
GEGUŽIS BAIGĖSI ŠVENTE

Gegužės mėnesio pabaigoje būta akimirkų, ko
kių naujausioje Lietuvos istorijoje pasitaiko ypač re
tai. Lietuviai padarė šį tą tokio, kuo gali didžiuotis. 
Vilniuje surengta NATO Parlamentinės Asamblėjos 
sesija. Jau pats tokio įvykio faktas šalies, kuri tėra tik 
vargana kandidatė į Šiaurės aljansą, sostinėje šį bei tą 
sako.

Dar svarbiau, kad NATO šalių parlamentarai iš
vyko apakę ne tik nuo puikaus priėmimo, restoranų, 
vaišių, krepšinio, bet ir puikaus Parlamentinės Asam
blėjos darbo organizavimo. O juk konferencijoje da
lyvavo apie 800 aukščiausio lygio užsienio šalių at
stovų. Kas žino, gal kaip tik tai ir gali nulemti, jog jau 
kitąmet Lietuva bus priimta į NATO?

Parlamentinės asamblėjos metu šiek tiek buvo 
apstojęs kunkuliuoti vidaus politikos aistrų katilas.

BIRŽELIS PRASIDĖJO INTRIGA

Tačiau jau baigiantis tarptautiniam renginiui, 
alyvos į rusenančią vidaus politikos ugnelę šliūkšte
lėjo prezidentas Valdas Adamkus. Duodamas inter
viu Lietuvos televizijai šalies vadovas buvo paklaus
tas, kaip vertina didžiosios koalicijos sudarymo gali
mybes, apie kurias jam užsiminė opozicijoje esantys 
socialdemokratai. V. Adamkus atsakė, jog valdan
čioji liberalų ir socialliberalų koalicija galėtų at
sižvelgti į socialdemokratų norą dalyvauti valdžioje, 
o jis pats, esant reikalui, paremtų plačią koaliciją.

Šie žodžiai padarė sprogusios bombos įspūdį. Jie

Siame numeryje

NE VIEN DĖL PINIGŲ

New York’o lietuvių konfliktas su Kultūros židinį 
parduodančiais vienuoliais pranciškonais. Renkant 
Židinio statybai aukas nebuvo pagalvota, kad nuosa
vybės klausimus teks aiškintis teisme.

IŠEIVIJOS STUDIJŲ CENTRAS

Kur keliauja išeivijos archyvai ir kitas kultūrinis pa
likimas? Koks likimas laukia ten Sukaupto kultūrinio 
lobio? Centro svarba ir išeivijai, ir Lietuvai.

APIE KVAILYSTES-PAPRASTAS IR BRAN
DUOLINES

Kodėl išeivijos „strategai", 1990 metais bandę gel
bėti Sovietų valstybę ir raginę JA V lietuvius atsiribo
ti nuo Vilniaus valdžios, dabar skiriami Lietuvos Re
spublikos Krašto apsaugos ministerijos patarėjais?
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buvo įvertinti, kaip nuosprendis premjerui liberalui 
Rolandui Paksui.

Kalbama, jog šeštadienį Dubingiuose posėdžia
vę ir Seimo frakcijos vadovus pakeitę socialliberalai 
kone choru rėkė, jog jie eis kartu su Algirdu Brazaus
ku - realiausiu kairiųjų jėgų kandidatu į premjerus.

VIZITĄ APGAUBĖ PASLAPTIMIS

Paslapčių padaugėjo po to, kai birželio 4 dienos 
rytą į Seimą atvyko Prezidento patarėjas Darius Kuo
lys. V. Adamkaus patarėjo susitikimai su liberalų va
dais - frakcijos vadove Dalia Kutraite-Giedraitiene, 
taip pat jos pavaduotojais Klemensu Rimšeliu bei 
Eligijum Masiuliu buvo tokie mįslingi ir paslaptingi, 
kad po jų pasklido gandai, jog netrukus premjerą R. 
Paksą šiame poste gali pakeisti dabartinis Vyriausy
bės kancleris, 40 metų žemaitis, taip pat, kaip ir R. 
Paksas telšiškis Robertas Dargis. Nė vienas susitiki
mų su D. Kuoliu dalyvis vakar neišdrįso komentuoti 
pokalbių turinio. „Norėjau sužinoti, kaip laikosi libe
ralai”, - kalbėjo D.Kuolys po susitikimo su E. Ma
siuliu.

Valstybės Prezidentas tuo metu gulėjo Santariš- 
kių klinikose. Birželio 3-ąją jam buvo padaryta deši
niosios akies tinklainės atšokos operacija. Dėl jos 
buvo atšauktas seniai numatytas V. Adamkaus vizi
tas į Ukrainą. „Prezidentas jaučiasi gerai. Pagal da
bartinę gijimo eigą galima spręsti, kad operacijos re
zultatai bus neblogi”, - teigė Prezidento asmeninis 
gydytojas, Vilniaus universiteto Pulmonologijos ir 
aleriologijos klinikos vadovas docentas Remigijus 
Nargėla. Tačiau medikai kol kas neprognozuoja, kiek 
laiko V. Adamkui teks praleisti ligoninėje ir kada jis 
galės grįžti į darbą. Bet įvykiai politinėje arenoje gali 
priverstinai pagreitinti Prezidento išgijimą.

KAIP GALI PAKRYPTI REIKALAI?

Sąjungai su socialdemokratais prieštaraujantys 
liberalai vakar koalicijos partneriams užsiminė apie 
galimybę ieškoti glaudesnių ryšių su konservatoriais. 
Liberalai svarsto dar dvi galimybes - sociallibera
lams sudarius su socialdemokratais koaliciją, jie per
eitų į opoziciją. Kita alternatyva - bandyti išgelbėti 
koaliciją pakeitus Vyriausybę ir jos vadovą.

Tuo tarpu tarp socialliberalų pastaruoju metu 
tvyrojusi įtampa gerokai atslūgo, lyg sprendimai nu
simesti sąjungos saitus su liberalais ir sudaryti ko
aliciją su socialdemokratais jau būtų padaryti. Tiesa. 
Socialdemokratų partijos veikėjai baiminasi, kad 
pasikeitus valdančiajai koalicijai priklausančios 
Naujosios sąjungos (socialliberalų) Seimo frakcijos 
vadovybei, jiems bus sunkiau susitarti dėl galimo 
bendradarbiavimo formuojant kitą valdančiąją ko
aliciją. Tai pareiškė Socialdemokratų partijos pirma
sis vicepirmininkas Vytenis Andriukaitis.

Iš seniūno posto į pavaduotojus buvo nustumtas 
Gediminas Jakavonis, o į valdybą neperrinkti kai ku
rie buvę jos nariai, tarp jų - partijos vicepirmininkas 
Gediminas Dalinkevičius.

V. Andriukaitis pažymėjo, jog nuo frakcijos va
dovybės buvo nustumti „partijos kūrėjai”, o jų vietą 
užėmė nepartiniai parlamentarai ar partijos rinkimų 
kampanijos rėmėjai. Pavyzdžiui, į valdybą išrinktas 
Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas, vienas 
turtingiausių Seimo narių Viktoras Uspaskichas. Ta
čiau socialdemokratai neatmeta galimybės bendrauti 
su socialliberalais, bet tik tuo atveju, jeigu frakcijoje 
atsirastų formalių grupių arba ji skiltų., Jeigu ten su
siformuos save apibrėžiančios grupės, tuomet galima 
kalbėti apie bendradarbiavimą”, - teigė V. Andriu
kaitis.

Pasak vieno socialdemokrati} vadų, jeigu valdan
čioji koalicija suirtų ir Prezidentas kritiškai įvertintų 
Rolando Pakso vyriausybę, kairieji sutinka tartis dėl 
naujos koalicijos sudarymo „programiniu, bet ne 
portfelių ar personalijų pagrindu”. Galimais social
demokratų partneriais formuojant naują koaliciją J. 
Olekas įvardijo Naujosios demokratijos partiją, Vals
tiečių partiją, Lietuvos krikščionius demokratus, dalį 
socialliberalų frakcijos ir net kai kuriuos liberalus.

V. LANDSBERGIO ROKIRUOTĖ

Kad lietuviškose politinėse sūpuoklėse pusiaus
vyros nebūna, geriausiai parodė efektinga V. Lands
bergio rokiruotė. Į sąjungininkus dėl „Williams” 
koncerno buvimo Mažeikiuose jis pabandė įtraukti 
savo amžinąjį varžovą Algirdą Brazauską. Birželio 
3-ąją Vytauto Landsbergio iniciatyva netikėtai įvyko 
jo ir Socialdemokratų partijos vadovo susitikimas. V. 
Landsbergis ir A. Brazauskas susitarė, kad „Mažei
kių naftos” darbo problemas bendrame susitikime 
aptars pagrindinių Lietuvos politinių partijų vadovai 
bei naftos bendrovės atstovai.

„A.Brazausko įtaka ir atsakomybė yra milžiniš
ka”, - pabrėžė V.Landsbergis, kalbėdamas apie būsi
mo susitarimo galimybę. Ir V. Landsbergio vadovau
jami konservatoriai, ir A. Brazausko socialdemokra
tai šiuo metu yra opozicijoje.

Dviejų senų politinių varžovų susitikime kalbėta 
apie Lietuvos narystės NATO perspektyvų sąsajas su 
„Mažeikių naftos” sėkme bei Lietuvos valstybės po
zicija dėl „Williams” ir „LUKoil” nesusitarimo. Va
kar V. Landsbergis teigė, jog pagrindinės politinės 
partijos ir prezidentas Valdas Adamkus turėtų susi
tarti dėl valstybės politikos „Mažeikių naftos” atžvil
giu. Tik tuomet, pasak konservatorių lyderio, Lietuva 
gali laimėti, siekdama užsitikrinti ilgalaikį naftos tie
kimą iš Rusijos. Jeigu JAV bendrovė iš Lietuvos bus 
išstumta, lietuviai, V. Landsbergio žodžiais tariant,

(tęsinys 11-me psl.)
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SPAUDOS APŽVALGA

ELEKTROMECHANINĖ TEOLOGIJA
Gegužės mėnesį Lietuvos spaudoje pasirodė ke

lios žinutės apie sumanymą Kuršių nerijos Kopgaly
je, prie pat Klaipėdos, statyti vėjo jėgainę. Jos bokš
tas būtų 70 metrų aukščio, o galingumas - iki 800 ki
lovatų. Nerijos gamtos draustinyje esantis Kopgalis 
pasirinktas todėl, kad ten prie jūros esą pastoviausi 
vėjai.

Sąmoningai kol kas neminėjome elektrinę statyti 
ir vėliau jos energija prekiauti pasiryžusios firmos 
pavadinimo. Pabandykite atspėti, kas nori statyti pir
mą tokio dydžio vėjo elektrinę Lietuvoje (netiesiogi
nė nuoroda slypi šio skirsnio pavadinime).

O dabar citata iš Respublikos (2001. V. 16):

Pas Klaipėdos merą Rimantą Taraškevičių apsi
lankęs Kaišiadorių vyskupijos vyskupas Juozapas 
Matulaitis nustebino uostamiesčio vadovą originaliu 
pasiūlymu - Kopgalyje pastatyti vėjo jėgainę.(...)

Įgyvendinti šį projektą lietuviams pasiūlė Vokie
tijos Magdeburgo vyskupija, kuri pasiruošusi ir fi
nansuoti šio sumanymo įgyvendinimąf...)

Jei iki rugpjūčio pavyks gauti visus leidimus, vė
jo jėgainė Kopgalyje pradėtų veikti dar šį rudenį.

Kaišiadorių vyskupijoje didesnių miestų nėra, o 
kaimas po visų „vagnorizacijų” skursta, todėl vien iš 
tikinčiųjų aukų vyskupija nebeišsiverčia. Todėl savo 
iždą planuoja papildyti parduodama jėgainės gami
namą energiją. Vis dėlto mes siūlytume vysk. J. Ma
tulaičiui pasitarti su jėgainių specialistais inžinieriais 
ir ekonomistais. Nes vėjo elektrinės - labai brangus 
ir nelabai pelningas biznis...

NEVYKĘS MANIFESTAS
Šių metų gegužės mėn. pradžioje Lietuvos spau

doje pasirodė manifesto pobūdžio „Atviras laiškas J. 
E. Lietuvos Respublikos Prezidentui Ponui Valdui 
Adamkui”. Jį pasirašė gan marga Lietuvos kūrybinės 
inteligentijos grupė, pradedant Kultūros barų vyr. re
daktorium Broniu Savukynu bei teatro režisierium 
Eimuntu Nekrošium ir baigiant lakūnu akrobatu Jur
giu Kairiu. Laiškas nėra labai intelektualus. Jis grei
čiau primena provincijos klebono pamokslą iš bala
nos gadynės laikų. Laiške manifeste (žr. Literatūra ir 
menas, 2001, gegužės 4 d.) sakoma:

Šiuo laišku norėtume atkreipti Jūsų Ekscelenci
jos dėmesį į išryškėjusią ir įgaunančių masinį pobūdį 
tendenciją žiniasklaidoje įvairiausiais būdais neigti 
tradicines dvasines vertybes, dorovės normas, krikš
čioniškosios kultūros puoselėjamus žmonių tarpu
savio santykius.

Daugumos žiniasklaidoje rašančiųjų ir kalban
čiųjų žodžiuose beveik neliko pozityvios nuostatos 
šių vertybių atžvilgiu - iš moralumo tyčiojamasi, 
kaip, beje, ir iš patriotizmo, tautiškumo, religingumo 
ir pan. Pagaliau pati Lietuvos valstybės idėja, sovie
tinės okupacijos metais reiškusi ir laisvės idėją, vie
nijusi žmones ir teikusi jiems dvasinės stiprybės, nu
vertinama. Diegiama mintis, kad į valdžią einama tik 

siekiant patenkinti asmeninius interesus, o ne tar
nauti visuomenei. Tarp piliečio ir valstybės veriasi 
vis platesnė praraja, kartais pasigirsiančios kalbos 
apie pilietinę visuomenę, mūsų valstybės ateities per
spektyvas nebepasiekia žmonių protų, jos yra užgo
žiamos vienadienio triukšmo. Ir iškyla klausimas: ar 
bekovotume dėl mūsų laisvės taip, kaip kovojome 
prieš dešimtmetį?

Galima būtų konstatuoti keistą ir paradoksalų 
faktą, kad per 10 Nepriklausomybės metų Lietuvos 
dvasinis nuosmukis vyko žymiai sparčiau ir akivaiz
džiau, nei per 50 sovietmečio metų.

Per 50 sovietmečio metų inteligentija ir šiaip pa
prasti sąmoningi Lietuvos žmonės turėjo idėją - 
Valstybės ir Laisvės idėją. Tai vienijo žmones darbui, 
šviesesnės ateities laukimui ir kovai dėl jos. Tai stab
dė ir moralinį nuopuolį. Už šias idėjas kovojo ir tų 
laikų disidentai, ir daugelis mokslo bei meno žmonių, 
pedagogų.

Nūnai piliečiams tarsi diegiama antipatija savo 
Valstybei, menininkų ir disidentų balsų nebesigirdi, o 
žiniasklaida aktyviai propaguoja nusivylimą savo 
Valstybe. Taip tarsi nesąmonigai sukuriamos sąlygos 
kam nors iš kitur ateiti ir tvarkyti mūsų Valstybę už 
mus.

Šiomis mintimis, be abejonės, nenorima pasaky
ti, kad spaudoje ar TV Lietuvos valdžia nekritikuoti
na. Tik nesinorėtų, kad su nešvariais vystyklais į 
šiukšlyną būtų siūloma išmesti ir naujagimį.

Mus stebina laiško Prezidentui signatarų nuomo
nių dama ir susiklausymas. Pavyzdžiui, šio neaiškaus 
XXI amžiaus pradžioje jie visi gražiai sutaria, kas yra 
„dvasinė vertybė” ir „dorovės norma” - net tokios, iš 
pirmo žvilgsnio skirtingos asmenybės, kaip kunigas 
Petras Linkevičius ir erotinius romanus rašanti bei 
budizmą puoselėjanti Jurga Ivanauskaitė... Laiške 
teigiama, jog dėl daugelio Lietuvos gyvenimo blogy
bių kalta žiniasklaida. Žiniasklaida kalta net dėl 
žmonių masinės emigracijos iš Lietuvos.

Į priekaištus žiniasklaidai pasikalbėjime su Vei
do (2001, gegužės 10-16 d.) žurnalistu atsakė Prezi
dento patarėjas Darius Kuolys:

- Kaip Prezidentūra ketina reaguoti į atvirą in
telektualų laišką, atkeipiantį šalies vadovo dėmesį į 
Lietuvos žiniasklaidoje pastaruoju metu gana agre
syviai dominuojančias negatyvias nuostatas atvirai 
ir ciniškai propaguoti smurtą, seksą, nusivylimą 
savimi bei savo krašto Istorija?

- Prezidentas į šį laišką jau reagavo. Pasakė, 
kad vertina grupės inteligentų išsakytą poziciją, kad 
pritaria pradėtai diskusijai dėl moralinių, pilietinių 
mūsų visuomenės vertybių ir nuostatų. Kartu V. 
Adamkus pabrėžė ir esminį nepriklausomos žinia- 
sklaidos vaidmenį stiprinant Lietuvos demokratiją. 
Dabartiniai visuomenės moralinės krizės požymiai 
toli gražu nėra vien žinįasklaidos problema. Tad ir 
inteligentų siūloma diskusijos tema turėtų būti kur 
kas platesnė. Nebent vėl norima įsirėžti lietuviškon 
tarpusavio kaltinimų aklavietėm

D. Kuolys teisus, sakydamas, kad dėl dabartinės 
visuomenės moralinės krizės kalta ne vien tik žinia
sklaida. Kaltų yra daug. Galbūt dalį kaltės turėtų pri
siimti ir laiško Prezidentui autoriai. Nuo amžių am
žinųjų lietuvių kūrybinė inteligentija save laikė vos 
ne „tautos vedliais”. Dėl susidariusios krašte padėties 
iš dalies kalta ir ji. Inteligentija neatliko savo parei
gos. Jeigu manoma, kad bendrybių apie dorą, moralę 
bei tėvynės meilę kupinas laiškas Prezidentui page-
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ą XV .supūtais ruAniw ųz-r- 
rins krašto padėtį, labai klystama. Manifestinio po
būdžio intelektualų akcijos gali būti paveikios, jeigu 
jos atkreipia dėmesį į konkretu blogio atvejį. Bent 
taip yra Vakaruose.

Šį nevykusį laišką Prezidentui pasirašė visa ple
jada rašytojų, literatūrologų, režisierių, aktorių, kuni
gų, kompozitorių ir muzikantų. Tačiai jo nepasirašė 
nė vienas istorikas ar filosofas. O tai duoda vilties, 
kad Lietuva dar nepražuvo.

REVIZIONISTINĖS MINTYS
Kauno dienos „Haid parko” skyriuje skaitytojai 

gali laisvai pasisakyti įvairiomis juos dominančiomis 
temomis. Kovo 27 dienos numeryje medikė J. Igna- 
tonienė pateikia savo apmąstymus pokario partizani
nių kovų prasmės tema. Ji rašo:

Po nepriklausomybės atkūrimo pasirodė daug 
memuarų apie pokario rezistenciją: Tačiau neteko 
skaityti prisiminimų apie partizanų diversijas keliuo
se, geležinkeliuose, apie NKVD, milicijos, stribų būs
tinių puldinėjimus, kalinių vadavimą, apie mašinų, 
traukinių, vežančių tremtinius, užpuolimus, žmonių 
gelbėjimą, tiltų, kitų svarbių objektų sunaikinimą.

Susidaro įspūdis, kad rezistentai tik slapta susiti
kinėjo pasitarti, platino antisovietinius lapelius, ver
bavo jaunimą, kuris slapstėsi nuo tarnybos sovietinė
je armijoje, iškeldavo tautinę vėliavą.

Iš pasakojimų žinau, kad partizanai buvo užėmę 
Merkinę. Argi buvo apsiribojama tik aktyvisto ar 
naujakurio šeimos likvidavimu? Ar tam reikėjo neiš
pasakytos narsos ir karinių mokslų?

Ar ne per daug garbės miškuose nuo tarnybos 
sovietų armijoje besislapsčiusiems, o tik vėliau pasi
savinusiems kilnų partizano vardą? Ateities kartoms 
reikalinga tiesa. Gal prasmingiau būtų kalbėti apie 
be kaltės įkalintų KGB kazematuose ir tremtinių kan
čias.

Prie J. Ignatonienės pastabų galėtume dar pridė
ti, jog pokaryje tūkstančiai žmonių buvo ištremti vien 
tik dėl to, kad buvo partizanų giminės ar potencialūs 
jų rėmėjai, tai yra didesnių ūkių savininkai. Patys trė
mimai iš dalies buvo pokario partizaninių kovų pada
rinys.
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SPAUDOS APŽVALGA

„TEISINĖ VALSTYBĖ”
Veide (nr. 13) Eugenija Grižibauskienė pasakoja, 

kaip tautiečiai Lietuvoje laikosi demokratiškai priim
tų šalies įstatymų. Ji rašo:

Prieš dešimtmetį statistinis lietuvis, kai nė dorai 
nežinojo, kas yra demokratiškai priimti įstatymai, 
buvo įsitikinęs, kad įstatymų privalu laikytis. O da
bar demokratiškai išrinktų įstatymų leidėjų priimti 
įstatymai (nuo pačių paprasčiausių, tokių, kaip šunis 
vedžioti be anstnukio, iki esminių) yra ignoruojami.

Dar prieš dešimtmetį didesnioji Europos verty
bių tyrime dalyvavusių žmonių dalis manė, kad ne
mokėti mokesčių, kai tik yra tokia galimybė, nėra ge
rai. Podešimtmečio, lietuvio akimis, tai jau nėra ka
žin kokia blogybė.

Sumeluoti asmeninių interesų vardan, pasirodo, 
irgi nėra jau taip blogai, kaip atrodė prieš dešimtme
ti-

Atsiskaityti už paslaugas grynaisiais, šitaip iš
vengiant įsipareigojimų valstybei, irgi nieko tokio. 
Kai tyrimo dalyvių paklausė, kiek, jų nuomone, žmo
nių tai daro Lietuvoje, net 54 proc. atsakė, kad be
veik visi arba daugelis nemoka mokesčių, kai tik atsi
randa tokia galimybė, 53 proc. - kad asmeninių inte
resų vardan meluoja, 47 proc. — atsiskaito grynai
siais. ;

Lietuviai kaip nė viena kita tauta (išskyrus lyde- 
riaujančią Baltarusiją) pateisina korupciją. Didžioji 
dalis apklaustųjų mano, kad imti kyšius naudojantis 
tarnybine padėtimi - nieko bloga. Kai respondentų 
paklausė, kiek žmonių, jų nuomone, tai daro Lietuvo
je, net 55 proc. atsakė, kad beveik visi arba daugelis.

Visa tai procentais, balais apskaičiavę, europie
tiškų vertybių tyrėjai konstatuoja - Lietuvoje vis la
biau pateisinami nedemokratiški veiklos būdai, o 
valstybė suvokiama kaip svetimas, kažkoks iš viršaus 
primestas tvarinys.

Ko galime tikėtis iš tautiečių, kurie mato, kaip tie 
patys įstatymų rengėjai ir jų sergėtojai savavališkai 
užima ir atsitveria jiems nepriklausančius žemės 
sklypus, kaip vyriausybės nariai, valdininkai nebau
džiami naudojasi tarnybine padėtimi, kaip viceminis
trai muša savo žmonas, kaip valstybės pagerbti ir ap
dovanotieji reikalauja vis geresnių dovanų, kaip 
įmonių valdovai atsiskaito grynais arba iš viso neat
siskaito. Regėdama tokį moralinį klimatą, didesnė 
žmonių dalis įsivaizduoja, kad geriausiai elgtis taip, 
kaip elgiasi kiti. Argi galėjome ko nors kita tikėtis?

Atrodo, kad dešimt metų pragyvenę demokrati
nėje santvarkoje žmonės nieko neišmoko, nes nebu
vo iš ko mokytis. Kita vertus, kai žuvis pradeda pūti, 
ji pūva nuo galvos, o visuomenė - nuo valdžios. 
Nors ir ne visada. Kartais visuomenė ima pūti ir nuo 
spaudos, kai, tarkim, „pirmaujanti Gudija” pavirsta 
„lyderiaujančia Baltarusija”, o redaktoriai šitokio 
žargonizmo nepastebi...

