
Nepriklausomybės praradimas 1940 metais buvo 
didžiulė tragedija ne tik lietuviams, bet ir Lietuvos 
kitataučiams. Galime net pasididžiuoti, kad anksčiau 
su tarp mūsų gyvenančiais kitataučiais sugyvenome 
neblogai. Nebuvo anksčiau Lietuvoje masinės nea
pykantos proveržių, pogromų, kitataučių teises var
žančių įstatymų. Pasitaikydavo, tiesa, buitinių nesu
tarimų ar incidentų, bet - kur jų nepasitaiko? Gal tik 
Lietuvos lenkai galėtų skųstis, kad neapykantą Len
kijai dėl Vilniaus užgrobimo kartais išliedavome ant 
vietinių lenkų. Tačiau išsisprendus Vilniaus klausi
mui ir neapykanta lenkams iš mūsų tautos sąmonės 
išgaravo gana greitai. Lietuviai apskritai yra nuosai
kūs ir nekerštingi žmonės, nors, žinoma, ir tarp mūsų 
pasitaiko visokių.

Viskas iš pagrindų pasikeitė 1940 metais. Su so
vietų okupacija prasidėjęs valdžios teroras gyvento
jus sukrėtė taip stipriai, kad bet kas, išvaręs Raudoną
ją armiją iš Lietuvos, būtų buvęs sutiktas kaip išva
duotojas. Taip 1941 metais ir buvo sutikta Vokietijos 
kariuomenė. Tačiau sovietinę pakeitusi vokiškoji 
okupacija neatnešė kraštui nei laisvės, nei nepriklau
somybės, o netrukus prasidėjęs pasipriešinimas vo
kiečių užmačioms pareikalavo ir nemažai aukų. 
Ypač skaudi vokiečių okupacija buvo Lietuvos žy
dams. Iš tuo metu Lietuvoje gyvenusių 240 tūkstan
čių žydų apie 90% buvo išžudyta. Tokio masto ma
sinių žudynių anksčiau Lietuvoje niekada nėra buvę. 
Todėl suprantamas pasaulio žydų (ir ne vien tik jų) 
susirūpinimas, kad šio nusikaltimo vykdytojai ir jų 
talkininkai būtų nubausti.

Buvo, deja, ir lietuvių, talkinusių vokiečiams

Šiame numeryje

I ANKSČIAU TOKIUS VADINDAVO
I ŠUNDAKTARIAIS...

Filipiniečio hilerio žygis per Lietuvą. Spekuliacija 
Dievo vardu. Kodėl Lietuvoje tiek daug naivių žmo
nių? Ar tai siejasi su nelabai pavykusio sveikatos ap
saugos reforma?

KAI PO KOJŲ PAINIOJASI LIETUVA

Kaip Lietuvos kelias i nepriklausomybę atsispindi 
buvusio JA V prezidento ir jo patarėjo saugumo rei
kalams atsiminimuose.

LIETUVA IR JOS ŽYDŲ LIKIMAS

Pokalbis su vokiečių istoriku Knut Stang ’u, neseniai 
išleidusiu knygą apie masines Lietuvos žydų žudynes.

SKILTYS, LAIŠKAI, ATGARSIAI

KRITIKA IR POLEMIKA

SAVO PRAEITIES BAIME GRĮSTI PRIEKAIŠTAI 
LIETUVOS PREZIDENTUI

darant šį masį nusikaltimą. Ir iš Izraelio, ir iš JAV 
sluoksnių Lietuvos valdžia susilaukia priekaištų, kad 
iki šiol nepriklausomos Lietuvos teismai nėra nuteisę 
nė vieno šių nusikaltimų dalyvio. Toks priekaištas 
yra teisingas, bet ne visai sąžiningas, nes palieka įs
pūdį, tarsi Lietuvoje žydų žudikai išvengia bausmės. 
Tačiau taip nėra. Dauguma tų, kurie vokiečių okupa
cijos metu žudė nekaltus krašto gyventojus, buvo nu
teisti Lietuvą okupavusios ir aneksavusios Sovietų 
Sąjungos teismų. Ir nors mes nepripažįstame sovietų 
valdžios Lietuvoje teisėtumo, vis dėlto turime pripa
žinti, kad dalis sovietų už karo meto nusikaltimus nu
teistų Lietuvos gyventojų bausmės buvo nusipelnę.

Šiuo metu Lietuvos teismuose svarstomos dviejų 
karo meto nusikaltimais įtariamų iš JAV grįžusių lie
tuviu A. Lileikio ir K. Gimžausko bylos. Abu šie 
devyniasdešimtmečiai senukai kaltinami ne tiesio
giniu dalyvavimu žudynėse, o tuo, kad perdavė vo
kiečiams pagautus besislapstančius žydus. Šios dvi 
migai nusikaltimo dydį antraeilės reikšmės bylos Va
karuose susilaukė neproporcingai didelio dėmesio. 
Kadangi Lietuvos įstatymai neleidžia Lietuvoje 
esančio žmogaus teisti už akių, o abu kaltinamieji dėl 
silpnos sveikatos negali dalyvauti teisme ir save gin
ti, Vakarai spaudžia Lietuvą pakeisti įstatymus taip, 
kad juodu vienaip ar kitaip būtų galima nuteisti. Ti
kiuosi, kad Lietuva pajėgs atsispirti šiam spaudimui 
ir nepradės kaitalioti įstatymų pagal politinius už
sakymus.

Tokį mano nusistatymą diktuoja ne įsitikinimas 
šių dviejų kaltinamųjų nekaltumu. Priešingai, manau, 
kad jiems pateikti kaltinimai greičiausia yra teisingi; 
sunku tik nuspręsti kaltės dydį, t.y., nustatyti, ar jie 
galėjo pasielgti kitaip ir kokia būtų buvusi tokio po
elgio rizika. Bijau, kad kartą pradėjus kaitalioti bau
džiamąjį kodeksą pagal politinius poreikius, ateityje 
bus dar sunkiau atsispirti politinėms pagundoms 
teisėsaugoje. O dar labiau bijau, kad šitaip pradėję 
kaitalioti įstatymus galime susilaukti priešingų, nei 
tikimasi, rezultatų: įtariamieji dalies visuomenės są
monėje gali tapti kankiniais. O tai jau būtų benzino 
ant vos vos rusenančios antisemitinės liepsnelės pyli
mas.

Manau, kad Lietuvos žydų tragedijos byla neiš
sispręs teismuose. Ją spręs istorija. Ir spręs be pro
kurorų, advokatų ir teisėjų. Ją spręsti teks istorikams. 
Iš tikrųjų ten toji byla jau seniai sprendžiama. Tik 
mes, lietuviai, tame procese kol kas beveik nedaly
vaujame. Todėl labai gerai, kad prez. Valdas Adam
kus sudarė komisiją, daugiausia iš istorikų, kuri turės 
kritiškai pažvelgti ne tik į mūsų tautos, bet ir į Lietu
vos kitataučių per okupacijas patirtas skriaudas. O 
taip pat ir į lietuvių dalyvavimą kitus skriaudžiant. Ir 
labai gerai, kad į komisiją pakviesti ne tik žinomi 
Lietuvos ar lietuvių išeivijos specialistai, bet ir užsie
niečiai. Tokiu būdu sumažėja galimybė per daug 
kaltinti kitus arba beatodairiškai teisinti savuosius.

Dėl komisijos ir jai pavestų užduočių Lietuvoje 
ginčų beveik nebuvo. Išeivijoje tiek prieš pačią ko
misiją. tiek prieš jai pavestus uždavinius - rūpintis 
netik lietuvių, bet ir kitų tautybių genocidu - pasisa
kė frontininkų (Lietuvių fronto bičiulių) taryba. Jos 
vardu paskelbtame nepasirašytame pareiškime 
{Draugas, nr.217, 1998m. lapkričio 6 d.) priekaištau
jama dėl komisijos sudėties, baiminamasi, kad ko
misija gali per daug dėmesio skirti nacių okupacijai, 
reikalaujama paskelbti visų komisijos narių detalias 
biografijas. O pareiškimo pabaigoje nurodoma, kad 
„prezidento komisija negali būti vienašališka, sufor
muota kai kurių Lietuvos tautinių mažumų intere
sams svarstyti”.

Pareiškime akį rėžia grubios kalbos klaidos. 
Pavyzdžiui, teigiama, kad komisija „išneš sprendi
mus (mano pabraukta - Z.V.R) turinčius istorinę 
reikšmę Lietuvos valstybei”. Dėmesį patraukia 
šiurkštus, nemandagus, kartais net ultimatyvus jo to
nas. Aiškiai matyti baimė, kad komisija gali plačiau 
pasidomėti Lietuvos žydų tragedija ir skirti jai per 
daug dėmesio. Išsamiau su Lietuvos padėtimi An
trojo pasaulinio karo metu nesusipažinęs skaitytojas 
šį pareiškimą gali palaikyti net antisemitiniu, nors 
manau, kad tokias pareiškimo mintis frontininkų ta
rybai padiktavo ne jos antisemitizmas, o baimė, kad 
neišaiškėtų kai kurios Lietuvių aktyvistų fronto 
(šiandieninių frontininkų pirmtakų) veiklos 1941-44 
metais detalės.

Pasidžiaugti šiuo atveju galime nebent tuo, kad 
šis pareiškimas nesusilaukė atgarsio nei Lietuvoje, 
nei kituose išeivijos sluoksniuose. Net ir Draugo 
laikraščio, su kuriuo praeityje frontininkus siejo šio
kia tokia ideologinė giminystė, redakcija šį kartą pa
reiškimą nugrūdo į laiškų skyrių, tuo parodydama, 
kad ji stengiasi nuo pareiškime dėstomų minčių kuo 
toliau atsiriboti. Tuo, žinoma, nereikėtų stebėtis. Bū
damas katalikiškas laikraštis Draugas kitokio pasi
rinkimo ir neturėjo. Juk dar visai neseniai, praeitą ru
denį, Lietuvos katalikų hierarchija, drauge su Lietu
vos katalikų mokslų akademija svarstė katalikų ir žy
dų praeities klausimus. Ir tai nebuvo kokios nors 
apologetinės svarstybos. Atvirkščiai. Vatikano pa
vyzdžiu buvo bandyta stoti atviron akistaton su savo 
praeitimi ir pripažinti bei apgailestauti, kad holo
kausto atžvilgiu Lietuvos katalikų bažnyčios laikyse
na nebuvo visai tokia, kokia galėjo (o moraliniu 
požiūriu ir privalėjo) būti. Tarp šiandieninių katalikų 
bažnyčioje vyraujančių nuotaikų ir frontininkų tary
bos pareiškime parodyto visiško nejautrumo didžio
sios Lietuvos žydų tragedijos akivaizdoje yra toks 
didelis skirtumas, kad ateityje frontininkai vargu 
begalės save laikyti katalikiška organizacija ar parti
ja-

Demokratijoje kiekvienas pilietis turi teisę net

(tęsinys 7-ame psl.)
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TRUMPA PRAEITIES AIŠKINTOJŲ ATMINTIS

Kai praeities faktai susikryžiuodavo su komuniz
mo teoretikų išvadomis, sovietų „praeities aiškinto
jai” nesivaržydami perrašydavo istoriją, praeities 
faktus pritaikydami dabarties reikalavimams. Pana
šiai elgiasi ir kai kūne mūsiškiai netolimos praeities 
aiškintojai. Užmiršę tarpusavio ginčus, rietenas ir 
pjautynes, jie bando vaizduoti, kad išeivių politinė 
veikla buvo pagrindinis faktorius atgaunant Lietuvos 
valstybinę nepriklausomybę. Štai Drauge (nr. 205, 
1998) Antanas Kučys, recenzuodamas Liūto Mockū- 
no knygą Pavargęs herojus, taip rašo:

Keista, kad Liūtui Mockūnui, analizuojant užsie
nio lietuvių (jis visur juos vadina pabėgėliais) veiklą 
bei pastangas priartinti Lietuvai laisvę, didžiausias 
kliuvinys pasirodė esąs Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo komitetas (VLIKas). Jis autoriui ir neegzis
tuojančių partijų bei išblėsusių sąjūdžių junginys, ir 
vieningo darbo skaldytojas, ir pasišovėlis uzurpuoti 
krašto primato teisę. Šitokią prielaidą skaitytojas 
randa per visą knygą. Rodos, nykščiu žemyn apeliuo
jama į istorijos teismą, kad šis pasmerktų sunkiausio 
tautos laikotarpio toki niekdarį. Skaitytojas Lietuvoje 
gali susidaryti (spūdi, kad pavergtas kraštas turėjo 
du priešus: iš vienos pusės - NKVD ir kitokiais var
dais besidangstantis bolševikinis saugumas, o iš ki- 
tos - Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo komitetas 
(VLIKas).

Prie tokių išvadų gali prieiti tik sušlubavusios at
minties asmuo arba visiškas trumparegis, kuris gy
vendamas išeivijoje nematė veiksnių ginčų ir tarpu
savio kovų. VLIKas dažniausiai būdavo vienas lokių 
beprasmių peštynių ir ginčų partnerių.

Katalikiškasis sparnas, turėdamas VLIKe dau
gumą, vengė kompromisinių sprendimų ir dažniau
siai bandė primesti kitiems nepriimtinus nutarimus, 
todėl ir tęsėsi „partinės aritmetikos” kova dėl vado
vavimo, ginčai su diplomatine tarnyba, norint ją pa
daryti priklausomą VLIKui. O kur dar nieko su po
litine realybe neturintys sumanymai steigti egzilinę 
vyriausybę, pjautynės dėl „Kybartų aktų”, ryšių su 
Lietuva, pagaliau VLIKo skilimas ir 1.1.

Tokiai padėčiai esant, daug energijos ir lėšų bu
vo išleista tarpusavio ginčams, o ne deklaruotam va
davimo darbui. Nei latviai, nei estai, nei kitos emi
gracinės grupės tokio painaus veiksnių tinklo netu
rėjo ir todėl dirbo žymiai efektingiau negu lietuviai.

Išeivijoje buvo kuriamas mitas, kad ji yra Lie
tuvos balsas, kalba jos vardu ir turi tautos mandatą, 
kitaip sakant, turi sprendžiamą balsą Lietuvos ne
priklausomybę atkuriant, kaip A. Kučys savo straips
nyje ir dabar dar bando mus įtikinti. Visa bėda tik, 
kad, atėjus tinkamam momentui, Lietuvos žmonės 
patys pradėjo ginti savo teises. O Vilniuje prie te
levizijos bokšto 1991 metais nesimatė nė vieno 
„mandatą” turinčio išeivijos politinio veiksnio...

„Mandato turėjimą” dar 1981 m. labai tiksliai 
aptarė Karolis Drunga (Akiračiai, nr. 7/131):

Kalbėti gi apie kokį nors teisinį tautos mandatą 
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iš JAV piliečių sudarytam Vlikui gali tik juokdariai. 
Net ir Lietuvoje pogrindžio VLIKas, kurio sudarvme 
dalyvavau ir kurį laiką jame atstovavau LLK Sąjun
gai, nelaikė savęs teisini tautos mandatą turinčia in- 
situcija, o galvojo, kad vien tik savo paties buvimu 
turi prisiimtą moralini mandatą...

Toks nenormalus organizacinis reiškinys iš da
lies atsirado dar ir todėl, kad mes sugalvojome emi
gracijoje atkurti senas dar iš Lietuvos atsivežtas insti
tucijas, visai nekreipdami dėmesio, jog JAV jau vei
kė kitos senos organizacijos, dirbančios Lietuvos 
laisvinimo darbą, pavyzdžiui, ALTa, vėliau Ben
druomenė. Ar ne geriau būtų buvę, jei VLIKas būtų 
likęs Europoje? Toks klausimas buvo užduotas kitam 
nusipelnusiam rezistentui, nuo pat pradžių dalyvavu
siam VLIKo veikloje, Broniui Bieliukui. Jo atsaky
mas buvo toks (Akiračiai, nr. 4, 1992):

Aš iš viso abejoju, ar reikėjo išeivijoj atkurti 
VLIKą. Jis Lietuvoje veikė labai trumpai, o Ameriko

je veikė stipri ALTa, kuri labai gerai atliko savo už
davinį. Nei estai, nei latviai tokio organo neturėjo ir 
jiems tokie konfliktai, konkurencijos buvo svetimi, 
ypač vėliau, kai VLIKas pradėjo ilgą ir galima sakyti 
nepabaigiamą ginčą su Bendruomene...

Toliau- A. Kučys užsimena apie partijas ir įsi
smaginęs ima ginti jas nuo ... Akiračių ir Metmenų-.

Pavargusiame herojuje dažnai neigiamai atsilie
piama ir apie lietuvių partijas. Partijos, politikavi
mas, politinė aritmetika - tai visų blogybių priežas
tys. Ne geresnės esančios ir jų palydovės - ideologi
jos. Apie jas šioje knygoje pasiskaičius, atrodo, Lie
tuva kur kas anksčiau būtų iš bolševikų išvaduota, jei 
nebūtų buvę tų kenkėjų. Ir, kas keisčiausia, tokias pa
žiūras, ypač užsienio lietuvių tarpe, daugiausia sklei
dė ir tebeskleidžia tie, kurie save laiko liberalais, su
sitelkę apie Akiračius ir Metmenis. Tačiau laisvoje 
visuomenėje gyvenantis žmogus vargiai ar gali pati
kėti, kad demokratinė santvarka gali būti be partijų 
ir be pažiūrų įvairovės.

Tiesa, kad demokratinė valstybė be partijų ir be 
pažiūrų įvairovės yra neįmanoma. Bet niekas nei Aki
račiuose, nei Metmenyse ir netvirtino, kad demokra
tinėje santvarkoje partijos nereikalingos. Tačiau pa
grindinė sąlyga partijoms veikti yra suvereni savo te
ritorijoje veikianti valstybė, o ne emigracijoje atsira
dę saviveikliniai organizaciniai vienetai. Dauguma 
VLIKą sudariusių „partijų” ir „rezistencinių sambū
rių” iš tikrųjų buvo „mirusios sielos”, kuo galutinai 
įsitikinome Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Dau
gelis jų Lietuvoje nerado nė menkiausio atgarsio ir 
mirė natūralia mirtimi.

Toks yra pagrindinis skirtumas tarp partinio at
stovavimo valstybėje ir emigracijoje. To skirtumo 
nesuprato kai kurie mūsų išeivijos politikai, įskaitant 
ir šios recenzijos autorių A. Kučį.

Beje, Kučys, atrodo, priklauso tai žmonių gru
pei, kuri gyvenime nieko nepamiršta ir nieko neiš
moksta. Panašias mintis jis reiškė ir anksčiau išėju
sioje savo knygoje Aušros belaukiant (citata iš D. 
Adomaičio recenzijos Lietuvių balse, 1998 m.nr.20):

,, Yra visai suprantama, kad dėl tokio svarbaus reika
lo, kaip akcija už Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymą, turėjome ir tebeturime daug diskusijų, skirtin
gų nuomonių... Dar prieš kelis metus niekas, išskyrus
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visais laikais Maskvai ištikimai tarnaujančius komu
nistus, viešai nekėlė balso, kad Lietuvos vadavimo 
akcija iš viso yra nereikalinga. Tiesa, kalbos apie 
kultūrinių santykių užmezgimą jau kiek anksčiau pra
sidėjo. Jos sukėlė ilgus pasisakymus ... dėl galimybės 
sueiti be Maskvos kontroliuojamų agentų ... su tau
tiečiais anapus geležinės uždangos. Nespėjome ap
rimti dėl organizuoto ... kultūrinio bendravimo, šį ru
denį išgirdome viešai ir garsiai skelbiant: nereikia 
užsienyje jokios akcijos už, nepriklausomą Lietuva, 
laisvinimo veiksniai yra tik emigrantiško konserva
tizmo liekanos, įvairios demonstracijos ir rezoliuci
jos dėl okupacijos yra tuščias laiko eikvojimas, 
(mano pabraukta). Esą, reikia griauti senuosius mi
tus ... stiprinti lietuvišką komunizmą okupuotoje Lie
tuvoje ... Stepono Kairio šūkis ,, Veidu į Lietuvą ” da
bar tapęs jų, paėmusių naują kelią okupuotos Lietu
vos atžvilgiu, užsiangažavimu. Tokios idėjos, kaip 
spauda plačiai rašė, triumfavo šiemetiniame Sviesos- 
Santaros federacijos suvažiavime ”.... Tai pralai
mėjusiųjų balsai už pasidavimą ir pasitraukimą iš 
kovos lauko ” (17 p.).

Šitokias keistas mintis dar buvo galima bent su
prasti anuomet, kai nebuvo prieinami sovietų saugu
mo dokumentai. Tačiau tas pačias nesąmones kartoti 
dabar, kai žinome sovietų saugumo „rūpesčius” dėl 
tų kultūrinių ryšių su Lietuva, vis dėlto nesąžininga.

FOTOMENININKO A. KEZIO PARODA 
VILNIUJE

Tai jau 5-oji iš eilės Algimanto Kezio paroda 
Vilniuje. Parodos atidarymo, kur atsilankė preziden
tas Valdas Adamkus, proga Respublikoje (nr. 245, 
1998) buvo įdėtas pasikalbėjimas su A. Keziu. Štai 
kelios jo ištraukos:

- Jūsų parodos atidaryme dalyvavo Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus. Esate pažįstami nuo 
senų laikų?

- Su Valdu Adamkumi esame pažįstami nuo 
1965 m. Abu buvome „veikėjai" lietuvių išeivijoje,

akiračiai nr. 1 (305)
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SPAUDOS APŽVALGA

kuri, kaip žinote, buvo susiskirsčiusi į grupeles: 
krikščionys demokratai, „skautininkai” ir „santarie- 
čiai”. K Adamkus buvo „Santaros-Šviesos”, jungu
sios pagrindinę inteligentiją, [kūrėjas. Jo sodyboje 
vykdavo „Santaros” narių suvažiavimai ir susibūri
mai. Kai pritrūkdavo pagalbininkų, jis pats mielai 
aptarnaudavo svečius ir buvo visiems labai malonus. 
Aš tuo metu kunigavau, t.y. lyg ir turėjau priklausyti 
dešiniesiems. Taip pat buvau skautų kapelionas, bet 
mielai bendravau ir su „Santara”, dalyvaudavau jų 
susiėjimuose. Todėl daugeliui turbūt atrodžiau tikras 
nesusipratėlis ar neapsisprendėlis.

Kartą V. Adamkus, regis, mirus kažkuriam jo 
šeimos nariui, atėjo į Jėzuitų koplyčią, kurioje lai
kiau Mišias. Po Mišių jis užėjo į zakristiją, atidavė 
savo auką, pasišnekėjome apie gyvenimą, ir supra
tau, kad žmogiškumas priklauso ne nuo grupės, ku
riai priklausai. Žodžiu, mūsų draugystė buvo šilta iki 
pat jo prezidentavimo pradžios.

Dabar Vilniuje man buvo netikėta ir labai malo
nu jį vėl pamatyti, nuoširdžiai prisiminti praeity Šitą 
[vyki prisiminsiu visą gyvenimą.

ANGLAS KURIA FILMĄ APIE ČIURLIONĮ

Buvęs BBC dokumentinių filmų režisierius, da
bar dėstantis psichologiją VD Universitete Kaune, 
anglas B. Mullan norėjo sukurti filmą apie Čiurlionį, 
bet vietos valdžia, kultūros įstaigos ir verslininkai 
neparodė tinkamo dėmesio rinkti lėšoms pastatymui.

Apie tai rašoma Respublikoje (nr. 237, 1998):

Tačiau filmo kūrėjams nepavyko pritraukti lie
tuviško kapitalo. B. Mulanas spaudai pranešė, kad 
šiemet, siekiant gauti reikiamą finansavimą, rinkti 
lėšoms buvo pasamdytas „Amerikos lietuvis”, kuris 
pažadėjo surinkti lėšas, tačiau iki spalio 8 dienos 
savo pažado neištesėjo.

