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ATVIRO ŽODŽIO MĖNRAŠTIS

CK LAIKŲ DVASIA IR TOTALINIS 
PUOLIMAS PRIEŠ SPAUDĄ

Seimas, atnaujinęs darbą po vasaros atostogų, iš 
karto kibo į plaukus spaudai ir kitoms masinėms infor
macijos priemonėms. LDDP atstovas, profesorius Bro
nius Genzelis Seime pristatė masinių informacijos prie
monių įstatymo projektą ir pareiškė, kad Lietuva - ne 
Jungtinės Valstijos. Esą negalima kalbėti apie spaudos 
laisves, kai griaunami valstybės pamatai.

Profesorius neabejoja, kad tuos pamatus griauna 
spauda. Akiračių skaitytojai neturi galimybės susigau
dyti visose lietuviškos politikos plonybėse, todėl būtina 
šį bei tą priminti iš praeities.

Bronius Genzelis buvo vienas aktyviausių Sąjūdžio 
veikėjų, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, beveik ra
dikalas, aktyviai dalyvavo verčiant iš pareigų tuometinį 
pirmąjį Lietuvos kompartijos CK sekretorių R. Songai
lą. Po rinkimų į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą tapo ar
šiu V. Landsbergio kritiku.

Lietuvoje dar atsimenama, kad bene antrą V. 
Landsbergio valdymo savaitę B. Genzelis pasakė ugnin
gą kalbą, kurioje B. Landsbergį palygino su Pol Potu, o 
Lietuvą su Kampučija. Tuomet B. Genzeliui už viską la
biau rūpėjo demokratija. Tačiau pasirodė, kad demokra
tijos luobas silnai tedengė profesoriaus odą ir po dviejų 
metų, praleistų valdžioje, jis visiškai sunyko.

Apie patį įstatymo projektą galima pasakyti tik 
tiek, kad jis pilnas įvairiausių draudimų. Pats įdomiau
sias - draudžiama dėti į laikraščius net Lietuvos krepši
nio lygos reklamą įvairių valstybinių švenčių dienomis. 
Vyno reikiama draudžiama apskritai. Be to, įstatymo 
rengėjai nori šiuo įstatymu atskirti informaciją nuo ko
mentaro.

Lietuva bus vienintelė šalis, kur normalios žurna

Šiame numeryje
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APIE LIETUVOS VIDAUS IR UŽSIENIO 
POLITIKĄ

Į „Akiračių” klausimus atsako Lietuvos Respublikos 
prezidentas Algirdas Brazauskas

KAI PRITRŪKSTA SVEIKATOS

Kodėl sirgti Lietuvoje nepatartina? Kodėl nejuda iš vie
tos sveikatos draudimo reforma. Apie moralų ir užteršto 
kraujo perpylimą.

BANDYMAS SUKURTI PRAEITI

Paparonio lietuviškas epas ar tik šmaikšti jo parodija?

SKILTYS, LAIŠKAI, ATGARSIAI

KRITIKA IR POLEMIKA

listikos norma bus garantuojama įstatymu. Jei ji bus pa
likta įstatyme, laikraštį uždaryti bus vieni juokai.

Kaip žinoma, nepriklausomybę atkarusioje Lietu
voje politikai iš karto susipjovė su didžiąja šalies spau
da. V. Landsbergio laikais, 1991 metų gruodį Lietuvoje 
įvyko didysis spaudos streikas, po kurio tuometinė val
džia truputį atsitraukė, nes streiko atgarsiai nuvilnijo per 
visą demokratinį pasaulį.

Tuomet LDDP, būdama opozicijoje, streiką sveiki
no. Dabar, sugrįžę į valdžią, jie apsikeitė vietomis. 
LDDP nori prastumti gebelsišką spaudos draudimo įsta
tymą, o konservatoriai Seime prieš jį labai aiškiai pasi
sakė.

Kodėl LDDP apsivertė 180 laipsnių kampu?
Vargu ar galima teigti, kad apsivertė. Būnant opozi

cijoje normali spauda yra labai reikalinga. Tą, man re
gis, jau pripažino ir profesorius Vytautas Landsbergis. 
Tuo tarpu esant valdžioje spauda kas rytą sukelia dantų 
skausmą. Iš pradžių LDDP dar bandė šypsotis pro kietai 
sučiauptas lūpas, tačiau dabar šis šypsnys jau pavirto į 
grimasą.

Baigiasi antrieji valdymo metai, o gamyba šalyje ir 
toliau mažėja. Bendrasis nacionalinis produktas šiemet 
sudarys tik 86 nuošimčius, palyginti su 1993 metais. 
Vienu žodžiu, nauji rinkimai sparčiai artėja, o daugelis 
LDDP narių tiesiog siunta, kad nieko neįmanoma.pa- 
siekti, kad opozicija ir spauda nuolat nutveria ekskomu- 
nistus darant įvairius ekonominius nusikaltimus. To
kiais atvejais imama kaltinti demokratiją ir vieną jos 
reiškėjų gyvenime - spaudą.

APIE SPAUDĄ, FANATIZMĄ IR ATSA
KOMYBĘ

Gyvenant demokratiniame krašte, kur taip skrupu
lingai ginama ir saugoma žodžio, minties ir sąžinės lais
vė, JAV lietuvių laikraščių redaktoriams nereikia drebė
ti dėl neatsargaus žodžio, neapgalvotos minties, nejau
traus ar užgaulaus sakinio. Ir teismai čia nepadeda susi
doroti su negeroves keliančia spauda vardan garbės ir 
orumo, ypač jei žmogus pats griauna savo garbę ir oru
mą darbais ar veiksmais. Tačiau tai neatleidžia spaudos 
žmonių nuo moralinės atsakomybės už neteisingas ži
nias, kurstančias ar nerimą keliančias išvadas, nejautru-- 
mą kito žmogaus atžvilgiu.

Daugelį metų nedidelė išeivijos kraštutiniųjų dalis 
kaltino ryšių su Lietuva puoselėtojus talkininkavimu 
priešui, nepriklausomybės atsisakymu, beveik tautos iš
davyste. Dabar, sugriuvus sovietų imperijai, paaiškėjo, 
kad bendrautojų su Lietuva tarpe išdavikų nebuvo, o 
laisvę atgavusi Lietuva ryšių puoselėtojams reiškia pa
dėką už tai, kad anomis sunkiomis dienomis nenusigrę
žė nuo tėvynės ir jos žmonių. Ir aplamai, jei pasitaikė

Tomis dienomis, kai LDDP mėgino prastumti spau
dos draudimo įstatymą, valdančiosios partijos frakcijoje 
Seime įvyko naujas mūšis dėl frakcijos vadovo vietos. Jį 
laimėjo vadinamųjų CK vaikinų grupuotė, kurioje dau
gumą sudaro buvę LKP CK darbuotojai, ryžtingo kurso 
ir ryžtingų veiksmų šalininkai.

Nuosaikieji, vadinamieji universiteto profesoriai 
pralaimėjo, o jų vadas filosofas Justinas Karosas turėjo 
užleisti vietą Gediminui Kirkilui, kuris prieš šiuos rinki
mus, panašiai kaip kadaise V. Leninas, parašė „Tezes 
draugams“.

„Tezėse“ buvo reikalaujama pašalinti iš vietų šešis 
nepartinius ministrus ir paskirti vietoj jų LDDP žmones. 
Kliuvo nuo G. Kirkilo ir žurnalistams. G. Kirkilą parė
mė tokie veikėjai, kaip rašytojas Vytautas Petkevičius, 
politinis rėksnys Albertas Albertynas ir buvę CK apara
to darbuotojai.

Partijos rašytoju Lietuvoje vadinamas LDDP pir
mininko pavaduotojas, Seimo narys Gediminas Kirkilas 
pareiškė, kad reikia įvesti tvarką televizijoje ir radijuje. 
Valstybinė televizija jau prieš tai panaikino savaitinę 
laidą „Naujienos, nuomonės“, kurioje dažniausiai buvo 
kritikuojama dabartinė valdžia.

G. Kirkilo planas pradėtas įgyvendinti iškart. Vie
toj profesoriaus R. Karazijos jau kitą savaitę žemės 
ūkio ministru tapo sovietinių laikų ministras Vytautas 
Einoris, pastaruoju metu dirbęs ambasadorium Kazach
stane. Kaip atrodo, bus pakeistas ir ryšių ministras G. 
Žentelis, likęs dar nuo V. Landsbergio laikų.

Taigi, atrodo, kad LDDP nusimeta ėriuko kailį ir 
mėgins jai likusius dvejus metus išnaudoti taip, kad jei ir 
nelaimės kitų rinkimų, bent jau aprūpins savo veikėjus 
visomis įmanomomis gėrybėmis.

Rimvydas Valatka

vienas kitas pasitikėjimo nevertas išeivis, tai užuovėją 
tokie buvo radę VLIKe, ALToje, vienintelio išeivijoje 
likusio dienraščio redakcijoje. Todėl tik labai nejautri ir 
nelabai atsakinga ranka dabar galėjo to paties dienraščio 
vedamajame parašyti, kad teisūs buvo ne tie, kurie tylė
dami dirbo ir teisintis negalėjo, o tie, kurie be pagrindo 
švaistėsi kaltinimais, užgauliojimais, o kartais ir plyto
mis.

Nedaug pasaulyje yra tokių sąmoningų, kultūringų 
ir vieningų tautų, kurios iš pusę šimtmečio trukusios 
priespaudos išsivaduotų beveik be kraujo aukų. Pasaulis 
ir dabar dar stebisi lietuvių „dainuojančia revoliucija”, 
jos vadų sumanumu. Todėl beveik žado netenki, skaity
damas dienraščio vedamąjį, Lietuvą lyginantį su ... Ru
anda (ir kitais savitarpio kovomis bei žudynėmis pagar
sėjusiais kraštais). Juk Ruandoje gentys pernai išžudė 
daugiau negu pusę milijono savų piliečių! Kam tada to-
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JUK JIS NE MŪSŲ PREZIDENTAS !

Kuo toliau, tuo aiškiau matosi, kad marijonų lei
džiamas Draugas, sulaukęs 85-erių mentų amžiaus, vis 
labiau krypsta buv. reorgų pusėn, o jo redaktorė beveik 
kasdien savo straipsniuose liaupsina buv. reogų 
kraštutines pažiūras į Lietuvos politinį gyvenimą, taria
mai kalbėdama visos išeivijos vardu, nors faktiškai ban
do paskleisti neapykantą, susiskaldymą, ignoruodama 
Lietuvos politinio gyvenimo faktus.

Užtat nenuostabu, kad toji redaktorė savo straipsnį 
Drauge (nr. 187,1994) pavadino, Juk jis ne mūsų prezi
dentas“. Ką tai reiškia, kad jis ne mūsų prezidentas? Ir 
nuo kada išeivija turi ar nori turėti „savo prezidentą”? 
Ar vis dar yra svajotojų, tikinčių, kad išeivijos balsai ga
li nulemti Lietuvos rinkimus?

Draugo redaktorė, panaudodama gražiai užslėptą 
demagogiją, norinčius sutikti prezidentą kiaušiniais ir 
pomidorais tariamai ramina, o prezidentą ragina igno
ruoti. Ji taip rašo:

Įsi vaizduokime, kad Lietuvos prezidentas nori susi
tikti su visuomene, o tos visuomenės - nei kvapo. Gra
žią šeštadienio ar sekmadienio popietę juk yra ir kitų už
siėmimų (mes vis skundžiamės, kad jų per daug). Jeigu 
niekas neis, niekas net nepasuks ton pusėn, kur maišosi 
prez. Brazauskas su svita, mūsų nuotaikos stipriai 
įsmigs ir į svečių, ir į Amerikos žiniasklaidos pasąmonę. 
O toji žiniasklaida šiuo atveju turės daug daugiau ko
mentarų, negu parodydama kelis piketuotojus, pykčio 
iškreiptus veidus, iškeltus kumščius.

Reikia atsiminti, kad Algirdas Brazauskas nėra mū
sų prezidentas. Lietuvos - taip. Gyventojai jį išsirinko 
teisėtu būdu - demokratiškuose rinkimuose. Tik retas 
mūsų turėjome teisę tuose rinkimuose balsuoti, o tie, ku
rie balsavo, daugumą savo balsų atidavė už Stasį Lozo
raitį. Kai į Čikagą atvyksta Meksikos, Vokietijos, Pietų 
Afrikos ar kurio kito krašto prezidentas, juk nelekiame 
visi jo sutikti - džiaugtis ar protestuoti. Tegul apie sve
čią šokinėja tie, kuriems būtina tai daryti. Ta pati taisyk
lė galioja ir prezidento Brazausko atveju.

Gerai, kad išeivija nepaklausė redaktorės raginimo 
ignoruoti prezidentą. Jaunimo Centre ir Lemonte susi
rinko didelis būrys žmonių išklausyti pranešimų. O 
Draugo redaktorė pasiliko viena už durų.

Jau ne pirmą kartą ji savo rašiniuose kelia keistus 
klausimus ir išvadas. Neseniai ji įrodinėjo, kad okupaci
jos metais lietuviai šaudė lietuvius. Kitaip sakant, buvo 
civilinis, o ne partizaninis karas. Visą laiką taip įrodinė
jo sovietiniai istorikai. Arba vėl, rašydama apie numa
tomą steigti Baltijos batalioną, ji taip samprotauja (nr. 
186,1994): „Baltijos batalionas teikė vilčių, kad tai bus 
stiprus užnugaris Vidurio ir Rytų Europos saugumui“... 
Čia redaktorė karinėje strategijoj smarkiai suklupo, nes 
ji nežino kokio didžio yra batalionas, jau nekalbant apie 
jo reikšmę Vidurio ir Rytų Europai, kurios saugumui 
neužtektų net ir keliolikos divizijų...

Draugas, pataikaudamas mūsų visuomenės kraštu
tiniam dešiniajam sparnui, gali susilaukti panašaus li
kimo, kaip savo laiku susilaukė, susidėjusios su reor- 
gais, Naujienos. Nei Fondai, nei kitokie aimanavimai 
nedaug gali tepadėti, jei laikraščio redaktoriai pradeda

vesti atžagareivišką politiką...

PAGALIAU ATĖJO LAIKAS PRISIPAŽINTI!

Min. pirmininkas A. Sleževičius savo pareiškime 
dėl žydų genocidoLietuvoje šitaip pasakė:

Antrojo Pasaulio karo metais Lietuvoje buvo išžu
dyta virš200.000žydų tautybės žmonių. Tai skaudi Lie
tuvos praeitis, kurią būtina dorai ir atvirai įvertinti. Ir 
nors žudynės buvo nacių politikos realizacija okupuota
me krašte, tačiau tai, kad ne vienas šimtas lietuvių tie
siogiai dalyvavo žydų tautos genocide, reikalauja mūsų 
ištarti atgailos žodžius, atsiprašyti žydų tautą už nekaltų 
mūsų bendrapiliečių kančias, vežimą į koncentracijos 
stovyklas, žudymą.

Tuo pačiu norėčiau pareikšti, kad Lietuvos Respu
blikos vyriausybė prisiima atsakomybę už žudynių da
lyvių persekiojimą, vykdys šį darbą nuosekliai, sąžinin
gai ir viešai. Tai nekompensuos skriaudos žydų tautai, 
tačiau tai bus rimtas žingsnis teisingumo link.

Taigi, po ilgų delsimų, paneigimų ir tylėjimų, Lie
tuvos vyriausybė rado reikalą žydų klausimą atvirai pa
liesti, kai tuo tarpu išeivijoj visą laiką buvo teigiama, 
kad, girdi, mes esame nekalti, švarūs kaip baltas snie
gas, ir turime kovoti prieš žydų ir komunistų šmeižtus. 
Tokie bandymai save išteisinti privedė prie to, jog buvo 
atsitikimų, jog kaltininkai buvo išteisinti, o nekaltieji 
nubausti. Prie tos painiavos prisidėjo ir keista federali- 
nių teisėjų pažiūra dėl kolaboravimo.

Žydų genocido klausimas nėra toks paprastas, yra ir 
kita to klausimo pusė, būtent, kai kurių žydų nusikalti
mai prieš lietuvius. Tačiau Lietuvos vyriausybės viešas 
pareiškimas gali palengvinti to painaus klausimo svars- 
tybas. i

KODĖL LIETUVIAI STOJO Į KOMUNISTŲ 
PARTIJĄ?

Išeivijoj įprasta kaltinti tuos lietuvius, kurie stojo į 
komunistų partiją ypačiai, kai buv. komunistai laimėjo 
paskutinius rinkimus. Bet niekas nedrįsta to klausimo 
svarstyti objektyviai, ne tik kaltinant, bet ir ieškant prie
žasčių - kodėl?

Atsakymą bando rasti Algimantas Liekis (Draugas, 
nr. 171,1994) ilgesniame straipsnyje „Lietuvių tautos 
antiokupacinė rezistencija (1940 - 1990)“. Jis taip rašo:

Nors lietuvių tauta partizaniniu karu nepasiekė per
galės, bet jis sustiprino tautos savimonę, tapo dar il
giems metams teisine ir moraline atrama prieš rusifika
ciją, bolševizaciją, nepriklausomos valstybės atkūrimui 
ir 1.1.

Po Stalino mirties, okupacinei valdžiai pradedant 
atsisakyti nuo smurtinių valdymo metodų, imant nors 
formaliai labiau laikytis įstatymų, o ypač N. Chruščiovo 
reformų metais, bykstelėjo viltis, kad gal Lietuvai pasi
seks išgauti autonomiją ir taikiu būdu, perimant patiems 
lietuviams svarbiausius vardžios postus, „atskiedžiant“ 
lietuviais ir pačią komunistų partiją. Buvo aišku, kad 
okupacija bus dar ilga ir lietuvių tauta galės išsilaikyti 
slavų jūroje, jeigu išsaugos tautinę savimonę, jeigu bus 
aukštesnės kultūros, didesnio išsilavinimo. Tautiškai 
susipratusių, aukštos kultūros žmonių, norinčių būti 
laisvais, neįmanoma pavergti. Todėl ir patriotiškiausiai 
nusiteikusieji ėmė pritarti lietuvių ėjimui į valdžią, stoji
mui į partiją. Žinoma, nemažai kas ėmė talkinti okupan
tams dėl savų egoistinių tikslų, dėl partinės ir kitokios 
karjeros, bet įvertinti galima tik individualiai. Tačiau, 
kad Lietuva, atkūrusi nepriklausomybę, savo intelektu-
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aliniu lygiu nieko neatsilieka nuo išsivysčiusių Vakarų 
valstybių, yra tam tikras nuopelnas ir dalies tų, kurie 
„tarnavo“ okupantams.

Todėl ir mes, svarstydami tą laikotarpį, turime ma
žiau kaltinti tuos, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių stojo 
į komunistų partiją, o kreipti didesnį dėmesį į tuos, kurie 
iš tikrųjų nusikalto prieš lietuvių tautą.

VYTAUTAI LIETUVOJE

Liepos 16-17 dienomis Trakuose vykęs Lietuvos 
Vytautų suvažiavimas, organizuotas Vilniaus Vytauto 
klubo, parodė, kad šalyje Vytautų klubų veikla stiprėja. 
Štai be pajėgių Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos klubų jie 
jau veikia ir Panevėžyje, Kėdainiuose, Trakuose bei ne
didelėje Perlojoje, rašoma „ Vakarinėse naujienose“ 07 
19 Vytauto Ikamo straipsnyje.

Vytautų suvažiavimo puošmena tapo paminklo Vy
tautui Didžiajam netoli Trakų pilies atidengimas. Jo au
torius - įžymusis meistras Ipolitas Užkurnys, statant pa
minklą daug padėjo Vilniaus Vytautai, trakiškiai. Vy
tautai tarėsi, sekmadienį aplankė Senuosius Trakus, kur 
labai įdomią ekskursiją surengė Vilniaus universiteto 
dėstytojas Albinas Kuncevičius. Visus papiktino tas 
faktas, jog 1991 metų pavasarį pasodintų daugy
bę ąžuoliukų piktos rankos sunaikino! Straipsnyje 
pažymima, kad vandalizmo apraiškų Senuosiuose Tra
kuose yra ir daugiau.

(Europos lietuvis, nr. 30,1994)

PASISKAITYMAI LINKSMAI VALANDĖLEI...

Čia perduodame keletą ištraukų iš Laisvosios Lie
tuvos (Nr. 17, 1994) redaktoriaus straipsnio „Lietuvą 
valdo lunatikai“:

Kai tik rusas pradėjo valdyti mūsų kraštą ir kai Lie
tuvos nusižengėlius sulygino su visa visuomene, ir pa
vadino draugais, kiekvienas padorus lietuvis pamatė tik
rąjį nacionalistinį rusą, kuris visiškai sutrempė žmoniš
kumą bei kitatautiškumą, paperėdamas daugybę luna
tikų, kurie dabar pasisavino Lietuvą. Taigi, o dabartiniu 
laiku mūsų šalį valdo dvirankė valdžia - mafijozai ir bu
vusios komunistų partijos perkrikštai. Patvino miestai
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LIETUVA IR IŠEIVIJA

automobiliais, priviso geraširdžių žmonių išnaudotojų 
ir visokios rūšies milijonierių, importuotų prekių bei vi
sai nepateisinamas buvusių savininkų ir organizacijų 
nuosavybių beveik už dyką išpardavimas saviesiems.

Tokiai nesąmonei įsivyravus, Lietuvos politiniame 
gyvenime vis labiau ir labiau verda neapykanta ir net 
aistros. Šiandien apie tokią Lietuvą, kuri buvo iki 1940- 
jų metų visai nekalbama, nes ją valdo kairieji, t.y. 
LDDP-ja. Žinome visi, kad ji yra tiesioginė Tarybų So
cialistinės Komunistų Partijos Lietuvos skyriaus veik
los, ideologijos ir turto paveldėtoja. Jos vykdoma Lietu
voje politika iš visų pusių kvepia rusiškais marškiniais, 
nes dekoratyviai platina kolūkių pranašumą prieš ūki
ninkų ūkius.

Nepaslaptis, kad konservatoriai skelbia galėsią iš
gelbėti Lietuvą iš visokių bėdų. Bet, deja, diktatūros ne
atsisako. Pagaliau tenka rimtai pagalvoti kokiu būdu 
mūsų tautiečiai pajėgs išsrėbti tą komunistinę sriubą, 
kurią dabar srebia ši buvusių komunistų klika - „Lietu
vos Darbininkų Demokratinė Partija“, išsiperėjusi iš so
vietiško raugalo?

Viskas privalo būti pakeista, ir vadinama Lietuvos 
nepriklausoma valstybė turėtų keliauti nepriklausomy
bės keliu, o nesivadovauti grynai maskviniais metodais.

Kai šitaip minties siūlai nebesusiveja į vieną ka
muolį, užuot pamokslavus Lietuvai, ar nevertėtų geriau 
uždaryti laikraštį ir nebejuokinti svieto?

REDAKTORĖ RAŠO LAIŠKĄ SAU

Draugo (1994 rugsėjo 9 d.) laiškų skyriuje mūsų 
dėmesį patraukė tūlo Andriaus Virbylos iš Chicago 
Heights, II. laiškas „Pagirtinas dėmesys Draugui

Esu „Draugo“ skaitytojas nuo pat atvykimo į Ame
riką 1949 metais, o ,Akiračių“ - nuo šio mėnraščio 
įsisteigimo. Norėjau atkreipti „Draugo“ redaktorių dė
mesį įpaskutiniuosius tris „Akiračių“ numerius: iš tikrųjų 
nei vienas laikraštis Amerikoje, o gal ir visame pasaulyje, 
tiek daug vietos neskiria „Draugui“ irjoredaktorei pagar
sinti, kai šis „atvirto žodžio mėnraštis“. Turėtumėte būti 
jam labai dėkingos, kad „Draugo“ 85-rių metų gimtadie
nio proga jo vardas nuolat linksniuojamas, jo sakiniai 
cituojami. Turėtumėte taip pat džiaugtis, kad „Akiračių“ 
redakcija taip uoliai perskaito kiekvieną „Draugo“ eilutę 
ir po to komentuoja, negailėdama vietos savo laikraštyje, 
nors jis išeina tik kartą per mėnesį. Būtų gražu, kad 
„Draugo“ vadovybė sukakties proga įsitaisytų kokį žvil
gantį medalį irpasistengtųjį užkarti ant kaklo (žinoma, su 
gražiu kaspinu) ypač pasižymėjusiems dienraščio propa
guotojams. Antra vertus, galbūt ir ,Akiračiai“ turėtų 
„Draugui“ atsiųsti kokią auką, nes be jo neturėtų tiek 
medžiagos savo mėnraščiui.