APIE LIETUVIŲ FOBIJAS
Veidas (nr. 17) kalbina klaipėdietį filosofą Leo

nidą Donskį, šių metų pavasarį dalyvavusį Vilniuje 
vykusioje konferencijoje „Civilizacijos dialogas”:

- Lietuviai bijo visko — prarasti tautiškumą, 
tapti turtingesnių už juos vakariečių vergais ir dar 
daugybės dalykų. Kaip Jūsų manymu, lietuvis 
įveiks visas fobijas, išmoks kitaip mąstyti?

- Išties tai psichologiškai nelengva. Dabartinėse 
Vakarų pasaulio struktūrose tautiškumas nebetenka 
savo buvusios svarbos. Teks taikytis prie daugybės 

globalizacijos sąlygotų pokyčių. Bet mėginimas inte
gruotis į Europos Sąjungą yra ne tik istorinis lūžis ar 
iššūkis, bet ir milžiniška nauda mūsų šaliai.

Užtenka vien pažvelgti, kas atsitiko Portugalijai, 
Airijai, Ispanijai, Graikijai. Tai irgi buvo atsilikusios 
šalys, palyginti su Olandija, Vokietija. Lietuviai bijo 
globalių eksperimentų. Aš esu eurooptimistas. Ma
nau, kad lietuviai, kad ir patyrę pradinį šoką, atsipei
kės ir anksčiau ar vėliau sulauks didžiulės naudos iš 
integracijos į Europą. Kuo greičiau tai įvyks, tuo ge
riau. Geriau ir pačiai Europai priimti mus nevišiškai 
nustekentus.

- O prieškario Lietuva buvo vakarietiška valsty
bė?

- Ji nebuvo tiek daug atsilikusi nuo Vakarų Eu
ropos šalių kaip dabar. Milžiniškų kontrastų tikrai 
nebuvo. Žinoma, Vakarų Europa tada irgi buvo kito
kia. Bet, sprendžiant iš 1940 metų pabaigos dailės, 
literatūros, intelektualinio ir kultūrinio gyvenimo, 
Lietuva labai sparčiai europėjo.

- Ne paslaptis, kad mūsų visuomenėje esama 
nuogąstavimų, jog įsiliedami į Vakarus suameriko- 
nėsime.

- Žmogaus tapatybės, kuri formavosi šimtme
čiais, nesunaikinsi. Bet teks ir mums tapti globalaus 
pasaulio dalimi, kuriame nemažai standartizacijos. 
„Amerikonėjimo ” nereikia baimintis. Iš jo išauga
ma. Olandija juk netapo Amerika - ji unikaliai euro
pietiška. Nereikia painioti intelektualų paniekos ma
sinei Amerikos kultūrai su didžiavalstybinėmis Pran
cūzijos ar Rusijos ambicijomis. Šios šalys skausmin
gai išgyvena buvusios savo įtakos praradimą pasau
lyje. Todėl iki šiol prancūzai nenori pripažinti anglų 
kalbos, nors be jos neišsiverčia. Standartizacija ir 
unifikacija bodimasi tiek Europoje, tiek Amerikoje. 
Pabrėžčiau netgi, kad Amerikoje egzistuoja didžiulė 
europinė trauka. Atsimenate, koks buvo sukurtas 
Amerikoje Paryžiaus mitas. Dabar amerikiečius ly
giai taip pat traukia Praha ir Budapeštas. Ne apie 
Amerikos fantomą reikia mąstyti, o apie žmonių są
veikos formas - kurios mums priimtinos, kurios ne.

IR LIETUVIAI MOKA VERSTIS
Straipsniai ekonomikos ir valstybinio turto pri

vatizavimo klausimais Lietuvos spaudoje kartais pa
lieka labai niūrų įspūdį, ypač kai valdžia iš privatiza
vimo išjungia vietinį kapitalą ir žūtbūt ieško „strate
ginių” investuotojų užsienyje. Tokiais atvejais pa
prastai aiškinama, kad lietuviai nemokėtų tokių 
įmonių tvarkyti ir sėkmingai konkuruoti su užsienio 
firmomis. Šitokiu menkavertiškumo argumentu 
buvo, pavyzdžiui, teisinama skandalinga ir Lietuvai 
ypač nepalanki surartis su amerikietiška „Williams” 
bendrove. Todėl čia spausdiname praeitą mėnesį 
„Klaipėdos medienos” paruoštą pranešimą spaudai ir 
BNS žinių agentūrai, rodantį, kad lietuviai kartais su
geba verslą tvarkyti ne blogiau už užsieniečius:

Per pirmąjį šių metų ketvirtį akcinė bendrovė 
„Klaipėdos mediena" įtvirtino savo, kaip vienos iš 
medienos perdirbimo įmonių lyderių Lietuvoje, pa
dėtį. Ji net 8,5 karto padidino savo pelną, palyginti 
su praėjusiais metais.

Kaip pranešė „Klaipėdos medienos "generalinis 
direktorius Antanas Tauras, per pirmąjį šių metų ket
virtį bendrovė gavo 1 mln. litų grynojo pelno, kai per 
tą patį 2000 metų laikotarpį jis siekė 118 tūkst. litų. 
„Klaipėdos medienos" apyvarta sausio-kovo mėne
siais pasiekė 26,5 mln. litų - 15,7 proc. daugiau nei 
pernai per tą patį laikotarpį (22,9 mln. litų).

Šiais metais bendrovė planuoja vien iš dabar ga

minamos produkcijos gauti 97,2 mln. litų pajamų ir 
uždirbti 3,8 mln. litų grynojo pelno. 2000 metais 
„Klaipėdos mediena " gavo 87,5 mln. litų pajamų ir 
0,22 mln. litų pelno.

1992 metais privatizuota AB „Klaipėdos medie
na " yra pagrindinė klijuotinės faneros, klijuotinių 
fanerinių detalių ir medienos drožlių plokštės ga
mintoja Lietuvoje. Apie 85 proc. produkcijos ben
drovė eksportuoja į Angliją, Vokietiją, Prancūziją, 
JAV, kitas Vakarų šalis. Praėjusiais metais 
bendrovės medienos drožlių plokščių gamybos gavo 
ISO 9002 sertifikatą, liudijantį aukštą vadybos siste
mos lygį. „Klaipėdos mediena" valdo 97,1 proc. AB 
„Rietavo baldai", 100proc. UAB „Sakuona " ir 40,4 
proc. AB „Girių bizonas”akcijų.

2000 metais konsoliduotos „Klaipėdos medie
nos ” įmonių grupės pajamos siekė 142,9 mln. litų, o 
šiais metais, kaip planuojama, viršys 172 mln. litų.

Kontrolinis „Klaipėdos medienos" akcijų pake
tas priklauso Vakarų Lietuvos pramonės ir finansų 
korporacijai.

Tuo tarpu konservatorių išgarbintieji „williams- 
ininkai” per šių metų pirmąjį ketvirtį „Mažeikių naf
tos” nuostolius, palyginus su pernykščiu ketvirčiu, 
sugebėjo padidinti tris su puse karto. Komentarų 
turbūt nebereikia...

IR VĖL TA AMŽINAI LAIKINOJI
Lietuvos žurnalistas Vidmantas Valiušaitis dar 

kartą grįžta prie politiniu skandalu pasibaigusių fron
tininkų pastangų Seime „įteisinti” 1941 metų Laiki
nąją vyriausybę bei jos bandymą atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę. Drauge (2001 .IV. 10 jis rašo:

(...) Užtenka prisiminti, kaip nevykusiai ir poli
tiškai neapdairiai buvo pasielgta praėjusių metų rug
sėjo 12 d., kai Seimas balsavo už 1941 m. birželio su
kilimo nepriklausomybės deklaracijos įteisinimą. 
Dauguma Seimo narių naiviai galvojo, kad užteks tik 
„pakelti rankas " arba „paspausti mygtukus " ir isto
rija jau bus kitokia. Gerai išanalizuoti istorinį kon
tekstą, parengti įtikinamą argumentaciją, istorikų, 
publicistų, žurnalistų pasisakymais supažindinti vi
suomenę ir pažadinti jos susidomėjimą jautriais 
klausimais - buvo nė motais. Užuot puolus nuogiems 
į dilgėles, neišvengiamai reikėjo sprukti atgal pasi
pylus reakcijoms, kurių nenumatyti buvo tiesiog ne
dovanotina, teko negrabiai atsitraukti, patyrus poli
tinių nuostolių.

Nereikia būti dideliu strategu, kad po pralaimėto 
mūšio galėtum kovotojams aiškinti, ką reikėjo daryti 
kitaip arba išvis nedaryti. Planai Seime perrašyti 
1941 metų istoriją buvo ruošiani „Į Laisvę” fondo 
Lietuvos filialo metiniuose suvažiavimuose. Fondo, 
kurio vadovybėje iki 2000 metų gruodžio 17 dienos 
buvo ir mūsų cituojamo straipsnio autorius.

Praregėjimai kartais ateina tik pakeitus darbda
vius... Ponas Valiušaitis pernai perėjo dirbti į Lietu
vos žurnalistų sąjungos vadovybę.

APSIMELAVUSI AMBASADA
Gegužės mėn. 26 dienos Lietuvos žiniose aiški

nama, kodėl Ispanijoje buvo paleistas iš areštinės 
Panevėžio „Svainijos” byloje pagarsėjęs banditas 
Audrius Lazauskas, pravarde Lazeris:

Šią savaitę iš Ispanijos grįžo Užsienio reikalų mi
nisterijos generalinis inspektorius Dainius Junevi-

(tęsinys 4-me psl.)
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ISTORIJA . .

Modernaus visuomeninio politinio elito, kuris 
Vidurio ir Rytų Europos visuomenėse dar apibūdina
mas specifiškesne inteligentijos sąvoka, formavima
sis, raida ir galiausiai „istorinis vaidmuo” jau seniai 
tapo nuolatiniu nebe vien tik istorikų, bet ir sociolo
gų, politologų tyrinėjimo objektu. Tokį susidomėji
mą nesunku paaiškinti. Šiuo metu beveik visuotinai 
sutariama, jog ši socialinė grupė suvaidino ypatingą 
vaidmenį modernių tautinių Vidurio ir Rytų Europos 
visuomenių formavimosi procese. Tiesa, kodėl taip 
atsitiko, aiškinama nevienodai1.

Lietuviškoje istoriografijoje taip pat domėtasi in
teligentijos problematika. Tiesa, čia pirmiausia buvo 
aiškinamasi, kaip ir kur inteligentija buvo ugdoma, 
kokia buvo jos socialinėpolitinė programa, organiza
cinė struktūra ir pan. Iš esmės, inteligentijos formavi
masis nagrinėtas kaip glaudžiai susijęs su tautinio ju
dėjimo raida, visiškai pagrįstai laikant inteligentiją to 
judėjimo „ideologe” arba, kitaip tariant, svarbiausiu 
„tautinio idealo” kūrėja2. Mūsų nuomone, svarbu pa
stebėti, jog formuluodama tyrinėjimų kryptis lietuvių 
istoriografija buvo veikiama lenkų istorikų, kurie 
tarp Vidurio-Rytų Europos šalių mokslininkų turbūt 
daugiausia dėmesio skyrė inteligentijos studijoms3.

Viena iš labiausiai paplitusių inteligentijos tyri
nėjimo perspektyvų buvo, o ir dažnai tebelieka ban
dymai išsiaiškinti, kaip politinė sistema ir politinis 
režimas įtakoja inteligentijos konsolidaciją. Štai len
kų istorikė M. Stolzman jau senokai išleistame, bet 
vis dar aktualumo nepraradusiame straipsnyje anali
zuoja Vilniaus kultūrinio-intelektualinio centro for
mavimosi XIX a. vidurio Lietuvoje problemą. Istori
kės nuomone, modernios inteligentijos formavimosi, 
jos konsolidacijos Lietuvoje procesą stabdė keletas 
aplinkybių: pirma, nepalankios politinės sąlygos, 
t.y., rusų valdžios asimiliacinė politika ir antra, pa
kankamai konservatyvi (agrarinė) Lietuvos visuome
nės socialinė struktūra. Naujoji inteligentija, būdama 
palyginti silpna, neturėjo pakankamai galių ir nesu
gebėjo pati viena tos socialinės struktūros pakeisti, 
todėl paprastai prie jos prisitaikydavo4.

Šio darbo tikslai yra gana kuklūs5. Savo dėmesį 
sutelksime į Vinco Kudirkos (1858-1899), vieno iš 
moderniosios lietuvių tautos „kūrėjų”, suformuluotą 
Lietuvos visuomenės modernizavimo programą. Pa
bandysime išsiaiškinti, kas įtakojo tokios programos 
atsiradimą, jos turinį ir joje slypinčius prieštaravi-

LIETUVA IR...
(atkelta iš 3-čio psl.)

čius. Atlikęs patikrinimą ambasadoje jis rado rimtų 
pažeidimų - nėra raštvedybos taisyklių, ambasados 
sekretorė nemoka lietuvių kalbos ir negali tiksliai re
gistruoti bei paskirstyti korespondencijos. Nustatyta, 
kad nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Ispa
nijoje Vytautas Dambrava, išvykdamas iš ambasa
dos, nepaliko vietoj savęs atsakingo asmens. Būtent 
dėl šių pažeidimų Ispanijos valdžiai laiku nebuvo 
perduotas Lietuvos generalinės prokuratūros laiš
kas, kuriame prašoma išduoti mūsų šalies teisėsau
gai Lazerį. (...)

Nota Ispanijos URM buvo parengta balandžio 
19 dieną, tačiau neišsiųsta. Apie tai mūsų šalies Už
sienio reikalų ministerija nebuvo informuota. Kaip 
per spaudos konferenciją sakė P.Zapolskas (Infor
macijos ir kultūros departamento direktorius - Red.), 
ambasada tiesiog sumelavo notos siuntimo aplinky
bėmis susidomėjusiai Lietuvos URM.

TAUTINES INTELIGENTIJOS FORMAVIMOSI XIX 
AMŽIUJE PROBLEMA IR V. KUDIRKOS LIETUVIŠKOJI 

MODERNIZACIJOS PROGRAMA
mus.

Pačia bendriausia prasme galima būtų teigti, jog 
Lietuvoje, kaip, beje, ir kituose Vidurio ir Rytų Euro
pos kraštuose, ypatingas inteligentijos vaidmuo bei 
vieta visuomenėje buvo sąlygoti čia vykusios moder
nizacijos pobūdžio ir tų visuomenių neišsivystymo 
bei atsilikimo6. Neatsitiktinai ir inteligentijos sufor
muluotas tautinio idealo modelis bei pasiūlyta visuo
menės modernizavimo programa turėjo aiškiai iš
reikštą etnocentristinį pobūdį.

VISUOMENIŲ MODERNIZACIJA IR IN
TELIGENTIJOS FORMAVIMASIS: BENDROS 

TENDENCIJOS
Taigi, norint geriau suvokti procesus, vykusius 

Lietuvoje, neišvengiamai tenka bent jau trumpai, 
schematiškai, kiek leidžia Šio straipsnio rėmai aptarti 
Vidurio-Rytų Europos regiono „atsilikimo” socialinį 
turinį ir čia vykusių modemizacinių procesų speci
fiką7. (Bent kiek gilesnė šių procesų analizė, žinia, 
turėtų būti žymiai didesnės studijos objektas.) Tiesa, 
turint galvoje bendrąsias tendencijas, negalima igno
ruoti ir šalies specifikos.

XIX a. Lietuva ir jos visuomenė buvo pusiaubiu- 
rokratinės, išsaugojusios daug tradicinių ir net archa
inių elementų Rusijos imperijos dalis. (Tai, žinoma, 
nereiškė, jog Rusijos politinė-socialinė sistema buvo 
visiškai statiška ir nepatyrė jokios dinamikos.) Todėl 
turbūt nesuklysim teigdami, jog Rusijos politinis 
režimas (jo vykdoma asimiliacinė politika) bei Lietu
vos visuomenės agrarinis pobūdis (palyginti vėlai pa
naikinta baudžiava) buvo du svarbiausi veiksniai, įta
koję Lietuvos visuomenės modernėjimo turinį. Bū
dama Rusijos imperijos sudėtyje, Lietuva vis labiau 
virto „dviguba periferija” arba „periferijos periferi
ja”.

Mokslininkai, aiškindami Vidurio - Rytų Euro
pos regiono vėlavimo ir neišsivystymo priežastis, 
linkę pabrėžti ekonomines-socialines bei politines 
priežastis. Paprastai dažniausiai minimi lėti urbani
zacijos tempai, sąlygoję ir luominės socialinės struk
tūros įsigalėjimą. O lėta ekonominė modernizacija

Dėl netvarkos ambasadoje Užsienio reikalų mi
nistras Antanas Valionis ambasadorių Vytautą Dam- 
bravą nubaudė papeikimu. Dėl tokios švelnios baus
mės nereikėtų labai stebėtis: nerūpestingi ir neparei
gingi pavaldiniai panašių bėdų gali pridaryti dauge
liui viršininkų. Šiuo atveju ir ministerija, bausdama 
ambasadorių, neįžvelgė savo pačios pareigūnų kaltės, 
nors pati ministerija taip pat prisidėjo prie notos įtei
kimo užvilkinimo. Ko tačiau negalime nei suprasti, 
nei pateisinti, tai neteisingos informacijos siuntimo į 
URM po to, kai Ispanijos URM pranešė, kad nota iš
siųsta pavėluotai.

Vienas iš svarbiausių šalies ambasados užsienio 
valstybėje uždavinių yra greitai, tiksliai ir patikimai 
informuoti vyriausybę apie Lietuvai svarbius ar aktu
alius reikalus atstovaujamame krašte. Kai URM ne
begali pasitikėti savos ambasados informacija, neten
ka prasmės ir pačios ambasados buvimas. Mes, žino
ma, nesiūlome Lietuvai uždaryti savo ambasadą Ispa
nijoje. Tačiau garbingo 80 metų amžiaus sulaukęs 
ambasadorius V. Dambrava turėtų rimtai pagalvoti 
apie atsistatydinimą. ■ 

kartu su lėtais urbanizacijos tempais bei vėlyvu bau
džiavos panaikinimu turėjo įtakos tam, kad didžioji 
visuomenės dalis tebebuvo valstiečiai, paprastai ūki- 

. nįnkaujantys tradiciniais metodais. „Kapitalistinio 
etoso” (pelno mentaliteto) nebuvimas tradicinio elito 
sąmonėje smarkiai apribojo bet kokių technologinių 
naujovių diegimą.

Taip pat pažymima, kad „politinis kontekstas” 
yra svarbi modernizacijos sąlyga. Anot tyrinėtojų, 
ekonominiam „augimui” dėkingiausia politinė kom
binacija buvo autonomiškų miestų susiformavimas 
kartu su stiprios imperinės bei Bažnytinės valdžios 
nebuvimu. Sutariama, kad rytinėje Europos dalyje 
dėkingų sąlygų augimui ir vystymuisi nebuvo8. Dar 
daugiau, būtent XIX a. viduryje vystymosi skirtumai, 
netolygumai bei atsilikimo mastai tarp Rytų ir Vaka
rų Europos ypač išryškėjo. (Tiesa, reikėtų pažymėti, 
jog ir pats Vidurio - Rytų Europos regionas vystėsi, 
transformavosi labai netolygiai.)

Vidurio -Rytų Europos kraštuose, kur visuo
menės autonomiškumas buvo palyginti silpnai iš
reikštas arba visaip politinės valdžios ribojamas, pa
grindiniu modernizacijos agentu tapo valstybė, kal
bamuoju laikotarpiu - biurokratinė imperija. Todėl 
neatsitiktinai čia atsakas į Vakarų modemybės iššū
kius (ekonomines ir socialines permainas) buvo lė
tas, vangus, atsargus ir vėlyvas. Modernizacija vyko 
reformų iš viršaus keliu, visuomenei aktyviau neda
lyvaujant. Tiesa, beveik visose Vidurio ir Rytų Euro
pos visuomenėse buvo dalis tradicinio elito, kuris 
siekė pertvarkymų arba inicijavo įvairias ekonomi
nes, socialines reformas. (Tokie kaip pvz. kunigaikš
tis I. Szėchenyi Vengrijoje, K. Drucki-Lubecki, A. 
Zamoyskis Lenkijoje ar I. Oginskis Lietuvoje.)

Taigi modernizacija šiame regione įgavo neiš
baigtumo bruožų, liko dalinė, nes turėjo atitikti val
dančios biurokratijos su valdovu priešakyje ir tradici
nio elito interesus, kurių svarbiausias tikslas buvo su
kurti geresnius, efektyvesnius valstybės admjnstravi- 
mo, valdymo instrumentus tam, kad būtų išsaugotas 
egzistuojantis politinis režimas ir socialinė tvarka9.

Kitas svarbus bruožas, būdingas Vidurio - Rytų 
Europai tas, jog vidurinė klasė dėl jos menkos struk- 
tūralizacijos ir, kas ypač svarbu, etninio svetimumo, 
liko „tradicinių socialinių struktūrų šešėlyje”, kitaip 
nei Vakarų Europoje, kur vidurinioji klasė tapo pa
grindiniu visuomenes modernizuojančiu veiksniu. 
(Tiesa, yra mokslininkų, manančių, jog Vidurio ir 
Rytų Europoje socialinę funkciją, kurią Vakaruose 
atliko vidurinė klasė, atliko „demokratėjančio” tradi
cinio elito dalis l0.)

Senoji socialinė struktūra nebuvo pakeista nauja, 
jos koegzistavo viena šalia kitos. Susiformavo tokia 
socialinė sistema, kurią vengrų istorikas Istvan Bibo 
pavadino „dualistine”. Svarbiu jos bruožu buvo iš es
mės tradicinės valstiečių bendruomenės išlikimas. 
Valstietija liko ir gausiausia, ir žemiausia socialine 
klase, nors legaliai emancipuota, bet de facto vis dar 
esanti „už visuomenės ribų”. Žemės ūkyje vyravo 
smulkus arba bežemis valstietis, praktiškai neinte
gruotas į rinkos santykius, o žemės ūkio produkcija 
dažniausiai buvo eksportuojama neperdirbta.

Tai, žinoma, nereiškė, jog tose visuomenėse ne
buvo dinamikos. Baudžiavos panaikinimas ir po to 
vykusios reformos davė svarbius impulsus sociali
niams ir kultūriniams pokyčiams. Tiesa, jų pasireiš-
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kimai regiono šalyse labai įvairavo. Rusijos vakari
niuose pakraščiuos (Lenkijos karalystėje ar buvusio
se Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse) tie 
pokyčiai sutapo su 1863 m. sukilimo pralaimėjimu, o 
tai sustiprino socialinio konservatyvizmo tendencijas 
visuomenėje (po sukilimo pralaimėjimo sekusios re
presijos iš visuomenės gyvenimo eliminavo refor- 
mistiškai, demokratiškai nusiteikusią bajorijos dalį), 
kartu pralaimėjimas iššaukė „organinio darbo” ideo
logijos atsiradimą, kai vis labiau imta akcentuoti re
formų laipsniškumas, taikus jų pobūdis bei visaip pa
brėžiamas ekonominės modernizacijos vaidmuo.

Antra vertus, modernizacijos (pirmiausia ekono
minės) tempai Lietuvoje ir po XIX a. vidurio reformų 
vis dar buvo pakankamai lėti. Tik pačioje XIX a. pa
baigoje pastebima žymesnė pramonės koncentracija 
ir ekonominis augimas, po kurių sekė 1900-1903 m. 
ekonominė krizė". Ekonominis neišsivystymas ir at
silikimas yra akivaizdūs palyginus Lietuvos (Kauno 
ir Vilniaus gubernijų) ekonominę raidą su kaimyni
niais Rusijos imperijos regionais (pvz. Rygos re
gionu)12.