Lietuvos visuomenei ir investuotojams šį projek
tą pristatinėjo konsultacinė firma „Kojelis & Com
pany”, kuriai vadovauja Amerikos lietuvis Linas Ko
jelis. Tačiau L. Kojelis „Respublikai” nepanoro ko
mentuoti B. Mulano teiginių. Vėliau jis išplatino pra
nešimą, kuriame teigia, jog rudeniop gera valia suti
ko padėti į duobę pakliuvusiems filmo kūrėjams. Pa
sak L. Kojelio, finansavimo būdai buvo konkretizuoti 
tik rugsėjo pradžioje, todėl filmo kūrėjams buvo re
komenduota darbus atidėti bent pusmečiui. Tačiau, 
jo teigimu, jau spalio pradžioje atsirado galimi in
vestuotojai.

B. Mulanas teigia, kad „Amerikos lietuvis” lėšų 
rinkimo darbą atliko nekompetentingai ir neatsakin
gai, nes neturėjo nuoseklios lėšų rinkimo strategijos 
ir stokojo asmeninio pasiryžimo.

Režisierius nusprendė grįžti į Angliją ir pats su
rinkti trūkstamas lėšas. B. Mulanas tiki, kad jam vis 
dėlto pavyks kitų metų pradžioje baigti šį filmą.

NAUJAS BŪDAS IEŠKOTI AUKOTOJŲ

Žinomas lietuvių išeivijos kraštutinės dešinės 
politikas ir žurnalistas V. Bražėnas Tėviškės žibu
riuose (nr.45, 1998) įdėjo skelbimą apie Lietuvoje 
leidžiamą savo knygą, prašydamas aukų ir kviesda
mas būti „garbės knygnešiais”:

Kviečiu pritariančius ir išgalinčius mano 
straipsnių skaitytojus būti „Garbės knygnešiais” - 
prisidėti prie Lietuvoje leidžiamos mano knygos 
(„Nauja pasaulio santvarka? - Lietuva ir pasaulis iš 

JAV dešinės žiūrint”, apie 300 psl.) greitesnio ir pla
tesnio paskleidimo, paremti 100 dolerių (JA V) vertės 
knygų „krepšiu ” saviškius arba nurodytas organiza
cijas Lietuvoje. Tai gali padėti atsverti kairiąją pro
pagandą. Knygą leidžia Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga, dalyvaujant autoriui.

Jūsų nurodytas adresatas gaus $100 vertės, 
maždaug 45 knygų „krepšį” (priklausys nuo galuti
nių duomenų platintojo savikaina. Kad galėčiau pla
tinimo rėmėjus įrašyti „ Garbės knygnešių ” sąrašan 
knygoje, prašau iki š.m. lapkričio 20 d. atsiųsti adre
sato - asmens, šiemos ar organizacijos adresą ir, jei 
galima, telefoną (...)

Būsiu dėkingas už talką.
Vilius Bražėnas 

P.S. Prie sąrašo bus pastaba: platinimo rėmėjai ir 
platintojai nebūtinai visur sutinka su autoriumi.

Tai va koks skirtumas tarp eilinio skaitytojo ir 
„garbės knygnešio”. O rašeivas, siūlančius pirkti dar 
neparašytas knygas, turbūt reiktų vadinti „katės mai
še pardavinėtojais”. Keista tik, kad „superdešinysis” 
Bražėnas neprašo tokio pat plauko organizacijų para
mos. Juk galėtų šį svarbų darbą paremti kad ir tokia 
Reorganizuota JAV lietuvių bendruomenė...

PREMIJŲ KRIZĖ

Visiems turbūt aišku, kad lietuvių išeivijos spau
da silpnėja, jos lygis krenta, nes lietuviškai raštinga 
pokario išeivijos banga pamažu palieka aktyvų kul
tūrinį gyvenimą, o naujų pavaduotojų neatsiranda. 
Tas pats ir su žurnalistais. Tačiau su jais yra dar ir 
kita bėda. Kažkodėl neišmokom atskirti tikro žuma- 
lizmo nuo parapijinių spaudos biuletenių gamintojų. 
Ir vieni, ir kiti yra reikalingi, bet juos visus vadinti 
žurnalistais yra nesusipratimas. Taip atsitiko ir su 
žurnalistų premija. Iki šiol žumalizmo premiją skir
davo Žurnalistų S-gos komisija, o dabar ją paskyrė 
JAV LB parinkti asmenys.

ATGARSIAI

DĖL „VIENYBĖS”
Retai kada mūsų nuomonės su bendraminčiu ko

lega Liūtu Mockūnu taip išsiskiria, kaip dėl jo 
nuomonės apie seniausią lietuvišką laikraštį Vienybė 
straipsnyje „Kultūrinės infiltracijos pradžia - išeivi
jos krepšininkų išvyka į Lietuvą 1967 m.” (Akiračiai, 
1998 m. spalio mėn. numeris). Ten jis, be kita ko 
tvirtina, kad:

a) Metmenys ir Vienybė buvo retai išeinantys Š. 
Amerikos lietuvių leidiniai;

b) Buvo nepramatomi savininkų pasirinktos Vie
nybės ideologijos pokyčiai;

c) Vienybės tuometinė ideologija buvusi „mylėti 
kiekvieną okupuotos Lietuvos lietuvį ir žemę, kurio
je jis gyvena”;

d) Bet kokia okupuotos Lietuvos gyvenimo kriti
ka Vienybei buvo nepriimtina.

Kai kurie šių teiginių kvepia reorgų virtuve, o 
paskutinis stačiai orveliškas - apverčia faktus aukš
tyn kojom.

a) Lyginti ketvirtinį žurnalą su 20 kartų per me
tus pasirodančiu laikraščiu yra tas pats, kas maišyti 
obuolius su apelsinais;

b) Vienybės ideologija nuo maždaug 1960 m. 
pastoviai buvo „Veidu į Lietuvą”, ir savininkai jokių 
ožių nevarinėjo;

c) Jei mylėti Lietuvą ir lietuvius yra nuodėmė, tai

Jie nebuvo kompetentingi žumalizmo srityje. 
Anot lietuviško posakio, toks tokį pažino ir ant alaus 
pavadino...

Neaiškūs ir premijavimo principai. Komisija 
teigia, kad buvo laikytasi kokybės principo, bet 
žvilgsnis į premiją laimėjusio Antano Dundzilos 
rašinius verčia tuo rimtai abejoti.

Ir su kitų premijų skirstymu yra problemų. Pvz., 
Drauge (nr. 240, 1998) A. Kezys, buvęs dailės pre
mijų skirstymo komisijoje, rašo, jog jokių gairių, 
kam ir už ką skirti premiją, nėra. Draugo redaktorė 
taip pat siūlo premijų skirstymą pertvarkyti:

Neneigiant „žurnalistų-svarstytojų”, kaip 
straipsnelio autorius juos pavadino, svarbos mūsų 
spaudai, vargu galime užsiimti tokia prabanga ir ne
gausius jos darbuotojus skirstyti į pirmaeiles, an
traeiles ir dar kitaeilių kategorijas. Ar nebūtų tiks
liau tą žurnalisto premiją pavadinti „Spaudos dar
buotojo (arba bendradarbio) žymeniu ”? Tuomet ne
reikėtų nuogąstauti, kad ne „tokios kategorijos 
žurnalistui ji teko”. (Draugas, nr. 236, 1998)

Ir dar. Rimtesniuose konkursuose priimta premi
juotą asmenį skelbiant kartu paskelbti ir visus kitus 
kandidatus, kad galima būtų spręsti, kokiu pagrindu 
komisija parinko tą ar kitą asmenį ir ar jos sprendi
mas buvo nešališkas. Dar svarbiau - ar iš viso buvo iš 
ko rinktis, nes nesant pakankamo skaičiaus kandi
datų premijos paprastai neskiriamos.

Pradžioje žumalizmo premijomis tikėtasi paska
tinti jaunesnės kartos asmenis prisijungti prie išeivi
jos spaudos darbininkų, tačiau niekas iš jaunesnės 
kartos tokios premijos kol kas negavo.

Toks premijavimas ir toliau kels nepasitenkini
mo ir ginčų. Kol nebus surasta priimtinesnių spren
dimų, siūlyčiau premijų nedalinti, ojoms skitrus pin
igus atiduoti Lietuvos vaikų globai.

Vyt. Gedrimas v

tada jau reikia karti ir visus Lietuvos atgimimo dai
nius bei kovotojus užjos laisvę, nes ir jie tą pačią 
nuodėmę padarė. Tiesa, ir Jėzų Kristų maždaug dėl to 
nukryžiavo;

d) Atsitiktinai parinkau keletą vietų iš tuome
tinės Vienybės, kad pailiustruočiau, kokia „nekritiška 
ji buvo okupuotos Lietuvos atžvilgiu”. 1974 m. sau
sio 11 d. numerio angliškame puslapyje buvo rašoma 
(vertimas mano - V. Z): „Naciams pasitraukus, Lie
tuva gavo paragauti stalinistinio teroro: lietuviai ir 
rusai komunistai prievarta įvedė sovietinę sistemą. 
Mažiausiai 100.000 lietuvių buvo deportuoti, Baž
nyčia nutildyta, prievarta įvestas ateizmas”.

1975 m. vasario 7 d. numeryje be komentarų at
spausdinta VLIKo nutarimų santrauka. Ar ir VLIKui 
buvo „nepriimtina okupuotos Lietuvos kritika”?

1976 m. vasario 16 d. numeryje net per 8 pus
lapius buvo beveik ištisai pateiktos BATUNO su
rengtos politinės diskusijos, kurių pagrindiniai kal
bėtojai buvo neseniai iš Lietuvos pabėgę disidentai S. 
Kudirka ir V. Sevrukas.

Ir taip kiekviename numeryje. Argi tai rūpestis 
laikraščio, kuriam „bet kokia okupuotos Lietuvos gy
venimo kritika ... yra nepriimtina”?

V. Zalatorius

1999 m. sausio mėn. 3
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1997-ųjų metų išeivijos autorių proza nepasižy
mi jaunais naujais vardais ar šviežiais kūriniais, bet 
išsiskiria didesne žanrų įvairove. Baigiame apsiprasti 
su faktu, kad šiandien beveik visos knygos jau išlei
džiamos Lietuvoje. Stambaus Juliaus Kaupo Raštų 
tomo išleidimą Čikagoje reikėtų laikyti malonia iš
imtimi. Visas čia apžvelgiamas knygas galėjau įsigy
ti vien dėl to, kad jų išleidimo metu dirbau Lietuvoje. 
Ten negyvenant, būtų tikrai nelengva ne vien jas nu
sipirkti, bet ir sužinoti apie jų išleidimą. Didžioji 
spauda retai kada jas pamini, o knygynai ne visada 
turi, nes dažnai jos leidžiamos mažesnių leidyklų, 
knygų platinimu nedaug tesirūpinančių.

* * *
Australietės rašytojos Agnės Lukšytės romano 

Prošvaistė šešėlyje pirmoji knyga baigiasi dialogu 
tarp lietuvių kilmės klebono Mykolo Karpio ir Duna- 
rungos miestelio žurnalisto Patriko Makumbo.

- Graži, dar jauna moteris, aiškiai nužudyta ir 
niekas jos neieško. Nesuprantu, kaip tai gali būti. (...) 
Patrikai, tu gal nustebsi, bet aš kartais jaučiu, lyg ta 
nužudyta moteris būtų tarp mūsų. Dar niekada taip 
nejaučiau mirusio žmogaus.

- Klebone, jūs man daug kartų aiškinot aborige
nų [sitikinimą, tiesiog jų religini jausmą, kad miru
sieji atgimsta vaikuose. Gal ta dauboje palaidota 
moteris atsigimė kuriame nors vaike, taigi jūs ir jau
čiate ją esant tarp mūsų? (181-182 psl.)

Žmogžudystės ir reinkarnacijos temos kaip tik ir 
sudaro ašį, aplink kurią sukasi antrosios šio romano 
knygos veiksmas. Ji padalinta į dvi dalis. Pirmojoje 
atnaujiname pažintį su senaisiais ir susipažįstame su 
būriu naujųjų veikėjų. Evos ir Romo Augustusų duk
relė Hermina dabar jau dešimties metų. Savo tamsiai 
žaliom akim ir išblizginto vario spalvos garbanom 
darosi kaskart panašesnė į tą jauną moterį, kurios 
lavoną savo dauboje rado ir su klebonu užkasė Ro
mas, gi nieko apie tai nežinančiai nėščiai jo žmonai 
Evai tą naktį ryškiai pasirodė nepažįstamos moters 
veidas... Pro Dunarungą šiaurėn krokodilų medžioti 
keliauja du nauji ateiviai, Kostas ir Mindaugas, kurių 
pastarasis įsimyli ir sugrįždamas veda australietę Ja
cintą. Valdžia planuoja pro miestelį vesti autostradą, 
Romas - statyti antrą viešbutį, o klebonas - įrengti 
muziejų...

Antroje dalyje Hermina - jau abiturientė. Au
gustus© aludėje ją pamatęs autostrados darbininkas 
Grajemas Maningas negali atsistebėti Herminos pa
našumu į savo dingusią kaimynę Žeraldinę Čembe- 
rienę Sidnyje. Sugrįžęs jis apie tai papasakoja savo 
žmonai Lilijanai ir jos draugei Alicei, o šios praneša 
Sidnio policijai. (Pirmosios knygos skaitytojas, ma
nau, prisimins ankstesnį šių moterų mįslingą pokal
bį). Sidnio policija atsiunčia į Dunarungą jauną de
tektyvą, mums jau pažįstamo Kosto Rasmino sūnų 
Edvardą Rasminą. Prieš dvidešimt metų savo žmoną 
pasmaugęs Džonas Čemperis, suvestas akistaton su 
Hermina, tariasi matąs savo žmoną ir išpažįsta savo 
kaltę. Įvyksta jaudinantis Maningienės susitikimas su 
Hermina: „Panaši? Ką jūs sakot? Čia yra atsigimusi 
Žeraldinė. Panelės Herminos akyse atpažinau savo 
mylimą draugę Žeraldinę” (166), - verkdama prisi
pažįsta Lilijana.

Užrašas šio tomo gale byloja, jog tai tik „Antro
sios knygos galas”. Išeitų, kad, mažų mažiausiai, dar 
teks laukti ir trečio tomo, nors visi intrigos mazgeliai, 
atrodo, yra atnarplioti ir pirmosios knygos gale su
keltos įtampos skaitytojas nebejaučia. Aišku, sukū-
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ĮVAIRŪS PROZOS ŽANRAI
rus tiek daug įdomių personažų, autorei nesinori jų 
palikti. Su tokiu jos noru tikriausiai sutaps ne vieno 
skaitytojo sentimentai. Gal skaitytojas pageidaus ar
čiau susipažinti sujauna gražuole Hermina arba bent 
pasimatyti su nedorėliu Kempu, savo blogus darbus 
atliekančiu vien užkulisiuose ir antraeiliams veikė
jams kainuojančiu tiek daug kančių...

Šalia siužetinių spragų, būtų galima priekaištauti 
ir dėl kompozicinių varžtų ar dėl geresnio stilistinio 
apdorojimo trūkumų. O pasidžiaugti reikėtų dėl 
šviežios tematikos, įdomių, nekasdieniškų persona
žų, o pagaliau, bent pirmojoje knygoje, gana stiprios 
intrigos.

* * *
Ugnės Karvelis knygos Traukinių daugiau ne

bus metrikoje rašoma:

Prancūzų kalba rašančios lietuvės romanas apie 
Antrąjį pasaulini karą. Mažos mergaitės akimis pa
rodomi Lietuvos šeimas palietą didieji įvykiai, o 
svarbiausia, kaip formuoja žmogų nuo jo nepriklau
są ‘suaugusiųjų žmonių žaismai ’.

Iš tikrųjų panašaus pavadinimo {Rytoj traukinių 
nebus') tos pačios autorės romanas buvo išspausdin
tas Metų žurnale 1992 m. (pradžia nr. 9-10) su trum
pa pačios autorės įžangėle, verstas Laimos Rapšytės 
ir Vytauto Bikulčiaus. Dabar knygoje pažymėta, kad 
vertė autorė. Šį vertimą palyginus su pirmuoju, ma
tyti pakeitimų, bet esminio skirtumo nėra.

Ankstyvesnio vertimo išnašose rašoma, kad ro
manas „autobiografinio pobūdžio”, o pati autorė 
įžangėlėje patvirtina, jog „kai kurie šios knygos per
sonažai (...) įvardyti savaisiais vardais. Kiti yra išgal
voti. (...) O vietovių pavadinimai palikti tokie, kokie 
jie išliko atminty”. Vien jau tai parodo, kad skaitome 
beletrzuotus žinomo nepriklausomos Lietuvos val
stybininko ir visuomenininko Petro Karvelio dukters 
atsiminimus, jos vaikystę nuo penkių iki devynių 
amžiaus metų, pirmąjį bolševikmetį, praleistą Ber
lyne, vokiečių okupaciją - Lietuvoje, paskutiniuo
sius karo metus - Austrijoje. Knyga parašyta trečiuo
ju asmeniu, tačiau įvykiai matomi pagrindinės vei
kėjos Aurelijos, išpaikintos, įnoringos mergaičiukės, 
akimis, suaugusiųjų veikėjų išgyvenimų niekada gi
liau neužgriebiant ir juos atskleidžiant vien prabėgo
mis ir paviršutiniškai.

Viena vertus, mažos mergaitės požiūris yra sa
votiškai šviežias ir net intriguojantis, iš kitos pusės 
jis atpalaiduoja autorę nuo išsamesnio įvykių aiškini
mo, nuo vyresniesiems lyg ir privalomo dramatizavi
mo ar sentimentalumo, kas ne vienam skaitytojui 
būtų galėję pasirodyti trivialu, net diskriminuotina, o 
gal sunkiau įtikintų. Dabar gi - vienokią ar kitokią 
veiksmo logiką turi susikurti skaitytojas, pasirem
damas lakoniškų vyresniųjų dialogų nuotrupomis.

Ugnė Karvelis rašo gyvai, žaismingai, vartoda
ma daug dialogų, kurių dalis yra tarp suaugusiųjų ir 
su mažametės samprotavimais ne visada derinasi. 
Dėl intrigos stokos ir lengvai įspėjamo turinio ir pra- 
džioje patrauklus Aurelijos požiūris ilgainiui 
nebeišlaiko skaitytojo dėmesio . ..

* * *
Kultūros žurnalo Santara biblioteka, pasiryžusi 

išleisti visus Stasio Santvaro (1902-1991) raštus, 
pradėjusi nuo trečiojo tomo {Kasdieninė lietuvybės 
duona, 1996) su publicistika bei kritika, 1997 m. iš
leido antrąjį tomą Atlantida, kuriame sudėti šeši dra
mos veikalai. Knyga pradedama ne pirmiausiai pa
rašyta, bet pirmiausiai suvaidinta 4 veiksmų drama 
Žvejai (1926). Premjerai susilaukus nepalankios kri
tikos, po trijų vaidinimų drama buvo išimta iš reper
tuaro. Tačiau po 15 metų, 1941, autoriaus pataisyta ir 
pastatyta vokiečių okupacijos laikais, susilaukė dide
lio pasisekimo ir buvo suvaidinta daugiau, negu 50 
kartų, išversta į vokiečių, latvių ir estų kalbas ir su 
pasisekimu vaidinta Rygos bei Talino teatruose. 
Nemažo pasisekimo susilaukė ir už poros metų para
šyta 7 paveikslų pjesė Kaimynai (1943), vaidinta iki 
pat teatro uždarymo. Trijų veiksmų komedijos Mote
rų santarvė jau nebespėta pastatyti.

Ketvirtoje knygoje spausdinama 7 paveikslų mu
zikinė drama Atlantida (1937-1983), atrodo, taip ir 
nesulaukusi kompozitoriaus. Trijų dalių pasakos 
Minių mylimoji (1926) knygoje įdėta vien pirmoji da
lis. Antroji buvo spausdinta Židinyje, o trečioji liko 
rankraštyje. Paskutiniąja eina S. Santvaro anksčiau
siai parašyta 4 vaizdų svajonė Saulytė. Visi trys pa
skutinieji veikalai parašyti baltosiomis eilėmis.

* * *
Per trisdešimt penkerius metus parašęs septynetą 

romanų, Vytautas Volertas 1997 m. Lietuvoje išleido 
pirmąjį pasakojimų ir novelių rinkinį Meilė žolei. 
Rinkinyje sudėti 29 kūriniai, kurie, išskyrus trejetą 
paskutiniųjų, neperšoka dešimties puslapių. Išspaus
dinti jie maždaug chronologine autoriaus amžiuje 
vykusių įvykių tvarka, nuo pagrindinio veikėjo vai
kystės bei jaunystės epizodų nepriklausomoje Lietu
voje, iki subrendimo ir pensijos Amerikoje. Keletas 
atsitikimų vyksta ir sovietų okupuotoje Lietuvoje, o 
„Įvykiai Vilniuje”, prasidėję Sausio tryliktąją, net 
nukeliami į dangų, kur šv. Kazimieras sudarinėja 
„šventųjų komisiją, kad ištirtų ir padėtų... ” (187 psl.)

Toks legendinio tipo pasakojimas tėra vienin
telis, visi kiti - žemiški ir žmogiški, dažnai gana kas
dieniški: katinas paukštelį suėda („Šaltinėlis”), gan
dras varlę suryja („Meilė žolei”)... užkasamas mylėto 
senelio karstas („Ramunėlių arbata”)... Koncentruo
jamasi daugiau į žmogų, o ne įvykį, kuris vienu kitu 
sakiniu įmetamas pasakojimo gale, dažnai turbūt tik 
siekiant nesitikėtos atomazgos ar susumuojančio mo
ralo. Kartais tas įvykis atrodo daugiau neįtikimas, ne
gu netikėtas („Bernų vadas”), paimtas iš „kitos ope
ros” („Abstrakcija”)... Pasitaiko ir visai noveliškų 
atomazgų, net geresnių už visą novelę („Kaukas arba 
Šarakojis”), nors kartais ir nekasdieniškas įvykis ne
bedaro staigmenos įspūdžio („Veidas ant veido”), ar
ba būna nelauktas veikėjams, bet ne skaitytojui („Ka
zimiero artimieji”).

Geriausi pasakojimai ir yra tie, kuriuose tiesiai ir 
atvirai piešiami įdomūs, įspūdingi charakteriai, at
skleidžiami jau pačiu pavadinimu: „Monikėlė”, ’’Ku
nigaikštis Pruncė”, „Mudu abudu”, „Dėdė Antanas”. 
Būna, kad ir juos rimčiau priimti savotiškai kliudo 
autoriaus nesuvaldomas pomėgis visus veikėjus per
dėtai ir be saiko šaržuoti bei karikatūrinti. Nors, kita 
vertus, tai bene būdingiausias autoriaus stiliaus bruo
žas, atsiradęs turbūt kovojant su sentimentalumu, ku
rio V. Volerto kūryboje kaip ir nėra.

4 akiračiai nr. 1 (305)
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* * *

Sentimentalumo anaiptol nesikrato Petronėlė 
Orintaitė, visur sugebanti panaudoti kiek galima 
gausiau ir įvairesnių žodžių, kurie jai, atrodo, visada 
svarbesni už turinį.

P. Orintaitė (g. 1905) yra bene vyriausia išeivijos 
prozininkė, iš Lietuvos pasitraukusi savo kūrybingu
mo viršūnėse ir maždaug po tiek pat įvairių žanrų 
knygų išleidusi svetur, kaip ir gimtajame krašte. 
1997 m. Lietuvoje išleistas jos apsakymų ir apybrai
žų rinkinys Būk žmogus, Žabulil, kiek matyti iš turi
nio, atspindi visą ligšiolinę trumpojo metražo P. 
Orintaitės kūrybą. Iš 18 ilgesnių ir trumpesnių gabalų 
tik keturių veiksmas vyksta Amerikoje, visų kitų - 
Lietuvoje ir pasakų krašte („Akmenėlis”). Prisiminti
na, kad lietuviškoji tematika dominavo ne tik Voki
etijoje D.P. stovyklose išleistame rinkinyje Marti iš 
miesto (1948), bet ir Amerikoje parašytame Grožvy- 
lės meilė (1955).

Neturint po ranka visų P. Orintaitės raštų, sunku 
pasakyti, kiek ir iš kur atrinkta į naujai išleistą rinki
nį, tačiau paskutinis ir ilgiausias (38 puslapių) scenos 
vaizdelis „Juvenes dum sumus” skamba tartum iškar
pa iš anuometinės studentiškos medžiagos...