Andrius Virbyla 
Chicago Heights, Il

Akiračių administracija mus užtikrino, kad joks 
,Andrius Virbyla“ iš „Chicago Heights, 11“ mėnraščio 
neprenumeruoja ir bent per praėjusius dešimtį metų jo 
neprenumeravo. Tačiau esame pastebėjų, jog „Andriaus 
Virbylos“ mintys labai panašios į tas, kurios nuolat 
pasikartoja Draugo redaktorės Danutės Bindokienės 
vedamuosiuose...

BAŽNYČIOS TURTAS IR PADANGOS

Straipsnyje „Lietuvą kankina Bažnyčios turto grąži
nimas“ (Atgimimas, Nr. 32,1994rugpjūčio 17 d.) Kęstutis 
Girnius nagrinėja Bažnyčios turto grąžinimo problemas. 
Jis rašo:

1994 m. spalio mėn.

... dėl savo specialių ryšių su buvusia kompartija 
LDDP turi ypatingą pareigą atsižvelgti į teisėtus Baž
nyčios prašymus. Gal iš dalies ir pagrįstai galima at
sakomybę už masinius trėmimus suversti Maskvai, bet 
vis dėlto už buldozerinį ateizmą buvo didele dalimi 
atsakingi vietos komunistai...

Restitucijos kritikai dažnai aiškina, kad valdžia iš
leido daug pinigų, kai buvo restauruojama Vilniaus ka
tedra bazilika, šv. Jono bažnyčia, Pažaislio ir kiti vie
nuolynai. Esą mokesčių mokėtojai padengė šias išlaidas 
ir reikia atsižvelgti į jų interesus.

Argumentas yra neįtikinamas. Juk komunistų valdžia 
neteisėtai nacionalizavo šiuos pastatus, jų ilgai ne
prižiūrėjo, kai kur net sąmoningai juos gadino. Kai po 
kiek laiko pastatus sutvarkė, valdžia iš dalies tik atkūrė 
anksčiau buvusią padėtį. Kaip reaguotume, jeigu žmogus 
pavogtų automobilį, juo keliaudamas sudėvėtų padangas, 
nupirktų naujas, o policijos pagautas reikalautų, kad jo 
išlaidos būtų grąžintos ir kad jo „investicijos“ suteikia 
jam teisių į automobilį. Nors siekiama sukurti įspūdį, kad 
Bažnyčia, atsiimdama savo nuosavybę, nuskurdins val

NUOMONĖS IR PASISAKYMAI

SVARSTANT
Akiračių redakcija straipsnyje „Kančių žavesys ir 

laimėjimo ašaros“ (liepos mėn. laidoje) bando aptarti 
PLB tolimesnės veiklos perspektyvas, trumpai apžvel
gia praeities veiklą ir daro pasiūlymus, jų tarpe siūlo už
daryti PLB atstovybę Vašingtone ar net pasekti VLIK’o 
pavyzdžiu. Iš karto atrodo, kad patariama LB-nei savo 
veiklą likviduoti, nutraukti. Tiesa, kad daug energijos 
buvo veltui išeikvota, lenktyniaujant su VLIK’u dėl 
„politinės veiklos“, bet PLB sėkmingai dirbo kultūrinė
je srityje. Jos didžiausias nuopelnas yra plataus lituanis
tinių mokyklų tinklo įsteigimas. Be to, jos iniciatyva bu
vo ruošiamos grandiozinės dainų ir šokių šventė, kurių 
dėka stiprėjo iš įvairių vietovių ir net kontinentų suplau
kusių užsienio lietuvių tarpusavio ryšys. Bene svarbiau
sią uždavinį atliko PLB lituanistinio švietimo srityje, 
prie kurio nei VLIK’as, nei ALTA neprisidėjo. LB Kul
tūros taryba išleido vadovėlius, stengėsi paruošti moky
tojų kadrus, organizavo ir tebeorganizuoja mokytojų 
kursus, aprūpina mokyklas mokslo priemonėmis.

Gal nereikėtų išsižadėti ir politinės veiklos. Š.m. 
sausio 25 dieną Lietuvos su Rusija pasirašyta karinio 
tranzito sutartis vis dar tebetęsia Rusijos dominavimą 
suvereninėje respublikoje. Toji sutartis, kaip ir visos ru
sų pasirašytos sutartys (Ribbentroppo-Molotovo pak
tas), lieka tik beverčiu popierio gabalu. Nekontroliuoja
mas karinis branzitas į Karaliaučių pažeidžia Lietuvos 
suverenitetą lygiai kaip jį pažeidžia Rusijos karinių 
lėktuvų skraidymas virš Lietuvos teritorijos. PLB narius 
sudaro didžiųjų demokratijų piliečiai, kurie savo balsą 
kėlė, reikalaudami Lietuvai nepriklausomybės. Tai ir 
dabar PLB atstovybė Vašingtone galėtų tuo reikalu 
kreiptis į kongresą ir senatą, galėtų raginti savo narius 
reaguoti į Baltuosius Rūmus, informuoti apie rusų sau
valiavimą nepriklausomoje teritorijoje. Aišku, juokin
gas yra noras turėti savo atstovus Lietuvos seime, tačiau 
ir dėl to nereikia stebėtis, nes juk žinome, kad į Lietuvą 
atsilankantys užsienio lietuviai be jokių oficialių įga
liojimų, mėgsta kalbėti „išeivijos vardu“, duoda pokal
bius televizijai ir spaudai.

Tačiau pats svarbiausias PLB uždavinys niekada <
nenustos savo reikšmės - tai lietuvybės išlaikymas už
sienio lietuviuose. Kas bus su užsienio lietuviais po dar 
dešimties metų, jei priaugančios kartos nebekalbės, 
neskaitys ir nerašys lietuviškai? Kas užpildys retėjan- 

stybę ir tuo pačiu jos gyventojus, toji tikimybė yra gana 
maža.

Už buldozerinį ateizmą iš dalies atsakomybę 
neša ir Maskva. Teisybė, kad sovietiniame laikotarpyje 
dalis bažnyči ų ir religinės paskirties pastatų buvo paversta 
sandėliais ir įvairiais būdais nuskurdinta. Antra vertus, į 
kitas bažnyčias buvo investuota nemažos sumos pinigų. 
Pavyzdžiui, devintajame dešimtmetyje paveikslų apsau
gojimui Vilniaus katedrai (anksčiau paveikslų galerija) 
už maždaug 25.000JAV dolerių iš Švedijos buvo nupirkta 
ir įrengta oro kondicijonavimo sistema. Katedrą atidavus 
Bažnyčiai, paveikslai buvo išvežti, bet oro kondicijona
vimo sistema liko. Bažnyčios turtų restitucijos problemas 
lyginti su automobilio padangomis būtų per daug 
primityvu. Gal geriau apskaičiuoti bažnytiniams pasta
tams padarytus nuostolius bei tų pastatų išlaikymui ir 
patobulinimui sovietinės valdžios investuotas sumas. 
Pagal šią samatą reikėtų nustatyti kas kam skolingas ir 
atitinkamai atsiteisti.

Vyt Gedrimas

PLB ATEITĮ
čias mūsų spaudos darbuotojų gretas? Kas ją išlaikys ir 
prenumeruos? Nedėkime vilčių į Lietuvos žurnalistus. 
Karti patirtis rodo, kad iš jų nieko gero negalima tikėtis.

Lituanistinių mokyklų tinklas dar laikosi, bet stinga 
mokytojų ir mažai dėmesio kreipiama į mokyklų egzis
tencijos užtikrinimą. Liepos 17-24 dienomis Dainavos 
stovyklavietėje įvyko dvidešimtaštuntoji mokytojų 
studijų savaitė, kurią surengė LB Kultūros Tarybos pir
mininkė Regina Kučienė. Jos metu teko pastebėti, kad 
nei entuziazmo, nei idealizmo nestinga, bet... Prof. dr. 
Algis Norvilas, savo išsamioje paskaitoje nagrinėjęs 
Amerikos mažumų likimą, daro graudžią išvadą: lietu
vybė Amerikoje išsilaikysianti gal iki 2015 metų... Jis 
taip pat pabrėžė, kad išnykimą arba visišką asimiliaciją 
galima atitolinti tik įsipareigojimo tėvynei sustiprinimu 
bei artimų ryšių palaikymu su gimtuoju kraštu. Kas tą 
uždavinį atliks? Šitoje srityje PLB turi plačią darbų dir
vą, todėl turėtų pamiršti istorijų leidybą, kišimąsi į Lie
tuvos vyriausybės aparatą, ir privalo koncentruotis tik į 
lietuvybės išlaikymą.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, aš viename sa
vo straipsnyje iškėliau mintį, kad Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė turėtų keisti savo vardą, nes „pasaulyje“ 
yra ir Lietuvoje gyvenanti mūsų tauta. Okupacijos me
tais Pasaulio Lietuvių Bendruomenė apjungė visame 
laisvajame pasualyje pasisklaidžiusius lietuvius, ir ji tą 
darbą atliko pavyzdingai. Dabar, mano supratimu, ji tu
rėtų pasivadinti „Užsienio Lietuvių bendruomene“... 
Tai būtų ir tikslu, ir teisinga. Tik, dėl Dievo meilės, ša
linkime tą baisų žodį „išeivija“. Visi tie, kurie kadaise 
„išėjo“ iš nepriklausomos Lietuvos „geresnės duonos“ 
ieškoti, jau senai ilsisi po žeme, o į laisvus kraštus atvy
kę ir juose įsipilietinę pabėgėliai po Antrojo pasaulinio 
karo nėra jokie „išeiviai“. Man atrodo, kad „išeivis“ yra 
panašiai „sukurtas“ kaip ir toji nelaiminga „kančių isto
rija“. Tai lyg ir insinuacija, kad mes beveik patogiai 
„išėjome“ (kaip ir „perkeldintieji asmenys“), bet nebė
gome nuo sovietiško teroro, gelbėdami savo gyvybę.

Užtenka istorijų, užtenka mėtyti lėšas jokios nau
dos neduodantiems projektams. Reikia rimtai susikon
centruoti į užsienio lietuvių lietuviškumo, jų spaudos ir 
tautinio įsipareigojimo išlaikymą. Tą uždavinį gali ir 
privalo atlikti tik PLB - arba ULB...

Aurelija M. Balašaitienė
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LIETUVOS GYVENIMAS

Statistika sako, jog pernai Lietuvoje sirgo 2 mln. 
žmonių, 23 tūkst tapo invalidais, padaugėjo, ypač tarp 
vyresnio amžiaus žmonių, mirčių dėl užleistų ligų laiku 
nesikreipus į gydytoją. Dešimčiai tūkst gyventojų Lie
tuvoje tenka 39 gydytojai ir 5 stomatologai. Ligoninėje 
vienai lovai skiriama mažiau kaip 30 (kai kuriose rajonų 
ligoninėse mažiau nei 20) litų parai. Iš tos sumos turi 
būti padengtos visos išlaidos, įskaitant komunalines pa
slaugas, patalpų nuomą, ligonių minimą, medikamen
tus ir t.L Slaugantysis personalas per mėnesį uždirba 
apie 100, gydytojai - 200 litų. Milijonais litų skaičiuo
jami sveikatos apsaugos įstaigų - poliklinikų ir ligoni
nių - įsiskolinimai už komunalines paslaugas, medika
mentus; po pora mėnesių vėluojama išmokėti atlygi
nimus gydytojams ir kitiems medicinos darbuotojams. 
Pernai vieno žmogaus sveikatos reikalams iš Lietuvos 
biudžeto skirta vos 120 litų.

DIAGNOZĖ: BŪKLĖ KATASTROFIŠKA, IŠEITIES 
NĖRA

Apie katastrofišką sveikatos apsaugos būklę kalba 
visi: Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnai ir ligo
niai, gydytojų sąjungų ar asociacijų vadovai, skubiai su
šauktuose pasitarimuose formuluojantys reikalavimus 
vyriausybei, ir slaugės ilguose, chloro kalkėmis dvo
kiančiuose ligoninių koridoriuose. Nuo 1991 m., kai 
Aukščiausioji taryba patvirtino Sveikatos apsaugos 
sampratą, kurioje kalbama apie sveikatos apsaugos hu
manizavimą ir kokybiškų paslaugų garantijas, niekas 
nepasikeitė. Tiksliau, pasikeitė, bet anaiptol ne ta link
me, kokios norėta. Sunku ir kalbėti apie kokį nors hu
manizmą ir kokybišką aptarnavimą beviltiško skurdo, 
su kuriuo susiduri tegu ir labai trumpam užsukąs į ligo
ninę, aplinkoj. Vasarą, atostogaujant kaime, gal vabalui 
įkandus ar dėl kitos priežasties, ant kojos subrinko di
džiulė votis ir pakilo aukšta temperatūra. Išsigandusi ga
limo kraujo užkrėtimo, nusigavau į rajono ligoninę ir, 
kadangi buvo sekmadienis, kreipiausi į greitosios pagal
bos skyrių. Prie durų mane, kaip ir kitus pacientus, pasi
tiko iš sąsiuvinio išplėštas popieriaus lapelis, ant kurio 
stambiomis bet nelabai ryškiomis raidėmis šratiniku bu
vo užrašyta: „Ligoniai į ligoninę atvyksta su savo pata
lyne, chalatais, šlepetėmis, rankšluosčiais ir kitais būti
nais reikmenimis.” Apžiūrėjęs mano žaizdą, gydytojas 
užpylė ant jos elementaraus dezinfekuojančio skysčio ir 
ėmėsi tvarstyti. Pasiteiravusi, ar negalėtų uždėti ant 
žaizdos kokio nors tepalo, gavau atsakymą, kad vaistus 
ligoniai paprastai atsineša patys. Jis džiaugėsi, jog dar 
užtenka tvarsliavos, bet ir ją reikia itin taupyti. Antibio
tikų neturėjo, liepė nusipirkti, nors sekmadieniais vais
tinės uždarytos ir neturėjau jokių galimybių tai padaryti. 
Pasiteiravusi, ar galėsiu sumokėti už vienkartinį švirkštą 
(1 lt.), seselė suleido vaistų, apsaugančių nuo kraujo už
krėtimo. Panaši padėtis - vienur truputį geresnė, kitur 
kiek blogesnė - beveik visose rajoninių miestų ligoni
nėse. Jos pavaldžios savivaldybėms ir skiriami pinigai 
nemažai priklauso nuo to, kiek mokesčių surenkama iš 
rajone dirbančių įmonių. Pvz., Mažeikiuose, kur išvys
tyta naftos perdirbimo pramonė, padėtis geresnė nei ko
kioje nors pramonės įmonių beveik neturinčioje Ši
lalėje, kurios gyventojai, iškvietę greitąją pagalbą, turi 
sumokėti už benziną.

Mokamos paslaugos medicinoje - tai naujovė, kuri 
atsirado praeitą žiemą, sukėlusi spaudoje ir ministerijos 
koridoriuose nemažą šurmulį. Vilniuje esančios respub
likinės „Raudonojo kryžiaus” ligoninės vyriausias gy
dytojas išleido įsaką, kuriame nurodoma, už kokias pa
slaugas ir po kiek ligoniai turės mokėti. Pvz., rentgeno 
nuotraukos padarymas įkainuotas 10 lt. Subrūzta kalbė
ti, jog tokio pobūdžio įsakai prieštarauja Konstitucijai,

SVEIKATOS APSAUGA - BŪKLĖ KATASTROFIŠKA, 
REFORMOS VEŽIMAS NEJUDA IŠ VIETOS

kuri skelbia, kad „valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir 
laiduoja medicininę pagalbą bei paslaugas žmogui su
sirgus. Įstatymas nustato nemokamos pagalbos teikimo 
tvarką.“

Papildomas užmokestis gydytojams, suvešėjęs dar 
sovietmečiu, neprarado savo aktualumo ir dabar; tai, 
kad gydytojai gauna „iš šalies”, pripažįsta ir atsakingi 
ministerijos pareigūnai. Toks šešėlinis mokėjimas 
Konstitucijai neprieštarauja, o valdžiai, matyt, priimti
nas dėl to, kad sudaro galimybes nieko perdaug nekeisti 
ir užglaistyti gydytojų nepasitenkinimą dėl mažų atlygi
nimų. Be „planinių” ligonių gydytojai, ypač aukštesnės 
kvalifikacijos, turi privačių pacientų, kuriems apžiūrėti 
ir gydyti naudoja ligoninės aparatūrą, patalpas ir t.t. Val
dininkai apie tai žino, bet apsimeta, kad nepastebi - tai 
tarytum tylus sutarimas vienų kitiems pagalių į ratus ne
kaišioti. Tačiau padėtis tapo tokia bloga, jog minėti su
tarimai nebegelbsti, ir apsimesti nepastebinčiam nebe
įmanoma.

REFORMOS VEŽIMAS - NĖ KRUST

Visi sutaria, jog sveikatos apsaugos reikalai pagerė
ti gali tik tada, kai Seime bus priimti keli svarbūs doku
mentai - tai Sveikatos santvarkos bei Sveikatos draudi
mo įstatymai. Itin aktualus pastarasis, nes nuo to, kokia 
bus sveikatos draudimo sistema, priklausys ligoninių ir 
poliklinikų finansavimas. Jeigu toji sistema bus palanki 
gyventojams - atsiras galimybė užtikrinti gerą medici
ninio aptarnavimo kokybę, jeigu ji bus palankesnė vals
tybinėms struktūroms, tuomet apie kokius nors poky
čius sunkoka kalbėti. Šiuo metu parengti bent keli Svei
katos draudimo įstatymo projektai ir su jų rengimu su
sijusi tokia kebeknė, jog ir patys rengėjai nelabai susi
gaudo, kas yra vieno ar kito projekto tikrieji autoriai. 
Seimui pristatytas projektas buvo paskelbtas spaudoje ir 
sulaukė daug kritikos. Viena iš labiausiai paplitusių yra 
nuomonė, kad jis įteisina valstybės monopolį sveikatos 
draudimo srityje ir atima iš ligonio teisę pasirinkti tokią 
kompensavimo už medicinos paslaugas formą ir drau- 
dos įstaigą, kuri jam atrodo priimtiniausia. Nors projek
tas gimė SARB (Sveikatos apsaugos reformos biuro) 
kabinetuose, dalis šio biuro darbuotojų jam nepritaria ir 
siūlo kitą variantą, pagal kurį sveikatos draudimas - tai 
visuma priemonių, kurių tikslas kompensuoti gyven
tojams sveikatos priežiūros išlaidas. Dar vieną sveikatos 
draudimo įstatymo projektą parengė socialdemokratų 
partija.

Visi šie projektai aptarti spaudoje (nors, deja, ne 
taip aktyviai, kaip to reikalautų tokia visiems itin svarbi 
sritis), - bet daugiausia dėl jų ginčijasi medikai. Nemaža 
jų nusiteikę prieš monopolistinę sveikatos draudos sis
temą, nes dabar dirbama panašiai - būtent valstybinė 
įmonė SODRA šiuo metu užsiima socialiniu draudimu. 
Privaloma tvarka iš įmonės atlyginimų fondo nurašoma 
30 % draudimo reikmėms, o kur tie pinigai išleidžiami, 
beveik niekas nekontroliuoja. Tik kartais laikraščiuose 
pasirodo straipsniai apie gigantiškas Sodros statybas ar 
nemenkus darbuotojų atlyginimus. Beje, pagal lėšų pa
skirstymą 73% Sodros surinktų pinigų skiriama pensi
joms išmokėti, 5% - gydymui, 13,5 % - pašalpoms, 
6,3% - užimtumo fondui. Taigi, gydymui mažiausia.

Pagal Seimui pateiktą projektą, valstybinis sveika
tos draudimas bus privalomas, o kas turės pinigų, galės 
privačiose draudimo agentūrose draustis papildomai. 
Lankstesnis pasiūlymas - įvesti privalomą sveikatos 
draudimą, bet leisti žmogui pasirinkti draudimo formą, 

valdininkams neatrodo priimtinas.
Ironiška, bet tarsi vien dėl to, kad būtų įrodytas pri

vataus sveikatos draudimo nepatikimumas, šiuo metu 
ant bankroto slenksčio atsidūrė viena populiaresnių, jau 
pora metų egzistuojanti draudimo įstaiga „Sveikuoliai”. 
Ši įstaiga, surinkusi nemaža pinigų, beveik visus juos 
patikėjo tuomet klestinčiam verslininkui A. Stašaičiui, 
kuris šiuo metu ne tik negrąžina įnašų, bet ir pats nesiro
do Lietuvoje. Kitos privačios draudimo įmonės irgi ne 
itin patikimos - tai puikiausiai iliustruoja ta gausybė 
problemų, kurios kyla, kai draudimo įstaigoms prireikia 
kompensuoti apdraustą ir prarastą turtą. Po gausybės pi
nigus skolinusių firmų bankrotų pasitikėjimas privačia 
sfera taip susvyravo, jog žmonės turbūt mieliau draus- 
tųsi valstybinėje įstaigoje. Tačiau, kas žino. Jeigu bent 
trečdalis, susivilioję rojaus pažadais, apsidraustų priva
čioje bet nesėkmingoje draudimo kompanijoje, ką su 
tais apviltais žmonėmis reikėtų daryti? Ir iš kokių lėšų 
tada jiems turėtų būti teikiama medicininė pagalba? Ga
lima mąstyti socialdarvinistiškai - išmirtų (šį kartą 
tiesiogine prasme) tie, kas nesugeba tinkamai pasirinkti, 
nemoka prisitaikyti prie sąlygų.

PAVOJUS SUSIRGTI TYKO VISUR, NET 
LIGONINĖSE

Kalbant apie sveikatos apsaugą ir ypač įrodinėjant, 
kodėl būtina šiai sričiai suteikti pirmenybę, mirtis tampa 
vienu iš argumentų. Tam, kad žmogus naudotųsi kultū
ros vertybėmis, įgyvendintų savo teisę į švietimą bei ki
tas jam suteiktas teises ir laisves, jis turi būti gyvas. O 
pavojus mirti nuo ūmios infekcinės ar lėtinės, brangaus 
gydymo reikalaujančios ligos vis didesnis. Vien šiais 
metais keletą kartų sukrėtė žinios apie tokių sunkių in
fekcijų, kaip dizenterijos, trichineliozės ar salmonelio
zės, protrūkius. Pernai užregistruoti du dideli dizente
rijos protrūkiai, kurių metu sirgo per 1300 žmonių. Per 
dvejus pastaruosius metus išaiškinta 160 trichineliozės 
židinių - susirgo 1250 žmonių. Visa tai dėl padidėjusio 
maisto produktų užterštumo mikrobais. Rusijoje ir Uk
rainoje siaučianti difterijos epidemija gresia ir Lietuvai 
- pernai šia liga sirgo 9 žmonės. Visuotinei vakcinacijai 
trūksta lėšų. Pinigų neužtenka net planiniam vaikų skie
pijimui. Žemėja ir sanitarinės kultūros kreivė: pernai 
Lietuvoje buvo 5,5 tūkst. utėlėtų ir 14 tūkst sergančių 
niežais. Panašiai, kaip 1950 metais.