Vienas svarbesnių visuomenės modernizavimo 
ir jos nacionalinės konsolidacijos veiksnių XIX a. 
buvo komunikacijų tinklo plėtotė". Lietuvoje gi ko
munikacijų tinklas ėmė formuotis pakankamai vėlai, 
buvo 'netolygiai išdėstytas ir pirmiausia turėjo atlikti 
karinę-strateginę;'ci ne'ekonominę funkciją. Be gele
žinkelių liko nemaža dalis derlingų vakarų Lietuvos 
rajonų. (Ekonoininiu požiūriu svarbiausios buvo dvi 
geležinkelių linijos, nutiestos 1861-1873 m. laiko
tarpiu, kurios jungė vidinius Rusijos imperijos regio
nus sujos vakariniais pakraščiais.) Rusų valdžia taip 
pat nesirūpino ir plentų tiesimu, jie nesudarė bendro 
su geležinkeliais komunikacinio tinklo.

Kaip tokia nenuosekli ir vėluojanti modernizaci
ja sąlygojo inteligentijos formavimąsi? Pastebėta, 
jog viena svarbiausių prielaidų inteligentijos forma
vimuisi tapo pokyčiai, įvykę biurokratinių imperijų 
švietimo sistemose: jų liberalizacija ir unifikacija. 
Šiuos pokyčius skatino biurokratinių imperijų inici
juota modernizacija, o pagrindinis pertvarkymų tiks
las - rengti labiau kvalifikuotus kadrus imperijos val- 
dymOaparatui ir tokiu būdu efektyvinti administravi- 
mą.Taip’hmiVėrŠrtėtinės reformos sudarė sąlygas 
įgyti aukštąjį mokslą išeiviams iš pačiij žemiausių 
socialinių sluoksnių. Štai nuo XIX a. vidurio Rusijos 
valdžia, tikėdamasi įtakoti lojalios lietuvių inteligen
tijos formavimąsi, Suvalkų gubernijos moksleiviams 
net ėmė taikyti ypatingą skatinimo sistemą - skirti 
specialias stipendijas studijoms imperijos aukštosio
se mokyklose. (Tokia politika buvo taikoma ne tik 
lietuviams, bet ir kitoms Rusijos imperijos etninėms 
bendruomenėms.) Valdžios skirtomis stipendijomis 
Suvalkų ir Marijampolės gimnazijos moksleiviams 
per maždaug 20 metų pasinaudojo 89 asmenys". 
Kartu didžioji jų dalis buvo priversta gyventi ne Lie
tuvoje, nes galimybė užimti aukštesnę vietą valstybi
nėje tarnyboje savame krašte jiems buvo adminis- 
traciškai apribota. Lietuvoje, žinia, jie galėjo verstis 
tik privačia praktika.

Iš esmės, pritartume tiems mokslininkams, anot 
kurių Vidurio-Rytų Europoje modemus sekuliari
zuotas elitas, inteligentija, kitaip nei Vakarų Europo
je, formavosi ne „organiškai”, t.y. per ilgą istorinį lai
kotarpį, o atsirado kaip biurokratinės imperijos vyk
dytos visuomenės modernizacijos pasekmė15. Jei tu
rėsime galvoje tai, kad tose visuomenėse nebuvo 
konsoliduotos viduriniosios klasės, galinčios daryti 
bent kiek didesnę įtaką visuomenės raidai, tuomet 
taps aišku, kodėl inteligentija tapo svarbia socialine

2001 m. birželio mėn. 

bei politine jėga, naujos ideologijos - nacionalizmo - 
pagalba sugebėjusi mobilizuoti valstietiją, t.y. tą vi
suomenės dalį, kuri iki tol socialiniuose politiniuose 
procesuose bent kiek aktyviau nedalyvavo.

Neišbaigtos modernizacijos pasekmė - išliku
sios tradicinės luominės socialinės struktūros lieka
nos - dvejopai sąlygojo inteligentijos socialines lai
kysenas. Dalis naujojo elito integravosi, o tiksliau, 
biurokratinio politinio režimo buvo kooptuota į poli
tinę sistemą ir kūrė ją legitimizuojančias, oficialias 
ideologijas. Kita dalis, kuriai nepasisekė (arba kuri 
atsisakė) integruotis į sistemą, tapo egzistuojančios 
socialinės tvarkos ir politinės sistemos kritikai, daž
nai išreikšdami iš esmės „valstietiškus progreso” ide
alus. Kitaip tariant, negalėjimas realizuoti save pro
fesiškai, vertė dalį inteligentijos prisidėti prie įvairių, 
kritiškai esamos politinės sistemos atžvilgiu nusitei
kusių socialinių sąjūdžių16. Atsidūrusi tarp biurokra
tinio imperinio režimo ir didžiąja dalimi tradicinės 
visuomenės, inteligentija formulavo „pasipriešinimo 
ideologiją” (nacionalizmą), o paramos ieškojo pusiau 
tradicinėje (valstietiškoje) aplinkoje. Todėl nenuo
stabu, jog efektyviausiu įrankiu, užtikrinančiu tos ap
linkos paramą, tapo etnokultūrinės (dažnai etnoling- 
vistinės) vertybės arba, paprastai tariant, „gimtoji”, 
liaudies kalba. Kalbos veiksnio sureikšminimas bei 
politizacija taip pat buvo susijusi ir su siekimu atsi
skirti nuo vis dar dominuojančio viešajame gyveni
me tradicinio elito.

Taigi etnocentrizmo ir etnokultūriškumo vyravi
mą inteligentijos galvosenoje galima būtų aiškinti so- 
cioekonominės modernizacijos specifika, būdinga 
biurokratinėms Vidurio ir Rytų Europos imperijoms. 
Anot E. Gellner šis procesas, neišvengiamai reiškė 
kultūros unifikaciją ir homogenizaciją. Tik tokia kul
tūra galinti užtikrinti visuomenės vystymąsi ir suda
ryti sąlygas individų socialiniam mobilumui. Tačiau 
biurokratinėje imperijoje tos modernizuojančios ten
dencijos reiškė ne ką kita, kaip nedominuojančių et
ninių grupių kultūrinę asimiliaciją. Dėl tokios politi
kos visuomenės modernizacijos atsiradę naujieji in
telektualai, inteligentai nerasdavo sau vietos imperi
nėse biurokratinėse, administracinėse struktūrose, to
dėl „atsigręždavo” į savo etninę kultūrą ir tapdavo jos 
gynėjais17. Taigi didžioji naujojo elito dalis, neatmes- 
dama visuomenės modernizacijos idėjos, manė, jog ji 
negali vykti tautinių identitetu praradimo sąskaita.

Jei pabandytume apibendrinti tai, kas pasakyta, 
galėtume padaryti kelias išvadas: pirma, biurokrati
nių imperijų inicijuota modernizacija, kurios tikslas 
buvo efektyvesnio valdymo sukūrimas, praktiškai 
reiškė unifikacinių, centralizacinių tendencijų stiprė
jimą, o daugiatautėse imperijose galiausiai buvo ne
atsiejama ir nuo kultūrinės asimiliacijos, taip pat su
darė sąlygas naujojo, modernaus elito - inteligentijos 
- formavimuisi. Antra vertus, modernizacijos iš „vir
šaus” pobūdis visuomeniniame gyvenime paliko 
daug tradicinės - luominės - visuomenės institucijų, 
kas smarkiai apsunkino inteligentijos integraciją į vi- 
suomeninį-politinį gyvenimą. Kaip protestas prieš 
vėluojančią visuomenės demokratizaciją atsirado 
įvairios ideologijos (tarp jų ir etnokultūrinis naciona
lizmas) bei socialiniai judėjimai (tarp jų ir tautiniai 
sąjūdžiai).

LIETUVIŲ INTELIGENTAS: SOCIALINIS 
KRITIKAS IR JO MODERNIZACIJOS 

SAMPRATA
Vinco Kudirkos visuomeninėje veikloje bei kū

ryboje visuomenės modernizacijos idėja buvo glau
džiai susijusi su egzistuojančios socialinės tvarkos 

kritika18. Jo socialinis kriticizmas ypač ryškus publi
cistikoje. Tereikia prisiminti 1889-1899 metų laiko
tarpiu Varpo žurnale skelbtą savotišką „lietuvių vi
suomenės gyvenimo kroniką”, pavadinta Tėvynės 
varpai.

Kudirkos kritikos objektu tapdavo ne tik rusų 
valstybė ir jos politinis režimas, vykdantis lietuvių 
atžvilgiu asimiliacinę politiką, bet ir pati lietuvių 
bendruomenė, kupina ydų, nesuprantanti įvairių nau
jovių ir vis dar besistengianti gyventi tradiciškai. Jei 
valdžia buvo kritikuojama todėl, kad nesudaro sąly
gų visuomenei vystytis ir net stabdo jos pažangą t. y., 
neatlieka savo civilizacinės misijos, tai lietuvių vi
suomenė, o pirmiausia, žinoma, jos inteligentija kri
tikuojama todėl, kad nesistengia įveikti atsilikimo. 
Neatsitiktinai vienas dažniausiai kritikuojamų lietu
vių bendruomenės būdo bruožų buvo „apsnūdimas”, 
kitaip tariant, socialinis bei moralinis indiferentiz
mas. (Tiesa, čia pat reikėtų pastebėti, jog vis dėlto la
biausiai nuo rašytojo kliuvo tiems, kurie išsižadėjo 
savojo tautinio identiteto.)

Kaip daugelis to meto Vidurio - Rytų Europos 
inteligentų, taip ir Kudirka manė, jog pagrindinė 
priemonė, kurios pagalba galima išspręsti daugelį at
silikimo problemų yra švietimas. Jei visuomenės ug
dymas, švietimas yra svarbiausia priemonė, norint 
įveikti atsilikimą, tai modernizacija, vystymasis, pa
žanga pirmiausia suprantami kaip tautinio identiteto 
konsolidacija. Kudirka visuomenės pažangą viena
reikšmiškai motyvavo tautiškumu. Tautinis idealas 
konstruojamas remiantis kultūrinėmis, o dar tiksliau 
- etnolingvistinėmis vertybėmis. Neatsitiktinai vie
name straipsnių rašytojas teigia: „...kalba ir tautystė 
tai ne kokis ten civilizacijos išmislas, tikt turi gilesnį 
pamatą - yra tiesa, gamtos, su kuria juokus dirbti gan 
pavojingas dalykas19.”

Taigi Kudirkos galvosenoje visuomenės vysty
masis, jos demokratizacija neatsiejama nuo tautinio 
idealo realizavimo. Tautinės bendruomenės autentiš
kumo, savitumo išsaugojimas bei jo plėtotė - tai du 
svarbiausi tikslai, kuriuos turėtų įgyvendinti inteli
gentija. Kudirkos parengtame atsišaukime „Broliai 
lietuviai” (1897 m.) iš rusų valdžios reikalaujama 
leisti spaudą gimtąja lietuvių kalba. Tokia spauda tu
rėtų apsaugo nuo nutautimo bei asimiliacijos, tačiau 
valdžia ją draudžianti20. Pagrindinis spaudos gimtąja 
kalba bei edukacinės sistemos tikslas turėtų būti tau
tinio identiteto formavimas.

Kudirka lietuvių visuomenės modernizacijos 
modelio pagrindu paėmė taip vadinamąjį lenkiškąjį 
(varšuvietišką) pozityvizmą. Jis Kudirkai tapo geru 
modemizacinės programos pavyzdžiu. Mat varšuvie- 
tiškas pozityvizmas bandė derinti tautiškumą, jo plėt
rą su ekonominiu augimu. Kitaip tariant, socialinis 
ekonominis visuomenės vystymasis turėjo suponuoti 
ir tautinės savimonės ugdymą.

Kudirkos inicijuotos Lietuvos draugijos, įkurtos 
Varšuvoje (1888 - 1889 m.), programa pakankamai 
gerai reprezentuoja tokį modernizacijos modelį. Pro
gramą sudaro keturios pagrindinės dalys. Pirma, 
švietimo „platinimas”, antra, rūpinimasis tautine kul
tūra, trečia, visuomenės ekonominio augimo skatini
mas arba „pagerinimas ūkės būties” ir, galiausiai, 
ketvirta - „platinimas rūbežių lietuvystės”. Svarbiau
siu švietimo tikslu laikytas laikraščio lietuvių kalba 
leidimas. Kudirka laiške Jonui Basanavičiui 1888 m. 
balandžio mėn. rašė, jog tai turėtų būti toks laikraštis, 
kurį suprastų „vidutinai apsišvietęs Lietuvis”. Atro
do, jog ir šiandien tebėra aktualus V. Kavolio paste-

(tęsinys 6-me psl.)

5

5



ISTORIJA

TAUTINĖS...
(atkelta is 5-to psl.)
bėjimas apie lietuviško laikraščio svarbą Kudirkos 
galvojime: „Lietuviško laikraščio galimybė Kudir
kos buvo pajausta lyg pažadas, kad ir lietuviuose ga
lima kurti pažangią, civilizuoto žmogaus vertą kultu- 
__ ”21 rą.

Tautinės kultūros kūrimas numatė inteligentijos 
ugdymą, jos šelpimą bei mokyklų steigimą. Pradėti 
gi reiktų nuo tautinės „dvasios gaivinimo”, o tai reiš
kia ne ką kita, kaip lietuvių tautos skirtingumo „išaiš
kinimą”. Iš esmės, Kudirkos nuomone, šį tikslą gali
ma pasiekti dvejopai: pirma, atskiriant tikėjimą nuo 
tautiškumo ir antra, skleidžiant istorines žinias. Dirb
ti šiuos darbus ir turėtų besiformuojanti lietuvių in
teligentija. Todėl savosios inteligentijos ugdymą Ku
dirka manė esant pirmaeiliu uždaviniu. Neatsitiktinai 
Varpo žurnalo prospekte teigiama: „Tendencija Var
po yra suvienijimas lietuvių per inteligentiją.”

Ekonominėje programos dalyje pabrėžiama 
spartesnio žemės ūkio vystymo būtinybė, taip pat lie
tuvių valstiečiai raginami aktyviau imtis amatų bei 
prekybos. Kudirka ir kiti lietuvių inteligentai suprato, 
jog valstiečių socialinis aktyvumas, sąmoningumas 
neatsiejamas nuo jų ekonominės būklės pagerinimo. 
(Žinia, netrukus buvo pradėtas leisti ir specialus laik
raštis valstiečiams - Ūkininkas, kurio pirmasis num
eris išėjo 1890 m.) Lietuviškumo ribų „platinimas” 
tapatintas su emigracijos „sulaikymu” bei žemės iš
saugojimu lietuvių valstiečių rankose22.

MODERNIZACINĖS PROGRAMOS PRIEŠTA
RAVIMAI: KUDIRKOS ANTISEMITIZMAS
■ Atrodo, jog Kudirkai, kaip ir kitiems Vidurio- 

Rytų Europos tautinių sąjūdžių ideologams, turin
tiems savąją visuomenės modernizavimo viziją, pa
grįstą etnokultūriniu nacionalizmu, sunkiai sekėsi su
derinti du svarbius modernios visuomenės organiza
vimo principus: tautinio kultūrinio identiteto konso
lidacijos ir pilietinės visuomenės integracijos. Jei 
vienu svarbiausiu visuomenės modernizacijos tikslu 
skelbiamas etnokultūrinės bendruomenės autentišku
mo išsaugojimas ir jo sklaida, tai tikėtina, kad visos 
kitos etninės bendruomenės tampa „svetimais” ir lai- 
komios arba konkurentėmis, arba priešėmis, kurias 
būtina nugalėti. Antra vertus, turint galvoje XIX a. 
Lietuvos visuomenei būdingą polietniškumą, tokių 
etnokultūrinių vertybių pagrindu sukonstruotas tau
tos modelis neišvengiamai turėjo sukelti etnopoli- 
tines įtampas ir konfliktus.

Kaip jau minėta, siekdamas spartesnio visuome
nės ekonominio socialinio vystymosi, Kudirka savo 
straipsniuose visaip skatino lietuvių valstiečių socia
linį judrumą ir jų ekonominę iniciatyvą, ragino juos 
užsiimti amatais, prekyba ir skverbtis į miestus. Ta
čiau to meto Lietuvos visuomenėje, jos miestuose bei 
prekyboje jau egzistavo per ilgą istorinį laikotarpį su
siformavusi socialinė ekonominė konjunktūra, kurio
je vyravo etniškai svetima bendruomenė (žydai), taip 
pat siekiantys išsaugoti savo socialines pozicijas bei 
plėtoti kultūrinį tapatumą. Aišku, jog Kudirkai žydai 
buvo tas veiksnys, kuris trukdo, stabdo lietuvių vys
tymąsi ir raidą. Tuo galima būtų aiškinti ir neigiamą 
mūsų rašytojo požiūrį į žydus. Beje, lietuvių istorio
grafijoje paprastai Kudirkos antisemitizmas buvo ar
ba visai nutylimas, arba tiesiog aiškinamas neigiama 
asmenine Kudirkos patirtimi bei „varšuvietiškos ap
linkos” įtaka23. Mūsų nuomone, antisemitizmas buvo 
imanentiškas Kudirkos galvojime, nes buvo svarbus 
jo lietuvių bendruomenės modernizavimo programos 

elementas. Kudirkos tekstuose neigiamas žydų vaiz
davimas buvo įgavęs keletą skirtingų bruožų.

Pirmiausia, Kudirka pastebi ir piktinasi tuo, jog 
žydai visiškai nenori asimiliuotis su lietuviais, nes 
esą „nemato tame naudos”. (Bendrai, vaizdavimas 
žydų, trokštančių tik naudos, pasipelnymo būdingas 
ir liaudiškai galvosenai.) Tiesa, toks konstatavimas 
ne tiek neigiamai apibūdina žydus, bet greičiau pa
čius lietuvius, neturinčius pakankamai civilizacinių 
galių asimiliuoti žydus. Juk tai netiesiogiai patvirtina 
lietuvių bendruomenės neišsivystymą, atsilikimą ar 
net nepilnavertiškumą, kuriuos Kudirka taip ragina 
įveikti.

Kartu pabrėžiamos ir žydų daromos skriaudos. 
Paprastai tiesiog teigiama, kad„semitai skriaudžia 
mus arijoms”, taip pat kad lietuviai ant savo kaklo 
jau spėjo pajusti „spustelėjimą semitiškos hidros”24. 
Tai pirmiausia pasakytina apie padėtį prekyboje ir 
smulkiame versle. Anot Kudirkos, žydai ekonomiko
je veikia neleistinai, nesilaiko sąžiningos konkuren
cijos principų25. Jie stengiasi krikščionis apgauti, 
„daro piktą”. Sukčiaudami jie gadina „mūsų žmo
nes”. O priešintis žydų veikimui, anot Kudirkos, nie
kas negali ir nenori. Tai vėl priekaištas lietuvių inteli
gentijai, nes būtent jie privalo ginti „paprastų žmo
nių” interesus nuo žydų. Todėl žydų reikia vengti ir 
stengtis jų atsikratyti:, Jeigu nenori apsidergti, nepri- 
leisk prie savęs žydo; jeigu nenori apdergti savo 
draugiją, neprileisk prie jos žydo”.26

Ekonominiai bei socialiniai žydų bendruomenės 
kritikos motyvai buvo papildomi moraliniais. Paste
bima, jog daugelis moralinių ydų kyla iš žydų, jų ne
gali pakeisti nei švietimas, nei mokslas. Kudirkos 
manymu: „Nuo žydo ir aukščiausias mokslas nenu
valo purvų...” Taigi jų sugedimas gilus, visuotinis, 
kitaip nei lietuvių valstiečių, kuriuos šviečiant dar 
galima pataisyti. Žydai negali tapti naudingais visuo
menės nariais, nes visuomet siekia tik asmeninės 
naudos, jiems nerūpinti visuomenės gerovė.

Galima daryti išvadą, kad, pirma, Kudirkos gal
voseną, jo požiūrį į žydus įtakojo tradicinis, valstie
čiams būdingas nepasitikėjimas žydais, kurį sufor
mavo religija27. Antra vertus, ir tai ypač svarbu pa
brėžti, Kudirka žydus manė esant pavojingais bei 
klastingais konkurentais, kurie trukdo lietuvių ben
druomenės modernizacijai. Panašių samprotavimų 
galima aptikti ir kitų lietuvių inteligentų galvosenoje. 
Štai, pavyzdžiui, inžinierius, verslininkas, leidėjas 
Petras Vileišis (1851-1926) savo knygelėje Mūsų žy
dai ir kaip nuo anų turime gintis (1886 m.) ne tik pa
brėžė neigiamą žydų įtaką lietuvių valstiečiui, bet ir 
ragino organizuotai, naujomis „ekonominėmis” prie
monėmis jiems „priešintis”: kurti kredito draugijas, 
steigti parduotuves ir pan.

Pabaigai keletas pastebėjimų. Klausimas kodėl 
etnokultūrinis nacionalizmas tapo dominuojančia 
Vidurio Rytų Europos tautų, tarp jų ir lietuvių, ideo
logija ir šiandien tebėra aktualus. Šiame straipsnyje 
nekėlėmė sau tikslo atsakyti į taip suformuluotą klau
simą. Vis dėlto manytume, jog perspektyviausia atsa
kymo į minėtą klausimą būtų ieškoti regione egzista
vusių visuomenių specifikoje, kuri paprastai apibūdi
nama atsilikimo terminu bei vėluojančios, neišbaig
tos modernizacijos ypatybėse, nes tai tiesiogiai sąly
gojo modernios tautinės inteligentijos formavimosi 
procesą.

Žinoma, Lietuvos visuomenės atsilikimas bei 
modernizacijos procesų specifika straipsnyje apžvel
giama kiek schematiškai. Jų analizė turėtų būti stam
besnio darbo bei atskiro tyrinėjimo objektas. Juo la
biau, jog naujai skelbiami darbai skatina permąstyti 

iki tol egzistavusius bei istoriografijoje įsitvirtinusius 
vertinimus28.

Kudirkos, kaip ir daugelio kitų lietuvių inteli
gentų, įsitikinimu, visuomenės modernizacijos pro
cese svarbu buvo derinti ekonominį augimą su tautiš
kumo plėtra. Arba, kitaip tariant, socialinis ekonomi
nis visuomenės vystymasis turėjo suponuoti ir tauti
nės savimonės ugdymą. Skelbiama modernizacijos 
„programa” pirmiausia turėjo atitikti žemiausio to 
meto visuomenės socialinio sluoksnio - valstietijos 
interesus. Turint tai galvoje, tampa visiškai aišku, 
kodėl modernizacijos „programa” įgavo etnocentriz
mo bruožų ir ateityje galėjo skatinti įvairius sociali
nius (tarp jų ir etninius) konfliktus.

Vladas Sirutavičius

Apie autorių: Dr. Vladas Sirutavičius (g. 1959 m.), 
nuo 1989 m. yra Lietuvos Istorijos instituto, vyr. 
mokslinis bedradarbis. Vienos monografijos bei ke
liasdešimties straipsnių autorius (lietuvių, anglų, ru
sų, čekų kalbomis), kelių straipsnių rinkinių sudary
tojas. Taip pat dėsto Vilniaus universiteto Tarptauti
nių santykių ir politikos mokslų institute-Red.
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APIE BRANDUOLINĘ STRATEGIJĄ IR ATSIRIBOJIMĄ 
NUO VILNIAUS VALDŽIOS

1990 metais Lietuvos Aukščiausiajai Tarybai 
paskelbus nepriklausomybės atstatymą, absoliuti 
dauguma išeivijos lietuvių šią žinią sutiko su 
džiaugsmu, o kartu ir baime dėl galimų sovietų repre
sijų. Ypač svarbu tuo metu atrodė gauti naujai nepri
klausomybę atstačiusiai valstybei kitų kraštų pripaži
nimą. Amerikos lietuviai tikėjosi, kad pirmoji naują
ją Lietuvos vyriausybę pripažins JAV vyriausybė, 
tiek metų kartojusi, kad nepripažįsta 1940 metais 
SSSR įvykdytos Lietuvos aneksijos. Tačiau Amerika 
neskubėjo, nors Amerikos lietuviai visokiais būdais 
šio krašto valdžią ragino tai padaryti kuo greičiausiai.

Tačiau ir tarp JAV lietuvių pasigirdo vienas kitas 
balsas, abejojantis nepriklausomybės atstatymo pras
mingumu ar raginantis išeivius atsiriboti nuo Vil
niaus vyriausybės. Nemažo atgarsio susilaukė respu
blikonų veikėjo Lino Kojelio laiškai Lietuvos atsto
vui Vašingtone Stasiui Lozoraičiui, kuriuose jų auto
rius įrodinėjo, kad nepriklausomybė paskelbta per 
anksti, tam iš anksto tinkamai nepasiruošus ir pan. 
Dar ir dabar neaišku, kas autorių paskatino tokius 
laiškus rašyti ir kuo jais buvo siekiama.