Gražbyliškos pompastikos netrūksta ir daugelyje 
kitų šio rinkinio epizodų, kuriuose perdėtu verbaliz- 
mu, sakytum, bandoma atsverti siužetinį primity
vumą ir intrigos stoką.

* * *

Mariaus Katiliškio apsakymų rinktinės Pasken
dusi vasara, kaip įvadiniame žodyje rašo jos sudary
tojas Juozas Jasaitis, kūriniai „paimti iš visų trijų ra
šytojo smulkiosios prozos rinkinių, taip pat iš prieš
karinės Naujosios romuvos puslapių” (20). Nors iš 
kiekvieno suminėto šaltinio paimta maždaug po ly
giai, daugiausia puslapių užpildo ankstyviausi, iš 
Naujosios romuvos, nes bent trys iš jų: „Senis ir auk
sas”, „Miškai” bei „Dvi vasaros” yra ir patys ilgiausi 
rinktinėje, o pridėjus „Vieną žmogaus dieną” ir „Ska
rą” užpildo trečdalį knygos puslapių. Kaip tik šie ap
sakymai išeivijos skaitytojui, galima sakyti, beveik 
nebuvo prieinami, todėl ir bus patys įdomiausi.

J. Jasaitis ypač vertina 74 puslapių apysaką 
„Miškai”, tardamas, kad „po Donelaičio niekas iš 
mūsų taip meniškai nepavaizdavo gamtos apsto ir 
pilnatvės, jos prisikėlimo pavasarį, kaip tai padarė 
Katiliškis apsakyme „Miškai”. Jo žvilgsnis aprėpė 
girių ir laukų gyvybės srautus, nuo medžių viršūnių 
iki žolynų, nuo paukščio skrydžio iki skruzdės, įsuk
damas į tą verpetą ir bundantį triūsui žmogų” (17).

Penki Prasilenkimo valandos (1948) apsakymai 
paimti iš rinkinio Šventadienis už miesto (1968, ku
riame atranką ir pataisas buvo padaręs pats rašyto
jas), pridedant išjos ir šešetą naujų. Paskutinieji 5 pa
imti iš knygos Apsakymai (1975).

* * *
Kosto Ostrausko Žodžiai ir žmonės - tai straips

nių. atsiminimų ir laiškų rinkinys, sudarytas iš jau pe
riodikoje spausdintų dalykų. Straipsniai apie mūsų 
literatūros klasikus: Maironį, A. Jakštą, V. Krėvę, Jo
ną Biliūną, Kazį Binkį pirmiausia pasirodė Aiduose ir 
Metmenyse. Atsiminimai apie Vincą Krėvę taip pat 
buvo spausdinti Metmenyse. Niekur nespausdinti tėra 
atsiminimai apie „Tris broliukus” (Mykolą, Vaclovą 
ir Viktorą Biržiškas) ir apie Algimantą Mackų. Ne
skelbtas nė tekstas apie Marių Katiliškį, autoriaus 
skaitytas Čikagoje, išėjus knygai.

Kaip profesionalas literatūrologas, K. Ostraus
kas duoda naujų įžvalgų straipsniuose apie mūsų 

klasikus, ypač J. Biliūną, apie kurį rašė savo diserta
ciją daktaro laipsniui, tačiau įdomiausi yra jo atsimi
nimai, kuriuose geriausiai atsispindi rašytojo talen
tas. M. Katiliškio knygos pristatyme nemažai kalba
ma ir apie jo ankstyvuosius apsakymus, dabar iš
spausdintus čia ką tik minėtoje rinktinėje Paskendusi 
vasara.

* * *

Jono Meko knygą Laiškai iš niekur sudaro 18 
Valstiečių laikraštyje 1994-1996 m. spausdintų laiš
kų ir tiek pat „Neužbaigtų laiškų fragmentų”, nuo 
vieno neilgo sakinio iki kelių paragrafų. Knygos su
darytojo ir parengėjo Algimanto Antano Naujokaičio 
žodžiais tariant, „tai apmąstymai ir pastebėjimai apie 
šiandieninę visuomenę, kultūrą, apie žemę ir žmogų, 
apie mūsų kalbą, jos išsaugojimą, apie Pasaulį ir Lie
tuvą”. (...) Savo Laiškuose iš niekur Mekas savitai 
apmąsto mūsų ir pasaulinės kultūros reiškinius, bene 
pirmasis Lietuvos spaudoje išsamiai ir autentiškai 
parašė apie Jurgį Mačiūną, jo paskutinius gyvenimo 
metus, nauju rakursu pažvelgė į M.K. Čiurlionį ir jo 
palikimą, o aplankęs prie Salantų esančią Viliaus Or- 
vido sodybą, apžiūrėjęs akmens skulptūras, sulygino 
jį su Rodenu, Brankusi” (8).

Apie literatūrą ir rašytojus Laiškuose iš niekur 
rašoma mažiau negu apie kitas meno sritis ir kitus 
menininkus. Tačiau J. Meko, kaip poeto, tekstai 
mums įdomūs, nežiūrint apie ką juose bekalbėtų.

* * *

Juliaus Kaupo (1920-1964) Raštai apima beveik 
visą jo literatūrinę kūrybą: pasakas, noveles, literatū
ros kritiką ir eseistiką. Iki tol išeivijoje tebuvo išleis
tas vien jo pasakų rinkinys Daktaras Kripštukas pra
gare (1948), tuo pačiu pavadinimu 1984 m. pakarto
tas sovietinėje Lietuvoje, be poros pasakų, pridėjus 4 
periodikoje spausdintas noveles ir straipsnį „Pasaka 
ir realybė”. Raštuose įdėtos „Žiburėlio pasakos” 
(persispausdintos iš tuo pavadinimu Lietuvoje leisto 
žurnalo vaikams), 8 novelės menamai ketintos išleis
ti rinkinyje „Saulėgrąžos mėnulio šviesoje” ir kriti
kos straipsniai, pavarde ir Coppelijaus slapyvardžiu 
spausdinti Aiduose, Literatūros lankuose, Metmeny
se ir kitur, kurie dabar užima daugiau nei 400 knygos 
puslapių,

(Apie J. Kaupo Raštus daugiau buvo rašyta Aki
račiuose nr. 4, 1998.)

* * *

1997 m. Lietuvoje išėjo Skomanto jaunimui 
skirtos istorinių apysakų serijos dešimtoji knyga Jun- 
dos lemtis. Prieš keletą metų šioje apžvalgoje (1995. 
XI), rašydamas apie tris pirmąsias serijos knygas, jų 
autoriumi dar tik įtariau esant rašytoją Kazį Almeną. 
Metmenų nr. 74, 1998, pasikalbėjime su Elona Vaiš- 
niene, K. Almenas sako: „Dirbu ne vienas. Sukuriu 
siužetą, parašau griaučius, kai kuriuos ir tekstus pil
nai parašau, bet nemažai rašo ir kiti, o aš redaguoju. 
Visi jie iš Lietuvos. Užtai ir tų knygų autorius ne aš, o 
„Skomantas” (188).

Kodėl rašo? Todėl, kad lietuviškam jaunimui, 
tiek išeivijoje, tiek ir Lietuvoje, labai trūksta įdomaus 
ir patrauklaus pasiskaitymo. „Tokio amžiaus būda
mas pats pergyvenau tą ‘lietuviško turinio neįdo- 
mumą’, o stebėdamas savo vaikus ir pažįstamų lietu
vių vaikus turėjau apsčiai progos apie tai pagalvoti. 
O dėl skaitymo, neįdomu gerokai virš 90% lietuvių 
klasikos ir didelė didžiuma jaunimui skirtos lite
ratūros. Neįdomu didžiuma tautosakos. Neįdomiai 
pristatoma istorija. (...) Pagalvojau, Dieve mano, gi 

lietuvių viduramžiai daug įdomesni. Įsivaizduokit tik 
- kažkokie lietuviai kovoja prieš civilizuotąją Europą 
ir laimi! Ir taip tikrai buvo... Duomenų renkuosi iš 
apie dešimt pagrindinių šaltinių - Livonijos, kry
žiuočių, rusų, bei lenkų kronikų. Tad nuotykiai pa
grįsti tikrove. (...) Linksma rašyti apie laikus, kai sa
vieji laimi”. (186, 187)

Visas serijos knygas, įskaitant Jundos lemti, ga
lima užsisakyti per A. Mackaus fondą.

* * *

Dar jaunesniam amžiui skirtas Jurgio Jankaus 
penkiolikos pasakų rinkinys Auksinis vabaliukas. J. 
Jankus, pats būdamas mokytojas, gerai pažįsta vaikų 
psichologiją. Porą stambių pasakų knygų išeivijoje 
jis yra išleidęs jau prieš keliasdešimtį metų. Jos, kaip 
rašo Auksini vabaliuką recenzuodama Alė Rūta, yra 
nemažiau įdomios ir suaugusiems:

Ir suaugęs ir pasenęs žmogus skaitai ir žaviesi. 
Visi tie Velykų, Kalėdų stebūklai, visi ir kasdienos 
nepaprasti dalykai, kaip žvėrelių ir paukščių ben
dravimas su žmogumi, kaip tie fantastiški [vykiai, įsi
terpia į žmogaus gyvenimą. Jei ir nepatikėtum, tai jie 
vis tiek užburia, nuteikia gėriui, meilei, užuojautai, 
vilčiai.. (Tėviškės žiburiai, 1998. VII.28)

Knyga didesnio formato, skoningai Dianos Ra- 
davičiūtės iliustruota, su Jono Linkevičiaus 4 pusla
pių rašytojo gyvenimo bei kūrybos aptarimu.

kęst, reikalas

Agnė Lukšytė. Prošvaistė šešėlyje. Romanas, antra 
knyga. Viršelio dail. Jonas Liolys. Išleista Hario Lukšės 
lėšomis, Vilniuje. 173 psl. Tiražas 1,000. Kaina sutar
tinė.

Ugnė Karvelis. Traukinių daugiau nebus. Romanas 
Dail. E. Prielgauskienė. Vaga. Vilnius. 191 psl. Tiražas 
1,000. Kaina sutartinė.

Stasys Santvaras. Atlantida. Dramos, raštų II dalis. 
Sudarytojas ir red. Robertas Keturakis. Kultūros žurnalo 
Santara biblioteka, Kaunas. 366 psl. Tiražas 1,000. Kai
na sutartinė.

Vytautas Volertas. Meilė žolei. Pasakojimai ir no
velės. Dail. Gediminas Pempė. „Į laisvę” fondas. Kau
nas. 347 psl. Tiražas 800 egz. Kaina nepažymėta.

Petronėlė Orintaitė. Būk žmogus, Žabuli! Apsaky
mai ir apybraižos. Dail. Erika Vaitkutė. Varpas. Kaunas. 
305 psl. Kaina sutartinė.

Marius Katiliškis. Paskendusi vasara. Apsakymų 
rinktinė. Sudarė Juozas Jasaitis. Dail. Ramūnas Čeponis. 
Šviesa. Kaunas. 415 psl. Tiražas 5,000. Kaina sutartinė.

Kostas Ostrauskas. Žodžiai ir žmonės. Straipsniai, 
atsiminimai, laiškai. Dail. S. Chlebinskas. Vaga. 
Vilnius. 237 psl. Kaina sutartinė.

Jonas Mekas. Laiškai iš niekur. Sudarė ir parengė 
Algimantas Antanas Naujokaitis. Apipavidalino 
Kęstutis Grigaliūnas. Baltos lankos. Vilnius. 143 psl. 
Kaina nepažymėta.

Julius Kaupas. Raštai. Sudarė Kostas Ostrauskas ir 
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Aplankas Sauliaus Bajorino. 
Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. Chicago. 
724 psl. Tiražas 600 egz. Kaina 30 dol.

Skomantas. Jundos lemtis. Apysaka jaunimui. 
Dailininkas Gintaras Jocius. K. Almeno „Tvermės” 
leidykla. Kaunas. 156 psl. Tiražas 7,000. Kaina 
nepažymėta.

Jurgis Jankus. Auksinis vabaliukas. Pasakos. Suda
rė Jonas Linkevičius. Iliustravo dail. Diana Radavičiūtė. 
Išleido Liet. Rašytojų s-gos leidykla. Vilnius. Tiražas 
2,000 egz.

1999 m. sausio mėn.
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LIETUVOS GYVENIMAS

Susirgus itin svarbūs pasidaro du dalykai: tikėti 
Dievu ir pasikliauti gydytoju. Visa, kas susiję su tuo, 
kad tikėjimas Dievu būtų palaikomas ir stiprinamas, 
ligonėse šiuo metu yra: ligonį gali aplankyti kunigas, 
įrengtos koplyčios, šventadieniais aukojamos šv. 
Mišios. Tačiau tai, kas stiprintų ir palaikytų pasiklio
vimą gydytoju, t.y. dėmesingumas žmogui nuo pat 
tos akimirkos, kada jis peržengia ligoninės ar polikli
nikos slenkstį, atsakomybė už jo tinkamą priežiūrą ir 
gydymą, išsamios ir pacientui suprantamos informa
cijos apie jo ligą ir galimus gydymo variantus sutei
kimas - toli gražu nepakankami. Tai atsispindi ir ap
klausose: pasitikėjimas Bažnyčia visuomet buvo ir 
tebėra didesnis už pasitikėjimą Sveikatos apsaugos 
sistema. Žurnalo Veidas duomenimis Sveikatos ap
saugos reformą kaip išvis nereikalingą arba kaip rei
kalingą, bet netinkamai vykdomą, vertina per 80% 
žmonių. Tai signalas, nes nepasitikėjimas gydytojais 
veda prie netradicinių gydymo būdų suklestėjimo, ką 
ir pademonstravo didžiulio populiarumo sulaukusi 
filipiniečių hilerio A. Orbito viešnagė.

PACIENTAS GYDYTOJO VALIOJE

Galima manyti, jog dėl mažėjančio pasitikėjimo 
medikais kalta žiniasklaida, kuri iki kaulelio išnagri
nėja nesėkmingo gydymo atvejus, bet nedaug rašo 
apie pavykusias operacijas ir naujus bei sėkmingus 
gydymo metodus. Nebent tas atvejis būtų sumušto 
prancūzų diplomato ar avariją patyrusių JAV kariš
kių išgelbėjimas. Pastarieji paprastai viešai pareiškia, 
kokie puikūs Lietuvos medikai, kokia gera slauga, ir 
tuo tarsi „nurašomos” visos mūsų mediciną kamuo
jančios bėdos. Tai, ką patiria ir kaip medicinos įstai
gose yra traktuojamas paprastas žmogus, nelabai 
kam rūpi. Sovietiniais laikais būdavo galima išsirei
kalauti „Skundų ir pageidavimų knygą” ir joje sura
šyti, kuo esi nepatenkintas. Dabar nebeliko net ir to
kios „kontrolės”, tad pacientas absoliučiai priklauso 
nuo gydytojo valios. Tad nenuostabu, jog vienos te
levizijos apklausos ligoninėje metu, žmonės vangiai 
kalbėjo apie medicinos problemas ir teigė prisibiją 
reikalauti iš gydytojo detalios informacijos apie savo 
ligą ir gydymo metodus, nes gydytojas gali supykti.

Gydytojas gali supykti dėl daug ko: dėl to, kad 
klausinėji, dėl to, kad ko nors nesupratai ar ne taip 
nugirdai, dėl to, kad kažko nepadarei ir t.t. Eidamas 
pas gydytoją turi būti budrus, tartum eitum į žvalgy
bą priešo teritorijoje. Tokį santykį suponuoja ne vien 
gydytojų abejingumas ligoniui ar net atvirai demon
struojamas nepasitenkinimas juo (iš karto užklumpa 
mintis, kad padarei kažką ne taip - nedavei kyšio?), 
bet ir ta daugybė visuomenę pasiekiančių faktų apie 
medikų klaidas, kas skatina ligonį įtariai tikrinti kiek
vieną gydytojų žingsnį. Tarp gydytojo ir ligonio yra 
stipri nepasitenkinimo ir nepasitikėjimo įtampa, kuri 
atsiranda ne dėl atskirų individų kaltės, bet dėl post
sovietinės sveikatos apsaugos sitemos netobulumo.

REFORMOS PLIUSAI IR MINUSAI

Praėjus bene metams nuo sveikatos apsaugos 
sistemos reformos įgyvendinimo pradžios būtų gali
ma bandyti suskaičiuoti pliusus ir minusus. Pirmiau
sia verta išvardyti keletą pagrindinių dalykų, kuriuos 
bandyta pertvarkyti. Sovietiniais metais kiekvienas 
žmogus pagal savo gyvenamąją vietą buvo automa
tiškai priskirtas prie tam tikros poliklinikos ir kon
kretaus gydytojo. Reformai prasidėjus žmonės priva
lėjo persiregistruoti pasirinktoje poliklinikoje ir netgi 
galėjo pasirinkti gydytoją. Persiregistruojant privalo-

AR MEDIKAI, AR HILERIAI IŠGYDYS SERGANČIĄ 
LIETUVĄ?

ma buvo pateikti socialinio draudimo pažymėjimą. 
Lygia greta buvo įsteigtos ligonių kasos, surenkan
čios įmokas ir paskirstančios lėšas pagal tai, kiek 
žmonių renkasi tą ar kitą gydymo įstaigą. Teoriškai 
užtikrinami pasirinkimo laisvės bei atitinkamo atly
gio už atitinkamą darbą principai. Praktiškai teisė pa
sirinkti gydymo įstaigą gali virsti teise netekti medi
cininio aptarnavimo (pvz., vienas Vilniaus pedagogi
nio universiteto studentas grįžęs pas tėvus apsirgo, 
tačiau medicininė pagalba jam nebuvo suteikta, nes 
jis nepriklausė ten esančiai poliklinikai ir turėjo va
žiuoti į Vilnių, kad jam būtų išrašytas receptas), o at
lyginimas už darbą pagal aptarnautų pacientų skaičių 
veda prie konvejerinio darbo metodų ir aptarnavimo 
kokybės nepaisymo. Nenuostabu, kad visą laiką ma
žą, bet pastovų atlyginimą gavę gydytojai, atsiradus 
galimybei daugiau dirbti ir daugiau uždirbti, to ir sie
kia. Juolab, kad darbo kokybė - ligonis pagyja ar 
miršta - jokios įtakos uždarbiui ar karjerai neturi. Ar 
ne todėl viena iš dažniausiai minimų nesėkmingo gy
dymo priežasčių - gydytojo neatidumas bei aplaidu
mas. Čia ir iškyla gydytojo atsakomybės klausimas.

LIGONIO TEISĖ MIRTI

Paciento teisių ir žalos atlyginimo įstatymas pri
imtas praeitais metais. Jame pabrėžiama paciento 
teisė gauti išsamią ir suprantamą informaciją apie sa
vo ligą ir galimus gydymo būdus. Šis reikalavimas 
sunkiai, bet jau pradėtas įgyvendinti. Sunkiai todėl, 
kad patys pacientai dar mažai težino apie įstatymą ir 
nelabai nutuokia apie savo teises. Medikai irgi nėra 
pasirengę šiai situacijai, kuri iš principo kuria naują 
santykį tarp paciento ir gydytojo. Gydytojai ilgą laiką 
buvo įpratę kalbėti apie ligas tik su savo kolegomis 
profesiniu, pašaliečiams vargiai suprantamu žargo
nu, o ką jau bekalbėti apie tam tikra psichologinį sub
tilumą, kuris būtinas su sergančiu žmogum šnekantis 
apie jo ligą. Nenuostabu, kad medikai to vengia. Vis 
dėlto pirmieji daigai yra. Santariškių universitetinė 
ligoninė žmonėms, kuriems reikia daryti pvz. endo
skopinį tulžies latakų tyrimą, duoda pasirašyti raštą, 
vadinamą informuoto paciento sutikimu, kuriame yra 
aprašytas tyrimas ir nurodytas rizikos laipsnis. Šį 
kartą remiuosi savo patirtimi, nes vasaros pradžioje 
po nesėkmingo endoskopinio tulžies latakų tyrimo 
mirė mano tėvas. Atsakyme į užklausimą dėl tėvo 
mirties priežasties, buvo parašyta, kad tyrimą dariusi 
gydytoja pasirinko „labiau rizikingą manipuliacijų 
endoskopu būdą”. Komisijos, tyrusios šį mirties 
atvejį, pirmininkas prof. A. Bubnys man dar minėjo, 
jog naudotas buvo gyvybei labai pavojingas, bet 
pigesnis kontrastas, nes ligoninė stokoja lėšų. Sutiki
mo rašte apie tai, kad egzistuoja mažiau pavojingas 
kontrastas, nė žodžio. Kaip ir apie galimus kitus gy
dymo būdus, pvz. atvirą operaciją. Galiausiai, aiš
kinantis mirties priežastis, pasirodė jog tos, regis, 
svarbiausios informacijos apie mirties rizikos pro
centą, irgi būta netikslios; sutikime, kurį pasirašė ma
no tėvas, mirtingumas buvo nurodytas 0,1-0,2%, o 
po mėnesio tokios pat paskirties sutikimo dokumen
tuose jis jau buvo nurodomas 10 kartų didesnis. To 
turbūt gana, kad taptų aišku, jog minėtas raštas dau
giau pasitarnauja gydytojui kaip apsidraudimas, kad 
ligonis sutinka mirti, negu kaip išsami, teisinga ir li
goniui suprantama informacija.

Kalbantis apie šią istoriją su prof. A. Bubniu, jis 

pripažino, jog kol nebus keliamos baudžiamosios by
los medikams, tol tokia situacija tęsis. O patraukti 
gydytoją teisman beveik neįmanoma, nes baudžia
majame kodekse tėra vienintelis straipsnis, kuris ga
lėtų būti pritaikomas tokiu atveju - tai atsakomybė už 
netyčinį (per neatsargumą) sužalojimą ar gyvybės 
atėmimą. Advokatai teigia, kad tai įrodyti būtų gana 
sunku, beveik neįmanoma. Tuo labiau, kad gydymo 
procese dalyvauja bent keli medikai, ir galiausiai, ką 
reiškia netyčinis gyvybės atėmimas ar sužalojimas, 
jeigu, kaip mano tėvo mirties atveju, viskas buvo da
ryta teisėtai ir netgi be ypatingų klaidų, bet susidėjo 
iš virtinės smulkių netikslumų: be pagrindo nepa- 
guldytas daryti operacijos tada, kai į ligoninę atvyko 
pirmą kartą, pasirinktas labiau rizikingas endoskopi
nių manipuliacijų būdas, naudotas gyvybei labiau 
pavojingas kontrastas. Šiuo atveju domėjęsis Medi
cinos etikos komisijos pirmininkas E. Gefenas pava
dino tai beveik kasdieniu dalyku. Būtent toks kasdie
niškumas, t.y. pirmalaikės, tylios žmonių mirtys ligo
ninėse labiausiai ir neramina.

Sveikatos apsaugos situacija išties sudėtinga. 
Viena vertus, priimami pažangūs įstatymai, kokių, 
pvz. Paciento teisių ir žalos atlyginimo įstatymas, ne
turi kitos buvusios socialistinės valstybės, stengia
masi vienose rankose suteikti lėšas, skirtas gydymui, 
ieškoma būdų kaip diferencijuoti atlyginimą medi
kams pagal jų atliktą darbą ir pan. Kita vertus, sovie
tinis palikimas. Tai ir neefektyvus poliklinikų bei li
goninių tinklas, ir pagal senąją sistemą dirbti pripratę 
gydytojai bei prie tos sistemos vienaip ar kitaip prisi
taikę pacientai. Sveikatos apsaugos sistemoje vyks
tančiai reformai nebuvo pasirengę niekas, išskyrus 
reformą rengusių Sveikatos apsaugos ministerijos 
darbuotojų grupę. Todėl augantis nepasitenkinimas ir 
nepasitikėjimas sveikatos apsauga yra visiškai na
tūralus. Lygiai taip pat visiškai natūralus yra augantis 
tikėjimas stebukladariais.