Liūdniausia, kad net medicinos įstaigos nebetampa 
sveikatai nepavojinga vieta: vienas dizenterijos protrū
kis kilo kaip tik dėl nepakankamos higienos, ir ne kur 
kitur, o ligoninėje. Pavojingo ir sunkias pasekmes (ke
penų cirozę ar net vėžį) sukeliančio hepatito C židinys - 
kraujo perpylimo stotis. Būtent joje šiuo virusu buvo už
krėsti kraujo plazmos davėjai, hepatitu susirgo ir žmo
nės, kuriems ši kraujo plazma buvo perpilta. Gydymas 
ligoninėse ne tik vargingas, bet ir nesaugus.

Nustatyta, kad tik 10% žmogaus sveikatos priklau
so nuo medikų. Likę devyni dešimtadaliai - nuo visuo
menės sąmoningumo, jos požiūrio ir pastangų saugoti ir 
stiprinti sveikatą. Sąmoningumo dalykai ypač akcentuo
tini kalbant apie lytiniu keliu plintančias ligas, kurių 
kreivė katastrofiškai auga. Pavyzdžiui, vien Vilniuje 
1992 m. buvo užregistruoti 65 sifilio atvejai, 1993 m. - 
162, o per 1994 m. 7 mėnesius - 259. Bauginanti ir žmo
gaus imuninio deficito (ŽIV) viruso kreivė - jau įregi
struotas dvidešimt šeštasis viruso nešiotojas. Jis narko
manas, o tai, AIDS centro vadovo S. Čaplinsko nuomo
ne, kalba apie grėsmę ŽIV virusui išplisti heteroseksua-
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lioje visuomenėje. Iki šiolei viruso nešiotojai buvo dau
giausia homoseksualai. Beje, manoma, jog viruso ne
šiotojų yra apie 10-12 kartų daugiau, negu užregi
struota.

Kalbant apie tokio pobūdžio ligas, vietoj medicinos 
daugiausia linkstama pagalbon kviestis moralę. Tų da
ryti itin linkę ne patys gydytojai, kurių mąstysena prak
tiškesnė ir racionalesnė, bet moralizuotojai ir amžinų 
vertybių skelbėjai. R. Matulio, Vilniaus viešosios etikos 
komisijos pirmininko, nuomone, reikėtų įkurti žmogiš
kąsias vertybes saugančią instituciją, kurią sudarytų ge
riausi tautos atstovai ir kurios sprendimai būtų privalo
mi visiems. Ką ir besakyti, į geriausių tautos atstovų tar
pą visi mielai norėtume patekti.

Bet grįžtant nuo moralės prie medicinos, reikia pa
sakyti, kad AIDS profilaktika Lietuvoje rūpinamasi. Tai 
daro AIDS centras, įkurtas ne Sveikatos apsaugos mini
sterijos, o problema ir jos pavojumi susirūpinusių žmo
nių iniciatyva. Gana rimtam centro darbui pagalius į ra
tus bando kaišioti moralistai, manydami, jog bet koks 
jaunimo, o ir apskritai, visuomenės, švietimas lytinio 
gyvenimo klausimais, skatina ištvirkavimą. Tačiau sun
ku kalbėti apie pavojų užsikrėsti lytiniu keliu plintančio
mis ligomis teigiant, kad vaikus gandras atneša.

LABDARA - TIK LAIKINA PAGALBA

Rugpjūčio mėnesį Lietuvos ir Kanados Raudonojo 
kryžiaus draugijų rūpesčiu atkeliavo didelė, 41 toną sve
rianti ir 700 tūkst. JAV dolerių kainuojanti, medikamen
tų siunta Lietuvos vaikų ir gimdymo įstaigoms. Labda
ros siuntų organizavimu užsiima Raudonojo kryžiaus 
draugija, „Caritas”, Maltos ordinas ir kitos panašios or
ganizacijos. Kartais labdaros būdu gauti vaistai būna pa
senę, kartais Lietuvos gydytojai dėl neišmanymo panau
doja juos ne pagal paskirtį. Pernai plačiai nuskambėjo 
istorija, kaip iš „Caritas” gauti labdaros vaistai, skirti 
gyvuliams gydyti, buvo išrašyti moterims nuo ginekolo
ginių susirgimų. Ir nors šiuos vaistus vartojusių moterų 
sveikatai buvo padaryta didelė žala - stipriai pakenktas 
regėjimas, vaistus skyrusi gydytoja teisme buvo nuteista 
tik lygtinai, paliekant teisę ir toliau gydyti žmones.

Be medikamentų labdaros būdu Lietuvą pasiekia ir 
naujausia technologinė įranga. Tai didelė paspirtis gy
dytojams, atliekantiems sudėtingas operacijas. Kauno 
„Raudonojo kryžiaus” ligoninėj per 50% naudojamos 
aparatūros ir tvarsliavos yra gauta iš labdaros. Bet kar
tais naujausia technika sukuria ir naujas problemas - 
įrenginiai nenaudojami arba dėl to, kad jų sumontavi
mui ir eksploatacijai ligoninės neturi pinigų (pavyz
džiui, Kauno Akademinės klininkos iš vokiečių gavo 16 
aparatų dirbtiniam inkstui, tačiau jie nepanaudojami, 
nes nėra pinigų jų sumontavimui), arba dėl to, kad nėra 
specialistų, mokančių su tąja technika dirbti.

AR SUVERŽTI DIRŽAI IŠGELBĖS MEDICINĄ?

Pastaruoju metu gana populiari Palangos sveikatos 
mokykla, kurioje už 200 - 600 litų mokestį gali numesti 
svorio net po 1 kilogramą per diena. Mat vienas pagrin
dinių šios mokyklos teiginių, kad visos ligos kyla iš per 
gausaus maitinimosi. Todėl ten praktikuojama bado die
ta, kuri kai kam, sako, padeda. Beveik bado dietą kaip 
išeitį Vyriausybė šiuo metu siūlo medikams ir jų pacien
tams. S.m. birželio mėnesį Vilniaus miesto taryba, rem
damasi Sveikatos apsaugos ministro raštu, nutarė:

1) apriboti planinės medicinos apimtį, užtikrinant 
pirminę medicinos pagalbą;

2) nutraukti maitinimą dieninių stacionarų ligo
niams;

3) nutraukti poliklinikose besigydančių ligonių lan-

1994 m. spalio mėn.

kymą šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis;
4) ligoninėse panaikinti apie 20% lovų;
5) ketvirtadaliu sumažinti elektros ir šiluminės 

energijos suvartojimą, atsisakant brangiai kainuojančių 
medicininių procedūrų, ir Lt.

Be kita ko, numatyta sudaryti norinčiųjų operuotis 
eiles. Ligoniai, nenorintys stovėti eilėje „prie operaci
jos”, galės už operaciją sumokėti. Mokės, kaip pabrėžia 
mokamų paslaugų šalininkai, ne visi, o tie, kurie gali. 
Tiems, kurie negali, teks stovėti eilėse, laukiant rentge
no nuotraukų, švirkštų, tvarsliavos ir operacijų, kol mir
tis juos išvaduos.

Medikai, kuriems „bado dieta” neatrodo labai efek
tyvi, ruošiasi protesto akcijoms. Greta kitų reikalavimų, 
kuriuos Lietuvos medikų organizacijų koordinacinė ta

KARAS PRIEŠ SKUODĮ
(REORGAI GYVI IR KOVINGI... LIETUVOJE)

Vilnius, liepos mėn. Jau septintas mėnuo vyksta ko 
ne karas dėl Vilniaus KGB rūmų ir juose esančių ar
chyvų. Tai galima palyginti su protestu dėl,Lietuvos 
kančių ir kovų istorijos“ išeivijoje, ypač JAV. Vilniuje 
kovoja buvęs disidentas ir politinis kalinys Vytautas 
Skuodis prieš superpatriotus, susispietusius politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungose bei Seimo III Sąjūdžio 
(„trejetukininkų“) sparne.

Šių metų vasario mėn. 17 d. Vyriausybei pasiūlius 
Seimas patvirtino Skuodį Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) generaliniu di
rektoriumi. Centro uždavinys yra tirti Lietuvos gyven
tojų fizinį ir dvasinį genocidą bei pasipriešinimą oku
paciniams režimams ir įamžinti jų atminimą.

Visa bėda, kad ankstyvesnių, dar Aukščiausiosios 
tarybos, 1992 m. spalio mėn. 29 d. nutarimu buvo įsteig
tas kitas centras panašiu pavadinimu - Valstybinis Lie
tuvos gyventojų genocido tyrimo centras (VLGGTC). 
Dar anksčiau, 1991 m. rugsėjo mėn. 25 d., buvo suda
ryta darbo grupė Sovietų Sąjungos veiklos dokumenta
cijai Lietuvoje tvarkyti. Abi šios ankstyvos grupės nuo 
pat pradžių darbavosi rusų paliktuose archyvuose KGB 
rūmuose, Gedimino prospekte, priešais Lukiškių aikštę. 
Tiesa, kurdamas naują centrą, Seimas pasirūpino, kad jo 
personalą sudarytų buvusi darbo grupė ir VLGGTC, Ly. 
pirmojo centro, darbuotojai. Tame pačiame 1993 m. 
liepos 16 d. įstatyme buvo pasakyta, kad tarp kitų orga
nizacijų naujojo centro „vadovo kandidatūra turi oūti 
suderinta ir su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių są
junga“,. (mūsų pabraukta - red.)

1993 m. spalio viduryje Vyriausybė patvirtino ir 
Seimui pasiūlė Skuodžio kandidatūrą į naujojo LG
GRTC generalinio direktoriaus vietą. Senąjį centrą 
palaikantys asmenys užprotestavo, tarp jų seimo nariai 
B. Gajauskas ir A. Stasiškis, atstovaujantys politinių ka
linių ir tremtinių organizacijoms. Nežiūrint šio protesto, 
Seimas šių metų vasario 17 d. patvirtino Skuodį naujojo 
centro generaliniu direktoriumi, prieš tai pakeisdamas 
steigiamojo įstatymo žodį suderinta į aptariama.

Laikotarpiu nuo Skuodžio kandidatūros iškėlimo 
iki pat šių dienų Skuodžio oponentai išvystė triukš
mingą veiklą, kurios sudėtine dalimi tapo ir KGB rūmų 
okupacija, neleidžiant įjuos nei Skuodžio, nei vyriausy
binės komisijos reorganizacijai įvykdyti. Rūmų priean
gyje oponentai surengė sėdimąjį streiką ir sienas lauke 
išlipdė įvairiais šūkiais prieš Skuodį ir valdančiąją 
LDDP partiją. Valdžia kažkodėl jiems ligi šiol leido sa
vivaliauti ir nesiėmė jokių priemonių. Streiko dalyviai 

ryba įteikė vyriausybei, įrašytas ir reikalavimas, kad 
medikų atlyginimai būtų ne mažesni, negu Vyriausybės 
darbuotojams išmokamo atlyginimo vidurkis. Ministro 
pirmininko nuomone, šie reikalavimai nerealūs. Jeigu 
nebus rastas sprendimas, protesto akcijos turėtų prasidė
ti po spalio pirmosios.

Kaip galimybė išbristi iš visų bėdų, vyriausybinėse 
struktūrose minimos paskolos, kurias galėtų teikti Pa
saulio bankas. Tačiau šio banko atstovai neskuba skirti 
paskolų, kol nepradėta reforma, kuri užtikrintų, kad pa
skolos bus grąžintos. Reformos planas turėtų būti pra
džių pradžia, tačiau, išskyrus pačios Sveikatos apsaugos 
ministerijos padalinių pertvarkymą, daugiau beveik nie
ko reformos srityje nenuveikta.

Zita Čepaitė

tvirtina, jog jie atstovauja 120 tūkstančių tremtinių ir 
politinių kalinių bei Šaulių sąjungų narių.

Skuodžio jie nenorį dėl keturių priežasčių. Pirma, 
Skuodis nesąs nei juristas, nei istorikas. Antra, jis esąs 
Amerikos pilietis, nors pats Skuodis sako, kad jis esąs ir 
Lietuvos Respublikos pilietis. Trečia, Skuodis išstojęs iš 
Politinių kalinių s-gos. Ketvirta, ir svarbiausia, jis „ben
dradarbiavęs“ su lagerio administracija, būdamas Mor- 
dovijoje iki 1987 m. Pastarąjį kaltinimą paskleidęs A. 
Andreika, su Skuodžiu kartu kalėjęs ir šiuo metu gy
venantis Frankfurte prie Maino, Vokietijoje. Štai ką 
apie šį žmogų pasakoja V. Skuodis:

- Tas Andreika tai buvęs saugumo agentėlis. Lage
ryje ten pas mus jis elgėsi kaip provokatorius ir, matyti, 
KGB lieptas apie mane šmeižtus platino. O kadangi 
aš žinojau jo praeitį ir įspėjau kitus kalinius, kas jis per 
tipas, tai jis man keršijo, kad aš jį demaskavau kaip sau
gumo agentą.

KGB VORATINKLIAI

Toliau Skuodis pasakoja, kad Čikagoje pas istori
ką Dainauską kažkada lankėsi buvęs Andreikos advo
katas, kuris gerai žinojęs jo bylą. Andreika buvęs areš
tuotas už kriminalinius nusikaltimus, bet, kadangi jis 
jau prieš tai buvo dirbęs kaip saugumo agentas, tai sau
gumiečiai sufabrikavę jo kriminalinę bylą ir padarę iš jo 
politinį nusikaltėlį, kad jis galėtų toliau teikti saugumui 
informaciją.

- Jis ten gana idealiai vykdė tas savo funkcijas, - 
toliau pasakojo Skuodis. - Man 7 metus atsėdėjus, buvo 
likę penkeri metai tremties, o jis buvo prieš laiką paleis
tas. O paskui, kai visus reabilitavo, ir jį reabilitavo. To
kiu būdu kriminalistas tapo reabilituotu politiniu kali
niu. Jis, galbūt KGB siunčiamas, galbūt savo iniciatyva, 
metė šeimą ir 1990 m. išvažiavo į Vokietiją. Ten parašė 
„memurarus“ apie mane - šmeižtus nuo pradžios iki pa
baigos. Niekas nespausdino. Kitas agentas sėdi Niujor
ke, toks Anelauskas. Jis dirba emigrantų laikraštyje No
voje niskoje slovo. Tasai padėjo per visas redakcijas ir 
užsienio organizacijas jam išplatinti tuos memuarus: 
„Skuodis Mordovijos lageryje“.

Tuo tarpu Andreika bandė Skuodį duoti į teismą už 
„šmeižtus“.

- Mane iškvietė į Tardymo valdybą, - pasakoja 
Skuodis, - parodė medžiagą ir sako, parašyk paaiški-

(tęsinys sekančiame psl)
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KARAS PRIEŠ...
(atkelta iš 5-to psL)

nimą. Parašiau. Paskui gavau atsakymą, kad, kadangi 
mano veikloje nėra nusikaltimo sudėties, nėra pagrindo 
kelti baudžiamąją bylą.

Visa tai Skuodis laiko savo priešininkų taktika.
- Visa ta velniava prasidėjo nuo keturių Seimo 

narių: B. Gajausko, A. Stasiškio, J. Listavičiaus ir A. 
Endriukaičio. Kai tie šmeižtai nieko nepadėjo, prasidėjo 
spaudimas mane moralizuoti: kam aš prieš šimtus tūks
tančių priešinuos! Šimtai tūkstančių nenori manęs! Ta
čiau ir tai nepadėjo. Nebežino, ką dabar naudoti. Čia ne 
užsispyrimas, - toliau tęsia V. Skuodis, - o reikalas. O 
reikalas yra tas, kad šitie archyvai gali patekti į tikrai 
nešvarias rankas.

Įdomu, kad daug plakatų ant KGB rūmų sienos, iš 
gatvės pusės, nukreiptų prieš Skuodį, reikalavo to pa
ties: „KGB archyvus į švarias rankas!“ Opozicija siūlo 
vieną iš šešių savo kandidatų į generalinio direktoriaus 
vietą: dr. R. Batūrą, N. Gaškaitę, A. Kašėtą, dr. N. Kit
kauską, dr. V. Kubilių ar dr. J. Matusevičių. Abi pusės 
yra nesutaikomai priešingose pozicijose. Skuodis pasa
koja, kad pats prezidentas A. Brazauskas jį neseniai bu
vo pasikvietęs pasikalbėti.

- Sako, reikalinga kokį nors kompromisą atrasti. Jie 
jau sutinka, kad Tu būsi, bet nori, kad pavaduotojai būtų 
jų parinkti.

Skuodis atsakęs, - Prezidente, šito tai nebus. Į man 
patikėtas pareigas aš turiu teisę pasirinkti žmones, su 
kuriais galėsiu dirbti, o ne tuos, kurie man trukdys.

Visą valandą su prezidentu šnekėjęsi. Savo pasiry
žimą nenusileisti Skuodis rodo ir komplektuodamas 
naujojo centro tarybą. Š.m. valandžio 21d. priimtuose 
Seimo nuostatuose pasakyta, kad LGGRTC vadovauja 
Centro taryba, susidedanti iš 15 narių, kuriuos po vieną 
deleguoja įstatyme nurodytos institucijos. Tos institu
cijos yra:

Generalinė prokuratūra,
Teisingumo ministerija,
Kultūros ir švietimo ministerija,
Lietuvos archyvų generalinė direkcija,
Lietuvos istorijos institutas,
Kultūros paveldo inspekcija,
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių s-ga,
Lietuvos politinių kalinių s-ga,
Pasaulio lietuvių bendruomenė, 
Lietuvos teisininkų draugija ir 
Direktorius, kuris yra ir tarybos pirmininkas.

Be to į Centro tarybą po vieną atstovą deleguoja žy
dų, lenkų, rusų ir gudų visuomeninės organizacijos, Tei
singumo ministerijoje įregistruotos nukentėjusių nuo 
genocido tautinės mažumos. Centro taryba, pagal nuos
tatus, gali siūlyti ministrui pirmininkui kreiptis į Seimą 
dėl Centro generalinio direktoriaus atleidimo iš pareigų. 
Ji turi tvirtinti ir organizacinę Centro struktūrą, prie ku
rios Skuodis ir dirbo nuo balandžio 21 d., kai pradėjo 
eiti savo pareigas.

CENTRO STRUKTŪRA

O ta struktūra ne tokia jau paprasta. Tai ištisa „im
perija”. Pilnai išvystytas LGGRTC turėtų turėti 140 dar
buotojų, o jo biudžetas siektų 1,5 mil. Lt per metus. 
Šiuo metu jau pasamdyta 12 naujų tarnautojų, neskai
tant tų 30-ties, kurie dirba „okupuotame “ KGB archyve 
ir kuriems naujasis generalinis direktorius nutraukė at
lyginimus, kaip kol kas nepriklausantiems LGGRT cen
trui. Beje, pastarieji dėl to kreipėsi į teismą (byla svars
tyta liepos mėn. 25 d.).

LGGRTC sudarys du institutai: Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo ir Lietuvos gyventojų 
genocido aukų atminimo. Kiekviename institute bus po 
tris skyrius. Pirmajame - genocido, rezistencijos ir in
formacijos skyriai, antrajame - genocido aukų, ekspe
dicijų į tremties bei kalinimo vietas ir architektūrinių 
memorialų bei paminklų skyriai.

Skyriai toliau dalijami į sektorius. Be to, Centro ta
rybos sudėtyje dar yra Centro direkcija, Atminimo fon
das, Meno taryba, Paminklų tvarkymo duomenų kaupi
mo ir analizės biuras ir Paminklų genocido ir rezis
tencijos aukoms bei paminklinių vietų dokumentinio 
banko sudarymo ir naudojimo biuras.

Tokią struktūrą turėjo tvirtinti Centro taryba. Bet 
pirma reikėjo ją sukomplektuoti,esant tokiai priešingų 
barikadų dvasiai. Nuostatai numato, kad tarybos narius 
tvirtina generalinis direktorius. Skuodis tuo ir pasinau
dojo. Kadangi įstatyme pasakyta, kad atstovai į tarybą 
turi būti visuomeninių organizacijų atstovai, o Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjunga bei Lietuvos politi
nių kalinių sąjunga Teisingumo ministerijoje užre
gistruotos kaip visuomeninės-politinės organizacijos, 
Skuodis jų atstovų į Centro tarybą netvirtino.

Per pirmąjį Centro tarybos posėdį svarbiausias dar
botvarkės punktas buvo LGGRTC struktūros patvirtini
mas. Dalyvavo devyni atstovai, kurie buvo linkę balsuo
ti už Skuodžio pasiūlytą struktūrą, bet Lietuvos istorijos 
instituto atstovas G. Rudis užprotestavo, kad neva nėra 
kvorumo, nes nuostatai numato, kad Centro tarybos po
sėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja du trečdaliai, Ly. 
bent 10 narių. Skuodis tuo tarpu tvirtino, kad užtenka 9, 
nes įstatyme numatytos dvi politinių kalinių ir tremtinių 
organizacijos yra diskvalifikuotos dėl savo „politiš- 
kumo“. Tokiu būdu Centro tarybą sudaro nebe 15 orga
nizacijų, kaip įstatyme numatyta, bet tik 13, ir 9 atstovai 
tada jau sudaro kvorumą. Laimėjo Rudžio argumentai ir 
Centro tarybos posėdis neįvyko, struktūra nebuvo pa
tvirtinta. Pareiškus abejonę, ar verta per daug jaudintis 
dėl to, kad opozicija turės taryboje vieną kitą atstovą, 
Skuodis pareiškė:

- Vieną prakišo iš Istorijos instituto, apsiskandali- 
nusį Lietuvos kovų ir kančių istorijos I tomu (kurio at
sakingasis redaktorius ir buvo Rudis - v.z). Aš, pasinau
dodamas šituo, ėmiau ir, dėl šventos ramybės ir jam, ir 
mums, (jis jau buvo patvirtintas) - tą patvirtinimą atšau
kiau, - su kartėliu kalbėjo Skuodis. - Parašiau įsakymą, 
kol nebus įvykdyta reorganizacija, nebus tarybos posė
džių. Daviau direktoriams įgaliojimus veikti savaran
kiškai. Institutų direktoriai kartu yra mano pavaduoto
jai.

Rudžio atšaukimo iš anksčiau minėtos knygos seri
jos vyr. redaktoriaus pareigų reikalavusi ir Lietuvos 
politinių kalinių sąjunga. Vargšas Rudis sugebėjo su
vienyti prieš save du polius, kurie, atrodė, niekad ne
susieis.

Paklaustas, kad gal Istorijos institutas bijo, jog LG
GRTC nepaveržtų iš jų darbo, Skuodis paaiškino:

- Tas tiesa! Jie labai norėjo, kad iš viso nebūtų šito 
centro, kad visą šį darbą jiems pavestų. Dabar Stasiškis 
įkalbinėja Pasaulio lietuvių bendruomenę, kad Lietuvos 
kovų kančių istorijos leidimo darbą jiems pavestų. 
Sako, mes turime savo istorikų.

- Sakykit, - kalba pasipiktinęs Skuodis jau Istorijos 
instituto naudai. - Vis tik Lietuvos istorijos institutas! 
O čia kažkokie stasiškiai, Politinių kaliniu sąjunga ruoš 
tuos tomus, tiktai duokit jiems dolerių!