Dar radikalesnis buvo kitas veikėjas, kurį mes 
laikinai pavadinsime ponu D. S. Jo pavardę ir prie
žastį, kodėl prie šių dešimties su viršum metų senu
mo įvykių grįžtame dabar, nurodysime šio rašinio ga
le. Ponas D. S. 1990 metų lapkričio 15 dienos Drau
ge išspausdino straipsnį keistu pavadinimu „Kur čia 
šuva pakastas”. Atrodo, kad Draugo redakcija 
straipsnį spausdino nenorom, nuo jame dėstomų 
minčių bandydama atsiriboti paantrašte „Pastabos ir 
nuomonės”. Straipsnį ponas D. S. pradeda mūsų nuo
mone gan teisinga pastaba:

Nuo Reikjaviko konferencijos per visokias 
„glasnost ”, „perestroikas ” ir viršūnių konferencijas 
Baltieji rūmai rėmė Gorbačiovą ir jo politiką. Jie rė
mė ji ir kai iškilo Lietuvos nepriklausomybės klausi
mas. Kodėl buvo ir yra tokia neigiama Baltųjų rūmų 
pažiūra dėl Lietuvos nepriklausomybės?

Toliau autorius aiškina, kad Sovietų Sąjunga turi 
didžiulį branduolinių ginklų arsenalą, kuriuo „šian
dien gali sunaikinti Ameriką greičiau negu bet kada 
istorijoje”. Gorbačiovo politikos dėka pavojus yra 
sumažėjęs, bet Amerika vis vien turi skaitytis su So
vietų Sąjunga:

Sumažinti pavojų Amerikai Baltieji rūmai remia 
Sovietų Sąjungoje politiką, kuri tv irkingai keičia ko
munistinę sistemą. Vienas tos poli ikos dėsnių yra tu
rėti stiprią valdžią Kremliuje. Tiktai stipri valdžia 
Kremliuje gali garantuoti, kad branduoliniai ginklai 
visada bus Kremliaus valdžios žinioje. Lietuvos atsi
skyrimas silpnina ne tik Gorbačiovo valdžią, bet ir 
branduolinių ginklų kontrolę.

Čia jau autorius, galbūt nejučiomis, perėjo į so
vietinę terminologiją. Lietuvai 1990 m. kovo 11-tą 
paskelbus nepriklausomybės atkūrimą, sovietų val
džia aiškino, kad Lietuva visada gali atsiskirti nuo 
Sovietų Sąjungos, bet tai turi daryti pagal Sovietijos 
konstituciją ir įstatymus. Tuo tarpu Sąjūdis ir Lietu
vos vyriausybė aiškino, kad Lietuvai nėra reikalo at
siskirti arba išstoti iš Sovietų Sąjungos, nes ji ten nie
kada nebuvo įstojusi. Ji buvo 1940 metais okupuota 
ir prievarta aneksuota.

Ponas D. S. baiminosi, kad Lietuvai atsiskyrus 
nuo Sovietų Sąjungos, ja pasektų ir kitos respublikos. 
Dėl to Gorbačiovas greičiausiai prarastų valdžią, su
silpnėtų branduolinių ginklų kontrolė, branduoliniai 
ginklai galėtų atsidurti „tautinėse rankose”. Savo ar
gumentus, kodėl Lietuva neturėtų atsiskirti nuo So
vietų Sąjungos, autorius paremia azerbaidžaniečių 
pavyzdžiu:

... per neramumus Azerbaidžane tautinė grupė 
puolė branduolinių ginklų sandėlį prie Baku miesto. 
Tiktai permetus KGB dalinius ginti sandėlio, po kau
tynių pasisekė apsaugoti tą sandėlį.

Tai turbūt pirmas atvejis, kai lietuvių spaudoje 
taip palankiai vertinama KGB veikla ir kova prieš na
cionalistinius sąjūdžius. O ponas D. S. nesiriboja 
vien azerbaidžanietišku pavyzdžiu. Jis rašo:

Kazlų Rūdos miške, kur yra raketų bazės, yra ir 
branduolinių ginklų sandėliai. Per suirutę lietuviai 
galėtų susigundyti pasigrobti branduolinius ginklus 
iš Kazlų Rūdos sandėlių ir pasidaryti grėsmingi so
vietams.

Autorius baiminasi, kad pašalinus Gorbačiovą 
kiltų reali atominio karo grėsmė, pasauliyje, su Lie
tuva imtinai, pasidėtų branduolinis „holokostas” ir 
retoriškai klausia: Ar Lietuvos nepriklausomybė yra 
verta tokios rizikos?

Dėl tokios sovietų baime pagrįstos politinės logi
kos autoriui neturėtume per daug priekaištauti. Daug 
kas Vakarų pasaulyje iki pat Sovietų Sąjungos suby
rėjimo panašiai galvojo. Ir tuometinį Amerikos pre
zidentą George Bush'ą (vyresnįjį), atrodo, buvo su
kausčiusi panaši baimė. Laimė, kad atsirado ir kitaip 
galvojančių, nes priešingu atveju ir dabar tiek Sovie- 
tijoje, tiek Lietuvoje branduolinius ginklus tebesau
gotų šaunioji KGB...

Mažoji Islandija buvo drąsesnė ir sovietų bran
duolinio šantažo nepabūgo. Garbė jai už tai!

Pasiremdamas šitokia „branduolinio holokosto” 
baime, ponas D. S. pranašavo:

Kol nebus išspręstas sovietų branduolinių ginklų 
klausimas, Baltieji rūmai Lietuvos nepriklausomybės 
nepripažins, nes tai silpnins Gorbačiovo valdžią. (...) 
Baltieji rūmai nesileis į jokią politiką, nesvarbu, kiek 
ji teisinga ar teisėta, kuri pakenkia tvirtai branduoli
nių ginklų kontrolei.

Kol Baltieji rūmai nėra linkę pripažinti Lietuvos 
nepriklausomybės dėl branduolinių ginklų klausimo, 
Amerikos lietuvių pastangos Washingtone yra veltui. 
Ne tik veltui, bet net priešingos Amerikos lietuvių in
teresams, kaip Amerikos piliečiams, ir net priešingos 
Lietuvos interesams, nes duoda klaidingų vilčių žmo
nėms Lietuvoje.

Ir Lietuvos žmonių pastangos atkurti nepriklau
somą valstybę, ir JAV lietuvių pastangos jiems visais 
būdais padėti, pasirodo buvo ... priešingos Lietuvos 
interesams. Štai, gerbiamieji, puikus pavyzdys mąs
tysenos, kurią amerikiečiai vadina fuzzy logic. Lietu
viškai turbūt reikėtų sakyti - žliba logika.

Priėjus prie išvados, kad JAV lietuvių pastangos

* (tęsinys sekančiame psl.)
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, padėti Lietuvai įtvirtinti ką tik paskelbtą nepriklauso
mybę yra prieš Lietuvos interesus, savaime kyla 
klausimas, ką dabar daryti. Ponas D. S. ir čia turi aiš
kų ir nedviprasmišką atsakymą:

Amerikos lietuvių organizacijos, kaip JA V LB ir 
VLIKas, labai daug pasitarnavo dabartinei Vilniaus 
vyriausybei. Deja, tas pasitarnavimas buvo priešin
gas Baltųjų rūmų interesams ir labai sumažino tų 
išeivijos organizacijų prestižą Baltuosiuose 
rūmuose. Kol nebus pakeista Amerikos lietuvių orga
nizacijų pažiūra į šiuometinį nepriklausomybės 
pripažinimą ir nebus atsiribota nuo dabartinės 
Vilniaus vyriausybės, tų organizacijų įtaka Baltuo
siuose rūmuose bus labai ribota. (...) Ką daryti, ži
nant, kad prie dabartinių sąlygų neįmanoma gauti 
nepriklausomybės pripažinimo iš Baltųjų rūmų?

Atsakydamas į šį klausimą ponas D. S. nurodo 
net šešias pataikavimo Baltiesiems rūmams užduotis. 
Įdomiausios iš jų yra trečioji ir ketvirtoji:

Trečia, atsiriboti nuo dabartinės Vilniaus Vy
riausybės, kad jai einant norom ar nenorom į kokią 
tai federaciją ar konfederaciją su Sovietų Sąjunga, 
išeivija nebūtų įtraukta tarnauti Kremliaus interesa
ms. Ketvirta, Amerikos lietuvių organizacijoms at
gauti prarastą prestižą Washingtone, remiant Baltų
jų rūmų politiką branduolinių ginklų ir Lietuvos ne
priklausomybės atžvilgiu (...)

Šiuos dešimties metų senumo pono D.S. siūly
mus ir patarimus tiek Lietuvai, tiek išeivijai galima 
kritikuoti daugeliu požiūrių. Tačiau kritikuoti nebėra 
prasmės, nes juos labai negailestingai sukritikavo 
pats gyvenimas. Išeivijos organizacijos ir toliau elgė
si visai priešingai, negu ponas D. S. pageidavo. Lie
tuva taip pat nepalūžo nuo branduolinio „holokosto” 
grėsmės. Šiandien Lietuva nepriklausoma, ją pripa
žįsta bemaž visos pasaulio valstybės, ji yra lygiateisė 
Jungtinių tautų organizacijos narė ir beldžiasi į 
NATO bei Europos Sąjungos duris. O ir pats ponas 
D. S., tikėkimės, suprato, kad pasaulis dar vis sukasi 
aplink savo ašį, o ne aplink Baltųjų rūmų duris...

Vis dėlto reikėtų turbūt pasiaiškinti, kas yra tas 
ponas D. S. ir kodėl mes pasenusiais niekais gaišina
me savo bei Akiračių skaitytojų laiką. Kodėl tai da
rome dabar, praėjus daugiau negu dešimčiai metų 
nuo tų „branduolinių” patarimų ? Taigi...

Ponas D. S. yra Donatas Skučas, daug metų tar
navęs JAV karo aviacijoje, ten pilotavęs didžiuosius 
transporto lėktuvus, daugiau negu 120 kartų perskri
dęs Atlantą, iš karo aviacijos į atsargą paleistas pulki
ninko leitenanto laipsniu. Išėjęs į atsargą, p. Skučas 
aktyviai įsijungė į lietuvių bendruomenės veiklą ir 
ten iškilo iki JAV lietuvių bendruomenės Tarybos 
pirmininko. Be to jis dalyvaudavo du kartus per me
tus vykstančiose JAV bendruomenės ir Lietuvos sei
mo atstovų „derybose”. Dėl ko jie ten derasi ir kodėl 
tik JAV bendruomenei reikia tų „derybų”, man dar 
vis tebėra paslaptis. Turbūt ne man vienam... Na, bet 
tiek to - ir vaikai, ir suaugusieji žaidžia tokius žaidi
mus, kurie jiems įdomiausi. Skeptikai į tokius „žaidi
mus valstybės lygmeniu” žiūri su atlaidžia šypsena. 
O žaidžiantiesiems smagu. Nepavydėkime jiems...

Šių metų pradžioje ponas D. Skučas Lietuvoje 
gavo naujas pareigas, į kurias, deja, nebegalime žiū
rėti su atlaidžia šypsena. Štai ką apie jo naujas parei

gas pranešė Lietuvos spauda (Lietuvos rytas, 
2001. V. 12):

Amerikos lietuvis. Jungtinių Valstijų aviacijos 
atsargos pulkininkas leitenantas Donatas Skučas iš 
Vašingtono paskirtas Lietuvos krašto apsaugos mi
nistro patarėju. Jo atsakomybės sritis - tarptautiniai 
klausimai bei personalo karjeros reikalai.

Vietnamo karo veteranas 65 metų D. Skučas re
aktyviniais lėktuvais skraidė per aštuonis tūkstančius 
valandų, daugiau kaip 120 kartų yra perskridęs At
lantą. Krašto apsaugos ministro L. Linkevičiaus pa
tarėju D. Skučas Jau yra dirbęs nuo 1995 iki 1996 
metų.

Donato Skučo kvalifikacijos patarti Vilniaus 
valdžiai didžiųjų karo transporto lėktuvų ir jų pilota
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STRAIPSNIO „GOEBBELSAS VILNIUJE” PAMOKOS
Istorikams ir besidomintiems istorija itin įdomi 

ir pamokanti turėtų būti Akiračių paskelbta ištrauka 
iš J. Goebbels’o dienoraščio („Goebbels’as Vilni
uje”, Akiračiai, kovo 2001, nr. 3). Peršasi dvi ne
linksmos mintys. Pirma, dėl Goebbels’o minimo 
„lietuvių ir lenkų” keršto žydams. Kaip žinia, Reicho 
saugumo viršininkas Reinhard’as Heydrich’as iš ties 
nurodė savo pavaldiniams veikti taip, kad atrodytų, 
jog vietiniai gyventojai keršija žydams už neva jų so
vietmečiu parodytą prokomunistinį uolumą. Nenuo
stabu, kaip dažnai būna, kad Goebbels’as pradėjo įti
kėti į savo paties rezgamus mitus. Vis dėlto, nežiūrint 
to, kad dauguma lietuvių atsisakė įsitraukti į antižy- 
diškus išpuolius, tiktai rožinius akinius dėvintiems 
turbūt dar neaišku, kad 1941 m. atsirado lietuvių, ku
rie iš ties „keršijo” žydams. Tačiau, neskaitant ne
skaitlingų atskirų atvejų, autentiškai „spontaniškų” 
pogromų, t.y. visai „be vokiečių”, buvo tikrai ne
daug. Kaip aiškina lenkų istorikas Szarota, nuodug
niai ir logiškai tyrinėjęs, kas vyko Kaune pirmomis 
karo dienomis, net ir tose visame pasaulyje pagarsė
jusiose Lietūkio garažo ir Vilijampolės skerdynėse 
vokiečiai maišėsi užkulisiuose, nors tiesiogiai tose 
žudynėse ir nedalyvaudami (žiūr. Tomasz Szarota, U 
progų zaglady).

Žinoma, tai nė kiek nemažina klimaitininkų ir ki
tų „pogromščikų” kaltės, nes nė vienas jų nebuvo pri
verstas žudyti. 1941 m. daugumas žydų žuvo ne dėl 
lietuvių „keršto”, bet vokiečių kruopščiai suorgani
zuotose masinėse žudynėse, kuriose dauguma šaudy
tojų vis dėlto buvo lietuviai. Vilniuje didžiausią vaid
menį suvaidino liūdnai pagarsėjęs Ypatingasis būrys, 
kurio nariai irgi daugiausia buvo lietuviai. Be to, sa
vo kruvinais darbais Gudijoje pasižymėjo majoro 
Impulevičiaus 12-asis savisaugos batalionas, kurio 
vieną iš leitenantų (Gecevičių-Gečą) Lietuvos val
džia nori iškrapštyti iš Škotijos ir teisti.

Antra, atsižvelgiant į tai, su kokia panieka Goeb
bels’as ir kiti naciai traktavo lietuvių tautą, Škirpos ir 
Co. politika Berlyno atžvilgiu tikrai atrodo liūdnai 
trumparegiška. Gal net ir tragikomiška. Bet būkime 
truputį atlaidūs. Lengva suprasti, kad organizuojant 
sukilimą ir karui tik ką prasidėjus, geopolitiška tik
rovė išties sąlygojo tai, kad praktiškai vienintelė gali
mybė išvyti žiauriuosius stalinistus buvo vokiečių in
vazija. Sunkiau pateisinti, žinoma, visus tuos nusi
lenkimus Hitleriui ir Didžiajai Vokietijai, o dar la
biau tuos lietuvius, kurie neatsispyrė rasistiniams ir 

vimo klausimais mums nekelia abejonių. Bėda tik, 
kad Lietuva didžiųjų karinio transporto lėktuvų ne
turi ir nesiruošia jų įsigyti. Tačiau pagalvojus apie 
ankstesnius p. Skučo patarimus tarptautiniais klausi
mais, darosi truputį nejauku. O jeigu ir vėl Kremlius 
pabarškintų branduoliniais ginklais, reikalaudamas, 
tarkim, laisvo koridoriaus iš Rusijos imperijos į Ka
raliaučiaus koloniją. Įdomu, ką dabar patartų ponas 
Skučas?

Be to, yra dar ir moralinė klausimo pusė. Ar gali 
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai 
patainėti žmogus, prieš tai neatsiprašęs nei Vilniaus 
vadžios, nei Amerikos lietuvių už anuos Lietuvai la
bai sunkiu metu dalintus nelabai draugiškus ir, būkim 
atviri, nelabai išmintingus patarimus? ..■■■ -

. - ."b ■- iffil ;
Z. V. Rekašius

antisemitiniams nacizmo nuodams. Dar sunkiau su
prasti kodėl, po lemtingos ir kruvinos 194)ithf-Vasa
ros ir vėlesnių nacių represijų'nėiriažai''iiėfūvių dar 
apgaudinėjo save savotiškotnik-ilitižĮjonti&’Toks 
įspūdis neišvengiamas pavarčius kai'kurią 1943- 
1944 m. pogrindžio spaudą ir apskritai tcr rrietcv ir net 
vėlesnę literatūrą bei istorinę medžiagą. Ten rasime, 
gal kiek švelnesne forma, bet tuos pačius svarstymus 
apie „Vakarų civilizacijos” gelbėjimo galimybes - 
Vokietija, Didžioji Britanija ir JAV kažkaip magiš
kai susipras, susitaikys ir duos raudoniesiems azija
tiškiems barbarams į skūrą! Ne kartą, jau gerokai po 
karo, girdėdavau vyresniuosius dipukus apgailestau
jančiai dūsaujant, kodėl būtent tokia (visiškai, aišku, 
nereali) sąjunga nebuvo sudaryta. Neteisinant anglų 
ir amerikiečių nuolaidžiavimo sovietams, vis dėlto 
tokiam „Vakarų civilizacijos gelbėjimo” variantui 
galėjo patikėti tiktai tie, kurie nesuprato demokrati
nių valstybių požiūrio į nacistinę Vokietiją! ir pilnai 
neįsisąmonimo nacionalsocializmo genocidinės es
mės. O gal paprasčiausia desperacija gimdo-1 iliuzi
jas... Vertėtų šitų nuotaikų genezę ireigąpatyrinėti.

Saulius Sužiedėlis

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Valdas Adamkus, Trys metiniai pranešimai 1999- 
2001. Vilnius. Baltos lankos. 104 psl. Kaina ir tiražas 
nenurodyti !

Knygelėje spausdinami trejų metų prezidento V. 
Adamkaus pranešimai Seime. Autorius įvadiniame 
žodyje tikisi, kad šių pranešimų mintys padės susida
ryti ateities Lietuvos viziją, nužymėti pagrindines Li
etuvos modernizavimo gaires, kurių atramos, anot 
autoriaus, yra savarankiškas žmogus, atvira, bendra
darbiavimo ryšių siejama visuomenė ir stipri, patiki
mos demokratinės tvarkos valstybė.

Solomon Atamuk. Juden in Litauen. Ein Ge- 
schichtlicher Ūberblick. Iš lietuvių kalbos vertė Zwi 
Grigori Smoliakov. Hartun-Gorre Verlag. Konstanz. 
2000. 340 psl.

Ši knyga lietuviškai Vilniuje buvo išleista 1998 
metais. Vokiškas S. Atamuko knygos variantas šiek 
tiek sutrumpintas.
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IŠEIVIJOS GYVENIMAS

NIUJORKO LIETUVIU KULTŪROS ŽIDINĮ 
ATIMA VIENUOLIAI

Šio rašinio tikslas - padėti sau ir kitiems Niujor
ko lietuviams, susirūpinusiems Kultūros Židinio liki
mu, o taip pat visiems lietuviams, nes reikalas liečia 
vienuolius pranciškonus, kurių centras yra Lietuvoje. 
Po Jono P. Lenktaičio straipsnių išeivijos spaudoje, 
vienpusiškai komentavusių Kultūros Židinio par
davimo teisinius klausimus, vien tik piktintis pran
ciškonų vienuolių veiksmais jau negana. Ar ne keis
ta, kad parduodami šį kompleksą, vienuoliai naikina 
ne tik Didžiojo Niujorko vienintelius lietuvių admi
nistruojamus namus, bet ir savo pačių leidžiamą lie
tuvišką laikraštį Darbininkas. Jame daugiausiai ir 
buvo spausdinami minėti straipsniai, nepateikinant 
jokios kitos nuomonės apie Kultūros Židinio bylą.

Kultūros Židinio pardavimo istorija yra ne vien 
tik Niujorko lietuvių problema. Ji liečia tiek išeiviją, 
tiek ir Lietuvos lietuvius. Ji liečia ir mane, atvykusį į 
Ameriką daugiau kaip prieš dešimt metų, mano čia 
gimusius vaikus bei draugus ar pažįstamus, atvyku- 

L sius iš Lietuvos. Kultūros Židinys buvo sumanytas ir 
-E^pastgtytas palaikyti ir puoselėti lietuvybę Niujorke ir 
'rab j.0 ,ąpyĮįnkėsei- Vos .pastačius jis buvo kupinas lietu- 
-Jn viškos veiklos, tuo metu klestėjusios visoje išeivijo- 

-ję. Vėliau, Lietuvos nepriklausomybės atstatymo iš- 
vakąrėsė, Kultūros Židinys buvo jau gerokai ištuštė
jęs, nesjietuvių nutautimas vyko vis sparčiau. Dabar, 
naujai atvykus tūkstančiams iš Lietuvos, jis vėl atgy
ja. Kelis kartus per savaitę Atleto klubas ten organi
zuoja sportinę veiklą, kitos lietuviškos organizacijos 
rengia koncertus, šokius, susibuvimus, suteikiančius 

o' progą ’ naujai atvykusioms susipažinti, pabendrauti.
Kultūros Židiniu nuolat naudojasi lietuviška šešta
dieninė mokykla, kur lietuvių kalbos mokosi ne tik 
lietuvių vaikai, bet ir suaugę kitataučiai iš mišrių šei
mų. Mūsų vaikams nuo mažų dienų lietuvybė susiju
si su konkrečia vieta - Kultūros Židiniu. Ir visa tai 

j£ šiandien parduodama. <
’ Kai beveik prieš trisdešimt metų lietuviai rinko 

pinigusKultūrosŽidinio statybai, niekas nesitikėjo, 
-LVi.'kad^ĮįįjišbkSitoksJikimas. Norėdami turėti savo na- 

. ' imus, Niujorko ir apylinkių lietuviai sudėjo daug pini
gų ir savo laisvo laiko talkose. Kad palengvinti mo
kesčių naštą, lietuvių bendruomenė paprašė pranciš
konų vienuolius padėti organizuoti lėšų telkimą ir 
sklypo įsigijimą (šalia pranciškonų vienuolyno), o 
pastačius Kultūros Židinį - apiforminti jį savo vardu. 
Niekam nebuvo svarbu, kad Židinys formaliai pri
klausė vienuoliams, nes juk ir jie buvo atvykę iš Lie
tuvos ir priklausė tai pačiai lietuvių bendruomenei. 
Užbaigus Kultūros Židinio statybą, jam administruo
ti buvo sukurta organizacija - Kultūros Židinio Tary
ba, kuriai pranciškonai Židinį išnuomavo už vieną 
dolerį trims metams, po to automatiškai pratęsdami 
kitiems trims metams.

Ši simbolinė sutartis dabar skaudžiai atsirūgo. 
1998 metais, po naujos pranciškonų vadovybės iš 
Kretingos apsilankymo, pranciškonų vienuoliai pa
skelbė, kad parduoda visą kompleksą, kuriame yra ir 
Kultūros Židinys. Pasibaigus trims nuomos metams 
jie nebepratęsė sutarties. Tai buvo netikėtas smūgis 
visai Niujorko lietuvių bendruomenei. Pranciškonai 
šį sprendimą teisino tuo, kad neva lietuviška veikla 
yra labai sumažėjusi, todėl jai nebereikia tokių dide
lių patalpų; kad Niujorko vienuolyne liko tik du vien
uoliai; kad per brangu kompleksą išlaikyti ir kad iš
vykdami pokaryje iš Lietuvos jie pasižadėjo sugrįžti 
atgal. Lemiamą postūmį parduoti, matyt, turėjo naujų 

vadovų vizitas iš Lietuvos. Jaunesniems Lietuvos 
pranciškonams buvo nesuprantamas didžiulio penkių 
milijonų dolerių vertės komplekso egzistavimas, kai 
likę tik du vienuoliai. Apie lietuvybės išlaikymą, apie 
jausmus žmonių, kurių aukų dėka buvo pastatytas 
kompleksas, jiems turbūt nebuvo papasakota arba jie 
paprasčiausiai nenorėjo suprasti.