FILIPINŲ HILERIO ŽYGIS PER LIETUVĄ

Straipsnio pradžioje minėjau, kad susirgus svar
būs du dalykai: tikėti Dievu ir pasikliauti gydytoju. 
Jeigu tradicinėje medicinoje šie du dalykai yra atskir
ti ir psichologiškai labai svarbi tikėjimo bei pasitikė
jimo reikšmė yra užmiršta, tai „stebuklinių išgijimo 
būdų” šalininkai būtent tai ir pabrėžia. „Aš nesu Die
vas ir negaliu visų išgydyti”, - teigė neseniai Lietu
voje lankęsis hileris A. Orbitas iš Filipinų. Tačiau vi
sus susitikimus su Lietuvos žmonėmis jis pradėdavo 
malda, tarsi pabrėždamas, kad nors jis ir ne Dievas, 
jo galia gydyti yra neabejotinai susieta su Aukščiau
siuoju. Dar vienas svarbus dalykas, dėl ko galbūt Or
bitas buvo labai populiarus - tai, kad jis jau bene 
pirmąją savo viešnagės dieną pasakė, jog Lietuvoje 
labai trūksta meilės. Jeigu žmogus nujaučia stygių, 
kyla viltis, jog jis sugebės jį kompensuoti. Lietuvoje, 
nepaisant, kad įstatymas numato „humanišką 
santykį su pacientu”, į ligonį paprastai žiūrima in
strumentiškai, kaip į kokios nors ligos nešiotoją ar 
turėtoją, o ne kaip į susirgusį žmogų, trokštantį ne 
vien vaistų, bet bent jau užuojautos. Dar vienas daly
kas, kurį skelbė hileris - tai, kad žmogus pats turi 
būti pasirengęs išgyti. Kreipimasis į pacientą kaip į 
asmenybę, galinčią įtakoti savo ligą, o bendriau 
imant, ir likimą, kuris yra ignoruojamas Lietuvos 
medikų, nemažai prisidėjo prie hilerio patrauklumo.

A akiračiai nr. 1 (305)

6



LIETUVOS GYVENIMAS

Vienas iš A. Orbito apsilankymo Lietuvoje orga
nizatorių A. Daškus teigė, kad juos pačius nustebino 
toks didžiulis žmonių susidomėjimas. Ypatingos re
klaminės kampanijos lyg ir nebuvo, tačiau dirva „ste
bukladariams” buvo paruošta. Tai lėmė: pirma, su
maištis sveikatos apsaugos sistemoje ir augantis nu
sivylimas ja, ir, antra, nekritiškas ypatingas galias tu
rinčių žmonių pristatymas žiniasklaidoje. Tai prasi
dėjo seniai, drauge su Gorbačiovo paskelbtu „glas- 
nostj” šūkiu, kurį dalis žurnalistų, regis, suvokė ne 
kaip teisę kritiškai kalbėti apie politiką ar ekonomi
ka, o kaip galimybę pasakoti apie neįprastus žmones 
ir reiškinius, nes sovietų laikais tai buvo neįmanoma. 
Lietuvoje dar iki Sąjūdžio daugybė žmonių sėdėdavo 
prie televizorių, o iš ekrano juos „gydydavo” nepa
prastas galias turintins ekstrasensas Kašpirovskis. 
Daug kas pasakojo, kad jiems padėjo. Po kiek laiko 
jis kažkur dingo, bet niekas nesivargino „Kašpi- 
rovskio fenomeno” kritiškai įvertinti ar bent išsamiau 
analizuoti. O ir vėliau pasirodydavo sensacingos 
naujienos apie kokius nors nepaprastus reiškinius ar 
sugebėjimus. Paskui kalbos apie tai nutildavo, daly
kai prisimiršdavo, bet nuojauta apie „kažką tokio” 
užsilikdavo žmonių sąmonėje. Lietuvos žiniasklaida 
irgi turi tą patį polinkį, pvz., apie bioenergetika save 
vadinantį A. Daškų buvo net kelios TV laidos, kurio
se laidų rengėjai viską pateikdavo už gryną pinigą, 
net neformuluodami galbūt galinčių kilti klausimų. 
Kartais įspūdingus pasakojimus apie ypatingas gydy
mo galias turinčius budistų vienuolius Lietuvos ryto 
skaitytojams pasiūlo ir rašytoja J. Ivanauskaitė. Ste
buklo lūkestis suformuotas, belieka laukti stebukla
darių. Jie ir atvyksta.

Pasirodžius A Orbitui, staiga visi sujudo. Svei
katos apsaugos ministerija suskubo paskelbti, kad A. 
Orbitas neturi licenzijos daryti operacijas - žmonės 
tai suprato kaip draudimą, kurio griebėsi medikai, 
išsigandę, kad visi paliegėliai bus išgydyti ir jie 
neteks darbo. Medicinos etikos komisija paskelbė iš 
tarptautinių medikų organizacijų gautą informaciją 
apie A. Orbitą kaip šarlataną. Tai priminė sovietinę 
terminologiją, todėl nesuveikė. Lietuvos /y to žurna
listas dalyvavo A. Orbito seansuose kaip paprastas 
pacietas ir gana ironiškai aprašė, kaip jis buvo „gydo
mas”, pasakojo, kaip dreba ranka ar niežti delnas, ar 
kaip hileriui prisilietus, kažkur suvirpa, tačiau jo 
ironija tokia giluminė, tokia įslaptinta, jog tuos nie
žėjimus ir viipėjimus buvo galima suprasti ir kaip 
ypatingą poveikį. Tele-3 laida „Abipus sienos” pa
rengė apie šį apsilankymą ilgiausią reportažą, ir nors 
iš laidos autorių komentarų buvo galima justi, kad jie 
netiki hilerio stebuklais, visi kalbintieji pasisakė tei
giamai ir kaltino ministeriją, kad neleidžia A. Orbitui 
gydyti. Lietuvos ryto televizija, regis, sumanė demas
kuoti hilerį ir nufilmavo Lietuvos iliuzionistą, atliku
sį „operaciją” lygiai taip pat, kaip A. Orbitas. Bet tai 
tik įtikino, kad mūsų iliuzionistai sugeba talentingai 
mėgdžioti, ne daugiau. Visa tai galima pavadinti ban
dymais demaskuoti, o sovietų laikais pačius įvairiau
sius demaskavimus patyrusiai visuomenei tas būdas 
nebėra paveikus. Atsvara tokiems tikėjimų stebuklais 
priepuoliams galėtų būti kritinė analizė, bet kas tuo 
užsiims? Rimti medikai neturi noro ir laiko „terlio
tis”, laikraščiams, kaip savaitės aforizmą spausdi
nantiems netyčia išsprūdusią kvailystę, o ne išmin
tingą pasakymą, tai tiesiog neįdomu. Tokia sielova
dos institucija, kaip Katalikų Bažnyčia, hilerio apsi
lankymą nuleido negirdom, nesvarbu, kad stebuklin
gu gydymu jis tarsi ir pretenduotų konkuruoti su 
Kristum. Na, o dar viena svarbi institucija - Seimas - 
pagerbė A. Orbitą, suteikdamas jam audienciją. Apie

„ Garbingam svečiui ” iš Filipinų du tuometiniai G. Vagnoriaus vyriausybės nariai surengė ekskursiją po Lie
tuvos Respublikos Seimą.„Respublikos” nuotraukoje matome hilerį Alex Orbito (antras iš dešinės) Seimo 
pirmininko V. Landsbergio kabinete (Seimo pirmininkas tuo metu buvo išvykęs iš Lietuvos). Kairėje - buvusi 
Europos reikalų ministrė Laima Andrikienė; toliau - jos vyras, buvęs Vidaus reikalų ministras Vidmantas 
Žiemelis. Pačioje dešinėje -A. Orbito i Lietuvą atsikvietęs „ bioenergetikos ’’Arvydas Daškus. Artimas bendra
vimas su stebukladariu iš Filipinų abiems ministrams politinės sveikatos, deja, nepridėjo. Laimos Andrikienės 
vadovaujama ministerija buvo panaikinta, o Žiemelis atleistas iš Vidaus reikalų ministro pareigų. Prietarin
giesiems dar pridėsime, kad abu - Andrikienė ir Žiemelis - prieš pat Naujuosous metus buvo pašalinti iš Kon
servatorių partijos.

kokį čia kritinį mąstymą ir bekalbėti!
Sveikatos apsauga yra ta sritis, kur žmogus yra ir 

pagalbos objektas, ir subjektas. Kaip objektui jam 
reikia suteikti tinkamą pagalbą, kaip subjektui - tin
kamai viską išaiškinti. Kol šie dalykai nebus suderin
ti, Lietuvą gydys hileriai.

Zita Čepaitė

PATIKSLINIMAS

Liepos mėn. Akiračiuose spausdintame straips
nyje „Festivalinė Lietuva”, skirtame Vilniaus muzi
kos festivalio rengimo dalykams aptarti, buvo teigta, 
kad „bene trečdalis abiejuose festivaliuose dalyva
vusių žinomų muzikų yra tie, kurių koncertų organi

SAVO PRAEITIES....
(atkelta iš 1-mo psl.)

pačiam Prezidentui aiškinti, ką šis turėtų padaryti, ar 
ko nedaryti. Tokią teisę, be abejo, turi ir frontininkai. 
Tačiau šia teise galima naudotis mandagiai, arba, pa
miršus mandagumus, kelti ultimatyvius ir neįvykdo
mus reikalavimus. Toks neįvykdomas yra frontinin
kų reikalavimas, kad prezidentūra paskelbtų detalias 
komisijos narių biografijas. Toks pageidavimas būtų 
suprantamas prieš komisijos sudėties sudarymą. Ta
čiau dabar, kai komisija jau sudaryta, joks bent kiek 
savigarbos turintis prezidentas nesiryš kaitalioti jos 
sudėties ir visuomenės akyse pasirodyti už virvučių 
tampomu politiniu robotu.

Frontininkų tarybai nepriimtini kai kurie Prezi
dento sudarytos komisijos nariai. Išskirtinai paminėti 
du jiems nepriimtini istorikai. Visų pirma, nepriimti
nas vilnietis prof. Liudas Truska:

zavimu ir rūpinasi G. Kėvišas (kaip privatus impresa- 
rijus), už kiekvieną surengtą koncertą gaudamas pro
centą nuo honoraro". Nacionalinės filharmonijos ge
neralinis direktorius G. Kėvišas šio strraipsnio auto
rei patikslino, jog jis iš tikrųjų yra tokių garsių muzi
kų kaip N. Rostropovičius, Y. Menuchinas, J. Frantz- 
as, J. Bašmetas interesų atstovas, tačiau pabrėžė, jog 
tuo atveju, kai jų koncertai vyksta Lietuvoje, juos or
ganizuoja Lietuvos nacionalinė filharmonija, ir visas 
pelnas atitenka šiai institucijai. O minėti atlikėjai bū
tent pažinties su p. G. Kėvišu dėka sutinka koncer
tuoti Lietuvoje už 30 ar 40 procentų mažesnį honora
rą, negu kitose šalyse. Atsiprašau skaitytojų ir p. G. 
Kėvišo už klaidingą informaciją.

Z. Čepaitė

Kitas klausimas, kodėl komisijos pirmininku pa
kviestas Liudas Truska, Pedagoginio universiteto 
profesorius, Tarybų sąjungos komunistų partijos na
rys nuo 1965 metų. Juk turime Lietuvoje sąžiningų is
torikų ir to laikotarpio tyrinėtojų...

Į šį frontininkų klausimą norom nenorom tenka 
atsakyti klausimu jiems patiems. Kai 1990 metais 
„Vagos” leidykla išleido Lietuvių fronto bičiulių fi
nansuotą Juozo Lukšos knygą Partizanai už geleži
nės uždangos, parašyti paaiškinamąją knygos už
sklandą jie pakvietė tą patį „komunistų partijos narį 
nuo 1965 metų”... Nejaugi gerbiamieji Lietuvių fron
to bičiuliai nesugebėjo rasti „sąžiningų istorikų ir to 
laikotarpio tyrinėtojų”. Gal prof. Liudas Truska bu
vo sąžiningas ir priimtinas, kai talkino frontinin
kams, o komunistu pasidarė tik atėjęs talkon Prezi
dento sudarytai komisijai?...

Nepriimtinas Tarybai ir JAV gyvenantis prof.

(tęsinys 16-ame psl.)
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POKALBIS

Lietuviai istorikai, neskaitant kelių negausių iš
imčių, Holokausto Lietuvoje temos vengia. Apie lie
tuvių dalyvavimą 1941 m. vasaros-rudens žydų žu
dynėse iki šiol mūsuose buvo beveik mirtina tyla. 
Kaip 1998 m. spalio pradžioje Vilniuje įvykusioje 
mokslinėje konferencijoje, skirtoje aptarti Katalikų 
bažnyčios ir lietuvių-žydų santykius XIX-XX am
žiais, pasakė istorikas Valentinas Brandišauskas, 
pats nevengiąs šios temos: „Atsiduriame dar prieš 
vieną dilemą: ši tema (Holokausto Lietuvoje - Red.) 
intensyviai tyrinėjama Izraelyje, JAV, Didžiojoje 
Britanijoje, Vokietijoje. Lietuvos istorikai kai kurių 
mums ne itin malonių vakariečių teiginių negali nei 
patvirtinti, nei paneigti”.

1996 m. Vokietijoje buvo išleista vokiečio istori
ko Knut’o Stang’o knyga Kollaboration und Mas- 
senmord: die litauische Hilfspolizei, das Rollkom
mando Hamann und die Ermordung der litauischen 
Juden (Kolaboravimas ir masinės žudynės: lietuvių 
pagalbinė policija, Hamann’o skrajojantis būrys ir 
Lietuvos žydų išžudymas). Šią knyga recenzavę lie
tuviai istorikai neigiamai vertino K. Stang’o prieška
rio ir Antrojo pasaulinio karo Lietuvos istorijos trak
tavimą. Norėdami išsiaiškinti autoriaus nuomonę 
rūpimomis temomis, Akiračiai pateikė Knut Stangui 
eilę klausimų.

Knut’as Stang’as gimė Bremene. Studijavo is
toriją, filosofiją ir informatiką Gottingene, Ham
burge ir Oxforde. 1995 m. jam buvo suteiktas istori
jos daktaro laipsnis. Tais pačiais metais jo daktarinė 
disertacija apie Vokietijos karo laivyną buvo išleista 
atskira knyga, pavadinta Das zerbrechene Schiff: Die 
Entwicklung der deutschen Marinenstrategie und 
Rūstungsplanung 1918-1939.

1991-1995 m. Stang’as dirbo Kanados valdžios 
įstaigoje, tyrinėjančioje Antrojo pasaulinio karo nu
sikaltimus. Šiose pareigose dirbdamas parašė kelis 
straipsnius apie okupacines struktūras. Ieškodamas 
informacijos lankėsi įvairiuose archyvuose buvusioje 
Sovietų Sąjungoje. Šiuo metu dėsto istoriją Gottin- 
geno universitete. Rašo knygą apie kompiuterių epis-

POKALBIS SU KNUT’U STANG’U

APIE TAUTOS KALTĘ IR GĖDĄ BE KALTĖS
temologines problemas istorijoje.

* * *
Jūs nesate Lietuvos istorijos specialistas. Kas 

Jus paskatino savo knygos tema pasirinkti Holo
kaustą Lietuvoje?

Galima būtų atsakyti, kad ne istorikai pasirenka 
temas, o temos pasirenka istorikus. Mano knyga nėra 
apie Lietuvos istoriją, bet apie vokiečių-lietuvių san
tykius labai trumpoje laiko atkarpoje. Tyrinėdamas 
Vokietijos istoriją Antrajame pasauliniame kare, 
įvairiuose šaltiniuose užtikau „Hamanno” pavardę ir 
žodį „Rollkommando”. Pavardė ir šis žodis buvo mi
nimi neduodant apie juos jokių kitų detalių. Ten pat 
pastebėjau, jog žydų gyventojai Lietuvoje - vyrai, 
moterys ir vaikai - buvo pradėti naikinti anksčiau, 
negu kitose vokiečių užkariautose teritorijose ir kad 
tas buvo vykdoma per Hamanno Rollkommando. 
Todėl Lietuva yra svarbus atvejis sprendžiant klausi
mą: ar Vokietija įžengė į SSSR teritoriją turėdama 
specifinį tikslą sunaikinti visus ten rastus žydus, ar 
šis Holokausto tarpsnis išsivystė tik okupacijos metu. 
Esu istorikas, kuriam įdomu kolonijinės ir okupaci
nės struktūros. Būdamas labai žingeidus, aš savęs 
klausiau: ar įmanoma rasti daugiau informacijos apie 
šį dalinį, kaip labai įdomų okupantų ir okupuoto 
krašto gyventojų bendradarbiavimo pavyzdį? Dar la
biau mane sudomino faktas, kad 1941-ųjų vėlyvą va
sarą lietuviai save laikė ne okupuoto, o išlaisvinto 
krašto piliečiais. Ar šis reiškinys turėjo įtakos kola
boravimo su vokiečiais struktūrai ir kaip šis kola
boravimas pasireiškė masinėse žudynėse?

Mūsų amžiaus svarbiausias klausimas, bent ma
no akimis, yra: kaip gali vyrai (jie visi buvo vyriškos 
lyties) išžudyti tūkstančius žmonių? Jeigu mes studi
juojame tik vokišką šio reiškinio pavyzdį, mums kyla 
pavojus pakartoti, kaip man atrodo, Daniel Goldha- 
geno svarbiausią klaidą: bandyti šį siaubą aiškinti tik 
specifiškai vokiškomis savybėmis ir užmiršti, kad 
bet kurio krašto, kultūros ar politinio nusistatymo 
žmonės gali žiauriai elgtis.

Artimoje ateityje žadu paskelbti publikaciją apie 
karo nusikaltėlių motyvaciją. Apibendrinant: kalti 
nėra tikyba, rasizmas, militarizmas ar net antisemi
tizmas, nors ideologijos ir skatina polinkį į žiaurumą. 
Manau, kad žmogžudžio svarbiausia paskata yra 
pasiryžimas atlikti darbą, o Europos civilizacijoje tu 
dirbi, nes tau užmoka, ir nesvarbu, ar tau patinka, ką 
tu darai, ar ne, ir ar tas darbas priimtinas tavo morali
nėms pažiūroms, ar ne. Klausimas lieka, ar mes savo 
vaikams turime įdiegti kriterijus, kurie nustatytų ka
da atsisakyti pareigos, ateinančios su kiekvienu atlie
kamu darbu? Dauguma vokiečių, o iš dalies ir daugu
ma žudynėse dalyvavusių lietuvių - kitos kultūrinės 
aplinkos žmonės - nenorėjo ar negalėjo padaryti to, 
ką dauguma Danijoje ar Olandijoje padarė - pasakyti 
„Ne”, kai jiems iškilo klausimas, ką daryti.

Rašydamas savo knygą Jūs naudojotės ir lietu
viškais archyvais. Kadangi nekalbate lietuviškai, 
kaip nustatėte, kuri medžiaga yra svarbi Jūsų temai 
ir kuri ne?

Paskutiniu metu aš esu daug keliavęs šiaurinia

me pusrutulyje tyrinėdamas 17-ojo - 20-ojo amžiaus 
okupacines struktūras. Dirbdamas šį darbą aš išvys
čiau tai, ką vadinu „kooperatiniu” metodu. 1999 m. 
išleisiu apie tai knygą. Net nekalbant svetima kalba 
įmanoma byloje parinkti pakankamai dokumentų, 
kurie gali būti svarbūs ar įdomūs. Vertėjas tada turi 
tau padėti suprasti, kas tuose dokumentuose parašyta.

Suprantu lietuviškai pakankamai, kad atskirčiau 
rekrūtų sarašą nuo kitų TDA bataliono dokumentų. 
Taip pat galiu dokumente atpažinti „Norkaus” ar 
„Šimkaus” pavardę. Archyvuose aš nusikopijavau 
man reikalingus dokumentus ir vėliau juos išverčiau, 
arba paprašiau savo lietuvių draugų, kurie mane ly
dėjo į archyvus, tą padaryti. Kooperatinį metodą aš 
esu naudojęs Abidžane, Delhi, Vilniuje, Freetowne ir 
Maniloj. Žinau, kad dauguma istorikų jaučiasi nepa
togiai jį naudodami. Taip pat dėl šio metodo mano 
knygoje įsivėlė kai kurios klaidos, ypač pavardžių ra
šyme, nors visos pavardės buvo transkribuotos iš mi
nėtų dokumentų.

Žengiant į ateinantį šimtmetį istoriografija turi 
tobulėti arba ji visiškai pradings. Aš bandau išvystyti 
vieną galimų būdų ją pagerinti. Struktūrinę analizę 
mes turime pakeisti į informacijos analizę - jos tėk
mę ir kaip ji susieta su žmogaus elgesiu. Taip pat is
torikai turi patobulinti komparatyvistikos metodus. 
Tik tada mes pajėgsime atsakyti į kai kuriuos klausi
mus, kurie bus mums ateityje keliami.

Pastebėjome, kad Jūsų knygos bibliografijoje 
nėra Kazio Škirpos Sukilimo (1973). Nors šioje kny
goje cituotų LAF’o (Lietuvių aktyvistų fronto) doku
mentų kai kurios antisemitinės ištraukos buvo su
švelnintos arba praleistos, iki pastaruoju metu 
pasirodžiusių jaunesniųjų Lietuvos istorikų darbų, 
Sukilimas buvo pagrindinis veikalas, kuriame apta
riamas LAF’as bei jo ideologija. Kodėl Jūs [šią 
knygą neatkreipėte dėmesio?

Apie Škirpos veikalą žinojau, bet paprasčiausiai 
juo nepasinaudojau. Tą patį galima pasakyti ir apie 
kitas knygas ar straipsnius.

Jūsų knygoje LAF'o nariai skirstomi [ „ Volde
maras - Anhanger ” ir „Smetona - Anhanger ”. Kaip 
tada paaiškintumėte faktą, kad LAF’o suformuota 
Juozo Ambrazevičiaus vyriausybė susidėjo iš krikš
čionių demokratų bei centrui-kairei artimų žmonių ir 
kad nė vienas tautininkų (Smetonos) partijos narys 
ar ,, Voldemaras - Anhanger” [ šią vyriausybę nebu
vo [sileistas?

Sudarant Ambrazevičiaus vyriausybę didelę įta
ką turėjo Wehrmacht’as ir ypač Canario Abvvehr’as. 
Norėdami gauti daugumos lietuvių pritarimą, jie pa
sikliovė krikščionimis demokratais bei kitomis cen
tro (bet ne kairės) partijomis. Vokiečių policijai ir 
biurokratijai, kurios veikė kariuomenės užnugaryje, 
labiau patiko voldemarininkai, nes jie nereikalavo 
Lietuvai nepriklausomybės ir atrodė patikimesni. 
Lietuvių valdžia buvo paversta „Generalraf u” ir ne
buvo svarbi.

Dažnai nepastebima, kad po paskutinių rinkimų 
1926 m. socialdemokratai, o ne krikščionys demo
kratai pasidarė stipriausia partija Lietuvoje. Tačiau
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Ambrazevičiaus vyriausybėje nebuvo nei vieno so
cialdemokrato, o tik partijų, dalyvavusių paskutinėje 
Smetonos vyriausybėje prieš Raudonosios armijos 
invaziją, nariai.

Kai kurie Jūsų knygos recenzentai (pvz., Saulius 
Sužiedėlis Akiračiai, 1998, balandis ir Journal of 
Baltic Studies, vol. 29, nr. 1) Jus kaltina nekritišku 
pasitikėjimu dokumentų rinkiniais, paskelbtais Lietu
voje sovietiniu laikotarpiu, pvz. Baranausko ir Ruk
šėno Documents Accuse (1970). Ar galima pasitikėti 
sovietų publikuotais dokumentais?

Joks istorikas negali pasikliauti tik vienu šalti
niu, nesvarbu, ar tas šaltinis buvo publikuotas ar ne; 
ar jį publikavo vokiečiai, lietuviai ar sovietai; pub
likavo vieną ar dvyliką kartų. Aš čia neaiškinsiu kri
tiško istoriografijos metodo, tačiau jis suteikia isto
rikui galimybę apsispręsti, kada galima pasitikėti 
publikuota medžiaga ir kada negali. Žinoma, istori
kas, atsirinkdamas patikimą medžiagą, gali ir su
klysti. Tačiau Sužiedėlis ir kiti nepaklausė: „Ar gali
ma pasitikėti šia medžiaga, nors ji buvo publikuota 
sovietų?” Man atrodo, kad jie norėjo pasakyti: „Tu 
negali pasitikėti ta medžiaga, nes ji buvo publikuota 
sovietų”. Aš atsakyčiau, kad kiekvienas rimtai ir 
kruopščiai studijavęs istoriografiją žino, kiek jis/ji 
gali pasitikėti tokia medžiaga. Jeigu žmogus nėra šį 
metodą kruopščiai ištudijavęs, negali ir neturėtų šia 
medžiaga naudotis.

