platinimo darbą, 
nors atskiriems numeriams medžiagą paruošime čia. Vi
si tie dalykai išaiškės konkrečiai veikloje, iš anksto nesi
norėtų nieko primetinėti.

Kol kas kyla paprastesnės problemos: kaip susi
siekti, kaip susiburti. Pasaulio lituanistų bendrija, kurios 
būstinė yra Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanis
tikos fakultete, pradeda, galima sakyti, nuo materialinio 
nulio. Steigiamąją konferenciją parėmė Pedagoginis 
universitetas, Atviros Lietuvos fondas, prof. Jurgis 
Gimbutas. O toliau? Neturime ne tik kompiuterio, bet ir 
fakso. Laimė, kad jį turi Istorijos fakulteto kolegos. Tai
gi, kol kas teks pasikliauti plunksna ir sekretores pasi
šventimu. Įregistravus statutą ir oficialiai įsiteisinus, 
teks apeliuoti į kokius fondus ar rėmėjus. Gal ir išeivija 
padarys kokią akciją, jei jos kišenių galutinai neištuštino 
visokie paradinių renginių mėgėjai ir skambiai pasiva
dinusios draugijos.

Lietuvos „Kančių istorijos”priešai išeivijoje teigia,
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jog negalima pasitikėti Lietuvos istorikais, nes visi jie 
baigę mokslus sovietinėje Lietuvoje ir apkrėsti sovietiš
komis bacilomis. Jų darbai turėtų būti tikrinami ko
misijų, susidedančių iš buv. tremtinių, politinių kalinių, 
išeivijos istorikų ir kitų „nesusitepusiųjų”. Tokius reika
lavimus galima būtų pritaikyti ir kitų sričių Lietuvos 
lituanistams. Kaip Pačiam atrodo šis reikalas?

Kadaise sovietinis saugumas stengėsi padaryti taip, 
kad niekas niekuo nepasitikėtų, visi vienas kitų įtartų ir 
vienas kito bijotų. Tada labai lengva valdyti. Tiksliau, 
beveik ir valdyti nereikia, žmonės patys valdosi, susirišę 
nepasitikėjimo ir įtarumo virvėmis. Jeigu mes ir dabar 
perimsime šią taktiką, tai mums paplos katučių į tamsias 
pakampes sulindę saugumiečiai. Jiems to tik ir reikia, 
kad mes vieni kitiems gerkles persikąstume. Įtarumo 
ženklų pastebėjau net mūsų kuriamos Bendrijos atžvil
giu. Prieš steigiamąją konferenciją Tėviškės žiburiai 
išspausdino informaciją, kurią taip pradėjo: „Išeivijoje 
veikusį Lituanistikos institutą norima pakeisti Lietuvoje 
siūloma įsteigti bendra Pasaulio lituanistų draugija”. 
Niekas čia nieko nenori pakeisti. Idėja, kaip minėjau, at
sirado, stengiantis tą Institutą išsaugoti didesnėje orga
nizacijoje, iš kurios jis pats gautų idėjų ir taptų dinamiš
kesnis. Jo nariams buvo padaryta išimtis: jie automatiš
kai gali tapti Bendrijos nariais, be jokių prašymų, jeigu 
tik susimokės nario mokestį. Jei nenorės ir nesusimo
kės, niekas jų neprievartaus ir nekalbins, galės save lai
kyti tik Instituto nariais ir dalyvauti tik Instituto rengin
iuose. Tai tiek apie tuos įtarumus. O dabar apie kitus 
klausimo momentus.

Žinoma, visada bus žmonių, kurie norės ne tiek dar
bą dirbti, kiek kitus prižiūrėti, kontroliuoti ir taip nusi
griebti šlovės grietinėlę. Kam kam, o mums to aiškinti 
nereikia: būdavo koks nors instituto direktorius tik pa
varto savo valdinių parengtą mokslinį darbą ir jau užsi
rašo vyr. redaktoriumi. Labai būtų negražu, kad vienų 
ideologinių prižiūrėtojų atsikratę, mokslininkai susi
lauktų kitų.

Aš tą dokumentų rinkinį atidžiai perskaičiau ir pa
skaitinėjau. Noriu pasakyti štai ką. Be abejo, buvo gali
ma parašyti didesnį įvadą, populiariam skaitytojui ele
mentariau paaiškinti, kad tie dokumentai toli gražu neat
spindi realybės, kad tikrovė buvo kur kas žiauresnė, kad 
gyviausias trėmimų vaizdas geriausiai matomas tremti
nių atsiminimuose (ir nurodyti keletą knygų)... Tai būtų 
buvęs, kaip mes anksčiau sakydavome, „ideologinis 
perkūnsargis”. Tačiau mokslui ir supratingam skaityto
jui jis beveik nieko neduotų. Juk ir taip aišku, kad čia 
KGB dokumentai, kuriais aklai niekas netiki kaip ir 
pačiu KGB. O detaliai moksliškai komentuoti kiekvieną 
dokumentą, patikrinti,, kaip jis konkrečiai visais atve
jais buvo vykdomas, reikėtų begalės laiko ir jėgų, ir dar
bas nusitęstų dešimtmečiais. Nemanau, kad dokumen
tus sudarytojai atrinko tendencingai, slėpdami „baisiau
sius” ir rodydami tik „gražiausius”. Aš gerai pažįstu 
vyr. redaktorių Gediminą Rudį ir tikiu jo sąžiningumu. 
Tų „baisiųjų” dokumentų, ko gero, ir nebuvo. Stalinistai 
ne tokie kvaili, kad tiesiai rašytų: kankinkite, naikinkite. 
Visa tai buvo galima pasakyti telefonu ar kaip kitaip 
duoti suprasti. Pagaliau ir tradicijos jau buvo, neberei
kėjo nurodinėti. Kam dar palikti pėdsakus istorikų cita
vimui? Be to, nereikia užmiršti, kad tremtiniai Stalinui, 
be viso kito, buvo reikalingi ir kaip nemokama darbo 
jėga. Nuvežti į Krasnojarską ar Irkutską tik lavonus ne
buvo jokio išskaičiavimo, tą buvo galima padaryti vieto
je. KGB skrupulų neturėjo ir viešosios nuomonės nepai
sė.

Taigi kyla tik vienas klausimas: reikia spausdinti 
tokius dokumentus, kokius turime, ar nereikia? Ne
spausdinsime - tik pasidžiaugs jų autoriai. Paskelbsime
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- bus medžiagos ne tik istorikams, politi
kams ir teisininkams, bet literatams ir 
psichologams. Juk ten tiek daug iškalbin
gų rafinuoto melo ir sadizmo detalių, tik 
mokėk jas skaityti. Tai ir yra tyrinėtojų 
darbas. Be to, aš laikausi nuomonės, kad 
jokiu archyviniu dokumentu iki galo ne
galima tikėti (mano paties metrikai irgi 
surašyti neteisingai), nes jeigu dokumen
tuose būtų galutinė tiesa, kam reikėtų ra
šyti „Istorijas”. Bet „Istorijų” be doku
mentų irgi neparašysi. Pykti ant doku
mento, kad jis ne toks, kokio norėtum ar 
kokio tikėjaisi, - juokinga. Dar juokin
giau pykti ant istoriko, kuris tuos doku
mentus skelbia. Ir paskutinė pastabėlė. 
Aš būčiau visai patenkintas, jeigu pasi
tvirtintų faktas, kad lietuvių buvo iš
tremta mažiau, negu iki šiol galvota. Juk 
nuo to bolševizmo veidas nepagražės. 
Negi kas norėtų, kad tų ištremtųjų būtų 
kuo daugiau. Koks šiurpus noras! Kuo jį 
paaiškinti?

Birželio 19 dieną New York ’o lietuvių Kultūros ži
dinyje buvo iškilmingai sudegintas „Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos” tomas. Ką tai rodo apie išeivijos masių 
mentalitetą?

Nežinau, ar čia mentalitetas kaltas. Turbūt emoci
jos. Koks jų pagrindas - nedrįstu spėlioti. Man viešas 
knygų deginimas visada šiurpokai atrodo - primena 
žmonių deginimą. Gal dėl to, kad aš jaučiu šventą pagar
bą knygai. Bet jeigu jau taip atsitiko, ką dabar darysi. 
Tiktai logikos šiame veikime trūksta: degintojai turėjo 
reikalauti sudeginti pačius saugumo archyvus, tada būtų 
ramu, kad niekas niekada tokių dokumentų nebepa- 
skelbs. Gal kada ir šitokių narsuolių atsiras: saugumas 
nespėjo sudeginti, sudeginsime patys. Man liūdnesnis 
kitas momentas. Pastebėjau, kad išeivijoje plinta kažko
kia keista antipatija Lietuvoje gyvenantiems lietuviams: 
jie esą nieko nesugeba, „susitepę”, tinginiai, nešvarūs, 
amžinai dejuoja, nesilaiko žodžio ir Lt. Prieš penketą 
metų tokių priekaištų irgi pasitaikydavo, bet jie būdavo 
tariami su skausmu ir rūpesčiu, o dabar - su pasigardžia
vimu ir pašaipa. Iš kur tai? Gal kad sąžinė būtų ramesnė: 
kaip aš grįšiu Lietuvon, jeigu ten tokie dalykai?! Ar ne iš 
čia ir tie visi kaltinimai „socialistinėmis bacilomis”, ir 
visi tie deginimai. Viešpatie, kada mes išmoksime vie
nas kitą gerbti ir atleisti.

Kai kuriuose išeivijos sluoksniuose manoma, kad 
išeivijos lituanistikos archyvai dar neturėtų būti vežami 
į Lietuvą, kad dar reikėtų palaukti, kad dabartinei val
džiai negalima jų patikėti. Kaip Tau atrodo?

Man atrodo, kad čia gali atsitikti kaip toj Ezopo pa
sakėčioj apie lapę ir vynuoges. Ar kartais išeivija nepra- 
snaudė geriausios progos? Prieš trejetą ketvertą metų tie 
archyvai Lietuvoje būtų buvę sutikti išskėstomis ran
komis, jiems būtų atsiradę ir patalpų, ir algų tarnauto
jams. Dabar geriausias patalpas išgraibstė bankai, biz
nieriai, valdininkai. Archyvai ir bibliotekos, nebeturė- 
damos iš ko statytis priestatų fondams, pačios ėmė dusti. 
Bus taip, kad ir norėdamas nebcįsiūlysi. Tada reikės 
Lietuvos istorikams ar literatams skristi per Atlanto van
denyną tyrinėti. O kas mums reiškia, kai mes tokie tur
tingi?! Lankydamasis Amerikoje 1988 metais, platinau 
mintį, kad geriausia, kai archyvai yra dviem egzemplio
riais (tai saugiau), todėl reikėtų daryti svarbiausių doku
mentų kopijas ir siųsti Lietuvon. Man buvo atsakyta,

POKALBIS

kad reikės nemaža lėšų. Tai aš suprantu kaip rimtą argu
mentą. Bet man šiandien atrodo, kad tų lėšų vis dėlto 
galima būtų sukrapštyti, nes jų atsirado dosniai remti 
visokioms lobstančių politikų komandoms. Ką dabar 
daryti - nežinau, neturiu, kaip sakoma, naujos koncepci
jos. Bendrijos uždavinys būtų jos paieškoti. Gal kai ku
rie universitetai galėtų priglausti? Išeivija turėtų išleisti 
bent elementarų leidinuką, kur kokie archyvų fondai 
yra, nes Lietuvos mokslininkams labai tokios infor
macijos trūksta. 4

VILEIŠIAI

Pagaliau pasirodė ilgai rašyta ir galbūt dar ilgiau 
leista monografija Vileišiai. Ją parašė ilgametis išeivijos 
Varpo redaktorius teisininkas Antanas Kučys, o išleido 
Devenių Kultūrinis Fondas. Tai stambus 624 puslapių 
veikalas, pamargintas Vileišių šeimos nuotraukomis, 
aprūpintas bibliografinėmis nuorodomis ir vardynu. Ja
me aprašyti trijų brolių Vileišių gyvenimai ir darbai: in
žinieriaus Petro Vileišio (1851-1926), medicinos dakta
ro Antano Vileišio (1856-1919) ir advokato Jono Vilei
šio (1872-1942). Daugiausia vietos paskirta jauniau
siam Vileišiui (247-607), labiausiai „nuskriaustas“ An
tanas Vileišis (215-246 p.), nors pastaruoju metu, minint 
jo mirties 75 m. sukaktį, jis ir jo žmona Emilija buvo 
labai gražiai aprašyti Lietuvos spaudoje, ypač iškeliant 
jų nuopelnus stiprinant lietuvybę Vilniaus bažnyčiose ir 
buityje.

Naujosios Lietuvos istorijoje nedaug buvo šeimų, 
kurios būtų davusios tiek daug pasižymėjusių žmonių. Į 
galvą šauna tik viekšniškė Biržiškų šeima, išauginusi 
tris sūnus profesorius. Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės istoriją dažnai lėmė ne tiek valdovai ir seimai, 
kiek viena ar kita didikų šeima, ypač nuo XVI amžiaus. 
Tokios buvo Radvilų, Sapiegų, Pacų, Oginskių, Kasa- 
kauskių, Platerių, ir kt. šeimos arba familijos, suvaidi-

(tęsir.ys sekančiame psl.)
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IR TAIP, IR NE
(atkelta iš 9-to psl.)
nusios didelį vaidmenį Lietuvos istorijoje. Iškeldamas 
Vileišių valstietiškų ar kaimietišką kilmę, gal kartais 
šios monografijos autorius per daug neigiamai nukalba 
apie bajorišką Lietuvą ir jos vaidmenį Lietuvos atgimi
me (29 p. ir kitur). Dabartiniai Lietuvos istorikai galbūt 
teisingiau įvertina nors ir lenkiškai kalbančios, bet lietu
viškai galvojančios bajorijos ir dvarininkijos vaidmenį. 
Įdomu, kad Jonas Vileišis vedybomis kaip tik susirišo su 
garsiąja Kasakauskų familija ir išaugino gražią lietuviš
ką šeimą.