Paklaustas, ar išgalės vyriausybė finansuoti tokią 
naują instituciją su 140 darbuotojų, kai jos iždas tuščias, 
Skuodis atsakė:

- Kas mums darbo, kad ten iždas tuščias. Mums,

Vytautas Skuodis

vadovaujantis įstatymu, vadovaujantis nuostatomis, aiš
kus darbų frontas. Mūsų pareiga parodyti, kaip tas ypa
tingos paskirties centras turi veikti. Archyvų inventori
zacija turi užsibaigti pagal planą iki Naujųjų metų, ta
čiau tikriausiai neužsibaigs. Yra numatyta 15 genocido 
tyrimo krypčių, rezistencijos - 8 kryptys. Tyrimų užteks 
dešimtmečiams. Mes imame labai plačiai. Dabartiniai 
superpatriotai supranta genocidą tiktai kaip sovietmečio 
trėmimus, kalėjimus, žudymus, o rezistenciją - tik kaip 
partizaninę kovą. Jie net ignoruoja neginkluotą pogrin
džio! veiklą, nieko apie ją nerašo. Tarp mūsų kalbant, - 
toliau aiškina Skuodis, - ir tuos partizanus kiekvieną in
dividualiai reikia vertinti. Čia juk žudė žmones taip pat 
prisidengę ir partizanų vardu. Mūsų tyrimuose yra nu
matyta ir represinių organų veiklos tyrimai, ir partijos, 
komjaunimo ir kitų veikla, kuri vienaip ar kitaip buvo 
susijusi su tuo naikinimu. Be abejo, taip pat trėmimai, 
kalinimai, žudymai, vadinamasis dvasinis genocidas 
plačiąja prasme, materialinių ir kultūrinių vertybių nai
kinimas ir grobimas. Jie (oponentai - vz) tik bolševikinį 
genocidą pripažįsta. Siaubingiausias Lietuvos gyvento
jų genocidas vyko ir vokiečių okupacijos metu. Be to, 
buvo ir dalinių okupacijų: Vilniaus krašto, Klaipėdos...

Anot Skuodžio, LGGRTC tyrinėjimai apims lai
kotarpį nuo 1918 m. vasario 16-tosios iki 1993 m. rug
pjūčio 31 d., kada buvo išvesta rusų kariuomenė iš Lie
tuvos.

V. Zalatorius

AČIŪ , 
f 
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KALBOS KLAUSIMAI

IR ŽMONIŲ, IR VALDŽIOS RŪPESTIS
Lietuvoje leidžiamas Gimtasis žodis yra mėnesinis žurnalas, skirtas viduriniųjų mokyklų lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojams. Žurnalas daug dėmesio skiria ir Akiračių raštams kultūrinėmis temomis. Kalbininko Jono 
Klimavičiaus straipsnis „Ir žmonių ir valdžios rūpestis“ buvo išspausdintas Gimtajame žodyje (1994, nr. 2) kaip 
atsiliepimas į A. Balašaitienės straipsnį „Svarbiausias Lietuvos mokyklų uždavinys” Akiračiuose (1993 m. nr.8). 
Manome, kad jis bus įdomus ir mūsų skaitytojams, besirūpinantiems lietuvių kalbos likimu čia ir tėvynėje - Red.

Ponios Aurelijos M. Balašaitienės straipsnis kelia 
įvairių minčių, daugiausia pritariamųjų, papildomųjų, 
šiek tiek ir tikslinamųjų.

Visai nereikalingas supriešinimas, kad lietuvių kal
ba ne tiek kenčia nuo rusybių, kiek nuo tarptautinių žo
džių. Iš tikrųjų lietuvių kalboje iki pat šio meto tarptau
tiniai žodžiai vartojami beveik lygiai taip, kaip rusų kal
boje - ir slaviškas jumoras, vieno net labai įžymaus kal
bininko atkakliausiai palaikomas, vos nenunešė tikro 
humoro, ir rusiška ipoteka vis dar nenusileidžia net Kal
bos komisijos patvirtintai hipotekai. Ir ta publikcija, ir 
gastronomija, nors šios nėra tos baisybės, kurioms rei
kėtų galvą kirsti. Taip, gastronomija angliškai ar pran
cūziškai turi kitokią reikšmę, tačiau kai prieš pora de
šimtmečių Lietuvos miestuose vietoj didžiųjų maisto 
parduotuvių iškabų „Gastronomai ėmė net ant stogų 
lipti pusiau tarptautinis, pusiau rusiškas „Universamai, 
kalbininkai pašiurpo, čia tas -samas - iš rusų s am oob- 
služivanije - savitarna. Tokių žodžių gal tyčia buvo lei
džiama: kandžių nuodai - „AntimoF (ius. molj - kan
dis), namo laiptinės durų tokia telefonspynė - domofon 
(ne nuo lotynų domus, o nuo rusų dom - namas).

Dabar pilasi ir angliškieji bei amerikietiškieji sve
timžodžiai - kleimsai, barteris, reitingas, lizingas, spon- 
sorius... Neiškart, bet išgyvendinsim iš k u 11 ū r in
gos kalbos. Baisesnis man yra net ministerijose ir de
partamentuose įsistelbęs koks sausas ar š 1 a p i a s 
lizingas - tai lygiai, kaip Jums gal nė nesuprantama ru- 
sybė privatizavimui atvesta turto dalis.

Jeigu lietuvių kalbą veiktų ne rusų ar anglų kalba, o 
vokiečių kalba, turinti ilgas ir vaisingas kalbos grynumo 
tradicijas, tai mes vadinamųjų tarptautinių žodžių varto
tume daug mažiau.

Šventa tiesa, kad kalbos grynumas - mokyklų už
davinys. Visai tiksliai - gimnazijų, paskui - universite
tų. Tačiau kas dabar darosi vidurinėse mokyklose? O 
mokyklų mokykloje - ministerijoje, švietimo viršūnėse, 
kur rengiama reforma. Štai: Mokinys yra pagrindinis 
mokymo subjektas ir atlikėjas, o ne objektas ar papras
tas metodo adresatas. Socialinės studijos - irgi nuo pra
dinių klasių mokoma disciplina. Artima mūsų darbams 
yra amatų ir namų ruošos disciplina. Na, čia vertimai, 
taip sakant, mokymasis iš Vakarų, kada iš laimės ir pa
garbos virpant pakinkliams lietuviški žodžiai išgaruoja 
iš galvos. Tačiau ir iš Vilniaus po visą Lietuvą sklinda 
savos tiesos, svetimais žodžiais kaišytos. Nemokosi ir 
moko, o, pasak tų garsiakalbių, studijuoja disciplinas, 
kursus, dėsto (ir jau valandas, o ne pamokas skaičiuoja), 
ir tarpdisciplininiai ryšiai labai puikiai integruoja moky
mo turinį, nors dalykinės sistemos mokytojas dar daly- 
kininkas, o ne koks disciplinorius... Nauja disciplina - 
tikyba, - aplenkdama inovacijų diegėjus ugdymo insti
tucijose rėkia laikraščio antraštė. Buvo disciplinų, kurių 
aš nemėgau, - vaikų (!) laikraštyje patrauklų įvaizdį ku
riasi Lietuvos įžymybė. Profesinės technikos mokyklos 
negalėjo sutalpinti užsidegusių jose studijuoti mokslei
vių, - rėžia Atgimime Saulius Spurga. Apie verstines 
laikraščių žinutes nėra ko nė kalbėti: Berlyne atidaryta 
pirmojipo karo žydų mokykla. Joje kol kas studijuos tik 
23 mokiniai. Jie mokysis tų pačių disciplinų, kaip ir kitų

1994 m. spalio mėn.

Vokieitjos mokyklų moksleiviai, tačiau papildomai stu
dijuos tikybą bei hebrajų kalbą. Ir kariuomenėje, polici
joje - ne drausmė, o disciplina, sportininkui disko meti
mas - pamėgta disciplina, nubaudė, pašalino disciplinos 
ar disciplinarinė komisija. Dailyraštį stumia kaligrafija. 
Vietoj 5 pažymių atsirado 10 balų sistema. Ne visai stai
giai šitaip pasidarė. Kai aš mokiausi, dar buvo tikrina
masis diktantas, dabar seniai - kontrolinis. Tarybinis 
mokytojas rašydavo: Vyksta atviros pamokos, kurių 
metu dėstomos sunkiausios mokymo programų 
temos. Tiesa išsijuosusi gyrė priverstinį popierinį vaka
rinį mokslą: Penkmetis išarė gilią vagą jaunųjų gamy
bininkų mokymo baruose. Sesijinis mokymas 
pagaliau tapo rimtomis studijomis. Jomis 
pasinaudojo šimtai žemdirbių baigti vidurinę mokyklą.

O namie, žmonėse? Šitaip: Ar kanda šuo?- klausia 
vaikas, - Situacija gali parodyt, - atsako šuns šeiminin
kė. Labai atsiprašau, bet neatsitiktinai pažymiu moteriš
kąją giminę - ką girdžiu, tą sakau. Seniai esu taręs ir 
džiaugęsis, kad vien per moteris komunizmas nepraeis. 
Tačiau kultūrinis imperializmas praeina... Namie vai
kas mokosi iš mamos, pasakų knygos ir televizoriaus, 
mamai padeda poliklinikos daktarės, darželio moterys. 
Man pakilo temperatūra, - pagal daktarų ir daktarių pa
skleistą įprotį teberašoma septynkalbėje pokalbių kny
gelėje, nors taip tik rusai ir anglai vartoja, o kiti turi 
karščio (vok. Fieber, pranc. fievre, ital. febbre, isp. fie- 
bre).

O mūsų tautinis valgis didžkukuliai iki pat šiol 
buvo tik... nacionalinis patiekalas cepelinai, ir tik 
pakėlus smarkų vėją vėl bent laikraščiuose - parodai! - 
didžkukuliai. Bet jau sukurta „teorija“, kad didžkuku
liai ir cepelinai - ne tas pat! Esu tikintas, kad ir arenda 
su nuoma ne tas pat... Jums patinka senas žodis koldū
nai? Mes čia juos norėtume mėsėčiais vadinti (turime 
juk tos pat priesagos varškėčius) - tai dar svarbiau negu 
verstinius balandėlius vadinti kopūstainiais . Rusams 
turbūt keista, kad lietuviai valgo „burtininkus“ (rus. kol- 
dun - burtininkas), nors žodžio koldūnai (retas varia i- 
tas galiūnai) kilmė ne rusiška, o lenkiška - kolduny (iš 
vokiečių aukštaičių koldūnen, o šis - iš viduramžių loty
nų calduna). Dar keisčiau, kad lenkai teigia šį valgį 
esant lietuvių kilmės, net su pažyminiu - kolduny li- 
tewske vartoja (tebesą mėgstami Krokuvoje) - kaip ir 
cholodziec litewski -lietuviški šaltibarščiai. Jei taip, tai 
- tik mėsėčiaf.

Jus piktina komfortabilus namas, o man „įrodinė
ja“, kad patogus - ne tas pat, atseit patogumai - tai tuale
tas (vaterklozetas)... Su tuo namu dar ne viskas. Dabar 
Lietuvoje vėl statybos. Buvo komunizmo statybos 
(dnieprohesai, magnitkos, bamai), dabar stato, atstato 
valstybę, daugiausia stato vandens, dujų skaitiklius... Ir 
būstą, namą, tik - keistai: Pavilnės ūkininko sodybos su
planavimas: 1. gyvenamasis pastatas, 2. ūkinis pastatas, 
...6. poilsio vieta; toliau reikėtų pirmiausia apgalvoti, 
kur bus poilsio, kur ūkio, kur sodo ir daržo zona, poil- 
siozonoje dominuoj a veja, sodo ir polsio z o- 
n o s dažniausiai orientuojamos į pietus ar 
vakarus; sūloma ir blok uo ta dviejų ūkininkų sodyba, 
onorintys profesionaliai parengti projektą gali 

kreiptis į architektę... Beje, patarimų antraštė patraukli 
- „Graži sodyba - jauku gyventi“, tik svetimi žodžiai 
baigia papjauti. Docentas irgi nepėsčias - tarptautiniais 
žodžiais vežinas: Pastato architektūrinė dalis nespren
džiama komplekse su jo šildymo sistema. Šildyti kalori- 
feriais oru tinka tik lengvos struktūros pastatus. Dar ma
žai galvojama, kaip pastatas akumuliuos šilumą, - pilasi 
pamokymai, kaip pigiau eksploatuoti namą. TV irgi 
duoda laidą „Šiltas namas - eksploatacijos sėkmė“. To
liau - pagrindiniai namo parametrai, vertikalaus ir ho
rizontalaus skirstymo langai...

O kaip valdžia? Panašiai kaip 1928 m., kai J. Bal
čikonis rašė: „Nuostabus daiktas: kuo aukštesnė mūsų 
krašto įstaiga, tuo blogiau ji lietuviškai kalba“. Per alter
natyvas išeiti į imperatyvus, - sako Seimo centras. Susi
formavo palanki situacija reformoms tęsti, tačiau refor
mą komplikavo sausra, - sako Piramidės Viršūnė. Ir 
taip daug kitų: Nušvies padėtį, kuri yra aplink šią situ
aciją. Surasim, kaip išspręsti susiklosčiusią situaciją. 
Pretenzijos reiškiamos plačiu spektru, argumentai to
kioms pretenzijoms ne visada pateikiami. Neordinarinis 
įvykis, neturintis precedento. LIETUVA INTEGRUO
JASI Į EUROPOS STRUKTŪRAS.

O ką ketvirtoji - visų valdžių valdžia? Masinė mi
gracija destabilizuoja socialinius, ekonominius ir politi
nius procesus. Kompetentinga komisija konstata vo fak
tą. Bendras konsensusas - vengti konfliktų. Avangardas 
reikalauja intelektualios energijos potencialo. Krimi
nalinis pasaulis kas savaitę pažeria naujų tendencijų. 
Graužikai migruoja į butus.

Gal nemanote, kad nesuprantu, jog tai - kultūros 
smukimas, mokslo išniekinimas. Dėsninga - tai Redži- 
naldų ir Airidų kultūra, net tada, kai jie Jogailos ar Eg
lės... Mokykla-viltis, bet mokyklai reikia padėti. Šia
me amžiuje viskas yra pramonė - ir sportas, ir mokykla, 
ir kultūra: kiek pinigų įdėsi, tiek pasieksi. Mes, kalbos 
ugdytojai, iš užsienio lietuvių lauktume patarimų ir 
įspūdžių, kaip jiems pavyko prigydyti garsajuostę, 
skaidrę, savaitgalį ir pan., kokia kalbos ugdymo aplinka. 
Lietuvoje net kai kurie autoritetingi kalbininkai visai 
nenori kokios vaizdajuostės, jiems gerai videokasetė ir 
net videoplejeris...
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POKALBIS

Ekonominiai klausimai Lietuvoje vis dar kelia 
didelį rūpestį. Kaip šiuo metu vyksta valstybinio turto 
privatizavimas?

Valstybinis turtas privatizuojamas Lietuvoje pagal 
Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą ir ki
tus įstatymus, reglamentuojančius privatizavimo už in
vesticinius čekius procesą.

Nuo privatizavimo pradžios, 1991 m. rugsėjo mė
nesio, iki šių metų rugsėjo 1 dienos Lietuvoje privati
zuoti 72 proc. numatytų privatizuoti įmonių. Privatizuo
ta 49 proc. numatyto privatizuoti valstybinio kapitalo. 
Daugiausia įmonių privatizuota pramonės ir statybos sf
erose. Pramonėje dar liko neprivatizuotos stambiosios 
mašinų gamybos, elektronikos įmonės, kurios šiuo metu 
neturi didelių perspektyvų ir kurias reikia privatizuoti 
varžytinių būdu.

Greta įprastinio privatizavimo, vadovaujantis val
stybinio turto pirminio privatizavimo įstatymu, objektai 
buvo privatizuojami už laisvai konvertuojamą valiutą. 
Sis procesas prasidėjo 1992 m. pabaigoje. Nuo privati
zavimo už laisvai konvertuojamą valiutą pradžios auk
cionuose bei konkursuose buvo parduoti 38 objektai, iš 
jų 3 buvo parduoti skelbiant tarptautinį konkursą.

Vyriausybė numatė privatizavimą už investicinius 
čekius baigti iki šių metų pabaigos.

Viena iš privatizavimo problemų buvo ta, kad ne
buvo reglamentuotas uždarųjų akcinių bendrovių val
stybinio kapitalo išpirkimas. Tačiau liepos mėnesį Sei
mas priėmė atitinkamų įstatymų pataisų projektus, kurie 
išspręs daugelį problemų.

Dabar aktyviai yra ruošiamasi komercinio privati
zavimo už pinigus etapui. Jį numatoma pradėti 1995 
metų pradžioje. Yra parengti ir jau svarstomi suintere
suotose ministerijose naujojo privatizavimo įstatymo 
bei valstybinio turto fondo įstatymo projektai, ruošia
mas naujės privatizavimo struktūros - Privatizavimo 
agentūros kūrimo - projektas.

Lietuvos spaudoje daug rašoma apie nusikaltimus 
ir ypač apie organizuotą nusikalstamumą. Kokių prie
monių imamasi kovoje su nusikaltimais?

Kriminogeninės situacijos sudėtingumas ir jos di
namika objektyviai atspindi tuos sunkumus, su kuriais 
visuomenė susiduria pereidama iš totalitarinės į demo
kratinę visuomenę.

Lietuva, kaip ir kitos pokomunistinės valstybės, ne
išvengė staigaus nusikalstamumo augimo pirmaisiais 
pertvarkos metais, 1993 metų pabaigoje padėtis stabili- 
zavosi, o šiais metais užregistruota jau beveik penktada
liu nusikaltimų mažiau, negu pernai, nors kriminogeni-
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nė situacija vis dar lieka sudėtinga.
Čia reikėtų paminėti ir Lietuvos spaudą, kuri labai 

daug dėmesio skiria nusikalstamumo temai. Siekdama 
sutelkti kuo didesnį skaitytojų ratą, perdėm emociona
liai išdėstydama faktus, ji kartais nutolsta nuo objekty
vaus kriminogeninės situacijos vertinimo.

Nusikalstamumo kontrolei skiriame daug dėmesio, 
tačiau ne visos mūsų pastangos yra efektyvios ir savalai
kės. Valstybės teisinė sistema buvo pertvarkoma per lė
tai. Todėl dabar, likviduojant nusikalstamumo pasek
mes, privalome kuo skubiau reformuoti teisinę sistemą.

Siekiant apriboti organizuoto nusikalstamumo 
veiklą, tobulinama baudžiamosios teisės norminė bazė, 
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas papildy
tas straipsniais, numatančiais atsakomybę už „nusikals
tamo susivienijimo (gaujos) sukūrimą, vadovavimą ar
ba priklausymą jam, asmenų terorizavimą, nusikalsta
mų gaujų apginklavimą“. Numatyta baudžiamoji atsa
komybė už vengimą mokėti mokesčius, aplaidžios ir ap
gaulingos apskaitos vedimą, neteisėtą įmonių veiklą, 
neteisėtą pareigūnų daly vavimą komercinėje arba ūki
nėje veikloje.

Padaryta esminių pakeitimų ir baudžiamojo proce
so teisės srityje. Numatyta užtikrinti liudytojų ir kitų 
proceso dalyvių imunitetą bei privilegijas, skirti švel
nesnę bausmę ar atleisti nuo atsakomybės asmenį, padė
jusį atskleisti organizuotos grupės ar nuskalstamo susi
vienijimo padarytus nusikaltimus.

1993 m. priimta teisės norma apie prevencinį sulai
kymą sudarė galimybes teisėtvarkos institucijoms per
imti iniciatyvą ir tam tikru laipsniu stabilizuoti krimino
geninę situaciją. Pasinaudojus šia Operatyvinės veiklos 
įstatymo pataisa ir nuo 1994 m. sausio 1 d. įsigaliojusio 
Baudžiamojo proceso kodekso straipsniu „Asmens pre
vencinis sulaikymas“, buvo išskaidyta ir neutralizuota 
keliasdešimt nusikalstamų gaujų.

Kiek aš suprantu, kai Jūs buvote išrinktas preziden
tu, buvo sustabdytas sovietmečiu padarytų nusikaltimų 
išaiškinimas ir nubaudimas. Ar Jums neatrodo, kad tas 
sustabdymas sukėlė tautoje asmeninius ginčus ir apkal
tinimus? Ar nevertėtų tą klausimą perduoti svarstyti 
teisingumui?

Apie jokį sovietmečiu padarytų nusikaltimų išaiš
kinimo ir nubaudimo sustabdymą nėra net kalbos. Nusi
kaltimus žmoniškumui ir genocido nusikaltimus Lietu
vos Respublikos valdžios yra ne kartą viešai pasmerku
sios. Savo principinę poziciją šiuo klausimu aš aiškiai ir 
nedviprasmiškai išdėsčiau jau pirmojoje savo kalboje, 
kurią pasakiau kaip Lietuvos Respublikos Prezidentas. 
1993 m. vasario 25 d. kalbėdamas Seime per inaugura
cijos iškilmes, aš pabrėžiau, jog, būdamas Respublikos 
Prezidentu, sieksiu, kaip ir dera teisinėje valstybėje, kad 
asmenys, dalyvavę genocide ar tiesiogiai su juo susiję, 
kariniai ir krinimaliniai nusikaltėliai susilauktų teisėto ir 
teisingo atpildo.

1992 m. balandžio 9 d. buvo priimtas įstatymas 
„Dėl atsakomybės už Lietuvos gyventojų genocidą“. 
Vadovaudamasi šiuo bei kitais galiojančiais įstatymais, 
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra tiria šios 
kategorijos nusikaltimus, padarytus tiek lietuviams, tiek 
žydams, tiek kitoms Lietuvoje gyvenančioms tautinėms 
mažumoms. Šiuo metu parengtinis tyrimas atliekamas 
daugiau nei keturiasdešimtyje baudžiamųjų bylų. Tokio 

pobūdžio bylų tyrimas užima daug laiko, nes liudininkų 
dažniausiai jau nebėra gyvų.

1994 m. rugsėjo 5 d. Aukščiausiame Teisme pradė
ta nagrinėti pirmoji baudžiamoji byla, kurioje keturi as
menys kaltinami pagal minėtąjį įstatymą „Dėl atsako
mybės už Lietuvos gyventojų genocidą“. Tai pirmoji, 
bet, manau, ne paskutinė tokio pobūdžio byla, atsidūrusi 
teisme.

Ekstremistiniai elementai vis labiau kelia balsą Ru
sijoje ir, prezidento B. Jelcino pozicijoms silpnėjant, 
kokia yra dabartinė Lietuvos užsienio politika Rusijos 
atžvilgiu? Jums, pone prezidente, yra primetama, kad 
vedate Rusijos atžvilgiu palankumo ir nuolaidų politiką. 
Kiek yra tiesos tuose priekaištuose?

Lietuvos valstybės saugumas priklauso ir nuo dvi
šalių santykių su kaimyninėmis valstybėmis. Santykiuo
se su NVS (Nepriklausomų Valstybių Sandraugos) šali
mis Lietuvos Respublika vadovaujasi konstituciniu aktu 
„Dėl nesijungimo į postsovietines sąjungas“. Mes suin
teresuoti demokratijos ir rinkos ekonomikos kūrimu šio
se valstybėse.

Mūsų santykiai su Rusijos Federacija yra svarbūs 
Lietuvos valstybės saugumui ir nuolat sulaukia didelio 
mūsų politikų bei visuomenės dėmesio. Žinoma, įtakos 
turi liūdna Lietuvos istorinė patirtis, tačiau vadovautis 
vien ja šiandien nebūtų racionalu. Dabartinė Rusija, 
skirtingai nei imperinė Tarybų Sąjunga, nesiekia izolia
cijos, jungiasi į tarptautines struktūras. Kaip ir kitos 
valstybės, ji prisijungė prie NATO programos „Part
nerystė vardan taikos“, derasi dėl įstojimo į GATT. Pa
skutiniajame G-7 grupės susitikime Rusija dalyvavo 
svarstant akutalias politines pasaulio problemas.

Lietuvoje yra nemaža politinių jėgų, atvirai pasisa
kančių už naujas padalijimo linijas Europoje. Jie, laiky
dami Rusiją amžinu priešu, nori ir siekia, kad Vakarai 
vykdytų Rusijos izoliacijos politiką. Tai reikštų, kad 
Lietuva atsidurtų pafrontės valstybės padėtyje, kaip kad 
buvo Antrojo pasaulinio karo išvakarėse. Tai nėra per
spektyvi ir saugi pozicija.