Sunku paneigti, kad Lietuvos Katalikų bažnyčia 
buvo nepakankamai griežta, pasmerkdama Holo
kaustą Lietuvoje. Tačiau Jūsų knygoje Jūs teigiate, 

jog Bažnyčia rėmė nacių pastangas išnaikinti Lietu
vos žydus. Kaip tada paaiškintumėte, kad Žydų mu
ziejuje Vilniuje išstatyti eksponatai, [rodantys, jog du 
vyskupai ir šimtas su viršum kunigų žydus gelbėjo?

Pirma, mano knygos tema nėra rezistencija. 
Daug dalykų neįeina į mano knygos tematikos ap
imtį. Antra, Katalikų bažnyčia Lietuvoje buvo ne tik 
„nepakankamai griežta pasmerkdama Holokaustą”, ji 
rėmė nacių įsibrovėlius ir Holokaustą, ypač pirmai
siais okupacijos metais. Žinoma, kunigai, vienuoliai 
bei vienuolės ir net vyskupai rėmė žydus, juos slėpė 
ir padėjo jiems kraštą apleisti. Tačiau, kaip visi žino
me, karui pasibaigus, 1945 m., Katalikų bažnyčia pa
dėjo pagarsėjusiems nacių karo nusikaltėliams, ypač 
Vokietijoje ir Italijoje. Šis faktas, žinoma, nepadaro 
Bažnyčios nacių organizacija. Tačiau kodėl keli silp
no pasipriešinimo naciams Lietuvoje pavyzdžiai tu
rėtų mums leisti užmiršti, kad ketvirtajame dešimt
metyje Lietuvos Bažnyčia buvo radikaliai antidemo
kratiška, antisemitiška ir antibolševikiška?

Kaip Jums atrodo prieš Antrąjį pasaulini karą 
Lietuvoje egzistavęs antisemitizmas, lyginant ji su 
tuo pačiu metu egzistavusiu antisemitizmu Prancū
zijoje, Vokietijoje ar Lenkijoje?

Trumpame interviu sunku į šį klausimą atsakyti. 
Daug tyrimų dar turi būti atlikta aptariant šį klausi
mą. Dauguma istorikų, įskaitant ir mane, skiria tradi
cinį katalikišką antisemitizmą, egzistavusį Prancūzi
joje ar Belgijoje, bet stipriausiai pasireiškusį Lenki- 
joje ir Lietuvoje, nuo nacių antisemitizmo, kuris tu
rėjo rėmėjų net Didžiojoje Britanijoje ir JAV. Pasta
rąjį antisemitizmą Lietuvoje įvedė voldemarininkai. 
Dėl antisemitizmo svarbos formuojant viešąją nuo

monę, nežinau kaip į šį klausima atsakyti. Man atro
do, kad ketvirtajame dešimtmetyje antisemitinės 
nuotaikos buvo populiarios daugumoje Lietuvos so
cialinių grupių, o Vakarų Europoje tik labai siauros 
apimties grupėse. Reikėtų atsakyti į klausimą: kokios 
buvo galimybės anuomet Lietuvoje ar Lenkijoje susi
laukti viešo pikto atsakymo į antisemitinį pareiški
mą, ir kokios Prancūzijoje ar Didž. Britanijoje?

Kaip paaiškinti, kad 1943-iasiais Lietuvoje vo
kiečiai nepajėgė suorganizuoti SS legijono, o daugu
moje kitų okupuotų kraštų tokie daliniai egzistavo?

Bandžiau į šį klausimą atsakyti savo knygos pa
baigoje. Pagrindinė priežastis buvo vokiečių sėkmė 
organizuojant pagalbinius policijos batalionus. Kiek
vienoje visuomenėje yra ribotas vyrų skaičius, ku
riuos galima paversti rekrūtais. Okupuotuose kraš
tuose potencialių kolaborantų būna žymiai mažiau. 
Kai SS daliniai buvo Lietuvoje pradėti organizuoti, 
statinė buvo tuščia - mobilizuotinų vyrų buvo nebeli
kę. Tuo metu beveik visi norėję kovoti už vokiečius 
buvo įstoję į savisaugos batalionus. Tie batalionai 
buvo integruoti į vokiečių SS ir policijos struktūras, 
nors formaliai jie ir nepriklausė SS legionams. Taigi, 
koks skirtumas? Ir Waffen SS daliniai, ir savisaugos 
batalionai atliko daugmaž tą patį darbą: kovojo prieš 
partizanus, kovojo prieš Raudonąją armiją, košdavo 
apylinkes ieškodami žydų ir kitų „nepatikimų ele
mentų” ir juos radę žudydavo.

Jus reikėtų pagirti už Jūsų knygoje aprašytą lie
tuvių dalyvavymo „Hilfspolizei” ir „das Rollkom- 
mando Hamann ” apimti, už aprašymą, kas atsitiko 
Lietuvos provincijoje 1941 m. vasarą, už vokiečių, 
mačiusių 1941 m. birželio 26 d. Kauno garažo [vy
kius, liudijimus, už surinkimą informacijos apie lie
tuvių dalyvavimą 1941 m. vasaros ir rudens žydų žu
dynėse. Ar šis lietuvių elgesys buvo tipiškas visai lie
tuvių tautai? Koks procentas lietuvių dalyvavo Ho
lokauste?

Į šį klausimą negaliu atsakyti. Daug daugiau me
džiagos egzistuoja apie Vokietiją Antrojo pasaulinio 
karti metu. Tūkstančiai istorikų visame pasaulyje yra 
daug padarę analizuodami ją liečiančius įvykius. Ta
čiau klausimas, ar dauguma vokiečių žinojo apie Ho
lokaustą ir jį rėmė, iki šiol dar neatsakytas. Tai dar 
viena priežastis, kodėl Daniel Goldhageno knyga tu
rėtų būti aptariama. Ir nors aš į jūsų klausimą dabar 
negaliu atsakyti, jis turi būti klausiamas, nes priver
čia mus susimąstyti apie mūsų tautų, vokiečių ir lie
tuvių, ir apie visos žmonijos potencialą destrukcijai. 
Holokaustas lieka atviru klausimu ne tik istorikams, 
bet ir mūsų svarstymams apie moralę, žmoniją ir 
žmogaus sielą. Jeigu vengiame klausimo, ar mes visi 
esame žmogžudžiai ir ar galėtume jais tapti, mums 
bus neįmanoma sustabdyti žmogžudžius ateityje.

Žymus amerikiečių istorikas Istvan Deak'as 
savo Avraham Tory knygos Surviving the Holocaust: 
The Kovno Ghetto Diary (žiūr. The New York Re
view of Books, 1990, lapkričio 8 d.) recenzijoje pa
reiškė: „Lietuvių kaltė nublanksta prieš vokiečių kal
tę. Kai kurie lietuviai padarė sunkių nusikaltimų, kiti, 
pakartoju, parodė savo humaniškumą labai sunkio
mis sąlygomis ”. Ar Jūs su Deak’u sutinkate?

Ir taip, ir ne. Pirma, taip, lietuvių kaltė nublanks
ta prieš vokiečių kaltę. Aš nenoriu sumenkinti savo

LIETUVIS NEGALI BŪTI 
ŽMOGŽUDYS

Dora lietuviui yra daugiau negu moralinė 
vertybė. Dora yra dieviškosios rėdos, dieviš
kojo įsakmaus gėrio įspaudos žmoguje.

. . . Lietuviui doros dalykai - ypatingi. 
Mūsų mąstymas yra brachmaniškas, t.y. ki
toks nei aplinkinių ksatrijiškų tautų. Užtat ne
doru lietuviu būti tiesiog neįmanoma, nes ne
doras lietuvis nebėra lietuvis. Tuo tarpu nedo
ras vokietis yra tik nedoras vokietis, nedau
giau.

Algirdas Patackas 
Seimo narys, Krikščionių demokratų frakcija.

Iš A. Patacko Rėdos ratas (Kaunas, 1988) 
ir „Tauta, kultūra, amžinybė”, Žemaičių sau
lutė, nr. 7 (1995, vasario 18 d.).

tautos atsakomybės už Holokaustą. Antra vertus, tau
tos nėra kaltos - kalti individai. Tautos turėtų jausti 
gėdą už individų atliktus „žygdarbius”. Jeigu kal
bame apie eilinį Rollkommando Hamann narį lietuvį, 
jis per kelias savaites nužudė 2,000 žydų. Tas padaro 
jį vienu iš žmonijos istorijoje didžiausių žmogžu
džių, jeigu kam nors rūpi tokio pobūdžio rekordų fik
savimas. Antra, taip, Lietuvoje egzistavo rezistencija 
prieš vokiečius, ten buvo drąsių vyrų ir moterų, kurie 
darė ką galėjo. Trečia, ne, Deakas bando įteigti, jog 
Lietuvoje svarstyklės buvo pusiausviros. Jos tokios 
nebuvo. Palyginkime lietuvių pavyzdį su danų, olan
dų ar net čekų pavyzdžiais. Esu tik istorikas, ne mo
ralės filosofas, bet turiu pasakyti, jog lietuviai savo 
Antrojo pasaulinio karo istorijoje neturi kuo di
džiuotis. Bent man taip atrodo.

Reikėjo ilgo ir skausmingo proceso, kol viešoji 
nuomonė Vokietijoje dėl Holokausto pradėjo jausti 
gėdą. Mums, vokiečiams, dar teks nueiti ilgą kelią, 
kol visiškai suprasime save ir savo tautą bei kiekvie
ną savo istorijos aspektą, kad ir koks šlovingas ar 
baisus jis bebūtų. Manau, kad mes visi turime šį pro
cesą daug kartų pereiti. Žmogžudžiai neatsiranda iš 
kokios nors tamsios prarajos. Žmogus, dalyvavęs 
masinėse žudynėse, nesvarbu ar jis būtų vokietis, lie
tuvis, rusas, japonas ar kambodietis, yra eilinis žmo
gus, dažnai mūsų kaimynas. Jeigu mes neatpažin
sime žmogžudžio savyje, savo kaimyne, mums bus 
sunku rasti būdus, kaip atpažinti ir užkirsti masi
niams žudikams kelią ateityje.

AČIŪ
„Akiračių” administracija nuo

širdžiai dėkoja
Lietuvių Fondui 

už gautą tūkstančio dolerių paramą 
mėnraščiui.

1999 m. sausio mėn. 9
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SKILTYS

„METMENYS” BE VYTAUTO KAVOLIO

- Jeigu kiek ir abejojame, vis vien žinome, kad 
Vytauto Kavolio dvasia tebėra gyva, kad jo bendra
minčių apstu, todėl tikimės, jų padedami, tęsti darbą 
toliau, kiek leis mūsų išgalės ir protas, - rašo Violeta 
Kelertienė ir Rimvydas Šilbajoris Metmenų nr. 71, 
1996, kuriam „didžiumą medžiagos sukaupė Vytau
tas Kavolis”, miręs Vilniuje tų metų vasaros vidury
je. Tačiau sekančiuose numeriuose tokios medžiagos 
buvo vis mažiau, nors ir nr. 72, 1997, visą lanką dar 
užpildė Alfonso Nykos-Niliūno „Dienoraščio frag
mentai: 1946”, sustoję juos išleidus atskira knyga, ar 
Giedriaus Subačiaus straipsnis „Žemaičių mąstymo 
apie bendrinę kalbą istorijos metmenys”, paremtas 
pranešimu, skaitytu 1995 m. Santaros-Šviesos suva
žiavime. Kita medžiaga tikriausiai jau buvo sutelkta 
naujųjų redaktorių, o jos pakako išleisti po du 192 
puslapių numerius kasmet.

Tiesa, nepamirštamas ir Vytautas Kavolis, 1997 
m. nr. 73, jam skiriant porą solidžių straipsnių. Leo
nidas Donskis jį aptaria kaip visuomenės ir kultūros 
kritiką, kuris „gausiai naudojosi kultūrine dokumen
tacija ir grožine literatūra, tokiu būdu įspūdingai iš
plėsdamas socialinės analizės ribas ir diapazoną (40 
psl.), o šią mintį savotiškai pailiustruoja Mindaugas 
Kvietkauskas, straipsnyje „Kartos poezija: ženklai ir 
prasmės” nagrinėdamas V. Kavolio studiją Nužemin
tųjų generacija, aptariančią Algimanto Mackaus, 
Liūnės Sutemos ir Jono Meko kūrybą. Tebekultivuo- 
jamas ir V. Kavolio įprotis Santaros-Šviesos suvažia
vimuose skaitytus geresnius bei aktualesnius prane
šimus paversti straipsniais. Nr. 73 jų yra bent du: 
Horsto Žibo „Jeigu būčiau karalius... ” (Arba kodėl 
mes tik įsivaizduojame, kad ekonomiškai prilygs- 
tame kitiems Europos kraštams) ir Leono Sabaliūno 
„Lietuvių kalbos komisija: bloga priemonė geram 
tikslui siekti?”, kuriame polemizuojama su Danguo
lės Mikulėnaitės ir Donato Smalinsko straipsniais, 
išspausdintais Lietuvos spaudoje. Nr. 75, toks yra Al
gimanto Gurecko pranešimas „Liberalizmo pergalė 
ir kas toliau”, skaitytas 1998 m. suvažiavime.

Svarbesnieji literatūriniai straipsniai abiejuose 
1997 m. numeriuose yra apie pasaulinius rašytojus. 
Nr. 72 Rimvydas Šilbajoris rašo apie „Josifo Brod- 
skio lietuviškuosius divertismentus ir noktiurnus” 
(vienas toks penkiolikos puslapių noktiurnas, Ginta
ro Patacko išverstas, čia pat ir spausdinamas), o fi
losofas Algis Mickūnas leidžiasi į originalios formos 
ir ilgo pavadinimo „Diskursą apie sančopančizmą, 
žemesniąją kichotizmo rūšį, arba praktišką ir komiš
ką pamokymą apie gyvenimą, nugirstą prie pakelės 
užeigos arklidžių ir užrašytą abejotino autentiškumo 
raštininko”, kurį iš anglų kalbos vertė Rasa Kalinaus
kaitė. Nr. 73 Audronė Barūnaitė-Willekė aiškina 
„Kaip ir kodėl keičiasi autoriaus reputacija? Vokie
čių ekspresionistas Georg Kaiser kritikos veidrody
je”. Iš tikrųjų, ieškant ilgesnio straipsnio apie lietuvių 
literatūrą, reikėtų grįžti į V. Kavolio „sukauptą” 1996 
m. nr. 71, kuriame rastumėm itin įdomų Delijos Va- 
liukėnaitės straipsniį „Fantazija ir filosofija Ivanaus
kaitės prozoje”. Tai vienas tų retų kritikos straipsnių, 
kuriam suprasti nėra būtinas visos aptariamo auto
riaus kūrybos skaitymas. Tiesa, abiejuose 1997 m.
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numeriuose dar rastum ir po kelis puslapius origi
nalios Lietuvos poetų kūrybos, po kelis Sigito Gedos, 
Juliaus Kelero ir Vytauto Bložės eilėraščius. Bet tai 
ir viskas.

Literatūra su visais savo žanrais jau aiškiai vy
rauja abiejuose 1998 metų numeriuose. Nr. 74 origi
nalios poezijos duoda išeivijos poetė Vitalija Bogu- 
taitė ir Lietuvos poetė Tautvyda Marcinkevičiūtė. 
Charakteringa, kad abi jos (tikriausiai nesusimokiu
sios) rašo laiškus tragiško likimo amerikietei kolegei 
Silvijai Plath. Ištrauką iš apysakos („Pianinas Mag
nolijų gatvėje”) pateikia Algirdas Landsbergis. Nr. 
75-ajame eilėraščiais išeivijai atstovauja australietė 
Aldona Veščiūnaitė, o Lietuvai - Ona Miliauskaitė. 
Kosto Ostrausko „Valse triste” yra trečioji jo dramos 
„Gyveno kartą senelis ir senelė” versija. Šmaikštus 
Kęstučio Keblio straipsnis „Smulkiosios kritikos 
rasa literatūros dobilienoje” yra paremtas „72 
grožinės literatūros recenzijom, kurios buvo spaus
dintos Metų žurnale (nuo 1996 sausio iki 1997 lie
pos) ir savaitraštyje Literatūra ir menas (nuo 1996 
lapkričio iki 1997 rugsėjo). Dar po vieną recenziją 
paimta iš 1996 m. Lietuvos ryto, 7 meno dienų ir 
Šiaurės Atėnų”. Prieinama išvados, kad „šalia labai 
gerų recenzijų yra ir labai blogų. Yra gerų ir yra 
nekokių, o daugiausiai tai rasime vidutiniškų”. . .

Mano supratimu įdomiausias literatūrinis straip
snis nr. 74, yra Vytauto A. Jonyno „Balys Sruoga 
mūsų atsiminimuose, II” (Lotyniška skaitlinė pavadi
nime reiškia, kad jo vertinama knyga Balys Didysis, 
1997, sudaryta ir redaguota Rėdos Pabarčienės, yra 
tartum savotiškas tęsinys 1974 m. išeivijoje išleistos 
knygos Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, kurią su
darė rašytojo našlė Vanda Sruogienė ir duktė Dalia 
Sruogaitė-Bylaitienė.) V. A. Jonynas sugeba vienu 
taikliu sakiniu pagauti daugelio atsiminimų autorių 
charakteristikas. Vinco Stonio (K. Žitkaus) aprašyta 
B. Sruogos vaikystė sutviska „nelauktu vaiskumu”... 
Unė Babickaitė „maloniai stebina savo pasakojimo 
lakumu”... Aldona Daugėlaitė-Mikailienė „rasit ge
riausiai išsako visų buvusių Smogos pažįstamų bei 
draugų jausmus buvusiam Štuthofo kaliniui”, o Algis 
Samulionis ir Rėdą Pabarčienė „sugebėjo, laikui 
atėjus, visą tą ‘vidinę muziką’ atkurti”. Kiekvienu at
veju „Viena stambiausių Balio Didžiojo atodangų yra 
tai, kad ši knyga atidengia skaitytojui mažai pažįsta
mą Smogos asmenybės dalį”, o „Sruogos asmenybė 
ilgai dar liks kontroversinė ir slėpininga”.

Nr. 75 V. A. Jonyno straipsnio „Vamikės Nykos 
Dienoraščio paraštėj” objektu tampa ne tiek Dieno
raščio fragmentų 1938-1970 autorius Alfonsas Ny- 
ka-Niliūnas, kiek jo aprašytas laikotarpis, išgyventas 
bendraujant su recenzentu. Apžvalginėse dalyse V. 
A. Jonynas dar įdomiai recenzuoja Leonardo Gutaus
ko eilėraščių rinkinį Betliejus (Nr. 72), Liūto Mockū- 
no knygą Pavargęs herojus (Nr. 73), ir Alberto Zala
toriaus kritikos rinktinę (Nr. 75). K. Ostrausko Ka
liausės mirti recenzuoja R. Šilbajoris (Nr. 74).

Su didelėmis literatūrinėmis pretenzijomis, be 
abejonės, yra ir jauno poeto Artūro Tereškino (g. 
1965) memuarų fragmentai, pavadinti „I love Fou
cault, arba mano vadinamasis amerikietiškas gyveni
mas”, nusidriekę per du paskutiniuosius Metmenų 
numerius. Man tai buvo nuobodžiausias skaitinys. 
Nors Tereškinas jau keletą metų stažuojasi gemose 
šio krašto universitetuose, yra išleidęs po vieną ne
blogų eilėraščių rinkinėlį Lietuvoje ir išeivijoje, tik
riausiai susitikęs daugelį įdomių ir išmintingų žmo
nių kūrybos bei mokslo pasauliuose, savo memua- 
mose jis apie tai nerašo, pilstydamas sūrų vandenėlį 
ir beprasmybės putas iš tuščio į kiaurą. Jei tai. ir būtų 

tipiškas šio laikmečio dvasios dokumentas, man jis 
tereiškia tuščiai sugaištą laiką.

Algirdas T. Antanaitis

KOKIOJE LIETUVOJE GYVENAME (2)

Lengviausias atsakymas - gyvename nepriklau
somoje ir laisvoje Lietuvoje. Tačiau nepriklausomy
bė ir laisvė yra reliatyvios sąvokos. Jos visados susi
jusios su kažkuo. Jau vien dėl to, kad yra Jungtinių 
tautų organizacijoje (JTO), Lietuva nėra visiškai lais
va. Jeigu ji taps Europos sąjungos (ES) nare, jos ne
priklausomybė dar sumažės, ko ir bijosi Seimo narys 
R. Smetona ir nemažai Lietuvos žmonių.

O bijosi ne visiškai be pagrindo. Juk garsioji Sta
lino konstitucija taip pat skelbė, kad Sovietų Sąjunga 
yra nepriklausomų sovietinių respublikų sąjunga. Bet 
vargas tam, kas būtų norėjęs pasinaudoti teise iš tos 
„sąjungos” išstoti.Žinoma, ne mažesnė bausmė grėsė 
ir tam, kuris sakė, kad Lietuva - okupuotas kraštas. 
Net Michailas Gorbačiovas gal dėlto neteko val
džios.

Įdomu, kad du žymūs išeivijos istorikai, lietuvis 
Romas Misiūnas ir estas Rein Taagepera 1984 
m.išleido knygą anglų kalba The Baltic States - 
Years of Dependence - 1940-1980. (Baltijos vals
tybės - Priklausomybės metai - 1940-1980). Iš tiesų 
toji sovietinė okupacija, prastai šnekant, nei velnias, 
nei gegutė. Dėl jos nebuvo išlietas nei vienas kraujo 
lašas, kaip rašė poetas Jonas Aistis, nors ji, bent iki 
Stalino mirties buvo pati kruviniausią okupacija, ko
kią ligi tol tik žinojo istorija. Paprastai okupantas iš 
esmės nekeičia buvusios tvarkos. Žinomas Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Algirdo šūkis jo okupuotose 
Rusijos plotuose: „Mes senos tvarkos negriauname” 
(My starimy neruchaem”). Tuo tarpu sovietams iš 
karto viskas užkliuvo, net filatelistai ir esperantinin
kai. Užtat priklausomybės žodis čia galbūt geriau tin
ka kaip okupacija. Bet galbūt taip pat iš tokios pri
klausomybės sunkiau išsilaisvinti, kaip iš paprastos 
okupacijos. Okupacija paprastai baigiasi su karu, o 
priklausomybė gali tęstis baisiai ilgai.

Laisvė - gal dar reliatyvesnė sąvoka nei nepri
klausomybė.Nors dažnai tie žodžiai - laisvė ir nepri
klausomybė - sakomi kartu, bet nebūtinai nepriklau
somybė reiškia ir laisvę. Nepriklausomos buvo ir 
Stalino bei Hitlerio valstybės, bet vargu jas pavadinsi 
laisvomis valstybėmis. Turbūt nedaug klydo ir vie
nas iš 1831 m. sukilimo vadovų Žemaitijoje, radvil
iškietis Jonas Goštautas (1800-1871) emigracijoje iš
leistoje knygoje Ponas Teisėjaitis'. „Laisvė, kuri bu
vo prieš prijungiant Lietuvą prie Rusijos, buvo blo
gesnė už didžiausią nelaisvę”.

Nežinau, ar Povilas Višinskis buvo skaitęs aną 
lenkiškai parašytą ir 1839 metais Prancūzijoje išleis
tą J. Goštauto knygelę, tačiau naujos demokratinės ir 
nepriklausomos Lietuvos jis kitaip ir neįsivaizdavo, 
kaip nusikračiusios savųjų ir svetimųjų despotų.

Man atrodo, tokia nori būti ir demokratinė Lie
tuva. Kaip jai sekasi, pakalbėsime kitoje skiltelėje.

Vincas Trumpa

akiračiai nr. 1 (305)
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SKILTYS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVOS 
ŽINIASKLAIDA ?