Berods žymus italų istorikas ir filosofas Benedetto 
Croce (1866-1952) yra pasakęs, kad istorija iš tikrųjų tė
ra tik biografijų rinkinys, kad žmogus yra tikrasis ir be
veik vienintelis istorijos kūrėjas. Gal tai ir per daug hu
manistinė pažiūra, kurią bandė sugriauti marksistai ir 
marksistiškai nusiteikę sociologai, kartais beveik visiš
kai paneigdami individą, kaip istorijos kūrėją. Antanas 
Kučys stovi kažkur vidury tarp tų dviejų kraštutinių 
sampratų. Užtat jo monografija apie tris Vileišius yra 
kartu lyg ir to laikotarpio Lietuvos istorija. Skaitytojas 
čia ras labai plačiai aprašytą kovą dėl lietuviškos spau
dos, 1905 m. Vilniaus seimą, Vilniaus žinių istoriją, Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymą, Jono Vileišio misiją 
Amerikoje ir L L Be abejo, visuose tuose įvykiuose Vi
leišiai vaidino tam tikrą vaidmenį, bet toli gražu ne visa
dos buvo jų centre.

Aplamai A. Kučio stilius intelektualus, šaltas, net 
sausokas. Nežiūrint gausių komplimentų Vileišiams, 
neatrodo, kad monografijos autorius būtų įsimylėjęs į 
savo temą. Gal dėl to kalti ir jo po ranka turimi šaltiniai. 
Brangiausi kiekvienam biografui šaltiniai - laiškai, die
noraščiai, atsiminimai. Deja, tokių dalykų kaip tik A. 
Kučys ir stokojo. Nėjo kaltė. Gerai, kad jam čia šiek tiek 
pagelbėjo dvi Jono Vileišio dukros: Alena Devenienė- 
Grigaitienė ir Birutė Bagdonienė savo jautriais ad hoc 
parašytais atsiminimais. Šių eilučių autorius daug kartų 
ragino Aleną Grigaitienę aprašyti ne tik savo tėvo ir dė
džių, bet ir savo pačios labai įdomų ir reikšmingą gyve
nimą.

Be abejo, viešuose ir privačiuose rankraštynuose at
siras daugiau ir laiškų, ir dokumentų, ir atsiminimų, ku
riais pasiremdami ateities biografai rašys apie tuos nuo
stabius tris brolius Vileišius. Kol kas esame dėkingi A. 
Kučiui už atliktą didelį pionierišką darbą ir Devenių 
fondui už rūpestingą monografijos išleidimą.

Vienos įkyrios klaidos atitaisymas: carinės Rusijos 
politinė ir saugumo policija vadinosi ne ochrana, o och- 
ranka.

Vincas Trumpa

NETEKČIŲ IR JŲ SUKAKČIŲ METAI

„Atrodė, kad tais okupaciniais dešimtmečiais visi 
augo su jo vardu, Panevėžio teatrą visi laikė Lietuvos 
kultūros gyvenimo centru, teatrinis pasaulis kalbėjo apie 
Miltinio Mokyklą, inteligentija - apie jo gyvenimo 
stilių“, - rašoma Dienovidžio (1994. VII) eulogijoje reži
sieriui Juozui Miltiniui, mirusiam š.m. liepos 13, prime
nant, „kad išėjo Tas, kurio lyg aukšto kalno neįveikė 
režimas. Atvirkščiai, režimas prisitaikė prie jo, skyrė 

jam nuopelnų, apdovanojimų, dėmesio“...
Daug atmintinų dalykų, sutelkusių krūvon žmones 

iš abiejų vandenyno pusių, šiais metais jau įvyko tiek iš
eivijoje, tiek ir Lietuvoje: didinga dainų ir šokių šventė, 
kongresai bei konferencijos... Bet jau ir dabar, metams 
vos įpusėjus atrodo, kad jie istorijon įsirėš kaip sun
kių netekčių metai. Va, ir dabar dar vos tik Lietuvon par
vežus rašytojo Česlovo Grincevičiaus palaikus, į Anapus 
palydėtas ir poetas Jonas Graičiūnas, kurį jau ten pasitiks 
jo kolega Eugenijus Matuzevičius, ir kritikas Ričardas 
Pakalniškis...

„Kiekviena netektis reiškia liūdesį ir skausmą; reiš
kia permainą ir daugelio žinomų bei nežinomų pokyčių 
pradžią; reiškia ir tam tikrą atskaitą, kurioje amžinybėn 
iškeliavęs dalyvauti nebegali. Kiekvieno velionio gyve
nimo lapai lieka išstatyti viešumai - juos žiūri ir varto 
gyvieji. Miręs juose nieko nei prirašyti, nei išbraukti 
nebegali. Daugelis jų tik pavirsta rodyklėmis: šitaip eik, 
šitaip dirbk, arba - daryk geriau, negu aš dariau“, - vos 
prieš du mėnesius rašė Tėviškės žiburiai (1994.VI.28), 
netikėtos ambasadoriaus Stasio Lozoraičio mirties birže
lio 13 d. proga, jį palydėdami Vytauto Landsbergio žo
džiais, pabrėžiančiais, jog netekom žmogaus, kuris „pa
šventė savo gyvenimą Lietuvai - jos tautai, teisei, laisvei 
ir valstybės nepriklausomybei. Toje laisva valia pasi
rinktoje piliečio ir diplomato tarnyboje, kuri anaiptol ne
žadėjo nei turtų, nei garbės ženklų, jis buvo nuoseklus, 
įžvalgus ir nepalaužiamas. Ištikimybė Lietuvai jam buvo 
aukštesnis principas, negu tarnautojo ryšys su kuria nors 
valdžia, bet ne visi įstengė tai suprasti. Lietuva nesuspė
jo apdovanoti Stasio Lozoraičio kitkuo, negu didelės da
lies dorų žmonių pagarba ir simpatija“

O dabar prieš porą mėnesių to paties laikraščio pus
lapiuose skaitome, kad „ilgai kovojusi su nepagydoma 
liga, vasario 2 d. Kalifornijos universiteto ligoninėje, 
Los Angeles, mirė pasaulinio garso mokslininkė prof. 
Marija Alseikaitė-Gimbutienė, archeologė, archeomito- 
logijos mokslo pradininkė ir žymiausia atstovė“. (L Me
džiukas, 1994.IV.5) i

Los Angeles Times vasario 5 d. vedamąjį paskyrė 
mokslininkei ir rašė: „Savo ypatingos erudicijos dėka M. 
Gimbutienė sugebėjo atskleisti dingusio pasaulio atmin
tį, tai, jog senajame neolite moterų vaidmuo buvo kin
kas didesnis, nei ligi šiol manyta“. Už poros savaičių tai 
buvo pagilinta ilgesniame straipsnyje: „M. Gimbutienės 
keturis dešimtmečius vykdyti akmens amžiaus kultūrų 
tyrinėjimai įtikino daugelį specialistų, kad jos tezės buvo 
pagrįstos“.

* * *
Kaip šiandien dar ausyse skamba ir Algimanto 

Mackaus balsas telefono ragelyje (1964 m. kovo 1 die
nos popietę: „Pas mus ką tik mirė Julius...“ Žinia netru
ko aplėkti lietuviškąją Čikagą. Julius Kaupas, iš Detroito 
Čikagon atvažiavęs bene neseniai žuvusio A. Škėmos 
raštų leidimo reikalais, pas Mackus buvo apsistojęs ir 
ką tik pernakvojęs... „Autorius vienatinės mūsų literatū
roje knygos, neįsivaizduotos ir nepakartojamos, tik nori
mos, kad ji būtų tęsiama be galo. Coppelius - autorius 
gausios eilės kritinių straipsnių ir studijų, kur nebuvo 
vietos pykčiui ir pagiežai, kur buvo ieškoma gero ir 
džiaugiamasi drąsiai ir vykusiai žengtu žingsniu, ir liūs- 
tama nepasisekimuose“, - rašė Juliui Kaupui dedikuota
me Metmenų nr. 8, taip apibūdindamas „trečiąjį pasakos 
brolį“, autorių daugelio recenzijų ir knygos Daktaras 
Kripštukas pragare ir kitos ne mažiau įdomios pasakos, 
surašytos slaptose Kauno miesto kronikose...

Tų pačių 1964 m. gale, gruodžio 28-tos naktį, grįž
damas iš radijo stoties, ką tik atlikęs lietuvišką „Margu
čio“ programą, auto katastrofoje buvo užmuštas ir poetas 
Algimantas Mackus, per savo trumpą 32 metų gyvenimą 
atsiekęs daugiau, negu bet koks kitas išeivijoje subren

dęs kūrėjas. Literatūros kritiko Rimvydo Šilbajorio žo
džiais tariant, A. Mackus poezijoje įamžįno „savo paties 
ir mūsų epochos vienatvę. Bet jo vienatvė, kaip ir jo kū
ryba, nėra hermetiška; hermetiškas Mackus tik tiems, 
kas turi akis ir nemato, turi ausis ir negirdi. Mackaus 
kūryboje yra tiek skausmo ir tiek tiesos, kad jo žodžiai 
prasįsmeigia kaip kalavijas ir iki mūsų širdies, ir tada 
suprantame, kokią didelę ir kilnią dovaną jis mums su
teikė, prašydamas ir mus lygiai taip už epochą kentėti ir, 
kas svarbiausia, tikėdamas, kad mes tam būsime pajė
gūs“. (Augintinių žemė, p. 14)

Ne vien už tai ir Juliaus ir Algimanto 30-ties metų 
mirties sukaktys nusipelno jų prisiminimo ir paminėji
mo.

Algirdas Titus Antanaitis

KANČIOS, DUKART KANČIOS

Tai sustiprėjęs lietuviško būdo bruožas. Tai elgse
nos nuostata, išgyvenimas, mažne moralinis įstatymas. 
Kentėti, verkšlenti, kankintis dėl visko, kas buvo mūsų 
tautai bloga, nesėkminga, ir kaip priešai mus skriaudė, 
kankino, persekiojo, vis mus mušo. Tik ne tai, kad ir mes 
kokį priešininką retkarčiais atmušdavom, pasipriešinda- 
vom. Bet tada jau iškyla abejonės ir priekaištai: o gal 
mušėm neteisingai, neteisėtai, nehumaniškai, ne savo 
bylą gindami, o tik svetimiem patarnaudami ar jų papirk
ti...

Dieve, Dieve, kaip ta pasaka jau per penkis dešimL 
mečius kartojasi be vilties pasiliauti! Tatai kasmet mums 
ypač primena tradiciniai Baisiojo birželio išvežimų ir jų 
aukų prisiminimai. O kad tuoj po tos baisiosios savaitės 
būta kitokių įvykių ir nuotykių, kai nebe mes tironų bu
vom mušami, o gavom progą ir jų vieną kitą palupti - tai 
vis pamiršdavom.

Vadinamasis Birželio sukilimas ir valstybinės ne
priklausomybės atstatymo paskelbimas tik kai kurių pa- 
trakėlių būdavo primenami, kaip didvyriški veiksmai ir 
kaip ano laikotarpio vienintelis stambaus masto lietuvių 
dvasinis ir politinis laimėjimas po 1940 katastrofos. 
Šiaip jau dėl to buvo iškeliama vis daugiau abejonių ir 
dargi atvirų priekaištų: - kažin ar tada buvo pasielgta tei
singai ir tikslingai? Ar čia pasirodė tikrieji herojai, o gal 
labiau netikrieji? Gal kvailai galvojo, mulkinosi ir tik 
naujiem tironam patarnavo? Nors ir sukilėliai, bet gal be 
reikalo atsišaudė ir šaudė? Žodiškai „sukilti“ galima, bet 
kariškai šaudyti į nekaltus, ar ypač dar nekaltesnius ko
munistavusius lietuvius ir žydus juk negalima, smerkti
na...

Ir begalybės tokių giesmių, su stiprėjančia kadenci
ja. Trumpa, aiški ir tvirta sovietinių istorikų, kompartie- 
čių ir kagėbistų pažiūra buvo tokia, kad Aktyvistų Fron
to planai ir 1941 metų birželio sukilimas buvo hitlerinių 
banditų ar jiem pasidavusių mūsiškių darbas, vien pasi- 
tamavimas Berlyno interesam, žala ir dar neištrinta gėda 
lietuvių tautai. Neseniai pasigirsdavo ir iš mūsų patrio
tiškų bei antikomunistinių sluoksnių tų senųjų „tiesų“ at
balsiai, tik dėl tojau buvo nebejauku kiek rimčiau disku
tuoti, nes jau tiek kartų viskas aprašyta, atskleista, įrody
ta, ir dar tiek gyvų liudininkų. O veltui...