Juridiškai Židinys priklauso mums, todėl mes su 
juo galime daryti ką tik norime. Tokia buvo pranciš
konų pozicija nuo pat konflikto su Kultūros Židinio 
taryba pradžios. Jie nebuvo linkę atsižvelgti į argu
mentus tų žmonių, kurie aukojo savo pinigus ir laiką, 
statydami lietuvių namus lietuvybei išlaikyti. „Jums 
tokios didelės salės nereikia, jums užteks persikelti į 
lietuvių Viešpaties Atsimainymo parapiją Maspethe 
Long Island’e” - teigia jie. Po tokios šunybės lietu
vių, pasitikinčių pranciškonais, Niujorke nebeliko, 
neskaitant kelių individų, kaip pvz., Jonas P. Lenk- 
taitis. Tiesa, jis darbuojasi vienuolių leidžiamame 
Darbininko laikraštyje.

Pirmuose susitikimuose su vienuoliais dalyvavo ir 
Niujorke dirbantys Lietuvos diplomatai. Jie siūlė su
sitarti. Taip pat kėlė mintį kartu su Lietuvos valdžia 
kurti lietuvių namus Niujorke, kur galima būtų popu
liarinti Lietuvą. Niujorke yra keli kitų kraštų namai. 
Neseniai atsidarė Scandinavia House, kuriuose vyks
ta parodos, koncertai, prezentacijos. Vėliau lietuvių 
diplomatai tyliai pasišalino.

Pardavus Kultūros Židinį, užsidarys paskutiniai 
lietuviški namai Niujorke, mieste, kur gausiai at
stovaujama Lietuvos diplomatija ir vis didėja lietuvių 
bendruomenė. Tačiau naujų namų įsigijimas būtų 
brangus tolimos perspektyvos projektas.

Kultūros Židinio taryba pasiruošusi nuomuotis iš 
vienuolių visą kompleksą ne už simbolinį dolerį, o už 
realią sumą. Arba paimti paskolą ir išpirkti pranciš
konų dalį. Jos tikslas yra išsaugoti ateičiai lietuviškus 
namus Niujorke. Net Židinio Tarybai laimėjus bylą 
(nors vilčių beveik nėra), reikėtų didžiulių lėšų pasta
tų atnaujinimui. Lietuviškos veiklos pervedimas į lie
tuviškas parapijas (kaip siūlo vienuoliai), kaip paro
dė kitų miestų pavyzdžiai, yra Amerikos vyskupų 
malonės rankose. Atsiuntus nelietuvį kunigą, lietu
viai išstumiami. Taip atsitiko Čikagoje ir kitur.

Vienuoliai nesutinka šio komplekso neparduoti. 
Mini, kad galėtų kompensuoti lietuvių bendruomenei 
dalį lėšų, reikalingų įsigyti kitus namus. Net jei vie
nuoliai gautus pinigus pasidalintų per pusę (pagal kai 
kuriuos paskaičiavimus vienuoliams priklauso 30% 
komplekso vertės), su tokia suma lietuvių bendruo
menė panašios salės neįstengtų įsigyti.

Šiandien abi pusės kalbasi tik per advokatus, 
nors posėdžiauja tame pačiame Kultūros Židinyje. 
Kol teismo procesas tęsiasi, mes, Niujorko lietuviai, 
tebesinaudojame savo namais. Mano vaikai sulaukė 
Kalėdinės eglutės lietuviškoje mokykloje, nors buvo 
nerimauta kad ji neįvyks. Pradėti keisti užraktai bib
liotekoje, kur sukaupta didelė dalis tiek tarpukario 
Lietuvoje, tiek išeivijoje išleistų knygų ir periodikos. 
Kultūros Židinio tvarkytojui įsakyta apleisti butą ša
lia salės ir taip toliau. Nenustebčiau, jei vieną šešta
dienį atvykę su vaikais į mokyklą rastume ją užrakin
tą. (Šiuo metu Kultūros Židinį jau visiškai perėmė 
vienuolių samdytas žmogus).

Šioje istorijoje pasigendu katalikų vyskupo iš
eivijos reikalams A. Baltakio balso, o jis taip pat yra 
pranciškonų vienuolis. Jo tiesioginis uždavinys - rū-

IŠ „DRAUGO” LAIŠKŲ SKYRIAUS

Mano a.a. vyras Vytautas, prieš mums išsi
keliant iš New Yorko, priklausė teisinei komisi
jai, kuri surašė kontraktą tarp Židinio tarybos ir 
tėvų pranciškonų dėl Židinio administravimo bei 
tvarkymo. Aš esu skaičiusi tą kontraktą ir mano 
atmintyje įstrigo mintis, kad tik tokiu atveju, jei 
New Yorko lietuviams Židinys nebereikalingas 
arba jie nesugeba Židinio išlaikyti, Židinys perei
na pranciškonų nuožiūrai. Toks buvo tėvų pran
ciškonų pažadas New Yorko visuomenei.

Grįžus į New Yorką, namo rūsyje suradau 
pirmą versiją to kontrakto. Man įstrigusi mintis 
visiškai pasitvirtino. Tėvų pranciškonų sprendi
mas padarytas grynai finansine plotme, už
mirštant visas kitas plotmes.

Todėl šiandien labai skaudu, kad New Yorko 
lietuvių kultūrinė veikla taip staigiai nutraukiama. 
Ypatingai skaudu, kad šią veiklą nutraukia lietu
viai vienuoliai pranciškonai.

Mara Vygantienė 
Great Neck, NY

pintis visa išeivija. Ar Niujorko lietuviai ir Kultūros 
Židinys, šalia kurio jis gyvena, nėjo atsakomybė?

Besibylinėjanti su pranciškonais Kultūros Židi
nio taryba yra sudaryta iš tų pačių lietuvių bendruo
menės žmonių. Todėl Bruklino vienuolyno viršinin
kas tėvas Pr. Giedgaudas, OFM, neteisus sakydamas, 
kad jie neatstovauja lietuvių bendruomenei. Greičiau 
priešingai, pranciškonai nutraukė savo ryšį su ben
druomene, norėdami parduoti kompleksą ir išsikelti į 
Lietuvą. Jie tik užmiršta, kad didžioji dalis jų pinigų 
ateina iš lietuvių aukų. Čia jie jau praranda aukoto
jus. Vis dažniau iš Lietuvos pranciškonų susilaukia
me prašymų paremti jų darbus. Po šios pamokos, ma
nau, ir daugiau lietuvių supras, kad negalima pasi
tikėti pranciškonų gerais norais. Ateis diena, kai ir 
Lietuvoje pamiršę visus žodinius įsipareigojimus jie 
pereis į įstatymų kalbą. Pinigai yra pinigai, o lietu
viai, kam jie betarnautų, pinigus myli. Mane, kaip 
aukotoją, pranciškonai jau prarado. Manau, kad au
kotojų ir toliau mažės, šiai istorijai tebesitęsiant.

Rimvydas Glinskis

P.S. Pavasarį parašęs straipsnį apie Kultūros Ži
dinio Niujorke likimą ir svarbą čia gyvenantiems lie
tuviams, pasiunčiau jį į Darbininko, Draugo ir Lietu
vos ryto redakcijas.

Kadangi Kultūros Židinio pardavėjai ir Dar
bininko laikraščio savininkai yra pranciškonų vie
nuoliai, tai, išvadinę autorių lietuvių mafijos atstovu, 
jie kategoriškai atsisakė straipsnį spausdinti.

Iš Draugo susilaukiau mirtinos tylos. Neatsaky
tas nė vienas elektroninis laiškas. Marijonų vienuolių 
valdomas laikraštis solidarizavosi su kolegomis Niu
jorke.

Lietuvos rytas irgi tylėjo. Tą puikiai suprantu iš 
intemetinio Lietuvos ryto. Ten be Lietuvos sportinin
kų pasisekimo Amerikoje dar spausdinami bet kokie 
naujai atvykusiųjų kriminaliniai nuotykiai ar Lietu
vos politikų skandalai. Taip šis straipsnis, kad ir pa
vėluotai, atkeliavo į Akiračiu mėnraštį, kaip pasku
tinį atvirą visoms nuomonėms JAV lietuvių laikraštį.

Kultūros Židinys jau „išvalytas” nuo lietuviškos 
veiklos. Lietuviška šeštadieninė Maironio vardo mo
kykla, užbaigusi mokslo, metus iš jo išėjo paskutinė, 
pranciškonams neleidus net paminėti jos gyvavimo 
50 metų sukakties - R.G.

2001 m. birželio mėn. 9
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NAUJAS „Į LAISVĘ” NUMERIS
„Pradėdami savo veiklą, tiek Lietuvių fronto, 

tiek ir Santaros-Šviesos, kuriam priklausiau, sąjū
džiai neretai susikirsdavo, nerasdavo geresnio žodžio 
vienas kitam. Tačiau ir vieni, ir kiti brendo, augo in
telektualiai ir laikui bėgant rado daug sąlyčio taškų, 
daug bendrų temų pokalbiams bei diskusijoms ir nu
veikė daug bendrų darbų. Abiejų sambūrių rūpestis 
buvo lietuviškojo intelektualinio gyvenimo, lietuviš
kos kultūros palaikymas, abi organizacijos savaip 
siekė to paties tikslo. Jau nekalbant apie tai, kad vi
siškai sutarėm Lietuvos laisvės bylos klausimais”, - 
kalba prezidentas Valdas Adamkus, atsakydamas į 
žurnalo [ laisvę klausimus š.m. balandžio numeryje 
(nr. 133). „Galimas dalykas, kad žurnalui bus neleng
va išlikti skelbiant savąją ideologiją, bet nemanau, 
kad jis bus kitų leidinių nustumtas į nuošalę”, - taria 
jis, baigdamas pokalbį žurnale, po daugiau nei 50 
metų leidimo užsienyje perkeltame į Lietuvą.

Vienas ilgiausių ir daugiausia apie šiandieninę 
Lietuvą pasakančių straipsnių šiame žurnalo numer
yje yra konsulo Vytauto Dambravos „Tautos kelias į 
tikrąją demokratiją” - jo „šiek tiek sutrumpinta pas
kaita”, skaityta š.m. pradžioje Los Angeles vykusia
me politinių studijų savaitgalyje. Kalbėdamas apie 
neseniai įvykusius rinkimus prelegentas pastebi, kad 
„visi rinkimai rodyte rodė, jog visuomenė pasiūlytais 
kandidatais nusivylė ir kiekvieną kartą kituose rinki
muose juos radikaliai keitė”, kad „apie pusę tautos 
rinkimuose nedalyvavo. (...) Vilniaus spaudos žo
džiais, į aukštas vietas šaunančių ir rinkimus laimė
jusių pareiškimus skaitant atrodo, jog visi kandidatai 
yra su šleifu, taigi nešvarūs ir kaip kandidatai, ir kaip 
piliečiai... Ir kaip aš turiu vertinti aukšto ir atsakingo 
dabartinio Vyriausybės pareigūno įsitikinimą, jog ir 
tarp naujai išrinktųjų yra ne mažas, o per didelis 
skaičius tų, kurie iš pirmų dienų jau „kombinuoja”. 
Ne tautai, o sau” - klausia konsulas. Ne vienas man 
skundėsi, kad ir kadrų politika tebetvarkoma taip, jog 
buvę komunistai ir net kagėbistai kažkaip vis užsitik
rina riebias tarnybas ir algas, o vargstanti tautos dalis, 
net su aukštuoju mokslu - ne ... Daugeliui Lietuvos 
piliečių laisvė ir demokratija yra tuščios sąvokos ... 
Išeivijoje visi tarnavome Dievui ir Tėvynei, nė negal
vodami apie pinigą ar honorarą, o dabar kiekvienas 
Vakarus pasiekęs lietuvybės temą pradeda nuo pini
go”.

Su tėvu kun. Antanu Saulaičių, S.J., dalyvavusiu 
Australijoje vykusiame pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese, kalbasi tenykštis lietuvių veikėjas dr. Al
gimantas Kabaila. Kun. A. Saulaitis sakosi Lietuvoje 
dirbąs jau keturis metus. Iš visų dabar Lietuvoje 
esančių maždaug 40-ties jėzuitų bent septyni dėsto 
universitetuose, daugiau - vidurinėse mokyklose. 
„Šiemet - vienuolikti metai Kauno gimnazijai ir šešti 
Vilniaus jėzuitų gimnazijai. Kaune yra apie 550 mo
kinių, o Vilniuje - 480. Tad per abi mokyklas turime 
1,300 moksleivių nuo penktos iki dvyliktos klasės ... 
Į abi mokyklas nori įstoti maždaug tris su puse karto 
daugiau mokinių nei yra vietų ... Didmiestyje, kaip 
Vilnius ar Kaunas, vienas mokinys (pagal valdžios 
apskaičiavimą) kainuoja per metus 1,700 litų (...), o 
kaime - beveik 5,000 Lt, nes ten vienam mokytojui 

tenka mažiau mokinių”.
Didelė šio Į laisvę numerio dalis skiriama 1941 

m. sukilimui. Apie jį rašo: istorikas Sigitas Jege- 
levičius („Pasipriešinimo pradžia: trys jėgos”); rašy
tojas Vincas Auryla („Kauno radiofonas sukilime / 
Apsaugos dalyvio atsiminimai”); į anketos klausi
mus atsako Kazys Ambrozaitis, Jonas Antanaitis, Ar
vydas Anušauskas, Edvardas Gudavičius, Adolfas 
Damušis, Romualdas Ozolas ir Vytautas Kubilius.

Kituose straipsniuose Kazys Ambrozaitis rašo 
apie pirmąjį į laisvę dienraščio etapą („Iš viešumos į 
pogrindį”). Vitalija Kazilionytė perduoda Jono Pa
jaujo išsikalbėjimus apie Julijoną Būtėną („Tos pa
čios dvasios vaikai”), Vidmantas Vitkauskas užbai
gia ankstyvesniuose numeriuose pradėtą straipsnį 
„Lietuvių fronto bičiuliai”, Domas Akstinas aptaria 
Vatikano radijo lietuviškas laidas („Alyva sielos ži
bintui”), Žibutė Brinkienė recenzuoja V. Dambravos 
knygą Širdis Lietuva, o Henrikas Kudreikis - Antano 
Martinonio Rytų fronte atkaklūs mūšiai.

Atrodo, kad persikėlimas į Lietuvą žurnalui išėjo 
į naudą: pirmieji du numeriai pasirodė laiku, kas an
trą mėnesį, ir buvo įdomūs.

Aig. T. Antanaitis

KAIP LIETUVIAI SUPRANTA VIEŠĄJĮ 
INTERESĄ?

Niekam ne naujiena, kad Lietuvoje daug kas da
roma tik dėl akių. Nors tai yra ir visos žmonijos isto
rijos bruožas. Pasak Renesanso mąstytojo M. Mon
taigne, „aikštėje padaryti darbą, kurį galima buvo at
likti raštinėje, padaryti jį vidurdienį ryškioje šviesoje, 
kai galima buvo padaryti praeitą naktį, stengtis viską 
atlikti pačiam, nors bendradarbiai gali dirbti ne ką 
blogiau, reiškia veikti dėl savo šlovės ir asmeninės 
naudos, o ne dėl viešojo gėrio. Taip elgdavosi graikų 
chirurgai, darydavę operacijas patiltėse, praeivių 
akyse, kad padidintų pacientų skaičių ir savo pa
jamas”. Ar daugelis mūsų politikų ir kitų viešųjų as
menų neprimena šių graikų chirurgų?

Lietuvoje yra priimtas viešųjų ir privačių intere
sų derinimo įstatymas. Jame yra pasakyta, kad vals
tybės tarnautojas turi elgtis „bešališkai ir teisingai”. 
Bet ką reiškia „bešališkumas”, o juo labiau „teisingu
mas”, įstatyme per mažai konkretizuota. Viešasis in
teresas atrodyti! tarsi tik koks altruistinių ir savanau
diškų potraukių suderinimas. Kitaip tariant, viešąjį 
interesą žmonės Lietuvoje daugiausia supranta kaip 
negatyvią privataus intereso pusę, negatyvų priva
taus intereso suvaržymą, pernelyg didelio apetito 
viešajam gėriui pažabojimą. Prie tokio negatyviaus 
viešojo intereso supratimo greičiausiai prisidėjo ta 
aplinkybė, kad ilgai neturėjome galimybės laisvai iš
sakyti ir reikšti savo interesų, įteisinti jų kovą visuo
menės akyse.

Ar egzistuoja kokie nors bendrieji interesai? Lie
tuvoje dar vartojama ir, reikia tikėtis, bus vartojama 
sąvoka „nacionalinis interesas”. Bet kas tai yra? Ša
lies saugumas? Taip. O nacionalinės kultūros plėtra 
ar gali būti nacionalinis interesas? Esmė yra ta, kad 
nėra labai aišku, kas yra ta nacionalinė kultūra. Kalba 

- taip, bet didesnių abejonių kiltų dėl kitų kultūros 
dėmenų. Ar reikia tokia pat svarbia dalimi, kaip kal
ba, laikyti liaudies šokius? Asmeniškai, taip negal
vočiau.

Bet yra ir kitų su viešojo intereso samprata susi
jusių daug svarbesnių klausimų. Pavyzdžiui, ar tei
singumas yra tik vienas iš viešųjų interesų, ar svar
biausias viešasis interesas? Ar reikia, kad gausėtų vi
durinysis sluoksnis, kad išnyktų vargingiausias 
sluoksnis? Tai nėra vienas ir tas pats, nors Lietuvoje 
skirtumo beveik nedaroma. Yra įvairių sričių, kur ne
turime aiškiai nusistovėjusios viešojo intereso pozi
cijos. Pavyzdžiui, argi suderinama su viešuoju intere
su tai, kad nevienodai rūpinamasi atskirais Lietuvos 
regionais, kad didesnė viešųjų pajamų dalis tenka 
Vilniui. Teisingumą, kaip vieną iš pagrindinių viešų
jų interesų, galėtų padėti įgyvendinti progresyus gy
ventojų pajamų apmokestinimas. Tačiau šiuo klausi
mu Lietuvoje turime aiškią konfrontaciją. Vienoje 
pusėje yra dogmatiškai progresyvaus apmokestinimo 
neginčijamumu įsitikinę socialdemokratai, su kuriais 
iš kitos pusės nesutinka lygiai taip pat dogmatiškai 
progresyvaus apmokestinimo neteisingumu įtikėjusi 
ar bent jau labai demagogiškai tai grindžianti maža, 
bet įtakinga grupė, besivadinanti Laisvosios rinkos 
institutu. ILr mizufiinsfib

Aukštųjų mokyklų darbuotojai Lietuvoje susirū
pinę aukštojo mokslo padėtimi, reformomis ir kon
kurencija, kuri iš tikrųjų pamažu didėja. Tam tikrą 
konkurencijos tarp universitetų nekorektiškumą bei 
siekį prisidurti kiek galima daugiau lėšų iš už mokslą 
mokančių studentų daug kas pripažįsta. Bet ar nebūtų 
viešasis interesas rūpintis suteikiamo išsilavinimo 
kokybe? Tuo tarpu gana dažnai nutylimas ar papras
tai nepakankamai įvertinamas Lietuvos universite
tuose egzaminų metu masiškai paplitęs nusirašinėji
mas, kurį skatina ne tik koks nors iš sovietmečio už
silikęs nesąžiningumo toleravimas, bet ir pernelyg 
skaudžios egzaminų neišlaikymo socialinės pasek
mės studentijai, blogas studijų ciklo, atsiskaitymų 
tvarkos organizavimas, nors nelinkstama įžvelgti jų 
trūkumų ar greitai juos taisyti. Dėstytojai priversti to
leruoti tam tikro lygio studentų nesąžiningumą, nes 
kitaip daugiau kaip pusės studentų tektų paprašyti 
kartoti kursą kitą semestrą. Tada, beje, būtų lengviau 
apkaltinti vieną asmenį, nors ir pedagogą, nors ir ne
teisingai. Žinoma, galima ir dėstytojams išeiti iš uni
versiteto, bet visose Lietuvos mokyklose yra panašių 
dalykų. Tai tik vienas iš netiesioginės mikrokorupci- 
jos pavyzdžių, bet kiek jų iš viso yra? Ar apskritai 
galimas koks nors viešasis interesas visuomenėje, 
kur mikrokorupcija yra pasidariusi savaime, supran
tama?

Saulius Pivoras

DIENA, DIENOS, DIENAI
Malonu linksniuoti šį moteriškos giminės daik

tavardį. Bent ištarti tris pirmuosius linksnius. Ir 
moksliškai nurodyti, jog diena priklauso ketvirtai 
kirčiuotei. Laiko trukmę matuojanti sąvoka. Ir turbūt 
pati reikšmingiausia žmogaus gyvenime. Tad karto
jama ir kartojama. Vos pabudus sakoma, bent minty-
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se. Labai dažnai puošiama gražiais epitetais: saulėta, 
puiki, palaiminga, nuostabi, linksma, džiugi, daug 
žadanti. Be abejo, kartais niūri, rūškana, liūdna, sle
gianti. Vis tiek, kokia ji bebūtų, diena yra diena, 
mums lemtingai gyvenimo duota džiaugtis ar liūdėti, 
tiksliau pasakius - būti.

Kažkaip keista, kad šis mūsų kalbos moteriškos 
giminės žodis, vardinant savaitės dienas, kadaise kal
bininkų dėka prarado moterišką galūnę ir pavirto ke- 
turskiemeniais vyriškos giminės daiktavardžiais. Štai 
pirmoji savaitės diena pavirto anekdotiškai skamban
čiu pirmadieniu. Daug šaunių vyrų, per sekmadienio 
vaišes kėlusių taures už tėvynės ateitį, gerai žino, ką 
reiškia tas pirmadienis. Reikia keltis ir važiuoti į dar
bą, o galvelėje vos pabudus jau ūžia visi metropolio 
greitkeliai. Kad juos bala. Blue Monday. Net prieta
ras perspėja - pirmadienį kelionės nepradėk.

Būtų neblogai paanalizuoti ir kitus keturskieme- 
nius ,,-adienius”. Bet tai per plati tema. Prisipažinsiu, 
man geriausiai patinka sekma diena. Ne dėlto, kad 
nereikia važiuoti į darbą (esu juk veltėdis, nedirbu), 
bet todėl, kad prie mano durų numetamas sekma
dieninis Los Angeles Times ryšulys. Jo laikraštiena 
man yra nelyginant išalkusiam šunėkui mėsa su kau
lais. Teatleidžia man dorieji katalikai, kurie tuo metu 
dažniausiai ruošiasi važiuoti į pamaldas (pasitaiko, 
važiuoju ir aš). Kai jie šitaip rengdamiesi galvoja 
apie būsjmą sumą ir komuniją, aš įninku į sultingus 
laikraščio klodus. Yra čia maždaug dešimt skyrių, 
pradedant raide A, skirta politikai. Skyriuose - visas 
amerikiečių interesų laukas, neužmirštant nei biznio, 
nei kultūros, nei sporto, nei kelionių magijos, nei 
naujausių knygų aptarimo, nei poleminių straipsnių. 
Viso ko gausybė. Tik skaityk, vyruti, ir per daug ne
pyk dėl tų reklaminių taukų, sudarančių bene trečdalį 
atspausdinto labo. Tie taukai taip ir lieka nustumti 
į šalį. Nors, ne sykį, skelbimai irgi būna naudingi. 
Ypač maisto ir kitų reikmenų kuponai.

Toks yra tūlas sekmadienio rytas, kuriam nieko 
prikišti negaliu. Toji sodri laikraštinė „evangelija” 

d- (rodymas pasaulio tokio, koks iš tiesų yra ir gal ge
resnis galėtų būti) savaip girdo sielą tikrovės sunka. 