Lietuvos žiniasklaidos atstovai mėgsta pasigirti 
savo nepriklausomumu ir demokratijos vertybių puo
selėjimu, neteisėtų valdžios veiksmų demaskavimu. 
Ir iš tiesų Lietuvos žiniasklaida turi laisvos visuome
nės kūrimo nuopelnų, to negalima nepripažinti. Ta
čiau yra ir dalykų, kurie kelia nerimą.

Per jau beveik devynerius nepriklausomybės 
metus nusistovėjo tam tikros rutinos Lietuvos žinia- 
sklaidoje. Rutinos yra visada svarbios žurnalistų dar
be. Dažnai tik jomis remiantis nustatoma, koks raši
nys pasirodys spaudoje, o koks bus atmestas. Rutinos 
taip pat daugiau ar mažiau, tačiau iš esmės visada yra 
susijusios su žiniasklaidos šališkumu. Išskiriami trys 
pagrindiniai šališkumo tipai: politinis, kai politinė 
padėtis nušviečiama šališkai pagal individualias ar 
kolektyvines preferencijas; situacinis, kai mėgstama 
kalbėti tik apie tam tikras situacijas ir struktūrinis, 
kai dėmesio centre yra ir tinkama situacija, ir spal
vingas politinis veikėjas bei apskritai visa istorija yra 
labai vaizdinga. Visų tipų šališkumas yra ryškus Lie
tuvos žiniasklaidoje, bet galima politinio šališkumo 
didžiausiu gerbėju laikyti Lietuvos aidą, o situacinio 
- Respubliką. Iš pirmo žvilgsnio savarankiška ir įvai
ri Lietuvos žiniasklaida turi aiškiai .deformuotą struk
tūrą. Ne tik Lietuvos aido ar Respublikos, bet ir liku
sios Lietuvos žiniasklaidos labai mėgstamas patie
kalas yra skandalai. O pateikiant skandalą svarbu ne 
objektyvumas, bet savos galios didinimas. Nuo 
sensacingos žinutės juk priklauso spaudinio perka
mumas, paties žurnalisto padėtis. Tada aišku, kad ga
lima nepaisyti jokių teisių į privatumą, pvz., prane
šant, kad penketuką pagimdžiusi vilnietė buvo dirbti
nai apvaisinta.

Šališkumas yra dažnas reiškinys viso pasaulio 
žiniasklaidoje, ir nieko čia nepakeisi, tačiau blogiau 
yra sąmoningas neobjektyvumas ir dezinformacijos. 
Tokio gero pavyzdžių galima surinkti nemažai, bet 
pasitenkinkime primindami labiausiai žinomus. 
LNK (Laisvo nepriklausomo kanalo) apžvalginėje 
sekmadieninėje laidoje demonstruoti reportažai, ku
riuose ypač pabrėžti G. Vagnoriaus autoritariniai sie
kimai koncentruoti valdžią savo rankose, pašalinant, 
esą, grynai asmeniškai jam nepriimtinus ministrus. 
Vėliau paaiškėjo, kad reportažų autorius - vieno iš 
pašalintų ministrų, būtent L. Andrikienės, giminai
tis.. Nepaprastai ryškus pavyzdys - Lietuvos žinių iš
galvota V. Adamkaus ligų istorija.

Objektyvumo nuostata, paprastai vadinama stra
teginiu žiniasklaidos ritualu, nėra netgi deklaratyviai 
išreikšta. Kone kiekvienas laikraštis turi savo nerašy
tą nekritikuotinų dalykų sąrašą. Tai gali būti asme
nys, pažiūros, valstybinės šventės ir pan. Tik labai 
nenoriai spausdinama tai, kas nesuderinama su tokiu 
sąrašu, nurodant, kad tai esą polemikos objektas ar 
kad redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su auto
riaus nuomone. Bet tai juk trivialybė, popieriaus eik
vojimas nereikalingai pastabai. Su viskuo juk galima 
polemizuoti ir nesutikti ar sutikti. Bet tegu redakcija 

'palieka spręsti skaitytojui. Dar „įdomiau”, kai prisi
dengiant redagavimu straipsnis yra faktiškai cenzū

ruojamas. Kritinės analizės ar žinovų pasisakymų 
žiniasklaidoje yra labai mažai, aišku, jeigu nekreipsi
me dėmesio į moksliniais laipsniais visišką nekom
petentingumą pridengiančių žmonių pamoralizavi- 
mus. Politiniai komentarai yra dažnai nieko nepasa
kantis, nieko esminio neužčiuopiantis kalbėjimas. 
„Story-telling”,pasakytų amerikietis. Žiniasklaida 
gali pasirinkti - valdyti ar tarnauti. Kol kas aiškus 
pirmosios alternatyvos pasirinkimas. Visuomenės 
nuomonė, kiek ji yra pateikiama, yra visai nerepre- 
zentatyvi. Vadinamieji laiškai redakcijai pagal savo 
turinį yra grynai sovietinis palikimas ir vien tik jų pa
teikimą traktuoti kaip viešosios nuomonės reiškimą 
yra tikras nesusipratimas. Valdžios arogancija byloja 
visuomenę ignoruojančios žiniasklaidos lūpomis.

Iš tos informacijos mišrainės, kurią pateikia Lie
tuvos žiniasklaida, neįmanoma susidaryti vaizdo, ku
rios problemos dabartiniu momentu ar ilgalaikėje 
perspektyvoje yra svarbiausios tiek politinėje, tiek 
ekonominėje ar socialinėje srityje. Labai prastas ir 
grynai mechaniškas pasaulio politinių įvykių prista
tymas ir toliau išlaiko izoliacijos įvaizdį. Žinoma, 
kuriant reportažus apie Europos įvykius, susiduriama 
su finansinėmis problemomis. Tačiau vargu, ar vien 
tik jos lemia dabartinio Europos gyvenimo nušvieti
mo žiniasklaidoje kokybę. Minėjau informacijos sau
sumą. Jis labai primena telegrafines žinutes XIX am
žiaus oficiozinėje rusiškoje spaudoje apie įvairius 
įvykius. Toks požiūris iš beveik kosminės erdvės, va
dinasi, be gyvesnio įvykių pulso ir prasmės suvoki
mo, įmanomo tik betarpiškai stebint, buvo tipiškas ir 
sovietinei žiniasklaidai. O juk nemaža dalis pasaulio 
politikos komentatorių Lietuvos žiniasklaidoje tebė
ra sovietinės žurnalistikos mokyklos auklėtiniai.

Galima sakyti, kad savivaldybių finansuojama 
vietinė žiniasklaida yra grynai nusiritusi iki XIX a. 
lygio, nes jeigu be praktinės informacijos ten ir yra 
kokių nors kitų rašinių, tai tie rašiniai yra perdėm ne- 
dalykiški vietinio masto skandalų ar šiaip įdomybių 
aprašymai. Pakanka čia ir ganėtinai vulgarių dalykų, 
moralizuojančios ir pamokslaujančios retorikos. Išei
tis būtų atsisakyti savivaldybių spaudos ir leisti tik 
apskričių spaudinius, didesnius ir turiningesnius. 
Aiškiai ir glaustai dėstomo požiūrio stoka pasireiškia 
tuo, kad politinis procesas Lietuvoje yra suvokiamas 
kaip fragmentiškas, nerišlus, sunkiai suprantamas. 
Aišku, kad minėti žiniasklaidos bruožai sudaro pre
tekstą laisvo žodžio priešininkams kalbėti apie suvar
žymus. Žiniasklaidos pravardžiavimas „purvasklai- 
da” yra kraštutinumas. Bet didžioji žiniasklaidos da
lis yra irgi kraštutinė. Žodžio laisvės suvaržymai bū
tų pirmas žingsnis šalin nuo demokratijos, bet jei taip 
atsitiktų, iš dalies atsakomybė kristų ir pačiai žinia- 
sklaidai Lietuvoje. Yra ir daug pozityvių tendencijų 
dabartinės Lietuvos žiniasklaidos kasdienybėje, ta- 

1 čiau atrodo, kad kol kas jos dar nėra dominuojančios.
Ar tikrai nepriklausoma yra tokia žiniasklaida?

Saulius Pivoras

PASIKLYDUSI PSICHĖ

Kartais sapnuoju: bastausi skurdžiame miesto 
rajone. Nejauku. Temsta. Šiaip taip surandu prie

glaudą nakvynei. Patalpa nyki. Ant grindų sumesti 
čiužiniai. Ant jų drybso apsirengę vyrai. Ryte turiu 
nešdintis lauk. Ieškau savo pusbačių. Kertėse įvairūs 
išklypę batai. Tačiau savo apynaujės poros nerandu. 
Tikriausiai pavogė anksčiau pakirdę bastūnai. Ban
dau prisitaikyti iš to, kas liko. Jei kuris maždaug tin
ka dešinei pėdai, tai nerandu panašaus kitai. Bergž
džios pastangos. Jaučiuosi sugniužęs. Paspiriu tą 
šlamštą ir išeinu į gatvę basas. Vengiu praeivių žvilg
snių. Bėgu. O kur? Pabundu. Ačiū Praamžiui, esu 
savo pastogėj.

Ką tai reiškia? Niekas man nepaaiškins, jei pats 
savęs nepriremsiu prie sienos. O tai, mieli skaitytojai, 
nėra jau taip lengva. Galima tik su kito žmogaus pa
galba. Gera tiems, kurie turi valingas žmonas, taip 
sakant, savo psichinių nuopolių ramsčius. Moterų te
rapija vyrui yra pati geriausia. Jos žino, kaip išaiškin
ti net ir kvailiausius sapnus arba kaip įrikiuoti lepšius 
vyrus į drausmingų buities pėstininkų gretas.

Kadangi žmonos neturiu, tai stengiuosi pats save 
paimti į nagą smegenų pagalba. Protas trumpam tam
pa žiniuonio gaubliu. Žiūriu ir matau, kad mano pasi
kartojantis sapnas reiškia nuolatinį sąmonės buvimą 
akligatvyje. Darymą to, ko nereikia daryti. Ir visišką 
nevykdymą pačių būtiniausių dalykų. Todėl sąmonės 
auklėtoja Pasąmonė miegantį mane įvelia į visokias 
kafkiškas situacijas, kad sugėdintų: Žiūrėk - esi be
valis latras, ir tiek.

* * *

Pavyzdžiui, pažadėjau Manhattan Beach mieste 
(California) gyvenančiam skulptoriui Jurgiui Šapkui 
susitikti ir pasikalbėti apie jo buvusią kelionę į Lietu
vą, ten surengtas parodas, patirtus įspūdžius. Jis no
rėjo man parodyti nuotraukas. Tiesiog su manimi pa
sidalinti daug kuo. Nuvesti į studiją, parodyti kūri
nius. Suprantama, apie tai būčiau sumetęs spaudai 
straipsnį: juk šiaip ar taip esu dailę mėgstantis rašei
va. Šapkus vėl ruošiasi kelionei į gimtinę. Klaipėdoje 
veiks jo paveikslų paroda. Visa bėda - jis yra skulp
torius, bet eksponuos tik tapybą, nes nugabenti į Lie
tuvą savo figūrinius kūrinius yra neįmanoma, atsi
žvelgiant į jo kišenę. Pasitenkins tik skulptūrų nuo
traukomis. Ir jose matomas J. Šapkaus polėkio meis
triškumas.

Toks ore pakibęs ir neįvykdytas pažadas gniuždo 
savijautą. Mintimi „gal vėliau, kai bus ūpas” pasitei- 
sint neįmanoma.

* * *

Štai ir kitas pavyzdys. Dar skaudesnis. Vasarą 
tolimame Toronte numiršta mano artimas draugas 
Vladas. Abu trynėmės tose pačiose Kauno IV gimna
zijos klasėse. Susirašinėjome nuo tada, kai pasprukęs 
iš Lenkijos atsidūriau Berlyne. Krūvos laiškų. Vėliau 
Vakarų Vokietijoje man jis buvo daug gero padaręs. 
Tikras draugystės princas. Sokratiškos išminties in
telektas. Lietuvių kalbos tikslumo apologetas. Lyriš
kai jautrus. Rašė glaustai, aiškiai, logiškai. Gaila, kad 
didesnę jo vertingų laiškų dalį, jam prašant, sugrąži
nau. Ruošėsi rašyti atsiminimus. Bet toji nelemta li
ga. ..

Jo mirtis mane sukrėtė. Pats sau tvirtai pasiža
dėjau, kad ką nors apie jį sumesiu ir nusiųsiu atspaus
dinti - draugo brangiam atminimui, lyg ir peržengda
mas nekrologo ribas, nes, prisipažinsiu, tinkamų nek
rologų rašyti nesugebu.

(tęsinys sekančiame psl.)

1999 m. sausio mėn. 11
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ISTORIJA

George Bush ir Brent Scowcroft - du gerai lietu
viams pažįstami vardai. Neseniai buvęs JAV prezi
dentas ir jo vyriausiasis patarėjas saugumo klausi
mais kartu parašė knygą, kurioje dalijasi prisimini
mais apie tai, kokį vaidmenį jie suvaidino Golfo kare 
1991 metais bei Sovietų Sąjungai žlugant. Kitaip nei 
James Baker’io memuaruose, kuriuose aprėpiama 
visa Amerikos užsienio politika ir ypač daug dėme
sio skiriama Golfo karui, šioje, trimis balsais: 
Bush’o, Scowcroft’o ir anoniminio pasakotojo - pa
rašytoje knygoje daugiausiai kalbama apie Sovietų 
Sąjungos žlugimą. Knygos struktūra atskleidžia skir
tingus Scowcroft’ o ir Bush’ o požiūrius bei parodo, 
kokios buvo Gynybos sekretoriaus Baker’io, Richar- 
d’o Cheney bei Kariuomenės štabo viršininko Colin 
Powell’o nuomonės.

Mums įdomu, kaip knygoje aptariami su Lietuva 
susiję klausimai, ir atrodo, kad šiuo požiūriu ji ypač 
daug atskleidžia. Lietuva nė vienam iš rašančiųjų ne
buvo ypatingai svarbi. Apie šią šalį jie žinojo labai 
mažai ir susidomėjo ja tik po to, kai Lietuva metė iš
šūkį Maskvai. Bush’as pirmą kartą pamini Baltijos 
kraštus kalbėdamas apie iš jų emigravusių amerikie
čių lobistų darbą. Atrodo, kad Bush’o administracija 
ypač jautriai reaguodavo į organizuotą viešąją nuo
monę bei spaudos kritiką. Bush’as daug vietos skiria 
nusiskundimams dėl, jo manymu, skubotų ir neap
galvotų spaudos bei konkuruojančių politikų aistrų. 
Jis norėjo, kad Gorbačiovas elgtųsi su Lietuva gra
žiai, ir kad jam, Bush’ui, būtų lengviau remti sovietų 
lyderį.

Skaitant Bush’o mintis susidaro įspūdis, kad pa
saulinius reikalus galėtų gražiausiai tvarkyti grupelė 
draugiškai vienas kito atžvilgiu nusiteikusių šalių va
dovų, neoficialiai susitikinėjančių kokiame Camp 
David’e ar kokiame laive. Knygoje gausiai minimi 
Bush’o draugai - Michailas (Gorbačiovas), Marga
ret (Thatcher), Francois (Mitterand), Helmut (Kohl) 
ir Bryan (Mulrooney). Aišku, kad Baltiesiems Rū
mams iš visų sovietų vadovų labiausiai patiko Gor
bačiovas. Aiškindamasis, kodėl nuolatos rėmė Gor
bačiovą, Bush’as teigia, kad nebuvo jokios alternaty
vos. Šoki su tuo, kas ateina į šokių salę, - taip jis 
juokauja vienoje knygos vietoje (p. 500). Žinoma, tai 
nepaaiškina jo polinkio susidraugauti su beveik vi
sais svarbiais knygoje minimais asmenimis.

Na, o Scowcroft’as buvo daug geriau susipaži-

MAN REGIS
(atkelta iš 11-to psL)

Ar tai įvykdžiau? Ne. Kažkaip negalėjau sutikti 
su tuo, kad jis mirė - vienintelis žmogus, mane paži
nojęs labiau, nei aš pats save. Dar šiandien tebelaukiu 
jo laiško ir vis neprisiverčiu pavartyti dar turimos 
laiškų dalies. Atidėlioju. Kasdien regiu ore pakibusį 
sau duotą pažadą. Regiu ant sienos jo nutapytą, man 
padovanotą vitražo pobūdžio paveikslą „Eglė žalčių 
karalienė”. Dvasia Vladas Šalmiras buvo poetas, taip 
pat subtiliai įžvalgus literatūros ir dailės kritikas, ta
pytojas. Nepamainomas pašnekovas.

Štai kas mane neramina. Štai dėl ko sapnuose 
esu pasiklydęs, pusbačius praradęs latras. Laukiu iš 
Vlado dukters Gailės kelių duomenų apie savo tėvą, 
kad ir gimimo vietos. Bet tai nėra pasiteisinimas, kad 
lig šiol savo gyvybės krauju nesu parašęs to, kas būti
na artimam draugui atminti. Juk tik likę gyvieji rašo 
apie mirusius. Negali būti atvirkščiai. Taip man tik
sėdamas byloja draugystės laikrodis.

KLAUSANTIS, KĄ PASAKOJA BALTIEJI 
RŪMAI

nes su sovietų istorija ir daug labiau nepasitikėjo so
vietų vadovybe bei visa sovietine sistema. Keliose 
vietose jis pripažįsta, kad JAV administracija grei
čiausiai ne visada gerai suprato Sovietų Sąjungą. 
Ypač tai pasakytina apie išankstinę JAV valdžios 
prielaidą, kad Sovietų Sąjunga iš tikrųjų išsprendė 
taip vadinamą tautinį klausimą (p. 499), apie nesuge
bėjimą atidžiau pažvelgti į konkurenciją tarp Gorba
čiovo ir Boriso Jelcino (p. 497) bei apie pavėluotą 
fakto, kad pats Gorbačiovas nesuprato jo šalyje vy
kusių vykių, pripažinimą (p. 536).

Kalbant Gorbačiovo ir Jelcino konkurencijos 
klausimu, galima būtų pridurti, kad 1989 metais 
Amerikos žvalgyboje kai kurie aukštus postus 
užimantys asmenys manė, jog Jelcinas teikė daugiau 
vilčių nei Gorbačiovas, tačiau jų nuomonė Baltųjų 
Rūmų nepasiekdavo. Baltieji Rūmai girdėjo tik tai, 
ką norėjo girdėti.

Nors Bush’as yra dirbęs CŽV direktoriumi, atro
do, kad jis nedaug ką nutuokė apie tai, kaip veikia 
sovietų sistema. Jis niekada rimtai nepagalvojo apie 
tikruosius santykius tarp SSKP ir sovietų vyriausy
bės. Atrodo, kad sovietų konstituciją jis laikė tam tik
ra Amerikos konstitucijos „pussesere iš provincijos”, 
o sovietinę viešąją nuomonę - beveik Amerikos 
viešosios nuomonės analogu. Kadangi jis ne iki galo 
suprato sovietų politikos taisykles ir praktiką, jis 
negalėjo suprasti ir to, ką iš tikrųjų darė Gorbačiovas. 
Skaitydamas tokių autorių, kaip Bush mintis apie na
cionalizmą, kurį jie prilygina marui, siaučiančiam 
tarp įvairių tautų, galėčiau išsakyti ir savo nuomonę: 
manau, kad jie visai nesupranta, ką reiškia tautiniai 
jausmai ir jų sukeltos emocijos.

Kitas svarbus šio laikotarpio įvykių aspektas, 
kurio Amerikos administracija, atrodo, nesuprato, 
yra tai, kokiu būdu anuomet pasikeitė sovietų politi
nė arena. Kad šie pokyčiai vyktų, daug prisidėjo Gor
bačiovas: jis susilpnino politbiurą ir partijos sekreto
riatą bei steigė Liaudies deputatų kongresą. Jis skati
no vietinės iniciatyvos plėtrą, tačiau pamatęs, kad šie 
pokyčiai gali susilpninti jo paties pozicijas, nuo re
formų atsitraukė. Vis tik arena išsiplėtė, joje atsirado 
daugiau žaidėjų ir Gorbačiovas nebegalėjo kontro
liuoti sistemos.

Po nepavykusio perversmo grįžęs į Maskvą Gor
bačiovas pareiškė pats prižiūrėsiąs, kaip vyksta ko
munistų partijos ir visos sistemos atsinaujinimas. O 
tai, Scowcroft’o žodžiais, reiškė, kad jis nebežinojo, 
kas vyksta jo šalyje. Iki šio momento knygoje randa
me mažai suprantamo apie sovietų sistemos poky
čius. Skaičiusieji anksčiau pasirodžiusią Jack 
Matlock’o knygą Imperijos skrodimas (Autopsy on 
an Empire}, tikriausiai manė, kad Amerikos ambasa
dorius Maskvoje Matlock’as siųsdavo namo daug 
vertingų pranešimų. Tikriausiai reikšminga tai, kad 
Matlock’ui šioje knygoje skirta labai mažai vietos.

Tai, kad JAV administracija stokojo supratimo, 
aišku iš to, kaip šioje knygoje aprašomi įvykiai Lie
tuvoje. Iki 1989 metų Amerikos oficialūs asmenys 
palyginti mažai dėmesio skyrė tiek tautiniams klausi
mams Sovietų Sąjungoje apskritai, tiek Lietuvai. Or
ganizuotos viešosios nuomonės dėka Baltieji Rūmai 
suprato, kad 1988-aisiais ir 1989-aisiais Lietuvoje 
kažkas vyko, tačiau Bush’as vis tiek Sąjūdį vadino 
liaudies frontu. įdomu, kad vienoje vietoje Bush’as 
susieja Lietuvos klausimą su emigracija iš Sovietų

Sąjungos (p. 277).
Viena iš temų, kuriomis Amerikos prezidentas ir 

Gorbačiovas šnekėjosi Maltoje 1989 m. rudenį, buvo 
Lietuva, tačiau, matyt, šis klausimas liko neišspręs
tas. Bush’as įspėjo dėl jėgos panaudojimo Baltijos 
valstybėse, o Gorbačiovas primygtinai teigė, kad jam 
rūpi rusų teisės. Po to amerikiečiai kalbėjo, kad neo
ficialiai buvo susitarta dėl jėgos nenaudojimo (p. 
206), tačiau Gorbačiovas teigė, kad amerikiečiai suti
ko nepritarti Baltijos šalių separatistams (p. 227). Su
sitarimas ir sutikimas buvo migloti, o tai reiškė, kad į 
šį reikalą nebuvo žiūrima rimtai. Vėliau, kai prireikė 
atkreipti didesnį dėmesį į vykius Lietuvoje, ameri
kiečiai sutriko.

Man rašant knygą Gorbačiovo nesėkmė Lietu
voje, seni mano draugai Amerikos vyriausybėje pa
brėžė, kad turiu nepamiršti, kokie yra Jungtinių Val
stijų prioritetai užsienio politikos atžvilgiu bet kuriuo 
metu. Aišku, kad 1990 metų vasarą Baltiesiems Rū
mams ir Valstybės Departamentui svarbiau buvo 
remti Gorbačiovą. Gorbačiovui reikėjo gerai pasiro
dyti užsienio politikos srityje, kad sustiprėtų jo po
zicijos namuose. Todėl Bush’o administracija neno
rėjo, kad Lietuvos klausimas sustabdyti} svarstymą, 
ar suteikti Sovietų Sąjungai Privilegijuojamosios 
valstybės statusą prekyboje. Tačiau po sovietų bloka
dos Lietuvai ši politika susilaukė stiprios Amerikos 
spaudos kritikos.

Bush’o ir Scowcroft’o politika Lietuvos atžvil
giu buvo atsargi. Jie nuolat pabrėždavo, kad Jungti
nės Valstijos nepripažino Baltijos valstybių inkorpo
ravimo į Sovietų Sąjungą 1940 metais, tačiau dvejo
jo, ar išmintinga būtų pripažinti 1990 metų Lietuvos 
vyriausybę kaip nepriklausomą. Buvo nuspręsta, kad 
Lietuvos nepriklausomybė būtų galima tik susitarus 
su Maskva (p. 216) ir kad bet kokie skuboti veiksmai 
tik kainuotų gyvybes. Jei Sovietų Sąjunga nutartų pa
siųsti tankus sutriuškinti Lietuvos vyriausybę, Jung-
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ISTORIJA

tinės Valstijos savo kariuomenės į Lietuvą nesiųstų. 
Todėl Jungtinės Valstijos turėjo atidžiai stebėti besi
klostančią situaciją ir atsargiai į ją reaguoti.