Nors sovietinė iškraipymų kruša ir toji šlykščiausią 
propaganda nepavargo iki galo įtikinėti, kad 1940 metų 
rudenį Berlyno susikūręs Altyvistų Frontas, vėliau pasi-
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reiSkęs plataus masto sukilimu Lietuvoje (nacių karo su 
sovietais prieangyje), buvęs parsidavėliškas ir brolžudiš
kas, bet neabejotinai stiprus ir ryškus tolesnei Lietuvos 
likimo raidai, - tačiau vėl išgirstam naujienas, kai Ame
rikos lietuvių spaudoje kartais gaunam paskaityti dar ir 
trečią versiją. Bolševikų tezės, aišku, nesąmonė, propa
ganda, netiesa. Ypač netiesa, kad, girdi, ir tasai berlyniš
kis akytvistų frontas išvis ką nors reiškęs, nes jo vadai ir 
garsintojai buvę menki, niekus darę, mažne nulis. Jei kas 
ką iš tikrųjų reiškė ir buvo didinga, tai dar nuo 1936 me
tų Lietuvoje užsimezgęs katalikiškos, ateitininkiškos 
opozicijos herojų „rezistencijos lopšys“. Apie tai kartą 
jau rašiau Akiračiuose.

Tokios teorijos ir pasivėlinusių pranašų sapalioji
mai dar nesiliauja užsienyje, kai kada nutarkšėdami ir į 
Lietuvos spaudos puslapius. Gaila rašalo ir laiko, o jau 
būtų ir gėda rimtai diskutuoti su kiekvieno patrakėlio ha
liucinacijomis. Jų juk bus ir daugiau...

* * *
Tad kovos ir kančios nesibaigia. Jei senų pristinga, 

tai atsiranda naujų progų gaisram užsiliepsnoti. Vietos 
negailėdami, tai jau aprašė kone visi mūsų laikraščiai už
sienyje ir kiek mačiau Lietuvoje. Štai dar anksčiau Aki
račiuose vertingų pastabų ir informacijų pateikė Zeno
nas Rekašius, po to redakcijos bendradarbis V. Zalato
rius iš pat Vilniaus pokalbyje su istoriku Gediminu Ru
džiu. Zalatorius vienu sakiniu taikliausiai apibūdino visą 
bylą primindamas, kad vis dar mūsų „tautiečius laikas 
nuo laiko apninka kokia masinė psichozė, kaip 
toje pasakoje, kur dangus griūva“...

Puikiai pasakyta! Tas vienas sakinys vertas dabar 
madingų psichologijos ar filosofijos premijų, kokių vis 
daugiau įsteigiama Amerikoje ir Lietuvoje. Geri laikai 
artėja visokių fantazijų rašytojam, eseistam ir ypač poe
tam. Neberašysim, jei nebus pagundos gauti kokią pre
miją! O štai Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovybei 
baisi nelaimė. Ji nepagailėjo lėšų ir naujus tūkstančius 
skirtų ateityje, o viskas dabar keberiokšt. Mat pats pir
masis Lietuvos kovų ir kančių istorijos tomas viską suar
dė, ir dangus užgriuvo, kaip pasakoje. Aišku, skausmin
ga ir tragiškai juokinga tema jau per daug prirašyta ir pri- 
triukšmauta ir užsienyje, ir Lietuvoje. Gal man atleistu- 
mėt, jei dar pridėčiau tik kelias stebėtojo ir Lietuvoje iš
leidžiamų dokumentinių knygų skaitytojo labai asmeniš
kas bei patirtimi grįstas pastabas.

Nebeatsimenu, pernai ar užpernai gavau PLB vado
vybės bendraraštį pasisakyti dėl jų sumanymo paruošti ir 
išleisti keliolikos tomų Lietuvos kančių istoriją. Taigi 
buvo galvota, ruoštasi, planuota, publikos nuomonių tei
rautasi. Trumpai atsakiau, vėliau dar telefonu kartais 
grįždavom prie tos temos, kad tiek daug tomų tikrai ne
reikia, užtektų kokių trijų keturių. Geriau, kad užsienio 
lietuviai išvis nesigriebtų tokių uždavinių, kurių savo 
jėgomis ir sąlygomis nepajėgs gerai atlikti. Pagaliau ne 
užsienio pareiga išleisti tūkstančius įvairių archyvinių 
bei kitokių dokumentų, kurių publika neskaitys. Tas jai 
ir nebūtina. Drąsiai galima palaukti geresnių laikų. O 
kad dokumentai nepražūtų, juos dabar būtų pigiau ir ne
sunku šiek tiek padauginti mokslo ir saugumo reikalui 
vėliausios technikos priemonėm.

Ir dar - kad, saugok Dieve, tai nebūtų tik mūsų kan
čių istorija! Vis tas verkimas, tasai skundimasis, dejavi
mas! Gal geriau būtų susitelkti laisvės kovų ir lietuvių 
tautinės rezistencijos istorijai surašyti. Atrodo, kad ma
no sugestijos pateko tarp tų, kurie šįkart buvom „mažu
moje“ - nepraėjo, pralaimėjo. Tačiau vis dėlto vienas 
vienintelis motyvėlis lyg ir buvo išklausytas: prie Lietu
vos kančių istorijos dar buvo pridėta ir Lietuvos kovų 
istorija. Blykstelėjo vilties žiburėlis...

Bet ne ilgam. Neišsigelbėjom. Kaip ir turėjo atsitikti 

pagal mūsų tautos būdą; -kančios nugalėjo. Ir dar 
kokios! Ir kiek pikčiausių priekaištų, kiek aistringų balsų 
nestigo šaukti, kad darbas Vilniuje atliktas visai ne tas, 
ne toks ir ne taip, kaip norėta ir planuota. Kad toman pri
kimšta visokios bolševikinės propagandos, melo, klasto
jimų, okupanto pravestų trėmimų pateisinimo! Kad tokie 
dokumentai specialiai parinkti, kad pagailėta paaiškini
mų, komentarų, įvertinimų, pasityčiota iš teisybės ir tei
singumo! Ir Lt

Turbūt reikėtų sutikti su PLB vadovybės viešu ir 
karčiu prisipažinimu, kad tikrai buvo padaryta klaidų, ir 
su pažadu, kad ateity reikės jų vengti ir ištaisyti, kas ne
gerai padaryta. Iš asmeniškos patirties pridėčiau, kad 
didžiausia klaida turbūt buvo tasai besąlygiškas pasiti
kėjimas vilniškiais bendradarbiais ir nebuvimas kontro
lės, kas ir kaip dirbta su pačiu pirmuoju tomu. O nesunk
iai buvo galima daug ko išvengti. „Išeivijos“ ir „tėvyni- 
jos“ lietuvių būdai, kai kurie etiniai sampročiai, nekal
bant apie „politiką“, paaiškėjo esą gerokai skirtingi. Da
lis Lietuvos ir daugumas ypač užsienio lietuvių laukė ir 
norėjo ne tokios „istorijos“, ne tokio iš rusų kalbos vers
tų dokumentų apie trėmimus rinkinio (dar ir dabar neaiš
ku, ar dalinio, ar pilno). Atrodo, kad visi jie tą istoriją iš 
anksto geriau žinojo negu anie veidmainiaujantys redak
toriai Vilniuje...

Kolegos V. Zalatoriaus žodžiais tariant, dabar ir atū
žė masinės psichozės audra, kaip toje pasakoje, kai dan
gus griūva. Pasmerkta in corpore visa knyga, jos leidėjai 
ir parengėjai. Pasmerktas ypač uolusis romantikas B. 
Nainys ir jo bendradarbiai. Reikalaujama, kad pasitrauk
tų PLB vadovybė. Kad knyga būtų sudeginta. Protestai 
dėl okupantų teroro išgražinimų ir klastočių...

* * *
Gaila, vis dar pasigedom neabejotinų įrodymų, kad 

knygon sudėti, iš rusų kalbos versti sovietinių organų 
dokumentai tikrai buvo suklastoti, ar iškraipyti, ar spe
cialiai šališkai parinkti, ir kokie KGB ar kompartijos do
kumentai sąmoningai nepaimti, nutylėti ar nuslėpti.

Jeigu klastojimų nebūta, tai nejaugi užsienio ir iš da
lies Lietuvos lietuviai taip jau nuprotėjo, kad nebemoka 
patys skaityti ir teisingai suprasti sovietinių įstaigų sa
vaip pateiktų dokumentų. Susijaudinta, nebesuprastas 
turinys. Juk jei dokumentai tikri, neklastoti, tai jie šiaip 
jau gana įdomūs ir būdingi (ir nė kiek ne stebinantys) 
sovietinės sistemos ir komunizmo laikotarpiui pavaiz
duoti. Negi kam dar nebuvo aišku, kad Maskvos ir Vil
niaus kompartijų bei jų policijos organų įstatymai, po
tvarkiai, „principai“, ir rūpesčiai dokumentuoti savo is
torijai buvo grindžiami, jei kur reikia, klastojimais, 
šmeižtais, muilinimais, pastangomis pateisinti ir išgra
žinti savo darbus, gyvenimo gerovę, teisingumą, teisėtu
mą, tarybinį „humanizmą“. Čia dabar radom liudijimų, 
kokių anksčiau tiksliai gal ir nežinojom.

Negi dėl to reikia taip stebėtis, ar tūžti? Matyt, kad 
ypač užsienyje tebetūnoja ta įgimtoji mūsų charakterio 
savybė, ar senoji mada vežikiškai plūstis, kaip buvo ka
daise, prasidėjus „bendradarbiavimo su kraštu“ svarsty
mo psichotinėm puotom. O gal kai kam vis nepatinka 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės egzistencija ir ypač jo
sios dabartinis bei smarkokas primininkas Bronius Nai
nys? Jis dabar daromas visų nuodėmių atleidimo avinė
liu, „nusikaltimų“ taikiniu.

O ar pamiršim, ar ką darysim su tais, kurie Lietu
voje išleido berods jau tris sovietinės epochos dokumen
tų rinkinius (jų porą Akiračiuose recenzavau), pavyz
džiui apie mūsų rašytojų darbą ir gyvenimo aplinką bol- 
ševikmečiais, apie sovietinės cenzūros siautėjimus, ap
skritai apie lenininės tikybos brukimą mūsų tautai, arba 
apie lietuvių „nacionalistų“ ir „fašistų“ siautėjimus bei 
kilnų ryžtą juos kuo nuodugniau išnaikinti? O tokie 

liudijimai, memuarai, dokumentų rinkiniai kaip tik buvo 
verti paskelbti, nes jie įdomūs, būdingi, būtini praeičiai 
geriau suvokti ir ateičiai budriau pasitikti.

Ar tai irgi klastotės, tautos niekinimai, melai, mūsų 
ir viso pasaaulio klaidinimas? Liaukimės, broliai, kairie
ji ir dešinieji, - nors turbūt jau sužlugo ta mūsų trapi bro
lybė. O tokio tipo „kančių istorija“, koks buvo pirmasis 
tomas, aišku, nelabai reikalinga. Visa tai buvo galima 
trumpiau ir kondensuočiau aprėpti išsamia vieno tomo 
trėmimų studija su sovietinių trėmimų faktų ir metodų 
išnagrinėjimu. Tai būtų specialistų uždavinys, ilgesnis 
darbas, ramioje aplinkoje, kai geriau išsiugdys kantrybės 
dovana, taipgi doros, sąžiningumo ir tolerancijos verty
bės. Įpusėjęs devintąjį savo amžiaus polėkį, vis daugiau 
pajuntu, kad išties neverta taip vaikiškai karščiuotis. Jau 
mum visiem galėjo ligi soties užtekti visokių svilonių 
anų metų įniršusių kepenų „publicistikos“ deimantų...

Atsikvošėję nuo masinės psichozės ir panašių haliu
cinacijų, laikams taisantis, gal pamažu atliksim ir tuos 
begalinius mūsų kančių aprašymus. Juk kone dešimtys 
memuaristų dabar tam jau darbuojasi. Tačiau kad greit 
ateitų laikas, kada pajėgsim ramiai ir bešališkai doku
mentuoti ir aptarti mūsų tautos kovas už laisvę ir didvy
rišką dešimtmečių rezistenciją - dar netikiu...

* * *
Bet šio rinkinio tomo atsakingam redaktoriui, is

torikui Gediminui Rudžiui, ko gero, gal ir teks pasitikti 
užpelnytą likimą - užtenkamai garbingo karaliaus Gedi
mino įsteigtoje sostinėje, Vilniuje. Ten jau kažkas iškil
mingai sudegino jo bendradarbių sudarytą knygą. Visiš
kai viduramžiškai! Gi pats redaktorius jau anksčiau mū
sų Zalatoriui didvyriškai pareiškė: „Su šia knyga degin
ki! mane, ne Nainį“ ..

Štai kur pagaliau gražus Pilėnų pilies gynėjo Marge
lio laikų dvasios padvelkimas! Daugiau reikia tokių re
daktorių, kurie nesibaugins susideginimo pagal aną se
novės lietuvių paprotį, kai ateina laikas ginti teisingą 
bylą.

O žiūrėk vėl bus tas pats, kaip prieš kelis dešimtme
čius Amerikoje Vytautui Alantui, kai jis parašė tada ne 
mažiau triukšmo sukėlusį pagoniškos dvasios romaną 
Pragaro pašvaistės. Kai jis ten išgarbino karžygio Marg- 
erio didvyriškumą - geriau susideginti kovoje su kry
žiuočiais negu pralaimėti, - tai atsimenu, kaip vienas 
mūsų kritikas anuomet jam padarė viešą priekaištą: jei 
jau taip įvykį aną ir žygį giri, tai pats parodyk gerą pa
vyzdį - susidegink ant laužo...