Kai kurie Lietuvos politikai linkę žvelgti į pasaulį 
taip, lyg vis dar gyventume tarpukario laikotarpiu - sa
kyčiau, iš apkasų pozicijų. Jie linkę įtariai žiūrėti ne tik į 
mūsų kaimynus Rytuose, bet ir į kaimynus Vakaruose. 
Žinoma, politikoje atsargumas ir apdairumas būtini. 
Tačiau nesugebėjimas pamatyti, kad už lango ne XX 
amžiaus pirmoji pusė, o XXI amžiaus išvakarės, reikštų 
beviltišką užsikonservavimą pasenusioje mąstysenoje.

Keistokai atrodytų Lietuvos pozicija, jeigu ji liktų 
plūduriuoti kaip vieniša priešiškumo kaimynams salelė 
Europos tautų susitaikymo ir integracijos jūroje. Aišku 
viena: Lietuvos integracija į Europos struktūras priklau
sys ne tik nuo mūsų ekonomikos padėties, bet ir nuo su
gebėjimo sureguliuoti santykius su kaimynais.

Žinoma, vienokie Lietuvos, Europos Sąjungos val
stybių santykiai bus su Rusija, kuri vykdo reformas, lai
kosi demokratijos normų, ir visai kitokie, jeigu tų verty
bių būtų nepaisoma. Vienoks požiūris bus į Kremlių, 
jeigu jame dirbs Borisas Jelcinas, ir visai kita kalba, 
jeigu jame įsitaisytų avantiūristines, antidemokratines 
idėjas skleidžiantis politikas. Kol kas nematau prasmės 
peržiūrėti mūsų politiką Rusijos atžvilgiu, nors laikas 
galbūt ir pareikalaus korektyvų. Jeigu keisis Rusija, kei
sis ir Lietuvos politika Rusijos atžvilgiu. Svarbiausia,
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turime išlikti realistais. Beje, reikia nepamiršti, kad pre
zidento B. Jelcino vadovaujama Rusija pirmoji iš 
didžiųjų valstybių pripažino Lietuvą. Ir jeigu Vakarų 
valstybės nepaprastai daug pastangų deda, kad demo
kratija Rusijoje sustiprėtų ir įsitvirtintų, tai Lietuva tuo 
suinteresuota gyvybiškai.

Per pastaruosius metus, kai mūsų santykiuose su 
Rusija buvo atverstas naujas puslapis, pasiekta nemaža 
savitarpio pasitikėjimui stiprinti ir ryšiams vystyti. Pra
eitą rudenį įvykęs mano susitikimas su prezidentu Bo
risu Jelcinu Maskvoje atvėrė kelią premjero Viktoro 
Černomyrdino vizitui į Vilnių, kurio metu buvo pasira
šyti reikšmingi susitarimai. Būta dvišaliuose santykiuo
se ir nelygumų, neišnaudotų galimybių, ir tam tikrų su
dėtingumų.

Tarp mūsų valstybių vis dar egzistuoja ekonominiai 
barjerai, kurie apsunkina normalius prekybinius santy
kius. Šiuos barjerus pastatė ne Lietuva. Didžiausio pa
lankumo sutarties tiesioginis susiejimas su kariniu tran
zitu, mano supratimu, neatitinka nei mūsų santykių dva
sios, nei abiejų valstybių interesų. Mes pasiryžę kalbėtis 
ir tartis su Rusija visais abiems šalims rūpimais klausi
mais. šiame kontekste Rusijos spaudimas kuria visiškai 
nereikalingą įtampą. Tikiuosi, jog tai bus suprasta ir 
Maskvoje.

Ekonomistai paskaičiavo, kad Lietuva ir Rusija, tu
rėdamos didžiausio palankumo sutartį, kiekviena išloš
tų šimtus milijonų litų per metus. Tuos pinigus gaminto
jai galėtų naudoti atsiskaitymams, darbo užmokesčiui 
arba naujoms investicijoms. Tai padidintų ir valstybės 
biudžeto pajamas, dalis kurių būtų skiriama pensijoms ir 
kitoms socialinėms reikmėms.

Rusija išlieka vienu iš stambiausių ekonominių 
partnerių, pagrindiniu energijos resursų bei žaliavų par
davėju Lietuvai. Tai suteikia ypatingą svarbą santy
kiams su šia šalimi. Tačiau Lietuvos valstybės saugumo 
poreikiai verčia ieškoti taip pat ir alternatyvių kelių ap
rūpinant Lietuvą strategiškai svarbiomis žaliavomis bei 
energijos resursais. Todėl naftos terminalo statyba turi 
būti vienas iš prioritetų stiprinant Lietuvos valstybės 
ekonomiką bei saugumą.

Norėčiau pažymėti štai ką. Mano rinkiminėje pro
gramoje, kurią Lietuvos žmonės palaikė prezidento rin
kimuose, aiškiai pabrėžta gerų, abiems pusėms naudin
gų santykių su Rusija būtinybė. Tie santykiai, turi būti 
grindžiami suvereniteto, lygybės, nesikišimo į vidaus 
reikalus, abiejų pusių interesų gerbimo principais.

Kaip šiuo metu sprendžiamas rusų kariuomenės 
transporto klausimas per Lietuvą? Ar tai nepažeidžia 
Lietuvos suverenumo ir ar nekelia nepasitikėjimo bei 
įtarimo dėl Rusijos imperialistinių tikslų?

Lietuvos ir Rusijos santykiuose pastaruoju metu 
tam tikrą vaidmenį vaidina Kaliningrado sritis, kuri pri
traukia ir kitų Europos valstybių dėmesį. Lietuvos ir 
Siaurės valstybių, Europos Sąjungos požiūris į Kalinin
grado problemą iš esmės sutampa. Jokia Europos vals
tybė nekvestionuoja šios srities statuso bei jos priklau
somybės Rusijos Federacijai. Tai daro tik kai kurios 
ekstremistinės grupuotės ir atskiri politikai. Tokių yra ir 
Lietuvoje.

Lietuvos ir kitų Europos valstybių saugumo intere
sai sutampa ir dėl laipsniško Kaliningrado srities demili- 
tarizavimo. Lietuva pritaria Europos Parlamento rezo
liucijai dėl Kaliningrado. Joje raginama sumažinti Rusi
jos karinį buvimą regione bei vystyti krašto ekonomiką, 
įtraukiant jį į tarptautinį bei regioninį bendradarbiavi
mą. Ir Europos Sąjungos valstybių, ir mūsų duomeni
mis, pastaraisiais metais Rusijos kariuomenės koncen
tracija Kaliningrado srityje sumažėjo. Tai teigiamas po-
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žymis.
Manome, kad Kaliningrado srities, kaip regioninio 

partnerio, įtraukimas į Baltijos jūros regiono integraci
jos procesus palaipsniui sumažintų jos izoliaciją ir su
kurtų daug palankesnį klimatą tranzito į šią sritį proble
moms spręsti. Plėtoti regioninį bendradarbiavimą su 
Kaliningrado sritimi Lietuva pasiūlė Europos stabilumo 
pakto ribose. Mes tikimės, jog Rusija teigiamai atsilieps 
į šią iniciatyvą ir prisidės prie saugumo ir stabilumo di
dinimo regione ir visoje Europoje.

Rusijos karinio tranzito per Lietuvą problema iškilo 
ne vakar ar šiandien. Nuo pat 1990 m. kovo 11-tosios 
karinis tranzitas per Lietuvą į Kaliningrado sritį ir iš jos 
vyko reguliariai - pradžioje praktiškai be jokios kontro
lės ir atsiskaitymo. Nepavyko sureguliuoti ar apriboti 
karinio tranzito Lietuvos ir Rusijos derybose Maskvoje 
1992-ųjų rudenį, kai buvo suderintas Rusijos kariuome
nės išvedimo iš Lietuvos tvarkaraštis. Pasirašius su Ru
sija paeitų metų rudenį susitarimą dėl išvedamos iš Vo
kietijos Rusijos kariuomenės tranzito per Lietuvą, šios 
taisyklės pradėtos taikyti ir Kaliningrado srities tranzi
tui. Lietuvos pusė buvo iš anksto informuojama apie ka
rinio tranzito ešelonus, mūsų pareigūnai išdavinėjo lei
dimus, kontroliavo traukinių judėjimą. Pagal tarptautinę 
praktiką kariniu tranzitu laikomas ir statybinių medžia
gų, maisto bei kitokių krovinių tiekimas kariniams dali
niams. Jie ir sudaro absoliučiai didžiąją karinio tranzito 
dalį. Per šiuos metus išryškėjo aiški karinio tranzito ma
žėjimo tendencija.

Lietuvą labiausiai jaudina nekontroliuojamas ir tei
siškai nesureguliuotas karinis Rusijos tranzitas. Vyks
tant tranzitui ir esant nesureguliuotiems teisiniams san
tykiams, iškyla būtinybė problemą spręsti teisiškai. 
Tarptautinių ekspertų nuomone, nepasirašius susitarimo 
išlieka neapibrėžtumas, konfliktinės situacijos, kuriose 
didesnė valstybė turi pranašumą.

Nusistovėjusią per ketverius su puse metų praktiką 
dabar numatoma patikslinti ir reglamentuoti taisyklė
mis. Jos padidintų kontrolę, Rusijos atsakomybę ir rem
tųsi tarptautine teise bei praktika. Taisyklių dėl karinio 
tranzito projekte išlieka vienkartinių leidimų sistema.

Karinių vežimų taisyklės, kurios bus pritaikomos 
visoms šalims, garantuoja mūsų valstybės suverenitetą. 
Tai nėra derybų objektas. Taisyklės bus priimtos viena
šališku Lietuvos sprendimu. Jas patvirtins mūsų Vyriau
sybė. Rusija, ar bet kuri kita valstybė, pasirašydama su
sitarimą su Lietuva, pripažins tas taisykles. To mes ir 
siekiame.

Lietuvoje platinami neatsakingi kai kurių politikų 
pareiškimai apie tariamą Rusijos kariuomenės sugrįži
mą į Lietuvą, kažkokių judančių karinių bazių atsiradi
mą ir panašiai. Tokie pareiškimai neturi jokio pagrindo. 
Taisyklėse numatyta, kad per Lietuvos teritoriją bus ga
lima pervežti vienu metu ribotą neginkluotų žmonių 
skaičių ir karinių krovinių su Lietuvos kariuomenės pa
lyda.

Norėčiau pabrėžti, kad dėl šių taisyklių Lietuva 
konsultavosi su didžiausių Vakarų valstybių bei Siaurės 
šalių diplomatais ir ekspertais. Jų pastabos bei pasiūly
mai mums labai vertingi. Vakarų valstybės pasisako už 
kuo greitesnį šio klausimo sureguliavimą dvišaliu lygiu. 
Apie tai Vilniuje kalbėjo ir Didžiosios Britanijos prem
jeras D. Meidžoras. Tuo pat metu Lietuva nagrinėja ga
limybę tranzito problemą internacionalizuoti, pasitel
kiant Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konfe
renciją bei kitas organizacijas.

Lietuvoje karinio tranzito klausimas emocionaliai 
politizuojamas, labai dažnai nesąžiningais būdais. Kai 
kurie politikai mėgina dėti lygybės ženklą tarp 1939- 
1940 metų situacijos ir šių dienų. Aš atmetu tokias pri
mityvias paraleles. Šiandien iškyla kitoks Europos vaiz

das. Tai viltingas vaizdas, nors ir ne idiliškas. Ne kumš
tis, o teisė įsigali kontinente, kuriame vis didesnę įtaką 
įgauna tarptautinės organizacijos. Nei mažos, nei dide
lės Europos valstybės nebegali nebaudžiamos nusigręžti 
nuo tarptautinės bendrijos gyvenimo normų.

Lietuvai reikia rasti vietą naujojoje, besivienijan
čioje Europoje. Jei to nesugebėtume padaryti, būtume 
nublokšti į praeitį, į izoliaciją.

Prieškarinėje Lietuvoje Vyčio kryžiumi paprastai 
būdavo apdovanojami žmonės už nuopelnus, susietus su 
pavojumi gyvybei. Kodėl dabar pradėta dalinti Vyčio 
kryžiaus ordinus asmenims, kurie neturi nieko bendro 
su to ordino pirmine paskirtimi?

Jums, gerbiamieji, turbūt gerai žinoma, už kokius 
nuopelnus yra apdovanojama Vyčio Kryžiaus ordinu. 
Priminsiu tik, kad apdovanoju šiuo ordinu, remdamasis 
1991 metų rugsėjo 12 dienos Aukščiausiosios Tarybos 
priimtu „Ordinų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų“ 
įstatymu. Vyčio Kryžiaus ordino statute rašoma, kad 
šiuo ordinu „apdovanojami asmenys, pasižymėję didvy
rišku narsumu ir ištverme, gindami Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę“. Statute yra 11 paragrafų, kuriuose 
išvardijama, už ką apdovanojama Vyčio Kryžiaus ordi
nu. Norėčiau pacituoti 11-ąjį, skelbiantį, kad šiuo ordinu 
apdovanojama ir „už kitokius reikšmingus asmeninius 
nuopelnus, ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę“. 
Vadovaujantis šia nuostata, buvo apdovanoti žymiausi 
VLIKo veikėjai, tarp jų ir paskutinysis VLIKo pirminin
kas Kazys Bobelis.

Apdovanoti visus VLIKo pirmininkus galimybės 
nebuvo, kadangi Lietuvoje, kaip ir daugumoje pasaulio 
valstybių, apdovanojimai nesuteikiami mirusiesiems, 
išskyrus žuvusius kovos lauke. Atkūrus Lietuvos nepri
klausomybę, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo įsakais buvo apdovanoti 64\as- 
menys, iš jų 25 po mirties - 1991 m. Sausio įvykių ir 
Medininkų aukos bei vienas nežinomas kareivis - kaip 
didvyriškai žuvę, ginant Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę.

VLIKo pagerbimas, be abejo, buvo. Seimo nario K. 
Bobelio įkalbėtas, tačiau tai sukėlė išeivijoje neigiamą 
reakciją, kadangi VLIKo paskutinio dešitmečio veikla 
buvo be galo kontroversinė, kodėl Jūsų patarėjai nepa
sistengė patirti platesnių išeivijos organizacijų nuo
monės, pavyzdžiui Lietuvių bendruomenės?

1993 metais lapkričio 25 dieną sukako 50 metų nuo 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto įkūrimo. Si 
data buvo paminėta ir Lietuvoje. Turiu sutikti su Jūsų 
teiginiu, kad paskutinįjį dešimtmetį VLIKo veikla buvo 
kontroversinė. Tačiau negalima nuneigti ir to, kad VLI- 
Kas atstovavo lietuvių tautai visą ilgą okupacijos laiko
tarpį, kai ji pati neturėjo gerų galimybių informuoti pa
saulį apie save.

Į kovą dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės 
VLIKas sugebėjo suburti įvairių politinių partijų ir ju
dėjimų veikėjus. Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas parengė daug įvairių dokumentų ir deklara
cijų, kuriomis ne kartą kreipėsi į laisvojo pasaulio val
stybes, tarptautines teisines organizacijas, informuo
damas apie okupacijos žalą Lietuvai, jos žmonių žudy
mą ir persekiojimą, neleido diplomatinėse sferose už
gesti Lietuvos laisvės bylai, stiprino tautos viltį atkurti 
laisvą ir nepriklausomą valstybę.

Kaip Lietuvos vyriausybė rūpinasi sugrįžusiais

fa&oys sekančiame pat) 
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POKALBIS

KLAUSIMAI...
(atkelta iš 9-to psL)

tremtiniais ir politiniais kaliniais?

Visi suprantame ir žinome mūsų valstybės galimy
bes. Tačiau darome, ką galime, kad palengvintume mūsų 
žmonių sugrįžimą į tėvynę.

Birželio 1-ąją dieną Socialinės apsaugos ministerija 
ir Vilniaus miesto valdyba pateikė Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei pasiūlymą „Dėl laikinojo apgyvendinimo 
punkto įsteigimo Vilniaus mieste, sugrįžusiems į Lietu
vą nuolat gyventi reabilituotiems politiniams kaliniams, 
tremtiniams, jų vaikams bei jų šeimų nariams“.

Atsižvelgdama į sunkumus aprūpinti gyvenamuoju 
plotu sugrįžusius asmenis, Lietuvos Vyriausybė numato 
buvusiame kariniame „Siaurės“ miestelyje atiduoti du 
namus laikinam šių žmonių apgyvendinimui. Taip pat 
numato pavesti Vilniaus miesto valdybai iki 1995 m. lie
pos 1 dienos rekonstruoti šiuos pastatus, įrengiant juose 
150-170 butų, bei leisti Vilniaus miesto valdybai už že
mės sklypų pardavimo aukcionuose gautas lėšas (ne 
daugiau 5 mln. litų) panaudoti pastatų rekonstukcijai.

Iškyla daug problemų priregistruojant grįžusius į 
Lietuvą žmones. Todėl, kai grįžusieji turės kur laikinai 
apsigyventi, Vilniaus miesto policijos komisariatai galės 
juos be kliūčių priregistruoti. Ir nuo priregistravimo die
nos jie galės naudotis visomis įdarbinimo bei pensinio 
aprūpinimo teisėmis.

Taip pat Socialinės apsaugos ministerija 1994 m. 
vasario 25 d. patvirtino tokias grįžtančių į Lietuvą nuola
tiniam gyvenimui socialiai remtinų Lietuvos Respubli
kos piliečių socialinės paramos priemones:

1. Aprūpinimas darbu ir perkvalifikavimas.
2. Savarankiško verslo įkūrimo išlaidų kompensavi

mas iki 50 procentų.
3. Asmenų išlaikymas socialinės globos įstaigose.
4. Persikėlimo į Lietuvą išlaidų kompensavimas.
5. Vienkartinių pašalpų mokėjimas grįžusiems į 

Lietuvą įsikūrimui.
6. Parama kitose valstybėse nuolat gyvenantiems 

socialiai remtiniems Lietuvos Respublikos piliečiams.
1994 m. gegužės 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriau

sybė, atsižvelgdama į Lietuvos politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos bei Lietuvos politinių kalinių sąjungos 
siūlymą, nutarė leisti Vilniaus miesto valdybai išnuo- 
muoti ne konkurso tvarka Tremtinių grįžimo fondui pa
statą Vilniuje, Meškeriotojų 22 (Valakampiuose). Pa
state turi būti įsteigti senelių namai grįžtantiems į Lietu
vą politiniams kaliniams ir tremtiniams.

Šiuo pereinamuoju iš vienos sistemos į kitą laiko
tarpiu, ar nebūtų tikslinga bendradarbiauti visoms politi
nėms jėgoms koalicinėje vyriausybėje? Jei ne, kas kliu
do tokiam bendradarbiavimui?

Taip, buvo, yra ir būtų tikslinga. Ne kartą siūlėme 
kitoms politinėms partijoms bendradarbiauti koalicinėje 
vyriausybėje. Galima tik apgailestauti, kad tokio bendra
darbiavimo jos atsisakė, bevelydamos būti opozicijoje, 
kur, žinoma, yra kur kas lengviau tūnoti, kai šalis išgyve
na nelengvus laikus. Opozicijos ir valdžioje esančios 
LDDP bendradarbiavimą sunkina tai, kad kol kas stoko
jama politinės ku’ ūros, politiniai oponentai nuolat 
šmeižiami, kaltinai ii išdavystėmis, kolaboravimu, nesą
žiningumu ir kitomis nebūtomis nuodėmėmis. Noriu 
tikėti, kad Lietuvos politikai ilgainiui sugebės įveikti šią 
„ligą“ ir, tarp jų įsitvirtinus korektiškiems santykiams, 
bus lengviau užmegzti konstruktyvų savitarpio bendra
darbiavimą vardan bendrosios tautos gerovės.

Kokia Jūsų pažiūra į išeiviją apskritai? Kokie pagei

davimai?

Savo požiūrį į užsienio lietuvius esu ne kartą viešai 
išdėstęs, pavyzdžiui, š.m. vasario 10 d., darydamas Res
publikos Seime metinį pranešimą apie padėtį Lietuvoje, 
jos vidaus ir užsienio politiką. Mūsų tautiečiai, gyvenan
tys už savo Tėvynės ribų, yra svarbi mūsų tautos dalis, 
todėl nepriklausoma Lietuvos valstybė turi tapti namais 
kiekvienam, kur bebūtų jį nubloškęs likimas. Ir ne tik 
pirmosios kartos emigrantams, bet ir jų ainiams, nepra- 
radusiems lietuviškos savimonės. Ir Lietuvai labai svar
bu, kad jie grįžtų į gimtinę nuolat gyventi ar bent kuo 
dažniau lapkytų tėvų žemę, padėtų mums kurti ši
uolaikinę rinkos ekonomiką, puoselėti nacionalinę kul
tūrą. Kiek žinau, lietuviškoji išeivija teigiamai įvertino 
Pilietybės įstatymo 18 straipsnio pataisą, kuria suteikia
ma teisė atstatyti Lietuvos Respublikos pilietybę asme
nims, turėjusiems Lietuvos Respublikos pilietybę iki 
1940 metų birželio 15 dienos, ir jų vaikams.

Žinau, kad daugelį problemų užsienio lietuviai ma
to savaip, suvokia jas kitaip nei Lietuvos gyventojai. Ži
nome jūsų opiausias problemas - norą susigrąžinti atim
tą turtą ir įsigyti nuosavybę Lietuvoje, įgyti vaikaičiams 
teisę į Lietuvos pilietybę, turėti savo atstovą Seime, turė
ti galimybę be vizų atvykti į Tėvynę. Manau, kad įstaty
mų leidėjai atkreips į jas dėmesį.

Turbūt reikėtų ne kaltinti vieniems kitus, o savitar
pio supratimo dvasioje paieškoti visiems priimtinų 
sprendimų. Gerbiamus tautiečius, gyvenančius svetur, 
norėčiau paprašyti neužmiršti Lietuvoje gyvenan
čių žmonių interesų, tuo labiau, kad būtent jie sovietinės 
okupacijos metais išsaugojo mūsų tautos gyvastį.

LIETUVOS SUTARTIS SU LENKIJA - ISTORINIS ĮVYKIS
1994 metų balandžio 26 dieną prezidentų Algirdo 

Brazausko ir Lecho Walęsos pasirašyta Lietuvos sutartis 
su Lenkija yra dar visai nesenas įvykis. Be to, tai nėra 
visuotinio ir sutartinio pritarimo susilaukęs įvykis. Poli
tikai ir piliečiai įvairiai jį vertina. Čia mes išsakysime kai 
kurias mintis apie tą įvykį istoriniu požiūriu, Ly. turėdami 
galvoje tipologiškai panašių įvykių Lietuvos ir Pasaulio 
istorijoje kontekstą.

Kaip istorinis įvykis ši sutartis yra reikšminga todėl, 
kad pirmąkart abiejų šaliųNaujųjųlaikų istorijoje tų šalių 
vadovybės laisvavališkai tą sutartį sudarė. Po lito įvedimo 
ir Rusijos kariuomenės išvedimo užbaigimo, tai yra bene 
trečias svarbiausias įvykis LDDP valdymo metais. Su
prantama, kad pats LDDP indėlis yra visai kitas dalykas.
Kone svarbiausias su
tarčiai apskritai (ne
žinant jos detalaus tu
rinio) išsakomas prie
kaištas yra tas, kad su
tartyje nėra įvertintas 
vienas istorinis įvykis 
-Lucjano Želigovskio 
Vilniaus ir Vilniaus 
krašto užgrobimas 
1920 m. ir iš jo sekusi 
Vilniaus krašto pri
klausomybė Lenkijai 
iki 1939 m. Lietuvos 
pusė iš pradžių reika
lavo tokio įvertinimo, 
bet vėliau to reikala
vimo atsisakė. Kai kas 
tai įvertino kaip Lietu
vos silpnumo ir nerei- Lenkijos prezidentas L. Walensa, atvykęs į Vilnių pasirašyti sutarties

šiais metais rugsėjo 17-18 dienomis bus renkama 
JAV Lietuvių bendruomenės krašto valdyba. Naujai iš
rinktai valdybai noriu palinkėti sėkmės nelengvame dar
be, puoselėjant lietuvybę tolimojoje Amerikoje.