Bush’as aiškiai buvo nepatenkintas Vytauto 
Landsbergio kritika Vakarams 1990 metų pavasarį. 
Autorių požiūrį išreiškia jų pasirinkti būdvardžiai 
Landsbergiui apibūdinti. Bush’as vadina jį „labai 
sunkiai sukalbamu žmogumi” (p. 226), Scowcroft’as 
- temperamentingu ir kartais atnešančiu ne naudos, o 
žalos (p. 228), o anoniminis pasakotojas Landsbergio 
politiką vadina atkaklaus užsispyrimo politika (p. 
222). Bush’as pasakoja apie tai, kaip jis įsiuto, kai 
Landsbergis pavadino Lietuvą naujojo Miuncheno 
auka (p. 226). Tokiame įvykių fone administracijos 
oficialiems asmenims buvo malonu kalbėtis su Kazi
miera Prunskiene, o Scowcroft’as primygtinai tvirti
na, kad paradinio įėjimo vartai atvykus Prunskienei 
buvo tikrai sugedą ir Prunskienei teko įeiti pėsčiai 
per kitą ėjimą (p. 228).

Tiek Bush’as, tiek Scowcroft’as teigia, kad iki
1990 metų vasaros ir rudens jie naudojosi kiekviena 
proga privačiai pasakyti Gorbačiovui, kad Sovietų 
Sąjungai būtų tik į naudą, jei ji leistų Baltijos valsty
bėms tapti nepriklausomomis. Tai patvirtina ir sovie
tų šaltiniai. Net pats Gorbačiovas užsimena apie tai 
savo memuaruose, todėl abejoti tuo nėra pagrindo. 
Tačiau Gorbačiovas tokios galimybės net nesvarstė. 
Jis tik nurodydavo amerikiečiams sovietų konstitu
ciją bei pagal ją atliekamas procedūras, o šie, atrodo, 
neturėjo ką į tai atsakyti.

Turint galvoje 1990 metų įvykių intensyvumą, 
galima būtų tikėtis, kad autoriai tiksliau aprašinės
1991 metų sausio įvykius, tačiau rezultatas tiesiog 
juokingas. Anoniminis knygos pasakotojas papras
čiausiai pasako, kad Lietuva pratrūkusi smurtu (p. 
496) ir tai buvęs greičiausiai vietos vadų sprendimų 
rezultatas (p. 444). Pasakotojas kalba apie televizijos 
bokšto paėmimą, tačiau teigia, kad Spaudos rūmus 
sovietų daliniai buvo tik apsupę (p. 444). O Bush’as 
po to teigia, kad sovietai paėmė televizijos stotį 1991 
metų rugpjūtį (p. 524). Gorbačiovo kaltumo klausi
mu pasakotojas rašo, kad Gorbačiovas pareiškęs, jog 
apie sprendimą panaudoti jėgą jis sužinojęs tik po to, 
kai ji buvusi panaudota, o Bush’as sakosi tikėjęs juo 
tuo metu, tebetikįs ir dabar (p. 496). Bush’as negali 
patikėti, kad gerasis jo draugas Michailas būtų pri
sidėjęs prie tų vykių ir dar apie tai jam melavęs.

Lietuva taip pat užima tam tikrą vietą Bush’o 
piešiamame Gorbačiovo paskutiniųjų dienų valdžio
je paveikslėlyje. (Neseniai Akiračiai išspausdino 
straipsnį, kuriame kalbama apie tai, kaip žinios apie 
žudynes Medininkuose pasiekė Bush’ą). Bush’as 
rašo, kad pranešimas apie žudynes Medininkuose ap
siautė buvusį labai malonų susitikimą su Gorbačiovu 
gedulo skraiste ir išsklaidė entuziastingą nuotaiką (p. 
513-514). Tačiau Gorbačiovui patikinus, kad dėl šio 
įvykio bus atliekami jungtiniai Lietuvos ir Baltarusi
jos tyrimai (p. 513), reikalai grįžo normalias vėžes. 
Smulkiau apie šiuos jungtinius tyrimus Bush’as ne
kalba.

1991 metų rugpjūtį Bush’as važiavo iš Maskvos 
į Ukrainą, kur pasakė savo žymiąją „Kijevo kotleto” 
kalbą. Jo štabas ilgai įrodinėjo, kad anuomet tikrai 
buvęs palankus momentas, nes Bush’as savo kalboje 
rėmė ukrainiečius. Jack Matlock’as man kartą pasa
kojo, kaip jis stengėsi neprileisti Janajevo prie as
meniškai kalbančių Bush’ o ir Ukrainos prezidento 
Leonido Kravčiuko. Scowcroft’as šiuo klausimu 
teigia, kad Bush’as kalbėjęs už demokratiją ir prieš 
netolerantišką nacionalizmą (p.p. 513-514). Aš jau 

kitur esu teigęs, kad Gorbačiovo nustatytame tuome
tinio viešojo dialogo kontekste tai atrodė kaip Gorba
čiovo pozicijų sustiprinimas. Kaip ten bebūtų, knyga 
baigiama pasididžiavimu, kad Bush’o administracija 
buvo valdžioje Sovietų Sąjungos griuvimo metu.

Bush’o politikos Lietuvos atžvilgiu kritikai šioje 
knygoje neras nieko, kas pakeistų jų nuomonę, 
nebent tai, kad prezidentas ne kartą privačiuose po
kalbiuose su Gorbačiovu ragino jį nusileisti. Kita 
vertus, knygos struktūra leidžia skaitytojui pasijusti 
taip, lyg jis būtų dalyvavęs pagrindinių tų įsimintinų 
vykių dalyvių pašnekesyje ir patyręs kaip galvoja 
įvairūs žymūs asmenys. Bush’as ir Scowcroft’as 
sako tyčia neskaitę knygų apie minėtą laikotarpį. Jie 
nusprendę naudotis tik dokumentais ir atkurti savo 
pačių mintis. Gali kilti klausimas, kiek dėmesio jie iš 
viso kreipė į Jungtinių Valstijų vyriausybės žvalgy
bos teikiamus duomenis.

Jau susidarė nemaža Sovietų Sąjungos žlugimo

ATSIUSTA
Algimantas Taškūnas. Nereikalingų svetimžo

džių rinkinys. Su Kev Bailey piešiniais. Lietuvos Stu
dijų sambūris Tasmanijos universitete. Sandy Bay, 
Tasmania, Australia. 1998. 65 psi. Kaina su persiun
timu 7 U.S. dol.

Kadaise išeiviai Lietuvą vadavo iš sovetinių oku
pantų jungo, dabar poreikis „vaduoti” pasireiškia Jų 
pastangomis išvaduoti Lietuvoje gyvenančių lietuvių 
kalbą nuo tikrų ar įsįvaizduojamų svetimžodžių. Tuo 
galima būtų paaiškinti šios knygutės leidėjų entuziaz
mą ir [dėtą triūsą. Nors leidinio autoriumi pažymėtas 
Algimantas Taškūnas, ji paruošiant ir išleidžiant jam 
talkininkavo po visą platųjį pasauli išsisklaidę lietu
viai. Deja, kalbininkų tarp jų kaip ir nebuvo...

Nereikalingų svetimžodžių rinkinyje akis užkliū
na už šių žodžių: abrūsas, aficierius, bovelna, don
gas, čainykas, duchovkė, fortkė, kancaras, nabašnin- 
kas, sarmata, stopkė, zaraza, zoviesas ir 1.1. Šie ir pa
našūs žodžiai gal buvo naudojami prieš Pirmąjį 
pasaulini karą giliame sodžiuje ar neužmirštamuose 
prieškariniuose Šančiuose ir „slabotkėje”. Nors ką 
gali žinoti, minėti svetimžodžiai gal Isipilietinę toli
mojoje Tasmanijoje gyvenančių lietuvių vartosenoje. 
Tai paaiškintųjų įtraukimą l žodynėli.

Dėmesį patraukia A. Taškūno ir bendradarbių 
dorovinis principingumas apibūdinant žodžius, lie
čiančius intymius žmonių ryšius. Pavyzdžiui, nerei
kalingą svetimžodi „seksas” siūloma pakeisti „lytin
iais santykiais ”. (Lietuvos lietuvių vartosenoje tą pa
čią žmogišką funkciją apibūdinti gali užtekti žodžio 
„santykiai”.) Tačiau, mūsų didžiai nuostabai, žody
nėlyje „seksas” dar reiškia - „(ištvirkavimas) kek- 
šiavimas, kekšystė, paleistuvytstė, (išprievartavimas) 
žaginimas ” (P. 51). Kodėl nekaltas žodelis „seksas ” 
anglų kalboje ir išeivijos lietuvių žargone vartoja
mas apibūdinti žmonių fizinei meilei, turėtų reikšti ir 
minėtus baisius dalykus, paaiškinti galėtų turbūt tik 
Taškūnas & Co..

Kita vertus, A. Taškūno knygelė pademonstruoja 
stebėtiną šiuolaikiškumą: žodi „prezervatyvas” tie
siai šviesiai siūloma keisti l „sargi”. Tai dainininko 
Vytauto Kernagio prieš penkeris metus išrastas nau

jadaras. Pagirtinas žodynėlio sudarytojų operatyvu- 

dalyvių memuarų biblioteka. Akiračiai spausdino Ja
mes Baker’io, Jack Matlock’o, Michailo Gorbačiovo 
ir Vladimiro Kriučkovo knygų apžvalgas. Prie šių 
galėtume pridėti ir kitas: Strobe Talbott’o ir Michael 
Beschloss’o Aukščiausiuoju lygiu (At the Highest 
Level), Jegoro Ligačiovo Gorbačiovo nųslė (Zagad- 
ka Gorbačiovą), Aleksandro Jakovlevo (vieno iš 
Gorbačiovo vyriausiųjų patarėjų) Karti taurė (Gor- 
kaja čaša) ir A. S. Čemiajevo (Gorbačiovo patarėjo 
užsienio politikos klausimais) Šešeri metai su Gor
bačiovu (Sėst liet s Gorbačiovym). Ateities istori
kams apie šiuos įvykius bus ką pasiskaityti.

Alfred E. Senn

George Bush ir Brent Scowcroft. Pasikeitęs pasaulis 
(A World Transformed). New York: Alfred A. 
Knopf, 1998, 590 psi.

PAMINĖTI
mas („veiklumas”, P. 42) - su „Aids” liga neverta 
„cackintis ” (šiam žodžiui žodynėlis dar neturi pakai
talo).

Itin smagiai nuteikia kai kurie kiti siūlomi sve
timžodžių pakaitalai. Pavyzdžiui, vietoj svetimžodžio 
„striptyzas ” Taškūnas ir kompanija siūlo vartoti 
„nuoganda (nuogas gundymas), erzinimas, eržilavi- 
masis ” (P. 53) Ar įsivaizduojate žmoną vyrui sakant: 
„Ir vėl, tėvai, buvai tame eržilavimosi klube”? Be
veik norėtume lažintis, jog nei Algimantas Taškūnas, 
nei jo bendradarbiai striptyzo arba „eržilavimosi” 
savo gyvenime nėra matę. Kitaip jie žinotų, kad ten 
jokio „nuogo gundymo ” nėra: gundo ne nuogos/nuo- 
gi, bet apsirengusios/apsirengę moteriškės/vyriškiai, 
o nuogybė tetrunka labai trumpą akimirką. Net ir 
Anglų-lietuvių kalbos žodynas (Mintis. 1975) išleis
tas puritoniškiausias sovietiniais laikais, žodi „strip
tease ” apibūdina kaip „programą kur aktorė pa
laipsniui nusirengia ”.

Nenorėtume Akiračių skaitytojų atbaidyti nuo 
Nereikalingų svetimžodžių rinkinio. Jumoras ten 
trykšta iš beveik kiekvieno puslapio, o juoktis, kaip 
žinome, sveika.

Stasys Prakapas. Nuo Leningrado iki Kuršo. Lietu
viai Antrajame pasauliniame kare 1939-1945. Spau
dai paruošė A. Martinionis. Kardas. Vilnius. 1998. 
64 psl. Kaina 5 dol.

S. Prakapo dienoraščio fragmentai. Autorius 
buvo prievarta mobilizuotas l vokiečių kariuomenę, 
dalyvavo mūšiuose su sovietais Rusijoje, Latvijoje ir 
Vokietijoje (prie Berlyno).

Knygą galima įsigyti pas autorių:
49 Norseman St.
Toronto, Ont. M8Z 2P7 Canada

1999 metų kalendorius. Prisikėlimo parapijos ekono
minės sekcijos leidinys. Paruošė S. Prakapas. Toron
to, Ont. 1999.176 psl.

1999 Calendar - Cultural Heroes of Lithuanian Ori
gin. Calgary Lithuanian Youth Club. Paruošė Alber
tas Stasiulis.

1999 m. sausio men. 13
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Gerbiamas Akiračių Liūtai,

Neištveriu, jau seniai skaitąs Jūsų raštus, iškošęs 
pro dantis: Ir Tu Brute\

Džiaugiuosi Pačio Pavargusiu Herojum, skai
čiau Pačio Akiračiuos, bei Lietuvos Respublikos Pre
zidento išvedžiojimus Likimo Vardas - Lietuva apie 
Jūsišką drąsą atsikreipti „Veidu į Lietuvą” ... praėjus 
visam dešimtmečiui po mano kelionės Lietuvon, ir 
lavinos keiksmų ir prakeiksmų dabartinių Gedimino 
ordino kavalierių . . .

Kame randasi Jūsuose mano asmens ir veiklos 
tyčinis nutylėjimas, net apšmeižimas, izoliacija 
Vilniuje, nesuteikiant galimybę atkreipti Prezidento 
dėmesį į kooperatininkų pastangas apjungti nuskur
dintus valstiečius - niekaip nesugebu suvokti . . .

Pagarbiai dėkingas už šių laikų santarietišką lie
tuviškų akiračių gvildenimą, viliuosi jog rasite laiko 
ir kantrybės perversti „my-story”.

Ainius Šalčius 
Great Neck, NY.

Gerbiamieji:

Su dėmesiu perskaičiau straipsnį - gal geriau sa
kyčiau - referatą (su 64 išnašomis!) „Išeivijos Krep
šininkų išvyka į Lietuvą”. Ten skaitau” „1967 metų 
vasaros krepšininkų išvyka į Lietuvą buvo pirma ir 

paskutinė sportininkų kelionė okupacijos laikotar
pyje”. Nejaugi! Jūsų informacijai: Zigmas Žiupsnys 
Čikagoje suorganizavo tinklininkių grupę, kuri 1987 
metų rugpjūčio 1-20 dienomis buvo Lietuvoje (oku
puotoje) ir ten gerai pasirodė.

Pridedu man iš Lietuvos prisiųstą trumpą apra
šymą. Tikiuos, kad Redakcija atkreips į tai dėmesį.

Dr. Povilas Švarcas
Thousand Oaks, Mi.

Suklydau. Viena priežastis, kodėl pražiūrėjau 
1987 m. vasaros Zigmo Žiupsnio ir jo tinklininkių 
viešnagę Lietuvoje turbūt bus ta, kad tinklininkių ap
silankymas Lietuvoje jau nebesukėlė išeivijoje tokios 
kontroversijos ir šurmulio, kaip prieš 20 metų įvyku
si krepšininkų kelionė. Ačiū dr. P. Švarcui už mano 
klaidos ištaisymą.

L. Mockūnas

Gerbiamieji,

Leidinys labai įdomus, puikus, sumaniai reda
guojamas, skaitytoją patraukiantis, mielai laukiamas 
svečias. Ypač geri pastabūs, kritiški straipsniai, lietu
viško gyvenimo apžvalginiai rašiniai. Tesėkite!

Bronius Nainys
Lemont, 11.

Mieli tautiečiai,

Geriausiam lietuviškam laikraščiui, prenumera
tos pratęsimui pridedu 25 dolerių čekį. Linkiu sėk
mės sunkiame lietuviškos spaudos darbe ir dar ilgai 
ilgai gyvuoti. Be Akiračių iš kur mes sužinotume pa
gal Larry King žodžius „the other side of the story”.

Su gilia pagarba,
Tony Šlapikas 

Chesapeake, Va

MANO ATOSTOGOS FLORIDOJE

Kai palmės pradeda siūbuoti lyg drebulėlės, kie
me nepririšti stalai bei kėdės vėjo pagautos atsimuša į 
tvorą, prastai prikalta stogo lenta audros nulupta tren
kia į namuko duris bei pusdienį lyja kaip iš kibiro, 
reikia patikėti, ką skelbia kiekvienas televizijos 
kanalas - uraganas „Jurgis” jau netoli...

Nesinori, turint tokį vaizdą prieš akis, bei žmo
nių pasakojimus ir vaizdus televizijoje apie uragano 
padarinius Dominikonų valstybėje, atsibusti geriau
siu atveju, ligoninėje. Tikrai nesitikėjau, kad mano 
šiemetinės atostogos rugsėjo antroje pusėje St. Pete 
Beach saloje bus tokios veiksmingos ir kad lietuvių 
St. Petersburg© klubas bus ta vieta, kur bus praleista 
naktis, saugant gyvybę nuo uragano.

Aišku, uraganas „nukariavo” tuolaikinę Moni
kos temą tautiečių kasvakariniame susitikime prie 
„grybo” St. Pete pliaže. (Nuomonė buvo „vieninga”, 
taip mylėtis (burna) ir po to laikyti suknelę seife, tiks
lu pasipinigauti, gali tik lenkų kilmės žydelka...). Ten 
ir sužinojau, kad bėdos atveju dauguma ten sutiktų 
tautiečių vyks į lietuvių klubą, kuris taps jų saugykla. 
Senbuviai naujai atvykusiems vaizdžiai pasakojo 
„nuotykius” iš ankstyvesnių uraganų. Gana įdomiai 
skambėjo istorija apie vieną našlį, kuris, truputį per 
daug Marteli’io paragavęs, visą audrą prieš keletą 
metų pramiegojo... Pabudo tik tada, kai viena ranka 
nuslydo tiesiai į vandenį, nes jo lova jau tiek buvo 
apsemta. Išsigandęs, ir ant karto išsipagyriojęs, tik tik 
su glaudėmis išbėgo į lauką. Gerai, kad patruliuojanti 
nacionalinė gvardija jo nenušovė, nes pamatė, kad 
baltas ir senas, o ne koks juodas vagis...

Mano šeimininkas (kuris gyvenime yra jau šį bei 
tą matęs, ir mažai kas jį gali išgąsdinti) pradedant 
siausti audrai, į savo didelį automobilį įsisodino 
žmoną, šunį ir mane ir mes visi nuvykome į lietuvių 
klubą. Buvo malonu pamatyti senus pažįstamus nuo 
grybo „stovyklaujant”. Aišku, turint ir atsivežus

ELTA pranešė, kad žymiam kovo
tojui už Lietuvos nepriklausomybę 
Adolfui Damušiui ir dar 30-čiai gink- 
luoto pasipriešinimo dalyvių paskirtos 
I laipsnio valstybinės pensijos {Drau
gas, 1998, gruodžio 5). Dabar vienos 
tokios pensijos dydis yra 552 litai 
(maždaug 138 dolerių) per mėnesį.

Prezidento Valdo Adamkaus štabo

Drausmės sargyboje

EVANGELIJA PAGAL PATACKĄ

APIE KARIUS IR SAMDINIUS
nariai atvykę iš Amerikos, neimdami 
algos, „žymiems kovotojams” ir ki
tiems atvykėliams iš turtingos Ameri
kos bandė parodyti gerą pavyzdį, kad 
neturtingo valstybės iždo nederėtų 
skriausti. Negirdėjome, kad A. Da- 
mušis būtų šiuo pavyzdžiu pasekęs. Ką 
gi, Fordo laboratorijų pensijos turbūt 
per daug menkos, kad padengtų pensi
ninko varganą buitį - vasarą Lietuvo
je, o žiemą Floridoje.

Maždaug tuo pačiu metu kai A. 
Damušis buvo apdovanotas pensija. 
Seimo narys iš Krikščionių demokratų 
frakcijos Algirdas Patackas kreipėsi į 
Sausio 13-osios medalį gražinusį ver
slininką iš Jurbarko Dalių Bastį šiais 
žodžiais: „Karys, jei lieka gyvas, gauna 
medalį. Samdinys - atlyginimą. Kas 
Jūs gerbiamasis? Jei karys, tai turėtu
mėte žinoti, kad medaliai negrąžinami. 
Jei samdinys, turite teisę reikalauti at
lyginimo ir privalote jį gauti. Bet tokiu 
atveju medalį gavote per klaidą” 
{Draugas, 1998, gruodžio 4).

Adolfas Damušis gavo medalį (iš 

buvusio prezidento A. Brazausko), o 
dabar pensiją ir nei vieno nei kito ne
grąžino. Kaip tada, pagal Algirdą Pa
tacką, jį reikėtų vadinti? Gal kariu ir 
samdiniu?

Didvyrių Lietuvoje netrūksta. Prie 
pašalpų ginkluoto pasipriešinimo daly
viams stovi ilgiausios eilės rezistentų, 
jų giminių bei pažįstamų. Visi nori val
džios dalinamų pinigų. Genocido ir re
zistencijos centro vadovė Dalia Kuo
dytė, kurios įstaiga Vilniuje dabar vie
nintelė, pripažįstanti rezistento/rezis- 
tentės statusą, net buvo papuolusi į bė
dą. Politinių kalinių ir tremtinių sąjun
gos atstovas Seime A. Stasiškis Kuo- O 
dytę kaltino, kad jos įstaiga per lėtai 
dirbanti... Nors skubėti nėra ko, nes, 
kaip parodė spaudos atidengtas skan
dalas, prieš kurį laiką Kauno apylinkė
se nemažas skaičius žmonių pasidarė 
rezistentais ir gaudavo didvyrių pensi
jas duodami kyšius...

Ir tai dar ne viskas. Veido nr. 48 
(„NATO standartai - pensijos pasiprie
šinimo kovų dalyviams”, Darius Tara

sevičius) rašo, jog valstybės parama 
1940-1990 metų okupacijos pasiprie
šinimo dalyviams bei žuvusiųjų šei
moms skiriama iš ... krašto apsaugos 
biudžeto. Ji siekia 39 milijonus litų. 
Tuo tarpu kariuomenės ginkluotei yra 
skirta 70 milijonų litų. Šiandiena ji su
sideda iš pasenusių šautuvų ir kitų ka
riuomenių atlieku. Lietuvos karinome- c c
nės buitis irgi nepavydėtina. Jai page
rinti, kareivinėms statyti ir personalui 
išlaikyti, pasak Veido, šiais metais teko 
padvigubinti išlaidas. Prie esamų są
lygų, šąlančiam ir blogai ginkluotam 
Lietuvos kareivėliui tenka tik pasiguo
sti: gerai, kad bent didvyriai ir jų šei
mos yra aprūpinti.

Bet ir didvyriai nelygu didvyriams. 
Štai kad ir Antanas Terleckas - trem
tinys, kalinys, disidentas, antisovieti- 
nių demonstracijų organizatorius. Pre
zidentas Adamkus jį apdovanojo Vyčio 
kryžiumi, bet pasipriešinimo dalyvių 
pensijos vyriausybė jam neduoda. Mat 
ponas Antanas apie premjerą G. Vag
norių kartais nelabai pagarbiai atsilie
pia. Todėl ponas Antanas Terleckas šią 
žiemą atostogų į Floridą turbūt neva
žiuos...

14 akiračiai nr. 1 (305)
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gerus čiužinius, gulėjimas ant klubo grindų jau nebe 
tas, kas buvo prieš 60-70 metų, skautų laikais. 
Strėnas skauda, atprato... Bet nuotaika ta pati: vyrai 
kortuoja, moterys (atsiprašau) pletkus pasakoja...

Kai lauke „velnias siautėja”, jautiesi saugiai 
„klimatizuotose” patalpose tarp žmonių, kurie „ap
uostų” laiko tave savu. Prasideda kalbos, aišku, apie 
Lietuvą. Tiesą pasakius, temas su tokiom pačiom iš
vadom, būtų galima gvildenti ir Vokietijoje; gal tik 
kai kurie niuansai būtų kitokie.