Alantas priekaištą kažkaip nuleido juokais. Nesusi
degino, gyveno dar ilgai Detroite, prirašė naujų veikalų, 
tik po mirties žmona nuvežė Lietuvon jo pelenus palai
doti.

O šiandien pagalvoju: gal Vytautas padarė klaidą? 
Gal nevertėjo taip ilgai gyventi ir vėliau dar rašyti bro
šiūrą apie šaunuolio Romo Kalantos susideginimą Kau
ne? Kalanta tuo „beprasmiško susinaikinimo“ žygiu bet
gi pagarsėjo ir liks istorijoje. Susideginęs Alantas, aišku, 
būtų tapęs daug daug garsesnis meniškai ir istoriškai, ir 
man nebūtų reikėję dabar Vilniaus Literatūroje ir mene 
prikaišioti Lietuvos rašytojams, kad jie per mažai ir per 
vėsiai vertino mūsų „išeivį“ rašytoją, kaip įspūdingą be
letristą ir dramaturgą.

Gediminui Rudžiui, prityrusiam istorikui, pats me
tas būtų apie tai pagalvoti. Susidegink pats, jei esi gar
bėtroška. Iš pokalbio su Zalatoriumi jis toks neatrodo, tik 
juntamas jo išdidumas, kunigaikščio Margerio laikyse
nos dvelkimas.

O matot, kokios kančios dabar mum visiem: reda
ktoriam, istorikam, nainininkam ir paprastiem skaityto
jam. Visa kančių simfonija vėl suiro...

Bronys Raila

1994 m. rugsėjo mėn.
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SKILTYS

Šiapus kaip ir anapus

Taip ir neprisimenu pavardės XIX a. vokiečių ste
bėtojo, kuris lietuvių charakteryje išlukšteno „modera
to” savybę. Taigi, esame vidutinio tempo žmonės. Apy- 
lėčiai. Ūmai nešokame prie darbo. Anot patarlės: skubos 
darbą velnias renka.

Aš taip pat esu lėtūnas. Turbūt didžiausias delsuo- 
nis, vilkintojas šioje planetoje. Anot amerikiečių, pro
crastinator! Lengvai pažadu, bet labai lėtai, nenoriai 
vykdau pažadus. Visą laiką įsivaizduoju, kad esu baisiai 
užsiėmęs, niekad neturiu laisvos valandėlės. Tai ten rei
kia nukakti, tai tokias ar kitokias rungrynes pamatyti te
levizoriuje, gerą valandą pasėdėti prie Clavinovos kla
višų, arba įsikniaubti į kokią nors knygą, nieko bendra 
neturinčia su lietuvišku gyvenimu. Pavyzdžiui, storos 
Picasso biografijos skaitymą ar rusų poeto Vladislavo 
Chodasievičiaus poezijos nagrinėjimą, nes pamilau jo 
eilėraštį „Beždžionė”.

O ką jau sakyti apie dažnas išvykas į smagų Trečios 
gatvės Promenadą. Čia tiek urbanistinio peno, kino tea
trų, knygynų, muzikantų, keistuolių, tiek visokio turisti
nio žioplinėjimo. Trys kvartalai. Viename jų, pastato 
perėjos gale, yra darbščios lietuvės Reginos siuvyklėlė. 
Iš gatvės Regina reklamuojasi kaip „European Desig
ner. Quality Custom Fashions”. Čia pat kertėje ant liau
nos menekenės moterų žvilgsnius patraukia koks nors 
naujas elegantiško sukirpimo Reginos drabužis. Kartais 
užsuku pas ją trumpam pokalbiui- Šiuo metu jos akiratį 
temdo įvairios problemos.

* * *

Viena tų problemų susijusi su mūsiško lėtumo sin
dromu. Šiuo atveju netgi su pažado netesėjimu. Prieš 
gerą mėnesį Regina paskambino į Lietuvos ambasadą 
Vašingtone, teiraudamasi, kaip turimą sovietinį pasą pa
keisti į Lietuvos. Jie nurodė: tuo reikalu skambinti į Lie
tuvos konsulatą New York’e. Iš ten apsiliepė mandagus 
ponas Genys (vardo nesužinojau) ir pasakė, kad reikia 
užpildyti tam tikrą anketą. Ar jūs negalėtumėte man ją 
atsiųsti, paprašė Regina. Žinoma, dar šiandien jums iš
siųsime, kuo lipšniausiai pažadėjo ponas Genys. Nu
džiugo moteris: va, kaip dabar žmoniškai lietuviai tvar
ko reikalus saviems - nedelsdami. Nuostabu!

Praėjo savaitė. Kita. Mėnuo. Kai vėl paskambino į 
minėtą gimtosios respublikos konsulatą, atsiliepė sekre
torė ir pragydo, jog ponas Genys yra išvykęs svarbiais 
reikalais, o ji nič nieko nežinanti apie tą pažadą.

Taigi atsitrenkė moteris į Lietuvos biurokratų pilies 
bokštą.

* * *

Prieš kelioliką metų Pietų Kalifornijos lietuviai iš
leido Kalifornijos lietuvių almanachą - čia gyvenančių 
lietuvių adresų, telefonų sąrašą, su duomenimis apie lie
tuvių organizacijas, verslininkus, profesionalus... Tikrai 
paranki knygelė.

Metai slinko, daug kas pasikeitė. Žmonės tai mirė, 
tai išsikėlė kitur, atvyko naujų, susikūrė keliasdešimt 
jaunų šeimų. Almanacho informacija tapo kartais žiau
riai klaidinančiu anachronizmu.

12

Galų gale sugalvota išleisti naują laidą. Jau seniai 
sugalvota, jau seniai nuspręsta. Deja, leidybos vežimas, 
lėta žingine traukiamas, pagaliau įstrigo kažkokioj akla
vietėj.

Šių metų sausio mėnesį buvau gavęs almanacho 
leidėjų - Lietuvių bendruomenės dvikalbį raginimą. Ja
me reikliai rašoma: „Vakarinėse JAV-jose gyvenan
tiems siunčiame net 2,500 adresus patikrinti laiškų. 
Idant visi suspėtų atsakyti, pratęsiame almanacho 
spausdinimo datą iki šių 1994-jų metų vasario mėne
sio”. Sitai perskaitęs, tuoj pat užsisakiau leidinį, nusiųs- 
damas čekį. Pagalvojau: tikriausiai iki balandžio ar ge
gužės bus atspausdintas. Juk ne šimtatūkstantinis tira
žas.

Šias eilutes rašau rugpjūčio mėnesiui įpusėjus. 
Naujo Almanacho nė kvapo. Lietuviai turi savitą žodį: 
NESPĖMĖ. Anglų kalboje šitokio žodžio nėra, nes nei 
anglai, nei amerikiečiai, kai ko nors žūt būt reikia, su 
lėta nespėme nesigaluoja.

Dar pridėkime nepasitikėjimą. Yra mūsuose apstas 
tokių, kurie savo antrašą ir telefoną saugo kaip Lobių 
salos žemėlapio paslaptį. Atseit: sužinos ir užgrius vi
sokie perėjūnai su aukų prašymais, neatsiginsi. Arba: ką 
gali žinoti, gal mano antrašas pateks į mafijos nagus.

Jų valia gyventi savo nuogąstavimais. O LB V- 
akarų apygardos veikėjams siūlyčiau galų gale atspaus
dinti jau surinktus duomenis. Vis tiek toks sąrašas 
niekad nebus tobulai pilnas.

Pr. Visvydas

KO TIKĖJOTĖS KGB DOKUMENTUOSE?

Norėčiau pareikšti bent keletą minčių apie patį 
didžiausią paskutinio laikotarpio lietuvišką nesusipra
timą, kuris savo viduramžiškomis akcijomis (knygų de
ginimu) gali tik prisidėti prie svetimų kėslų vykdymo 
Lietuvoje, - t.y., apie triukšmą dėl Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos I-mo tomo.

... Keistai skamba kaltinimai, kad parinkti ne tie 
dokumentai. O ką mes, tiesą sakant, tikėjomės rasti 
KGB dokumentuose? Negi istorikai arba Nainys kalti, 
kad KGB neverkė tremdama ir net neskaičiavo žuvusių 
lietuvių? ..

... Bandant pažiūrėti racionaliau - tai šiuo doku
mentų tomu Rusija vis dėlto prisipažino vykdžiusi mūsų 
tautos genocidą. Ir jeigu kada nors lietuviai susipras ir, 
užuot vienas kitam kandžioję gekles įrodymui, kurie la
biau myli Lietuvą, iškels pasauliui lietuvių tautos Geno
cido problemą, kaip kad žydų tauta iškėlė Holokostą, tai 
šis tomas - kol kas vienintelis dokumentas, patvirtinan
tis, kad Rusija tikrai tą darė. Genocidui negalioja sena
ties terminas ar pasikeitusi šalies politinė santvarka - už 
nacių košmarus atsiskaityti turėjo pokarinė Vokietija.

... Lietuviai vieningi tik tuomet, kai turi realų prie
šą. Tai būdinga tiek Lietuvos, tiek išeivijos lietuviams. 
Kai pavojinga Rusijos galybė iš Lietuvos pasitraukė, 
daugeliui išeivijos lietuvių, kaip tai bebūtų skaudu, prie
šo įvaizdį įgijo Lietuvos lietuviai. Visi alei vieno, kaip 
anekdote apie nejaunos nuotakos suknelę „čiut čiut ru- 
žavi“ jau vien už tai, kad gyveno ir tebegyvena Lietu
voje. Vis labiau ima atrodyti, kad išeivijos lietuviai ger
bia tik mirusius Lietuvos lietuvius. Dar buvusius parti- 

zanus ir tremtinius. Visus kitus, nežiūrint to, kad būtent 
pastarieji sustabdė rusų tankus ir realiai iškovojo Lietu
vai laisvę, leidžia sau teisti. O kas davė teisę teisti? Ar 
dezertyravimas tiek daug yra vertesnis už kolaboravi
mą? Visi savaip kalti ir visi savaip teisūs - tai bendra 
mūsų tautos tragedija...

... Jeigu jau mes, lietuviai, labai norime ieškoti 
priešų, tai gal jų ieškoti reikėtų tarp tų žmonių, kurie ke
lia daugiausia triukšmo ir inspiruoja beprecedentinius 
poelgius, tuo statydami Lietuvą į pajuokos objekto pa
dėtį - taip bent mano dr. Tomas Girnius.

... Vienas gerbiamas Amerikos lietuvis dar prieš 20 
metų rašė apie išeiviją: „Dabar įprasta dejuoti dėl nelai
mingosios Tėvynės. Žmogaus kančia yra tyli. O aima
navimai yra dėl akių ir dažniausiai rodo ne tikrą kančią, 
o tik neramią sąžinę... „Aš pratęsčiau mintį“. O knygų 
deginimas - ... ko gero ir nelabai švarią sąžinę“. Man 
tikrai nuoširdžiai gaila kai kurių dorų vyresnio amžiaus 
žmonių, savo tikro jausmo Tėvynei išdavoje neapdairiai 
patekusių į kažkieno politinių aistrų verpetą...

... O įdomu, kiek buvo tokių kurie, prieš sudegin
dami, perskaitė knygą nuo pradžios iki galo? Ar to net 
nebūtina buvo daryti - viskas ir taip aišku? ..

... Didžiausias šio nesusipratimo nesusipratimas - 
kad buvo leista Pasaulio bendruomenei užmokėti už 
knygos išleidimą (ne už darbą, renkant dokumentus - už 
įšleidimą). Gal taip kai kurie manosi nusipirkę teisę de
ginti Lietuvai svarbius dokumentus? Jeigu Lietuva ne
būtų taip nuniokota sovietų (o per visus antrosios Nepri
klausomybės metus - savų biurokratų ir „mafijozių“), aš 
siūlyčiau surinkti iš Lietuvos žmonių pinigus ir atiduoti 
Pasaulio lietuvių bendruomenei, kad tik galų gale kaip 
nors pasibaigtų šis knygų deginimo vajus...

... Dėl siūlymo, kad p. Nainys atlygintų lietuviams 
padarytą moralinę žalą: kadangi padaryta daug didesnė 
moralinė žala, nei manoma - nes panašu, kad likę 15 to
mų nebeišeis, siūlyčiau ponui Broniui Nainiui sureng
ti... Linčo teismą... XX-ojo amžiaus pabaigoje! Ame
rikoje! Štai kuomet apie lietuvius pasaulis tikrai išgirs
tų - ką čia bekalbėti apie menkavertės knygos sudegi
nimo demonstracijas... (turbūt skliausteliuose reikia pa
žymėti, kad aš čia juokauju... nors tai ir juodas jumoras. 
Ką gali žinoti - dar kas nors priims tai kaip realų pasiū
lymą. .. Gi pasiūlymas deginti knygą pradžioje skambė
jo taip pat, švelniai tariant,... keistokai...)

... Ir jau visai nebežinau, ar po visko, ką išvardinau 
ir kas išties vyksta tarp lietuvių, tinka priminti Dievo žo
džius: „Neteisk, kad nebūtum teisiamas“...