Daug kam kelia nusistebėjimą ir susirūpinimą, kad 
saugumo tarybos pirmininku buvo išrinktas V. Petke
vičius, kuris yra kaltinamas dalyvavus stribų veikloje.

Vėl socialistų partijos atsiradimas - tai reiškiniai 
išeivijoje nesuprantami. Ar tai yra žymus posūkis į 
kairų?

V. Petkevičiaus išrinkimas Seimo nacionalinio sau
gumo komiteto pirmininku yra Seimo, o ne Prezidento 
prerogatyva.

Būtų keista, kad normalioje visuomenėje nebūtų 
mėginimų įkurti Socialistų partiją. Lietuvos Respubli
kos įstatymai leidžia Lietuvos piliečiams kurti įvairias 
politines partijas, jeigu jų programos neprieštarauja Lie
tuvos Respublikos Konstitucijai. Tačiau kol kas socialis
tų partija nėra užregistruota Teisingumo ministerijoje.

Ir pabaigai - ar Jūsų partija ruošiasi būsimiems 
rinkimams? Ar Jūs kandidatuosite į prezidentus?

Kai aš buvau išrinktas Lietuvos Respublikos Prezi
dentu, mano narystė partijoje buvo suspenduota. Tačiau 
manau, kad kaip ir visos Lietuvos politinės partijos, taip 
ir Lietuvos demokratinė darbo partija dalyvaus busi
muosiuose rinkimuose.

Iki kadencijos pabaigos dar liko 3,5 metų, todėl apie 
kitus rinkimus galvoti kol kas dar per anksti. EI 

kalingo nuolaidumo išraišką. Teigiama, kad taip buvo 
sustiprintas kai kurių Lenkijos politikų (ar jų grupių) 
prestižas, išaugo antilietuviška propaganda. Bet tokie 
teigimai visiškai nepaneigia sutarties reikšmės. Pirma, 
tokia sutartis yra geriau, nei jokia sutartis. Antra, sutartimi 
pripažįstamos dabartinės Lenkijos ir Lietuvos sienos. 
Vadinasi, Želigovskio akcijos įvertinimas sutartyje yra ne 
esminis, o papildomas, ne politiškai-teisiškai praktinis, o 
morališkai-ideologiškai simbolinis dalykas. Trečia, iš to, 
kad Lenkijoje yra iš šito simbolinio dalyko daroma pro
paganda, neišplaukia, kad reikia atmesti sutartį. Nebūtina 
ir siekti vėl ją peržiūrėti, siekiant tąją Želigovskio pa-

(tęsinys sekančiame psL)
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vardą ten būtinai įsprausti. Dabar tai jau būtų ir juokingas 
bandymas atgauti jam prarastą (perleistą) daiktą, panašiai 
kaip vaikiškame šachmatų žaidime pasitaikantis figūrų 
atstatymas po jau padaryto ėjimo. O į propagandą galima 
atsakyti propaganda, kas jau ir vyksta. Bet propaganda 
šauna pro šalį, jeigu ji remiasi tik sutarties kritika. Propa
guoti reikia tam tikrą priimtiną Lietuvos-Lenkijos sutar
ties modelį ir atsikirsti prieš nepagrįstus, demagoginius ir 
retorinius priešpriešinės propagandos teiginius. O Lietu
vos nuolaidą galima juk aiškinti bei suprasti ir kaip 
pozityvų poelgį, neambicingą ir nekietakaktišką, gera
norišką poziciją. Tokiapozicijakartais (o gal -dažniausiai) 
turi žymiai stipresnį ir ilgalaikiškesnį poveikį. Taigi, 
nieko neprarasta, o tik laimėta ir praktiškai, ir simboliškai. 
Čia galima prisiminti, kad lenkų politiniai veikėjai XIX- 
XX a. pradžioje irgi reikalavo atkurti „Lenkiją su 1772 m. 
sienomis**. Tos „1772 m. sienos“ buvo toks pats maginis 
akmuo kaip ir „Želigovskio smurtas**, be kurio tariamai 
negalima buvo apsieiti norint kažką visuomeniškai reikš
minga padaryti. Iš tikrųjų „1772 m. sienų“ reikalavimas 
dažnai trukdė, o ne padėjo sprąsti Lenkijos atkūrimo 
problemas. Tad nereikia mokytis iš blogų pavyzdžių. 
Juolab, kad Žemės planetoje maginis akmuo iš tikrųjų 
neegzistuoja. Yra tik žmonių prietarai.

Saulius Pivoras

ŽODŽIAI IŠ KAUNO
- Jeigu jau pajutote, kad kažkas į Jūsų elgesį rea

guoja tik bukai ir tiesmukiškai, nenusiminkite. Visų 
žmonių į „dvasią neatversite“! Tad ir nesiimkite šio su
dėtingo uždavinio. Itin sunkiomis dienomis Jus gali nu
raminti gera knyga, ypač poezija. Venkite televizijos ir 
menkaverčių užsienio filmų, neigiamai atsiliepiančių 
bendrai savijautai, - mane, Ožiaragį, perspėja rugsėjo 
mėnesio horoskopas Valstiečių laikraščio 70-me nume
ryje (1994.VIII.30). Ne kartą jau atsidūrus horoskopo 
taikliai nuspėtoje padėtyje, skrupulingai stengiuosi vyk
dyti jo patarimus, nebent tik poezijos vietoje nusiramini
mui dažniau griebiuosi prozos.

Valstiečių laikraštį pamėgau dar Lemonte, iš Lietu
voje buvojusio bičiulio gavąs keletą jo numerių ir „Sek
lyčios“ skyrelyje radąs porą puikių poeto Kazio Inčiūros 
tremtyje sukurtų eilėraščių. Ką tik paminėto numerio 
„Seklyčioje“ jautriai prabyla kitas tremties poetas Vy
tautas Ciniauskas, bendraminčius įspėdamas šiandien 
itin aktualiais posmais:

Dar nebaigta kova, bet jų tik tie laimės, 
Vilties kas nepraras ir kils į naujų žygį, 
Kai skausmų netekties ir gėlų nesėkmės 
Pasidalinsime ir nešime po lygiai.

O aną savaitą nusipirktas Valstiečių laikraščio nr. 
67 buvo be „Seklyčios“, tačiau jo viduriniame puslapyje 
pasirodė kažkur matytas veidas, nupieštas vienu ypu, 
grubokai paraitytu brūkšniu ir įrėmintas vienos skilties 
kampe. Atpažinau! Juk tai Jonas Mekas, atklydąs čia iš 
brūkliniškio Village Voice ! Prieš keliasdešimt metų 
miesčionims diegęs filmo meno kultūrą, šiandien jis 
valstiečiams rašo „Laiškus iš niekur**, apie avelą, visam 
jų būriui besiveržiant į priekį panūdusią pasukti „prieš 
srovę, atgal... į senas žalias pievas“. Ji randa, jog ten 

„žolė jau buvo mirus“, gi upelis „iš kurio ji, avelė, gerda
vo tyrą vandenį“, dabar užterštas alyva ir ją žmogelis se
miasi savo košei virti. Toji avelė, kuri iš tikrųjų buvo 
„palaiminta Šventos Teresės“ ir „vakarais klausydavosi 
Bytlų muzikos**, prabyla į žmogelį Jono Meko balsu:

... Aš tikiu, kad rojus dar nėra visai prarastas. Rojus 
priklauso nuo mūsų pačių: ar jo norim ar jo nenorim. Vi
sur, aplinkui yra rojaus gabaliukai. Ir mes ne tik kad tu
rim juos apsaugoti: mes turim juos auginti, puoselėti. A, 
rojus priklauso nuo mūsų pačių!

Savo skiltyje „Seklyčioje“ J. Mekas rašė apie auto
mobilių užterštą orą ir, vietoj chemikalais užnuodytų 
amerikietiškų cigarečių, patarinėjo rūkyti natūralų taba
ką. Mano akis užkliuvo už kadaise labai gerai pažintų 
Baibokų. „Kaimo istorijų“ skyriuje Vincas Grinkus rašė:

Šiandien iš mūsų gimtojo Baibokų kaimo likusi tik 
viena tuščia bakūžėlė ir buvusi mokykla, o aplinkui vien 
lygūs laukai ir tamsūs miškai. Ties kaimo kryžkele rymo 
vienintelė plačiašakė liepa, prie jos - milžiniškas akmuo. 
Jame iškaltas užrašas: „Čia buvo Baibokų kaimas“. Ir 
buvusiųjų ūkininkų pavardės. Kaimo kapinėse stovi di
dingas Rūpintojėlis, prie jo pritvirtinta lenta su vienuoli
kos mūsų kaimo kovotojų už Lietuvos laisvę pavardė
mis. Tai savanoriai - Vincas Akelaitis, Vyčio kryžiaus 
kavalierius, Kostas Danilevičius, partizanai - Jonas Ku- 
dokas, Kostas Kudokas, Juozas Kudokas, Kazys Gau- 
ranskis, Juozas Gauranskis, Adolfas Mūzas, Juozas Mu- 
žas, Petras Zdanauskas, Vincas Grinkus.

- Su Mužaite mokiausi medicinos seserų mokyklo
je. Ji buvo labai švelni, gera mergaitė, lyg tai ryšininkė 
kovotojams miške, todėl negalėjo dirbti ilgiau vienoje 
vietoje. Mirė vėžiu prieš keletą metų... O jos broliai gu
lėjo suguldyti ant Naujamiesčio rinkelės grindinio, tur
būt 47-tais metais... Gulėjo ir Kudokas, - pasakojo ma
no sesuo, - Besityčiodami stribai įkišdavo partizanų la
vonams ką nors į bumas ir aplink vaikščiodamos žąsys 
iš jų lesė, šiems besikvatojant...

* * *

Kaune rudenėja ir Vytauto Didžiojo universitete jau 
senokai prasidėjo naujas semestras. Rugpjūčio 23-čią il
ga eisena nužingsniavome Laisvės alėja į katedrą, kuri 
ne taip dažnai mato tiek daug jaunų žmonių, taip sklan
džiai ir nuoširdžiai balsiai besimeldžiančių ir taip skait
lingai priimančių šv. Komuniją. Kardinolas Vincentas 
Sladkevičius tarė sveikinimo žodį ir laikė mišias. Pas
kui, perpildytoje didžiojoje salėje (taip neseniai Kauno 
tarybos norėtoje pasiglemžti) iškilmingu posėdžiu pra
dėti šeštieji mokslo metai ir rektorius Bronius Vaškelis 
tarė labiausiai 441-nam pirmakursiui skirtus žodžius:

- Jūs, naujieji mūsų šeimos nariai, šiandien esate 
dėmesio centre. Linkiu, kad ketveri metai universitete 
jums būtų kuo sėkmingesni... „Jei nori būt laimingas, 
laimę nešk kitam“, - citavo vaikystėje išmoktą posmelį.

Tada daug viltingos statistikos davė prorektorius 
Kaminskas, primindamas, jog šiandien VDU mokosi 
1632 bakalaurai, 397 magistrantai ir žinias gilina 109 
doktorantai. Tuo džiaugėsi ir būvąs pirmasis rektorius 
Algirdas Avižienis. Visų kalbas ir sveikinimus paįvai
rindavo merginų ansamblis, pravedąs „Gaudeamus” ir 
sudainavąs keletą dainų, o studentai griausmingai paplo
jo prorektoriui, pranešusiam apie stipendijų padidinimą 
ir studentų atstovybės prezidentui Kastyčiui Fedaravi- 
čiui, šūkterėjusiam nuo scenos, kad „VDU - geriau 
už VVU, nes yra Lietuvos centre“.

- Šis jaunimėlis veja šalin manymą, kad viskas Lie
tuvoje yra blogai, - skelbė trečiadienio Kauno dienos 
(VIII.24) pirmojo puslapio Živilės Petrauskaitės straips
nio antraštė. Nedaug kas galėjo jai nepritarti.

Algirdas T. Antanaitis

DAR DĖL KOVŲ IR KANČIŲ ISTORIJOS

Lenkiu savo žilą galvą prieš naująjį to nelaimingai 
pradėto leidinio Priežiūros komitetą. Ko tik ten, tame 12 
asmenų (apaštalų) komitete, nėra? Yra net trys istorikai! 
Tik truputį prisibijau, kad kartais neišeitų taip, kaip su 
tomis uoliomis auklėmis, tarp kurių vaikas lieka be gal
vos. Mūsų kaimo žmonės ne be reikalo sako, kad gera 
motina šimtą auklių atstoja. Šiuo atveju to leidinio liki
mas priklausys ne nuo to prievaizdos komiteto, bet nuo 
tų istorikų, kuriems bus pavesta tokią seriją leidinių 
sudaryti ir suredaguoti. Ir nuo nieko kito. PLB, Priežiū
ros komitetas ir visa „patriotiška visuomenė“ (lyg, ro
dos, būtų ir nepatriotiškos visuomenės) tesirūpina lė
šomis tokiam brangiam ir, mano galva, labai nekukliam 
leidiniui išleisti.

Galbūt reikia pagirti Akiračius (ypač Zenoną Reka
šių), kad jie bando apginti mūsų istorikus, ypač Gedimi
ną Rudį, kuris suredagavo pirmąjį to leidinio tomą. Gali
ma tik stebėtis, kad nepaisant tiesiog baisios kai kurių 
ano meto ideologų mokslinės perversijos (J. Žiugždos ir 
kitų) pusės, išaugo toks gražus ir visais atžvilgiais kom
petentingas mūsų istorikų būrys. Turiu galvoje gausybą 
jų studijų ir istorinių šaltinių leidinių, kurie pasirodė, dar 
ir prieš Sąjūdį, iš senosios ir naujosios Lietuvos praei
ties.

Dęja, to negalima pasakyti apie pirmąjį šios serijos 
tomą. Greičiau tai tėra pavyzdys, kaip negalima leisti is
torinių šaltinių. Jame nėra nei platesnię įvadinio straips
nio, nei komentarų prie kiekvieno dokumento, nei ro
dyklių. Bet dėl to kaltas ne to tomo redaktorius ir ne jo 
sudarytojai (E. Grunskis, V. Kašauskienė ir H. šadžius). 
Dėl to kalta PLB vadovybė ir ypač jos pirmininkas Bro
nius Nainys, kuris norėjo kaip galima greičiau ne tik su 
tuo pirmuoju tomu pasirodyti, bet kuris ir į visą tą seriją 
žiūrėjo kaip į galingą propagandos įrankį. Tai aiškiai 
matytis ir iš jo pasisakymo I tome, kur jis nori į tą dar
bą įtraukti mokslininkus, žurnalistus, administratorius, 
technikus, medžiagos kaupėjus. Nepaminėti tik kažko
dėl istorikai. Ką bendro su tokiu leidiniu gali turėti žur
nalistai, administratoriai, technikai? Senovės romėnai 
turėjo laba’ gerą pasakymą: festina lente - skubėk pama
žu. O mūsų žmonės prie to dar pridėjo ir humoro kruope
lę: skubėti reikia tik blusas gaudant.

Istorinių šaltinių kritiškas įvertinimas ir jų parengi
mas spaudai galbūt yra pats svarbiausias, bet, be abejo, ir 
pats sunkiausias istorijos mokslo dalykas. Mūsų istorikai 
turi to darbo gerą pavyzdį. Turiu galvoje prof. Kons
tantino Jablonskio (kalbininko sūnaus) parengtą XVI a. 
dvarų inventorių rinkinį, kuris pasirodė 1934 m. Ir lenkų 
istorikai, recenzuodami šį veikalą, pripažino, kad tai esąs 
pavyzdys, kaip reikia leisti istorinius šaltinius.

Galbūt dar verta keletą žodžių pasakyti dėl to kovų 
ir kančių leidinio propagandinės vertės, kuri, atrodo, 
daugiausia ir rūpėjo tos serijos sumanytojams. Nieko nė
ra ir negali būti kvailesnio, kaip bandymas paversti isto
riją propagandos tarnaite. Ką pasakė dar XVII a. pran
cūzų prelatas ir rašytojas Fėnelonas (1651-1715), galioja 
ir šiandien, kad „geras istorikas nepriklauso nei jokiam 
laikui, nei jokiam kraštui**. Jeigu iš tikrųjų reikėtų pas
verti, kas daugiausia kovojo ir kas labiausiai nukentėjo

(tęsinys sekančiame pri.)
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SKILTYS

DAR DĖL...
(atkelta iš 11-to psL)

per tuos siaubingus stalinizmo ir hitlerizmo metus, mes 
toli gražu nebūtume pirmieji. Bet apie tai reikėtų atskirai 
pašnekėti.

V. Trumpa

REGINIAI IR ŽODŽIAI

Prieš daugelį metų darbovietėje draugavau su išsi
lavinusiu liberalu pašnekovu Maiku Glenn. Mano virši
ninkas jo nemėgdavo, nes Maikas kartais užsukdavo į 
mūsų skyrių ir atnešavo ką tik jo perskaitytų knygą: 
„Imk, tau patiks, nereikia grąžinti“. Jis mėgo vertingas 
knygas. Jų nepasilaikydavo. Taip ir gavau iš jo Hessės, 
Grasso romanus, Kalifornijos Big Sur pakrantės įspū
dingų nuotraukų leidinį su žymaus poeto Robinson Jef
fers atitinkamais eilėraščiais. Čia kartais vaizdą nusako 
tik viena poeto eilutė. Uolos eroziją: „Tai Dievo valia; 
jis dirbą, augina ir keičia“.

Jeffers’ui, negatyviai nusistačiusiam prieš Dievo - 
meilės sampratą, egzistencijos pagrindu buvo gaivalin
gai graži, atšiauri gamta. „A stone is better pillow than 
many visions“.

* * *
Dabar jau iš Algimanto Kezio gavau knygą Dvigu

bas solo, su jo meniškomis nuotraukomis ir man dar ne
žinomos poetės Loretos Vaškus eilėraščiais. Išleido 
Amerikos Dailės Klubas Čikagoje 1994 m.

Nesu išsamiai susipažinęs su A. Kezio fotomenu. 
Varčiau tik vieną jo albumą. Kažkada mačiau jo darbus 
parodoje. Atrodė jis toks vėsus, architektūriškas, 
jaučiantis erdvės ir pavidalų pusiausvyrą. Stilizuotojas. 
Man imponuoja ir Kezio veikla. Jis visad suranda laiko 
mūsų kultūrai, ypač dailės idėjų įkūnijimui.

Ši knyga yra lyg ir dovana, su man brangiu Al
gimanto įrašu. Todėl nenoriu įsileisti į jo įtaigių foto
grafijų liaupsinimą. Bet, dialektikos labui, knieti šiek 
tiek paprieštarauti knygos pratarmės rašėjo Arvydo Re- 
neckio vienai išvadai. Visų pirma, pagirtinas Arvydo 
apibūdinimų įžvalgus glaustumas. Keliais sakiniais 
pasakyti tai, kas būtina, nėra lengva. Nors kartais dėl to 
nukenčia aiškumas.

Arvydas rašo, kad A. Kezys savo pasirinktą objektą 
„suabstraktina, pakylėja jį iš realybės į nematerialią bū
tį, taip ir palikdamas amžiams vienišu pavidalu arba 
šešėliu sterilizuotoje aplinkoje“. Lakiau ir nenusakysi 
giliaminčio fotomenininko kūrybos.

Vis tiek mane kažkodėl neramina sąvokos „suabs
traktina“, „nematerialią“, „sterilizuotoje“. Visos A. Ke
zio nuotraukos remiasi tikrove: dangus, debesys, namas, 
durys, langas, lapas, paukštis, pilis, portalas, šviesos ir 

“šešėlių persipynimas... Visa tai regėdamas fotografi
jose, jokio suabstraktinimo, nematerialumo nematau. 
Regiu tikrovės vaizdus, ypatingu būdu (tariame, me
nišku) perkeltus į popierių. Ir lakšte rodoma paluby 
šviečianti lemputė yra deramai materiali. Pasaulis by
loja mums savo fragmentais. Jų estetiškas išryškinimas, 
kad ir laikinis (tol, kol tas popierius su nuotraukomis 
tvers), yra menininko tikslas. Ars longa, vita brevis -
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skamba skatinančiai. Bet „longa“ nėra „aetema“

* * *
Loretos Vaškus pirmoji knyga. Ypatinga tuo, kad 

eilėraščiai spausdinami pagrečiui su žymaus fotografo 
nuotraukomis. Tai bent debiutas! Kiekviena, net ir pir
mo rango poetė šito trokštų. Įsivaizduoju miesto reginių 
dainės Juditos Vaičiūnaitės ir A. Kezio duetą.

Teisingai sako pratarmės autorius „žodžiai ir vaiz
dai čia vienas kito neiliustruoja“. Nors, mano išmone, 
tarp judviejų dvasinės disharmonijos nesimato. Abu yra 
pakilaus idealistinio tembro asmenybės. Be abejo, tikro
vė, kurią Algimantas atskleidžia nuotraukose, džiugina 
Loretą, o dorovinė nuostata, kuri su jausmais grumiasi 
Loretos eilėse, nėra svetima Algimantui. Atsiranda įdo
mi mąstančios ramybės ir aistringo nerimo santarvė.

Crane Brinton Vakarų moralės istorijoje rašo: 
„Krikščionybė yra nelengvas, tragiškas, neįmanomas ti
kėjimas, pasižymintis aukšta įtampa tarp tikrovės ir idė
jos, tarp „yra“ ir „turėtų būti“ - visa tai ir yra jos stipry
bės versmė...“

Tolygiai aukšta religinė įtampa žaižaruoja ir L. 
Vaškus eilėse. Poetė perdėm tiesi. Jausmų ir minčių ne- 
apglosto dailiomis metaforomis, nevengia tiesmukiško, 
rupaus, net banalaus įvaizdžio. Iš jos skvarbios išpažin- 
tinės poezijos skaitytojas šį bei tą sužino apie jos praeitį. 
Kad ir „Tyloje“: „Manai nuskriausi - ne / Aš jau buvau 
ne vienąkart skriausta / Pripratusi, kentėt išmokyta / 
Velniai nepaėmė manęs Į Dievai taipog lūkuriuoja / ir aš 
pati, jaučiu virstu tyla / tyla, gyvent išmokusia“. Tuo ne
užsisklendžia Loretos nuostata. Kaip tikra krikščionė, ji 
regi tiesą aukštybėse. Tad ir suprantame jos nuogą 
šauksmą: „pakilti, pakilti, pakilti...“

Kodėl įvadiniame rašinyje nėra bent kelių biografi

PASAKŲ ATOŠVAISTOS - LINKSMOKA 
EPO PARODIJA

Kai kurie literatai Lietuvoje dar vis po truputį ilgisi 
išbaigtos tautinės mitologijos ir autentiško, rašytinio 
tautinio epo. Viktorija Daujotytė, pagal epinio pobūdžio 
užuominas lietuvių tautosakoje ir pagal kai kuriuos, sa
kykim, Gedos arba Martinaičio poetikos bruožus, links
ta galvoti, kad ir iš tiesų Lietuva turėjo savo „pirminį 
kultūrinį tekstą“, iš kurio liko tik paskiros šukės, nelyg 
sudužę gintariniai Žilvino rūmai Baltijos dugne. Nor
bertas Vėlius (p. 137) sako, kad Paparonio Atošvaistes 
yra „etiologinis (pirmapradžių priežasčių ieškantis) mi
tologinis epas“. Pats autorius Smulkštys-Paparonis savo 
žodyje sakosi norėjęs „sukurti mūsų praeitį“, taigi, 
tą pirminį tautos tekstą, kuris savaime ir yra epas.