. Manau, ir Apvaizda skaito L. A Times.
ijvžfiiųApie tai rašyti man nevertėtų: skaitytojai ir patys 

žino, koks reikšmingas Amerikos moralei yra sekma
dieninis leidinys. Jau geriau turėčiau atvirai parašyti, 
kas atsitinka pirmadieniais, kad ir balandžio paskuti
nės dienos pirmadienį. Kai kam balandžio pirmoji iš
krečia pokštą. O man - dažnu atveju - paskutinioji.

Tą dieną ryte atlikau gerą darbą. Nuvežiau kai
mynę iš antro aukšto į „Big Blue Bus” įstaigą. Jie jai 
pranešė autobuse suradę jos paliktą rankinuką su vi
sais dokumentais ir keliais banknotais - ji turinti atsi
imti, užjos apsilankymą jie būsią dėkingi. Sakykite, 
ar ne malonu gyventi šitokiame mieste, kur tavo 
kvailai pamestų pinigų ir dokumentų niekas imti ne
nori. Ak, tas paikas išsiblaškymas. Ak, tie geri žmo
nės!

Vidudienį paskambino teniso partneris Jene. 
Sutarėm žaisti antrą valandą, kai saulė stipriau spigi
na. Jis mat be marškinių žaisdamas gali degintis. Jau
nas. Nutariau po to nuvežti į biblioteką pasiskolintą 
knygą - naujai išleistą Dennis Donoghue Words 
Alone (apie T.S. Elioto poetinės kalbos grožį). Gara
že pastebėjau ant mašinos stogo išdžiūvusią didoką 
paukščio „instaliaciją”. Knygą padėjęs ant variklio 
dangčio, šiaip taip su drėgnu skuduru ištryniau tą 
gamtos „šedevrą”. Sėdau į mašiną ir nuvažiavau į 
aikštelę, esančią Memorial parke. Po rungtynių 
prisiminiau knygą. Bet jos šalia ant sėdynės nebuvo. 
Nei ant grindų. Gal garaže? Nebuvo ir ten. Galų gale 

supratau, jog bevažiuojant knyga nuslydo nuo dang
čio ir atsidūrė gatvėje. Viršelio ir automobilio spalva 
buvo burgundų vyno - bordo ... Todėl ir nepastebė
jau, kai atidariau duris ir sėdau prie vairo.

Ką darysi, kvailas užmaršumas, atidumo stoka. 
Senėjimas. Pranešiau bibliotekai. Po kelių savaičių, 
knygai neatsiradus (gatvėje surastų poezijų niekas 
negrąžina), sumokėjau 23 dolerius ir 15 centų. O ma
niau, kad bus kur kas daugiau.

Taigi, pakišo man koją balandžio pirmadienis, 
pasinaudojęs ta nelemta paukščio „instaliacija”.

Pr. Visvydas

PREZIDENTO VETO IR KOALICIJA
Šių metų gegužės 17-tą Seimas atmetė penkis 

Prezidento veto. Ta proga spauda rašė, jog tai pirmas 
toks atvejis Lietuvos istorijoje, sukėlęs daug komen
tarų. Buvo kalbama apie akibrokštą prezidentui, val
dančiosios koalicijos byrėjimo pradžią, didelę kairių
jų pergalę ir t.t. Taigi, bent trumpai panagrinėkime, 
kas gi tą gegužės 17 dieną Seime įvyko.

Nors oficialiai buvo atmesti penki Prezidento ve
to, tačiau pakankamai svarbūs buvo tik trys: dėl Ge
gužės pirmosios įteisinimo kaip apmokamos valsty
binės šventės, dėl azartinių lošimų legalizavimo ir 
dėl vadinamų mažųjų akcininkų teisių. Prezidentas 
Gegužės pirmosios įstatymą vetavo, nes buvo įsitiki
nęs, kad ši šventė visuomenę ne vienys, o skaldys. 
Kaip rodo gyventojų apklausos, bent trečdalis žmo
nių pasisako prieš ją. Nors Gegužės pirmosios idėja 
gimė Antrame socialistų internacionale Paryžiuje ir 
šiuo metu yra švenčiama kai kuriose Vakarų valsty
bėse, Lietuvoje ši diena yra susijusi su sovietine oku
pacija. Be to dar galima paminėti, jog Gegužės pir
moji buvo priverstinė šventė nacių Vokietijoje ir jos 
okupuotose kraštuose, įskaitant ir Lietuvą.

Mažai kas stebėjosi, jog visi balsavime dalyvavę 
socialdemokratai ir didelė dauguma socialliberalų 
pasisakė už Prezidento veto atmetimą. Prie jų prisi
dėjo ir didžiosioms frakcijoms nepriklausantys Sei
mo nariai: Baura, Bobelis, Didžiokas, Karečka, Rin
kevičius, Šustauskas ir Veselka. Tačiau didžiausią 
netikėtumą pateikė liberalai, kurių 13 parėmė social
demokratų pastangas sugražinti vieną iš svarbiausių 
sovietmečio švenčių. Šį įstatymą priimant jie nepri
tarė Gegužės pirmosios įteisinimui ir savo opoziciją 
grindė argumentu, jog dar viena apmokama šventė 
Lietuvai per metus kainuotų apie 170 milijonų litų. 
Taigi, kodėl dabar dauguma balsavusių liberalų buvo 
prieš prezidentą? Tai lėmė dvi priežastys. Viena, tai 
gegužės 17 rytą padarytas susitarimas tarp liberalų ir 
socialdemokratų: pirmieji parems kolegas kairėje 
balsuodami už Gegužės pirmąją, o antrieji už tai atsi
lygins padėdami liberalams atmesti azartinių lošimų 
įstatymo veto.

Kita priežastis - tai noras įgnybti valstybės va
dovui. Bent toks susidarė įspūdis sužinojus, jog kai 
kurie liberalų frakcijos vadovybės nariai labai jau en
tuziastingai bandė savo kolegas paveikti, kad balsuo
tų prieš Prezidentą.

Socialdemokratai savo žodį išlaikė ir kartu su 
liberalais atmetė azartinių lošimų įstatymo veto. Čia 
liberalų elgesys irgi buvo kiek keistokas. Valstybės 
vadovas įstatymą vetavo, nes jame nebuvo užtenka
mai saugiklių prieš korumpuotų asmenų ir organiza
cijų brovimasį į šį tradiciškai korumpuotą verslą. Į 
prezidentūrą buvo sukviesti partijų atstovai ir į veto 
inkorporuotos pataisos buvo išsamiai aptartos bei pa
daryti atitinkami pakeitimai. Liberalų atstovas šiame 
posėdyje dalyvavo ir atrodė, kad tuo metu neturėjo 
esminių prieštaravimų prieš Prezidento poziciją. 
Tačiau kai atėjo laikas balsuoti, tik socialliberalai 
buvo prieš veto atmetimą.

Trečiasis vetuotas įstatymas vietinius ir užsienio 
valstybinės nuosavybės pirkėjus įpareigojo už visas 
perkamos įmonės akcijas pasiūlyti tą pačią kainą. Ki
taip sakant, potencialūs pirkėjai gali būti priversti 
supirkti visas akcijas, nors įmonės operatyviai kon
trolei įgauti jiems visų akcijų nereikia ar net neįma
noma įsigyti. Ir ne ekspertams turėtų būti aišku, kad 
toks įstatymas tikrai neprisidės prie sėkmingesnio 
privatizavimo ir investicijų. Valstybės vadovo patai
sos šį reikalavimą būtų sušvelninusios numatant tam 
tikras išimtis, kada jis nebūtų taikomas. Kaip ir kitais 
atvejais, visi socialdemokratai buvo prieš veto ir prie 
jų vėl prisidėjo socialliberalai. Liberalai balsavo už 
Prezidentą.

Įdomu, kokias pasekmes minėti balsavimai turės 
dabartinei koalicijai. Bet kokios prognozės koalicijos 
ateities atžvilgiu yra rizikingos, bet paspėlioti vis tiek 
galima. Jei koalicijos efektyvumas priklauso nuo 
dviejų partijų ir trijų valdžios šakų (prezidento, vy
riausybės ir Seimo) bendradarbiavimo, tai būti dėl 
jos ateities optimistu nėra lengva. Penkių veto atme
timo procese šios institucijos ėjo skirtingais keliais. 
Kad socialliberalai kovos už Gegužės pirmosios ir 
mažųjų akcininkų įstatymus ir todėl oponuos Prezi
dentui, buvo iš anksto žinoma ir tai galima traktuoti 
kaip paprastą nuomonių išsiskyrimą. Nors reiktų pa
stebėti, kad kai nuomonės nuolatos išsiskiria, pasida
ro abejotinas ir pats koalicijos prasmingumas. Tačiau 
liberalų staigūs ir netikėti pozicijų pasikeitimai yra 
rimtesnis koalicijos perspektyvas temdantis fakto
rius. Jei nuomonių skirtumai nebus ir toliau gerano
riškai derinami, koalicija gali pavirsti į nuolatos kon
fliktuojančių partijų ir asmenų kliką. Tuomet iš viso 
nebebūtų prasmės kalbėti apie koalicijos perspek
tyvas.

Julius Šmulkštys

LIETUVIŠKOSE...
(atkelta iš 1-mo psl.)

gali atrodyti kaip idiotai.

A. BRAZAUSKAS LAIKĖSI SAVO
Tačiau A. Brazauskas, komentuodamas pokalbį 

su V. Landsbergiu, sakė nesutinkąs su konservatorių 
vadovo teiginiu, jog nuo JAV bendrovės reikalų pri
klauso Lietuvos ir JAV santykiai. „Aš esu įsitikinęs, 
nors V. Landsbergis ir ne, kad „Mažeikių naftos” fi
nansinė padėtis ir Lietuvos įsipareigojimai yra labai 
dideliame pavojuje, ir tai nieko bendra neturi su mū
sų santykiais su JAV. Čia yra privačios kompanijos 
reikalas ir negalima iškelti jo į tokį rangą”, - pareiškė 
A. Brazauskas.

Rimvydas Valatka
Vilnius, 2001.VI.4
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2000 m. kovo 24 d. Vytauto Didžiojo universite
te tuometinis Kaimo miesto meras Henrikas Tamulis 
ir VDU rektorius prof, habil. dr. Vytautas Kaminskas 
iškilmingai pasirašė Išeivijos instituto steigimo su
tartį. Idėja įkurti panašų institutą egzistavo jau se
niai, buvo daug diskutuota, tartasi su Pasaulio lietu
vių bendruomene, ne kartą kreiptasi į miesto valdžią, 
kad būtų gautos tam tinkamos patalpos. Pagaliau po 
ilgų diskusijų šią idėją parėmė ir Kauno miesto savi
valdybė - 2000 m. kovo 16 d. posėdyje Kauno mies
to Taryba, pritarusi Išeivijos instituto įkūrimui, per
davė Instituto reikmėms laikinai naudoti pastatą S. 
Daukanto g. 25 (šis pastatas tarpukariu priklausė Už
sienio reikalų ministerijai).

Išeivijos institutas įkurtas lietuvių diasporos pa
saulyje atsiradimo, išeivijos kultūrinės, politinės ir 
visuomeninės veiklos problemoms tirti, stiprinti pa
saulio lietuvybės idėją, palaikyti ryšius su išeivijos 
organizacijomis ir atskirais asmenimis. Tokia insti
tucija Lietuvai buvo be galo reikalinga. Panašūs in
stitutai jau seniai veikia Švedijoje. Suomijoje. Dani
joje, Lenkijoje, JAV ir kitose šalyse.

Išeivijos instituto atsiradimui rimtas pagrindas 
buvo padėtas 1995 m., kai Vytauto Didžiojo univer
sitete pradėjo veikti Išeivijos studijų centras (ISC). 
Šio Centro įkūrimo pradininku laikytinas žymus išei
vijos veikėjas, kolekcionierius, žurnalistas Bronius 
Kviklys. 1989 metais kalbėdamas su profesoriumi 
Broniu Vaškeliu B. Kviklys pasakė: „Jei ne aš pats 
sugrįšiu į Lietuvą, tai nors mano kolekcija sugrįš į 
Lietuvą”. Netikėta šio garsaus žmogaus mirtis 1990 
m. rugpjūčio 28 d. leido išsipildyti tik antrajai jo pa
geidavimo daliai. Jo gausios kolekcijos pargabenimu 
į Lietuvą ėmė rūpintis Broniaus Kviklio dukros - 
Danguolė ir Rūta Kviklytės. 1993 m. kolekcija pa
siekė Vytauto Didžiojo universitetą. Anot Rūtos 
Kviklytės-Kulikauskienės, viena pagrindinių aplin
kybių, nulėmusių, kad kolekcija pateko į Vytauto Di
džiojo universitetą, buvo tėvų sentimentai universi
tetui, kuriame prabėgo gražiausios jų jaunystės die
nos.

Prie Išeivijos studijų centro kūrimo idėjos nema
žai yra prisidėję a.a. prof. Vytautas Kavolis ir tuome
tinis VDU rektorius prof. Bronius Vaškelis. Kuriant 
ISC buvo bandyta sukurti naujo pobūdžio mokslo ir 
studijų instituciją, kur archyvo, bibliotekos kaupimo 
ir tyrinėjimo darbai būtų atliekami vienoje vietoje.

Pernai suėjo 5 metai, kai Išeivijos studijų centras 
pradėjo savo veiklą. Pirmieji Centro veiklos metai 
buvo nelengvi, tačiau kartu ir pakankamai rezulta
tyvūs. ISC sukaupė nemažą archyvą, kurio pagrindą 
sudaro privačių asmenų archyvai, taip pat keletas or
ganizacijų archyvų. Per 5 metus ISC ne kartą kėlėsi 
iš vienų patalpų į kitas. Reikia pripažinti, kad patalpų 
trūkumas iki šiol buvo viena didžiausių Centro prob
lemų. Per šį laikotarpį išaugo ISC archyvas, biblio
teka, plėtėsi ir Centro veikla, daugėjo Centre dirban
čių žmonių skaičius. Šiuo metu ISC dirba keturi 
žmonės. Taip jau susiklostė, kad dauguma Centre 
dirbančių žmonių yra istorikai. Tačiau yra ir tiriančių 
išeivijos literatūros istoriją - literatūrologine krypti
mi užsiima mokslinė bendradarbė Dalia Kuizinienė. 
Praeitais metais ji apgynė daktaro disertaciją Litera
tūrinis gyvenimas Vokietijos DP stovyklose 1945- 
1950 m., kurioje išanalizavo ligi šiol plačiau netyri
nėtą lietuvių literatūros istorijos tarpsnį. Ji tvarko ir 
tyrinėja rašytojų archyvus, palaiko ryšius su užsie
nyje gyvenančiais rašytojais, taip pat skaito VDU 
studentams Literatūros įvado ir Išeivijos literatūros 
paskaitas. Dar du jauni doktorantai - Linas Saldukas 
ir Daiva Dapkutė - specializuojasi „grynojoje” isto-
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rijoje. Linas Saldukas baigia disertaciją, kurioje na
grinėja Vokietijos DP laikotarpio kultūrą, taip pat 
šiuo metu jis rašo Pasaulio lietuvių bendruomenės 
istoriją. Jis - Išeivijos studijų centro senbuvis, dirbąs 
nuo Centro įkūrimo pradžios, tvarko Broniaus Kvik
lio archyvą. Daiva Dapkutė rengia disertaciją apie 
liberaliąją išeivijos srovę, tvaiko V. Rastenio, H. Že
melio archyvus. Nijolė Bulotienė tvarko Centro bib
lioteką. Alisa Rupšienė padeda suvedinėti jau sutvar
kytus archyvus į kompiuterinį katalogą, talkina ren
giant leidinius. Išeivijos studijų centro mokslinis va
dovas - prof. Egidijus Aleksandravičius.

Išeivijos studijų centras buvo įkurtas ne vien 
saugoti archyvus, padaryti juos prieinamus tyrinė
tojams, bet ir dirbti mokslinį tiriamąjį darbą. Tačiau 
suprantama, kad kol kas daugiausia darbo ir laiko ati
ma gautų archyvų tvarkymas, nes tyrinėti galima tik 
sutvarkytą medžiagą. Darbą lėtina darbuotojų ir pa
talpų trūkumas. Stengiamasi, kad archyvai neužsisto
vėtų, kuo greičiau būtų sutvarkyti ir taptų prieinami 
tyrinėtojams. Kolekcijos skirstomos į atskirus fondus 
pagal dovanotojo ar archyvo sudarytojo vardą, arba 
medžiaga jungiama į atskirus fondus pagal tematiką. 
Dabar baigiami sutvarkyti Broniaus Kviklio, Vinco 
Rastenio, Henriko Žemelio, Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondo, Jurgio Gimbuto archyvai. Su
darytos bylos skirstomus į aprašus, kataloguojamos. 
Sukurtas kompiuterinis katalogas, palengvinantis 
darbą tiek mums, tiek studentams, tyrinėtojams ir 
visiems apsilankantiems Centre. (Įdomumo dėlei ga
lima paminėti, skaičių - šiuo metu Centre sutvarkyta 
12 tūkst. archyvinių bylų.)

Trumpai pristatysiu Išeivijos studijų centre sau
gomus bei tvarkomus archyvus.

Tikriausiai niekam nereikia pristatinėti Broniaus 
Kviklio asmenybės ir jo veiklos. Šalia kitų užsiėmi
mų B. Kviklys buvo aistringas kolekcionierius. Jis 
rinko viską, kas tik turėjo ryšį su Lietuva, lietuviais, 
lietuvių veikla. Gyvendamas Vakarų Vokietijoje ir 
JAV jis surinko didžiulį lituanistinį spaudos, knygų, 
fotografijų, numizmatikos, filatelijos archyvą.

Kaip minėta, tai buvo pirmoji gauta ISC kolekci
ja. Net specialistus, pirmą kartą pamačius archyvą, 
nustebino jo dydis ir vertinga rankraščių kolekcija, 
kas būdinga toli gražu ne kiekvienam panašiam rin
kiniui. Suprantama, kad kolekcijos vertė negali būti 
nusakoma svorio vienetais, tačiau įdomumo dėlei ga
lima paminėti, kad per Atlantą parvežtų 300 dėžių 
siunta svėrė 8 tonas. Žinoma, didžiąją dalį sudarė 
knygų kolekcija. Joje daugybė lituanistinių knygų, 
išleistų tarpukario Lietuvoje ir JAV lietuvių kalba, 
taip pat visame pasaulyje įvairiomis kalbomis išleis
tos knygos apie Lietuvą. Gausu grožinės literatūros. 
Kviklys sukaupė ir beveik visas sovietmečiu Lietu
voje išleistas visuomeninių ir humanitarinių mokslų 
sritis apimančias knygas. Reikia pažymėti, kad kai 
kurių kolekcijoje rastų knygų iki šiol nebuvo nei vie
noje Kauno bibliotekoje, tad kauniečiams nebėra bū
tinybės dėl kai kurių knygų vykti į Vilniaus bibliote
kas. Seniausios knygos, kurias aptikome tvarkydami 
B. Kviklio surinktą kolekciją- 1744 m. Vilniuje len
kų kalba išėjęs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
Trečiasis statutas ir 1732 m. Varšuvoje leistas Lenki
jos Karalystės ir LDK įstatymų rinkinys lotynų kal
ba. Abu leidiniai dar gana geros būklės.

Labai gausi periodinių leidinių kolekcija. Turtin
gas draudžiamosios XIX a. pabaigos spaudos sky

rius, 1942-1984 m. Lietuvos rezistencijos spaudos 
rinkinys, didelė Vokietijos DP stovyklose leistų laik
raščių kolekcija, daug įvairių išeivijoje leistų leidi
nių. Kai kurių periodinių leidinių būklė nėra gera, 
ypač tai galima pasakyti apie Vokietijos DP stovyk
lose leistą periodiką, pogrindinius laikraštėlius. Dau
gelio leidinių laukia restauravimo darbai.

Gausiausią archyvinę Kviklio kolekcijos dalį su
daro jo paties epistoliarinė kolekcija, susirašinėjimas 
su įvairiais žmonėmis tiek Lietuvoje, tiek ir užsieny
je, žymiųjų Kviklio darbų - Lietuvos bažnyčios ir 
Mūsų Lietuva - atskirų dalių rankraščiai bei gausi do
kumentinė medžiaga, naudota rašant šias knygas. 
Kviklio fonde gausu ir laiškų, dokumentų iš kitų 
žmonių archyvų, kurie, galima sakyti, vien Kviklio 
dėka buvo išsaugoti ir pasiekė Lietuvą. Tai pirmiau
sia Antano Smetonos iš Lietuvos atsivežtas ir tremty
je sukauptas archyvas, kurį 1975 m. Kviklys perėmė 
iš Smetonos giminaičių. Gausiausias Antano Smeto
nos egzilinio laikotarpio (1940-1944 m.) archyvas, 
apimantis jo susirašinėjimą su žymiausiais to laikme
čio lietuvių išeivijos veikėjais, diplomatais,‘jĄV’pfM- 
litikais, kalbų, sakytų vairiomis kaib&tfei‘-tfekšfhi!?,E

B. Kviklio archyvuose aptikome irianksč^u įtai
kytų dingusiais Vydūno kūrinių rankraščius lietuvių 
ir vokiečių kalba, parašytus daugiausia po Antrdjč 
pasaulinio karo, Vydūnui iš Tilžės persikėlus į Det- 
moldą. Dalis čia saugomų Vydūno straipsnių dar 
niekur neskelbti. ' -

Iš įdomesnių radinių Kviklio archyve reikėtų 
paminėti senąsias įvairių lietuviškų parapijų draugijų 
knygas, Dariaus ir Girėno testamehtą (originalą), 
didžiulę kolekciją nuotraukų (Lietuvos, Vokietijos 
DP stovyklų, Amerikos laikotarpio), karinių ženklų 
ir apdovanojimų rinkinį, senų maldaknygių (leistų 
spaudos draudimo laikotarpiu ir vėliau) rinkinius ir 
daugelį kitų vertingų dokumentų.

Yra išlikę ir B. Kviklio parodų stendai, sukūriais 
jis važinėjo po lietuvių kolonijas, supažindindamas j 
su savo rinkiniais, taip pat su konkrečiais istoriniais 
ir visuomeniniais procesais Lietuvoje irdiasporojei 
Išeivijos studijų centras galėtų ilgą laiką rengti temi
nes parodas, nes specialiai paruoštų stendų kolekci
joje yra labai daug.

Reikėtų daug laiko smulkiau kalbėti apie šią tur
tingą ir tikrai neįkainuojamą kolekciją, kuri pasiekė 
Išeivijos studijų centrą. Ne veltui ankstesniais laikais 
pas Kviklį namuose lankydavosi įvairūs svečiai, jo 
archyvu buvo susidomėję mokslininkai bei kultūri
ninkai iš Lietuvos ir Amerikos. Dauguma jų rasdavo 
čia nemažai naudingos bei savo darbams reikalingos 
medžiagos. Nemažai susidomėjusių šia kolekcija yra 
ir dabar.

Jei kalbėsime apie archyvų apimtį, tai pagal eilę 
reiktų paminėti kitą didžiulę kolekciją, kurią gavo 
ISC - Aleksandro Štromo archyvą. Archyvą gavome 
pernai pavasarį. Persikėlus į naujas Išeivijos insti
tutui skirtas patalpas, pagrindinis dėmesys bus skir
tas būtent šios kolekcijos sutvarkymui. Išeivijos in
stitute bus atidaryta Aleksandro Štromo vardo skai
tykla, kurioje jo sukaupta biblioteka galės naudotis 
Vytauto Didžiojo universiteto studentai ir dėstytojai. 
Štromo kolekcija, žinoma, pirmiausia pritrauks Poli
tinių mokslų ir diplomatijos instituto studentus, isto
rikus, bet, manome, sulauks nemažai ir plačiosios vi
suomenės dėmesio.

1994 m., dar prieš įkuriant Centrą, universitetui
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dalį savo bibliotekos bei archyvą padovanojo inži
nierius, visuomenės veikėjas Jurgis Gimbutas. J. 
Gimbuto biblioteka saugoma VDU bibliotekoje ir 
naudojama studentų bei dėstytojų, o archyvo tvarky
mas pavestas Išeivijos studijų centrui. Archyve dau
giausia mokslininkų ir visuomenės veikėjų laiškai, 
rašyti Jurgiui Gimbutui, jam gyvenant Vokietijoje ir 
Austrijoje bei po karo JAV, Lituanistikos instituto, 
Lietuvių enciklopedijos, Pasaulio lietuvių architektų 
sąjungos ir kitais reikalais; taip pat Bostono ir apylin
kių lietuviškų renginių programos, pakvietimai, kito
kios veiklos raštai.