Rima Marija Girnius (Krištaponytė)
Lietuvos Radijo žurnalistė

Ačiū už gerą ir įdomų laikraštį. Tik nesugalvokit 
persikelti į Lietuvą. Jūs čia reikalingesni.

Su įdomumu skaitau R. Valatkos apžvalgas. Žo
džiu, laukiu jūsų laikraščio ir toliau!

Su pagarba
Arūnas Kulikauskas 

Richmond Hill, N.Y.

SKAITYTOJO LAIŠKAS „AKIRAClAMS”

Birželio laidoje straipsnis „Ne laisvę atnešė sovietų 
durtuvai“ parašytas puikiai retoriškai. Skaitančiam jis 
sužadina visus humaniškuosius jausmus. Deja, sakyta
sis straipsnis visiškai ignoruoja strategiją, kurios grubus 
kelias veda į pergalę ir laisvę.

Retoriškasis teiginys „Bet koks nukrypimas nuo... 
pagrindinio dėsnio reikštų pirmą žingsnį demokratijos 
laidotuvių link“ istorijoje randa prieštaravimo. Ir, štai, 
tam pavyzdys. Išsilaisvinus iš anglų okupacijos Ameri-

akiračiai nr. 8 (262)
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koje gimusios demokratijos konstitucijoje įrašytasis pa
ragrafas, sankcionavęs vergiją, nepalaidojo demokrati
jos, o tik per toli siekiančią strategiją, be kurios išsilais
vinimas pats savyje būtų žlugęs, išsaugojo laisvę ir de
mokratiją. Taip, pavyzdžiui, Lietuvai išsilaisvinus iš so
vietų okupacijos, užuot išardžius didžiuosius ūkius, į 
juos turėjusius teisę savininkus padarant dalininkais, ne
būtų buvus pastumta demokratija laidotuvių link... 
Stambūs ūkiai ar įmonės nėra joks nusikaltimas prieš de
mokratijos egzistenciją. Kapitalistiškai demokratiškuose 
kraštuose stambumas nėra nusikaltimas, o vien tik pelno 
evoliucijos išdava.

Tad, grįžtant prie retoriškojo taip puikiai parašyto 
straipsnio, kyla klausimas, būtinai laukiantis atsakymo. 
Kai staigiu žaibkariu (Blitzkrieg) nacių armija apsupo 
tuolaikinį Leningradą ir veržėsi gilyn į kraštą, jei Ameri
kos demokratija būtų neteikusi sovietams milžiniškos 
pagalbos, ar toji antinacinė koalicija būtų pajėgusi pa
siekti Berlyną ar Kuršą? ..

Šio laiško tikslas yra ne neigti Akiračių retorikos, o 
vien tik atkreipti dėmesį į apsilenkimą su strategijos 
dėsniu. Malonėkite šį klausimą panagrinėti sekančiame 
mėnrašio straipsnyje. Reiškiu pagarbą

A. Dagys
uolus Akiračių skaitytojas 

Čikaga, II

Kompromisai net principiniuose reikaluose reika
lingi ir pateisinami, kai jais „perkama daugiau negu par
duodama”. Tai turbūt ir yra ką Jūs vadinate strategija. 
Tačiau nebėra strategijos ten, kur kompromisai dalinami 
veltui, nieko už juos negaunant. Tokie žingsniai jau veda 
laidotuvių link-Red.

Gerbiami Akiračio darbuotojai,

Labai dėkingas, kad Jūsų laikraštis egzistuoja, ypač 
su dideliu nekantrumu laukiu Jūsų laikraščio su temomis 
apie Lietuvos ekonominius - ūkinius klausimus, ko
mentarus. Dėkingas p. R. Valatkai už jo dalykiškas pas
tabas, bet labiausiai patiko išreikšdamas ir mano, ir 
mano pažįstamų mintį, pono R. Gavelio straipsnis „Anti- 
ekonomika kaip tautinio iracionalumo išraiška“ (1993, 
nr. 9 (253)); šį straipsnį privalėtų pakartotinai pasiska
ityti kai kurie Lietuvos politikai...

Su gilia pagarba
Werner Lepa 

Mannheim, Vokietija

Mano Akiračių prenumerata baigėsi š.m. birželio 
mėn. numeriu. Esu pažadėjęs Akiračius skaityti iki tok, 
kol matysiu raides ir saulę, todėl nelaukdamas paragini
mo atnaujinti prenumeratą, siunčiu jums čekį su mažu 
priedu.

Būtų gana gražu, jei visus iš Lietuvos gautus ir 
spausdinamus straipsnius išvalytumėte nuo ten naudo
jamų labai nelietuviškai skambančių žodžių. Jei jau Lie
tuvoje to dar vis nesistengiama padaryti, tai bent mes čia 
turėtumėme neleisti savos kalbos dergti.

Žvilgterėkime kad ir į Rimvydo Valatkos rašinius. 
Žmogus, bent Akiračiuose, tikrai sulietuvėjo. Keista tik, 
kad savo rašiniuose Lietuvoje jis dar vis laikosi sovietiš
kai lietuviško maišalo. Vis graibosi angliško liežuvio.

V. Šarka

Omaha, Ne

Didžiai Gerbiamieji Akiračiai,

Akiračiai visuomet laukiami mano namų pastogėje. 
Jus beskaitant žmogus jautiesi arčiau realybės. Siunčiu

kuo geriausius linkėjimus visam Akiračių štabui.

Stasys Kasparas
Anglija

Akiračių Administracijai,

Akiračius prenumeruoju nuo pat įsteigimo dienos, 
patenkintas esu aktualiais straipsniais ir laukiu kiekvie
no numerio, kad greičiau ateitų. Gaila tik, kad mėnesi
nis, tai retai sulaukiamas. Linkiu sėkmės jūsų darbe,

Stasys Dalius
Hamilton, Ontario

Perskaičiusi Antano Rukšėno man padarytas pas
tabas už „svetimžodžių šiukšles“ (Akiračiai, Nr. 5) 
randu reikalą atsiliepti ir kai ką padiskutuoti. Baigiau 
Amerikos Bankų Institutą (American Institute of Bank
ing), tai esu gerai susipažinusi su visais, sąskaitybos ir 
buhalterijos terminais bei darbais. „Bookeeper“ - buhal
teris nėra tas pats kaip „accountant“ - „sąskaitininkas“. Ir 
buhalteriai yra skirstomi į kelias kategorijas, jų tarpe 
„vyriausias buhalteris“ - „full charge bookeeper“? Pui
kiai prisimenu Nepriklausomos Lietuvos įstaigą, kurios 
viršininku buvo mano tėvelis. Toje įstaigoje buvo ir „bu
halteris“ ir net keli „sąskaitininkai“. Sąskaitininkų vir
šininku buvo buhalteris. Buhalterio galutinė atsakomybė 
yra suvesti buhalterijos knygų atskaitomybę, nustatyti 
pelną ar nuostolį, naudojantis sąskaitininko patvirtintais 
ir patikrintais dokumentais. Amerikoje yra dar ir „viešas 
sąskaitininkas“ - Amerikos mokesčių specialistas profe
sionalas, „Certified Public Accountant“. Tokių Lietu
voje nebuvo ir abejoju, ar jau yra.

Lygiai nesutinku su „devalvuoti“ - kuo šitas žodis 
geresnis už „nuvertinimą“? Skamba taipo grubiai ir ne 
lietuviškai.

Nesibarkime dėl meilės mūsų gražiai ir skambiai 
kalbai, neteisinkime nereikalingų svetimžodžių. Nerei
kia jos darkyti, reikia ieškoti atitinkamų pakaitalų ar 
bandyti nukalti naujus, lietuviškai skambančius žodžius. 
Nepatinka man ir paskutiniuoju metu plačiai reklamuo
jama „avialinija“, kai tuo tarpu turime „oro liniją“, ir 
1.1... Nebūkime avys... Iš kokio „konteinerio“ yra išimti 
tie grubūs, svetimi išsireiškimai? Aš juos įdėčiau į lietu
višką „talpintuvą“ ir aklinai uždaryčiau, kad niekas prie 
jų negalėtų prieiti...

Aurelija M. Balašaitienė

NEPULKIME Į PANIKĄ

Perskaičiau gegužės mėnesio Akiračiuose Z.V. Re
kašiaus išsamų ir įdomų straipsnį, pavadinimu apie 
„Kančių istorijas“, jų leidėjų kančias ir tardytojus“.

Išeivijos spaudoje šia tema jau yra tiek daug prira
šyta, prikalbėta, pasmerkta, prisiūlyta, įvairiausių prie
monių, dėl šios knygos. Eilinis skaitytojas jaučiasi įėjęs į 
didelį mįšką ir paklydęs tarp daug medžių. Geriausią ir 
trumpiausią atsakymą į šią „maišalynę“ davė Z.V. Reka
šius. Štai jo žodžiai:

„Paimk, skaitytojau į rankas tą pirmąją Lietuvos 
kovų ir kančių istorijos knygą, nuplėšk nuo jos netikusį 
viršelį ir užklijavęs vieton jo lapą švaraus popieriaus, 
aiškiai didelėmis raidėmis užrašyk: NKVD Dokumentai 
Apie Trėmimus Iš Lietuvos. Turėsi vertingą ir įdomią 
knygą. Ir nervų be reikalo negadinsi.

Mano nuomone, jo pasiųlyta idėja - lengviausiai iš
sprendžiamas dalykas. Tie, kurie esate silpnesnių nervų, 
visai jos neskaitykite ir nesipiktinkite. Tvirtų nervų ska
itytojai, iš tų visų NKVD melo dokumentų tik pasijuoks. 
Neverta baugintis jei knyga bus išleista anglų bei rusų 

kalba.Ir nedaug neišmanantiems skaitytojams, žodis 
NKVD yra taip dažnai girdėtas, kaip melo ir teroro šalti
nis, kad niekas jiems netikės.

Vytautas Šeštokas

Los Angeles, Ca

APIE TAUTŲ MORALINĘ ATSAKOMYBĘ

Mane nenustoja stebinęs tas šventas lietuviškas ne
žinojimas, kuris tikriausiai bent dalinai išplaukia iš pa
prasčiausio neapsiskaitymo, nepastabumo ar tiesiog ne
noro (o gal baimės?) liesti kai kaurias jautresnes ir keb
lesnes temas. Tiesa, vienas kitas ir ypač Tomas Venclo
va „nesibijo“ pasakyti saviesiems nemalonių dalykų. Ta
čiau net ir jis kažkodėl nutyli ar užglosto panašius rei
kalus savo draugų žydų - izraeliečių atžvilgiu.

Jei, kaip jis rašė Vincui Trumpai 1976 metais - se
kantis sakinys buvo atleistinas (jis tikriausiai išplaukė iš 
nežinojimo): „žinau kad Izraelyje kiek skirtingai trak
tuojami žydai ir nežydai (nors ten gyvena - ir, rodos ne
siskundžia - daugybė krikščionių)“. Tai po maždaug 
penkiolikos metų informacijos gausos „laisvame pasau
lyje“, buvusiam žmogaus teisių gynėjui imti ir perspaus
dinti tą aiškiai neteisingą teigimą naujai 1991 m. Vilniu
je išleistoje jo knygoje Vilties formos p. 24 yra tiesiog 
apverktina. Ypač kad penkiais puslapiais toliau toje pa
čioje knygoje, autorius mėgaujasi savo moraline pozicija 
- „Juk malonu sakyti teisybę, visą teisybę, nieko iš
skyrus teisybę“. Naujoje laidoje, išnašos ar pastabos for
moje tą teiginį reikėjo ištaisyti.

O jei ištikrųjų sakyti teisybę - tai reikėtų pasakyti, 
kad Izraelyje labai skirtingai yra traktuojami palestinie
čiai nuo žydų. Vien tik per du pirmuosius Intifados me
tus, Izraelio Gynybos Pajėgos (okupacinė kariuomenė) 
sunkiai sužeidė virš 80,000 palestiniečių. Jų tarpe, tarp 
vieno rečdalio ir dviejų penktadalių buvo vaikai žemiau 
16-kos metų. Kiekvienas vaikas iš 22 Gazos vaikų buvo 
sunkiai sužeistas šaunamaisiais ginklais, mušimu ar aša
rinėmis dujomis. Kanados atžvilgiu tai išeitų tarp 
163,400 ir 197,000 vaikų. JAV atveju šiuos skaitmenis 
reikėtų padauginti dešimts kartų. James A. Graff (Toron
to univ. filosofijos profesorius) Palestinian Children & 
Izraeli State Violence. Taip pat žiūrėkite, Swedish Save 
the Children išleistą raportą - The Status of Palestinian 
Children During the Uprising in the Occupied Territo
ries, Tannary 1990.

O kad ne tik rusai, vokiečiai, japonai, lietuviai, bet ir 
žydai gali būti žiaurūs kaip ir amerikiečiai prisiminkite 
kad per Izraelio nepriklausomybės kovas, jų kariuome
nė išskerdė kelis palestiniečių kaimelius - vaikus, mote
ris ir senus žmones įskaitant, kaip taktika įbauginti pa
lestiniečius, kad jie masiškai bėgtų ir taip atsirastų dau
giau „laisvo proto“, vokiškai kalbant „lebensraumo“, 
naujai valstybei.