Ne vieno paskutinių gyvenimo metų planai 
nuėjo niekais, kai Lietuva vėl atgavo nepriklausomy
bę. Daug kas norėjo grįžti į Lietuvą, bet tai sutrukdė 
pilietybės įstatymas, kuris buvo „sukurtas”, kai 
Aukščiausiajai tarybai pirmininkavo V. Landsbergis. 
„Lozoraitiški” Lietuvos respublikos užsienio pasai 
nustojo galioję. Norint juos pakeisti ir gauti Lietuvos 
pilietybę, reikėjo atsisakyti amerikiečių pilietybės. 
Daugeliui senyvo amžiaus išeivių buvo neaišku, kaip 
tokiu atveju bus su pensija, sveikatos draudimu, viza 
aplankyti JAV likusius vaikus, anūkus ir 1.1. JAV pi
lietybės atsisakymas negarantavo turto atgavimo 
Lietuvoje, o be pilietybės apsigyventi Lietuvoje irgi 
nedavė galimybės įsigyti namą su sklypu... Aišku, 
daug kas nuvyko pasižiūrėti, kas dedasi jų gimtinėje. 
Grįžo gana nusivylę, nes giminės juose matė tik „pa
sipinigavimo” galimybę. Ne vienam kilo mintis, kad 
giminės juos „čiulps” tol, kol neliks pinigų. O tada 
numarins, kaip kai kurios „barakudos” su senukais, 
neva, Amerikoje daro.

Buvusiems komunistams valdant pilietybės 
įstatymas buvo šiek tiek pakeistas, bet daugeliui po 
tokio „įvado” viskas, kas vyksta Lietuvoje pasidarė 
nebe „košer”... Be to, kai kurie norėjo ir savo vaikus 
prisivilioti į Lietuvą. Atseit, seniai grįš, įsigys turto, 
tada atvyks vaikai, ten apsives ir galės visi būti kartu. 
Tik, kaip pasirodė, dauguma kandidačių į marčias nė 
sapne nesapnavo ištekėjusi už „amerikono” likti Lie
tuvoje . . .

Viena iš paskutinių galimybių į Lietuvą 
susigrąžinti pasiturinčius tautiečius bei vieną kitą jų 
gerai išsimokslinusių vaikų, atsirado todėl, kad tai 
sąmoninga, dar Lietuvoje savo vaikystę ir jaunystės 
pradžią (kad ir vokiečių okupacijos metais) praleidu
si karta. Serga ji Lietuvai nostalgija. Sekanti pensi
ninkų generacija jau bus tie, kurie vaikystės metus 
praleido Vokietijoje. O kad čia slypi nemažas turtas, 
kuris būtų iš dalies buvęs pervestas į Lietuvą, buvo 
galima patirti apsilankant pas tuos žmones ... Bet 
Lietuva tokia „turtinga”, nereikia jai iš tautiečių tų 
kelių centų. Net pats Seimo pirmininkas savo pinigus 
užsienyje - Detroite - laiko, kaip koks Afrikos 
Mobutu... samprotauja ne vienas santpeterburgie- 
tis lietuvis.

Dauguma „saugykloj” sutiktų tautiečių savo 
jaunose dienose buvo gana aktyvūs lietuviškos veik
los dalyviai, net garsenybės. Juos žino visi, kurie 
skaitydavo lietuviškus laikraščius. Bet kažkaip gaila 
tų žmonių, kad niekas jų nepagerbė, kokio nors ne

priklausomos Lietuvos medalio ar ordino neįtekė. 
Aišku, jie to neprašo ir neprašys, bet tiek padorumo 
reikėtų Lietuvos pasiuntiniui Vašingtone turėti, pa
teikti „savam” Prezidentui tūkstantinį pretendentų 
sąrašą, kol tie lietuvybės išlaikymo veteranai ir vete
ranės yra tarp gyvijų ir būtų pagerbti...

Gana sudėtingas ir paprastas yra tų tautiečių san
tykis su naujai atvykusiais. Su legaliai atvykusiais - 
nes šiais metais, kaip šnekama, apie 2000 laimėjo lo
teriją - mėginama rasti bendrą kalbą, jiems padėti, 
įjungti į klubą ir 1.1. Nelegaliai esantys daugumai tau
tiečių čia iš viso neegzistuoja. Net nesikalba su jais. 
Sako, kad nenori būti apvogti.

Klubui nemato didelės ateities, nors šiuo metu 
finansinių problemų ir neturi. Jie bankrutuos, kaip 
prieš 20 metų bankrutavo ne ką prastesnis St. Peters
burg© lietuvių „bimbininkų” klubas, kuris irgi nepri
traukė naujų žmonių.

Naktį per vėlyvas žinias nugirdom, kad uraganas 
„Jurgis” pasuko į šoną ir eina į New Orleans. Išgėrėm 
po stiklą vandeniu praskiestos degtinės ir iš ryto, 
kiekvienas išvyko į savo vietą. Man buvo labai malo
nu susitikti ir nuodugniaus pasikalbėti su žmonėmis 
turinčiais daug gyvenimo parities. Su kai kuriais teko 
ir visam atsisveikinti, nes nežinia ar po keleių metų, 
kai aš planuoju vėl į St. Pete Beach atvykti, juo ten 
dar sutiksiu .. .

Romas Šileris
Frankfurt am Main, Vokietija

Akiračių nr. 10 lapkričio mėn. Spaudos apžval
goje laikraščio redaktorius (nes po straipsniu nėra 
pavardės) parašė įdomų straipsnį apie Lietuvoje vėl 
prasidėjusį medalių dalinimą ir jų gausą.

Straipsnyje rašoma, kad dabar ordinai dalinami 
ir užsienio spaudos atstovams bei JAV valdžios pa
reigūnams, kurie vienu ar kitu būdu nusipelnė Lietu
vai. Tarčiau toks ordinų dalinimas užsieniečiams ke
lia daug klausimų.

Taip pat kažkodėl visi apdovanojimai nukreipti į 
JAV. Juk Anglijos, Vokietijos, Prancūzijos ir kitų 
Vakarų Europos Valstybių spauda irgi daug rašė apie 
Lietuvą.

Masinis ordinų dalinimas, aplenkiant svarbiau
sius ir pagerbiant ne tiek svarbius asmenis, gali su
kelti bereikalingų kontroversijų ir duoti nepageidau
jamų rezultatų.

Čia straipsnio autorius yra pasakęs daug tiesos.
Šia tema Drauge parašiau straipsnį, pavadintą 

„Ordinų lietus”. Pacituosiu porą jo ištraukų: Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę 1991 metais ir prezidentu 
tapus Algirdui Brazauskui, pradėta dalinti medalius, 
jo nuomone, vertiems asmenims. Tų ordinų per 4 
prezidentavimo metus atsirado ne dešimtimis, bet 
šimtais. Valdui Adamkui tapus prezidentu ordinų 
dalinimas jo patarėjų rekomenduotiems asmenims 
tęsėsi ir toliau.

Jų šimtai buvo išdalinti į visas puses, kam reikia 

ir nereikia.
Algirdo Brazausko buvę komunistai skyrė ordi

nus ir dalijo, kaip ir valstybines pensijas, saviškiams. 
Gavo ordinus net keli KGB darbuotojai. Pasikeitus 
prezidentams, ordinų kancleris išliko tas pats, tad ne
nuostabu, kad nesibaigė ir ordinų lietus.

Ne taip seniai prez. V. Adamkus, kaip ir jo pirm
takas, susilaukė gana griežtos kritikos už apdovano
jimų švaistymą į visas puses.

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, Ca.

Netiesa, kadprez. A. Brazausko laikais buvę ko
munistai skyrė ordinus ‘tik saviškiams. Iš prez. A. 
Brazausko ordinus gavo ir poetas Bernardas Braz
džionis (nepriėmė), ir Laikinosios vyriausybės minis
trai Adolfas Damušis bei Mečislovas Mackevičius 
(abu priėmė), buvęs ČIA valdininkas Anthony Vaiva
da, dabartinis ALT'os pirmininkas J. Račkauskas ir 
daug kitų išeivijos veikėjų.

Taip pat p. Šeštokas klysta teigdamas, kad kan
didatus ordinams siūlo ,, ordinų kancleris ”. Juos siū
lo Seimo pirmininkas, vyriausybės nariai, valstybės 
kontrolierius, na ir pats prezidentas. Prez. V. Adam
kus nėra ordinų sirgalius. Šią vasarą jis kritikavo 
valstybės pareigūnus už tai, kad pateikia per ilgus 
kandidatų ordinams sąrašus.

Taip pat norėtume patikslinti, kad Akiračių nr. 
10 spaudos apžvalgą rašė ne „laikraščio redakto
rius ” (tokio nėra), bet „ Vyt. Gedrimas ” (žiūr. Akira
čiai nr. 10, psl. 3). Red.

LAIŠKAS „AKIRAČIAMS”

Anot patarlės, arklys ir ant keturių kojų kartais 
suklumpa, tad nėra ko stebėtis, kai žmogui ant dviejų 
tas pats atsitinka. Šią liaudies išmintį prisiminiau 
skaitydamas 1998 m. lapkričio Akiračiuose „Spau
dos veidrodį”, kur įdėta buvusio Lietuvos Švietimo ir 
mokslo ministro prof. Z. Zinkevičiaus straipsnio cita
ta, kurios vienas sakinys mane sudomino: „Mūsų 
įvairios kilmės (bolševikinės, socialdemokratinės, 
ateistinės... ) kosmopolitai greit ėmė pūsti į vieną dū
dą su „Santara-Šviesa”, dabar stovinčia už Preziden
to nugaros ir jam diriguojančia” -

Čia aiškiai matosi, kad prof. Z. Zinkevičius (ir 
dar, nelaimei, būdamas kalbininkas, specialistas!) 
„suklupo” semantikoje, vietoj žodžio „sufleruojan
čia” pavartojęs žodį „diriguojančia”. Nėra abejonės, 
kad ir Vyt. Gedrimas, parodęs tą Z. Zinkevičiaus 
„liapsusą” „Spaudos veidrodyje”, sutiks, kad „sto
vint už nugaros” „sufleravimas”yra kur kas efekty
vesnis, negu „dirigavimas iš priekio”.

Errare humanum ėst. Tikėkimės, kad ir Lietuvos 
Prezidentas, „Santaros-Šviesos” iš užpakalio ap
šviestas, darys kuo mažiau klaidų.

Al. A. Simmons 
Čikaga. II.

GERIAUSIA DOVANA BET KOKIA PROGA 
„Akiračių” metinė prenumerata.

Tik dvylika dolerių.
Užsakydami „Akiračius” savo giminėms, draugams ar 

pažįstamiems Jūs ne tik suteiksite jiems malonumą, bet ir 
pratęsite mėnraščio gyvavimą.

Prašau man siuntinėti AKIRAČIUS / pratęsti prenumeratą:

Vardas ir pavardė................................................................

Gatvė..................................................................................

Miestas........................ Valstybė..................... Zip..........

AKIRAČIAI Prenumerata $ 12.00
9425 So. Pleasant Ave., Auka........... S........
Chicago. Illinois 60620-5647 Pridedu čekį $........

1999 m. sausio mėn. 15
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LIETUVIU MAŽĖJA, O KURAS VIS 
BRANGSTA

Praėjusių metų pabaigoje Lietuvoje gyveno 3 
mln. 702,7 tūkst. gyventojų. Tai 1280 žmonių ma
žiau negu 1998-ųjų pradžioje. Jau keleri metai Lietu
voje žmonių gimsta mažiau, nei miršta.

LIETUVIŲ - VIS MAŽIAU
Du kraupūs atvejai Prienų ir Klaipėdos rajonuo

se parodė, kad Statistikos departamentas vis dėlto ne
sugeba tiksliai fiksuoti visų gimimų ir mirčių. Paaiš
kėjo, kad tėvai vos pagimdytus kūdikius užkasa į že
mę arba sudegina.

Per abu rajonus dvi šeimos šitaip atsikratė 6 ką 
tik gimusių kūdikių. Nė viena iš tų dviejų šeimų ne
buvo skarmaliai ar alkoholikai, kaip dabar Lietuvos 
kaime jau įprasta. Nė vienoje šeimoje duonos netrū- 
kjo.

Kas skatina šitaip elgtis? Nutolimas nuo Dievo? 
Buvusių vertybių praradimas? Niekas į šį klausimą 
Lietuvoje net nebando atsakyti. Galima tik spėlioti. 
Pavyzdžiui, rinkos sąlygomis neįpratę žmonės labiau 
už pragarą bijo ateities, bijo gyventi. Tokią hipotezę 
tarsi ir patvirtina kitas skaičius. Kasdien šalyje nusi
žudo po keturis penkis žmones. Lietuva pagal savižu
dybių skaičių Europoje jau pralenkė suomius ir ven
grus. Žudosi dažniausiai taip pat ne patys vargingiau
si ir gyvenimo atstumtieji. Žudosi jautriausieji, taigi 
lengviausiai pažeidžiami gyvenimo pasikeitimų.

KARO MAŠINA - SVARBIAU
Tačiau 1999 metų valstybės biudžetas visiškai 

neatsižvelgė į faktą, kad Lietuvos gyventojų mažėja. 
Jei spręskime iš biudžeto, atrodytų, kad svarbiausia 
yra didinti karinį biudžetą. Jis padidėjo bemaž 30 
procentų, palyginti su 1998-ųjų kariniu biudžetu.

Praėjusį ketvirtadienį Seimas po pateikimo prita
rė projektui, kuriuo siūloma numatyti krašto apsau
gos sistemos finansavimą 2000 metais - 1,7-1,75 
proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), o 2001 m. - 
1,95-2 proc. BVP.

Seimo pirmininko V.Landsbergio vertinimu, šis 
įstatymas signalizuotų Vakarų valstybėms apie Lie
tuvos rimtus ketinimus ir pasirengimą būsimai narys
tei euroatlantinėse struktūrose. Tačiau socialdemo
kratų frakcijos seniūnas Aloyzas Sakalas pirmadienį 
pareiškė, kad jo vadovaujama frakcija pritars V. 
Landsbergio pasiūlytam projektui tik tuo atveju, jei
gu su BVP kitimu kartu bus susietas švietimo, moks
lo ir sveikatos apsaugos finansavimas. Švietimo fi
nansavimas iš esmės liko kaip buvęs.

BRANGS KURAS IR TABAKAS
Seimui priėmus Akcizų įstatymo pataisas, nuo 

1999 m. sausio 1-osios brangs naftos produktai bei 
tabakas. Benzino kainos nuo sausio 1-osios padidės 
apie 8-9 proc., o dyzelinio kuro - 14 procentų. Vieno 
litro benzino vidutinė mažmeninė kaina 1999 metais 
bus 1,98 lito (apie 0,50 JAV dolerio), 2000-iais - 
2,13 lito, 2001-iais - 2,28 lito. Dyzelinis kuras kai
nuos atitinkamai 1,37, 1,54 ir 1,71 lito. Tačiau tai ap
skaičiuota dabartinėmis kainomis, kai statinė naftos 
kainuoja maždaug 9,5 JAV dolerio. Jei nafta sugrįžtų 
į praėjusių metų lygį ir kainuotų bent 17 dolerių, tada 
šios kainos gerokai išaugtų.

LIETUVA PRALENKĖ AMERIKĄ
Skaitytojas iš Čikagos ar Bostono gali palyginti 

su savo degalinės kainomis. Jis turės pripažinti, kad 
sovietų gensekas N.Chruščiovas kažkada prieš pat 
Karibų krizę žvelgė toli į ateitį - Lietuva Ameriką jau 
pralenkė. Bent jau kainomis...

Jei dėl benzino akcizų niekas neprieštaravo - au
tomobilių skaičius Lietuvoje artėja prie milijono, 
todėl mažai tikėtina, kad pabrangus kurui, jais žmo
nės nustos važinėtis, tai akcizo padidinimas dyzeli
niam kurui verčia trūkčioti pečiais. Mat, dyzelinį ku
rą iš esmės naudoja tik ūkininkai bei viešasis trans
portas, taip pat geležinkelininkai ir Baltijos jūros 
žvejai. Visos šios sritys yra dotuojamos valstybės. 
Kitaip sakant, padidinus dyzelinio kuro akcizus, jau 
kitą dieną teks didinti biudžeto paramą žemdirbiams, 
miesto transportui, geležinkeliams.

KOKIA ŠIO PERSKAIČIAVIMO ESMĖ?
Matyt, kiekviena valdžia stipriau jaučiasi, kad 

nuo jos sprendimo priklauso kuo didesnio skaičiaus 
žmonių gyvenimas. Valdžia gali duoti, o gali ir ne- 
duotiijei blogi būsite, neduosim, jei geri būsite, duo
sim. Priešingu atveju, šio akcizo geriau buvo nedi
dinti.

Nuo 1999 m. sausio 1-osios akcizas cigaretėms 
bus 25 litai už 1000 vienetų. Prognozuojama, kad ci
garečių mažmeninė kaina bus 2,27 lito už pakelį - 18 
centų didesnė.

Socialdemokratas Juozas Olekas teigė, kad so
cialdemokratų frakcija kreipsis į prezidentą, prašy
dama vetuoti įstatymą. Centro sąjungos narys Kęs
tutis Glaveckas piktinosi, kad Seimas, svarstydamas 
akcizų didinimą, visai neskyrė dėmesio tam, kaip 
mažinti valstybės išlaidas.

PREKYBOS DEFICITAS DIDĖJA
Lietuvos užsienio prekybos deficitas per dešimt 

šių metų mėnesių buvo 7,009 mlrd. litų - 29,4 proc. 
daugiau, nei pernai per tą patį laikotarpį. Sausio-spa
lio mėnesiais eksportuota prekių už 12,950 mlrd. litų, 
o importuota už 19,959 mlrd. litų. Palyginti su tuo 
pačiu 1997 metų laikotarpiu, eksportas padidėjo 330 
mln. litų arba 2,6 proc., importas - 1,923 mlrd. litų 
arba 10,7 procento.

Žodžiu, ne koks vaizdas.
Svarbiausi Lietuvos užsienio prekybos partneriai 

pernai buvo Rusija (18,6 proc. viso eksporto ir 21,1 
proc. importo), Vokietija (12,4 ir 18 proc.), Latvija 
(10,7 ir 1,9 proc.), Baltarusija v(9,2 ir 2,1 proc.) ir 
Ukraina (9,1 ir 2 proc.).

Sausio-spalio mėnesiais daugiausia prekių ek
sportuota į NVS šalis (39,6 proc. viso eksporto), o 
įsivežta - iš Europos Sąjungos šalių (46,8 proc. viso 
importo).

„LIETUVOS AIDAS” GRIMZTA
Sunkumų turi ne tik valstybė, bet ir buvęs valsty

bės laikraštis Lietuvos aidas. Vasarą pašalinęs iš vyr. 
redaktorės pareigų aktyvią V. Landsbergio šalininkę 
R. Grinbergienę, kuri nuėjo dirbti į Lietuvos ryto lei
džiamą Ekstra žurnalą, prieš pat Kalėdas susidorojo 
ir su ją pakeitusiu J. Vailioniu, kuris buvo laikomas 
labiau premjero G. Vagnoriaus žmogumi.

Naujuoju vyr. redaktoriumi paskirtas Rimantas 
Vamauskas, 34 metų šio laikraščio žurnalistas. Laik
raščio skolos dabar viršija 6 mln. litų. Konservatoriai 
teigia suradę JAV lietuvį, kuris sutinka investuoti į 
laikraštį.

VAJUS LAIKRAŠČIUI REMTI
Lietuvos aido gelbėjimo vajų neseniai paskelbė 

Vilniaus Sąjūdžio grupių susivienijimas “Labora”, 
išplatinęs pareiškimą, kad laikraščio bankrotas būtų 
didžiulis nuostolis demokratijos plėtrai ir istorinės at
minties naikinimas. “Labora” pakvietė laikraščio 

skaitytojus ir rėmėjus, politinius kalinius ir tremti
nius, nepriklausomybės kovų dalyvius ir sąjūdinin
kus susirinkti sausio 5 dieną Vilniaus miesto savival
dybėje “pasitarti” dėl dienraščio likimo.

Tartis, žinoma, galima, tačiau iš kur gauti milijo
nus vėjais paleistų litų?

KRIZĖ ATIDARĖ SAVO SĄSKAITĄ
Lietuvos aidas - ne vienintelė auka. Tik jį vie

nintelį sužlugdė ne finansų krizė, o užsispyrę laikraš
čio leidėjai, aštuonerius metus aklai bandę ginti tik 
vieną tiesą ir vieną teisingą partiją. Kitaip sakant, 
bankroto kryptis buvo laikraščio leidėjų ir žurnalisto 
savanoriško apsisprendimo reikalas.

Kitiems yra sunkiau. Rusijos finansų krizė 1998 
metais savo neigiamas sąskaitas atidarė dešimtims 
šalies bendrovių. 1999-aisiais šios sąskaitos bus už
darytos. Jau dabar Šiauliuose, Marijampolėje ir dau
gybėje mažesnių miestelių iš esmės nebeliko kitų 
darbdavių, kaip valstybinės įstaigos ir valstybės mo
kamos pašalpos bei pensijos.

Lietuvos laukia nelengvi metai.

Rimvydas Valatka
Vilnius, 1998.XII.21

SAVO PRAEITIES...
(atkelta iš 7-to psl.)

Saulius Sužiedėlis, tik jo atveju Taryba neprisiverčia 
net pavardės paminėti. Štai kaip jis pristatomas:

Lietuvių fronto bičiulių taryba turi rimtų abejo
nių dėl komisijos nario ilgą laiką dirbusio JA V val
džios ištaigoje Office of Special Investigations, kuri 
(...) glaudžiai bendradarbiavo su KGB.

Įsidėmėkime: JAV valdžios įstaiga, ieškodama 
dokumentų apie įtariamus nusikaltėlius, šaltojo karo 
metu bendradarbiavo ne su sovietų teismais, archy
vais, istorikais, o tik su KGB. O jeigu minėta JAV 
valdžios įstaiga paprašytų įrodymų...

Mes, žinoma, nesame tiek naivūs, kad nesupras- 
tume, jog Lietuvoje kaltinamosios medžiagos ieškan
tys užsieniečiai buvo sovietų KGB stropiai sekami ir 
slapčia „globojami”, tačiau teigti, kad tai buvo tiesio
ginis JAV valdžios įstaigos bendradarbiavimas su 
KGB yra vis dėlto nesąžininga...

Užuot ieškojus priekabių kitur, frontininkams 
vertėtų kritiškiau pažvelgti į savo pirmtakų veiklą. 
Komisijai, manau, būtų įdomu sužinoti, kas buvo 
1941 metais LAF’o spaudoje pasipylusių antisemiti
nių, atvirai lietuvius prieš žydus kurstančių straipsnių 
autoriai. Juk anksčiau Lietuvoje tokio reiškinio nebu
vo - valdžia tokių dalykų netoleruodavo. Atviras, 
viešas, neslepiamas antisemitizmas Lietuvoje prasi
dėjo Kaune, 1941 m. birželio 24 dieną, LAF’o laik
raščio Į laisvę pirmame puslapyje. Ten šalia Laiki
nosios vyriausybės pranešimo, kad atstatoma Lietu
vos nepriklausomybė, išspausdintas ir šlykščiai an
tisemitinis straipsnis „Priespaudą numetant”, pasira
šytas nieko nesakančiais inicialais „K.P”. Vokie
čiams šiuo atveju kaltės nesuversi, nes jų Kaune tą 
dieną dar nebuvo. Šį ( laisvę numerį prieš spausdi
nant peržiūrėjo J. Ambrazevičius-Brazaitis. Nežino
dami šio lietuviams gėdą užtraukusio straipsnio auto
riaus, galime priekaištauti tik visam LAF’ui ir šian
dieniniams jo įpėdiniams. Tačiau kolektyvinė 
atsakomybė nieko gero neduos; būtų daug geriau, jei 
galėtume pirštu parodyti į tikruosius kaltininkus. Ir 
atskirti gerbtinus nuo tų, kuriems vieta prie gėdos 
stulpo.

Z. V. Rekašius
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