Labai vertingas ir įdomus yra ir žymaus tautinin
kų veikėjo, žurnalisto Vinco Rastenio archyvas. Ja
me gausi Rastenio korespondencija su įvairiais lietu
vių išeivijos veikėjais, įvairi informacija, adresai, 
protokolai, memorandumai, nuotraukos, straipsniai 
ir kitokio pobūdžio medžiaga, liečianti kelių dešimt
mečių V. Rastenio visuomeninę veiklą. Čia galime 
rasti daugybę medžiagos ne tik apie tautininkų orga
nizacijas ir jų veiklą, bet ir apie Amerikos lietuvių ta
rybą bei jos veiklą, VLIK’ą, LNT, Lietuvių žurnalis
tų sąjungą, studentų organizacijas.

1997 m. Išeivijos studijų centrą pasiekė Algi
manto Mackaus knygų leidimo fondo archyvas, kurį 
atsiuntė leidėjas, fondo pirmininkas Gintautas Vė
žys. Archyvą sudaro leidyklos dokumentacija ir lei
dėjo susirašinėjimas su knygų autoriais, platintojais, 
Lietuvos kultūros įstaigomis. G.Vėžio pastangomis 
gauta ir daug vertingų knygų.

Marija Paškevičienė perdavė Centrui Metmenų ir 
Santaros-Šviesos archyvą. Metmenų archyve didžiąją 
dalį sudaro straipsniai, atsiųsti Metmenų redakcijai, 
taip pat susirašinėjimas su kai kuriais Metmenų ben
dradarbiais, autoriais dėl Metmenų atskirų numerių 
rengimo, leidimo ir pan. Santaros-Šviesos archyvas 
atskleidžia federacijos centro valdybos, Niujorko, 
Čikagos skyrių veiklą. Archyve susirašinėjimo me
džiaga, posėdžių protokolai, renginių programos, ki
tokie veiklos raštai, Santaros-Šviesos suvažiavimų 
medžiaga, -m

Tarp Išeivijos studijų centre saugomų archyvų 
reikia pažymėti ir, tikriausiai, vieno iš kontraversiš
kiausių asmenybių lietuvių išeivijoje, žurnalisto Bro
nio Railos archyvą. 1996 m. jis atsiuntė savo žurna
listinį ir literatūrinį archyvą į Centrą. Jame susiraši
nėjimas su žurnalistais, rašytojais, politiniais veikė
jais, taip pat medžiaga apie kai kurias B. Railos kny
gas, jų leidimą, su knygų leidyba susijusi korespon
dencija, atbalsiai spaudoje, straipsnių, knygų rank
raščiai.

Vienas naujausių gautų archyvų - H. Žemelio ar
chyvo dalis. Archyve ypač vertingas H. Žemelio, 
tuometinio Minties redaktoriaus susirašinėjimas su 
bendradarbiais, iš kurio matosi to laikotarpio rūpes
čiai, kontroversijos, džiaugsmai ir nepasisekimai; vė
lesnių Amerikos laikų korespondencija su Broniu 
Raila, Karoliu Dranga, Stepu Mackevičium ir kitais.

Išeivijos studijų centro bibliotekos fondus (greta 
jau minėtų B. Kviklio ir A. Štromo knygų) papildė 
Jono Balio, Alekso Vaškelio asmeninės kolekcijos.

Išeivijos studijų centre saugomų archyvų didžią
ją dalį sudaro asmeniniai fondai. Aš suminėjau tik 
stambiausius fondus ir asmeninius archyvus. Labai 
daug smulkesnių, mažesnių, bet nė kiek nemažesnės 
vertės dokumentų, knygų, perdiodikos gauta ir iš kitų 
asmenų. Kun. Vincas Valkavičius Išeivijos studijų 
centrai ne kartą siuntė knygų, žurnalo Lietuvių Die
nos komplektą, dalį savo archyvo - keturias dėžes 
dvasiškių biografinės medžiagos. Prof. Alfred Erich 
Senn'as padovanojo Centrai Augustino Voldemaro ir 

Vinco Krėvės laiškus, rašytus jo tėvui Alfredui Sen- 
n’ui, taip pat atvežė ir perdavė centrai JAV valstybės 
departamente saugomų dokumentų apie Smetoną ko
pijas. Irena Alantienė pradėjo siųsti savo vyro rašyto
jo Vytauto Alanto knygas ir archyvą; St. Peterburgo 
lietuvių klubo bibliotekos vedėja Sofija Salienė at
siuntė žurnalų Lietuvių Dienos, Vytis rinkinius, kny
gų; Algirdas Palavinskas - lietuvių kultūros draugi
jos Vokietijoje dokumentus; Algis Norvilas - 1972 
m. II Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso medžiagą; 
Kostas Ostrauskas - scenos veikalų, išleistų Ame
rikoje tarpukario metu ir anksčiau; Kazys Almenas 
dovanojo Vokietijos DP laikotarpio knygų; Draugo 
dienraščio 1950-1955 metų kultūrinius priedus.

Išeivijos studijų centras turi keletą „neetatinių” 
darbuotojų iš išeivijos lietuvių - kaip pvz. Milda Da- 
nytė, Liūtas Mockūnas, Jurgis Gimbutas, Kęstutis 
Skrapskelis, A. E .Senn’as ir kiti asmenys, kurie at
vykdami į Lietuvą užsuka ir į Išeivijos studijų centrą, 
mums atveždami naujai išėjusių knygų, įvairių rengi
nių programų, pluoštą dokumentų ar nuotraukų.

Kaip pastebėjote, didžiąją dalį Išeivijos studijų 
centre gautos ir saugomos medžiagos sudaro asmeni
niai archyvai iš JAV. Ryšiai su kitais kraštais kol kas 
silpnesni. Iš Australijos gavome Australijos lietuvių 
laikraščio Mūsų Pastogė, Australijos skautų laikraš
čių rinkinį, Prancūzijos lietuvių bendruomenė Cen
trui dovanojo laikraščio Prancūzijos lietuvių žinios 
1960-1971 m. rinkinį, Juozas Danys - knygų bei lei
dinių apie Kanados lietuvius, jų veiklą, Antanas Ru
dys iš Brazilijos, sukaupęs nemažai medžiagos apie 
lietuvių veiklą Brazilijoje, iškarpų apie Lietuvos ir 
lietuvių užsienyje gyvenimą, pradėjo siųsti ją į Cent
rą. Ryšiai su kitais kraštais silpnesni, juos reiktų plės
ti, vystyti.

Aš paminėjau tik dalį Išeivijos studijų centre 
saugomų archyvų. Išvardijimas asmenų, kurie vie
naip ar kitaip parėmė ISC, atsiųsdami savo ar kitų as
menų archyvus, leidinius, knygas užimtų labai daug 
vietos. Visųjų perduota Centrai archyvinė medžiaga 
tvarkoma ar bus sutvarkyta artimiausiu laiku. Mes 
stengsimės, kad visa Centre saugoma medžiaga kuo 
greičiau būtų prieimana skaitytojams ir tyrinėtojams.

Centro interesų sferoje yra visų laikų lietuviško
sios diasporos istorijos vingiai, tačiau mus pasiekia 
dažniausiai vien tik pokarinės lietuvių išeivių genera
cijos kolekcijos. Žinoma, tai pakoreguoja ir moksli
nių tyrinėjimų lauką. Su malonumu priimtume ir tar
pukario emigrantų bangos ar dar senesnių laikų lietu
vių išeivių kultūrinį palikimą. ISC priima įvairią me
džiagą, tiesa, paskutiniuoju metu vis labiau atsirink
damas, stengdamasis nedubliuoti esamų rinkinių.

Laikui bėgant pas žmones susikaupia įvairiausių 
dalykų: spaudos rinkinių, fotografijų, garso įrašų, 
plakatų, laiškų, suvažiavimų ir pan. medžiagos. Daž
nas nesusimąsto, kad net tokia medžiaga, daugelio 
akimis žiūrint nevertinga, grynai asmeninio pabū- 
džio, yra aktuali, atspindi konkretų gyvenimą, žmo
nių veiklą, interesus. Kai kada apie vieną ar kitą įvykį 
tiek ir teišlieka duomenų, kaip pvz. programėlė ar 
užuomina laiške. Dažnai atvažiavę žmonės klausia, 
ar mes priimam vienokią ar kitokią medžiagą - pvz. 
leidinukus, renginių programas, nuotraukas ir pan. 
Ar tai vertinga, mums reikalinga? Apskritai, nubrėžti 
liniją tarp to, kas priklauso archyvinei medžiagai ir 
kas tėra tik bevertis šlamštas, yra labai sunku, ir ta 
riba dažnai būna labai neryški. Kartais iš pažiūros vi
sai nereikšmingas popierėlis gali saugoti labai svar
bią ir gal net unikalią informaciją. Tai, kas nesvarbu 
šiandien, gali būti labai vertinga ir unikalu rytoj, kas 
neįdomu vienam, gali tapti labai vertinga informacija 

kokiam tyrinėtojui. Dokumentų pobūdis gali būti 
pats įvairiausias: nuo iškilaus visuomenės ar kultūros 
veikėjo laiško iki lietuviško „biznelio” sąskaitų kny
gos. Šiuolaikinio istorijos mokslo akyse nemažą 
vertę įgyja net tie kasdieninio gyvenimo dokumentai, 
kurie anksčiau dingdavo, nesulaukę istorikų dėme
sio. Paskutiniu metu mes, galvodami apie ateities 
planus ir perspektyvas, pradėjome rinkti ir daiktinius 
„praeities liudininkus”, kurie pasitarnautų ir specia
lios muziejinės kolekcijos formavimui.

Kol kas aš paliečiau tik vieną, svarbiausią, ir 
daugiausia laiko atimančią Išeivijos studijų centro 
veiklos sritį - archyvų tvarkymą, saugojimą. Vis tik 
pagrindinis skirtumas mūsų Centro nuo kitų išeivijos 
praeities palikimą renkančių institucijų yra tas, kad 
ISC ne tik kaupia išeivių kolekcijas, bet ir jas čia pat 
tyrinėja. Išeivijos studijų centro archyvais naudojosi 
ir naudojasi pačių įvairiausių sričių tyrinėtojai, skel
bią čia saugomą medžiagą savo darbuose. Žinoma, 
daugiausiai sulaukiame istorikų, kultūros istorikų, li
teratūrologų, knygotyros specialistų dėmesio. Priva
lumas - Išeivijos studijų centras (dabar ir Institutas) 
yra įsikūręs universitete, kur dėstytojai ir studentai 
esamą medžiagą iš karto gali integruoti į mokymo ir 
studijų procesą. Lietuvių emigracijos istorija yra 
nuolat dėstomas kursas istorijos studentams, lituani
stai ir visi besidomintys studentai gali susipažinti su 
išeivijos literatūros istorija, klausydami universitete 
skaitomų paskaitų. Egzodo temomis rašomi bakalau- 
riniai ir magistriniai darbai, rengiamos daktaro diser
tacijos. Labai daug darbų iš išeivijos tematikos rašo 
studentai lituanistai; dažniausiai pasirenkami autoriai 
- Antanas Škėma, Algimantas Mackus, Alfonsas Ny- 
ka-Niliūnas, Kostas Ostrauskas. Geriausi darbai 
skaitomi seminaruose, spausdinami VDU leidinyje 
Darbai ir dienos.

Tyrimų lauką stipriai įtakoja Centre turima me
džiaga. Galima sąlyginai kalbėti apie programą mini
mum ir programą maximum. Kol kas dirbama ir sten
giamasi įgyvendinti programą minimum - t.y. pagrin
diniai tyrimai, susiję su pokario išeivija, ypatingą 
dėmesį skiriant Vokietijos DP stovyklų laikotarpiui. 
Ateityje planuojame praplėsti tyrimų lauką, didesnį 
dėmesį skirti senajai emigracijai, taip pat ketvirtajai 
emigracijos bangai.

Centro darbuotojai greta archyvų tvarkymo dir
ba ir mokslinį darbą: skelbia straipsnius, dalyvauja 
konferencijose. Turime ir bendrų su kitomis institu
cijomis projektų. Pagal Išeivijos studijų centro ir Lie
tuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo cen
tro projektą Išeivijos organizacijų įtaka Lietuvos an- 
tisovietiniam pasipriešinimui 1940-1941 ir 1944- 
1955 metais atlikome lietuvių išeivijos organizacijų 
vaidmens Lietuvos laisvės byloje, jų antisovietinės 
veiklos tyrimą. Tyrimo rezultatai straipsnių pavidalu 
skelbiami LGGRTC tęstiniame leidinyje Genocidas 
ir rezistencija.

Dabar ruošiamas naujas projektas Virtualus uni
versitetas egzilyje. Šio projekto tikslas - parodyti 
universiteto idėjos tąsą išeivijoje per lietuvių išeivi
jos organizacijų, draugijų, sambūrių, institucijų aka
deminę veiklą. Surinktos medžiagos ir tyrimo rezul
tatų pagrindu numatoma išleista knygą apie universi
tetą egzilyje.

Prie bendrų projektų galima paminėti ir ISC 
mokslinio benradarbio Lino Salduko veiklą. Jis kartu 
su PLB ruošia knygą apie Pasaulio lietuvių bendruo
menės istoriją.

Išeivijos studijų centras turi ir renginių, konfe-

(tęsinys sekančiame psl.)
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' rencijų bei parodų rengimo tradiciją. Stengiamasi, 
x kad Centras nevirstų vien tik uždara kabinetine insti

tucija, rengiami seminarai ir konfrencijos, į šią veiklą 
bandoma įtraukti mokslininkus, studentus ne tik iš 
VDU. Pabrėžtina, kad tarp Centro tikslų yra ir inter- 
disciplininių tyrimų bei studijų vystymas, į proble
mas žvelgiant ne vien tik per kurios nors mokslo ša
kos objektyvą. Svarbu ugdyti ne vien griežtai api
brėžtos srities žinovus, bet specialistus, sugebančius 
savo tyrimuose intergruoti istorijos, etnologijos, lite
ratūros, filosofijos bei kitų humanitarinių mokslų sri
čių žinias. Drauge su universiteto katedromis organi
zuojamos konferencijos. 1997 metų pabaigoje buvo 
surengta konferencija, skirta Jonui Mekui; 1998 me
tais vyko konferencija, skirta kalbininkui Alfredui 
Senn’ui ir jo sūnui istorikui prof. Alfredui Erichui 
Senn’ui; 1999 m. drauge su VDU Lietuvių literatū
ros katedra buvo suorganizuoti poeto A. Nykos-Ni
liūno kūrybai skirti akademiniai skaitymai. Nuolat 
rengiami susitikimai su žymiais išeivijos žmonėmis. 
Noriu paminėti tik keletą susitikimų: su Algimantu 
Keziu, Jurgiu Gimbutu, Jurgiu Šlekaičiu, Kaziu Bra- 
dūnu, Bronio Kviklio jubiliejui skirtą renginį. Pagal 
galimybes rengiamos parodos iš mūsų archyvų. Ru
denį dalis ISC sukauptų eksponatų bus eksponuoja
ma Čiurlionio muziejaus rengiamoje Vokietijos DP 
laikotarpiui skirtoje ekspozicijoje. Kai įsikelsime į 
naujas patalpas, parodiniam darbui turėsime geres
nes galimybes.

Kaip jau minėjau, Išeivijos studijų centras pagal 
galimybes ir medžiagos aktualumą stengiasi ją kuo 
greičiau išleisti į mokslinę apyvartą. Visų pirma, ši 
medžiaga naudojama rašant disertacijas, bakalauri- 
nius, magistrinius darbus. Šitokiu būdu dažnai dar 
niekad neskelbta medžiaga puikiai pasitarnauja for
muojant platesnį ir išsamesnį kurio nors laikotarpio 
išeivijos veiklos kontekstą. Kitas mokslinės tiriamo
sios veiklos bruožas - publikacijų rengimas. Stengia
mės, kad dokumentų skelbimo darbas atitiktų moder
nius mokslinės leidybos kriterijus, kad išeivijos ar
chyvinė medžiaga būtų skelbiama drauge su kvalifi
kuotais tyrinėjimais bei išsamiais komentarais.

Pirmas bandymas skelbti Centre saugomus do
kumentus buvo 1996 m., kai ISC mokslinis bendra
darbis Linas Saldukas paruošė spaudai Antano Sme

tonos dar niekur neskelbtą veikalą Lituania propria 
(Tikroji Lietuva). Šis Smetonos rankraštis buvo iš
spausdintas VDU leidinyje Darbai ir dienos bei iš
leistas atskiru atspaudu. Šiame rankraštyje Antanas 
Smetona jau projektavo pokarinės Europos realijas, 
numatydamas tinkamą, jo manymu, vietą atsikurian
čiai Lietuvos valstybei ir istorinėmis paralelėmis 
bandydamas atsakyti į klausimą, kokia gi turėtų būti 
naujoji Lietuva.

Dabar Išeivijos studijų centras pradėjo leisti tęs
tinį leidinį Egzodo archyvas, kuriame numatoma 
skelbti svarbiausią, įdomiausią dokumentinę medžia
gą, saugomą ISC ir kituose archyvuose. Šio leidinio 
svarbiausias bruožas būtų didesnis negu įprasta įva
das, kuris gali būti sustiprintas atskira studija (pana
šiai kaip tarpukario laikotarpiu leistas Karo archy
vas}. Praeitais metais išėjo pirmasis šio leidinio to
mas - Antano Smetonos korespondencija 1940-1944 
m. Paskelbti dokumentai iš dalies turėtų užpildyti 
žinių spragą apie Smetonos gyvenimą ir veiklą, jam 
pasitraukus iš Lietuvos, jie leidžia panagrinėti pasku
tiniuosius buvusio prezidento metus Amerikoje nuo
dugniau, nei šitai iki šiol buvo įmanoma. Šiame rin
kinyje rasime labiausiai Smetoną jaudinusių proble
mų aptarimą, darbus, kuriems jis skyrė savo laiką, ir 
tai, kas, matyt, yra svarbiausia - išsakytą paties Pre
zidento požiūrį į visas problemas ir į savo vaidmenį 
Lietuvos istorijoje. Visi knygoje skelbiami doku
mentai paimti iš ISC saugomo Broniaus Kviklio ar
chyvo. Knygoje publikuojamas tik egzilinio laikotar
pio (nuo Smetonos pasitraukimo iš Lietuvos 1940 m. 
birželį iki jo mirties 1944 m.) Smetonos susirašinėji
mas su JAV politikais, žymiais išeivijos veikėjais, 
diplomatais. Dauguma laiškų skelbiami pirmą kartą.

Dabar spaudai baigiamas ruošti antrasis Egzodo 
archyvo tomas, kurį rengia Dalia Kuizinienė. Šis to
mas bus skirtas Vokietijos DP stovyklų literatūri
niam gyvenimui. Jame bus spausdinamas Lietuvių 
rašytojų draugijos archyvas, šiuo metu saugomas Li
tuanistikos tyrimų ir studijų centre Čikagoje. Lietu
vių rašytojų draugija Vokietijoje veikė 1945-1950 
m., draugijos pirmininku buvo poetas Stasys Santva
ras. Per minėtą laikotarpį įvyko du Rašytojų draugi
jos suvažiavimai, buvo skiriamos literatūrinės premi
jos, parengtas ir išleistas Rašytojų draugijos metraš

tis Tremties metai. Lietuvių rašytojų draugijos archy
vą sudaro LRD suvažiavimų medžiaga, protokolai, 
pranešimai; draugijos pirmininko S. Santvaro susira
šinėjimas su įvairiomis pasaulinėmis organizacijo
mis, pasaulio rašytojų bendrijomis, mėginant įteisinti 
LRD tremtyje, siekiant viešo jos pripažinimo; LRD 
pirmininko ir valdybos narių susirašinėjimas su įvai
riomis lietuviškomis organizacijomis, leidyklomis, 
draugijos nariais. Tikriausiai išskirtinis šio Egzodo 
archyvo tomo bruožas bus tas, kad kitaip, nei pvz. 
Antanai Smetonai skirtas tomas, kuris buvo surinktas 
vien iš Išeivijos studijų centre saugomos medžiagos, 
- antrajame tome bus skelbiami dokumentai iš įvai
rių archyvų. Be čia minėto Lietuvių rašytojų drau
gijos archyvo į knygą bus įtraukti laiškai iš privačių 
J. Jankaus, S. Santvaro, A. Vaičiulaičio, K. Bradūno, 
B. Kviklio, B. Railos archyvų.

Trumpai galiu paminėti ir kitus artimiausius pla
nus, susijusius su Egzodo archyvu. Vieną tomą žada
me paskirti Lietuvos diplomatų veiklos dokumen
tams Antrojo pasaulinio karo metais ir vėliau. Taip 
pat planuojame surinkti ir išleisti atskiru leidiniu žur
nalisto Vinco Rastenio straipsnius. Ši idėja labai se- ’ 
na, tačiau iki šiol neįgyvendinta.

Kalbant apie Išeivijos studijų centrą reikia neuž
miršti paminėti ir tą Centro darbuotojų veiklą, kurios auti 
rezultatai nėra tokie ryškūs ir kurių reikės dar palauk
ti. Išeivijos studijų centras bendrauja su daugeliu iš
eivių mokslininkų, rašytojų, kultūrininkų. Renkama i '' 
informacija apie Lietuvoje bei užsienyje saugomus 
archyvus, užrašinėjami prisiminimai. Jau nebe pirmi 
metai renkami anketiniai duomenys apie lietuvių gy
venimą ir veiklą Vokietijos DP stovyklose. Dalia 
Kuizinienė susirašinėja ir lalbina, užrašinėja Kazio 
Barėno, Jurgio Jankaus prisiminimus. Keleri metai 
Centro darbuotojai bendrauja su grįžusiu gyventi į 
Lietuvą istoriku Vincu Trumpa, užrašinėja jo mintis 
bei atsiminimus, kuriuos ketina išleisti atskira knyga. 
Panašių projektų turime ir daugiau.

Užbaigti tikriausiai reikėtų tuo, kuo ir pradėjau - 
Išeivijos institutu. Iki šiol aš minėjau tik Išeivijos stu
dijų centrą, Išeivijos institutas galbūt atrodė tik kaip 
kažkokia ateities vizija. Vis tik apie Institutą reikėtų 
kalbėti ne kaip apie ateitį, o kaip apie dabartį. Išeivi
jos instituto uždavinys yra pratęsti, išplėtoti tuos dar-

- Pagaliau! Vieną kartą, atrodo, 
bus padaryta tvarka. Seniai reikėjo taip 
kalbėti. Tačiau geriau vėliau, negu nie
kada. Todėl sveikinu poną Aplinkos 
apsaugos ministrą H. Žukauską, kad jis 
pasiryžo nelegaliai pastatytus pastatus 
nugriauti tankais. O iki šiol nelegalūs 
namai dygo kaip grybai po lietaus. 
Vien pernai užregistruota 470 sava-

Drausmės sargyboje

APIE TANKUS, GRYBUS 
IR PAKALNUTES

vališkų statybų. Iš viso yra 1281 toks 
statinys. Net Trakų pilį pradeda juosti 
aplink Galvės ežerą dygstančios vi
los...

- Na ir naivus tu, Šnauzeri. Taip 
lengvai patiki gražiais žodžiais. Negi 
nežinai, kad ponas Žukauskas - ar
chitektas. O architektui patikėti gamtos 
ir aplinkos apsaugą nuo nelegalių sta
tybų, tai kaip lapei atiduoti saugoti viš
tas...

- Ne aš naivus, o tu, Dogai, per 
daug priekabus. Jei ministras pasakė, 
tai taip ir bus padaryta. Juk, ministras - 
ne piemuo, o jo žodis - ne vanduo. Pa
našiai, kaip toje liaudies dainoje apie 
gusarą...

- Tai, sakai, tankais griaus minis
tras nelegalias statybas. Tik iš kur jis 

gaus tų tankų?
- Kaip tai iš kur? Iš kariuomenės. 

Atvažiuos Lietuvos kareivėliai ir nu
vers tuos nelegalius palocius.

- Bėda tik, kad Lietuvos kariuo
menė tankų neturi. Teks prašyti NATO 
pagalbos. Arba rusai gal paskolins...