Bet gal čia T. Venclovai „kvepia antisemitizmas...“ 
Be to, jis tikrai yra labai užsiėmęs žmogus ir tarp tų dau
gelio darbų ir intensyvaus noro būti lietuviškumo sąžine, 
nėra laiko plačiau paskaityti. Kažkaip lyg pasimirštama, 
kad šalia ir virš lietuviškumo, žydiškumo, lenkiškumo ir 
rusiškumo ir kitų nacionalizmų, yra pats svarbiausias - 
visų mūsų bendras žmoniškumas. Pamirškime (ar nus- 
tumkime į antrą vietą) kad mes esame žydai, lenkai, lie
tuviai ir t.L... būkime pirmiausia žmonės.

Genius Procuta
Toronto, Ontario

Kiekviena tauta pirmiausia atsakinga už savo pra
sižengimus prieš žmoniškumą. Tikimės, kad Izraelyje 
yra žydų, kurie rašo apie žydų prasižengimus prieš pa
lestiniečius. Ačiū Dievui, kad yra lietuvių, kurie pasisa
ko apie mūsų prasižengimus žmoniškumui - Red.

1994 m. rugsėjo mėn. 13
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Kad žmonės, okupacijos metais pri
sitaikę prie komunizmo, arba, sovietiškai 
šnekant, svyravę su partija, dabar nebe
nori prisiminti tų išprievartautos praeities 
dienų, stebėtis turbūt nereikėtų. Galima 
suprasti net ir tuos, kurie, anuomet garsiai 
reiškę savo pritarimą „epochos protui, 
garbei ir sąžinei”, dabar dar garsiau atsi
sako tos buvusios garbės, ieško kitokio 
proto, o sąžinę dezinfekuoja geriausiais 
kapitalistiniais chemikalais. Blogiausia, 
žinoma, su tom ideologinėm kiaulėm, ku
rios, nusprendę, kad laikas pradėti eiti į 
bažnyčią, iškart užsimano lipti ant alto
riaus.

Tokia filosofoja šiais laikais papras
tai užgožia mano egzistencializmą, kai 
pradedu skaityti kanadiečių Tėviškės ži
burius . Tiesa, ne visada. Depresija prasi
deda tada, kai ten randu vilniečio Henri
ko Paulausko litanijas. Dievulėli, koks 
tas žmogus pamaldus! Ypač kai rašo apie 
komunistų iš tikinčiųjų atimtas Žemaiti
jos bažnytėles. Kaip jas reikėtų atstatyti, 
išpuošti, atšventinti, kad tikintieji ten vėl 
galėtų klausytis Dievo žodžio ir garbintį 
Aukščiausiąjį...

Užsimerkiu, ir akyse iškyla atsiklau
pusio, rankose rąžančių laikančio žmo
gaus vaizdas. Iš akių jam - upeliai gailes
čio ir pamaldumo ašarų. O pasąmonėje 
nelabasis šnabžda: - Žiūrėk, matai? Ro
žančius iš penkiakampių žvaigždelių su
varstytas. Ir ašaros putoja. Turbūt nuo 
ateistinio muilo. Ir prie rožančiaus, vietoj 
kryželio - kūjis su pjautuvu...

- Mesk šiukšlių dėžėn tuos Tėviškės 
žiburius. Geriau paskaityk draugo Henri
ko rinktinius raštus,- gundo toliau nela
basis.

- O kodėl draugo Henriko? Juk čia 
rašo ponas Paulauskas,- pradedu ginčytis 
pats su savim. Ir net apsidairau atsikvošė
jęs, kad kas nepamatytų. Juk, sako, užda
ro tokius, kurie kalbasi su savim...

Susirandu svarbiausią draugo Henri
ko veikalą „Svetimų varpų pasiklausius”. 
Gal, sakau, pasiilgo anuomet Kanadoje 
viešėdamas savos bažnytėlės varpų. De
ja, ne tokių varpų. Štai ką 1975 metais 
Vilniuje išleistoje knygelėje rašė Pau
lauskas:

Tarybiniai žmonės labai tolerantiški. Jie 
gerai supranta, kaip sunku išsivaduoti iš 
religijos pinklių. Jie kantriai ir dorai aiš
kina ir auklėja, jie ne pasyviai stebi indi-

Drausmės sargyboje
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...O tribunoluos išdidžiai
Teisiuosius teisia žmogžudžiai...

(Putinas)

ATSARGIAI, PAULAUSKAS !
tuvos istorija, pasirodo, turi gilias šaknis.vido sąmonėjimo procesą, o kovoja už jo 

dvasinio pasaulio tyrumą. Beviltiškos 
klerikalinės ideologijos pastangos rasti 
mūsų visuomenėje palankią dirvą.

Ir suprask, žmogau, kas čia atsitiko, 
kad toks tyras kovotojas prieš bažnyčią, 
atimančią „paskutinį centą ir iš sufanatė- 
jusios senutės, ir iš bėdino luošiaus”, atsi- 
spyręs anuomet svetimų Kanados varpų 
vilionėms, ėmė ir pats pakliuvo į religijos 
pinkles... Tas pats ideologinio fronto ko
votojas, kuris anuomet rašė:

Tarybų Lietuvoje įvykdytas socialinis 
visuomenės pertvarkymas, naujos politi
nės ir kultūrinės sąlygos sudarė palankias 
aplinkybes žmonėms nutraukti ryšius ne 
tik su vienuolišku gyvenimu, bet ir su re
ligija

Tas pats ateizmo pirmūnas, kuris 
anuomet aiškino ir įrodinėjo, kad:

Visuomenės socialinis pertvarkymas su
darė sąlygas, kad darbo žmonės nutrauk
tų ryšius su religija. Tikintieji vis labiau 
abejoja religinėmis dogmomis, įsitikina 
parazitiniu dvasininkų vaidmeniu. Ky
lant darbo žmonių kultūrai, išsimokslin
imui, nyksta religiniai prietarai. Jokios 
prievartos ar administravimo nėra ir...

Ir štai, be jokios prievartos ir admin- 
istreavimo, krinta mūsų ateistinio darbo 
žmogaus kultūra, Žmogaus, anuomet ra
šiusio:

Išėjus iš klebonijos, aš dar žvilgte
rėjau į šalimais esančios „Tėviškės žibu
rių” redakcijos iškabą, net neįtardamas, 
kad, man grįžus į Tarybų Lietuvą ir at
spausdinus pluoštelį įspūdžių, šis laikraš
tis net trijuose numeriuose mane iškeiks 
ir pa vadins „kompartijos propagandistu

Ir štai, kompartijos propagandistas 
tampa tų pačių katalikiškų Tėviškės žibu
rių beveik nuolatiniu bendradarbiu... 
Taip sau. Nieko neįtardamas...

Mainos rūbai margo svieto!
Kai paskaičiau katalikiškame laik

raštyje draugo Henriko liudijimą, kaip 
Nainys ir Co. klastoja mūsų „Kančių is
toriją”, nutariau ir pats nuvykt į Vilnių. Ir 
paklausti draugo Henriko, ką daugiau jis 
žino apie istoriją, praeitį. Jei ne mūsų vi
sų, tai bent savo...

Draugo Henriko nesuradau. Užtat 
archyvuose radau draugo Henriko Pau
lausko raštą tuometinei Partijos istorijos 
Instituto direktorei.

Pono draugo Henriko rūpestis Lie-

Anuomet gynęs ir saugojęs Tarybų Lie
tuvos istoriją nuo buržuazinio nacionaliz
mo, fašizmo ir revizionizmo, dabar drau
gas Ponas Henrikas su nemažesne aistra 
gina Lietuvos istorijos kančias nuo Nain
io ir kitų „komunistų”. 1988 metais, kai 
Sąjūdis pradėjo griauti gelžbetonines sta- 
linintinės istorijos tiesas, draugas Henri
kas už šventą tarybinę tiesą kovėsi netgi 
narsiau už Žiugždas ir burokevičius. Tik 
paskaitykite, kaip narsiai jis tuomet šok
dino Kompartijos istorijos instituto va
dus. Tokiu tonu aukštus partijos pareigū
nus „auklėti” anuomet galėjo tik tas, ku
ris už nugaros jautė tvirtus trijų raidžių 
organizacijos pečius...

Gilios tarybinių Lietuvos istorijos 
mylėtojų šaknys. Išsidraikę net po Lukiš
kių aikšte...

Bet grįžkime į 1975-tus metus. Štai 
ką apie Kupiškį rašė tuomet draugas mū
sų istorijos žinovas:

Fašistinės okupacijos laikotarpiu klerika- 
line-nacionalistine veikla ypač pasižy
mėjo Kupiškio gimnazijos kapelionas V. 
Kartočius. Nors okupantai mokyklose 
draudė bet kokią būrelių, draugijų ir ap

Partijos istorijos instituto prie DCP CK Direktorei

Pastaruoju metu,pagyvėjus politiniam žmonių aktyvumui ir do- 
mėjimusi istorija.pervertinant faktus ar net ištisus tautos gyvenimo 
laikotarpius,kyla pavojus,kad eilinių žmonių,ypač jaunimo pasaulėžiū
rai ir vėl bus padaryta neleistinų klaidų.

Štai Kupiškio rajono laikraštis "Komunizmo keliu** I988m.lapkri
čio I7d.Hr.I37 suteikė tribuną VPI neakivaizdinio skyriaus studentui 
Virginijui Sanvauskui,kuris pasivadinus istoriku,bando fašistinės Vo
kietijos generalinio štabo agento Kazio Škirpos bendrininkus,LAP orga
nizacijų talkininkus pavaizduoti Lietuvos patriotais "siekiant atsta
tyti Lietuvos suverenumą *I94Im. prasidėjus karui »:

Prašom man asmeniškai atsakyti,ar kaip kitaip dabar vertina
me LAP veiklą? Ar šiais persitvarkymo laikais vėl falsifikuosime isto
riją, tik jau į kitą pusą.Prašom politiškai įvertinti Kupiškio rajono 
laikraščio redakcijos poziciją ir plačiau Šį klausimą nušvieoti res
publikinėje spaudoje. iA .

Henrikas Paulauskas
232049 Vilnius,Architektų gt.I07 bt.84

skritai visuomeninę veiklą, kun. V. Kar- 
točius, gerai sugyvendamas su vietine 
okupantų valdžia, prisidengdamas litera
tūros mėgėjų rateliu, Kupiškio gimnazi
joje išvystė plačiausią klerikalinį-nacio- 
nalistinį judėjimą. Iš gabesnių jaunuolių 
jis ruošė klierikus, savo asmeninę biblio
teką atvėrė visiems mokiniams, kiekvie
ną šeštadienį ar sekmadienį mokykloje 
rengė profašistine, nacionalistine dvasia 
bei religiniu misticizmu persisunkusius 
literatūros vakarus. Buvo padaryta di
džiausia žala dešimtims jaunuolių - jie 
buvo suklaidinti sudėtinguose istorijos 
posūkiuose, užkrėsti buržuazinio nacio
nalizmo tvaiku. Ne vienas toks kapeliono 
auklėtinis, grįžtant frontui ir artėjant Ta
rybų Lietuvos išlaisvinimui, pabėgo į Va
karus, o kai kurie pokario metais netgi 
įsijungė į buržuazinių-nacionalistinių 
banditų gaujas. Daugelį metų vesta akty
vi, priešiška liaudies interesams naciona
listinė klerikalų veikla gerokai paaštrino 
pokario metazis vykusią klasių kovą Ku
piškio apylinkėse.

Štai koks puikus dalyko žinovas da
bar liudija byloje prieš „Kančių istori- 
ją”.Už kieno pinigus?

Atsivertimų šiais laikais netrūksta. 
Tačiau tokio nuostabaus, tiesiog stebu
klingo atsivertimo, kaip draugo Henriko, 
aš dar nemačiau.

Todėl labai atsiprašau, kad abejonių 
šitokių „atsivertimų” nuoširdumu neatsi- 
kratau.

Dogas Buldogas

akiračiai nr. 8 (262)
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ATGARSIAI

VISIŠKAI SLAPTAI

Rusijos Federacijos Prezidentui Borisui 
Jelcinui
Iš Olego Chujovič, Rusijos Žvalgybos 
Tarnyba

Dėl įvykių bei perspektyvų artimąjame 
užsienyje (Pabaltijo šalyse)

Malonu pranešti, kad atnaujinta šio 
regiono integracija į mūsų istorinę įtakos 
sferų vyksta patenkinamai.

Prisiminkite seminarą apie JAV 
„Monro doktriną“ Lotynų Amerikoje, 
kurį aš paruošiau prieš du metus. Tai kon
cepcinis modelis, kurį mes dabar taikome 
Pabaltijo regione. Atvirai laikyti karines 
pajėgas šitose šalyse daug kainuoja, tiek 
dėl grynų pinigų, tiek dėl kritikos, kurios 
susilaukiame iš užsienio. Be to, tai nėra 
efektyvu - mūsų kareiviai iš esmės ne
duoda jokios naudos, išskyrus grubią ka
rinę intervenciją, kuri netarnauja mūsų 
interesams.

Mūsų poreikiai Pabaltyje yra gana 
paprasti. Mes norime žinoti, kas ten daro
si, pajėgti užtikrinti mūsų konkrečius po
reikius ir užkirsti kelią tam, kas mums ne
patinka. Iš tikrųjų, tai tas pats, ką JAV de
šimtmečiais turėjo Lotynų Amerikoje.