Prieš mus tik pirmoji Paparonio užmojo dalis, tik 
visa ko pradžia - pasaulio sukūrimas, žemės masyvo su
sidarymas ir nusistovėjimas, dievų bei žmonių išsirutu
liojimas pereinant per pačią ankstyvąją dangaus ir že
mės mitologiją, prie istorinio laiko slenksčio. Turėjo bū
ti antra dalis, kur pradeda veikti žmogus, nors antgam
tinio pasaulio įtakojamas, ir trečia, kur „pasireikš žmo
gaus protas“ ir „pasirodys tautos didvyris Dobilas“. 
Autoriaus plunksna tų dviejų dalių jau nebesulaukė. Ką 
ir besakyti - dimensijos tikrai epiškos. Antra vertus, 
kaip esame įpratę siauresne prasme matuoti, epas, nors 
ir gali turėti mitologinių elementų, vis dėlto yra pasako
jimas apie žmogų - didvyrį, jo kovas, keliones, didžiuo
sius priešus ir draugus, taigi, būtent apie tokį Dobilą, 
kurio turbūt nebuvo ir tikrai nėra lietuvių kultūros lo
byne. Be šitokios centrinės herojiškos figūros, praeinan
čios pro pasakojimo erdvę ir ją organizuojančios,

nių duomenų? Tik nurodoma, kad pirmieji L. Vaškus 
eilėraščiai parašyti Lietuvoje, o kiti Jau Amerikoje 
1989-1993 metais“. Spėju, kad tai ji figūruoja A. Kezio 
nuotraukose: Loreta V. ir Loreta VII. Gražus, lygus vei
das, mąslus, veriantis žvilgsnis, ne apsiniaukimui skir
tas (kaip Sauliaus Tomo Kondroto romano pavadini
me), bet nuotraukose vaizduojamo pasaulio reginiams. 
Rilkė nuo Dievo „Valandų knygoje“ pasuko į daiktus, į 
„Das Buch der Dinge“.

Pr. Visvydas

matysime tik mitologiją (tegu ir „mitologinį epą), įvai
rių legendų rinkinį. Pasakojimo raida ir seka tada pri
klauso tik nuo autoriaus, kuriam šiuo atveju tarnauja 
„Aukštiejus“, trilypis Dievas („Praamžius, Prarimis, 
Laima“), kuriantis Paparonio pasaulį.

Taigi, nežiūrint jo belaikio ir begalinio masto, vei
kalas neturi įprastinio herojiško epo, kaipo žmogaus is
torijos, savybių, nebent jeigu kosminius įvykius laikysi
me žmogiškųjų metaforą, ko, tačiau, autorius neįtaigoja.

Ar turi kitas? Tradiciniame epiniame tekste lemian
tį vaidmenį atlieka jo kalba: ori, pakelto tono, išsišako
jusi gausiais palyginimais, pasikartojimais, plaukianti 
kaip upė lėtai alsuojančių hegzametrų ritmu. Paparonis 
gi suklydo manydamas, kad galima hegzametro eilutę 
laužti per pusę:

Pirmąją dalį, pilną rimtumo, - taip bent aš stengiau
si, krėsdamas tautos praeičiai tvirtus pamatus, - para
šiau hegzametru. Kad lengviau būtų skaityti, hegzamet
ro vieną šešpėdę eilutę suskaldžiau į dvi tripėdes eilutes 
su cezūra pirmos eilutės gale. (p. 111)

Ne tik eilutės gale visuomet esanti pauzė niekad nesiva- 
dina cezūra, bet negalima ir rašyti dvi eilutes sakant, kad 
tai viena, tik laužta per pusę. Eilutė turi savo integritetą, 
savo išbaigtą prasminę, emocinę ir ritminę struktūrą; ei
lėraštyje ji yra pagrindinis matavimo vienetas. Paparo- 
nio eilutės yra tripėdžiai katalektiniai daktiliai - trumpi, 
greiti, be ritmo niuansų (nes jie beveik neįmanomi trum
poje eilutėje), ir jos raitosi kiekviena sau, nelyg koks

akiračiai nr. 9 (263)
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perkirstas sliekas. „Rimto“ epiško ritmo čia nėra, nėra 
tada skaitančiam ir atitinkamos nuotaikos; mes einam 
per visą Visatos kūrimo ir plėtojimosi didybę straksėda
mi ant vienos kojos, kaip maži vaikai.

Toliau, „rimta“ epinė nuotaika reikalauja ir savito, 
nuoseklaus kalbinio klodo. Negali gi sakyti, kad Achilas 
ar Hektoras, papuolę į bėdą, „nosį ilgai rakinėjo“, kaip 
Paparonio Perkūnas (p. 19). Kitoj vietoj, Aukštiejaus 
lieptas atnešti smėlio iš juros dugno („Pliumpt pasinėrė 
Perkūnas“, p. 10), šis didis dievaitis pats to smėlio pasi
vogė, už žando užsikišęs. Ir aišku, tada: „Krankštė jis, 
spjaudėsi, prunkštė / žiaunų sučiaupt negalėdamas“. Kur 
gi rasi krankščiantį ir prunkščiantį epo herojų, ir dar su 
pilna bumą smėlio? Galų gale, Aukštiejus turėjo jam 
bumą su pirštu išvalyti. O tas smėlis, nuo pirštų nukrės
tas, išaugo į du milžinus kalnus. Tas pats Perkūnas, Laz- 
donos kamantinėjamas apie likimo akmenis, „pasvyra
vęs jai tiesą / lept ir išbliovė it veršis“ (p. 93). Pats gi 
Aukštiejus, kurdamas pasaulį („krėtė pamatus“ visatai) 
žiūrėjo į pirmykštį rūką: „Galvą pakraipė, pamąstė, / 
ūkaną smilium paknaibė“. Jokie epo dievai niekad nieko 
neknaibo, nei su pirštu, nei kaip kitaip.

Dar apie „pliumpt“. Tokie ištiktukai (Paparonis dar 
turi: „lept“, „plėšt“, „čiupt“, „pokšt“ ir kt) iš tiesų lietu
vių kalboj jau nebeturi sau normalios kalbinės erdvės - 
kur juos bevartosi, jie atrodo savotiškai ypatingi, keisti, 
kartais net juokingi. Epo gi juokas turi būti platus ir dide
lis, homeriškas.

- Visame Pasakų atošvaistų tekste matome vienas su 
kitu nesiderinančius kalbinius klodus. Amžinybės ritmą 
autorius, pavyzdžiui, matuoja tokiais pasikartojančiais 
laiko paženklinimais: ,,Amžiai girgždėdami slinko“ (p. 
10); „Amžiai blaivėdami slinko“ (p. 13); „Amžiai šnarė
dami teka“ (p. 14); „Amžiai paknopstomis bėgo“ (p. 20); 
„Amžiai šuoliuodami dūmė“ (p. 24). „Amžiai lalėdami 
krykštė“ (p. 26), ir galų gale vėl „Amžiai girgždėdami 
slinko“ (p. 109). Šnarantys amžiai skamba gana lyriškai, 
nors kiek keistokai, bet girgždantys amžiai, kurie šuo
liuodami, paknopstomis dumia ir lalėdami krykščia iš 
tiesų yra ypatingi, paparoniški. Saulė ir mėnuo tekste 
„džiūgavo, staipės, ratavo“, o žemė „Parankine stypinė
jo“. Tokie pasakymai, dvelkiantys kažkokia gal suval
kietiško kaimo senove, atrodo ypač vaizdingi, nors ir „be 
reikalo“, turint omeny, kad čia visgi rimtas epas. Būdami 
ne vietoj, jie sukelia humoristinį efektą. Turbūt pats au
torius, gal pusiau sąmoningai, to ir siekė. Šia savybe Pa
paronis primena ir Donelaitį, kurio humoras taip pat kar
tais lyg netyčia iš po pavasario skrandos išsikiša. Jie abu 
užtat ir atrodo gaivūs, tikri ir patrauklūs savo naujokišku 
naivumu literatūros dirvonuose.

Nors Donelaitis, aišku, rašė daug anksčiau už Papa- 
ronį, bet kartais šį beskaitant galėtum pamanyti kokį vi
duramžių lietuvišką tekstą užtikęs, kurio suprasti beveik 
neįmanoma:

Tryniotis ima Pikulis, 
sprande kur dangų Aukštiejus - 

atšaku veidu atsainiai 
pradeda ten doklinėti (p. 46)

Mūsų pasigailėjęs, autorius prideda ir mažą žodynėlį, 
kur „sprandyti“ lygu „teismo sprendimą daryti“, „atša
kas“ yra „atkaklus“, „atsainiai“, reiškia „nerūpestingai“ 
(autorius prilygina rusiškam „nebrežno“), ir „doklinėti“ 
reiškia „slankioti“. Nežinia, ar nuo to posmelis pasidaro 
aiškesnis, ar ne. Beje, daug padeda ir dar kitas, gale kny
gos Leono Gudaičio pridėtas žodynėlis.

Būna ir taip, kad šalia visų tų ratavimų, stypinėjimų 
ir krenkštimų, tekstas staiga ima ir prasiskleidžia ramia 
ir didinga epiška kalba:

Ūkanų ūkanos klostės A

vandenys šniokštė, putojo. 
Nieko daugiau, daugiau nieko... 
Dievui nyku pasidarė, (p. 9)

Taip ir atskamba iš Biblijos: „ir tik Viešpaties dva
sia pleveno virš vandenų“. Iš Paparonio, tačiau, mes su
žinome, kaip Viešpats tada jautėsi vienų vienas būda
mas. Pasaulio sukūrimo motyvais Senojo Testamento 
dvasia ir iš tiesų plevena virš viso teksto. Gerai tą pastebi 
ir Norbertas Vėlius savo straipsnyje: „Pasaulio sukūrimo 
vaizdą autorius detalizuoja remdamasis Biblija ir kitų 
tautų mitologija“ (p. 138). Biblijos motyvus primena ir 
Perkūno maištas prieš Aukštiejų, kartu su Pikuliu, Bang- 
pučiu ir kitomis piktomis dvasiomis; tai jie, o ne pats Se
nojo Testamento Dievas tekste sukėlė žemę suniokojusį 
tvaną, bet Aukštiejus Pikulį bibliškai nubaudė, nutrem
damas jį su visomis dvasiomis į tamsią požemių karalys
tę. Toji karalystė siejasi su senovės graikų mitais tuomi, 
kad Pikulis pasigrobia mylimąją Ramunę, ir nors jos 
motina Krūminė ją ten ir suranda, šioji pasirenka gyven
imą su Pakuliu. Graikų gi mite Persefoną, Dzeuso ir 
Demetros, javų ir derliaus deivės, dukterį, pagrobia mir
ties karalystės valdovas Hadas. Demetra jos ieško siel
varte paskendus, nuo ko sunyksta visa žemė. Galop iš
prašius Hado, kad dukterį kasmet išleistų tam tikram lai
kui, Demetra žemę tam laikui ir vėl atgaivina. Iš to išeina 
žiemos ir pavasario - vasaros metų laikai. Paparonio ver
sija neturi tokios asociacijų gelmės kaip graikų mitas, 
ypač todėl, kad nėra užuominų į derliaus, kaip mirties ir 
prisikėlimo, ciklą. Tačiau, antra vertus, galime pajusti 
tolimą „Eglės žalčių karalienės“ aidą bent tame, kad ir 
Eglė, Žilvino paviliota, galop nutarė likti jam ištikima 
žmona. Be to, Pikulis Ramunę ne pagrobia, kaip Hadas 
Persefoną, o suvilioja lietuviškų dainų motyvais. Skai
tydami:

Ėmė atskrido 
pulkas gulbelių, 
sudrumstė vandenio tyrį.

Laukė mergelė 
kol vandenėlis 
nusistovėjo, nutiro.

Žiūri - atbėga 
juodas laivelis, 
jaunas bernelis laively.

Gundo, vilioja 
močios dukrelę 
sėstis drauge į laivelį (p. 90)

prisimename liaudies dainą „Siuntė mane motinėlė“:

Aš ten radau žąsų pulką 
Ir sudrumstą vandenėlį, 
Irsudrmstą vandenėlį.

Ir sudrumstą vandenėlį,
Ir ten plaukia laivužėlis
Ir ten plauko laivužėlis

Sėskit, jauna, į laivelį,
Ašpersirsiu savo šalin, 
Ašpersirsiu savo šalin.

(Lietuvių Tautosaka. Dainos, 1,1962)

Tačiau liaudies dainoj toji mergužėlė buvo atsargesnė už 
Ramunę ir nesidavė sugundoma, taigi, nenukeliavo pra
garan.

Tautosakos motyvus Pasakų atošvaistose komen-

Antanas Šmulkštys-Paparonis (1886-1951)

tuoja ir Viktorija Daujotytė, ir, gana išsamiai, Norbertas 
Vėlius. Jų čia iš tiesų gana daug, nors, kaip Vėlius paste
bi, kai kurie yra atėję iš kitų tautų mitologijos bei tauto
sakos, o kiti ir iš rašytinės literatūros sluoksnių, taigi, ne 
visai teisus yra Paparonis, kada aiškina sudėjęs savo tek
stą: „iš tų lauko akmenėlių, tų sesės darželio gėlelių, to 
švelnaus mūsų dirvų vėjelio...“ ir t.t., ir sakosi sąmonin
gai vengęs atneštinės kultūros elementų.

Mūsų tautosakoj labai nedaug aiškių mitologinių 
motyvų. Lietuvių tautosaka turi vos septynias mitologi
nes dainas iš kurių šešios, laimingu atsitiktinumu, už
rašytos Liudviko Rėzos. Jas Paparonis ir naudoja, su 
pamėgimu išplėsdamas ir savaip kaitaliodamas bei kartu 
suplakdamas. Iš trumputės dainos „Mėnuo saulužę ve
dė“ jam išeina (pp. 49-54) ilga istorija apie Saulei neišti
kimą, Aušrinę pamilusį mėnulį ir apie Saulės liūdesį ir 
kančias, ir apie nubaustą mėnulį - visai kaip sentimen
taliam romane. Beje, ta bausmė, Perkūno įtūžęs kirtis, 
perskrodęs mėnulį per pusę, turi savo embrioną ir toj 
dainoj, lygiai kaip ir to paties Perkūno pakirsto ąžuolo 
motyvas, plačiai Paparonio išvystytas, ateina iš kitos 
mitologinės dainos (Dainos, p. 176): apie ąžuolo sužei
dimą. Kartais mažiausia tautosakos ar net greičiau kas
dieninių pasakymų smulkmena išsipučia į didelę istoriją. 
Sakome, jis ne iš kelmo spirtas“; taigi, autorius ir sukūrė 
šėlstantį drakoną Didūną, kuris už iškirstą jo mišką:

... kelmus iš pykčio 
rausė ir kojomis spardė... 
Strykt iš kelmų ir pašoko 
gyviai į žmogų pavėdūs; 
šnervė viena, smailakulniai, 
pėdos it arklio kanopa, (p. 99)

Taigi, prisistato į pasaką ir velniukas-vokietukas, šalia 
visokiausių kitų dvasių ir dvaselių. Niekas kitas mūsų 
poezijoj turbūt nebuvo tiek jų prisišaukęs ar išgalvojęs. 
Kaip tik dėl tų dvasių margo įvairumo ir Aukštiejaus- 
gaspadoriaus, einančio per žemę, prigulinčio pamiegoti, 
pražiopsančio visą didį tvaną, ir nosį rakinėjančio, kardu 
besišvaistančio Perkūno, kuriam Aukštiejus iš pykčio 
kuodą nurovė ir barzdą prisiuvo, ir dėl tų lalančių, girgž-

(tęsinys sekančiame psL)
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DAR APIE CHUJOVIČlSKĄ ISTORIJĄ

Įdomu ir naudinga buvo vėliausiame rugsėjo Akira
čių numeryje (Nr. 8,1994) paskaityti patikslinimus apie 
tai, „kaip gimsta lietuviški nesusipratimai“, kuriuos pa
rašė, kaip ji pati pasisako, Lietuvos Radijo žurnalistė Ri
ma Marija Girnius (Krištaponytė). Atrodo, turėtų būti 
mergina, tik nesuprantu, kodėl užsispyrusi vartoja savo 
lietuvio vyro pavardę taip suvyriškintai - Girnius, ne 
Gimiuvienė. O gal ji Amerikos lietuvaitė, kurios ištekė
jusios čia neretai savo pavardes be reikalo „vyriškina“, 
net lietuviškoje spaudoje ir gyvenime.

Minėtieji „nesusipratimai“ iškilo šiek tiek su pa
grindu, kai š.m. Akiračių ketvirtajame numeryje para
šiau savo įprastinę skiltį, ne savų, o žinomo Lietuvos 
literato Romo Gudaičio žodžių antrašte „Metas prabilti 
apie grėsmę valstybei“. Ten paminėjau net keletą įvairių 
grėsmių, pavojų, keistenybių ir ironijų. Tarp jų pačią 
keisčiausią: Kauno laiko dienraštyje paskelbtą vieno 
„žvalgybiško dokumento“ vertimą iš angliškai leidžia
mo „baltijiečių“ biuletenio The Baltic Outlook

Aš tik retkarčiais gaudavau pavartyti tą Baltijos 
„autluką“, bet niekad Kauno laiko dienraščio. O vienas 
mano draugas geradaris š.m. balandžio mėnesį atsiuntė 
to straipsnio iškarpą iš minėto dienraščio - pusėtinai 
įdomią - apie savotišką „Rusijos žvalgybos“ raportą 
Jelcinui dėl padėties ir problemų Pabaltijo šalyse. Ir pra
šė, kad viešai pakomentuočiau, nes jis apie tą keistą isto
riją dar nebuvo užtikęs rimtesnių atbalsių Lietuvoje. Su
sisiekiau su trimis man pažįstamais šaltiniais, teirau
damasis dėl to rašinio autentiškumo, bet gavau atsaky
mus, kad jie nieko tikro apie tai dar negalį pasakyti.

Tada ir parašiau tą skiltį, kaip man antraip atrodė

PASAKŲ...
(atkaltais 13-to pst)

dančių amžių, kai žemėje „tyliai vėjelis širvena / tyliai 
medeliai čiučenas“ ir, kaip Antano Baranausko Anykš
čių šilelyje, „tyliai žiedai gėlių kraunas“, ir dar dėl to, 
kad Aukštiejaus veidas, džiaugsmu nušvitęs, „saulėj, 
mėnuly atspindo / amžiams tenai pasiliko“, galų gale pa
sidaro visai malonu Paparonį skaityti. Nesakyčiau, kad 
čia tikrai epas, tegu ir etiologinis-mitologinis; greičiau 
gal tai lengva, linksmoka epo parodija. „Pirminio kul
tūrinio teksto“, visgi, taip ir neturime.

Norbertas Vėlius mums sako, kad šis Antanas 
Smulkštys-Paparonis gimė Suvalkijoje 1886 m., tapo 
kunigu, dalyvavo Lietuvos Respublikos seimuose, skai
tė lenkų romantikus, ypač Kraševskio „Vitolio raudą“, 
vertėjavo, ir buvo pokarinės sovietų valdžios stumdo
mas, kol mirė 1951 m. Bet gal geriausiai jo visą asmeny
bę išreiškia ši ištrauka iš jo paties dienoraščio:

Balandžio 10 d. Verbų sekmadienis. Nėra kas pa
ruoštų ir nuoširdžiai pasiūlytų verbų šakelę. Einu baž
nyčion ir jaučiu tą skaudų kunigo gyvenime trūkumą - 
mylinčios rankos, kuri nepaisydama „ką pasakys“, už-
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žvelgiant iš toliau, iš politinio taško, žurnalistiškai. Ri
ma Marija dabar su dėkingumu patikslino, kad mano 
straipsnis ją paskatinęs atskleisti tiesą, ir kad vienu atve
ju aš tikrai būsiu apsirikęs ar nesupratęs, jog tasai baltie- 
čių „autluke“ paskelbtas redaktoriaus Ed. Luco (ar Lu
ko) straipsnis buvęs - tik fantazija, paprasčiausias ble
fas...

♦ * ♦
Taip dalyką nušvietus, norėčiau ir aš dar sykį kai 

ką priminti ir patikslinti. Savo skiltyje dėl to slaptojo 
„Rusijos žvalgybos tarnybos“ raporto prezidentui Jelci
nui anuomet pabrėžtinai suminėjau net tris savo skepti
cizmo (ar nepasitikėjimo) atvejus bei galimybes.

Tas žvalgybos raportas man pirmiausia atrodė esąs 
tik pavykęs falsifikatas - maždaug fantazija ar ir sąmo
jingas blefas - siekiantis kompromituoti Jelcino ir Ko- 
zyrevo politiką Pabaltijyje, ir netiesiogiai įspėjantis 
visus mus, baltiečius, apie kaskart daugiau atsisklei
džiančią Rusijos imperializmo grėsmę mūsų valstybių 
laisvei.

Tada paminėjau antrą atvejį ar galimybę: - jei tas 
raportas autentiškas, tai turėtų kilti tarptautinis skanda
las, dėl kurio lauktinos bent jau pabaltiečių veiksnių ir 
vyriausybių reakcijos. Tai juk būtų pernelyg agresyvios 
Maskvos pastangos iš vidaus triuškinti mūsų valstybių 
suverenumą.

Ir trečias atvejis: tikras šis raportas, ar tik gabaus 
feljetonisto fantazija („blefas“), bet abiem atvejais jo tu
rinys vis dėlto atskleidžia tai, kas regimai ir maždaug iš 
tikrųjų dabar vyksta Lietuvoje ir ypač mūsų baltuose 
šiaurės kaimynuose. (Be abejo, tuo tikslu ir buvo rašytas 
šis feljetonas.).

Taigi man atrodė, kad šiuo požiūriu svarbiausia bu
vo ne tiek to tariamojo raporto autentiškumas ar fantas
tiškumas, o viso Pabaltijo tautų bei valstybių ir naujo
sios Rusijos santykių, įtampų ir Maskvos ryškaus impe
rializmo problemų sankaba - įspėjantys pavojaus signa
lai mūsų laisvei ir nepriklausomybei. Tad neįmanoma 
sutikti su Lietuvos Radijo žurnalistės kategoriškais tei
gimais, jog The Baltic Outlook biuletenio redaktoriaus 
gabiai parašytas feljetonas esąs „fantazija, nepagrįsta 
jokiais faktais ir jokiais dokumentais“...

pildytų kunigo gyvenime tą spragą, tą šeimos šilumą. 
Žiūriu - iš po samanų šypsosi man kadugio viršūnėlė. 
Palinkau, nusilaužiau, kad nepyktų už skriaudą, pabu
čiavau, įsikišau į palto atlapo ąselę ir, kavalieriškai laz
dele bemosuodamas, net kepurę kažkaip į šoną pa
smaukęs, nudrožiau bažnyčion, (p. 153-4).

Štai ir jautrus, kaulus geliančiai vienišas žmogus,- be 
meilės, bet labai mokantis ir trokštantis mylėti; kunigas, 
bet visų apleistas (matyt jis nepriklausė parapijos „es- 
tablišmentui“, kad klebonas jo net per šventę pas save 
nekvietė), be saiko pamilęs Lietuvą, po ją vaikštantis 
nelyg jo paties Aukštiejus su bijūno žiedu švarko ąselė- 
je, linksmai kepurę pakreipęs, su lazdele, kaip iki juoko 
graudi prancūziško boulevardier parodija. Jis tikrai bu
vo vienas iš Aukštiejaus gerųjų dvasių.

R. Šilbajoris

Paparonis. Pasakų atošvaistes. Kaunas, ab (išleista 
Albino Šmulkščio lėšomis), 1993. Palydintys straips
niai: Pratarmė, Just Marcinkevičius; „Sugrįžus prie tau
tinio epo“, V. Daujotytė; „Poetinio pasaulio kūrimas“, 
N. Vėlius, „Laikas ir žodis“, L. Gudaitis, knygos suda
rytojas.