- Be reikalo tu, Dogai, šaipaisi iš 
pono Ministro gerų pastangų. Jeigu 
žmogus rūpinasi Lietuvos gamta ir ap
linka, tai ne šaipytis reikia, o paskatin
ti, kad nenuleistų rankų. Tuo labiau, 
kad šis ministras ir taipjau nemažai ge
ro yra padaręs...

- Pavyzdžiui...?
- Atrodo, kad neskaitai spaudos, 

Dogai. Jei skaitytum lietuviškus laik
raščius, tai žinotu, kad Ministras nese
niai išleido įsakymą, draudžianti skinti 

pakalnutes. Išimtis tik tais atvejais, kai 
jos renkamos kaip vaistažolės...

- O jei mergaitė, pindama vainiką, 
įpins ir kelias baltažiedes pakalnutes, 
ką tada darys ponas Ministras. Šauks 
kariuomenę su tankais? Ar policinin
kas - už rankos ir marš į nuovadą?

- Žinai, Dogai, tu į senatvę daraisi 
tikras demagogas. Viskas tau negerai, 
iš visko šaipaisi, tyčiojiesi, gyvenime 
nebematai nieko gero, teigiamo.

- Aš, Šnauzeri, skiriu gerus daly
kus nuo juokingų niekų. Kai ministras 
išleidžia įsakymą, draudžianti rinkti 
baravykus, jei jų kepuraitės skersmuo 
mažesnis negu 15 milimetrų, tai kaip 
nesijuoksi. Sustabdo policininkas se
nutę su grybų krepšeliu ir pradada ma
tuoti: šitas baravykėlis tik 14 su puse 
milimetrų. Mokėk pabaudą! Žinai, 
Šnauzeri, kam reikalingi tokie tuščiavi
duriai įsakymai? Parodyti piliečiams, 
kad tūpiniesi nesirūpindamas...

14 akiračiai nr. 6 (330)

14



LAIŠKAI

bus, tą veiklą, kurią prieš penkis metus pradėjo Išei
vijos studijų centro grupė. Pastatas, kurį Institutui pa
skyrė Kauno miesto savivaldybė, yra pakankamai di
delis, kad jame būtų galima sutalpinti visa tai, ką ISC 
sukaupė, darė, apie ką svajojo, planavo, rezgė - t.y. 
archyvas, biblioteka, moderni skaitykla, tyrimų cent
rai, ir tai, kas yra visiškai nauja ir dar nepradėta dary
ti - specialixzuotas išeivijos muziejus.

Lietuvos kultūriniame kontekste Išeivijos insti
tutas turi galimybę išsiskirti kaip nauja, kitų, jau esa
mų institucijų nedubliuojanti įstaiga, vykdanti išeivi
jos organizacijų ir atskirų asmenų kultūrinio, politi
nio ir mokslinio palikimo kaupimo, tyrimo, pub
likavimo, išsaugojimo ir eksponavimo funkcijas. In
stitute ir toliau bus kaupiami išeivijos archyvai. Jie 
čia bus saugomi, metodiškai tyrinėjami, integruojami 
į mokslo ir mokymo procesus. Stengiamasi užmegzti 
kontaktus su lietuviais kituose kraštuose. Svarbu kuo 
greičiau susirūpinti išeivijos palikimu, jo išsaugoji
mu, nes didelė dalis išeivijos veikėjų pasitraukia ana
piliu, o jų sukaupti archyvai žūsta. Išeivijos institutas 
šiame darbe nepretenduoja tapti monopolistu ir kie
kybiniu požiūriu konkuruoti su kitais archyvais, bib
liotekomis. Svarbiau tai, kad išeivijos kultūrinis pali- 
kimas-bųtų išsaugotas kitoms kartoms, nei tai, kur jis 
-bus išsąųgotągbįČikagoje, Putname, Vilniuje, Kaune 
ar Biržuose^ (Lietuvą pargabenami archyvai pasi
skirsto po įvairias institucijas, muziejus, bibliotekas. 
Padėtį.sunkiną tik tai, kad nėra bendro katalogo, 
trūksta bendradarbiavimo tarp atskirų institucijų, kei
timosi informacija apie gautus archyvus bei vykdo
mus darbus. Būtų labai naudinga sukurti kompiuteri
zuotą Lietuvos archyvų žinyną, kur studentas ar bet 
kuris besidomintis žmogus galėtų lengvai susižinoti 
archyvų turinį. Tačiau tokio kompiuterinio katalogo, 
žinant Lietuvos archyvų galimybes, dar kur laiką rei
kės palaukti. Vienas iš planuojamų Išeivijos instituto 
uždavinių - surinkti informaciją apie Lietuvoje ir 
užsienyje esančiuose išeivijos lietuvių problematikos 
tyrimo centruose ligi šiol kauptą medžiagą, siekiant 
sudaryti vieningą, išsamų katalogą. Šiame darbe ti
kimės pasaulio lietuvių centrų ir vairių lietuvių insti
tucijų paramos, informacijos apie jų surinktą me
džiagą; Kol kas ypatingų ryšių su išeivijos archyvais 
nepalaikome, dažnai tiesiog tik žinome vieni apie ki
tų egzistavimą. Šia kryptimi dirbame, tai ateities da
lykas, žinoma, daug priklausantis ir nuo abipusio su
interesuotumo. Jau dabar užmegzti ryšiai su Australi
jos lietuvių bendruomenės archyvu, Kanados lietuvių 
muziejum-archyvu, Lietuvių kultūros institutu Vo
kietijoje, keičiamasi informacija apie vykdomus dar
bus, tyrimus, kaupiamas kolekcijas.

Lietuvių emigracija yra svarbi Lietuvos istorijos 
dalis, kuri vis dar laukia platesnio tyrinėtojų dėme
sio. Jau dabar Išeivijos studijų centre saugoma me
džiaga pritraukia ne vieną Lietuvos ir išeivijos tyri
nėtoją, jaučiamas nemažas mokslininkų ir visuome
nės susidomėjimas mūsų saugomais kultūriniais lo
biais. Ateityje žadame užmegzti ryšius su kituose 

kraštuose (Lenkijoje, Švedijoje, Suomijoje, Danijoje 
ir kt.) jau seniau įkurtais, turinčiais nemažą patirtį ir 
tradicijas emigracijos institutais, dalyvauti tarptauti
niuose projektuose, konferencijose, bendradarbiauti 
su kitomis Lietuvos ir tarptautinėmis institucijomis, 
plečiant lietuvių diasporos tyrinėjimus.

Išeivijos instituto akiratyje yra ir dar vienas tyri
nėjimo objektas - tai naujoji emigracija, kuriai daug 
dėmesio buvo skirta ir šiame Santaros-Šviesos fede
racijos suvažiavime. Nors iš Lietuvos į Vakarus emi
gruojančių piliečių skaičius ir nėra didelis, palyginti 
su kitomis didelių šalių emigracijomis, jis yra sąly
giškai didelis, palyginti su bendru šalies gyventojų 
skaičiumi. Tokiam mažam kraštui kaip Lietuva stai
gūs demografiniai pokyčiai, taip pat ir emigracija, 
yra labai reikšmingi, juos būtina stebėti ir tirti. Lietu
voje minimi įvairūs emigravusiųjų iš Lietuvos skai
čiai, tačiau iki šiol nėra nė vienos institucijos, kuri 
susirūpintų šia problema. Manau, kad ši tema galėtų 
būti tarpdisciplininių studijų objektu.

Institute bus tęsiama Išeivijos studijų centre susi
klosčiusi tradicija - organizuojami susitikimai su iš
eivijos kultūrininkais, vyks viešos paskaitos, semina
rai, parodos, konferencijos. Toliau bus leidžiamos 
tęstinio leidinio Egzodo archyvas knygos.

KOKIĄ KLAIDĄ TURI ATITAISYTI 
„ SUN TIMES ” KORESPONDENTASIR KAIP?

Mus, gyvenančius atokiai nuo lietuviškų centrų, 
didieji bendruomenės įvykiai pasiekia pavėluotai ir 
per spaudą. Pastaruoju metu, ypač Draugo laiškų 
skyriuje, pasipylė srautas kaltinimų Chicago Sun 
Times adesu. Didžiulį pasipiktinimą sukėlė Chicago 
Sun Times korespondentas Neil Steinberg, kuris, ap
silankęs Lietuvoje, plačiai aprašė savo įspūdžius. Tai 
pirmas kartas, kad pokomunistinė Lietuva, jos prezi
dentas ir Čikagos lietuvių bendruomenė didžiuliame 
JAV dienraštyje buvo taip išsamiai ir draugiškai pri
statyti. Iš tolo žiūrint, atrodytų, kad visų pirma reiktų 
pasidžiaugti ir korespondentui bei laikraščio redakci
jai išreikšti padėką. To reikalauja ir pagrindinės man
dagumo taisyklės. Prieš keliant balsą, derėtų pagal
voti, apie kokius faktus ir klaidas čia kalbama ir ko
kių pataisymų reikalaujama.

Pasirodo, jog laiškų rašytojams nepatinka, kad 
žurnalistas vieną straipsnį iš daugelio paskyrė žydų 
genocidui ir atpasakojo pokalbį su buvusiu Seimo

Svarbiausia naujiena, kuri praplečia Išeivijos 
studijų centro ankstesnės veiklos rėmus, tai sumany
mas sukurti Institute Išeivijos muziejaus ekspoziciją. 
Iki šiolei ISC nerinko „daiktų” ir neįsivaizdavo gali
mybės turėti visuomenei prieinamą ir visuomenės su
pažindinimui skirtą muziejų. Toks poreikis Lietuvoje 
jau seniai subrendęs: jis padės gyvenantiems Lietu
voje, ypač jaunesniajai kartai, suvokti save ne tik 
kaip siaurame žemės lopinėlyje gyvenančių žmonių 
bendrijos narius, bet tautos, kuri gyvena pasaulyje 
narius.

Taigi, darbo išties daug ir nelengvo, bet labai 
svarbaus ir prasmingo. Išeivijos institutas ilgainiui 
turėtų tapti rimta interdisciplininių sričių tyrinėjimo 
baze, išeivijos kultūrinio palikimo kaupimo, tyrinėji
mo, publikavimo, eksponavimo centru Lietuvoje. 
Kad tai vyktų reikės nemažai pastangų. Reiškinys, 
kuris jau vystosi, bet kurio svarbą dar ne visi suvokia. 
Tikriausiai nesuklysiu pasakiusi, kad Išeivijos insti
tuto kūrimas pasaulio lietuviams reiškia daugiau ne
gu akademiniam žmogui, ar eiliniam piliečiui Lietu
voje. Reikia tik pasidžiaugti, kad Kauno miesto val
džia pagaliau suprato, ką tokio Instituto įkūrimas 
reiškia Lietuvai ir Kaunui.

Daiva Dapkutė

nariu Emanueliu Zingeriu apie pernykštę kontrover
siją dėl birželio 23 dienos įstatymo paskelbimo. 
Atsakomybėn traukiamas ir ponas Zingeris už tai, 
kad jis tinkamai „neišryškinęs” šios dienos tikrosios 
reikšmės lietuviams. Beveik susidaro įspūdis, kad 
atidengiamas įvykis, kurio negalima vįešai skelbti.

Lietuvos Seimas pernai rudenį ruošėsi birželio 
23 d. paskelbti tautine švente ir tuo atšvęsti Laikino
sios vyriausybės paskelbtą sukilimą bei nepriklau
somybės atstatymą. Per vėlai buvo susiprasta, kad ši 
data sutampa su Hitlerio kariuomenės įžygiavimu į 
Lietuvą ir su masiniu žydų žudynių Lietuvoje pra
džia. Šis reikalas pernai rudenį sukėlė nemažą audrą, 
ir ne vien Vilniuje. Galime manyti, kad žurnalistas ir 
be pono Zingerio pagalbos apie tai žinojo. Be abejo, 
ši data lietuviams brangi ir reikšminga. Bet negalime 
užmiršti, kad lietuviu džiaugsmo diena sutampa su 
žydu skausmo dieną. Iš toliau žiūrint, skaudžiausiai 
krenta į akį, kad visi laiškai ir straipsniai savo tonu ir 
turiniu rodo stebėtiną nejautrumą žydų tragedijai mū
sų žemėje.

Palikim atvirą klausimą, ar Amerikos lietuviams 
dera kritikuoti Seimo nutarimus ir cenzūruoti Seimo 
nario asmeninę nuomonę ir kalbėjimo teisę. Gali bū
ti, kad laiškų autoriai, kurie taip drąsiai reikalauja ati
taisymų, remiasi tradiciniais istoriniais mitais ir ste
reotipais ir nėra gerai susipažinę su dabartine holo
kausto istoriografija. Žiūrint atgal, be abejo būtų bu
vę protingiau nesikarščiuoti ir galvoti, kad Lietuvos 
Seimas turėjo pagrindo savo įstatymą atšaukti. Gar-
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siais Šūkavimais tik susidarysim naujų priešų ir pa- 
tvirtinsim jau ir taip plačiai paplitusį neigiamą lietu
vių įvaizdį. Galime net susilaukti „atitaisymų”, kurių 
nebeatrems pasenę faktai.

M. G. Slavėnienė 
Buffalo, NY

Miela Redakcija,
Turime dėti visas pastangas, kad Akiračiai išsi

laikytų. Siunčiu prenumeratą ir mažą auką.
Marija Vaitkus 

Belleville, II

Ačiū už gerą mėnraštį!
Antanas Valiuškis 

Barrington, RI

Mielieji Akiračiai,
Su kuo geriausiais linkėjimais, ištvermės darbe 

dar ilgus metus mus maitinti tikrai laisva spauda!
S. Kasparas 

London, Anglija

Gerbiama Redakcija,
Man keista, kad Jūs, Akiračiai, manote, jog tarp 

senųjų ir naujųjų ateivių nėra sėkmingo bendradar
biavimo, kad, anot šovinisto rašytojo R. Kiplingo, 

niekuomet jie nesueis” (Akiračiai, 2001, kovo 
mėn., 3-iam puslapy „Vartant Draugo puslapį”).

Savo panosėje matau visai kitaip. Pavyzdžiui, 
Lemonte Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos 
chore, kuriam vadovauja ir kurio choristų bei solistų 
gretas vis papildo naujieji ateiviai, tarp senųjų ir nau
jųjų ateivių nėra jokio disonanso. Priešingai - savo 
angeliškais balsais jie atlieka bendrą misiją: praturti
na šv. Mišias Dievo garbei. O aš jau daugiau nei pen
kis metus esu „integruotos” kaimo kapelos narys. Jo
je visi jaučiamės kaip tos pačios šeimos nariai ir visi 
kaip vienas, pagal sugebėjimus, iš visos širdies sten
giamės harmoningai perduoti klausytojams kiek gal
ima liaudiškesnę (gink Dieve, ne nacionališkesnę) 
mūsų tautos muziką. Tik, ta prasme, nežinau, ar mes 
daugiau esame linkę prie „liaudininkų” ar prie „tauti
ninkų”.

Su šv. Velykom.
Leonidas Ragas 

Itasca, II

Gerbiami Redaktoriai,
2001 kovo numeris - vienas iš įdomesnių. Aki

račius skaitau nuo pat jų pradžios.
Šiame numeryje straipsnyje „Dypukai prieš ta- 

rybukus” išdėstyta tik viena reikalio pusė. Gaila, kad 
nepasitikrinote su Pasaulio lietuvių centru dėl klai
dingos informacijos. Kažkodėl kai kurie nauji emi
grantai iš Lietuvos rašo ir nesidalina visais faktais. 
Tas ir sudaro šiokią tokią neapykantą. Tie „rašytojai” 
rašo ir mano, kad niekas jų rašinių faktų nepatikrins.

PLC, išskyrus porą atvejų dėl nepilno susitari
mo, sėkmingai bendradarbiauja su naujaisiais ir se
naisiais ateiviais. Centro patalpos yra nuomuojamos 
visiems ir visokeriopiems renginiams. Reikia tik sek
ti skelbimus kur ir kieno renginiai yra ruošiami. Ir 
„naujieji” nuolat užsisako patalpas.

Dėl tų nelaimingų skelbimų. Centras turi dvi 
skelbimų/plakatų lentas. Vienoje skelbiami tik Cen
tro ar jo organizacijų renginiai. Susitarus su adminis
tracija iš anksto leidžiama kabinti ir kitus „svarbius” 
plakatus. Ant kitos lentos gali kabinti savo praneši
mus ar plakatus kas tik nori, be Centro leidimo, jei 

tik yra vietos.
Reikia apgailestauti, kad yra asmenų/organiza- 

cijų, kurie mano, kad centras yra jų nuosavybė ir jie 
gali daryti ką tik nori ir kada tik nori. Kai jiems pasa
kai, kad reikia laikytis nustatytos tvarkos, jie tučtuo
jau į spaudą su kartais melaginga informacija.

Su pagarba,
Kęstutis Ječius

Buvęs PLC valdybos pirmininkas
Villa Park, Il

Akiračių Administracijai,
Gerbiamieji,
Su dideliu apgailestavimu pranešu Jums, kad 

Akiračių prenumeratos 2001 metams pratęsti nebe
galiu.

Priežastys - sunkūs sveikatos negalavimai, akių 
regėjimas sužlugo, nebegaliu skaityti ir rašyti. Taigi 
Akiračių nebesiųskite. Dėkoju Jums už praeitį. Aki
račiai - rimtas, puikus, mėnesinis laikraštis, gerai re
daguojamas, aktuali medžiaga. Dėkoju Jums už Jūsų 
darbą. Linkiu dar daug metų Akiračiams gyvuoti.

Sėkmės. Jūsų,
Jurgis Janušaitis 

Port Orange, Fl

Atvirą žodį dar daug metų skelbti linkime.
Jonas ir Roma Mildažiai 

Juno Isles, Fl

Gerbiamieji,
Laikraštis įdomus ir mums reikalingas. Straips

nių autoriai kartais labai subjektyvūs ir Dogas kai ką 
be reikalo aploja. Ypač labai gerai paruošiamas „Lie
tuva ir išeivija spaudos veidrodyje” skyrius.

Gyvuokite.
Bronius Juodelis 

Downers Grove, II.

VALDOVŲ RŪMŲ ATSTATYMAS LIETUVOJE
Perskaitęs Leono Sabaliūno straipsnį lapkričio 

mėn. Akiračiuose, kuriame jis rašo dėl valdovų rūmų 
atkūrimo. Vilniuje posėdžiavęs Pasaulio lietuvių 
Bendruomenės seimas pasidakė už keliasdešimties 
milijonų dolerių rinkliavą valdovų rūmams atstatyti. 
Kai kuriems pakiliai-džiaugsmingos nuotaikos ap
svaigintiems atstovams tas feodalų rūmų akūrimas 
„turi tapti (net) svarbiausiu viso pasaulio lietuvių 
projektu”. (Draugas, 2000 rugpjūčio 19, p. 1).

Šiandien Lietuvą slegia neparastai didelis vargas 
ir nesėkmės: bedarbystė, pajamų stoka, kaimų ir mi
estelių skurdas, neviltis, ir net savižudybės, sako L. 
Sabaliūnas.

Visiškai sutinku su p. Sabaliūno žodžiais.
Mano klausimas skirtas Pasaulio Lietuvių Ben

druomenės atstovams: kam mums reikalingi tie ke
liasdešimt milijonų doleių kainuosiantys Valdovų rū
mai? Ar ir vėl JAV Lieuvių Bendruomenės atstovai 
kreipsis į mus, „turtingus amerikonus”, prašydami 
jiems aukoti? Žinoma, aukoti dideles sumas. Lie
tuvos gyventojai yra neturtingi, jie nesuaukos Val
dovų Rūmams keliasdešimties milijonų dolerių.

Kokia yra išeivijos lietuviams garbė ar pasidi
džiavimas atkurti Lietuvoje „feodalų rūmus”? Geriau 
tuos pinigus paskirkime pusbadžiu skurstantiems 
Lietuvos vaikams ir ligoniams žmoniškai pavalgy
dinti.

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, Ca

Gerb. Akiračių red.,
Kanados žurnalistų sąjunga nors ir maža, tačiau 

per kelis metus pajėgė išleisti porą knygų žydų klau
simais. Pirmoji tai Chosen People anglų kalba, o da
bar - gelbėtojų sąrašai su įvadu lietuvių ir anglų kal
ba. Tai per daugelį metų Antano Gurevičiaus pasi
ryžimas surinkti kuo daugiau gelbėtojų. Antanas Gu
revičius sulaukė jau garbaus amžiaus ir nesuspėjo 
daug plačiau visko aprašyti šioje knygoje. Per visą 
savo gyvenimą iki šiol jis daug rašė žydų klausimais. 
Knygą dar galima gauti prisiuntus S 10.00 šiuo ad
resu: S. Prakapas, 49 Norseman St., Toronto, Ont 
M8Z 2P7 Canada.

Stasys Prakapas 
Toronto, Ont.

Akiračių Redakcijai,
Akiračiai, kovo mėn., nr. 4-tas, yra tikrai įdo

mūs. Normaliai negaiščiau savo laiko jums rašyti, bet 
kai paskaičiau „Goodbye America”, tai pirštai pradė
jo niežtėti, rodos, kad ir kraujo spaudimas pašoko 
vienu ar dvejais laipsniais. Rašoma, kad Rokas Zu
bovas čia Amerikoje gavo galimybę mokytis, net abu 
įsigijo magistro laipsnius, gavo darbus, įsigijo namą 
ir du automobilius. Ir visa tai per 10 metų! Bet Zubo
vai pasiilgo draugų. Mat Amerikoje negalėjo susi
draugauti net su tais lietuviais, kurie jiems padėjo, 
kai jie studijavo. Zubovai galėjo su jais artimai ben
drauti, bet ne draugauti.

Amerikoje, sako, esi miške, bet nematai medžių. 
Sunku suprasti, kaip per 10 metų negalima susirasti 
draugų. O gal tai yra jų (Zubovų) kaltė, kad per 10 
metų taip liūdnai turėjo leisti laiką Amerikoje.

Bet vieną jie gerai padarė, kad nusipirko namus 
ir du automobilius. Vadinasi, dabar ir tėvynė bus ma
lonesnė, kai grįš su doleriais namo, na, žinoma, ir 
draugų netruks. O antra, dar vis gyva galvosena, pa
likimas didžiojo brolio, tėvo ir draugo iš anų „gerų 
laikų”. Tą parodo jo susižavėjimas padavėjos pro
tavimu.

Žinoma, kad tėvynę gera mylėti iš tolo, ypač iš 
Amerikos. O kad būtų ponas Zubovas pasilikęs Lie
tuvoje ir iš meilės tėvynei būtų pasidarbavęs kaime, 
pavargęs su savo tautiečiais. Gal tada ta Amerika ne
atrodytų tokia nedraugiška. Aš tikiu, kad daug Lietu
vos ūkininkų norėtų turėti jo bėdas. O nuo savęs no
riu dar pridėti. Daug kartų buvo progos būti.jo kon
certe. Bet vis kažkaip išeidavo, kad pražiopsodavau. 
Dabar nesigailiu. Pabaigti noriu su lietuviška patarle: 
„Boba iš ratų - ratams lengviau”.

Su pagarba.
Algirdas Skudzinskas 

Baltimore, Md

NEIŠSIPILDĘ LŪKESČIAI
Tokiu pavadinimu Akiračių redaktorius Z. Re

kašius parašė įdomų straipsnį Lietuvoje leidžiama
me žurnale Veidas.

Jei turite galimybę, verta j į paskaityti, nes jo turi
nys paliečia įvairias aktualias Lietuvos gyvenimo 
problemas. Straipsnis baigiamas pastaba: „Nuo pat 
nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais Lietuva di
džiausią dėmesį skyrė pensininkams, tremtiniams, 
buvusiems politiniams kaliniams ir kitiems vyresnio 
amžiaus žmonėms. Jaunoji karta dėl to nusivylė, pa
sijuto kraštui nereikalinga ir prarado geresnės ateities 
savame krašte viltį. Tuo požiūriu Lietuvai reikia da
ryti radikalų posūkį, kad jaunimas - krašto ateitis - 
neišsivaikščiotų po platųjį pasaulį”.

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, Ca

Tie, kurie neturi galimybės skaityti Veido, tą patį 
straipsnį galėjo perskaityti Akiračiuose (nr. 1/325, 
2001 m. sausis) - Red.
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