Praktiškai tai reiškia sutrukdyti įsi
kurti stipriai demokratijai. Laisva spau
da, nepriklausomai mąstantys parlamen
to deputatai, nepaperkama teisinė sistema 
ir stiprus visuomeninis valdymas - visa 
tai būtų didelės kliūtys mūsų poreikiui 
manipuliuoti bei įtakoti tai, kas ten vyks
ta Vietoje to, mums reikalinga apmirusi, 
korumpuota ir šiek tiek autokratiška sis
tema, kurią vis tiek remia gana plati vi
suomenės dalis. (Tiek mes, tiek mūsų ko
legos amerikiečiai esame patyrę didelių 
sunkumų su sąjungininkais, kurie buvo 
savo žmonių neapkenčiami.)

Taigi, pirmas etapas, kuriuo dabar 
užsiimame, yra pakirsti demokratines in
stitucijas bei žmonių pasitikėjimą jomis. 
Antras etapas - sukurti autokratinius re
žimus, kurie neva nepriklausomi, o iš tik
rųjų pavaldūs mūsų interesams.

Mūsų pagrindiniai ginklai, naikinant 
demokratiją, yra nusikalstamumas ir ko
rupcija. Mes toli pažengėme, įkvėpdami 
visuomenei „mafijos“ baimę. Visose pa
grindiniuose regiono miestuose sprogi
mai jau tapo kasdienybe, o policijai visiš
kai nesiseka (ko ir galima tikėtis, nes mes 
dar tebesame infiltravę savo žmones įjos 
gretas.). Tam tikri laikraščiai, ne be mūsų 
pagalbos, specializuojasi itin tendencin

guose ir sensacinguose straipsniuose apie 
„organizuotą nusikalstamumą“. Kaip ir 
galima tikėtis, jeigu kalbama apie „nusi
kalstamumo organizavimą“, tai mūsiš
kiams lygių nėra. Ir dar priedo - esame 
stipriai įsitvirtinę įvairiuose ekonomikos 
sektoriuose, pav., viešbučiuose, trans
porte ir importo/eksporto firmose. Tai 
mums duoda nemažą pelną, o atėjus 
laikui, būsime idealiose vietose, kad bū
tume užtikrinti, jog mūsų ir kitų kri
minalinė veikla būtų beveik pernakt nu
traukta. Žmonės bus nuoširdžiai dėkingi,

KAIP GIMSTA LIETUVIŠKI 
NESUSIPRATIMAI

Turbūt turėčiau padėkoti ponui 
Broniui Railai (vėliau paaiškinsiu kodėl) 
už jo straipsnį „Metas prabilti apie grės
mę valstybei“, Akiračiai, 1994m. nr. 4/ 
260), ir ypač už šią to straipsnio dalį:

Keisčiausiai man atrodė vienas pra
nešimas, kurį „mūsų“ ir „jūsų“ spauda 
ligšiol tarsi ignoravo. Baltijiečių biule
tenis The Baltic Outlook 1993 m. nr. 5 
įdėjo sensacingą dokumentą, kurį lie
tuviškai išvertė ir paskelbė dienraštis 
Kauno laikas nr. 50/843,1994 .III. 16.

Prieš pareikšdama savo nuomonę 
apie minimą straipsnį (ko prašo p. B. 
Raila), norėčiau kiek pakoreguoti šioje 
citatoje minimus faktus. Reikalas tas, 
kad gerokai anksčiau (apie 2 mėn.) 
prieš straipsniui pasirodant Kauno lai
ke, Atgimimo laikraščiui šį straipsnį 
išvertė mano vyras dr. Tomas Girnius, 
tuo metu dirbęs Lietuvos Seime vertė
ju (šio straipsnio autorius - The Baltic 
Outlook redaktorius Ed. Lucas). To
mas straipsnį išvertė su nemažu pasi
tenkinimu, nes straipsnyje aprašoma 
įvykių Pabaltijyje interpretacija sutapo 
su kai kuriais jo apmąstymais apie ga
limas kai kurių nepageidautinų įvykių 
Lietuvoje priežastis. Manęs, kaip Lie
tuvos Radijo žurnalistės, jis paprašė 
straipsnį redaguoti. Aš tai atlikau, ir 
koks buvo mudviejų nusivylimas, kai 
Atgimimas pabijojo (kaip mums tada 
pasirodė) straipsnį išspausdinti. Tada, 
jausdami lyg ir atsakomybę už tai, kad 
šį straipsnį vis dėlto išvystų Lietuvos 
žmoinės, mes pasiūlėme jį dešiniojo 
žurnalo Veidas redaktoriui, drąsiai de
maskuojančiam LDDP biurokratų ko
rupciją, Valdui Vasiliauskui. Straips
nis Veide dienos šviesą išvydo maž
daug po 3 savaičių - apie kovo pradžią, 
tačiau bet kuriuo atveju anksčiau, nei 

ir juo labiau linkę tikėti, kad teisingai pa
sielgė, parinkdami „Nacionalinio patri
otizmo“ (ar kokio nors kito vardo) val
džią, paaukodami demokratinius papuo
šalus ant teisėtvarkos altoriaus.

Kita stipri mūsų vieta - tai manipuli
acija karinėmis pajėgomis. Mes sėkmin
gai „išvarėm“ du didžiulius skandalus - 
vieną Estijos karinėse pajėgose, kitą - 
Lietuvos. Esame infiltravę labai patiki
mus agentus į aukščiausius visų trijų šalių 
gynybos ministerijų postus, šių dviejų 
taktinių smūgių dėka pasiekėme šiuos

Kauno laike (1994.III. 16), nes mes jį 
spėjome perskaityti Lietuvoje, o kovo 
14 d. jau buvome Bostone. Gal Kauno 
laikas jį persispausdino iš Veido, gal 
vertė pats - jo reikalas, man šiuo atveju 
svarbu kitkas, už ką, kaip jau minėjau, 
ir esu dėkinga p. B. Railai - tai galimy
bė straipsnį pasiūlyti Akiračiams. Man 
atrodė, kad tai būtų įdomu, bet neradau 
progos jį pateikti. Ir štai p. B. Raila sa
vo klausimu suteikė tokią progą.

Vieno, ko nesuprato p. Raila, „geras 
lietuviųrašytojas, politikas, aiškus nepri- 
klausomybininkas - tik nežinau - deši
nysis ar kairysis...“ (tikiuosi, p. Raila 
nesupyks už jam pritaikytą jo paties ra
šytojui R. Gudaičiui „nukaltą“ klišę — 
ypač jam tinkančią po jo samprotavimų 
apie dešiniuosius irkairiuosius Lietuvo
je (beje - greičiausiai teisingų) minėtame 
„Metas prabilti apie grėsmę valstybei“, 
- taigi ponas Raila nesuprato, kad ginčy
tinas Ed. Lucas straipsnis - tai tik labai 
laki ir gana aštri autoriaus fantazija, 
nepagrįsta jokiais faktais ir jokiais do
kumentais. Paprasčiausias blefas - kaip 
kartais sakoma svetimybes pamėgusioje 
Lietuvoje. Tai galima spręsti iš „slaptą 
raštą“ pasirašo „Generolas Chujovič“, - 
pavardės, kurios jokiu būdu negali būti 
Rusijoje, nes ji reikštų „B; Sevičių“. 
Straipsnį skaičiusiems Lietuvos lietu
viams, manau, tai nesukėlė didesnių 
sunkumųj į perprasti. O Amerikos lietu
viui p. Railai visai atleistina, kad jis, 
kultūringas žmogus, nežino pasaulyje 
pagarsėjusių rusiškų keiksmažodžių.

... Bet kartais pravartu žinoti netgi 
tai, nes taip ir gimsta lietuviški nesu
sipratimai. . .Taigi jūsų dėmesiui minė
tas straipsnis.

Rima Marija Girnius (Krištaponytė)
Lietuvos Radijo žurnalistė 

rezultatus: a) Vakarai labai skeptiškai 
žiūri į bet kokį rimtą karinį bendradarbia
vimą su Pabaltijo valstybėmis; b) galima 
stebėti ir sabotuoti bet kokias tikrai patri
otines jėgas gynybos ministerijose bei 
generaliniuose štabuose; c) visuomenė 
nelabai pasitiki ginkluotomis pajėgomis; 
ir d) atėjus laikas, jas bus galima išri
kiuoti autokratinės valdžios užnugaryje.

Be didesnių sunkumų infiltravome 
savo žmones į visas politines partijas; be 
to, tam tikros grupuotės yra visiškai mūsų 
rankose ir gali tapti naudinga priemone, 
užgrobiant valdžią. Turime agentus kiek
vienoje trijų šalių diplomatinėje tarny
boje - net ir aukščiausiuose sluoksniuo
se, o tai reiškia, kad gauname išsamią in
formaciją apie Vakarų žvalgybinę veiklą 
šiame regione.

Planuojame tęsti šią veiklą tol, kol 
įsitikinsime, jog netiesioginis valdžios 
užgrobimas bus nepastebimas ir visiškai 
efektyvus. Kai būsime sukūrę nevilties 
atmosferą, kurioje ir visuomenė, ir dides
nė politinio elito dalis praras bet kokią 
viltį, kad jų sunkumus galima spręsti de
mokratiškai, padėsime mūsiškiams „tvir
tiems vyrams“ patekti į valdžią.

Dažniausiai šitie „tvirti vyrai“ (mes 
turime kelis kandidatus) yra gerai žinomi 
politikai, kurie šiek tiek nusivylę savo 
politine sėkme, ir stipriai nujaučia savo 
lemtį. Daugelis jų pilnai nė nesupranta, 
kad tarnauja mūsų interesams. Mes juos 
taip užmeilikavome, kad šie mano esą vi
eninteliais pilnai suvokiančiais padėtį 
Rusijoje, „mafijos“ grėsmę ir t.t. Nors 
planas kiekvienoje Pabaltijo šalyje šiek 
tiek skiriasi, jo esmė - panaudoti tuos 
žmones, remiamus tam tikrų kolegų, ka
riuomenės ir policijos tam, kad kovos su 
nusikalstamumu vardan paskelbtų ypat
ingą padėtį. Tada jie paleis parlamentą, 
įtardami, jog šis užsiima korupcija (tai 
nebus sunku, žinant mūsų veiklą šitoje 
srityje), paskelbs tam tikrus apribojimus 
spaudai, įšaldys politinių partijų veiklą ir 
apribos visuomeninius susirinkimus. 
Vargu ar visuomenė labai protestuos. 
Nusikalstamumas staiga aprims, o mes 
skubiai sudarysime kelerius lengvatinius 
prekybinius sandėrius, tuo sukurdami 
didėjančio klestėjimo vaizdą.

Numatome, kad Vakarai į tai greitai 
nereaguos. Jie apskritai ne daug ko 
tikėjosi, tad greičiau bus dėkingi, kad 
staiga padėtį^ vėl stabilizavosi, nei 
patikės, jog šios stabilizacijos priežastis - 
sąmokslas, nes tokia teorija jiems atrodo 
absurdiška.

(Iš Baltic Outlook)
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ĮDOMUS...
(atkelta iš 7-to psL)

kitas SSRS sritis padarė Maskvos valdžia, yra ir dau
giau. Vietinė Lietuvos valdžia tokiais atvejais sprendė 
tik išvežtųjų turto paskirstymo klausimus. Nėra nei vie
no dokumento, kuris rodytų, kad iniciatyva trėmimams 
būtų kilusi ne iš Maskvos, o iš Vilniaus. Tokiu būdu do
kumentai neigia sovietų propagandistų ir apologetų vė
lesniais metais pirštų mintį (radusią, tarp kitko, pritari
mo ir nekomunistinėje išeivijos spaudoje), kad pokario 
metais Lietuvoje esą vykus pilietinis karas ir kad trėmi
mai buvo tik viena iš priemonių, kurias vietinė valdžia 
naudojo palaužti pasipriešinimą. Dokumentų rinkinys 
labai aiškiai ir nedviprasmiškai atsakomybę už okupaci
jos metais vykdytas represijas kreipia Maskvos link.

Atsakomybės už Lietuvos žmonių patirtas skriau
das ir kančias klausimas svarbus ne vien norint suprasti 
mūsų praeitį ir praeities įvykių priežastis. Daug rinki
nyje dokumentų apie tai, kur ištremtieji buvo apgyven
dinti, kokius darbus buvo priversti dirbti ir apie gyveni
mo sąlygas tremtyje. Keliant Sovietų imperijos paveldė
tojams atlyginimo už tremtinių darbą ir patirtus nuosto
lius bei skriaudas reikalavimą, šie dokumentai bus ver
tingi kaip tik dėl to, kad tai yra trėmimų vykdytojų pa
rengti dokumentai ir kad jie liudija, jog tai buvo daroma 
ne Lietuvos, o Sovietų valdžios nurodymu.