Stipriau patrinkite akis, geriau pabarbenkite į sme
geninę už kaktos kaulo, tada gal pamatysit ir suprasit, 
kad panašūs pavojai, anot Romo Gudaičio, gresia mūsų 
valstybei. Tai reiškia, kad vis labiau aiškėja Rusijos po
litikos antibaltietiška pogrindinė ir nebedangstoma vie
šoji propaganda Vakaruose, kad žvalgybos agentūros 
tebeveikia, kad atvirai demonstruojami ekonominio 
spaudimo apynasriai, o sovietinės Kaliningrado koloni
jos gynimas ir savotiškas „rusakalbių“ kolonistų specia
lių „teisių“ apsaugos reikalavimas, ypač Latvijoj ir Esti
joj, labai jau regimas.

Tik visa tai gal geriau matyti ne namuose, o iš šono, 
iš toliau, ir tiems, apie kuriuos dabar sakoma, kad bepi
gu ,,mylėti Lietuvą iš tolo“, tik kad jiems stigo ir stinga 
drąsos joje gyventi...

* * *
Galiausiai betgi nuolankiai prisipažinsiu, kad vienu 

atveju gal ir suklydau, ar bent pasisekė mane suklaidinti.
To šauniai sarkastiškai falsifikuoto žvalgybos ra

porto autoriumi pasirašė vyras Oleg Chujovič pavarde. 
Tai galėjo būti nuoroda, kad čia bus juokaujama. Už tai 
Rima Marija man ir pabraukė per nosį: rodos, prityręs 
žurnalistas, o nesuprato, ką lietuviškai reiškia tokia neva 
rusiška pavardė. Gi išvertus, kaip ji sako, būtų „Bybevi- 
čius“...

Absoliučiai teisinga! Aš nedaug, bet dar truputį 
moku rusiškai ir nuo vaikystės atsimenu beveik visus 
tos gražios kalbos populiariausius keiksmažodžius. Pra
džioj ir man kilo įtarimas, kad gal čia tik kokio feljeto
nisto mostas pasišaipyti. Bet vėliau pagalvojau: o gal ir 
tiesa? Juk per septynis dešimtmečius auklėjant ir for
muojant rusų tautą lenininių-stalininių Cekos, GPU, 
NKVD ir KGB profesoriams, nebūtų perdaug nuostabu, 
jei tos šeimos elituose bus atsiradę ir išbrendę dargi to
kios retesnės pavardės sandarbininkai, kaip Oleg Chujo
vič...

Kai tuo patikėjau, Rima Marija visiškai pagrįstai 
ištaisė mano klaidą. Esu dėkingas.

Bronys Raila

AR „UŽSIENIO LIETUVIAI” AR 
„IŠEIVIJA”?

Ar ne perdaug vartojate žodžius „išeiviai“, „išeivi
ja“? (Akiračiai, 1994 liepa). Jūsų mėnraštyje yra rašoma 
ne tik apie išeivius (emigrantus) - savanoriškai iš Lietu
vos išvykusius žmones, bet ir karo audrų ir bolševikų 
siaubo po pasaulį išblaškytus lietuvius, jų vaikus ir vai
kaičius. Ar nebūtų daug geriau šiuo atveju vartoti žo
džius „užsienio lietuviai“?

Prie šio laiško pridedu prof. A. Klimo, Br. Nemicko 
ir savo išsamesnį pasisakymą šiuo klausimu. Tikiuosi, 
kad Jūs visa tai perskaitysite ir rimtai ^svarstysite.

Su geriausiais linkėjimais, 
Vytautas Jonaitis

Grand Rapids, Mi

DĖL PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS KRITIKOS

Siunčiu Jums Kraštų Bendruomenių valdybų pirmi
ninkų arba jų atstovų Anykščiuose, Lietuvoje, 1994 lie
pos 1-4 suvažiavimo priimtas nuostatas bei nutarimus ir 
prašau išspausdinti artimiausioje Akiračių laidoje kaip 
atsakymą į Jūsų redakcinį, PLB valdybą kritikuojantį, 
straipsnį „Kančių žavesys ir laimėjimų ašaros“, išspaus
dintą 1994 liepos mėn. nr. 7(261) laidoje.

akiračiai nr. 9 (263)
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Manau, sutiksite, kad 22 kraštų ben
druomenių atstovų suvažiavime priimtos 
nuostatos ir nutarimai, pritariantys 
dabartinės PLB valdybos veiklai, pa
neigia Jūsų kritiškus pasisakymus apie 
PLB valdybą ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės ateitį.

Geriausi linkėjimai,
Bronius Nainys 

Lemont, n

Rezoliucijų, kuriomis PLB veikėjai prita
ria savo veiklai, nespausdinsime, bet dėl 
kai kurių jose iškeltų klausimų, kur mūsų 
nuomonė išsiskiria, ateityje ruošiamės iš
samiau pasisakyti-Red.

DĖL 1940 METAIS IŠTREMTŲJŲ 
SKAIČIAUS

Akiračių 7(261) numeryje Zenonas 
Rekašius polemizuodamas su J. Damaus
ku, D. Bindokiene ir A. Damušiu („Apie 
geras ir blogas Kančių istorijas“) palietė 
ten ir nelabai aiškų 1941-siais metais iš 
Lietuvos Sibiran išvežtųjų skaičių.

Straipsnyje yra pateikiami kai kurie 
Lietuvoje anksčiau ir dabar surinkti iš
vežtųjų duomenys, tačiau dar nesutinka
ma dėl skaičiaus...

Knygoje Lietuvos gyventojų genoci- 
das rašoma, kad 1941 birželio mėn. 14-19 
dienomis išvežtųjų buvo 17,471. Lietu
vos Raudonasis Kryžius jų priskaičiavo 
nemažiau kaip 17,000. Gi J. Damauskas 
tvirtina, kad išvežtųjų skaičius siekė 
34,260, o kiek vėliau, pagal jį, tik 30,485 
tebuvo deportuoti. Šiek tiek straipsnyje J. 
Damauskui prikišama, kad apie tuos įvy
kius jis neturi jokio dokumento, nes jo iš 
viso niekas neturi.

Keistas sutapimas: jau eilę metų ma
no spintoje guli knyga Hitler Moves East 
1941-1943, kurią parašė Paul Carell. Joje 
minimi kai kurie įvykiai Lietuvoje, kal
bama apie generolą Putną ir nurodomi 
pabaltiečių ištremtųjų skaičiai. Rašoma 
taip: „Some 11,000 Estonians, 15,600 
Latvians and 34,260 Lithuanians were 
put aboard trains within a few hours and 
shipped wholesale to Siberia“ (57 psi.).

Nežinau, ar tą Paul Carell knygą 
reiktų skaityti kaip dokumentą, tačiau J. 
Damausko ištremtųjų skaičius visiškai 
sutampa su Paul Carell.

Knygos pradžioje pabrėžta, kad be
rašydamas šią knygą Paul Carell rėmėsi 

dokumentais, dienoraščiais, prisimini
mais, tyrinėjimais, bei pasikalbėjimais 
tiek su rusais, tiek su vokiečiais.

V. Šarka
Oamaha, Ne

Tas pats 32,260skaičius minimas ir dvie
juose bostoniškės Lietuviškosios encik
lopedijos tomuose, kur taip pat nenuro
doma šio skaičiaus kilmė. Ponas Carell 
greičiausia juos irpaėmė iš lietuviškų šal
tinių, kurie anuomet, trūkstant patikimes
nės informacijos, ją papildydavo spėlioji
mais, dažnai dar pagražintais antikomu
nistinės propagandos kryptimi. Dabar, 
kai bent iš dalies atsidarė slapti sovietų 
šaltiniai, nebėra reikalo kartoti anų dienų 
spėliojimų. Lietuvos Raudonojo kryžiaus 
surašymo duomenys, mano nuomone, 
parodo labai tikslų anuomet išvežtųjų 
skaičių -Z. KR.

AUDEATUR ET ALTERA PARS

tikrai Lietuvai reikia daugiau že
mių“? 1994 m. sausio mėn. Akiračiuose 
autorius Artūras Hermann, nežinia kieno 
naudai, mėgina ne tik Mažosios Lietuvos 
Rezistencinio Sąjūdžio atsišaukimus lie
tuviškoje spaudoje dėl Kaliningrado sri
ties statuso, Mažosios Lietuvos likimo ty
rinėtojus, Tilžės Akto 1918 m. signatarus 
ir 1923 m. Klaipėdos krašto susijungimo 
su Lietuva šalininkus laikyti santykių su 
Vokietija nuodytojais, bet taip pat ir 
„Kauno nelaiminga politka Klaipėdos 
krašte“ 1923-1939 m. „sąmoningo klai
pėdiečių vokietėjimo“ kaltininkais.

A.H. nuomone, 1422 m. pasirašyta 
Melno taikos sutartim, Vytautas Vokie
čių ordinui perleido Maž. Lietuvą. Per 
500 metų niekas nemėgino keisti Šiaurės 
rytų Prūsų - Lietuvos sienų. Ir dabar Til
žės Aktas yra bereikšmis ir tik fantazija 
yra prisiskirti sau rusais apgyventą kraš
tą. Mėginimas atlietuvinti ar atlenkinti 
„vokiečiu besijaučiančio“ piliečio yra n- 
egarbingas elgesys, peiktinas prievartavi
mas.

Pagaliau Lietuvos kaimynai, rašo A. 
H., nepaiso Lietuvos ir išeivijos nuomo
nių. Mažai Lietuvai keliant „sienų klau
simą“, greit sulauktume Bosnijos padė
ties.

„Kiršink ir viešpatauk“ būdas reiškė
si Klaipėdos kr. Reicho politikoje, šio 
krašto gyventojus vokiečiai rūšiavo į 
Deutsche, Memellūnder ir Litauer. 1932
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m. kiekvieną grupę sudarė maždaug treč
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spaudą. Rinkimuose į apskričių tarybas ir 
į krašto Seimelį lietuviškų mandatų skai
čius nuo 1925 m. iki 1932 m. pakilo nuo 
2 iki 5. Tuo pačiu metu „Deutsche partei“ 
prarado 3 mandatus. Tai jau buvo ženklas 
von Sass’ui ir dr. Neumann’ui, „Heim ins 
Reich“ partiečiams, didinti antilietuvišką 
propagandą.

Dabar mėginkime įsigilinti į A.H. 
tvirtinimą, kad mažlietuviai Prūsijoje 
saugiau gyveno negu Didž. Lietuvoje. 
1709-1711 m. nuo maro Prūsijoje mirė 
250 tūkstančių gyventojų (jų tarpe 160 
tūkstančių lietuvių). Lietuvių gyvenvie
tes užėmė Prūsijos protestantiškų karalių 
„prieglobstin“ priimti zalcburgiečiai, hu
genotai ir kiti nekatalikai. Nors mažlie- 
tuvių pavardžių skaičius laikui bėgant 
mažėjo, tačiau iki 1938 m. išliko ežerų, 
upių, slėnių, girių, kiemų ir miestelių li
etuviškieji pavadinimai. Šiuos penki- 
ašimtmetinius lietuviškos praeities ir 
kultūros paminklus Hitleris tarp 1939 m. 
ir 1945 m., padedamas Stalino, pavertė 
„pelenais“, iš kurių prisikėlė „Kalinin- 
gradskaja Oblast“ feniksas. 1994.IV. 16 
persispausdinąs iš Novoje Vremia Vadi
mo Dubnovo straipsnį, Lietuvos rytas 
sako: „Niekas nežino, kaip ilgai dar truks 
didžiųjų aistrų sūkuriai dėl Mažosios Lie
tuvos“.

Endrius Žilius 
Vokietija

GERI „AKIRAČIAI”

Akiračiai išsivystė į pasigėrėtiną ine- 
lektualinį žurnalą įžiebiantį kiek skirtin
gos įžvalgos į nusistovėjusias tradicines 
visuomenines pažiūras.

Algis A. Regis 
Čikaga, II

Gerbiamai Akiračių administracijai

Ačiū už Akiračius. Kai juos gaunu - 
ta diena man šventė.

G. Kazddenė 
Strathfield, Australija

JEI AŠ BŪČIAU...

Jei aš būčiau B. Nainys, Lietuvos 
kovų ir kančių istorijos sumanytojas, štai 
ką aš paprašyčiau kontroversinio rinkinio 
sudarytojų: - „Gerbiamieji, aš nenoriu 
laukti kol jūs pabaigsite pirmąjį tomą ir 
išspausdiną knygą duosite man ją pa
skaityti. Aš noriu iš anksto susipažinti su 
kiekvienu knygos skyriumi. Žinau, kad 
jūs naudojate Lietuvos KGB archyvuose 
rastus dokumentus. Žinau, kad pagal tuos 
dokumentus buvo tremiami kolaborantai, 
valkatos, kriminalistai ir prostitutės. Ži
nau, kad pagal tuos dokumentus padores
ni perkeliamieji į Sibirą buvo aprūpinti 
mediciniška pagalba ligoniams, papildo
mu maistu vaikams, patalpinti su bagažu 
į keleivinius vagonus ir LL Betgi, žin
odamas kokiomis sąlygomis vyko trėmi
mai, aš noriu, kad po kiekvieno tokio 

knygos skyriaus tilptų dokumentinis ap
rašymas: kas buvo vežami ir kaip tie trė
mimai ištiktųjų buvo vykdomi.

Jūs man galite aiškinti, kad atskira
me leidinyje bus surašytos tikros trėmi
mų smulkmenos, bet jos, atskirtos nuo 
pagrindinės pirmojo tomo knygos, bus 
tiek pat vertos kaip ir dešimtys publika
cijų apie trėmimus, kuriuos mes jau skai
tome kelerius metus. Tame pačiame lei
dinyje mes norime parodyti skaitytojui 
nežmoniškai žiaurių trėmimų eigą ir 
KGB melą“.

Atvertus tokį pirmąjį Lietuvos kovų 
ir kančįų istorijos tomą aš pagalvočiau: 
vis dėlto, Nainys gali pasigirti gražia di
džiulio projekto pradžiai Jo pastangos vi
sokeriopai remtinos!

K. Daugėla 
Bedford, N.H.

UŽGAULI PAJUOKA

Jau keleri metai, kai savo skiltyje „Lie
tuva ir išeivija spaudos veidrodyje“ prie 
manąs kabinėjasi p. Vyt Gedrimas. Mat 
prieš keliolika metų esu jam šiek tiek pa- 
gelbėjąs, tai dabar turbūt nori atsilyginti. 
Bet nežinau, kuo p. Gedrimui nusikalto 
mano šeima, kad ir ji kažkodėl jam užkliu
vo?

1994 m. rugsėjo (nr. 8/262) jis rašo: 
„Spaudoje pasirodė keistų, o kartais net 
juokingųreiškinių. Štai Drauge... B. Nainio 
ginti išėjo žmona, vaikai ir žentas. Esą, jos 
vyro žiauri kritika kvepia asmeniškumais, 
ji yra be jokio pagrindo ir t.t... “ Toliau jis 
duoda ištrauką iš mano šeimos pasisaky
mo ir taip pasišaipąs iš jos, aišku, laiky
damas mane kaltu, siūlo man pasitraukti.

Pirmiausiai atrodo, kad ponas Gedri
mas turi sunkumų arba atskirti vyrą nuo 
moters, arba nepajėgia suskaičiuoti iki 
penkių, nes „B. Nainio ginti išėjo“, ne, 
kaip jis rašo, „žmona, vaikai ir žentas“, 
bet, tai ir jo paties pacituotas parašas rodo, 
- žmona, abi dukterys ir abu žentai.

Tačiau ne čia reikalo esmė. Jeigu p. 
Vyt Gedrimui juokinga, kai nieku nekal
to, tendencingai spaudoje puolamo, tiesi
og šmeižikiškai kaltinamo dviejų KGB 
generolų paruoštos knygos išleidimu tėvo 
išeina ginti šeima, tai tokia pono Gedrimo 
užgaulia logika tegaliu tik nusistebėti. Iš 
savo pusės aš labai nuoširdžiai dėkoju 
savo žmonai, dukroms ir žentams už para
mą, didžiuojuos savo šeima ir jos buvimu 
šalia manąs man labai sunkiu laiku, kai be 
jokio pagrindo buvau niekinamas, smerki
amas, naikinamas. O kad puolimai buvo 
visiškai nepagrįsti, p. Gedrimas lengvai 
galėjo (ir dar dabar gali) įsitikinti, paskaitąs 
net ir tame pačiame Akiračių numeryje 
Bronio Railos, Lietuvos Radijo žurnalistės 
Rimos Marijos Girnius (Krištaponytės) 
rašinius ir ypač objektyvią „Lietuvos kovų 
ir kančių istorijos“ pirmosios knygos Ze
nono Rekašiaus recenziją, šiems autori
ams aš taip pat labai nuoširdžiai dėkoju.

Beje, kažin ar p. Vyt Gedrimui taip 
pat juokinga, kai mane niekinančius 
straipsnius ir laiškus laikraščiai spausdino 
veltui, o už apginamąjį rašinį šeimai rei
kėjo užmokėti.

Bronius Nainys 
Lemont, D.

PAREIŠKIMAS
Mes, susirinką į 1994 metų Santaros-Šviesos suvažiavimą, 

reiškiame nerimą ir pasipiktinimą, kad kai kurie lietuvių išeiviai viešai 
ir iškilmingai degina knygas. Tai kultūrinio nuosmukio ir kraštutinės 
netolerancijos apraiška, ligi šiol matyta tik totalitariniuose kraštuose. 
Griežtai smerkiame šį aktą, kurį laikome gėdingu.

Alma Adamkienė, Valdas Adamkus, Vytautas Adomaitis, Jūra 
Avižienytė, Džoja Barysaitė, Audrė Budrytė, Birutė A. Bulotaitė, Ona 
Daugirdienė, Jolanta Donskienė, Leonidas Donskis, Dr. D. Giedraitis, 
Ilona Gražytė-Maziliauskienė, Vida Gudonienė, Sigutė Kačinskienė, 
Edvardas Kaminskas, Zina Katiliškienė, Vladas Kaupas, M.D., 
M.P.H., Rita Kavolienė, Vytautas Kavolis, B. Kažemėkienė, Vida 
Keblinskas, Vitalija Keblienė, Algimantas Kezys, Eugenija 
Kriaučiūnienė, K. Kriaučiūnas, Jadvyga Kuncaitis-Giedraitienė, Birutė 
Lintakienė, Aldona Markelienė, N. Martinka, K. Motušis, Algis 
Mickūnas, Domas Misiulis, Franęoise Mockūnas (Puzyna), Liūtas 
Mockūnas, Bronius Nainys, Leonas Narbutis, Gintra Narienė, Pranas 
Naris, Kąstutis Navakas, Marija Paškevičienė, Dr. Dalia Pavalkytė, 
Juozas Pivoriūnas, Roma Raziulytė, Zenonas V. Rekašius, Vacys 
Saliklis, Leonas Seibutis, Raminta Sinkienė, Vladas Sinkus, Dalia 
Sruogaitė, Alina Staknienė, Edvardas Staknys, Giedrius Subačius, 
Alex Sved, A. Šantaras, Aleksandras Štromas, Stasys Tautkus, Ligija 
Tautkuvienė, Victoria O. Vaitiekaitis-Bernier, Laima VanderStoep, 
Stasė Vaškelienė, Tomas Venclova, Indrė Vepštaitė, Vytautas Vepštas, 
Henrieta Vepštienė, Lakštuonė Vėžienė, Gintautas Vėžys, Irena Virkau, 
Vytautas O. Virkau, Aldona Žibienė, Horacijus Žibąs.

APIE SPAUDĄ, FANATIZMĄ IR 
ATSAKOMYBĘ

(atkelta iš 1-mo psL)

kie palyginimai, skambantieji beveik 
pasityčiojimu iš savo tautos? Nejaugi tik 
tam, kad galima būtų pasakyti, jog Lietu
va daugiausia kančių patyrė ne iš oku
pantų, o iš savų žmonių, tegul ir komu
nistų. Kas tai - svetimųjų meilė ar tautin
io nepilnavertiškumo kompleksas? O gal 
tiesiog sunkiai įsivaizduojamas nai
vumas?

Kiekvienoje visuomenėje pasitaiko 
nuo realybės atitrūkusių keistuolių (o kar
tais ir visiškų pakvaišėlių), sugebančių 
įžvelgti priešus, sąmokslus, išdavystes, 
pavojus net ir ten, kur jų ne tik nėra, bet ir 
būti negali. Atsakingos spaudos pareiga 
šitokius blaivų protą ir savikritiką prara
dusius keistuolius ignoruoti. O jei kartais 
jų mintys randa daugiau pasekėjų, spauda 
turėtų įkaitusias galvas aušinti išsamia, 
šalta ir teisinga informacija. Tuo tarpu 
mūsų išeivija neseniai pergyveno masinį 
blūdą, sukeltą neatsakingo dienraščio ve
damojo, apkaltinusio PLB valdybą ir Li
etuvos Istorijos instituto darbuotojus so
vietų klastočių platinimu, KGB generolų 
planų vykdymu. O knyga, dėl kurios bu
vo sukeltas triukšmas, tokių išvadų savo 
turiniu ne tik nepateisina, bet tiesiog 
prieštarauja visuomeną taip sukiršinusio 
vedamojo išvadoms.

Manome, jog visuomenė turi teisės iš 
savų laikraščių laukti ne kiršinimo ir 
aistrų aštrinimo, o blaivaus, šalto, ra
maus, atsakomybą jaučiančio balso. Jo 
vietoj randame pranešimus apie knygų 
deginimo iškilmes, kuriuose net su žibu
riu nerasi redakcijos nepritarimo tokiems 
visai išeivijai gėdą darantiems išpuo
liams. O kai 75 inteligentijos atstovai pa

siunčia laišką, išsakantį nepritarimą to
kiems veiksmams, tai dienraščio vado
vybė paprašo užmokėti kaip už apmoka
mą skelbimą. Kažkaip, atrodo, vertybių 
skalė apsivertė aukštyn kojom...

Ir pagaliau - sulaukėm to, ko tikrai 
nesitikėjom. I svečius Čikagon atvyk
stantį Lietuvos prezidentą dienraštis pa
sitinka užgaulia vedamojo antrašte: „Juk 
jis ne mūsų prezidentas”. Ir ragina ne tik 
prezidentą boikotuoti, bet ir stengtis savo 
nepritarimą „ne tokiai, kokios mes 
tikėjomės” Lietuvos valdžiai parodyti 
Amerikos „žiniasklaidai”.

Daug kam išeivijoje rūpestį kelia 
dabartinės Lietuvos valdančios partijos 
praeitis. Daug kas jos prezidento vietoje 
norėtų matyti kitą asmenį. Valia kiekvie
nam rinktis, kas jam patinka, o kas ne. Ir 
mes nesame darbiečių šalininkai ar 
dabartinės jos valdžios gynėjai. Tačiau 
laisvuose, demokratiniuose rinkimuose 
išrinktas Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas yra ir mūsų prezidentas. Bent 
tų, kurie esame ar norime būti Lietuvos 
piliečiais. O teiginys, kad ne toks, kokio 
aš norėčiau prezidentas yra jau nebe ma
no prezidentas, tolygus tvirtinimui, kad ir 
Lietuva, ne tokį prezidentą išsirinkusi, 
nebėra mano tėvynė. Tai ne nuosaikus, 
atsakingas, tolerantiškas, demokratiją 
pripažįstantis balsas. Tokiais žodžiais pa
prastai prabyla fanatizmas.

Ačiū Dievui, tą savaitgalį Čikagos ir 
apylinkų lietuviai labai akivaizdžiai par
odė, kad su fanatizmu jiems nepakeliui. 
O prezidentą boikotuoti raginusi re
daktorė tą savaitgalį turėjo jaustis labai 
vieniša. Galbūt tai ir bus pamoka, kurios 
labai reikėjo.

Akiračių red.
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