* * *
Kitas mano dėmesį atkreipęs dokumentas yra SSRS 

vidaus reikalų ministro S. Kruglov’o pranešimas J. Sta- 
lin’ui, V. Molotov’ui, L. Berija’i, G. Malenkov’ui (Do
kumentas nr. 144) apie 1949 m. trėmimus iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos. Jis įdomus ne tik atsakomybės pras
me, bet ir faktine informacija. Tuomet buvo ištremta:

iš Lietuvos - 9 598 šeimos (31917 žmonių)
iš Latvijos - 13 624 šeimos (42 149 žmonių)
iš Estijos - 7 488 šeimos (20 713 žmonių).
Po destalinizacijos sovietų apologetikai teigė, kad 

pagrindinė pokario metų trėmimų priežastis iš Lietuvos 
- krašte vykęs ginkluotas pasipriešinimas. Tačiau nei 
Latvijoje, nei Estijoje bent kiek žymesnio ginkluoto pa
sipriešinimo pokario metais nebuvo. Tuo tarpu, skai
čiuojant pagal gyventojų skaičių, 1949 metų trėmimai 
Latvijoje ir Estijoje buvo didesni. Prisipažinsiu, kad ir 
aš maniau, jog didele dalimi trėmimai pokario metais 
buvo iššaukti ginkluoto pasipriešinimo prieš sovietus. 
Tiesa, iš vieno dokumento negalima daryti toli apiben
drinančių išvadų, tačiau šis dokumentas skatina dar kar
tą pasvarstyti klausimą, kokios pagrindinės priežastys 
skatino sovietus imtis masinių priespaudos priemonių. 
Šitokių dokumentų informacija labai svarbi istorikams, 
rašysiantiems šio laikotarpio istoriją, kur reikės ne tik 
aprašyti kas buvo, bet ir atsakyti į klausimą „kodėl”.

* * *
Nemažai knygoje dokumentų apie pačius trėmi

mus. Tai daugiausia dokumentai apie pasiruošimą trė
mimams ir tremtinius lydėjusių enkavedistų ataskaitos. 
Tai slapti dokumentai. Jų autoriai nesitikėjo, kad doku
mentai kada nors išvys dienos šviesą, todėl trėmimai 
juose vaizduojami gan atvirai, nevengiant ir sovietams 
nemalonių faktų. Tiesa, dokumentų terminai sovietiniai, 
todėl dažnai užgauna mūsų, o ypač tremtinių jausmus. 
Prieš sovietų valdžią kovoję partizanai dokumentuose 
vadinami banditais, ūkininkai - buožėmis ir pan. Tačiau 
dokumentų pavadinimuose, tiksliau sakant - trumpuose 
apibūdinimuose, kuriuos paruošė rinkinio sudarytojai, 
terminologija normali. Todėl skaitant, pavyzdžiui, do
kumentą apie išvežamas banditų šeimas, skaitytojui ne
reikia spėlioti, kas tie „banditai” yra; nekyla abejonės, 
jog tai - prieš sovietus kovojusių partizanų artimieji.

Patį trėmimą kai kurie dokumentai aprašo gan deta
liai, nurodydami maitinimo trūkumus, sanitarines sąly
gas, pakeliui susirgusių, mirusių, gimusių, pabėgusių ir 
bandžiusių pabėgti skaičius. Pavyzdžiui, Dokumente nr. 
103 Ešelono nr. 97903 viršininkas, majoras Raksin la

koniškai pastebi: „Kelionėje viena moteris gimdė, gim
dymas praėjo normaliai”. Tame pačiame ešelone, atvy
kus į Oršą, restorane paraiškos maitinimui nerasta, todėl 
maisto tremtiniai negavo. Prieš tai Molodečne šio eše
lono tremiamieji taip pat negavo maisto - buvo nuspręs
ta juos pamaitinti Oršoje, iki kurios buvo likę 8 vai. ke
lionės. Čeliabinsko stotyje įvyko vagonų sanitarinis ap- 
švarinimas ir žmonių maudymas. Kituose dokumentuo
se detaliau aprašomos sanitarinės sąlygos. Todėl norint 
tiksliau pajusti, ką vežami tremtiniai patyrė, reikia skai
tyti ir nagrinėti kelis ar net keliolika dokumentų tuo pa
čiu klausimu. Taip, pavyzdžiui, iš kitų dokumentų suži
nome apie „unitazus”, tai yra, skyles vagono grindyse, 
pro kurias vagone laikomi tremtiniai atlikdavo „gamtos 
reikalus”. Viename dokumente gan detaliai aiškinama, 
ką reikėdavo daryti stotyse, kai traukiniai ilgiau užsibū
davo ir „unitazais” nebuvo galima naudotis. Niekur ne
užsimenama apie sėdynes, lovas, patalines, šiltą ar šaltą 
vandenį. Todėl galima nesunkiai įsivaizduoti, kokioje 
aplinkoje ir kokiomis sanitarinėmis sąlygomis tame pa
čiame vagone buvo ir miegama, ir valgoma, sergama, 
ir„unitazinamasi”. Ir gimdoma...

Šiuos dokumentus skaitydamas labai atidžiai stebė
jau, ar bus kur nors bent užsiminta apie vaikų aprūpini
mą pienu kelionėje, kadangi kaip tik dėl to knyga išeivi
joje susilaukė daug piktų priekaištų. Neradau, bent ne
pastebėjau nei vieno teiginio šioje dokumentų knygoje, 
kad mažamečiams tremiamųjų vaikams būtų parūpinta 
pieno. Yra keli dokumentai apie tai, kad mažamečių vai
kų motinoms paskirta pinigų pieno vaikams nupirkti. 
Tačiau ginkluotos sargybos saugomiems (o kartais ir 
šaudomiems) tremtiniams pieninėse lankytis progų ne
buvo. O kad NKVD būtų parūpinusi pieno mažame
čiams, kaip kad protarpiais visiems parūpindavo šiek 
tiek maisto, knygos dokumentuose užuominų nėra. Tad 
ir priekaištai išeivijos spaudoje šiuo reikalu paremti ne
labai sąžiningomis citatomis.

Skaitant šiuos dokumentus, susidaro kraupus vaiz
das, kurį tremtinius lydėjusieji saugumiečiai perduoda 
gan atvirai, tačiau be jokios kad ir menkiausios užuo
jautos ar gailesčio šiems nelaimingiems žmonėms. Tai 
dokumentai, parašyti kažkokia negyva, bejausme, vien 
valstybės planų įvykdymu susirūpinusių robotų kalba.

* * *
Daug rinkinyje dokumentų apie tremtinių įkurdi

nimo sąlygas paskyrimo vietose. Tai turbūt pati šiur
piausia knygos dalis. Bendras įspūdis, kurį susidarai, 
skaitydamas šituos dokumentus, yra tas, kad pagrindinis 
trėmimų tikslas nebuvo genocidas ar santvarkos priešų 
palaužimas ir išnaikinimas, o reikalas atšiauriose klima
to zonose esančią pramonę aprūpinti pigia vergų ar be
teisių piliečių darbo jėga. Todėl šitoje dalyje gan daug 
dokumentų, kuriuose reiškiamas susirūpinimas netinka
mu tremtinių įkurdinimu ir gyvenimo sąlygomis. Vie
nur šios sąlygos vertinamos patenkinamai, kitur atvirai 
pažymima, kad žiemai užėjus tremtiniai tokiose sąlygo
se neišliks gyvi. Vienur tremtiniams teko du mėnesius 
gyventi be duonos, iki naujo derliaus, kitur tremtiniai 
gyvena pergrūsti, nešildomose patalpose, didelis vaikų 
mirtingumas... Tačiau turbūt pats šiurpiausias rinkinio 
dokumentas yra Dokumentas nr. 42, kuriame aprašomas 
1941 metų birželio mėn. į Altajų, Krasnojarską, Novosi
birską ir Omską ištremtųjų likimas. Ir kalbama čia ne 
apie pavienius asmenis, o apie 88 097 žmonių likimą: 
Pagal iš vietų gaunamus pranešimus,, šių tremtinių bui
ties sąlygos labai sunkios. Žmonės iš bado tinsta, elge
tauja, neturi darbo.

Taip rašo SSRS NKVD GULAG’o viršininkas, 
valstybės saugumo vyr. majoras Nasedkin, 1941 m. lap
kričio 27 dieną. Netikėti NKVD gulago viršininku šiuo 
atveju nėra pagrindo. O pridėti irgi nedaug ką galima. 
Nebent priminti gerai žinomą fakta, kad badaudami 
žmonės pradžioje liesėja, o tinti pradeda prieš mirtį.

Man atrodo, kad šitame viename NKVD majoro 
Nasedkin’o dokumente yra daugiau teisybės, negu ten
dencingoje pono J. Damausko recenzijoje.

RLpfl V.
Žinoma, nespecialistui ar menkai su Lietuvos šio 

šimtmečio istorija ir su komunizmu tesusipažinusiam 
skaitytojui daugelis dokumentų yra sunkiai suprantami, 
o be papildomų paaiškinimų ir klaidinantys. Geras tokio 
apgaulingo dokumento pavyzdys yra Dokumentas nr. 
164. Tai K. Preikšo, Komisijos tremtinių byloms tirti 
primininko pavaduotojo, pranešimas apie svarstytas 
tremtinių bylas. Čia 1941 m. trėmimams priskirta 3000 
šeimų bylos. Tai tačiau nereiškia, kad 1941 m. tebuvo 
ištremta 3000 šeimų. Reikia nepamiršti, kad dokumen
tas rašytas 1958 m., gegužės mėnesį, kada masinių 
trėmimų nebebuvo, vyko destalinizacija ir dalis tremti
nių jau buvo grįžę. Nemaža dalis per 17 metų mirė Sibi
re arba dėl įvairiausių kitų priežasčių grįžimo bylų ne
buvo užvedę. Aplamai, kuo dokumento data labiau nu
tolusi nuo jame aprašomų įvykių, tuo mažesnis jo statis
tinių duomenų patikimumas ir vertė. Šiuo atveju doku
mentas šiek tiek pailiustruoja tremtinių grąžinimo pro
cedūrą, bet ne pačius trėmimus.

Na, o ar yra rinkinyje dokumentų, kurie neinfor
muoja, o tik klaidina? Man pavyko rasti tik vieną tokį 
dokumentą, kurio, mano nuomone, rinkinyje geriau bū
tų nebuvę. Tai pats paskutinis dokumentas (nr. 165), ne
žinia kokio KGB pareigūno parašytas 1988 metų ge
gužės 12 dieną, be parašo ir net nežinia, ar kam nors iš
vis panaudotas. Spėčiau, kad tai KGB ataskaitos apie 
trėmimus, NKVD vykdytus prieš tris ar keturius dešimt
mečius, bandymas. Jame matyt nelabai archyvuose susi- 
gaudantis kagėbistas painiojasi skaičiuose, nesuvok
damas, kad tremtinius sudarė ne vien „laisvam” apgy
vendinimui, bet ir įkalinimui tremiami tremtiniai. Įdo
mu, kad lygiai tą pačią klaidą šiuo atveju padarė ir p. 
Damauskas, pagarsėjusioje piktoje recenzijoje Drauge, 
savo ir nežinomo dokumento autoriaus susipainiojimą 
sovietinių NKVD dokumentų sąvokose palaikydamas 
knygos sudarytojų klastote. Man atrodo, kad šio doku
mento, neįnešančio jokios naujos informacijos, visai 
nereikėjo dėti į knygą. Dėl to aš nesmerkiu ir nekaltinu 
dokumentų atrinkėjų. Juk visi mes padarome klaidų, bet 
tik komunistai už klaidas statydavo prie sienos. Ir tai tik 
prie Stalino...

* * *
Užbaigus šią recenziją (ar gal tik mėgėjišką jos ban

dymą) mane dar ilgą laiką kankino labai nemalonus 
klausimas. Nesupratau, ir dabar dar nežinau, kaip iš šito
kių šiurpių ir atvirų rinkinio dokumentų galima buvo 
padaryti išvadą, kad, cituoju, „knygoje pateiktieji doku
mentai greičiau pavaizduoja tvarkingą ir kultūringą tam 
tikro Lietuvos gyventojų skaičiaus perkraustymą iš 
tėvynės į Rusiją, bet ne barbariškus trėmimus”. O juk 
tokią išvadą tame pagarsėjusiame Draugo vedamajame 
straipsnyje išspausdino p. Bindokienė, dar net nepasiro
džius p. Dainausko „išsamiam ir kruopščiam” (mano 
nuomone - labai tendencingam) straipsniui. O juk dėl to 
vedamojo kilo visa velniava: kultūros židiniuose įsi
liepsnojo knygų laužai, PLB valdyba apkaltinta sovieti
nių klastočių leidimu, Gediminas Rudis - vienas ryžtin
giausių atgimimo kovotojų istorijos fronte - išeivijoje 
padarytas beveik stalinistų suokalbininku, E. Grunskis, 
turbūt iki šiol išsamiausios studijos apie Vėtravo diviz
ijos siautėjimą Lietuvoje autorius, apdrabstytas anoni
miniais šmeižtais. Kodėl? Už ką? Koks velnias apsėdo 
mūsų sąžines, kad taip nedorai ir nesąžiningai žaidžia
me žmonių garbe, jausmais, reputacija ir orumu?!

Nesu linkęs kitų žmonių klaidose ieškoti blogos 
valios, todėl ir p. Bindokienės vedamojo išvadų nelaiky
čiau melu. Tiesiog nežinau, kaip jai galėjo atsitikti tokia 
nelaimė. Spėčiau, kad ją suklaidino labai tendencinga p. 
Dainausko recenzija ir tą nelaimingą vedamąjį su tokio
mis tiesiog nesuprantamomis ir knygos turiniui priešt
araujančiomis išvadomis parašė knygos neskaičiusi, gal 
jos net nepavarčiusi. Na, bet apie tai, tikėkimės, paaiš
kins ji pati. Nes po tiek skausmo ir nuoskaudos visiškai 
nekaltiems žmonėms atnešusio vedamojo, tolimesnė ty
la būtų jau labai nedora tyla.

Zenonas V. Rekašius
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